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IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Bevezető
Az IBM® Cognos TM1 Performance Modeler használatával olyan modelleket állíthat össze,
amelyek dimenziókat, kockákat, hivatkozásokat és szabályokat használnak fel.
Alkalmazásokat hozhat létre kockanézetekből, munkafolyamatokat rendelhet hozzá, és
megadhatja a biztonsági beállításokat. Ezt követően telepítheti, felügyelheti és karbantarthatja
alkalmazásait.

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.

Kisegítő lehetőségek
A kisegítő lehetőségek a fogyatékkal élő (például mozgásukban vagy látásukban korlátozott)
felhasználókat segítik a számítástechnikai termékek használatában. Az IBM Cognos TM1
egyes összetevői kisegítő lehetőségeket kínálnak. Az IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, az IBM Cognos Insight és a Cognos TM1 Operations Console szoftverek
rendelkeznek kisegítő lehetőségekkel.
Lásd: A. függelék, “Kisegítő lehetőségek”, oldalszám: 203.

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.

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.
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1. fejezet Cognos TM1 Performance Modeler – Első lépések
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler szoftverben tervezhet modelleket, amelyekkel
azután alkalmazásokat hozhat létre. Az alkalmazások széles körű közönséggel oszthatók meg
különböző célokra.
A modellek üzleti igényeknek megfelelően tervezhetők. Egy vállalat például meg szeretné
tervezni a következő 12 hónap kiadásait költségsor szerint. A vállalat nagy földrajzi területen
található számos részlegtől gyűjt információkat. A modellek a következő alapvető
alkotóelemekből állnak: dimenziók, kockák és hivatkozások. Az üzleti logika kocka- és
dimenziószámításokkal építhető be. Az adatok és metaadatok folyamatokkal hozhatók létre és
kezelhetők.
Alkalmazást a modellből hozhat létre. Az alkalmazások a felhasználóknak szánt felületek,
amelyeken a modellt használhatják. Az alkalmazások létrehozására és adminisztrálására,
biztonság hozzárendelésére, és egy munkafolyamat létrehozására a Cognos TM1 Performance
Modeler szoftvert használhatja.
A többdimenziós kockák a modell központi részei. A kockákból nézeteket hozhat létre a
felhasználók számára szükséges adatok biztosításához, és ugyanazon kocka több különböző
nézetével rendelkezhet. Egy területi igazgató például konszolidált szinten szeretné áttekinteni
az adatokat, egy részlegvezető pedig meg szeretné adni a részletes adatokat a részlege
számára. Ugyanazt a kockát használják, de más nézeteket látnak.
A dimenziók adják a kockák szerkezetét. A kockáknak legalább két dimenzióval kell
rendelkezniük, de a kockák dimenzióinak maximális számát a használatuk határozza meg. Az
adatokat tároló kockák számos dimenzióval rendelkezhetnek. A felhasználók által
megtekintett kockáknak elég dimenzióval kell rendelkezniük az adatok meghatározásához, de
nem túl sokkal, hogy a kockákban ne legyen nehéz a navigálás.
Ha két kocka adatai közösek, akkor hivatkozás hozható létre az adatok dinamikus
megosztásához vagy az adatoknak az egyik kockából a másikba való helyezéséhez, majd a
hivatkozás megszakításához.
Üzleti logikát és formátumokat, például hivatkozásokat és számításokat a TM1 Performance
Modeler segítségével adhat hozzá gyorsan. Hivatkozások, kockaszámítások és
dimenziószámítások létrehozásakor automatikusan jönnek létre a szabályok és adatforrások.
Manuálisan írhat szabályokat és adatforrásokat a modell testre szabásához és kibővítéséhez,
de a leggyakrabban használt logikákat automatikus számításokkal is létrehozhatja. Néhány
gyakran használt logika függvényként érhető el a számításokon belül.
Adatokat irányított importálással tölthet be az alkalmazásokba. Az irányított importálás
automatikusan létrehoz TurboIntegrator folyamatokat, amelyeket manuálisan vagy ütemezett
feladatban futtathat újra.
Alkalmazást nézeteknek a modellből való kiválasztásával hozhat létre a munkafolyamat
beállításához használt adott dimenzió (jóváhagyás-hierarchia) mellett. Az alkalmazás
felhasználói csoportokhoz rendeléséhez használja a jóváhagyás-hierarchiát, ez határozza meg,
hogyan használhatják a közreműködők az alkalmazást. Nem minden alkalmazáshoz van
szükség jóváhagyás-hierarchiára, a központi alkalmazástípus például nem igényel
jóváhagyás-hierarchiát. Jóváhagyás-hierarchiát vezérlésdimenzióval oszthat meg az
alkalmazások között.
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Meghatározhatja az alkalmazás alapértelmezett megjelenési módját, beleértve a használandó
elrendezést és nyelveket. Csoport alapú biztonsági beállítások megadásával meghatározhatja a
műveleteket, amelyeket a csoporttagok az alkalmazáson belül elvégezhetnek. Ehhez az IBM
Cognos Access Manager vagy a Cognos TM1 biztonsági szolgáltatásait használhatja.
Adminisztrátorként módosíthatja a meglévő alkalmazásokat. Például frissítheti a
modellobjektumokat, hozzáadhat és eltávolíthat felhasználókat és módosíthatja a hozzáférési
beállításokat. Kezelheti a futási környezet kockáit, beleértve az adatok és metaadatok
importálását.

A Performance Modeler használata WAN hálózaton
A Performance Modeler használata nagykiterjedésű hálózaton (WAN) vagy jelentős hálózati
késés esetén nem ajánlott.
Bár a Performance Modeler a kliensszámítógépek számára a TM1 Applications portálról is
elérhető, ennek a módszernek a fő célja az, hogy leegyszerűsítse a helyi hálózatokon (LAN)
dolgozó modellkészítők számára a telepítést. A TM1 szervert távolról elérő felhasználóknak a
TM1 Performance Modeler alkalmazást távoli asztali munkamenet (vagy ehhez hasonló
vékony kliens technológia) segítségével kell elérniük egy, a TM1 szerver számára helyi
számítógépre csatlakozva.

Bejelentkezés a CognosTM1 Applications alkalmazásba
Mielőtt elindíthatná az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazást az IBM Cognos
TM1 Applications alkalmazásból, számos konfigurációs paramétert kell megadni az adott
megvalósításhoz.
Miután beállította ezeket a paramétereket, a további belépések alkalmával csak egy érvényes
felhasználónévre és jelszóra lesz szüksége ahhoz az IBM Cognos TM1 szerverhez, amelyen a
Cognos TM1 Applications található.

Eljárás
1. Egy webböngészőbe írja be a Cognos TM1 Applications telepítés webcímét, amely
általában a következő: http://server_name:9510/pmpsvc.
2. Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson az OK gombra.
Cognos TM1 Applications alkalmazások létrehozásához és kezeléséhez a megadott
felhasználónév tagja kell, hogy legyen a Cognos TM1 szerver ADMIN csoportjának. Ha
több Cognos TM1 szerverre kiterjedően szeretne alkalmazásokat létrehozni és kezelni,
akkor használja ugyanazt a adminisztrációs felhasználónevet és jelszót az összes
szerveren.
3. A Tervezési alkalmazások mező felsorol minden, az adminisztrátorszerveren regisztrált
Cognos TM1 szervert. Válassza ki, hogy melyik szervert kívánja használni a Cognos TM1
Applications esetében, majd kattintson az OK gombra.

A Cognos TM1 Performance Modeler elindítása a TM1 Applications
portálról
Elindíthatja az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazást közvetlenül az IBM
Cognos TM1 Applications portálról. Ezt követően a Performance Modeler használatával
hozhat létre és kezelhet TM1 alkalmazásokat.
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Mielőtt elkezdené
Cognos TM1 alkalmazások létrehozásához és kezeléséhez az ADMIN csoport tagjának kell
lennie a TM1 szerveren.

Eljárás
1. Jelentkezzen be a Cognos TM1 Applications alkalmazásba.
a Cognos TM1 Performance Modeler
2. Kattintson a Performance Modeler ikonra
elindításához.
Ha az eszközsávról választja ki az ikont, a rendszer felszólítja, hogy válassza ki a
használni kívánt TM1 szervert.
Megjegyzés:
Ha a Performance Modeler olyan TM1 szerveren van megnyitva, amely sérült
kockanézeteket tartalmaz, megjelenik egy figyelmeztetés, és az érintett kocka egyik
nézete sem jelenik meg (függetlenül attól, hogy azok érvényesek vagy érvénytelenek).

A Cognos TM1 Performance Modeler indítása a Windows Start
menüjéből vagy asztali parancsikonnal
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazást a Windows Start menüjéből, illetve
az asztalon található ikon használatával indíthatja el. Amikor ezt az eljárást használja a
Performance Modeler indítására, a rendszer hitelesíti Önt a TM1 Application Server
szerveren, lehetővé téve az Alkalmazásterv összetevő használatát a Performance Modeler
alkalmazásban.

Mielőtt elkezdené
Csak olyan szerverhez kapcsolódjon a Performance Modeler alkalmazással, amelynek TM1
változata megegyezik a Performance Modeler telepített változatával. Ha például a
Performance Modeler 10.2.2-es változatát használja, a szervernek a TM1 10.2.2-es változatát
kell futtatnia. Ha nem így tesz, előfordulhat, hogy a Performance Modeler korábbi változatát
használó felhasználók nem tudják megnyitni a modellt.

Eljárás
1. A bejelentkezési folyamatot az alábbi módszerek egyikével indíthatja el:
v A Start menüben kattintson az IBM Cognos TM1, IBM Cognos TM1 Performance
Modeler elemre.
v Kattintson duplán az IBM Cognos TM1 Performance Modeler parancsikonra az
asztalon.
2. A Csatlakozás az IBM Cognos TM1 rendszerhez párbeszédablakban ellenőrizze az IBM
Cognos TM1 rendszer URL-címét. Az URL-cím adja meg a rendszer TM1 Application
Server szerverének a helyét, és a következő formátumot használja:
http://<machine_name>:<port>/pmpsvc/services.
3. Kattintson a Bejelentkezés ezen a néven: elemre, adjon meg érvényes felhasználónevet
és jelszót a Felhasználónév és a Jelszó mezőben, majd kattintson a Bejelentkezés
lehetőségre.

Közvetlen csatlakozás egy TM1 szerverhez
A Performance Modeler alkalmazást egy TM1 szerverhez való közvetlen csatlakozással is
elindíthatja. Amikor ezt az eljárást használja a Performance Modeler indítására, az
Alkalmazásterv összetevő nem érhető el, mert a TM1 szervert közvetlenül, az Application
1. fejezet Cognos TM1 Performance Modeler – Első lépések
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Server használata nélkül éri el. Akkor csatlakozzon közvetlenül a Performance Modeler
alkalmazáshoz, ha a Modellterv vagy az Átviteli terv összetevőt kívánja elérni.

Eljárás
1. A bejelentkezési folyamatot az alábbi módszerek egyikével indíthatja el:
v A Start menüben kattintson az IBM Cognos TM1, IBM Cognos TM1 Performance
Modeler elemre.
v Kattintson duplán az IBM Cognos TM1 Performance Modeler parancsikonra az
asztalon.
2. A Csatlakozás az IBM Cognos TM1 rendszerhez párbeszédablakban kattintson a
Közvetlen csatlakozás elemre.
3. Ellenőrizze a TM1 Adminhost értékét, és módosítsa, ha szükséges.
4. Válassza ki azon TM1 szervert, amelyhez csatlakozni kíván.
5. Adjon meg érvényes felhasználónevet és jelszót a Felhasználónév és a Jelszó mezőben a
TM1 szerverhez. Amikor a Cognos TM1 Performance Modeler megnyílik, csak a
Modellterv és Átviteli terv összetevőhöz biztosít hozzáférést.

Tartalom rendezése mappák segítségével
Mappák segítségével kategorizálhatja és rendezheti a tartalmakat.
Alapértelmezés szerint kezdetben a rendszer következőképpen rendezi mappákba aTM1
szerveren meglévő objektumokat tartalomtípus szerint:
v
v
v
v
v

Dimenziók
Kockák
Hivatkozások
Folyamatok
Chore folyamatok

v Vezérlőobjektumok
v Modellbiztonság
v Eredménymutatók
Ezt követően az új objektumok a gyökérbe kerülnek, kivéve ha egy adott mappában hozza
létre azokat. Ezt követően mappákba helyezheti azokat.
Igényeinek megfelelően módosíthatja a tartalom elrendezését. Elnevezheti például a mappáit a
készíteni kívánt alkalmazások nevei alapján. Ezután a megfelelő mappákban tárolhatja az
egyes alkalmazásokhoz tartozó tartalmakat. Vagy létrehozhat egy Megosztott dimenziók nevű
mappát, amely több alkalmazás által használt dimenziók tárolására szolgál.
A mappaszerkezetnek a szervezet működését kell segítenie. Az ilyen mappaszerkezet növeli
az egyidejű felhasználók munkájának hatékonyságát.
kattintva úgy
A Modellterv panel Modellterv mappa megjelenítésének váltása gombjára
módosíthatja a nézetet, hogy az felsorolja az objektumokat dimenziók, kockák, hivatkozások,
folyamatok, chore folyamatok és adatfolyam-diagramok szerint csoportosítva.

Mappák létrehozása
A mappák használatával az igényeinek megfelelően tárolhatja a tartalmakat.
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Eljárás
1. A Modellterv panelen az Új listából
válassza a Mappa lehetőséget.
2. Írjon be egy nevet az új mappának, és kattintson az OK gombra.

Vezérlőobjektumok megtekintése
A vezérlőobjektumokat az IBM Cognos TM1 szerver hozza létre speciális feladatok
végrehajtására. Ha láthatóvá teszi őket, akkor a vezérlőobjektumok megjelennek a Modellterv
panelen. A nevük mindig egy jobb kapcsos zárójellel (}) kezdődik. Például, ha a biztonságot
konfigurálja a tervezett_költségvetés nevű kocka cellái számára. Egy
}cellaszintűBiztonság_tervezett_költségvetés nevű cellaszintű biztonsági kocka jelenik meg a
Vezérlőobjektumok > Kockák részben.

Eljárás
1. Kattintson a Műveletmenü ikonra
, majd a Vezérlőobjektumok megjelenítése
lehetőségre. Egy pipa jelenik meg a beállítás neve mellett. Megjelenik a
Vezérlőobjektumok mappa a vezérlőobjektumokat tartalmazó almappákkal.
2. Ellenőrzőkockához tartozó nézet létrehozásához kattintson duplán az ellenőrzőkockára.
3. Ha el kívánja rejteni a vezérlőobjektumokat, kattintson a Műveletmenü ikonra
majd a Vezérlőobjektumok megjelenítése lehetőségre. A beállítás neve és a
Vezérlőobjektumok mappa mellett lévő pipák eltűnnek.

,

Objektum részleteinek megtekintése
Az alkalmazás tulajdonságai megtekinthetők az objektum-megjelenítőben, illetve a
Tulajdonságok panelen.
Az objektumokat a Modellterv panelen vagy az Alkalmazásterv panelen rendezheti. A modell
vagy alkalmazás tervezése során a panelen részletesebben is megtekintheti az objektumokat,
ha duplán kattint rájuk. Amikor duplán kattint egy objektumra, az objektum részletes
információi két helyen jelennek meg:
v az objektummegtekintőben
v a Tulajdonságok panelen

Az objektummegtekintő
Minden objektummegtekintőben található egy olyan lap, amely az objektum nevét
tartalmazza, és egy ikon, amely az alábbi táblázatban látható objektumtípusok egyikét jelenti:
1. táblázat: Objektumtípus-ikonok
Objektumtípus

Ikon

Dimenzió
Részhalmaz

Kocka

Kockanézet

1. fejezet Cognos TM1 Performance Modeler – Első lépések
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1. táblázat: Objektumtípus-ikonok (Folytatás)
Objektumtípus

Ikon

Hivatkozás

Folyamat

Chore

Szabályok

Az objektum szerkezetének vizuális ábrázolása is megjelenik. A nézet minden objektumtípus
esetén eltérő. Például a kockamegtekintők két dimenzió, valamint további dimenziók
kontextusszűrőinek táblázatát jelenítik meg. A dimenziómegtekintők a tagok és tulajdonságok
táblázatát jelenítik meg. A hivatkozásmegtekintők pedig két összekapcsolt objektumot
jelenítenek meg, irányított nyilakkal, amelyek az azt mutatják, hogy az objektumok elemei
hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

A Tulajdonságok panel
A Tulajdonságok panel felsorolja a jelenleg kijelölt objektum tulajdonságait (név,
objektumtípus, elemek száma és kapcsolódó objektumok). A kapcsolódó objektumok
némelyike hiperhivatkozásokat tartalmaz. Ha a hiperhivatkozások egyikére kattint, a
hivatkozott objektum megnyílik az objektummegtekintőben.
A Tulajdonságok panel használatának egyik módja az megtekintőben lévő objektum
összehasonlítása a Modellterv panelen látható egyik objektummal. Az
objektummegtekintőben például egy kocka jelenik meg. Rákattint egyszer egy második
kockára a Modellterv panelen. A második kocka dimenziói megjelennek a Tulajdonságok
panelen. Most összehasonlíthatja a Tulajdonságok panelen lévő dimenziókat az
objektummegtekintőben látható dimenziókkal.

Több nézet megtekintése
Több nézet megtekintése segít kiválasztani a leginkább megfelelő nézetet, vagy létrehozni egy
új nézetet, amely pontosan az igényeinek megfelelően jeleníti meg az adatokat.

Eljárás
1. Nyisson meg egy objektumot. Az objektum megjelenik az objektummegtekintőben.
2. Ismételje meg az 1. lépést további objektumokkal. Az egyes megtekintők lapjai a panelen
láthatóak. Azonban csak a legutóbb megnyitott nézet teljes tartalma jelenik meg. Amikor
a nézetek ilyen tájolással jelennek meg, egyszerre csak egy nézetet lát.
3. Halmozza egymásra a nézeteket.
a. Kattintson egy nézet lapjára, és húzza addig, amíg a kurzor a többrétegű objektum
ikonról

át nem változik lefelé mutató nyíllá
.
b. Engedje fel az egérgombot.
c. Ismételje meg ezeket a lépéseket további nézetek halmozásához.
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Modellterv
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler Modellterv paneljén dimenziókat, kockákat és
hivatkozásokat hozhat létre az alkalmazások üzleti logikájának meghatározása céljából.
A Modellterv lap a modellek összeállításához szükséges lépéseket összegzi. A modellek
összeállításának lépései a következők:
Dimenziók tervezése
Az adatok bemenetként és elemzési célokra való elérhetővé tételéhez először
dimenziókat kell létrehozni. Néhány példa dimenziókra: a Fiókok, a Termékek, az
Idő és a Változatok diagramja.
További információk: 3. fejezet, “Dimenziók létrehozása és formázása”, oldalszám:
21.
Kockák összeállítása
Azon dimenziókat használhatja, amelyeket a kockák összeállításához meghatározott.
A kocka egy adattároló a modellen belül. Többdimenziós, és sorokat, oszlopokat,
illetve bármilyen számú oldalt tartalmaz. Alkalmazások létrehozásához egy vagy
több kockát használhat. Néhány példa kockákra: Értékesítéstervezés vagy
Költségelemzés.
További információk: 4. fejezet, “Kockák létrehozása”, oldalszám: 41.
Hivatkozás kockákra
A hivatkozások olyan kapcsolatot hoznak létre, amely az adatokat egyik kockából a
másikba helyezik át. Hivatkozásokat hozhat létre, például egy tervezési kockában
található feltételezési adatokra való hivatkozáshoz.
A hivatkozások szabályokként vagy folyamatokként valósíthatók meg. Ha egy
hivatkozást szabályként valósít meg, a forráskocka csak az adatok tárolására szolgál,
és azok a célkockában használhatók és jeleníthetők meg szükség szerint. Egy
hivatkozás folyamatként való megvalósításakor az adatokat a forráskockából a
célkockába másolja.
További információk: 5. fejezet, “Hivatkozások létrehozása”, oldalszám: 63.
Kockaszámítások létrehozása
A kockaszámításokkal könnyebben hozhatók létre szabályok általános modellezési
műveletek (például a modell felügyelete és karbantartása) végrehajtásához. Egy
számítás hozzáadásával hasznosabbá teheti a modellt az adatforrásból több
információt származtatva.
További információk: “Kockaszámítások” oldalszám: 53.
Szabályok és folyamatok létrehozása
A dimenziószámítások, kockaszámítások és hivatkozások automatikusan hoznak
létre szabályokat, és ha ez a tulajdonság a szerver esetében nincs letiltva
(alapértelmezés szerint engedélyezve van), adatforrásokat is előállítanak. A
hivatkozások szintén generálhatnak folyamatokat. Igény szerint, létrehozhat
szabályokat a speciális számításokhoz, és folyamatokat a modell kezeléséhez és
karbantartásához. A folyamatok ezután chore folyamatokba csoportosíthatóak a
folyamatos karbantartás érdekében.
További információk: 6. fejezet, “Szabályok és adatforrások kezelése”, oldalszám:
73.

Objektumok szűrése és keresése a Modellterv nézetben
Kereséssel vagy szűréssel megjeleníthet a Modellterv nézetben olyan objektumokat, amelyek
megfelelnek bizonyos feltételeknek.
1. fejezet Cognos TM1 Performance Modeler – Első lépések
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Megkeresheti például az összes olyan objektumot, amely tartalmazza az értékesítések szót,
beleértve a szabályokat, a kockákat, a folyamatokat, a részhalmazokat, a hivatkozásokat, a
nézeteket, a dimenziókat és a chore folyamatokat is. Szelektív keresést is végezhet, ahol
megadhatja, hogy mely objektumokra kíván keresni. Megjelenítheti például az összes olyan
szabályt, amely tartalmazza a sátor szót.

Eljárás
1. Kattintson a jobb gombbal a szerver nevére a fában, majd válassza a Modell keresése
elemet.
2. Válassza ki a keresni kívánt objektumtípusokat, például kocka, nézet, dimenzió,
részhalmaz, hivatkozás, folyamat, diagram vagy chore folyamat.
3. Ha kívánja, a vezérlőobjektumokat is belefoglalhatja a keresésbe.
4. Írjon be néhány karaktert, amelyre keresni kíván, majd kattintson az OK gombra.

Alkalmazásterv
Miután modellezte az üzleti folyamatot, az IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Alkalmazásterv paneljén létrehozhat egy alkalmazást, hogy a felhasználók ellenőrizhessék azt
és közreműködhessenek az elkészítésében.
Az alkalmazás azonosítja azokat a kockanézeteket, weblapokat és más objektumokat,
amelyek az ellenőr vagy közreműködő munkájának elvégzéséhez szükségesek. Miután az
alkalmazás terve elkészült, az úgy települ, hogy elérhető legyen, és biztonsága úgy lesz
meghatározva, hogy kizárólag a jóváhagyott felhasználók érhessék el a terv számukra
szükséges részét.
Az alkalmazások létrehozásának lépései a következők:
Nézetek és weblapok meghatározása
Az ellenőr és közreműködő felhasználók számára különböző nézeteket tervezhet.
A megcélzott nézetek emellett a jelentéskészítési kockák telepítését is megkönnyítik.
A jelentéskészítési kockák jobb teljesítményt nyújtanak, ha nagy számú csomópontot
kell ellenőrizni. A teljesítmény javítása érdekében a számos szabállyal rendelkező
kockán alapuló TM1 TurboIntegrator folyamatok kevés szabállyal rendelkező
kockába készíthetnek jelentést ellenőrzés céljából.
További információkért lásd: “Kockanézetek meghatározása” oldalszám: 48 vagy
“Weblapok a Cognos TM1 Applications portálon” oldalszám: 87.
Jóváhagyási hierarchia meghatározása
A jóváhagyási hierarchia határozza meg az alkalmazás munkafolyamatát. A
jóváhagyás és felelősség típusú alkalmazásokhoz adjon meg egy
dimenzió-részhalmazt jóváhagyási hierarchiaként való használatra. Más típusú
alkalmazásoknak nincs szükségük jóváhagyási hierarchiára.
További információk: “Jóváhagyás-hierarchia meghatározása” oldalszám: 89.
Vezérlésdimenzió meghatározása
A jóváhagyási hierarchia alkalmazások közötti megosztásához meghatározhat egy
vezérlésdimenziót.
További információkért lásd: “Vezérlésdimenzió meghatározása” oldalszám: 90
Az alkalmazás telepítése
Ahhoz, hogy az ellenőrök vagy közreműködők használhassák az alkalmazást, azt
telepíteni kell az IBM Cognos TM1 Application Service szolgáltatásba. Telepítse az
alkalmazást a portálra, hogy rendelkezésre álljon a kiválasztott kliensek felhasználói
számára.
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További információk: “Az alkalmazás érvényesítése és telepítése” oldalszám: 101.
Alkalmazásjogosultságok beállítása
A TM1 alkalmazások telepítését követően meg kell határozni az összes olyan
felhasználói csoport jogosultságait, amelyeknek hozzáférést szeretne biztosítani az
alkalmazáshoz.
További információk: “Az alkalmazás jogosultságainak kezelése” oldalszám: 102.
Az alkalmazás aktiválása
A végső lépés az alkalmazás aktiválása az IBM Cognos alkalmazások portálon. Az
alkalmazás aktiválása láthatóvá teszi azt a nem adminisztrátor felhasználók számára.
További információk: “Alkalmazás aktiválása egy portálon” oldalszám: 105.

1. fejezet Cognos TM1 Performance Modeler – Első lépések
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2. fejezet Adatok importálása
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban forrásadatokat importálhat,
leképezheti azokat céladatokra, és az új objektumokat azonnal hozzáadhatja a Modellterv
panelhez.
Adatok importálásával gyorsan hozhat létre és tölthet fel kockákat és dimenziókat.
Az adatok importálásakor az Irányított importálás varázsló TurboIntegrator folyamatként
menti a műveleteit. A folyamat objektumként jelenik meg a Modellterv panelen. Ha később
meg szeretné ismételni a műveleteket, futtathatja a folyamatot, hogy ugyanazokat a
beállításokat ne kelljen újra megadnia.
Létrehozhat olyan folyamatot is, amely a futtatásakor importálja a forrásadatokat, leképezi
azokat a céladatokra, és hozzáadja az új objektumokat a Modellterv panelhez. A folyamat
objektumként jelenik meg a Modellterv panelen, és nem fut addig, amíg nem indítja el. Ez
lehetővé teszi, hogy a folyamaton a futtatás előtt további módosításokat végezzen. A
folyamatokat ütemezheti is, hogy az adminisztrációs feladatokat automatikusan futtassa.
További információk: “Folyamatok felügyelete” oldalszám: 193.
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler és az IBM Cognos Business Viewpoint között át
is viheti a dimenziókat.

Az adatok leképezésének módja a Cognos TM1 Performance Modeler
alkalmazásban
Adatok importálásakor az IBM Cognos TM1 Performance Modeler az importált adatok
típusától függően leképezi az adatokat. Az importálás során bármilyen adatleképezési móddal
kapcsolatos beállítást felülbírálhat.
Ha Cognos listajelentést vagy csomagot importál, a rendszer a forrásban meghatározott
modellt alkalmazza. Más adatforrásokból származó adatokat a program alapértelmezés szerint
a következő módon képez le:
v A forrásfájl első oszlopa és a mérőszámok egy kereszttáblában jelennek meg. A többi
oszlop dimenzióként érhető el az áttekintési területen.
v A szövegoszlopokat dimenzióként adja hozzá a rendszer.
v A számoszlopokat mérőszámként adja hozzá a rendszer, ha azok értékek. Például az
Árbevétel nevű oszlop mérőszámként, a Telefonszám nevű oszlop pedig attribútumként
értelmezhető.

Adatforrások importálása
A kockák vagy dimenziók létrehozása vagy feltöltése érdekében számos különböző forrásból
importálhat adatokat az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásba.
A relációs adatforrások kivételével minden adatforrás esetén ha az adatforrás decimális
értéket tartalmaz, azonban az első 100 rekordban nem található decimális érték, a rendszer az
adatokat egész számként észleli. A decimális helyeket azonban megőrzi a rendszer, így a
későbbiekben tizedesjegyek hozzáadásával formázhatja az adatokat.
A következő adattípusokat importálhatja a Performance Modeler alkalmazásba:
Határolójelekkel tagolt szövegfájlok
© Szerzői jog IBM 2012, 2017
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A következő formátumú fájlokat importálhatja: CSV, TAB, CMA, ASC és TXT.
A Cognos TM1 Performance Modeler nem támogatja az örökölt kódolással
rendelkező TXT- és CSV-fájlok importálását, ha a Microsoft Windows területi
beállításai és a rendszer területi beállításai nem egyeznek a fájl kódolásával. A
probléma megoldásához mentse a fájlt UTF-8 kódolással, vagy módosítsa a
Microsoft Windows területi beállításait és a rendszer területi beállításait, hogy azok
megegyezzenek a fájl kódolásával.
Microsoft Excel-fájlok
A Microsoft Excel alkalmazásban használt egyes képletek és függvények nincsenek
importálva. Erre az a megoldás, hogy készít egy másolatot az érintett oszlopról a
Microsoft Excel munkafüzetben, majd az Irányított beillesztés parancs segítségével
beilleszti az oszlop értékeit. A munkafüzetet elmentheti .csv fájlként is, majd
importálhatja azt.
Relációs adatforrások (ODBC)
Relációs adatok a Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásba importálásához
fontos, hogy ismerje a relációs adatforrást, valamint képesnek kell lennie
lekérdezések meghatározására. Győződjön meg arról is, hogy az ODBC-kapcsolatok
be vannak állítva azon adatforrásokhoz, amelyekből importálni szeretne.
IBM SPSS Statistics
IBM SPSS adatforrásokból való importálás előtt győződjön meg arról, hogy
letöltötte az IBM SPSS Access Pack csomagban található ODBC-illesztőprogramot.
Az SPSS Access Pack csomag az IBM SPSS Statistics vagy az IBM SPSS Modeler
megvásárlásakor válik elérhetővé. Ha letöltötte az ODBC-illesztőprogramot, meg
kell határoznia egy ODBC-kapcsolatot az adatforráshoz. Az ODBC-kapcsolatok
meghatározásával kapcsolatos további információkat operációs rendszerének
felhasználói dokumentációjában talál.
IBM Cognos jelentések
Csak az IBM Cognos Report Studio és az IBM Cognos Workspace Advanced
használatával létrehozott listajelentések importálhatóak. Ha a jelentés adatkérést
tartalmaz, a jelentés importálásához meg kell adnia a válaszokat. Az alapértelmezett
értékkel bíró adatkérések egyszerűen elfogadhatóak. Az egy- és többértékű
adatkérések felajánlják a lehetséges válaszok listáját. Az egyéb adatkéréstípusok,
például a szövegre vagy dátumra vonatkozó adatkérések esetében be kell gépelnie a
válasz értékét az adatkérés által várt formátumban.
Ha elrendezési számításokat tartalmazó Cognos jelentést importál, az elrendezési
számítások nem lesznek importálva. Ennek az az oka, hogy a jelentéseket a rendszer
CSV formátumúra alakítja át az importálás során, és a CSV nem támogatja az
elrendezési számításokat. A probléma megoldása érdekében módosítsa az összes
elrendezési számítást lekérdezési számításra az importálás előtt.
Jelentés importálásakor az adatkinyerési teljesítmény hasonló ahhoz, amikor Cognos
Report Studio jelentést exportál CSV-fájlba.
IBM Cognos csomagok
Csomag importálásakor az adatkinyerési teljesítmény hasonló ahhoz, amikor Cognos
Report Studio jelentést exportál CSV-fájlba.
Megjegyzés: Az IBM Cognos csomagok nem elérhetők adatforrásként, ha
Performance Modeler eszközt használ felhő környezetben.
IBM Cognos TM1 kockanézetek
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Az importáláshoz a következő két forrás érhető el: IBM Cognos TM1 kockanézet
és IBM Cognos TM1 dimenzió-részhalmaz. A Cognos TM1 kockanézeteket és
dimenzió-részhalmazokat a Cognos TM1 adminisztrátor határozza meg.
Ha egy dimenziót tartalmazó kockát kíván importálni egy telepített alkalmazásba,
először meg kell szereznie a jóváhagyási hierarchia tulajdonjogát, vagy inaktiválnia
kell az alkalmazást.

Adatok importálása irányított importálás használatával
Ha a forrásadatok sok oszlopot tartalmaznak, vizsgálja meg a forrásadatokat, és azonosítsa,
hogy mely oszlopokat kell dimenzióként, szintként, attribútumként vagy mérőszámként
meghatározni. Dönthet úgy, hogy csak dimenziókat importál a kockába, vagy importálhat
dimenziókat és mérőszámokat egyaránt. A forrásadat fájl, listajelentés, kockanézet, egy
dimenzió részhalmaza vagy relációs adatforrás lehet.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a modellgyökérre, majd válassza az
Irányított importálás lehetőséget.
2. Válassza a Dimenziók vagy a Kocka lehetőségek egyikét.
3. Választható: A létrehozott importálást a rendszer TurboIntegrator folyamatként menti.
Adjon meg egy nevet a Folyamat neve mezőben.
4. Az Adatok importálása – adatforrás kiválasztása ablakban hajtsa végre a következő
műveletek egyikét:
2. táblázat: Forrástípusok
Cél

Művelet

Microsoft Excel fájl importálása

A Típus mezőben válassza a Fájl lehetőséget.
Tallózással válassza ki az importálni kívánt fájlt.
Bontsa ki a Fájltulajdonságok elemet az
importálandó fájl tulajdonságainak
meghatározásához.

Határolójelekkel tagolt szövegfájl importálása

A Típus mezőben válassza a Fájl lehetőséget.
Tallózással válassza ki az importálni kívánt fájlt.
Bontsa ki a Fájltulajdonságok elemet az
importálandó fájl tulajdonságainak
meghatározásához.
Ha egy adott területi beállításnál tizedesjelet vagy
ezreselválasztót szeretne használni, a Formátum
mezőben válassza ki a területi beállítást.
Ha csatlakoztatott üzemmódban dolgozik, és
ütemezni szeretné egy folyamat futtatását az
adatok újraimportálásához, adja meg a távoli IBM
Cognos TM1 szerverről elérni kívánt fájl helyét.

2. fejezet Adatok importálása
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2. táblázat: Forrástípusok (Folytatás)
Cél

Művelet

Jelentésadatok importálása az IBM Cognos
A Típus mezőben válassza az IBM Cognos
Business Intelligence alkalmazásban létrehozott,
jelentésadatok lehetőséget.
feloldatlan adatkéréseket nem tartalmazó egyszerű
Adja meg a jelentés kapcsolódási részleteit az
táblázatból
IBM Cognos BI Server címe mezőben a
következő formátumban: http://<gazdagép>/
ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi. Tesztelheti a
kapcsolatot.
Adja meg az importálni kívánt jelentés helyét és
nevét a Jelentés helye mezőben, vagy kattintson a
Kiválasztás elemre a jelentés kiválasztásához.
Cognos TM1 kockanézet importálása

A Típus mezőben válassza az IBM Cognos TM1
kockanézet lehetőséget.
Válassza ki az importálni kívánt kockát és nézetet.

Importálja az IBM SPSS Statistics eszközből. A
szerveren kell lennie egy kijelölt
ODBC-forrásnak.

A Típus mezőben válassza az IBM SPSS
Statistics lehetőséget.
A Kapcsolat részletei mezőben adja meg az
adatforrás kapcsolatának részleteit.
Az adatforráshoz tartozó lekérdezések
meghatározásához vagy módosításához nyissa
meg a lekérdezéskészítőt.

Cognos TM1 dimenzió-részhalmaz importálása
A beállítás csak akkor érhető el, amikor a
Dimenziók importálása parancsot használja.
Importálás relációs adatforrásból

A Típus mezőben válassza az IBM Cognos TM1
dimenzió-részhalmaz lehetőséget.
Válassza ki az importálni kívánt dimenziót és
részhalmazt.
Lásd: “Adatok importálása relációs adatforrásból”
oldalszám: 19.

5. Alapértelmezés szerint az adatforrás összes oszlopa ki van jelölve importálásra. Az
Oszlopok panelen jelölje be az Importálás jelölőnégyzeteket, vagy törölje azok
bejelölését úgy, hogy csak az importálni kívánt oszlopok legyenek kijelölve.
6. Csak kockák importálása esetén: Ha egy oszlop tévesen van azonosítva normál vagy
mérőszám-dimenzióként, jelölje be a Mérőszám jelölőnégyzetet, vagy törölje annak
bejelölését. Ha a Mérőszám jelölőnégyzet be van jelölve, a rendszer az oszlopot
mérőszám-dimenzióként kezeli, és az abban található adatokkal tölti fel a kockát. Ha a
Mérőszám jelölőnégyzet nincs bejelölve, a rendszer az oszlopot alapszintű dimenzióként
kezeli.
7. Speciális adatok megadásához kövesse a következő szakaszban leírt eljárást: “Speciális
importálási beállítások megadása” oldalszám: 15.
8. Kattintson a Befejezés lehetőségre.

Eredmények
A Cognos TM1 Performance Modeler az összes kijelölt oszlophoz létrehoz egy új dimenziót.
Ha a forrásadatok tartalmaznak oszlopcímkéket, a rendszer a címkéket használja
dimenziónevekként. Ha a forrásadatok nem tartalmaznak oszlopcímkéket, a dimenziók neve
oszlop1, oszlop2, oszlop3 stb. lesz.
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Ha új kockát importált, a Cognos TM1 Performance Modeler feltölti azt adatokkal, és
megnyitja a kockát a Cube Viewer eszközben.
Az irányított importálást TurboIntegrator folyamatként menti az alkalmazás az adatforrás
azonosításakor megadott név használatával.
Kapcsolódó fogalmak:
“Folyamatok felügyelete” oldalszám: 193
Az adatok létrehozásához, módosításához és az IBM Cognos TM1 Performance Modeler
programba való importálásának és ott történő használatának ütemezéséhez felügyelje a
folyamatokat.

Speciális importálási beállítások megadása
Speciális beállításokat az IBM Cognos TM1 Performance Modeler Irányított importálás
varázslójában adhat meg. A speciális beállításokkal leképezéseket szabhat testre több
dimenzió létrehozásához, szinteket adhat a dimenziókhoz, attribútumokat azonosíthat,
továbbá mérőszámokat azonosíthat és hozhat létre. A létrehozott leképezésekből kockát is
létrehozhat.

Mielőtt elkezdené
Határozza meg az importálás adatforrását. További információk: “Adatok importálása
irányított importálás használatával” oldalszám: 13.

Eljárás
1. Az Irányított importálás varázslóban kattintson a Speciális elemre. A Dimenziók
importálása ablak az alábbi paneleket jeleníti meg:
v Adatok előnézete – Az adatforrás oszlopait és tartalmát jeleníti meg.
v Leképezés – Az importálni kívánt oszlopokat (forráselemek) jeleníti meg, valamint
lehetővé teszi egy oszlop tartalmának dimenzióként, szintként vagy attribútumként
történő azonosítását. A Leképezés panel a forrás oszlopainak (leképezett forráselemek)
a TM1 szerveren található objektumokra (célelemek) való leképezésének a módját is
ábrázolja.
A Cognos TM1 Performance Modeler leképezéseket hoz létre azon oszlopokra
vonatkozóan, amelyek importálására nagy valószínűséggel sor fog kerülni. A létrehozott
leképezések bármelyikét módosíthatja.
2. Kattintson a képernyő jobb alsó részén lévő Tulajdonságok megjelenítése lehetőségre.
A Tulajdonságok panelen megtekintheti és beállíthatja a kiválasztott forráselem vagy
célelem tulajdonságait.
3. A leképezések módosításához hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
v Az alapértelmezett leképezés eltávolításához kattintson az Összes leképezés törlése
elemre.
v Jelentések és fájlok importálásakor az adatok egy szintre történő leképezéséhez
kattintson Az összes leképezés újraalkotása, majd a Ne érzékelje a hierarchiákat
elemre.
v Ha jelentések és fájlok importálásakor vissza kíván térni az alapértelmezett
leképezéshez, kattintson Az összes leképezés újraalkotása, majd a Hierarchiák
érzékelése elemre.
v A leképezéseket úgy is módosíthatja, ha a Leképezés panel Forráselemek szakaszából
a Célelemek szakasz egy új helyére húz egy elemet. Egy elemet a Célelemek szakasz
egyik helyéről egy új helyre is húzhat a szakaszon belül. Az elem húzásakor a kurzor
jelzi az elem elhelyezésének helyét és módját. Az elemet elhelyezheti új dimenzióként,
meglévő dimenzió egy szintjeként vagy attribútumként.
2. fejezet Adatok importálása
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4. Ha számított oszlopot kíván hozzáadni, tegye a következőket:
a. Kattintson a Számított oszlop felvétele lehetőségre.
b. A Tulajdonságok panel Forráselemek szakaszában adjon meg egy nevet a
Forráselem mezőben az oszlop számára, majd adja meg az oszlop Adattípus
beállítását.
c. Adja meg a számított oszlop Leképezéstípus beállítását.
d. Írja be a számított oszlopot meghatározó kifejezést a Kifejezés mezőbe. A
kifejezéseket pontosvesszővel (;) kell lezárni.
A Vezetéknevet és a Keresztnevet összefűző Alkalmazott neve számított oszlop
hozzáadásához például határozza meg a következő kifejezést:
v_Expression = v_Last_Name_0 | ’,’ | v_First_Name_1;
A tagok átnevezéséhez használhat számított oszlopokat is, például amikor a forrásnak
egyeznie kell a célnevekkel vagy a felesleges karaktereket el szeretné távolítani a
forrásból.
További információ a kifejezés képleteivel kapcsolatban: IBM Cognos TM1
referencia-útmutató.
e. A kifejezés eredményeinek megtekintéséhez kattintson az Előnézet elemre.
5. Egy dimenzió tulajdonságainak testreszabásához jelölje ki a dimenziót a Leképezések
panel Célelemek szakaszában. További információk: “Dimenziók tulajdonságainak
testreszabása adatok importálásakor” oldalszám: 17.
6. Egy adott szint módosításához jelölje ki a szintet a Leképezések panel Célelemek
szakaszában.
a. A Tulajdonságok panel Célelem szakaszában adja meg a szint nevét.
b. A Tulajdonságok panel Speciális szakaszában válassza ki azt a dimenziót a
Tulajdonos dimenzió mezőben, amelyhez a szint tartozik.
c. A szint a szerkezeten belüli áthelyezéséhez módosítsa a Szintindex mező értékét.
7. Egy adott attribútum módosításához jelölje ki az attribútumot a Leképezések panel
Célelemek szakaszában.
a. A Tulajdonságok panel Célelem szakaszában válasszon egy Attribútumtípus
beállítást. Ha az oszlopnak az attribútumra való leképezése numerikus értékeket
tartalmaz, az attribútumtípusnak Numerikus értékűnek kell lennie.
Ha az oszlopnak az attribútumra való leképezése szöveget tartalmaz, az attribútum az
alábbi típusok egyike lehet:
v Szöveg – leíró jellegű információkat biztosít.
v Felirat – egy objektum lefordított nevét biztosítja, lásd: 12. fejezet, “A modell
lefordítása”, oldalszám: 199. A felirat nem igényel egyedi nevet.
v Alias – alternatív névként használható. Minden aliasnak egyedinek kell lennie.
b. Ha a Felirat típust választja, válassza ki a megfelelő értéket a Területi beállítás
számára. Ha például az oszlopnak a Felirat attribútumra való leképezése portugál
(brazíliai) nyelvű termékneveket tartalmaz, területi beállításként a Portugál (Brazília)
beállítást válassza.
c. A Tulajdonságok panel Speciális szakaszában válassza ki azt a dimenziót és szintet a
Tulajdonos dimenzió és a Tulajdonos szint mezőben, amelyhez az attribútum
tartozik.
8. Ha az irányított importálást az Irányított importálás > Kocka elemre kattintva indította
el, testreszabhatja a kocka tulajdonságait. További információk: “Kockák
tulajdonságainak testreszabása adatok importálásakor” oldalszám: 18.
9. Kattintson a Befejezés lehetőségre.
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Eredmények
A Cognos TM1 Performance Modeler létrehozza az irányított importálásban meghatározott
dimenziókat, szinteket és attribútumokat. Ha kocka létrehozását választotta, az alkalmazás a
kockát is létrehozza, és adatokkal tölti fel, ha kívánja.
Az importálási meghatározást TurboIntegrator folyamatként menti az alkalmazás az
adatforrás azonosításakor megadott nevet használva.

Dimenziók tulajdonságainak testreszabása adatok importálásakor
Amikor speciális beállításokat ad meg az IBM Cognos TM1 Performance Modeler Irányított
importálás varázslójában, testreszabhatja a dimenziók tulajdonságait.

Mielőtt elkezdené
Határozza meg az importálás adatforrását. További információk: “Adatok importálása
irányított importálás használatával” oldalszám: 13.

Eljárás
1. Az Irányított importálás varázslóban kattintson a Speciális elemre.
2. Kattintson a Tulajdonságok megjelenítése lehetőségre.
3. Jelölje ki a dimenziót a Leképezések panel Célelemek szakaszában.
4. A Tulajdonságok panel Célelem szakaszában módosítsa a Dimenziónév és a
Dimenziótípus beállítást igényei szerint. A Juttatások dimenzió például lehet
számításdimenzió. További információk: “Új dimenziók létrehozása” oldalszám: 21.
5. Adja meg A dimenziók frissítése műveletek egyikét. Válassza Az új elemek
hozzáadása lehetőséget a forrás új elemeinek egy meglévő dimenzióhoz való fűzéséhez.
Válassza a Dimenzió újbóli feltöltése lehetőséget a dimenziónak csak a forrásban
található elemekkel történő teljes újjáépítéséhez. Válassza a Nincs frissítés elemet, ha a
dimenziót nem kívánja módosítani a forrás frissítéseivel.
6. Ha egy többszintű dimenziót importál, és az elemnevek nem egyediek, akkor jelölje be a
Tartalmazza a szülőelemek nevét jelölőnégyzetet, és adjon meg egy karaktert az
elválasztó számára. Az elválasztó karakter a szülőnevet különbözteti meg az elemnévtől.
Az azonos szinten lévő nem egyedi elemekre példa az Év dimenzió. Minden év
tartalmaz egy első negyedévet, és minden első negyedév tartalmaz egy január tagot.
A különböző szinten lévő nem egyedi elemekre példa az Észak-Amerika dimenzió.
Ontario kaliforniai városnévként és Kanada egy tartományaként is szerepel.
7. Az egyes elemek alapértelmezett feliratának létrehozásához válassza az Elemnevek
használata feliratként, ha egyediek lehetőséget.
8. A dimenzió összesítését megjelenítő elem létrehozásához győződjön meg róla, hogy az
Összesítő elem létrehozása jelölőnégyzet be van jelölve.
9. Elnevezett szintek létrehozásához jelölje be az Elnevezett szintek létrehozása
jelölőnégyzetet.
10. A forrásadatok kiegyensúlyozatlan hierarchiaként való azonosításához jelölje be a
Kiegyensúlyozatlan forrásadatok jelölőnégyzetet, majd válassza ki, hogy
kiegyensúlyozza a hierarchiát az összes gyerekelem azonos mélységűvé tételével vagy
kiegyensúlyozatlanként hagyja azt.
11. A forrásadatok egyenetlen hierarchiaként való azonosításához jelölje be az Egyenetlen
forrásadatok jelölőnégyzetet, majd válassza ki, hogy megőrzi-e az egyenetlen
struktúrát, és hogy milyen helyőrző adatokat kíván beszúrni az üres cellákba.
12. A dimenzió a szerkezeten belüli áthelyezéséhez módosítsa a Dimenzióindex mezőt.
A dimenziót át is húzhatja új helyre.
2. fejezet Adatok importálása
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13. Adja meg a legalsó szintű vagy gyerekelemek az Elemrendezés részen való
rendezésének módját.
14. Adja meg az összetevőelemek az Összetevő-rendezés részen való rendezésének módját.
További információ: “Elemek és összetevők rendezése a dimenziókban”.
15. A Tulajdonságok ablakban módosíthatja a szinteket, attribútumokat és kockákat is.
Amikor befejezte a módosításokat, kattintson a Befejezés elemre.
Elemek és összetevők rendezése a dimenziókban:
Amikor irányított importálással importál adatokat és a Speciális lehetőséget választja,
megadhatja a dimenziókban található elemek rendezésének módját és azt, hogy az elemeken
belüli összetevők hogyan legyenek rendezve.
Elemek rendezése
Az elemek rendezési módja meghatározza a szülő adatelemek sorrendjét a dimenzióban. A
Nincs alapértelmezett elemrendezési mód megtartja azt a sorrendet, amelyben az elemek a
forrásadatból beérkeztek. A szint vagy hierarchia szerinti rendezés speciális parancsfájlok
használata esetén hasznos. A Termékcsalád dimenzióban például a következő elemek
találhatók: Golffelszerelés, Kempingfelszerelés és Szabadtéri védőfelszerelések. Ezeket az
elemeket név szerint betűrendbe teheti, de meg is hagyhatja ezt a sorrendet.
Összetevők rendezése
Az összetevők rendezési módja meghatározza az elemek gyerekelemeinek sorrendjét a
dimenzióban. A Nincs alapértelmezett összetevő-rendezési mód megtartja azt a sorrendet,
ahogyan az összetevők a forrásadatokból beérkeztek. Az összetevőket név szerint betűrendbe
is teheti. A Kempingfelszerelés elem például a következő összetevőket tartalmazza: Sátrak,
Hálózsákok és Lámpák. Ezeket az összetevőket név szerint betűrendbe is teheti, de meg is
hagyhatja ezt a sorrendet.

Kockák tulajdonságainak testreszabása adatok importálásakor
A kockák tulajdonságainak testreszabásához válassza az Irányított importálás > Kocka
elemet, amikor irányított importálást indít az IBM Cognos TM1 Performance Modeler
szoftverben.

Mielőtt elkezdené
Határozza meg az importálás adatforrását. További információ: “Adatok importálása irányított
importálás használatával” oldalszám: 13.

Eljárás
1. Az Irányított importálás varázslóban kattintson a Speciális elemre.
2. Kattintson a Tulajdonságok megjelenítése lehetőségre.
3. Jelölje ki a kockát a Leképezés panel Célelemek szakaszának felső részén.
4. Adjon meg egy nevet a kocka számára. A név lehet meglévő kockanév vagy egy új
kockanév.
5. Ha a leképezések nem azonosítanak mérőszám-dimenziót az adatforrásban, kattintson a
Mérőszám-dimenzió létrehozása elemre. Ha a forrásadatok csak egy mérőszámot
tartalmaznak, akkor a Mérőszám-dimenzió létrehozása jelölőnégyzet bejelölésének
törlésével eltávolíthatja az alapértelmezett mérőszám-dimenziót.
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Fontos: Ha az importálás folyamán úgy dönt, hogy eltávolítja az alapértelmezett
mérőszám-dimenziókat, akkor később már nem adhat hozzá ehhez a kockához új
mérőszámokat.
6. Válasszon ki egy Adatfrissítés viselkedést az importálási művelet számára.
v Az adatok hozzáadása parancs hozzáadja az adatforrásban található adatokat a
meglévő kockaértékekhez.
7.
8.
9.
10.

v Az adatok cseréje parancs lecseréli a meglévő kockaértékeket a forrás értékeire.
A mérőszám dimenzióvá módosításához kattintson a Tagattribútum elemre a
Leképezéstípus területen. Az objektumból a kocka részét képező dimenzió lesz.
Meglévő dimenziók a kockához adásához kattintson a Dimenziók kijelölése elemre a
Tulajdonságok panel Speciális szakaszában.
Jelölje ki a hozzáadni kívánt dimenziókat, majd kattintson a Hozzáadás a kockához
elemre.
A Tulajdonságok ablakban módosíthatja a dimenziókat, szinteket és kockákat is. Amikor
befejezte a módosításokat, kattintson a Befejezés elemre.

Adatok importálása relációs adatforrásból
Mielőtt relációs adatforrásból importálna adatokat, győződjön meg arról, hogy érti a relációs
adatforrást és az SQL lekérdezések összeépítésének módját. Biztosítsa, hogy az
ODBC-kapcsolatok meg legyenek határozva. Amikor csatlakoztatott módban dolgozik,
használhatja a szerveren meghatározott ODBC relációs adatforrásokat.

Eljárás
1. Ha egy folyamatot hoz létre, akkor folytassa a következő lépéssel. Irányított importálás
futtatásakor hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
v Ha csak dimenziókat importál, a Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a
modellgyökérre, majd válassza az Irányított importálás > Dimenziók lehetőséget.
v Ha új kockát importál, a Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a
modellgyökérre, majd válassza az Irányított importálás > Kocka lehetőséget.
2. A Típus mezőben válassza a Relációs adatforrás (ODBC) lehetőséget, és adja meg a
kapcsolat részleteit.
3. Válasszon ODBC relációs adatforrást a rendszerhez meghatározott listából.
4. Nyissa meg a Lekérdezéskészítő eszközt.
Másik lehetőségként írja be a lekérdezés SQL-kódját.
5. Az adatok beszerzéséhez végzett lekérdezésben használni kívánt oszlopok megadásához
kattintson az Adatnézet lapra, és húzza a rácsra a Metadata Explorer mező oszlopait
vagy tábláit.
Hozzáadhatja magukat az oszlopokat vagy a táblákat. A lekérdezés a közvetlenül a
rácshoz adott oszlopok használatával szerzi be az adatokat. A lekérdezés a rácshoz adott
táblákhoz tartozó oszlopokat is használja.
6. Egyesítések a táblákban lévő oszlopok közötti kapcsolat alapján végzett létrehozásához
kattintson a Lekérdezés diagram lapra, és végezze el a következő műveleteket:
a. Húzzon táblákat a Metadata Explorer mezőből a diagramra.
A lekérdezés a diagramhoz hozzáadott tábla használatával csatlakozik más
táblákhoz. A lekérdezés nem az ezen táblákhoz tartozó oszlopokkal szerzi be az
adatokat.
b. Válassza ki a kapcsolat elemeit, és kattintson a Kapcsolat létrehozása ikonra

.
2. fejezet Adatok importálása
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c. Adja meg a kapcsolat számosságát.
A rendszer a számosság használatával kerüli el a tényadatok kétszeri számolását,
támogatja a csillag sémamodellekben általános hurok egyesítéseket, optimalizálja a
mögöttes adatforrásrendszer hozzáférését, és azonosítja a tényekként vagy
dimenziókként működő elemeket.
A kapcsolatokkal és a számossággal kapcsolatos további tájékoztatásért tekintse meg az
IBM Cognos Framework Manager felhasználói útmutatót. Az útmutató az IBM
Knowledge Center Cognos Business Intelligence kezdőoldalának PDF szakaszában
érhető el: http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEP7J/welcome.
7. Az SQL lekérdezés kézi szerkesztéséhez kattintson az SQL nézet lapra. Az Adatnézet
lapon vagy a Lekérdezés diagram lapon elvégzett műveleteket az SQL nézet lap
tükrözi.
8. Ha elégedett a lekérdezéssel, kattintson az OK gombra.
9. A kézzel vagy a Lekérdezéskészítőben létrehozott lekérdezés által visszaadott adatok
előnézetének megtekintéséhez kattintson a Frissítés gombra.
10. Ha le szeretné képezni a dimenziót, kattintson a Tovább gombra.
A leképezéssel kapcsolatos információkért lásd: “Speciális importálási beállítások
megadása” oldalszám: 15.
11. Kattintson a Befejezés lehetőségre.

Eredmények
A forrásadatokat a rendszer importálja, leképezi a céladatokra, és hozzáadja a Modellterv
panelhez. Továbbá a műveletek folyamatként lettek mentve, amelyek megjelennek a
Modellterv panelen.
Ha egy folyamatot hozott létre, akkor ez a Modellterv panelen egy objektumként jelenik meg,
és nem fut addig, amíg kifejezetten meg nem hívja.

Mi a következő lépés?
A folyamatot az eljárásainak szerkesztésével módosíthatja, vagy ütemezheti azt egy chore
folyamat részeként. További információ: “Eljárások szerkesztése” oldalszám: 196 és
“Folyamatok ütemezése” oldalszám: 197.
Kapcsolódó fogalmak:
“Folyamatok felügyelete” oldalszám: 193
Az adatok létrehozásához, módosításához és az IBM Cognos TM1 Performance Modeler
programba való importálásának és ott történő használatának ütemezéséhez felügyelje a
folyamatokat.
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3. fejezet Dimenziók létrehozása és formázása
Ahhoz, hogy az adatokat elérhetővé tegye bemenetként és elemzési célokra, először
dimenziókat kell létrehoznia.
A dimenzió a vállalkozás főbb aspektusaihoz (mint például termék, dátum és régió)
kapcsolódó adatok tágabb értelemben vett csoportosítása. Mindegyik dimenzió tagok szintjeit
tartalmazza egy vagy több hierarchiában, és esetleg számított tagok halmazát vagy speciális
kategóriákat is. A dimenziók határozzák meg egy lap sorokból, oszlopokból és kontextusból
álló rácsszerkezetét az IBM Cognos TM1 alkalmazásokban. Mielőtt létrehozna egy
dimenziót, el kell döntenie, hogy az adatok mely aspektusai kapcsolódnak egymáshoz,
valamint azt, hogy a tervek soraiban és oszlopaiban mely adatokra lesz szüksége. Az IBM
Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazás útmutatást nyújt az egyes dimenziótípusok
kapcsolódó tulajdonságainak biztosításával.

Új dimenziók létrehozása
Amikor dimenziót hoz létre, meghatározza annak dimenziótípusát.

Számításdimenziók
A számításdimenziók képleteket tartalmaznak, amelyek matematikai és egyéb műveleteket
hajtanak végre az adatain. Számításdimenziót érdemes például használni a vállalat nyereségés veszteségkimutatásainak beállításához, vagy akkor, ha választéklisták segítségével kíván
strukturált adatbejegyzést biztosítani a végfelhasználók számára.

Idődimenziók
Az idődimenziók a felhasználók számára jelentéssel bíró időtagokat tartalmaznak, mint
például pénzügyi számviteli időszakok vagy értékesítési tranzakciók dátumai. Ide tartoznak a
következők:
v szokványos dátum időszakok, mint például évek, negyedévek, hónapok és hetek
v iparágra jellemző időszakok, például 13 hetes gyártási periódusok
v egyéni időszakok, mint például az adóévek
v holdidőszakok, mint például a holdévek és holdhónapok

Verziódimenziók
A verziódimenziók az alkalmazás tagjainak különböző interakcióiból származó adatokat
tartalmaznak. Például látni szeretné az ellátmány költségeinek különbségeit a jelenlegi
költségvetési változatokban és összehasonlítani a költségvetést a korábbi évek költségeivel. A
változatdimenziókban lévő adatokat nem célszerű összesíteni, mert több adatbejegyzést
tartalmaznak azonos elemekre vonatkozóan.

Hierarchiadimenziók
A hierarchiadimenziók a vállalkozás, részleg vagy cég jelentéskészítési szerkezetének
ábrázolását tartalmazzák. Ez a dimenzió határozza meg az alkalmazás munkafolyamatát.
Ahogy elkészül a munka a jóváhagyás-hierarchia legalsó szintű csomópontjain, a
munkafolyamat logika felfelé irányítja az elküldéseket a jóváhagyás-hierarchiában, egészen
addig, amíg el nem érik a legfelső szintű csomópontot. A jóváhagyás-hierarchia egyes
lépéseinél a felhasználók szelektíven szerkeszthetik, ellenőrizhetik és elküldhetik a nézeteket
© Szerzői jog IBM 2012, 2017
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az alkalmazásban, a hozzáférési jogosultságaiktól függően.

Általános dimenziók
Az általános dimenziók általános tagokat tartalmaznak, mint például részlegek, termékek
vagy ügyfelek. Általános dimenziót használhat, ha nem ismeri a pontos dimenziótípust. A
dimenziótípus a későbbiekben megváltoztatható.

Mérőszám-dimenziók
A mérőszám-dimenziók a vállalatában vagy szervezetében megfigyelni kívánt fontos
mérőszámokat és fő teljesítménymutatókat (KPI-ket) tartalmaznak. A mérőszám-dimenziókat
a Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldások használják. További információk:
“Mérőszám-dimenzió” oldalszám: 147.

Mérőszámjelző-dimenziók
A mérőszámjelző-dimenziók további információval szolgálnak a fő teljesítménymutatókkal
(KPI) vagy a mérőszámokkal kapcsolatban. Példák mérőszámjelzőkre: Eredmény, Állapot és
Trend. A mérőszámjelző-dimenziókat a Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldások
használják. További információk: “Mérőszámjelző-dimenzió” oldalszám: 149.

Számításdimenziók létrehozása
Hozzon létre számításdimenziót, ha számításokat és méréseket szeretne elvégezni a
numerikus adatokon.
A számításdimenziók képleteket tartalmaznak, amelyek matematikai műveleteket hajtanak
végre az adatokon. Például számításdimenziót használhat a cég nyereség és veszteség
kimutatásainak beállításához. A számításdimenziókat mérőszám-dimenzióként is
használhatja. A számításdimenzió két típusú lehet, N és C. Az N számítás olyan egyszerű
számítás, amelyet a dimenziószinten végeznek el a dimenzió két olyan tagja között, amelyek
bemeneti értékekkel rendelkeznek. A C számítás az összesített eredményeken végzett
számítás, amely konszolidált összeget ad. A számításdimenziók a következő attribútumokkal
rendelkeznek:
v
v
v
v

Név, a tag neve.
Formátum, felhasználó által meghatározott szám-, dátum/idő és szövegformátumok.
Választéklista, hivatkozás egy előre meghatározott dimenzióra vagy részhalmazra.
A pozitív variancia természete, egy pozitív érték eredménye, lehet kedvező vagy
kedvezőtlen. Ez az attribútum csak verziódimenzióval együtt használatos. Egy pozitív érték
az értékesítésnél és az árnál például kedvező, de az értékesítések költségénél kedvezőtlen.

v N számítás, a legalsó szinten végrehajtott egyszerű számítás két bemeneti értékből.
Például: Tervezett árbevétel = Mennyiség*Ár.
v C számítás, az összesített eredményeken végzett számítás. Egy konszolidált számítás,
amely egyszerű számítások eredményeiből származtatható. Például: Átlagos ár = Teljes
árbevétel/Teljes mennyiség. A kifejezésszerkesztő segít kijelölni az általánosan használt
összesítési viselkedéseket a C számításhoz: Kényszerítés nullára, Súlyozott átlag és
Időátlag.
v Súly, általában egy mínusz 1 értékű szorzó, amely a pozitív értéket negatívvá változtatja.
Ha például egy termék egységára 50 euró, és az árengedmény 5 euró, a -1 értékű súlyt
alkalmazva az árengedményre logikus marad a további eredmény.
v Index, numerikus érték, amely lehetővé teszi a tagok gyors elérését.
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C számítás összesítéstípusok
A kifejezésszerkesztő 3 összesítéstípussal rendelkezik legalsó szintű elemek összesítésének
megoldása érdekében a konszolidált szinten a konszolidált értékek megoldásához.
v Súlyozott átlag: A konszolidált érték további számítással rendelkezik, ha a konszolidálni
kívánt érték A, B a számláló és C a nevező, így A=B/C.
v Időátlag: Az összes időszak értékeinek összege/az időszakok száma.
v Kényszerítés nullára: A konszolidált érték nullára van kényszerítve.
1. példa: Ha egy termék rögzített ára látható a legalsó szinten, nem célszerű összesíteni ezt az
értéket az összes hónapra a konszolidált szinten. Az A=B/C formájú számításhoz az egység
értékesítési ára A, a bruttó értékesítési érték B és a mennyiség C. Egység értékesítési
ára=bruttó értékesítési ár/mennyiség. A súlyozott érték ebben az esetben a mennyiség.
2. példa: Ha egy termék tekintetében Árrés (%) értékkel rendelkezik minden hónapra, az
összesített szinten ezen értékek hozzáadása további számítást igényel. Az időátlag a
halmozódó bruttó árrés/az időszakok száma. Az Árrés (%) 4 negyedéves időszakra vonatkozó
összesítésének eredménye P1=4,5%, P2= 6,4%, P3=3,6%, P4=5,2%. Az időátlag eredménye
19,7/4=4,93%.
3. példa: Ha nem szeretné kiszámítani egy dimenzió konszolidált értékét, a konszolidálást
nulla értékre állíthatja.

Számításdimenziók létrehozása aritmetikai N számításokkal
Az N számítás olyan egyszerű számítás, amelyet a dimenziószinten végeznek el a dimenzió
két olyan tagja között, amelyek bemeneti értékekkel rendelkeznek.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a Dimenziók mappára, és kattintson az
Új ikonra

.

.
2. Kattintson a Dimenzió ikonra
3. Írja be az új dimenzió nevét, és válassza a Számítás lehetőséget a Dimenziótípus listáról.
4. Adja hozzá a dimenzió tagjait a Név attribútumhoz, a lista beírásával vagy bemásolással.
Például: Mennyiség, Ár, Árbevétel, Értékesítési költségek, Nettó értékesítés.
5. Mentse a dimenziót.
6. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt számításdimenziót. Hozzáadhat egyszerű képleteket
közvetlenül a megfelelő tagokhoz, vagy hozzáadhatja azokat a kifejezésszerkesztővel is.
7. Ha közvetlenül szeretne hozzáadni egy képletet egy egyszerű számításhoz, egy tag N
számítás oszlopába írja be az =<tag1>*<tag2> karakterláncot, ahol a <tag1> és <tag2>
bemeneti értékekkel rendelkező tagok. Az eredmény a tagok szorzatát a legalsó szinten
adja meg.
8. Ha hozzá szeretne adni egy képletet a kifejezésszerkesztővel, kattintson a cellára, ahová a
képletet hozzá szeretné adni.
a. Kattintson a cella Továbbiak gombjára. Megnyílik a kifejezésszerkesztő.
b. Válassza ki az Aritmetikai lehetőséget a Művelet típusa mezőben.
c. Válassza ki a művelet típusát: +(összeadás)-(kivonás)*(szorzás)/(osztás)
d. A Kifejezés mezőben kattintson duplán az operandus1 elemre az
('<operandus1>'*'<operandus2>') kifejezésben. Írja be az operandus1 elemhez tartozó
tag nevét. A tagnévnek meg kell egyeznie a név attribútumban található tagnévvel. Ha

3. fejezet Dimenziók létrehozása és formázása
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a név két szóból áll, szimpla idézőjelek között jelenik meg. A tagok a
Kifejezésszerkesztőbe is húzhatók, akár egyenként, akár egyszerre több tag
kijelölésével.
e. Ismételje meg az előző lépést az <operandus2> esetében is.
9. Mentse a dimenziót.

Számításdimenziók létrehozása dimenziófüggvényeket használó
N számításokkal
A dimenziófüggvényt használó 'N' számítás egy olyan számítás, amelyet a dimenzió szinten
végeznek el a dimenzió egyik tagjának bemeneti értéke és a kiválasztott függvény között.
A kifejezésszerkesztő olyan beépített függvényekkel rendelkezik, amelyek tagértékeket
használnak bemenetként a számítások elvégzéséhez. A függvénykifejezés a
dimenziófüggvényből, egy bemeneti értékből és egyes esetekben egy Pad értékből
származtatható. A kifejezésszerkesztő segít a dimenziófüggvények kijelölésében.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a Dimenziók mappára, és kattintson
.

az Új ikonra

.
2. Kattintson a Dimenzió ikonra
3. Írja be az új dimenzió nevét, és válassza a Számítás lehetőséget a Dimenziótípus
listáról.
4. Adja hozzá a dimenzió tagjait a Név attribútumhoz, a lista beírásával vagy bemásolással.
Például: Mennyiség, Ár, Árbevétel, Értékesítési költségek, Nettó értékesítés.
5. Mentse a dimenziót.
6. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt számításdimenziót.
7. Ha hozzá szeretne adni egy függvényt a kifejezésszerkesztővel, kattintson a cellára,
ahová a függvényt hozzá szeretné adni.
8. Kattintson a cella Továbbiak gombjára. Megnyílik a kifejezésszerkesztő.
9. Kattintson a Függvények fülre, és bontsa ki a Dimenziófüggvények fát.
10. Válassza ki a függvénytípust, és húzza a függvényt a kifejezésszerkesztőbe. Ha a
Tippek fülre kattint, megnyílik a hatványszerkesztés támogatása, amely részletes leírást
ad a kiválasztott függvényről.
11. A Kifejezés mezőben húzza a tagot a kifejezésszerkesztőbe az <Input> mező fölött. Be
is írhatja a tag nevét a mezőbe. A tagnévnek meg kell egyeznie a név attribútumban
található tagnévvel. Ha a név két szóból áll, szimpla idézőjelek között jelenik meg.
12. Mentse a dimenziót.
Kapcsolódó fogalmak:
“Függvények” oldalszám: 232
A legalsó szintű és a konszolidált szintű számításokhoz elérhető függvények leírása.

Számításdimenziók létrehozása aritmetikai C számításokkal
A 'C' számítás az összesített eredményeken végzett számítás, amely konszolidált összeget ad.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a Dimenziók mappára, és kattintson az
Új ikonra

.

.
2. Kattintson a Dimenzió ikonra
3. Írja be az új dimenzió nevét, és válassza a Számítás lehetőséget a Dimenziótípus listáról.
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4. Adja hozzá a dimenzió tagjait a Név attribútumhoz, a lista beírásával vagy bemásolással.
Például: Mennyiség/év, Egységár, Teljes árbevétel, Teljes értékesítési költség,
Teljes nettó értékesítés.
5. Mentse a dimenziót.
6. Nyissa meg a számításdimenziót. Hozzáadhat egyszerű képleteket közvetlenül a
megfelelő tagokhoz, vagy hozzáadhatja azokat a kifejezésszerkesztővel is.
7. Ha összesített eredményeket szeretne kapni egy közvetlenül hozzáadott képlettel, egy tag
C számítás oszlopába írja be az =<tag3>/<tag4> karakterláncot, ahol a <tag3> és
<tag4> számított értékek. Az eredmény az összesített összeg konszolidált számítása lesz.
8. Ha hozzá szeretne adni egy képletet a kifejezésszerkesztővel, kattintson a cellára, ahová a
képletet hozzá szeretné adni.
a. Kattintson a cella Továbbiak gombjára. Megnyílik a kifejezésszerkesztő.
b. Válassza ki az Aritmetikai lehetőséget a Művelet típusa mezőben.
c. Válassza ki a művelet típusát: +(összeadás)-(kivonás)*(szorzás)/(osztás)
d. A Kifejezés mezőben kattintson duplán az operandus1 elemre az
('<operandus1>'*'<operandus2>') kifejezésben. Írja be az operandus1 elemhez tartozó
tag nevét. A tagnévnek meg kell egyeznie a név attribútumban található tagnévvel. Ha
a név két szóból áll, szimpla idézőjelek között jelenik meg. A tagok a
Kifejezésszerkesztőbe is húzhatók, akár egyenként, akár egyszerre több tag
kijelölésével.
e. Ismételje meg az előző lépést az <operandus2> esetében is.
9. Mentse a dimenziót.

Idődimenziók létrehozása
Az idődimenzió az alkalmazás munkafolyamatát meghatározó időszakokat szabja meg.
Az idődimenzió időtagokat tartalmaz, például pénzügyi számviteli időszakokat vagy
értékesítési tranzakciók dátumait. Majdnem minden alkalmazáshoz szükség lesz egy
idődimenzióra. Az Idődimenzió eszközzel a tagok több szintjét adhatja hozzá. Például
hozzáadhat negyedéveket, hónapokat és napokat.
Megjegyzés: Mikor egynél több idődimenziót használ egy kockában, az időhöz kapcsolódó
számítás a kockának csak az első idődimenziójára érvényes.
Az idődimenzió az alábbi attribútumokkal rendelkezik:
v Név, a tag neve.
v N számítás, a legalsó szinten végzett egyszerű számítás.
v Kezdő dátum, a dimenzió első dátuma.
v Befejezési dátum, a dimenzió utolsó dátuma.
v Utolsó időszak, a sorozat utolsó időszaka.
v Első időszak, a sorozat kezdő időszaka.
v Előző időszak, a sorozat előző időszaka.
v Következő időszak, a sorozat következő időszaka.
v Súly, általában egy mínusz 1 értékű szorzó, amely a pozitív értéket negatívvá változtatja.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a Dimenziók mappára, és kattintson
az Új ikonra

.

2. Kattintson a Dimenzió ikonra

.
3. fejezet Dimenziók létrehozása és formázása
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3. Írja be az új dimenzió nevét, és válassza az Idő lehetőséget a Dimenziótípus listáról.
4. Az idődimenzió feltöltéséhez használhatja az Idődimenzió feltöltése eszközt, vagy
hozzáadhatja a tagokat manuálisan. Az Idődimenzió feltöltése eszközzel kapcsolatos
további információkért lásd: “Tagok hozzáadása az Idődimenzió feltöltése eszközzel”.
Tagok manuális hozzáadásához hajtsa végre az alábbi lépéseket.
5. Adja hozzá a dimenzió tagjait a Név attribútumhoz, a lista beírásával vagy egy
táblázatból való bemásolással. Például Év, Q1, Q2, Q3, Q4
6. A fenti példánál maradva az Év tagnál válassza ki az Első időszak attribútumot, és írja
be, hogy Q1.
7. Ugyanennél a tagnál válassza ki az Utolsó időszak attribútumot, és írja be, hogy Q4.
8. Ugyanezen példából jelölje ki a Q1 tagot, és válassza a Kezdő dátum attribútumot. A
legördülő naptárból válassza ki a Q1 kezdő dátumát.
9. Ismételje meg ugyanezt a Befejezési dátum attribútum esetében, és jelölje ki az utolsó
dátumot a Q1 számára.
10.
11.
12.
13.

Ismételje meg a lépéseket a Q2, Q3 és Q4 esetében.
A Q1 tag esetében válassza ki a Következő időszak attribútumot, és írja be, hogy Q2.
A Q2 tag esetében válassza ki az Előző időszak attribútumot, és írja be, hogy Q1.
Ugyanezen tag esetében jelölje ki a Következő időszak attribútumot, és írja be, hogy
Q3.
14. Ismételje a lépéseket a Q3 és Q4 tagoknál.
15. Mentse a dimenziót.

Tagok hozzáadása az Idődimenzió feltöltése eszközzel
Az Idődimenzió feltöltése eszközzel tagok több szintjét adhatja hozzá, és meghatározhatja a
tagok hierarchiáját. Az eszköz használata leegyszerűsíti a tagok hozzáadását. Például
hozzáadhat negyedéveket, hónapokat és napokat.
Az Időszak és attribútum hozzáadása eszköz használata előtt létre kell hoznia egy
idődimenziót.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson duplán egy idődimenzióra.
.
2. Az objektum-megjelenítő eszközsávon kattintson az Idődimenzió feltöltése ikonra
3. Kattintson az 1. Időszak szint elemre.
4. A szükséges szintek kiválasztásával döntse el, hogy a dimenzió éveket, negyedéveket,
hónapokat és napokat tartalmazzon-e.
5. Ha az éveket választja, akkor állítsa meg a mutatót az Év elem felett. Ha a szervezet
naptári évet használ, akkor válassza ki a 365 (vagy 366) napos naptári év beállítást. Ha
a szervezet holdévet használ, akkor válassza ki az 52 hetes holdév beállítást. A
negyedévek, hónapok és hetek esetén elérhető választási lehetőségek az éveknél
megadott kijelöléstől függenek. Ha naptári évet választott, akkor a negyedévek három
hónapot fognak tartalmazni, és a hónapok mindig a naptárnak felelnek meg. Ha holdévet
választott, akkor a negyedévek mindig 13 hetet fognak tartalmazni.
6. Ha holdévet választott, akkor állítsa meg a mutató a Hónapok elem felett. Válassza ki,
hogy a hetek hogyan legyenek elosztva a negyedév hónapjaiban.
7. Ha naptári évet választott, akkor állítsa meg a mutatót a Hetek elem felett. Válassza ki,
hogy a két hónapon átívelő hetek hogyan legyenek felosztva a hónapok között.
8. Kattintson a 2. Időtartam lehetőségre.
9. A Kezdő dátum mezőben állítsa be a dimenzióba belefoglalni kívánt első időtartam
kezdési dátumát. Például ez lehet az adóév első napja.
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10. A Befejezési dátum mezőben állítsa be a dimenzióba belefoglalni kívánt utolsó
időtartam befejezési dátumát. Például ez lehet az adóév utolsó napja.
11. Válassza ki a váltás dátumát. A váltás dátuma lehet a kezdő dátum, illetve eshet a kezdő
és a befejezési dátum közé. Ha a váltás dátuma a meghatározott időtartamba vagy az elé
esik, a rendszer jövőbeni időtartamként kezeli az időtartamot. Ha a váltás dátuma a
meghatározott időtartam utánra esik, a rendszer előzmény-időtartamként kezeli az
időtartamot.
12. Ha azt szeretné, hogy a hónap véget érjen a naptári befejezési dátumnál, kattintson az
Igen gombra A hónap végének egyeztetése a naptárral lehetőségnél.
13. Kattintson a 3. Tagnevek lehetőségre. Beállíthatja a dimenzióban szereplő tagszintek
formázását.
14. Válassza ki azt a tagszintet, amelyre a formázási beállításokat alkalmazni kívánja.
Például a formázást évekre kívánja alkalmazni.
15. A Formátum mezőben válassza ki a tagszintre alkalmazni kívánt formázást.
16. Az Előtag és Utótag mezőkben beállíthat előtagokat és utótagokat, amelyek
hozzáadásra kerülnek az adatok megjelenítéséhez (nem kötelező). A PÉ előtag
megadásával az év előtt például azt jelezheti, hogy pénzügyi évről van szó. A 2011-2012
év ezután mint AÉ 2011-2012 jelenik meg.
17. Alkalmazzon formázási beállításokat más tagszintekre is, igény szerint. Kattintson az
OK gombra.
18. Mentse a dimenziót.

Verziódimenziók létrehozása
Akkor hozzon létre verziódimenziót, ha hasonló adatok különböző változatait szeretné
összehasonlítani.
A verziódimenzió hasonló adatok eltérő változatait tartalmazza összehasonlítás céljából,
például a jelenlegi költségterv eltéréseit a korábbi évek költségeitől. A verziódimenziókban
lévő adatokat nem célszerű összesíteni, mert több adatbejegyzést tartalmaznak azonos
elemekre vonatkozóan. A verziódimenzió a következő attribútumokkal rendelkezik:
v Név, a tag neve.
v Formátum, felhasználó által meghatározott szám-, dátum/idő és szövegformátumok.
v Változatszámítás

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a Dimenziók mappára, és kattintson az
Új ikonra

.

.
2. Kattintson a Dimenzió ikonra
3. Írja be az új dimenzió nevét, és válassza a Verziók lehetőséget a Dimenziótípus listában.
4. Adja hozzá a dimenzió tagjait a Név attribútumhoz, a lista beírásával vagy egy táblázatból
való bemásolással. Például: FY 2004 költségterv, FY 2005 költségterv, FY 2004
előrejelzés, FY 2005 alapvonal.
5. Mentse a dimenziót.

Mi a következő lépés?
A verziódimenzió létrehozása után egyszerű kifejezéseket írhat. Például =Budget - Forecast
hasonló adatok összehasonlításához, vagy használhatja a VARIANCE (variancia) és
VARIANCEPERCENT (varianciaszázalék) dimenziófüggvényt “A pozitív variancia
természete” attribútum felhasználására egy számításdimenzióban.
3. fejezet Dimenziók létrehozása és formázása
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Hierarchiadimenziók létrehozása
Hozzon létre hierarchiadimenziót az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban
a tagok listájának hierarchikus szerkezetbe rendezéséhez.
Egy alkalmazásnak szüksége lehet olyan elemlistákra, amelyek hierarchikus szerkezetbe
tagoltak. Például: Kontinens, Régió és Város. A hierarchiadimenzió használja a Magasabb
szintre helyezés és az Alacsonyabb szintre helyezés funkciókat. A tagokat át is húzhatja egy
szülőtaghoz. Több szülőhierarchia is kialakítható másolással és beillesztéssel vagy úgy, hogy
egy tagot a CTRL billentyű nyomva tartása mellett egy szülőtagra vagy tagcsoportra húz. A
Kibontás és Összezárás helyimenüparancsok segítségével megtekinthetők vagy elrejthetők
egy hierarchia tagjai. Egy hierarchiadimenzió az alábbi attribútumokkal rendelkezik:
v Név, a tag neve.
v Súly, általában egy mínusz 1 értékű szorzó, amely a pozitív értéket negatívvá változtatja.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a Dimenziók mappára, és kattintson az
Új ikonra

.

.
2. Kattintson a Dimenzió ikonra
3. Írja be az új dimenzió nevét, és válassza ki a Hierarchia lehetőséget a Dimenziótípus
listáról.
4. Adja hozzá a dimenzió tagjait a Név attribútumhoz, a lista beírásával vagy egy táblázatból
való bemásolással. Például Afrika, Egyiptom,Szudán, Uganda.
5. A példánál maradva: emelje ki az Egyiptom, Szudán és Uganda tagokat, és kattintson A
kijelölt tagok alacsonyabb szintre léptetése ikonra. A kiválasztott tagok az Afrika tag
részeivé válnak.
6. Mentse a dimenziót.

Mi a következő lépés?
Miután létrehozott egy hierarchiadimenziót, kézzel is létrehozhat vagy importálhat bele
további tagokat. Alkalmazhat biztonsági beállításokat is.

Általános dimenziók létrehozása
Akkor hozzon létre általános dimenziót az IBM Cognos TM1 Performance Modeler
alkalmazásban, ha nem biztos benne, hogy pontosan mi a dimenzió típusa.
Amikor egy kockában használja a dimenziókat, a rendszer a dimenziótípus alapján rendezi
sorrendbe a kockákat, ezért jobb, ha nem található túl sok általános típusú dimenzió. Egy
általános dimenzió az alábbi attribútumokkal rendelkezik:
v Név, a tag neve.
v Formátum, felhasználó által meghatározott szám-, dátum/idő- és szövegformátumok.
v Választéklista, hivatkozás egy előre meghatározott dimenzióra vagy részhalmazra.
v N számítás, a legalsó szinten végzett egyszerű számítás.
v C számítás, az összesített eredményeken végzett számítás.
v Súly, általában egy mínusz 1 értékű szorzó, amely a pozitív értéket negatívvá változtatja.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a Dimenziók mappára, és kattintson az
Új ikonra

28

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

.

2. Kattintson a Dimenzió ikonra
.
3. Írja be az új dimenzió nevét, és válassza az Általános lehetőséget a Dimenziótípus
listáról.
4. Adja hozzá a dimenzió tagjait a Név attribútumhoz, a lista beírásával vagy bemásolással.
5. Mentse a dimenziót.

Mi a következő lépés?
Az általános dimenziótípust szerencsés megváltoztatni a kívánt típusra, mielőtt egy kockában
felhasználná.

A dimenziótípus módosítása
Egy általános dimenzió létrehozása után megváltoztathatja annak típusát általánosról a
szükséges típusra.
Megváltoztathatja egy általános dimenzió típusát, mielőtt használná egy kockában; az
általános típus akkor alkalmazható, amikor még nem tudni, hogy mi lesz a végső
dimenziótípus. Egy kocka létrehozásakor a rendszer az alábbiak szerint rendezi sorba a
kockákat:
1. Alapszintű
2. Hierarchia
3. Általános
4. Időpont
5. Verziók
6. Számítás
Ez a sorrend mindig következetes, és a Verziók és a Számítás azért kerül a végére, mert ezek a
dimenziók tartalmazhatnak karakterlánc-elemeket választéklisták formájában, vagy tagokat
szöveges formátumban. Rendes körülmények között a Verziók és a Számítás dimenziók
együtt nem használatosak.

Eljárás
1. Nyissa meg az általános dimenziót.
2. Kattintson a jobb gombbal a dimenzió nevére, és kattintson a Dimenziótípus módosítása
lehetőségre.
3. Válassza ki az új dimenziótípust a listából. Kattintson az OK gombra.
4. Mentse a dimenziót.

Dimenziók szerkesztése
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler dimenziószerkesztőjében a dimenzió
attribútumainak és tagjainak hozzáadására, törlésére vagy módosítására használható.
Az elérhető attribútumok oszlopaihoz további Numerikus, Szöveg vagy Alias típusú
attribútumokat adhat hozzá.
A dimenziókhoz új tagokat adhat hozzá, ezeket elrejtheti vagy megjelenítheti, módosíthatja a
pozíciójukat és meghatározhatja a tagok hierarchiáját. A tagokat egyesével is hozzáadhatja
vagy egy táblázatból is beillesztheti őket.

3. fejezet Dimenziók létrehozása és formázása
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Numerikus attribútum létrehozása
Számítási célokra numerikus attribútumot hozhat létre.
A numerikus attribútumok a legalsó és a konszolidált szinteken állíthatók be a tagokon. A
legalsó szinten található értékek konszolidált szintű számításokra használhatók számítási vagy
általános típusú dimenziókhoz. A numerikus attribútumokban nem adhatók meg szöveges
karakterláncok. Számítási típusú dimenziókban vagy általános dimenziókban számítási
célokra használhat numerikus attribútumokat.

Eljárás
1. Nyissa meg a dimenziót.
2. Kattintson a jobb gombbal egy tagra a Név oszlopban, és válassza az Új attribútum
hozzáadása lehetőséget.
3. Adja meg az attribútum nevét az Adja meg az új attribútum nevét mezőben.
4. Az Attribútumtípus területen válassza a Numerikus lehetőséget.
5. Kattintson az OK gombra a megerősítéshez. Megjelenik egy azonos nevű oszlop.
6. Most megadhatja az attribútum az egyes legalsó szintű tagokra vonatkozó értékeit.
7. Mentse a dimenziót.

Szöveges attribútum létrehozása
Szöveges attribútumok hozzáadásával elvégezheti a dimenzió tagjainak szöveges kijelölését.
A szöveges attribútumok karakterláncértékekhez használhatók. A szöveges attribútumokkal
különbséget tehet a tagok között. A szöveges attribútumok használatával például megjelölhet
olyan megszüntetett tagokat, amelyeket még bele kell foglalni a konszolidálásokba.

Eljárás
1. Nyissa meg a dimenziót.
2. Kattintson a jobb gombbal egy tagra a Név oszlopban, és válassza az Új attribútum
hozzáadása lehetőséget.
3. Adja meg az attribútum nevét az Adja meg az új attribútum nevét mezőben.
4. Az Attribútumtípus területen válassza a Szöveg lehetőséget.
5. Kattintson az OK gombra a megerősítéshez.
6. Kattintson a tag cellájára a most létrehozott új attribútum alatt, írjon be egy
karakterláncot, majd nyomja le az Enter billentyűt a megerősítéshez.
7. Mentse a dimenziót.

Alias attribútum létrehozása egy dimenzióban
Az aliasok a tagnév helyett használhatók a kifejezésekben és hivatkozásokban.
Az alias a modellekben található objektumok alternatív neve. Mind az alias, mind a feliratnév
használható a kifejezésszerkesztőben, és mikor használatban vannak, a kifejezésszerkesztő
vissza hivatkozik a tagnévre. Ha hiba történt az alias használatakor, akkor a
kifejezésszerkesztő a szöveget vörös színnel, vörös aláhúzással jeleníti meg. Új aliasnevet a
dimenzió tulajdonságaiban hozhat létre.

Eljárás
1. Nyissa meg a dimenziót.
2. Kattintson a jobb gombbal egy tagra a Név oszlopban,és válassza az Új attribútum
hozzáadása lehetőséget.
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3.
4.
5.
6.

Adja meg az Alias nevet az Adja meg az új attribútum nevét mezőben.
Az Attribútumtípus területen válassza az Alias lehetőséget.
Kattintson az OK gombra a megerősítéshez. Megjelenik az Alias nevű oszlop.
Kattintson a tagok celláira a létrehozott új attribútum alatt, adja meg az egyes tagok kívánt
aliasnevét, és nyomja le az Enter billentyűt a megerősítéshez.
7. Mentse a dimenziót.

Példa
Ha a tag állandó neve Q1 értékesítések, a tag felirata Az első negyedév értékesítései, és
az alias Q1, akkor mindhárom név használható a kifejezésszerkesztőben. Ezért az alábbi
kifejezések ugyanazt jelentik.
3. táblázat: Tag-, felirat- és aliasnevek egy kifejezésben
Tagnév

Felirat

Alias

Q1 értékesítések

Az első negyedév értékesítései

1. NÉ

='Q1 értékesítések' * Ár

='Az első negyedév
értékesítései' * Ár

=Q1 * Ár

Mikor a mutatót a felirat vagy az aliasnév fölé viszi a kifejezésszerkesztőben, megjelenik a
tagnév.

A dimenziómegjelenítés beállításainak szerkesztése
A dimenziók megjelenítési beállításokkal rendelkeznek, amelyek annak megfelelően
módosíthatók, hogy hogyan kívánja megtekinteni az attribútumokat a dimenziószerkesztőben.
Egy érvényes dimenziónak léteznie kell. Az attribútumok az attribútumok párbeszédpanelen
módosíthatók.

Eljárás
1. Nyisson meg egy dimenziót.
2. Kattintson a jobb gombbal a Név címre, majd az Összes megjelenítési beállítás
lehetőségre.
3. A Dimenziók párbeszédpanelen válassza ki a megjeleníteni kívánt attribútumokat.
4. Kattintson az OK gombra.
5. Mentse a dimenziót.

Egyetlen tag hozzáadása egy dimenzióhoz
A dimenzió szerkesztésével adhat hozzá egyetlen tagot egy dimenzióhoz. A dimenzióhoz új
tagot, szöveges tagot vagy gyerektagot adhat hozzá.

Eljárás
1.
2.
3.
4.

Nyissa meg a dimenziót.
Kattintson duplán az <Új tag hozzáadása> mezőre a Név oszlopban.
Adja meg az új tag nevét.
Húzza az új tagot a megfelelő helyre a tagok listájában.

5. Az új tagot A kijelölt tagok alacsonyabb szintre léptetése és A kijelölt tagok
magasabb szintre léptetése lehetőségekkel helyezheti a megfelelő helyre a
hierarchiában.
6. Mentse a dimenziót.
3. fejezet Dimenziók létrehozása és formázása
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Több tag hozzáadása egy dimenzióhoz
Ha rendelkezik táblázatos taglistával, beillesztési művelettel is hozzáadhatja ezeket a tagokat.

Eljárás
1.
2.
3.
4.

Nyisson meg egy dimenziót.
Másolja a tagokat egy megnyitott táblázatból.
Kattintson a jobb gombbal arra a tagra, ahová be kívánja illeszteni a tagokat.
A következő lehetőségek közül választhat: Beillesztés fölé, Gyerek beillesztése,
Beillesztés alá.
5. Mentse a dimenziót.

Tag eltávolítása egy konszolidálásból
Ha egy tag két példánya is megtalálható ugyanazon konszolidálásban, eltávolíthatja az egyik
példányt, hogy a konszolidálás helyes legyen.
Ha egy tag ugyanazon konszolidálás két különböző hierarchiájában is megjelenik, az egyik
példányt el kell távolítania, hogy a konszolidáció összegei helyesek legyenek. Amikor
eltávolít egy konszolidálásból egy több szülővel rendelkező tagot, akkor eltávolítja a kijelölt
tagokat. Ha a tagnak csak egy szülője van, akkor a tag a legfelső szintre kerül, és a tag
gyerekei megtartják a taghoz viszonyított pozíciójukat.

Eljárás
1. Nyissa meg a dimenziót.
2. Kattintson a jobb gombbal a tagra, és kattintson a Tagok eltávolítása a konszolidálásból
lehetőségre. Több tagot is kiválaszthat.
3. Kattintson az OK gombra a tag eltávolításához.

Keresés nagy méretű dimenziókban
Amikor nagy méretű dimenziókat szerkeszt, a navigáció nehéznek bizonyulhat. Ennek
megkönnyítése érdekében a dimenziószerkesztőben a megnyitott dimenzió meglévő elemei
között is kereshet.
Ha egy elem több hierarchiában is megjelenik, az elem keresésekor több eredményt is kaphat.
A keresési eredmények között megjelenik az összes olyan hierarchia, amely egyező elemeket
tartalmaz. Erősen beágyazott elemek esetében előfordulhat, hogy nehéz eligazodni a keresési
eredmények között. Részösszegek keresésekor a beágyazott keresési eredmények legfelső
szintjét láthatja, és ezek kibontásával megjelenítheti azok gyermekeit.

Eljárás
1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt dimenziót vagy mérőszámot a Tartalom panelen.
2. A keresőmezőben adja meg a megkeresni kívánt elemek keresési feltételeit, majd
kattintson a Keresés ikonra. A keresés a feltételeknek aktuálisan megfelelő elemeket adja
vissza. A gyermekek kibontásával további részleteket fedhet fel.
3. A keresés törléséhez és a dimenzió összes elemének megtekintéséhez kattintson a keresés
törlése gombra.

Tagok formázása
A formátum a tagok felhasználó által meghatározott tulajdonsága. A Formátumszerkesztő
segítségével meghatározhatja a számstílust, a dátumot, az időt és a szöveget.
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A formátum tulajdonság a változat- és számításdimenziókban is elérhetők. A formátum
tulajdonság tartalmazza az A következő formázása párbeszédpanelt, ahol kiválaszthatja a
kívánt formátumot, és beállíthatja a formátum paramétereit.

Tag formázása
A változat- és számításdimenziókban található tagok formázhatók. Ha beállítja egy meglévő
beállított választéklistával rendelkező tag formátumát, a művelet eltávolítja a választéklistát.

Eljárás
1.
2.
3.
4.
5.

Nyissa meg a dimenziót.
Kattintson duplán a Formátum attribútum tagjának tagcellájára.
Kattintson a kívánt Formátumtípus lehetőségre.
Adja meg a kiválasztott formátumhoz szükséges tulajdonságokat.
Kattintson az Alkalmaz gombra.

6. Mentse a dimenziót.

Egyéni formátumok
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler szoftverben megadhat egyéni
megjelenítésformátumokat a változatokban és a számításdimenziókban.
FIGYELEM: A program az adatokkal menti az egyéni formázási mintákat is. Ha más
felhasználók tekintik meg az adatokat, ez a minta felülírja a felhasználói beállításokat. Csak
akkor használjon egyéni formázási mintákat, ha a szükséges formázás nem érhető el a
Formátumtípus listán.
Két különböző típusú egyéni formázási szintaxist használhat: ICU-alapú formázást és
MDX-alapú egyéni formázást.
A Cognos TM1 10.2-es változata előtti változatokban csak az MDX-alapú egyéni formázás
volt használható. A 10.2-es és újabb változatokban a Cognos TM1 Performance Modeler és a
Cognos Insight szoftverben az ICU- és az MDX-alapú formázás egyaránt használható.
A Cognos Performance Modeler és a Cognos Insight szoftverben alapértelmezés szerint az
ICU-szintaxis van használatban. Az MDX-szintaxis használatához a következő jelölőt kell
beállítani a config.ini fájlban a Cognos Performance Modeler és az IBM Cognos Insight
esetében. A config.ini helye a telepítéstől függ, például: C:\Program Files\IBM\cognos\
tm1_64\perfmodeler\configurations\config_változatszám\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Ha ez a jelölő nincs beállítva vagy nincs hozzáadva, ICU-szintaxist kell használni.

Egyéni formátumok beállítása
Egy dimenzió tagjának a formázásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a dimenziót, és kattintson duplán a tag Formátum cellájára.
2. Válassza az Egyéni lehetőséget a Formátumtípus beállításaként.
3. Válassza a Szám vagy a Dátum elemet.
4. Adja meg a mezőben a használni kívánt formátumkifejezést, és kattintson az Alkalmaz
gombra.
A megadott egyéni formátum előnézetét a Minták területen tekintheti meg.

3. fejezet Dimenziók létrehozása és formázása
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ICU-szintaxis egyéni formátumok esetén
Az ICU-szintaxist használó formátumkifejezések egy mintából és szimbólumokból
(karakterekből) állnak. Megadhatja a pozitív és a negatív számok formázásának a módját is.
Ha nem ad meg negatív almintát, a negatív számok a pozitív formázást használják honosított
mínuszjel előtaggal.
Ha például a következő mintát írja az egyéni formázási mezőbe:#,##0.00;(#,##0.00)
v A pozitív számokat a következőképpen formázza a rendszer: 123,456,789.00
v A negatív számokat a következőképpen formázza a rendszer: (123,456,789.00)
A pontosvessző (;) választja el a pozitív és a negatív almintákat.
Egy másik példa bemutatja, hogyan módosíthatja a nagy számok olvashatóbbá tételéhez
használt csoportelválasztók megjelenítésének a helyét.
Írja a következő mintát az egyéni formázási mezőbe: #,##,##0
Ez a minta a következőképpen formázza a számokat:
v Pozitív: 12,34,56,789
v Negatív: -12,34,56,789
További információkért látogasson el a következő webhelyre: http://icu-project.org/apiref/
icu4c/classDecimalFormat.html, és keressen rá a “speciális mintakarakterek” kifejezésre.
Egyéni dátumformátumokhoz használjon dátummintát. A dátummintákban a karakterláncokat
dátum- és időadatok helyettesítik.
Például: a hh:mm a a következőképpen formázza az időt:
v 12:00 AM
v 06:00 PM
Másik példa: az EEE, MMM d, ’’yy a következőképpen formázza a dátumot:
Mon, Oct 30, ’15
További tudnivalókért és példákért látogasson el a következő webhelyre:
http://userguide.icu-project.org/formatparse/datetime, és keressen rá a “Dátum-/időformátum
szintaxisa” kifejezésre.

MDX-szintaxis egyéni formátumok esetén
Az MDX-szintaxist használó kifejezésekre vonatkozó példákért tekintse meg a “Numerikus
értékek” témakört az IBM Cognos TM1 Perspectives, TM1 Architect és TM1 Web
dokumentációban.

Részhalmazok létrehozása
A részhalmazok egy dimenzióból származó elemek korlátozott halmazai.
A részhalmazok használati módjára az alábbiakban talál néhány példát:
v Hozzon létre egy részhalmazt egy számítási dimenzióban használni kívánt
választéklistához a választéklistában lévő elemek számának a korlátozásához.
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v Hozzon létre egy részhalmazt egy idődimenzióból annak korlátozásához, hogy egy
felhasználó hány hónapot lát egy nézetben.
v Hozzon létre egy részhalmazt egy végösszeg elrejtéséhez egy terméklistában.
A részhalmaz egy kijelölés a szülődimenzióból. A részhalmazok statikusak vagy dinamikusak
lehetnek. Ha a más IBM Cognos TM1 felületekről, például a Cognos TM1 Architect és a
Cognos TM1 Perspectives felületről nyit meg dinamikus részhalmazokat az IBM Cognos
TM1 Performance Modeler használatával, akkor az MDX-kifejezés jelenik meg a
tulajdonságokban, és a felhasználó figyelmeztető üzenetet kap. Ha szerkeszt egy dinamikus
részhalmazt, a részhalmazt statikus részhalmazként menti a rendszer.
A részhalmazokban használhat szűrőket. Ha például rendelkezik egy irányítószám
attribútummal, az “SW” karakterekkel kezdődő irányítószámok összes tulajdonságára
rákereshet. A szűrőkkel tagokat adhat hozzá a meglévő részhalmazokból, illetve távolíthat el
azokból.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a dimenziónévre, majd kattintson az Új
> Részhalmaz elemre.
2. Írjon be a részhalmaz nevét, és kattintson az OK gombra.
3. Válassza ki a részhalmazba belefoglalni kívánt tagokat. Ezt különböző módokon hajthatja
végre:
v Elrejtheti a részhalmazból kizárni kívánt tagokat, vagy
kiválaszthatja, hogy mely elemek legyenek a részhalmazban. További
v A szűrővel
információk: “Szűrő használata egy részhalmazban” oldalszám: 37.
A tagok elrejtése:
a. Kattintson a jobb gombbal azon szint egy reprezentatív tagjára, amelyet részhalmazra
alkalmazni kíván. Ha például az Év, Hónap, Hét áll rendelkezésére időszakként, és
ezekből csak a hónapokat szeretné használni, kattintson a jobb gombbal bármelyik
hónaptagra.
b. Válassza ki a megfelelő Elrejtés parancsot a mezőből.
Megjegyzés: Amikor elrejt egy tagot egy részhalmazban, nem törli a tagot.
4. Kiválaszthatja, hogyan jelenjenek meg a tagok a részhalmazban. Például az alábbi
műveleteket hajthatja végre:
v Egy tagra a jobb gombbal kattintva és az egyik rendezési lehetőséget választva
rendezheti a részhalmazokban lévő tagokat.
v Kibonthatja vagy összecsukhatja a dimenziók összes tagját.
v Felfelé és lefelé mozgathatja a tagokat.
5. Mentse a részhalmazt.

Példa
Vegye az Ország és régió nevű dimenziót, és hozzon létre egy Európa nevű részhalmazt.
Az Ország és régió dimenzió az alábbi tagokat tartalmazza:
v Minden leányvállalat
– Amerika
– Ázsia és csendes-óceáni térség
– Európa
- Közép-Európa
3. fejezet Dimenziók létrehozása és formázása
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- Észak-Európa
- Dél-Európa
Az Európa részhalmaz létrehozásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1. Kattintson a jobb gombbal az Ország és régió nevű dimenzióra, és válassza az Új >
Részhalmaz lehetőséget. Adja a részhalmaznak az Európa nevet.
2. Kattintson a jobb gombbal az Európa tagra, és válassza a Többi elrejtése parancsot.
3. Bontsa ki az Európa tagot, hogy megjelenjenek a legalsó szintű tagok, és mentse a
részhalmazt.
Az Európa részhalmaz az alábbi elemeket tartalmazza:
v Európa
– Közép-Európa
– Észak-Európa
– Dél-Európa

Dinamikus részhalmazok létrehozása
A dinamikus részhalmazok tagjai módosulnak, amikor tagokat ad a dimenzióhoz vagy távolít
el abból.
A dinamikus részhalmazok egy kifejezéssel választják ki a részhalmaz tagjait. Ha új tagokat
ad a dimenzióhoz, és a tagok a kifejezés által meghatározott kategóriához tartoznak, a
rendszer további szerkesztés nélkül hozzáadja az új tagokat a részhalmazhoz. A kifejezések
MDX szerkesztőben szerkeszthetők.
Egy statikus részhalmazt a Dinamikus részhalmaz jelölőnégyzet bejelölésével alakíthat
dinamikus részhalmazzá és vissza. A dinamikus részhalmazoknak kifejezést kell
tartalmazniuk. A statikus részhalmazok meghatározhatók a kifejezésszerkesztővel is, majd
statikus listaként menthetők.
Közvetlenül szerkesztheti a kifejezést, illetve más forrásokból is kivághat és beilleszthet
MDX kifejezéseket.

Eljárás
1. Kattintson a jobb gombbal a dimenzióra, és válassza az Új > Részhalmaz lehetőséget.
2. Adja meg az új részhalmaz nevét, majd kattintson az OK gombra.
3. Kattintson az új részhalmaz nevére a Modellterv panelen a részhalmaz Tulajdonságok
lapjának a megjelenítéséhez.
4. Kattintson a szerkesztés gombra a Kifejezés tulajdonságban. Megnyílik az MDX
kifejezésszerkesztő.
5. Jelölje be a Dinamikus jelölőnégyzetet. Ha a Dinamikus jelölőnégyzet nincs bejelölve, a
részhalmaz statikus lesz, és nem fogja tükrözni a tagok listájának későbbi módosításait.
6. Az MDX-kifejezéseket közvetlenül beírhatja, vagy másolhatja és beillesztheti a Kifejezés
mezőbe. Vagy választhat egy beállítást a Részhalmaz-alap területen a kifejezés
kezdőpontjaként:
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Beállítás

Leírás

Szint(n)

A tagok számára elérhető szintek.

Minden tag

A dimenzió összes tagja.

Jelenlegi tagok

A részhalmaz aktuális tagjai.
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Beállítás

Leírás

Kiválasztott tagok

A Név oszlopban található tagok listáján
kiválasztott tagok.

7. Válassza ki a rendezés típusát a Rendezés kiválasztási területéről: Növekvő, Csökkenő
vagy Hierarchikus.
8. Kattintson az OK gombra a módosítások alkalmazásához, zárja be a szerkesztőt,
kattintson az Alkalmaz gombra a módosítások alkalmazásához, és tartsa nyitva a
szerkesztőt.

Szűrő használata egy részhalmazban
A szűrőkkel létrehozhatja egy statikus részhalmaz kijelölt tagjainak a listáját az attribútumok
vagy oszlopértékek alapján.
A szűrőt statikus és dinamikus részhalmazokon is alkalmazhatja. Ha dinamikus részhalmazon
alkalmazza a szűrőt, akkor a mentéskor a részhalmaz statikussá válik.
A szűrőt a dimenzió összes tagjára alkalmazza a rendszer, nem csak a részhalmazra.
A szűrők használati módjára az alábbiakban talál néhány példát:
Szűrőpélda
A megszüntetett elemek a Megszüntetett szöveges attribútummal rendelkeznek. Ha
az összes jelenleg megvásárolható elem részhalmazát szeretné létrehozni, szűrje ki a
Megszüntetett attribútummal rendelkező tagokat.
Szűrés rendezéssel
Keresse meg az összes tulajdonságot, amely kevesebb mint 100 fős irodai
személyzettel és alvállalkozóval rendelkezik, és rendezze azokat a személyzet száma
szerint csökkenő sorrendbe. Ebben a példában keresse meg a 100 értékű “Irodai
személyzet és alvállalkozók teljes száma” nevű numerikus attribútumot, a Kisebb,
mint és a Rendezés csökkenő sorrendbe beállítást választva. Ezután kattintson az
Összes kiválasztása és a Csere lehetőségre.
Szűrés rendezéssel, eltávolítással
Keresse meg az összes, 1900 előtti építési dátummal rendelkező tulajdonságot,
rendezze azokat az Energiahasználat szerint csökkenő sorrendbe, majd távolítsa el az
összes olyan tagot, amely kevesebb mint 100 munkaállomással rendelkezik.
FIGYELMEZTETÉS:
A nagy dimenziókon az Eltávolítás lehetőség lassú lehet. Ez nem vonatkozik a
Hozzáadás és a Csere lehetőségre.
A szűrő állandó név vagy attribútum szerint rendezi a tagokat, azonban az Index és a Súly
attribútum nem használható.

Eljárás
1. Nyissa meg a részhalmazt.
2. Ha attribútumot szűr, kattintson az attribútumoszlop azon tagjára, amely szerint szűrni
szeretne. Különben az állandónevet szűri.
Szűrés oszlop szerint elemre.
3. Kattintson a
4. Válassza ki a Következő megjelenítése vagy a NE jelenjen meg a következő feltételt.

3. fejezet Dimenziók létrehozása és formázása
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5. Írja be a kulcsszót vagy a számot a Kulcsszavak vagy Szám mezőbe (ha numerikus
attribútummal szűr).
6. Válassza ki a szűrőtípust: Kezdete, Vége vagy Tartalmazza szöveges értékek esetén,
vagy Nagyobb mint, Kisebb mint vagy Egyenlő numerikus értékek esetén.
7. Válassza ki a szűrés sorrendjét: Növekvő sorrendbe rendezés, Csökkenő sorrendbe
rendezés, Nincs rendezés.
8. Kattintson a Keresés lehetőségre. Az első szűrő eredménye megjelenik az Értékek
mezőben.
9. Kattintson azokra az értékekre, amelyeket bele kíván foglalni a részhalmazba. Ha a Ctrl
vagy a Shift billentyű lenyomva tartása közben kattint, több értéket is kijelölhet, illetve
az Összes kiválasztása elemre is kattinthat.
10. Kattintson a > elemre az értékeknek a Kiválasztott értékek területre való helyezéséhez,
majd kattintson a következő lehetőségek egyikére:
v A Csere lecseréli a részhalmaz jelenlegi tagjait a kiválasztott tagokkal.
v A Hozzáadás hozzáadja a kiválasztott tagokat a meglévő részhalmaz aljára.
v Az Eltávolítás eltávolítja a kiválasztott tagokat a részhalmazból.
v Mégse
11. Mentse a részhalmazt.

Választéklisták létrehozása
A választéklisták azokat az értékeket tartalmazzák, amelyeket a felhasználó a cellában
kiválaszthat. Egy választéklista egy dimenzió vagy egy dimenzió részhalmaza valamennyi
elemének megfelelő értékeket tartalmazza. Ha egy dimenzió vagy részhalmaz tagjai
megváltoznak, akkor a választéklistában elérhető értékek is megváltoznak. A választéklisták a
létrehozásukkor megadott elemek statikus listájából is létrehozhatóak.
A Választéklista attribútum a számításdimenziókban érhető el. A választéklisták előnye, hogy
strukturált felhasználói felületet biztosítanak, így a felhasználó jobban megértheti a szükséges
bemenetet. Amikor például a személyzeti vezetők teljesítménytervet állítanak össze,
szükségük lehet arra, hogy személyzetükhöz teljesítményfokozatokat rendeljenek olyan
választéklisták használatával, amelyeket egy adott Alacsony, Közepes, Magas és
Kiemelkedő listáról jelölnek ki, ahelyett, hogy kötetlen formátumú karakterláncokat írnának
be. Ha beállítja egy meglévő formátummal rendelkező tag választéklistáját, a művelet
eltávolítja a formátumot.

Eljárás
1. A számításdimenzióban kattintson duplán annak a tagnak a Választéklista oszlopára,
amelyhez választéklistát szeretne meghatározni.
2. Statikus választéklista létrehozásához válassza a Statikus lista lehetőséget, majd adja
meg az értékeket a Statikus lista mezőben. Minden értéket külön sorban írjon be a
mezőbe.
3. Olyan dinamikus választéklista létrehozásához, amely egy részhalmaz vagy dimenzió
tagjait használja listaértékekként, válassza a Dimenzió vagy részhalmaz lehetőséget.
a. A Dimenzió vagy részhalmaz kiválasztása párbeszédablak megnyitásához kattintson
a Továbbiak elemre.
b. Navigáljon a választéklistában megjeleníteni kívánt értékeket tartalmazó dimenzióra
vagy részhalmazra, majd kattintson az OK gombra.
4. A választéklista értékeire alkalmazni kívánt elemtípus meghatározásához válassza a
Szöveges vagy a Numerikus lehetőséget. Ha hivatkozásban használni kívánt dinamikus
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választéklistát hoz létre, válassza a Szöveg lehetőséget. Ha nem választja a Szöveg
lehetőséget, akkor a hivatkozás érvényes lesz, de a rendszer nem helyez adatokat a
célkockába.
5. Kattintson az OK gombra.
6. Mentse a dimenziót.

3. fejezet Dimenziók létrehozása és formázása
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4. fejezet Kockák létrehozása
A kocka egy adattároló a modellen belül. Többdimenziós, és sorokat, oszlopokat, illetve
bármilyen számú oldalt tartalmaz. Alkalmazások létrehozásához egy vagy több kockát
használhat.
Ha adatok importálásával szeretne kockát létrehozni, lásd: “Adatok importálása irányított
importálás használatával” oldalszám: 13. Ha dimenziók használatával szeretne kockát
létrehozni, lásd: “Kocka létrehozása dimenziók használatával” oldalszám: 43.

A dimenziótípus által meghatározott dimenziósorrend
Egy kocka létrehozásakor a dimenziók elrendezése típus szerint történik. Először az
alapszintű dimenziókat, utoljára pedig a számításdimenziókat listázza a program.
Alapértelmezés szerint a dimenziók a következő sorrendben vannak felsorolva:
1. Alapszintű dimenziók
2. Hierarchiadimenziók
3.
4.
5.
6.

Általános dimenziók
Idődimenziók
Verziódimenziók
Számításdimenziók

Minden karakterlánc tagnak, amely egy kockában van, meg kell jelennie az utolsó
dimenzióban. Mivel a számítási és változatdimenzió-típusok az utolsók a listában, gyakran a
karakterlánctaggal rendelkező dimenzió az utolsó.
Ha a kocka egy változatdimenziót és egy számításdimenziót is tartalmaz, a számításdimenzió
szerepel az utolsó helyen. Ha egy karakterlánc tagot kell hozzáadnia egy olyan dimenzióhoz,
amely nem az utolsó helyen szerepel egy kockában, akkor újrarendezheti a dimenziókat.

A dimenziótípus által meghatározott számítási sorrend
Ha a kocka dimenziószámításokat tartalmaz, a számítások végrehajtása a dimenzió típusa
szerint történik. A rendszer a változatdimenziókat számítja elsőként, a számításdimenziókat
pedig utoljára. A számítások alapértelmezett végrehajtási sorrendje a következő:
1. Változatdimenzió-számítások
2.
3.
4.
5.
6.

Idődimenzió-számítások
Hierarchiadimenzió-számítások
Általános dimenziószámítások
Alapszintű dimenziószámítások
Számításdimenzió számítások

Logikai példa a számítási sorrendhez
Ez a példa bemutatja, hogy a változatdimenziók számításainak végrehajtása miért a
számításdimenziók számításai előtt történik.
Rendelkezik egy változatdimenzióval, amely a következőképpen számítódik:
Árbevétel(=Egységek*Ár)
© Szerzői jog IBM 2012, 2017
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És rendelkezik egy változatdimenzióval, amely a következőképpen számítódik:
Variancia(=Tényleges-Költségterv)
És a következő adatokkal rendelkezik:
Költségterv

Tényleges

Egységek

100

110

Ár

5

4

1. példahelyzet
Ha a számítási dimenzió szabályai a változatok dimenziószabályai előtt lettek létrehozva, a
számítások végrehajtása a következők szerint történik:
Költségterv

Tényleges

Variancia

Egységek

100

110

10

Ár

5

4

-1

Árbevétel

500

440

-10

Tehát az { Árbevétel , Variancia } így számítódik: 10 * -1 = -10 = amely helytelen.
2. példahelyzet
Ha a számítási dimenzió szabályai a változatdimenzió szabályai után következnek, a
számítások a következők szerint hajtódnak végre:
Költségterv

Tényleges

Variancia

Egységek

100

110

10

Ár

5

4

-1

Árbevétel

500

440

-60

Így { Árbevétel , Variancia } = { Árbevétel, Tényleges} - {Árbevétel, Költségterv} = 440 500 = -60 , amely helyes.

Kockák méretkorlátai
A kockában található cellák számára vonatkozóan nincs szoftveres korlátozás. Hardveres
korlátozás lehet, a számítógépen található memóriától függően. A méretkorlát
meghatározásához a cellák számát úgy számíthatja ki, hogy megszorozza a sorok számát az
oszlopok számával, majd az oldalak számával. A cellák száma az egyes dimenziókban
található elemek számának szorzata. A kockaméret kiszámításának általános képlete a
következő:
Méret = (1. dimenzióban lévő elemek szám) * (2. dimenzióban lévő elemek száma) * (3.
dimenzióban lévő elemek száma) * . . . * (n. dimenzióban lévő elemek száma)
A méretkorlátok a számítógépen elérhető memóriától függően igen változatosak lehetnek. Az
500 elemből álló hosszú dimenziókat tartalmazó kockák több memóriát használnak, mint a
100 elemből álló dimenziókat tartalmazó hasonló méretű kockák. Általánosságban
elmondható, hogy a méretkorlátok a négy vagy több dimenziót tartalmazó kockák esetében
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válnak nyilvánvalóvá. Egy 400 oldalas háromdimenziós kocka esetén egy 20 elemet
tartalmazó további dimenzió hozzáadása a memóriahasználatot hússzorosára növeli. Vagyis a
tárolt adatok mennyiségét 400 oldalról 8000 oldalra növeli. Egy 20 elemet tartalmazó ötödik
dimenzió hozzáadása újra hússzorosára növeli a memóriahasználatot, 160.000 oldalnyi
adattal. Ezt a memóriával kapcsolatos korlátot úgy oldhatja fel, hogy több jól feltöltött háromvagy négydimenziós kockát készít egy ritkán feltöltött ötdimenziós kocka helyett.

A nézetek kezelése a kocka átszervezése során
Ha a kocka rendelkezik privát nézettel, azok a kocka Cognos Performance Modeler
segítségével történő átszervezése során megsemmisülnek. A kocka szerkezetét módosító
műveletek a következők:
v Dimenzió hozzáadása a kockához
v Dimenzió eltávolítása a kockából
v Dimenziók sorrendjének módosítása a kockában
A kocka átszervezésekor a Microsoft Excel alkalmazásra vagy weblapokra hivatkozó minden
munkalapfüggvényt (például a DBRW függvényt) frissíteni kell, hogy tükrözzék a kocka
átszervezett dimenziószámát.

A TM1 Applications által használt kockák átszervezése
Ha át kell szerveznie egy TM1 alkalmazás által használt kockát, akkor az alkalmazást először
deaktiválni kell a TM1 Applications portálon.
Ha a Cognos Insight elosztott módban fér hozzá a kockához, akkor a kocka átszervezése után
az alkalmazást újra kell telepíteni. Ez biztosítja, hogy a kocka szerkezetének módosítása után
a csomópont tulajdonjogának kényszerítéséhez használt adatfoglalásokat megfelelően el
lehessen távolítani, majd frissíteni.
Az alkalmazás a kocka átszervezésének befejezése után újból aktiválható.

Kocka létrehozása dimenziók használatával
Egy kockát dimenziók használatával hozhat létre. A dimenziók számításokat hajtanak végre,
szabályozzák a címéket és formázzák az adatbejegyzéseket.
Ha egy kocka több dimenziót használ, a kocka dimenziószámításai alapján képzett szabályok
az időalapú viselkedés első idődimenziójának attribútumaira fognak utalni, például az
időátlagokra. Az első idődimenzió utáni további idődimenziók hierarchikus dimenzióként
fognak viselkedni a konszolidált szinten.

Eljárás
1. A Modellterv panelen a CTRL gombot lenyomva tartva kattintson a dimenziókra a
kockába való belépéshez.
.
2. Kattintson az Új ikonra
3. Kattintson a Kocka lehetőségre.
4. Az Új kocka mezőben adja meg az új kocka nevét. Kattintson az OK gombra.
Tipp: A kockanézetben az Automatikus újraszámítás engedélyezéséhez kattintson az
elemre. Ha ez a beállítás nincs bejelölve a kocka módosításakor vagy újbóli
megnyitásakor, manuálisan kell az Újraszámítás lehetőségre kattintania a kockában lévő
adatok megtekintéséhez.
4. fejezet Kockák létrehozása
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Dimenziók húzása egy új kockába
Dimenziókat húzhat át a Dimenziók mappából, hogy hozzáadja ezeket az új kockához.

Eljárás
1. Kattintson egy dimenzióra, és húzza a Sorok területre. A dimenzióértékek sorfejlécekként
jelennek meg a Cube Viewer felületen.
2. Kattintson egy másik dimenzióra, és húzza az Oszlopok területre. A dimenzióértékek
oszlopfejlécekként jelennek meg a Cube Viewer felületen.
3. Kattintson további dimenziókra, és húzza ezeket a Kontextus területre.
Megjegyzés: Tetszőleges sorrendbe rendezheti a dimenziókat. A rendszer típus szerint
rendezi sorba a dimenziókat. Megváltoztathatja a dimenziótípusok listájának
alapértelmezett sorrendjét.

Dimenziók hozzáadása a billentyűzet használatával
Használhatja a billentyűzetet arra, hogy dimenziókat adjon hozzá az új kockához.

Eljárás
1. A Modellterv panel Kockák mappájában kattintson duplán a létrehozott üres kockára
. Az új kockához tartozó Cube Viewer új lapként jelenik meg.
2. A Modellterv panelen bontsa ki a Dimenziók mappát.
3. Kattintson a jobb egérgombbal egy dimenzióra, és válassza a Dimenzió hozzáadása a
kockához, kocka_neve lehetőséget. A dimenziótagok sorfejlécekként jelennek meg a
Cube Viewer felületen.
4. Kattintson a jobb egérgombbal egy másik dimenzióra, és válassza a Dimenzió
hozzáadása a kockához, kocka_neve lehetőséget. A dimenziótagok oszlopfejlécekként
jelennek meg a Cube Viewer felületen.
5. Kattintson a jobb egérgombbal további dimenziókra, és válassza a Dimenzió hozzáadása
a kockához, kocka_neve lehetőséget. A dimenziók kontextusra vonatkozó szűrőként
jelennek meg a Cube Viewer felületen.
Megjegyzés: Tetszőleges sorrendbe rendezheti a dimenziókat. A rendszer típus szerint
rendezi sorba a dimenziókat. Megváltoztathatja a dimenziótípusok listájának
alapértelmezett sorrendjét.

Dimenziók hozzáadása meglévő kockához
Ha dimenziót ad egy kockához, az adatkapcsolatokat sokkal nagyobb részletességgel
vizsgálhatja meg. Nem szükséges egy kocka minden dimenzióját egyszerre létrehoznia.
Hozzáadhat egy dimenziót később is, ha például a kocka létrehozásakor még nem állt
rendelkezésre adat az adott dimenzióhoz.

Eljárás
1. Döntse el, melyik dimenziót kívánja hozzáadni a kockához.
Megjegyzés: A Tulajdonságok panelen megtekintheti a kockának már részét képező
dimenziók listáját.
2. A Modellterv panelen bontsa ki a Dimenziók mappát.
3. Kattintson egy dimenzióra, és húzza azt a Sorok, Oszlopok, vagy Kontextus területre a
Cube Viewer eszközben.
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4. Ha vannak szabályok által nem számított adatok a cellákban, akkor adja meg, hogyan
kívánja elosztani a meglévő adatokat az új dimenzió tagjai között.
5. Kattintson a Műveletek menü
ikonra, majd a Mentés vagy a Mentés másként
lehetőségre. A kocka mentésre kerül, és az új dimenzió megjelenik a Tulajdonságok
panelen és a Cube Viewer alkalmazásban.
Megjegyzés: A dimenziók kezdeti sorrendjét a dimenziótípus határozza meg.

Dimenziók eltávolítása a kockából
Akkor távolítson el egy dimenziót egy kockából, ha nem szükséges tudnia, hogy a dimenzió
hogyan kapcsolódik a kocka adataihoz.
Például ha a tervezett kockát csak magas szintű tervezési feladatokra szánja. Egy dimenziót
akkor távolítson el egy kockából, ha a felhasználóknak nem kell majd tisztában lenniük a
dimenzió részleteivel.

Eljárás
1. Döntse el, melyik dimenziót kívánja eltávolítani a kockából.
Megjegyzés: A Tulajdonságok panelen megtekintheti a kocka részét képező dimenziók
listáját.
2. Ha összegezni szeretné a kocka összes legalsó szintű adatát a dimenzió eltávolításakor,
adjon egy konszolidált tagot ahhoz a dimenzióhoz, amelyet el kíván távolítani.
3. A Cube Viewer Sorok, Oszlopok vagy Kontextus területén kattintson a jobb
egérgombbal a dimenzióra, és válassza az Eltávolítás lehetőséget.
4. Ha vannak szabályok által nem számított adatok a cellákban, akkor adja meg, hogy az
eltávolított tagok mennyi adatát szeretné megtartani a kockában.
a. Válassza a Csak egy szelet megtartása lehetőséget, majd kattintson a
[dimenzió_neve].[tag_neve] elemre, hogy csak a kiválasztott tag adatait tartsa meg.
Megjegyzés: Ha hozzáadott egy konszolidált tagot, hogy összegezhesse a kocka
minden legalsó szintű adatát, akkor válassza ezt a lehetőséget, és kattintson a
konszolidált elemre.
b. Válassza az Összes adat törlése lehetőséget, ha az eltávolított tagok semmilyen
adatát nem szeretné megtartani.
ikonra, majd a Mentés vagy a Mentés másként
5. Kattintson a Műveletek menü
lehetőségre. A program menti a kockát, és a dimenziót eltávolítja a Tulajdonságok
panelről és a Cube Viewer eszközből.

Dimenziók sorrendjének módosítása
A dimenziók sorrendjének megváltoztatásával módosíthatja egy kocka logikai szerkezetét.
Egy kocka létrehozásakor alapértelmezés szerint a dimenziók típusuknak megfelelően
kerülnek elrendezésre, az alábbi sorrendben:
1.
2.
3.
4.
5.

Alapszintű
Hierarchia
Általános
Időpont
Verziók
4. fejezet Kockák létrehozása
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6. Számítás
Módosíthatja a dimenziósorrendet egy kockában a sorrend más kockákkal való
következetessé tételé érdekében. De azért is a lista végére helyezhet egy dimenziót, mert
olyan karakterláncokat tartalmaz, amelyek csak legalsó szintű tagok esetén jeleníthetők meg.

való
Megjegyzés: A dimenziósorrendnek a Dimenziók újrarendezése ikonnal
módosítása nem ugyanaz a művelet, mint a használt memória optimalizálása a dimenziók
ikonnal

.

Mielőtt elkezdené
Egy olyan kockának
dimenzióval

kell megjelennie az objektummegtekintőben, amely két vagy több

rendelkezik.

Eljárás
1. Kattintson a Dimenziók újrarendezése ikonra
.
2. Kattintson egy dimenzióra, majd a gombok használatával mozgassa föl vagy le a listán.
3. Kattintson az OK gombra.
4. Kattintson a Műveletek menü
ikonra, majd a Mentés vagy a Mentés másként
lehetőségre. A program menti a kockát, és a dimenzió többé nem jelenik meg a
Tulajdonságok panelen vagy a Cube Viewer eszközben.

Egy kocka szabályainak megtekintése
Egy kocka szabályainak megtekintésével láthatja, hogy egyes adatértékek kiszámítása hogyan
alapul más adatértékeken.
A szabályok és adatforrások dimenziószámításokból és hivatkozásokból jönnek létre. A
szabályok különálló szabálytömbökbe kerülnek. Ezeket a szabálytömböket a felhasználók
nem szerkeszthetik. Mindazonáltal átrendezhetők. A felhasználók létrehozhatják saját
szabályaikat az automatikusan létrejött szabályok kiegészítésére.
Automatikusan jönnek létre adatforrások számítás létrehozásakor, hogy az összes szabályból
származó érték megfelelően legyen konszolidálva
Megjegyzés: Egyes felhasználóknak, például az üzleti elemzőknek, nem feltétlenül
szükséges tudniuk, hogy szabályok segítségével végzik el a számításaikat.
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:
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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.

Eljárás
1. A Modellterv panelen bontsa ki a Kockák mappát.
2. Bontsa ki azt a kockát

, amelynek a szabályait látni szeretné.

A szabályszerkesztő megjelenik az
3. Kattintson duplán a szabályobjektumra
objektummegtekintőben. A szabályszerkesztő két részből áll: a szabályok és az
adatfolyamok részből.

Mi a következő lépés?
Létrehozhat egy szabályobjektumot, vagy folytathatja más modellezési feladatokkal is.
A szabályokkal kapcsolatos további információkat a 6. fejezet, “Szabályok és adatforrások
kezelése”, oldalszám: 73 vagy az IBM Cognos TM1 Szabályok dokumentáció részében talál.
A dokumentáció tartalmaz egy oktatóanyagot, amely végigvezeti a szabályok fejlesztéséhez
szükséges lépéseken egy üzleti környezetben.

Szabályobjektum létrehozása
Hozzon létre egy szabályobjektumot, hogy kézzel adhasson hozzá egy kockaszabályt más,
automatikusan létrehozott szabályokhoz.

Eljárás
1. Kattintson duplán egy kocka szabályobjektumára
objektummegtekintőben való megnyitásához.

a szabályszerkesztő

írjon be egy vagy több szabályutasítást.
2. A szabályszerkesztőben
A szabályutasítások általános formátuma: [Terület]=Képlet;
Változó

Leírás

Területdiagram

Megadja a kocka szabály által érintett részét.

Képlet

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

Alább példa látható négy szabályutasításra:
['Gross Margin%']=['Gross Margin']\['Sales']*100;
['Price']=N:DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);
C:['Sales']\['Units']*1000;
['Sales']=N:['Price']*['Units']\1000;
A szabályok létrehozásával kapcsolatos további információkat a 6. fejezet, “Szabályok és
adatforrások kezelése”, oldalszám: 73 vagy az IBM Cognos TM1 Szabályok
dokumentációban találhatja meg.
4. fejezet Kockák létrehozása
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3. Kattintson a Műveletmenü ikonra
, majd az Adatok mentése lehetőségre. A
hozzáadott szabályt a program a kockával együtt mentette.

Kockanézetek meghatározása
Meghatározhatja, hogy az adatok hogyan jelenjenek meg egy ellenőr vagy közreműködő
számára. Először a Modellterv panelen határozzon meg egy kockanézetet, majd az
Alkalmazásterv panelen adja hozzá az ellenőri vagy közreműködői nézetet az alkalmazáshoz.
Nézetek alkalmazásokhoz való hozzáadásával kapcsolatban lásd: “Közreműködői és ellenőri
nézetek hozzáadása alkalmazásokhoz” oldalszám: 86.
A nézeteket az alábbi módokon módosíthatja:
v Konszolidálások kibontása és összezárása
v Dimenziók forgatása
v Tagok elrejtése
v Nézetadatok szűrése
v Részhalmazok szerkesztése

Nézetek tervezése ellenőrök és közreműködők számára
Az ellenőr és közreműködő felhasználók számára különböző nézeteket tervezhet.
Egy ellenőr például magasabb szintű összegzéseket láthat, míg a közreműködő
részletgazdagabb nézetekhez férhet hozzá.
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler Alkalmazásterv lapján megadja, mely nézetek
lesznek közreműködői vagy ellenőri nézetként meghatározva.
A megcélzott nézetek emellett a jelentéskészítési kockák telepítését is megkönnyítik. A
jelentéskészítési kockák jobb teljesítményt nyújtanak, ha nagy számú csomópontot kell
ellenőrizni. A teljesítmény javítása érdekében a számos szabállyal rendelkező kockán alapuló
TurboIntegrator folyamatok kevés szabállyal rendelkező kockába készíthetnek jelentést
ellenőrzés céljából.
Ha nincs megadva ellenőri nézet, akkor az összes, a konszolidált szinten ellenőri
hozzáféréssel rendelkező felhasználó is hozzáférhet a legalsó szinten a közreműködők
számára meghatározott nézetekhez.
Nézet ellenőri vagy közreműködői nézetként való azonosításához húzza a nézetet a TM1
Objektumok paneljéről az Ellenőr vagy a Közreműködő helyére.
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1. ábra: A nézetek helye

Új kockanézet létrehozása
Új kockanézet létrehozása ellenőr vagy közreműködő számára.

Mielőtt elkezdené
A kockának már léteznie kell a Modellterv panelen.

Erről a feladatról
Ne feledje, hogy a kockák szerkezetét csak a kockaszerkesztőben lehet módosítani, a
kockanézetben nem.

Eljárás
1. A Modellterv panelen bontsa ki a Kockák mappát.
2. Kattintson a jobb egérgombbal egy kockára, amelyből nézetet szeretne létrehozni, majd
kattintson az Új

> Nézet lehetőségre.

3. Írjon be egy nevet a kockanézetnek, és kattintson az OK gombra. Az új kockanézet
megjelenik a Modellterv panelen az eredeti kocka alatt.

Mi a következő lépés?
Módosítsa a kockát az ebben a részben leírt módszerek segítségével.

Konszolidálások kibontása és összezárása
A tagnév melletti vezérlőelemre kattintva kibonthatja, illetve összezárhatja a
konszolidálásokat a Cube Viewer ablakban.
Kibontás
A tagnév melletti pluszjel konszolidálásként azonosítja a tagot. Ha le szeretne fúrni
4. fejezet Kockák létrehozása
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egy dimenzió konszolidálásaiba és meg szeretné tekinteni az alapul szolgáló
részleteket, akkor kattintson a plusz jelre. A plusz jel mínusz jellé változik.
Összezárás
A tagnév melletti mínuszjel kibontott konszolidálást jelez. A legalsó szintű tagok
felgöngyölítéséhez a dimenzióban kattintson a mínusz jelre. A mínusz jel plusz jellé
változik.

Dimenziók forgatása
A kockaadatok megjelenítési módjának módosításához lehetősége van a dimenziók
forgatására azáltal, hogy új helyekre húz dimenziókat a Cube Viewer ablakban.
v Húzzon egy dimenziót az oszlop pozícióba.
v Húzzon egy dimenziót a sor pozícióba.
v Húzzon egy dimenziót a cím pozícióba.
v Amikor húzza a Dimension1 dimenziót és a Dimension2 közepére viszi a kurzort, akkor a
dimenzió lerakása felcseréli a két dimenzió pozícióját.
v Amikor húzza a Dimension1 dimenziót, és a Dimension2 bal szélére viszi a kurzort, a
Dimension1 közvetlenül a Dimension2 mellett balra lesz elhelyezve.
v Amikor húzza a Dimension1 dimenziót, és a Dimension2 jobb szélére viszi a kurzort, a
Dimension1 közvetlenül a Dimension2 mellett jobbra lesz elhelyezve.
Ha húz egy dimenziót és közvetlenül egy meglévő oszlop- vagy sordimenzió bal vagy jobb
oldalára rakja, akkor további részleteket láthat egy nézet oszlopai vagy sorai mentén. Például
áthúzhatja a plan_time dimenziót a plan_department dimenzió elé egy nézet oszlopaiban,
hogy az idő és a részlegek részleteit lássa az oszlopokban.

Tagok elrejtése
Hogy képernyőterületet takarítson meg, sorokat és oszlopokat rejthet el a Cube Viewer
eszközben. A rejtett dimenziók továbbra is vonatkoznak a nézetben megjelenített adatokra, de
nem foglalnak képernyőterületet.

Eljárás
1. Kattintson egy oszlop- vagy sorfejlécre. Ezzel kijelöli a sort vagy oszlopot.
2. Kattintson a jobb egérgombbal ugyanarra az oszlop- vagy sorfejlécre, és válassza a
Kijelöltek elrejtése lehetőséget.

Részhalmazokon és kiválasztott tagokon alapuló nézet
meghatározása
Határozzon meg egy részhalmazokon vagy részhalmazok tagjain alapuló, már létrehozott
kockanézetet.
Ha Ön vagy egy kollégája korábban már meghatározott egy részhalmazt, akkor anélkül
adhatja hozzá a kockanézethez, hogy újra meg kellene határoznia a részhalmazt.

Eljárás
1. Nyisson meg egy létező kockanézetet
, vagy hozzon létre egy újat. A kockanézet
megjelenik az objektummegtekintőben.
2. Kattintson egy részhalmazra, és húzza az objektummegtekintőben egy meglévő
dimenzióra vagy nézetre.
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Megjegyzés: A részhalmazt csak a szülődimenziójára, vagy annak egy másik
részhalmazára húzhatja.
Ha a részhalmazt egy sorra vagy oszlopra húzza, a részhalmaz minden tagja megjelenik.
Ha egy kontextus területre húzza, akkor a részhalmaznak csak az első eleme jelenik meg.
3. Ha a részhalmaznak csak azokat a kiválasztott tagjait szeretné megtartani, amelyeket a
kockanézethez adott, hajtsa végre az alábbi műveleteket:
a. Húzza az objektum-megtekintőben az importált részhalmazt a sorok vagy oszlopok
területére, ha még nincs ott.
b. A Ctrl billentyű lenyomása mellett kattintson azokra a sor- vagy oszlopfejlécekre,
amelyeket meg szeretne tartani a kockanézetben. A kiválasztott sorokat vagy
oszlopokat a program kiemeli.
c. Kattintson a jobb egérgombbal a kiemelt területre, és válassza a Kijelöltek
megtartása lehetőséget. A ki nem választott sorok vagy oszlopok eltűnnek.
4. Kattintson a Műveletmenü ikonra

, majd a Mentés másként lehetőségre.

5. Írjon be egy nevet a nézetnek, és kattintson az OK gombra. Az új kockanézet
megjelenik a Modellterv panelen, a Kockák mappában, a kocka_neve alatt.

Működő részhalmaz szerkesztése egy nézetből
A nézetet azon dimenzió munkarészhalmazának módosításával szerkesztheti, amelyen a nézet
alapul.

Erről a feladatról
A meghatározott részhalmazt a kockanézetben szerkesztheti a részhalmaz újbóli
meghatározásának szükségessége nélkül.

Eljárás
1. Nyisson meg egy meglévő kockanézetet
objektummegtekintőben.

. A kockanézet megjelenik az

2. Kattintson a Munkarészhalmaz legördülő menüjére, majd a Részhalmaz szerkesztése
elemre. Megnyílik a Munkarészhalmaz-szerkesztő. Az összes szűrési képesség
rendelkezésre áll a részhalmaz szerkesztéséhez.
3. Szerkessze a részhalmazt igényei szerint.
a. A részhalmaz a nézetben való használatához kattintson az OK gombra.
b. A részhalmaz későbbi használatra történő mentéséhez kattintson a Mentés másként
elemre, és írjon be egy új nevet a részhalmaz számára. Az új részhalmazt a
Dimenziók mappában hozza létre a rendszer.

Eredmények
A Munkarészhalmaz-szerkesztő bezárul, és a nézet a szerkesztett részhalmazon alapuló
adatokat jeleníti meg.

Nézet munkarészhalmazának módosítása
A nézetet azon dimenzió munkarészhalmazának a módosításával szerkesztheti, amelyen a
nézet alapul.

4. fejezet Kockák létrehozása
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Erről a feladatról
A meghatározott részhalmazt a kockanézetben módosíthatja a részhalmaz újbóli
meghatározásának szükségessége nélkül.

Eljárás
1. Nyisson meg egy meglévő kockanézetet
. A kockanézet megjelenik az
objektummegtekintőben.
2. Kattintson a munkarészhalmaz nevének legördülő menüjére, majd kattintson a
Részhalmaz szerkesztése elemre. Megnyílik a Munkarészhalmaz-szerkesztő. Az
összes szűrési képesség rendelkezésre áll a részhalmaz szerkesztéséhez.
3. Kattintson a Részhalmaz mezőre, majd kattintson a használni kívánt részhalmazra az
elérhető részhalmazok listájában.
4. Szerkessze a részhalmazt igényei szerint.
a. A részhalmaz a nézetben való használatához kattintson az OK gombra.
b. A részhalmaz későbbi használatra történő mentéséhez kattintson a Mentés másként
elemre, és írjon be egy új nevet a részhalmaz számára. Az új részhalmazt a
Dimenziók mappában hozza létre a rendszer.

Eredmények
A Munkarészhalmaz-szerkesztő bezárul, és a nézet a módosított részhalmazon alapuló
adatokat jeleníti meg.

Adatok leosztása egy kockanézetben
Az adatleosztási beállítások használatával numerikus adatokat oszthat el egy kockanézet cellái
között. Például eloszthat egyenletesen egy értéket egy cellatartományban, vagy adott
százalékkal megnövelheti egy cellatartomány összes értékét.
Egyes adatleosztási beállítások csak konszolidált cellákban használhatók adatok
gyermekcellák közötti leosztására: relatív arányos, egyenlő legalsó szintű elemek, ismétlés a
legalsó szinten.

Eljárás
1. Kattintson a jobb gombbal arra a cellára, amelyből adatleosztást kíván kezdeményezni,
majd kattintson az Adatleosztás elemre. Konszolidált cella esetén adjon meg egy értéket.
2. Válassza ki a megfelelő beállítást:
Relatív arányos
Egy referenciacella legalsó szintjéhez viszonyítva arányosan osztja le az
értékeket egy konszolidálás legalsó szintjére. A referenciacellának ugyanazokkal
a konszolidálásokkal kell rendelkeznie, mint annak a cellának, amelyből a
leosztást kezdeményezte.
Például: az alábbi táblázat a 100 konszolidált értéket mutatja Brazília esetében az
1. negyedévben: januárban 10, februárban 20, márciusban pedig 70.
A Kanadához tartozó érték jelenleg 0.
Ország vagy régió 1. negyedév

Jan

Feb

Már

Brazília

100

10

20

70

Kanada

0

0

0

0

Ha relatív arányos leosztást kezdeményez Kanadához az 1. negyedévben, Csere
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frissítési művelet megadásával, a 400 érték leosztásával, Brazília 1.
negyedévének referenciacellaként való felhasználásával, akkor Kanadához az
alábbi értékeket fogja kapni:
Ország vagy régió 1. negyedév

Jan

Feb

Már

Kanada

40

80

280

400

Egyenlő legalsó szintű elemek
Egyenlően oszt el egy megadott értéket egy konszolidált cella legalsó szintű
gyermektagjai között. Megadhatja, hogy a művelet az összes legalsó szintű
cellára, vagy csak az adatokkal feltöltött legalsó szintű cellákra vonatkozzon,
továbbá megadhatja a frissítési műveletet is, ami lehet csere, hozzáadás vagy
kivonás.
Egyenlő leosztás
Egyenlően oszt el egy megadott értéket egy konszolidált cella legalsó szintjén.
Ismétlés a legalsó szinten
Megismétel egy megadott értéket a legalsó szintű cellákban. Megadhatja, hogy a
művelet az összes legalsó szintű cellára, vagy csak az adatokkal feltöltött legalsó
szintű cellákra vonatkozzon, továbbá megadhatja a frissítési műveletet is, ami
lehet csere, hozzáadás vagy kivonás.
Ismétlés
A kiválasztott cellák lecserélése egy értékkel, érték hozzáadása a kiválasztott
cellákhoz, vagy érték kivonása a kiválasztott cellákból.
Egyenes vonal
A két megadott végpont közötti lineáris interpolációval tölti fel a cellákat. Meg
kell adnia a kezdő- és a záróértéket, a leosztás irányát és a frissítési műveletet.
Az alábbi tábla például az egyenes vonal leosztási módszer hatását ábrázolja egy
hat cellából álló tartományban 100 kezdőértékkel és 200 záróértékkel.
Ország vagy
régió
Jan

Feb

Már

Ápr

Máj

Jún

Argentína

120

140

160

180

200

100

Növekedés %-ban
Egy tartomány értékeinek egymás utáni növelése egy növekedési százalékkal.
Adjon meg egy értéket, amely az aktuális cellára érvényes, majd egy növekedési
százalékot, amely a kiválasztott irányban található cellákra lesz érvényes,
továbbá a frissítési műveletet.

Kockaszámítások
A kockaszámításokkal könnyebben hozhatók létre szabályok általános modellezési műveletek
(például a modell felügyelete és karbantartása) végrehajtásához. Egy számítás hozzáadásával
hasznosabbá teheti a modellt az adatforrásból több információt származtatva.
Ha összesítést nem tartalmazó számításokat, például átváltási árfolyamok vagy árbevétel
számítását szeretné létrehozni, létrehozhat képletkifejezéseket a kockák
számításszerkesztőjében. Használhat a dimenziókra és a kockákra egyaránt vonatkozó
függvényeket.
A számításszerkesztő használatával megtekinthet egy kijelölt cellára alkalmazott szabályokat,
valamint módosíthatja a kockára vonatkozó számítások vagy szabályok elsőbbségét. A
szabályszerkesztő segítségével módosíthatja a kockaszámításhoz társított szabályblokkot.
4. fejezet Kockák létrehozása
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A kockaszámítások létrehozásának néhány előnye:
v Adatokat szerezhet be más kockákból a számítási kifejezés létrehozásához.
Így például a számítást meghatározó dimenziótól eltérő dimenzióban található
attribútumokat használhat.
v Számításokat alkalmazhat a konszolidált szintek alsó szintű tagjára.
v Számításokat alkalmazhat karakterláncelemekre.
v Elemattribútumokra hivatkozhat.
v Normál TM1-függvényeket használhat a legalsó szinten és a konszolidált szinten.
További információk aTM1-függvényekkel kapcsolatban: IBM Cognos TM1
referencia-útmutató.
Számítások írásakor vegye figyelembe a következőket:
v Ha nullánál nagyobb, de egynél kisebb számot használ, a szám elé írjon be egy bevezető
nullát. Például 0,10.
v Az attribútumnevek körül használjon szimpla idézőjeleket és szögletes zárójeleket. Például:
['elem_neve'].
v Kis- és nagybetűket egyaránt használhat. A szintaxisban a kis- nagybetűk nincsenek
megkülönböztetve.
v A kifejezés karakterláncának egyenlőségjellel (=) kell kezdődnie.
v Kockaszámítás létrehozásakor a szabályokat automatikusan állítja elő a rendszer. A
rendszer az adatforrásokat is automatikusan létrehozza, ha a szerver Adatforrások
automatikus létrehozása tulajdonsága Minden szabály vagy Csak az automatikusan
előállított szabályok értékre van állítva.

A számítások hatóköre
A számítás a következő hatókörre vagy kiterjedésre lesz alkalmazva:
v Egy adott cellára
v Egy adott dimenziótagra
v Egy másik kockából a cellára vagy cellákra mutató hivatkozásra
v Egy adott n dimenziós szeletre
A számítás hatóköre a kockában vagy a kockanézetben lévő kijelölésből következik. Számítás
létrehozásakor csak a sor- és oszlopdimenziók lesznek a számítás részei. A számítás a
kontextusdimenziók összes tagjára vonatkozik. Ha a sor- vagy az oszlopdimenzió összes tagja
ki van jelölve, a számítás a dimenzió összes tagjára vonatkozik. A dimenzió nem része az
alapértelmezett számítási névnek vagy kontextusnak.
A modellező egy dimenzió tagkijelöléseinek az alábbi módokon történő hozzáadásával,
eltávolításával vagy módosításával módosíthatja a kijelölés hatókörét:
v A dimenzió kontextusterületének használata a számításszerkesztőben
v A dimenziók a szülőkocka kontextusterületére húzva, illetve onnan elhúzva adhatók hozzá
vagy távolíthatók el.

Kockaszámítások megtartása
Az adat- és kockaszámítások akkor is megtartják az integritásukat, ha eltávolít vagy hozzáad
egy dimenziót abban a kockában, ahol a számításokat létrehozza. Arra azonban ügyelnie kell,
hogy módosítsa az új dimenzióra mutató hivatkozásokat, ha hozzáadott egyet. Ez a megtartás
akkor hasznos, amikor prototípuskészítéskor az új üzleti követelményeknek megfelelően
strukturálja át a kockákat.
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Kockaszámítás létrehozása
Kockaszámítás létrehozásához operátorokat, függvényeket, attribútumokat és értékeket,
például szöveges karakterláncokat és számokat kombinál egy kifejezésbe, amelyet egyetlen
értékként értékel ki a program.

Erről a feladatról
A számított adatelemek képletei egyszerűek és összetettek lehetnek. Az egyszerű képletek
más dimenziótagok, numerikus állandók és aritmetikai operátorok kombinációjából állnak. Az
összetett képletek ezeket az elemeket és függvényeket, valamint más kockaadatokra mutató
hivatkozásokat tartalmazhatnak. Amikor számított adatelemet ad a kockához, az a dimenzió
elemévé válik.
Automatikusan jönnek létre adatforrások számítás létrehozásakor, hogy az összes szabályból
származó érték megfelelően legyen konszolidálva. Az adatforrások automatikus
létrehozásához az Adatforrások automatikus előállítása tulajdonságot igen értékűre kell
beállítania a TM1 szerveren.
Ha az állandóként kiválasztott dimenzió felhasználó által meghatározott attribútumokat
tartalmaz, az attribútumokat (például Terméktípus) a kifejezés elemeiként használhatja. A
rendszer által meghatározott attribútumok, például a számításdimenzió legalsó szintű számítás
és konszolidált szintű számítás attribútumai nem jelennek meg. A kockaszámításban
hivatkozott dimenzióattribútum azt jelenti, hogy ez az attribútum értékeinek hivatkozása a
dimenzió összes tagja esetében. A kocka különböző dimenzióiból is hivatkozhat tagokra.

Eljárás
1. A Modellterv panelen bontsa ki a Kockák mappát, majd nyissa meg azt a kockát vagy
nézetet, amelyben számítást kíván hozzáadni.
2. Kattintson a jobb gombbal azon cellára vagy cellatartományra, ahol értéket szeretne
számítani, majd kattintson a Kockaszámítás létrehozása elemre.
A tartományokra példa a Tényleges és a Költségvetés árbevétele négy pénzügyi
negyedéven keresztül.
Oszlop kijelölésekor a számításszerkesztő feltételezi, hogy a számítás az összes
dimenzióra érvényes. Létrehozhat azonban adott attribútum alapján szűrt dimenzióra
érvényes számításokat.
3. Az Adja meg a kockaszámítás nevét mezőben adjon egy leíró nevet a számításnak, hogy
azonosíthassa, amikor a kockanézetben a cellákra kattint, majd kattintson az OK gombra.
Az alapértelmezett név a kocka neve, a dimenzió a soron, a sorszám, a dimenzió az
oszlopon és az oszloptag. Nem szerepel benne a környezetterületen lévő dimenziótagok
kijelölése.
4. A számításszerkesztőben ellenőrizze, hogy a kijelölt tagok megjelennek-e a
környezetterületen, majd válassza ki a létrehozni kívánt kifejezés típusát:
v A kifejezésnek a legalsó szinten való alkalmazásához a Kifejezés területen kattintson a
Legalsó szintű kifejezés fülre.
v A kifejezésnek konszolidált szinten való alkalmazásához a Kifejezés területen
kattintson a Konszolidált szintű kifejezés fülre. A konszolidált cellákban lévő minden
számítás azt jelenti, hogy a számítás eredménye jelenik meg a cellában, a cella
gyermekeinek konszolidált értékei helyett.
v Ha a legalsó és a konszolidált szintű kifejezéshez is ugyanazon kifejezést szeretné
használni, jelölje be A legalsó szintű és a konszolidált elemek kombinálása
jelölőnégyzetet. Ha egy kifejezést csak a legalsó szinten alkalmaz, akkor a konszolidált
szinten a kifejezés gyermekeinek konszolidált értékei jelennek meg a cellában. Néhány
esetben nem szeretné, hogy ez történjen. Ha például az értékek százalékok, nem
4. fejezet Kockák létrehozása
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szeretné az összes százalékértéket konszolidálni a konszolidált mezőben; ehelyett
átlagértéket szeretne kapni. A legalsó szintű és a konszolidált elemek kombinálása
jelölőnégyzet bejelölésével a rendszer ugyanazt a kifejezést alkalmazza a legalsó szintű
és a konszolidált szinten is, és az értékeket nem konszolidálja a konszolidált cellában.
Megjegyzés: Ezen beállítás visszavonásához törölje A legalsó szintű és a
konszolidált elemek kombinálása jelölőnégyzet jelölését. Ezután törölje a kifejezést a
Legalsó szintű kifejezés vagy a Konszolidált szintű kifejezés lapról szükség szerint.
v Karakterláncérték visszaadásához a Kifejezés területen kattintson a
Karakterlánc-kifejezés fülre.
Megjegyzés: Ha a számítás célterülete numerikus és karakterláncelemeket is
tartalmaz, a karakterlánc-kifejezés a számítás hatókörében lévő azon cellákra érvényes
csak, amelyek karakterláncként lettek formázva. Karakterláncérték visszaadásához a
környezetterületnek karakterláncként formázott cellákat kell tartalmaznia.
5. Írja be a számított elemet meghatározó képletet a Kifejezés mezőbe. A képlet
létrehozásához a következő elemek kombinációját használhatja:
Cél

Művelet

Dimenzióelem beszúrása

Kattintson a Feltételek fülre.
A kocka összes dimenziója megjelenik egy fán.
Ha létezik hierarchia, a kockában vagy nézetben
lévő dimenziók hierarchikusan jelennek meg a
fában.
Húzzon egy dimenziótagot a Kifejezés mezőbe a
képletkifejezéshez való hozzáadásához.
A tagok teljes tagokként jelennek meg. Ha a név
szóköz karaktert tartalmaz, a rendszer zárójelek
közé foglalja azt.
Megjegyzés: A dimenziót és annak tagjait nem
húzhatja a Kifejezés mezőbe. Manuálisan kell
megadnia a dimenziót szögletes zárójelben. Ha
például a Régió nevű dimenziót szeretné
hozzáadni, a [Régió] karakterláncot kell
megadnia.

Értékek hozzáadása, kivonása, szorzása vagy
osztása

Kattintson az Egyszerű fülre.
A Művelet típusa területen válassza az
Aritmetikai elemet.
Az IBM Cognos TM1 a következő sorrendben
értékeli ki az aritmetikai operátorokat:
1. Hatványozás
2. Szorzás
3. Osztás
4. Összeadás
5. Kivonás
Zárójelet kell használnia más értékelési sorrend
kényszerítéséhez. A 2*3+4 kifejezés ugyanazt
eredményezi, mint a (2*3)+4, mert a szorzás
elsőbbséget élvez.
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Cél

Művelet

Idő- vagy súlyozott átlag beszúrása

Kattintson az Egyszerű fülre.
A Művelet típusa területen válassza az Átlag
elemet.

Beépített TM1 függvény beszúrása

Kattintson a Függvények fülre.
Húzza a függvényt a Kifejezés mezőbe a
képletkifejezéshez való hozzáadásához.
Mindegyik függvény rövid leírása megjelenik a
Hatványszerkesztés támogatása panel Tippek
lapján.
A különböző függvények teljes ismertetését az
IBM Cognos TM1 referencia dokumentációban
tekintheti meg.

Adatelem beszúrása egy másik kockából

Kattintson a Feltételek fülre.
Kiválaszthat egy hivatkozást, vagy létrehozhat
egyet az érték importálásához.
v Hivatkozás választásához bontsa ki az
Importált értékek mappát.
v Hivatkozás létrehozásához kattintson a
Feltételek importálása lehetőségre.

6. Karakterlánc- vagy numerikus attribútumok feltételes kifejezésben (például
IF-THEN-ELSE) való használatához a Feltételek lapon bontsa ki a dimenzió alatti
Attribútumok mappát, és húzza az attribútumtagot a Kifejezés mezőbe.
7. Ha végzett, megtekintheti az eredményeket vagy mentheti a számítást.
v A módosítások alkalmazásához és a számítás eredményeinek megtekintéséhez
kattintson az Alkalmaz lehetőségre.
v A számítás mentéséhez és a számításszerkesztő bezárásához kattintson az OK gombra.

Eredmények
Megjegyzés: Számítás törléséhez kattintson a jobb gombbal a cellára vagy cellatartományra,
majd kattintson a Kockaszámítás törlése > Számítás törlése: számítás_neve elemre.
Kapcsolódó feladatok:
“Kockaszámítás kontextusának módosítása” oldalszám: 61
Módosíthat egy vagy több dimenziót, így a kockaszámítás egyszerűen fókuszálható az adatok
egy adott területére. A kockaszámítás hatókörének a kockán belüli vezérléséhez szűrje a
kontextust.
“Más kockákból származó adatokra hivatkozó kockaszámítás létrehozása”
A kockaszámítás meghatározásához egy másik kockában található adatokra hivatkozhat a
célkockára mutató hivatkozás létrehozásával.

Más kockákból származó adatokra hivatkozó kockaszámítás
létrehozása
A kockaszámítás meghatározásához egy másik kockában található adatokra hivatkozhat a
célkockára mutató hivatkozás létrehozásával.

4. fejezet Kockák létrehozása
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Erről a feladatról
A kockaszabályokhoz hasonlóan, egy kockában lévő adatokkal számításokat hozhat létre egy
másik kockában. Például behívhatja az értékesítési adatokat egy olyan kockába, amely a
nyereség- és veszteséginformációkat tartalmazza.
Tegyük fel, hogy olyan árbevételt szeretne számítani, amely az egységszámonkénti áron
alapuló képletet használja. Az árak adatai nem abban a kockában vannak, amelyben
létrehozza a számítást; az adatok az árinformációkat tartalmazó célkockában vannak. Ha a
külső adatokra szeretne hivatkozni, importálnia kell azokat az Ár kockára mutató hivatkozás
létrehozásával.
Amikor hivatkozást hoz létre a számításszerkesztőben, azt szabályként valósítja meg a
rendszer. Amikor a rendszer szabályként valósít meg egy hivatkozást, a számítást csak a
forráskockában tárolja, de szükség szerint használja és megjeleníti azt a célkockában. Ha a
számításban hivatkozott adatok módosulnak a forráskockában, a célkocka automatikusan
tükrözi a módosításokat. Mivel azonban a rendszer az adatokat csak a forráskockában tárolja,
az adatértékek összes szerkesztésének a forráskockában kell történnie. Nem szerkesztheti a
célkockákban megjelenített adatokat szabályhivatkozásokon keresztül.

Eljárás
1. A Modellterv panelen bontsa ki a Kockák mappát, majd nyissa meg azt a kockanézetet,
amelyben számítást kíván hozzáadni.
2. Kattintson a jobb gombbal azon cellára vagy cellatartományra, ahol értéket szeretne
számítani, majd kattintson a Kockaszámítás létrehozása elemre.
A tartományokra példa a Tényleges és a Költségvetés árbevétele négy pénzügyi
negyedéven keresztül.
3. Az Adja meg a kockaszámítás nevét mezőben adjon egy leíró nevet a számításnak,
hogy később azonosíthassa, majd kattintson az OK gombra.
Az alapértelmezett név a kocka neve, a dimenzió a soron, a sorszám, a dimenzió az
oszlopon és az oszloptag. Nem szerepel benne a környezetterületen lévő dimenziótagok
kijelölése.
4. A számításszerkesztőben válassza ki a létrehozni kívánt kifejezés típusát:
v A kifejezés a legalsó szinten való értékeléséhez a Kifejezés területen kattintson a
Legalsó szintű kifejezés fülre.
v A kifejezés összesített eredményekre való értékeléséhez a Kifejezés területen
kattintson a Konszolidált szintű kifejezés fülre.
Megjegyzés: Ha a legalsó és a konszolidált szintű kifejezésekhez is ugyanazon
kifejezést szeretné használni, jelölje be az Ugyanazon kifejezés használata a legalsó
és a konszolidált szinthez jelölőnégyzetet.
v Karakterláncérték visszaadásához a Kifejezés területen kattintson a
Karakterlánc-kifejezés fülre.
Megjegyzés: Karakterláncérték visszaadásához a környezetterületnek
karakterláncként formázott cellákat kell tartalmaznia.
5. A Feltételek lapon kattintson a Feltételek importálása elemre.
6. Az Adja meg a számítás nevét mezőben adjon egy leíró nevet a
számításhivatkozásnak, hogy később könnyedén azonosíthassa.
A Hivatkozásszerkesztőben adja meg, hol szeretné használni a hivatkozás adatait a külső
adatoknak a számítást tartalmazó kockában lévő dimenziótagra történő leképezésével.
7. A Modellterv panelen kattintson arra a kockára, amely a számításban hivatkozni kívánt
adatokat tartalmazza, majd húzza a Forráskocka hozzáadása mezőbe.
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A kocka, amelyben a számítás meg van határozva, automatikusan a célkockaként jelenik
meg.
Ha egy dimenziót mindkét kocka használ, a dimenziók leképezése automatikus
leképezéssel történik a dimenziótagok között. Minden más dimenzió esetében
összefüggést kell meghatároznia a forrás- és a célkocka között, vagy szeletelést kell
végeznie a kiválasztott dimenziótagokon.
8. Választható: Szükség esetén határozzon meg összefüggést a forrás- és a célkocka között,
illetve egy szeletet a kiválasztott dimenziótagokon.
9. Ha elégedett a leképezéssel, kattintson az OK gombra a számításhivatkozás mentéséhez.
A rendszer érvényesíti a hivatkozást annak biztosításához, hogy a hivatkozás forrása
megfeleljen a célkockában használt számítás tartományának. Ez az érvényesítés azt is
biztosítja, hogy a kifejezés érvényes értékeket adjon vissza.
A külső kockából származó adatokat tartalmazó hivatkozás az Importált értékek
mappában jelenik meg a Feltételek fán.
10. Húzza a hivatkozást a Kifejezés mezőbe a képlet egyik elemeként való hozzáadásához.
11. Ha végzett, megtekintheti az eredményeket vagy mentheti a számítást.
v A módosítások alkalmazásához és a számítás eredményeinek megtekintéséhez
kattintson az Alkalmaz lehetőségre.
v A számítás mentéséhez és a számításszerkesztő bezárásához kattintson az OK
gombra.

Eredmények
A külső kockában található hivatkozott adatok azon kocka cellájában vagy celláiban jelennek
meg, amelyben a kockaszámítás meg lett határozva.
Megjegyzés: Törölheti és átnevezheti azokat az importálási feltételeket, amelyeket a
kockaszámításokhoz használ. A kockaszámítás dinamikusan frissül a feltételnek megfelelően,
illetve ellenőrzi a számítás érvényességét.
Kapcsolódó feladatok:
“Összefüggés létesítése és dimenziók leképezése” oldalszám: 64
Amikor eredetileg létrehozza a hivatkozást és meghatározza a forrás- és célkockát, a rendszer
megvizsgálja a kockák közös dimenzióit.

Kockaszámítás létrehozása biztonsági vezérlőkockában
Kockaszámításokat a cellákban, elemekben, dimenziókban, valamint az alapul szolgáló
biztonsági vezérlőkockában hozhat létre a biztonságszerkesztő használatával.

Erről a feladatról
A szerkesztő csak a Karakterlánc-kifejezés lapon jelenik meg, mert a biztonsági kocka cellái
csak karakterláncértékeket fogadhatnak el. Az érvényes kifejezések értékelésének eredménye
karakterláncérték lesz a cellában. Létrehozhat például olyan kifejezést, amely értékelésének
eredménye a Nincs érték, így a cellaszintű biztonság meggátolja a csoporttagokat a cella
tartalmának megtekintésében.
A cellaszintű biztonság a legalsó szintű tagokra érvényes, és általában nem vonatkozik
konszolidálásokra. A Nincs és Olvasás biztonsági jogosultságok azonban használhatók a
konszolidálások megjelenítésének vagy szerkesztésének szabályozására.

Eljárás
1. A Modellterv panelen bontsa ki a Modellbiztonság, majd a Kockabiztonság pontot.
4. fejezet Kockák létrehozása
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2. Kattintson a jobb gombbal arra a kockára, amelyre cellaszintű biztonságot kíván
alkalmazni, majd kattintson a Biztonság konfigurálása > Hozzáférési engedélyek
beállítása a következő számára: > Kockacellák elemre.
3. A Cellaszintű biztonsági kocka létrehozása mezőben válassza ki a dimenziók egy
részhalmazát a cellabiztonság dimenziószámának szabályozásához, majd kattintson az
OK gombra.
A cellabiztonsági kocka lapként jelenik meg az objektummegtekintőben.
4. A biztonságszerkesztőben kattintson a jobb gombbal arra a cellára vagy cellatartományra,
amelyre a hozzáférési jogosultságokat alkalmazni kívánja, majd kattintson a
Kockaszámítás létrehozása elemre.
5. Az Adja meg a kockaszámítás nevét mezőben adjon egy leíró nevet a számításnak, hogy
később azonosíthassa, majd kattintson az OK gombra.
Az alapértelmezett név a kocka neve, a dimenzió a soron, a sorszám, a dimenzió az
oszlopon és az oszloptag. Nem szerepel benne a környezetterületen lévő dimenziótagok
kijelölése.
6. A számításszerkesztőben ellenőrizze, hogy a kijelölt tagok megjelennek-e a
környezetterületen.
7. Írja be a számított elemet meghatározó képletet a Kifejezés mezőbe. A képlet
létrehozásához a következő elemek kombinációját használhatja:
Cél

Művelet

Adjon meg egy dimenzióelemet

Kattintson a Feltételek fülre.
A kocka összes dimenziója megjelenik egy fán.
Ha létezik hierarchia, a kockában vagy nézetben
lévő dimenziók hierarchikusan jelennek meg a
fában.
Húzzon egy dimenziótagot a Kifejezés mezőbe a
képletkifejezéshez való hozzáadásához.
A tagok teljes tagokként jelennek meg. Ha a név
szóköz karaktert tartalmaz, a rendszer zárójelek
közé foglalja azt.
Megjegyzés: A dimenziót és annak tagjait nem
húzhatja a Kifejezés mezőbe. Manuálisan kell
megadnia a dimenziót szögletes zárójelben. Ha
például a Régió nevű dimenziót szeretné
hozzáadni, a [Régió] karakterláncot kell
megadnia.

Beépített függvény beszúrása

Kattintson a Függvények fülre.
A szövegalapú függvények listájának
megjelenítéséhez bontsa ki a Szöveg mappát.
Húzza a függvényt a Kifejezés mezőbe a
képletkifejezéshez való hozzáadásához.
Használjon Szöveges vagy Logikai függvényt a
feltételes kifejezés létrehozásához.
További információ a szövegalapú függvényekkel
kapcsolatban: IBM Cognos TM1
referencia-útmutató.

8. Ha végzett, megtekintheti az eredményeket, vagy mentheti a számítást.
v A módosítások alkalmazásához és a számítás eredményeinek megtekintéséhez
kattintson az Alkalmaz lehetőségre.
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v A számítás mentéséhez és a számításszerkesztő bezárásához kattintson az OK gombra.

Eredmények
A csoporttagok a kockaszámítás eredményeként hozzárendelt cellaszintű biztonságnak
megfelelően férhetnek hozzá a cellákhoz.
Kapcsolódó fogalmak:
“Adathozzáférés és biztonság” oldalszám: 130
Egy felhasználói csoport hozzáférését egyéni kockákra, dimenziókra, folyamatokra, chore
folyamatokra és tagokra bővítheti ki vagy korlátozhatja.

Kockaszámítás kontextusának módosítása
Módosíthat egy vagy több dimenziót, így a kockaszámítás egyszerűen fókuszálható az adatok
egy adott területére. A kockaszámítás hatókörének a kockán belüli vezérléséhez szűrje a
kontextust.

Erről a feladatról
Egy adott számítás kontextusának módosítása az alábbi eljárásokkal lehetséges:
v Adjon hozzá dimenziókat a Cube Viewer kontextusterületéhez.
v Módosítsa a dimenzió tagjait a kocka számításszerkesztőjének kontextusszűrőiben.

Eljárás
1. A számítás hatókörének módosításához végezze el a következő lépéseket:
a. A kocka számításszerkesztőjének kontextusterületén kattintson a kijelölt dimenzió
melletti lefelé mutató nyílra, majd a Tagkijelölés szerkesztése lehetőségre.
b. A(z) Dimenziótag hatókörének kiválasztása ablakban eltávolíthat vagy hozzáadhat
dimenziótagokat vagy részhalmazokat a jelölőnégyzetek bejelölésével vagy a
jelölésük törlésével.
c. Választható: A hatókör törléséhez kattintson a jobb gombbal a dimenzió
kontextusszűrőjére, majd kattintson az Eltávolítás elemre.
Megjegyzés: Ha eltávolítja az összes dimenziót a kocka számításszerkesztőjének
kontextusterületéről, a számítás a kocka összes cellájára érvényes lesz.
2. Dimenziótagok a hatókörhöz adásához hajtsa végre a következő lépések egyikét:
v Húzza a dimenziót a Modellterv lapról a kocka számításszerkesztőjének
kontextusterületére, és jelölje ki a szükséges tagokat.
Nincsenek kijelölve dimenziótagok a(z) Dimenziótag hatókörének kiválasztása
párbeszédpanelen, mert olyan dimenziót adott hozzá, amely nem szerepel a
kockanézetben. Saját kezűleg kell hozzáadnia a tagokat a jelölőnégyzeteik
kiválasztásával.
v Húzza a dimenziót a kocka vagy a nézet kontextusterületéről a kocka
számításszerkesztőjének kontextusterületére.
Új kontextusdimenzió lett hozzáadva a szerkesztő kontextusterületéhez.

Kockaszámítások módosítása
Egy adott kockaszámítás képlete bármikor módosítható a Cube Viewer eszközben.

Eljárás
1. A Modellterv panelen bontsa ki a Kocka mappát, majd nyissa meg a módosítani kívánt
számítást tartalmazó kockát vagy nézetet.
4. fejezet Kockák létrehozása
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2. Kattintson a jobb gombbal a cellára vagy cellatartományra, majd kattintson a
Kockaszámítás megnyitása > Számítás megnyitása: számítás_neve elemre.
Tipp: Annak meghatározásához, hogy egy cella számított cella-e, vigye a kurzort az
adott cella fölé.
A képletkifejezés megjelenik a kocka számításszerkesztőjében.
3. Hajtsa végre a szükséges módosításokat.
4. Ha végzett, megtekintheti az eredményeket, vagy mentheti a számítást.
v A módosítások alkalmazásához és a számítás eredményeinek megtekintéséhez
kattintson az Alkalmaz lehetőségre.
v A számítás mentéséhez és a számításszerkesztő bezárásához kattintson az OK gombra.
Kapcsolódó feladatok:
“Kockaszámítás létrehozása” oldalszám: 55
Kockaszámítás létrehozásához operátorokat, függvényeket, attribútumokat és értékeket,
például szöveges karakterláncokat és számokat kombinál egy kifejezésbe, amelyet egyetlen
értékként értékel ki a program.
“Más kockákból származó adatokra hivatkozó kockaszámítás létrehozása” oldalszám: 57
A kockaszámítás meghatározásához egy másik kockában található adatokra hivatkozhat a
célkockára mutató hivatkozás létrehozásával.
“Kockaszámítás kontextusának módosítása” oldalszám: 61
Módosíthat egy vagy több dimenziót, így a kockaszámítás egyszerűen fókuszálható az adatok
egy adott területére. A kockaszámítás hatókörének a kockán belüli vezérléséhez szűrje a
kontextust.
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5. fejezet Hivatkozások létrehozása
A hivatkozások olyan kapcsolatot hoznak létre, amely az adatokat egyik kockából a másikba
helyezik át.
Amikor létrehoz egy hivatkozást, meghatározza a forráskockát, amelyből az adatok
származnak, illetve a célkockát, amely fogadja az adatértékeket.
A hivatkozások szabályokként vagy folyamatokként valósíthatók meg. Ha egy hivatkozást
szabályként valósít meg, a forráskocka csak az adatok tárolására szolgál, és azok a
célkockában használhatók és jeleníthetők meg szükség szerint. Ha a forráskockában
módosulnak az adatok, a változások automatikusan tükröződnek a célkockában. Mivel
azonban az adatokat csak a forráskocka tárolja, az adatértékek módosításának a
forráskockában kell bekövetkeznie, a szabályhivatkozásokon keresztül nem módosíthatóak a
célkockában megjelenített adatértékek.
Egy hivatkozás folyamatként való megvalósításakor az adatokat a forráskockából a
célkockába másolja. Miután a folyamatot futtatva átmásolta az adatokat a forráskockából a
célkockába, a két kocka közötti kapcsolat megszűnik. Mind a forráskockában, mind pedig a
célkockában szabadon módosíthatja az adatokat.

Forrás- és célkockák meghatározása
Egy hivatkozás létrehozásához meg kell határoznia a forráskockát, amelyből az adatok
származnak, illetve a célkockát, amely fogadja az adatértékeket.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb egérgombbal a Hivatkozások mappára, majd az
Új > Hivatkozás lehetőségre
2. Írjon be egy nevet az új hivatkozásnak, és kattintson az OK gombra. Célszerű jelentéssel
bíró nevet rendelni a hivatkozáshoz. Ha például a hivatkozás adatokat mozgat egy Ár
nevű forráskockából egy Értékesítés nevű célkockába, akkor lássa el a hivatkozást az
Árból értékesítésbe névvel. A fő panel két vezérlőelemet jelenít meg: Forráskocka
hozzáadása és Célkocka hozzáadása.
3. Állítsa be a forráskockát a következő műveletek valamelyikével:
v A Modellterv panelen kattintson a forráskockára, és húzza a Forráskocka hozzáadása
címkére.
v Kattintson a jobb egérgombbal a forráskockára, majd kattintson a Kocka hozzáadása a
hivatkozás forráshoz, <hivatkozás_neve> lehetőségre.
4. Állítsa be a célkockát a következő műveletek valamelyikével:
v A Modellterv panelen kattintson a célkockára, és húzza a Célkocka hozzáadása
címkére.
v Kattintson a jobb egérgombbal a célkockára, majd kattintson a Kocka hozzáadása a
hivatkozás célhoz, <hivatkozás_neve> lehetőségre
5. A hivatkozásmeghatározás adott állapotának mentéséhez kattintson a Mentés gombra. A
hivatkozás meghatározásának nem kell teljesnek lennie ahhoz, hogy el lehessen menteni,
de mindenképpen érvényesnek kell lennie. Ha a hivatkozás meghatározása nem érvényes,
a hivatkozás ikonja vörös
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ikonként jelenik meg.
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Összefüggés létesítése és dimenziók leképezése
Amikor eredetileg létrehozza a hivatkozást és meghatározza a forrás- és célkockát, a rendszer
megvizsgálja a kockák közös dimenzióit.
Ha egy dimenziót mindkét kocka használ, a dimenziók leképezése automatikus leképezéssel
történik a dimenziótagok között. Minden más dimenzió esetében összefüggést kell
meghatároznia a forrás- és a célkocka között, vagy szeletelést kell végeznie a kiválasztott
dimenziótagokon.

Eljárás
1. Tekintse át mind a forrás-, mind a célkockát, és döntse el, hogy mely dimenzióknak
kellene megfelelniük egymásnak. Azt is döntse el, hogy mely dimenziók ne
rendelkezzenek összefüggéssel, és legyenek inkább szeletelve egy vagy több tagon.
2. Azon dimenziók esetében, amelyeknél összefüggést kíván létrehozni:
a. Kattintson egy dimenzióra a forráskockában.
b. A Ctrl billentyű nyomva tartása mellett kattintson az annak megfelelő dimenzióra
a célkockában.
3. Válassza ki a dimenzió-összefüggésben alkalmazni kívánt leképezést: Automatikus vagy
Manuális.
Az Automatikus beállítás használata esetén a rendszer automatikusan leképezéseket hoz
létre az azonos nevű tagok között, amelyek a Hivatkozások lap Leképezések paneljén
jelennek meg. Az automatikusan leképezett dimenziókat egy háromszögpontban végződő
folytonos vonal jelzi a Hivatkozások lapon.
Ha a Manuális leképezést választja, létre kell hoznia a leképezéseket a forrásdimenzió és
a céldimenzió tagjai között. A manuálisan leképezett dimenziókat egy gyémántpontban
végződő zöld vonal jelzi a Hivatkozások lapon.
Ha nem választ ki leképezési típust, akkor az összefüggésre egy Általános leképezés lesz
alkalmazva. Az Általános leképezés egy helyőrző; lehetővé teszi, hogy a
hivatkozásmeghatározás kezelésekor összekapcsoljon egy forrásdimenziót egy megfelelő
céldimenzióval. Addig viszont, amíg az összefüggéshez nincs meghatározva vagy
Automatikus, vagy Manuális leképezés, az összefüggés hiányosnak minősül, és a
hivatkozás érvénytelen lesz.
Arra is van lehetőség, hogy először Automatikusként azonosítson egy leképezést a
megfelelések létrehozásának leegyszerűsítése céljából, majd a leképezést Manuálisra
konvertálja. Ezáltal gyorsan azonosíthatja az összes megfelelést az Automatikus leképezés
segítségével, majd átkonvertálhatja a leképezést Manuálisra, így csak a szükséges
megfeleléseket kell megtartania. Automatikus leképezés manuális leképezéssé való
konvertálásához kattintson a jobb gombbal a leképezésre, majd kattintson a Konvertálás
manuális leképezéssé lehetőségre.
Az automatikus leképezés használata általában a sok tagot magukba foglaló
megfelelésekhez ajánlott, mivel hatékonyabb. A manuális leképezés használatának sok
tagot tartalmazó összefüggések esetében az lehet az eredménye, hogy
4. Ha manuálisan szeretne tagokat leképezni a forrás- és céldimenziók között, hajtsa végre
az alábbi lépéseket:
a. Kattintson egy tagra a Tagok listában a forráskocka alatt.
b. A Tagok listában a célkocka alatt a Ctrl billentyű lenyomásával kattintson egy tagra,
amelyre a leképezést el szeretné végezni.
Azt is megteheti, hogy egy tagra kattint a Tagok listában a forráskocka alatt, és
áthúzza azt a kívánt tagra a célkocka alatt lévő Tagok listában.
Annyi tagot képezhet le a forrás- és céldimenziók között, amennyit szeretne, feltéve,
ha a forrásdimenzió legalább egy tagját leképezi a céldimenzió egy tagjára. Azt is
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megteheti, hogy a forrásdimenzió egy tagját a céldimenzió több tagjára képezi le. A
Hivatkozások lap Leképezések panelje minden létrehozott leképezést megjelenít.
Azt is megteheti, hogy a meglévő párosított leképezéseket egy táblázatból vagy
szövegfájlból közvetlenül a Leképezések panelre másolja. Ha például rendelkezik egy
olyan táblázattal, amelynek a szomszédos oszlopaiban leképezések vannak megadva,
a leképezéseket másolhatja a táblázatból, és beillesztheti közvetlenül a Leképezések
panelre. Ugyanígy másolhat leképezéseket egy tabulátorral tagolt fájlból is, és
beillesztheti azokat közvetlenül a Leképezések panelre. A Leképezések panelre
párosított leképezéseket kell beilleszteni; egyetlen tagoszlop nem illeszthető be a
panelre.
c. Ha hibát követett el, és törölni szeretne egy leképezést, válassza ki azt a Leképezések
panelen, és kattintson A kijelölt tagleképezések eltávolítása gombra.
Mikor a manuális leképezés befejeződött, a manuálisan leképezett dimenziókat egy
gyémántpontban végződő halványzöld vonal jelzi a Hivatkozás lapon.
5. Az olyan dimenzióknál, amelyek nem rendelkeznek összefüggéssel és leképezéssel, meg
kell adnia azt a tagot vagy tagokat, amelyeken szeletelni szeretne:
a. Kattintson a dimenzió nevére a Dimenziók listában.
b. A Tagok listában kattintson a szeleteléshez szánt tag(ok)ra.
Amennyiben több tagon szeletel a forrásdimenzióban, ezen tagok adatai összesítve
lesznek, mielőtt áthelyezné őket a célkockába. Ha az Összes kijelölése lehetőségre
kattint a Tagok lista tetején, azzal minden legalsó szintű csomópontot kijelöl a
forrásdimenzióban. Ha azonban a forrásdimenzió tartalmaz egy legfelső szintű
konszolidálást, akkor sokkal hatékonyabb, ha ezt az egyetlen konszolidálást szeleteli,
mintha összesítené a dimenzió összes legalsó szintű csomópontját.
Ha több tagon szeletel egy céldimenzióban, akkor minden kijelölt tag megkapja a
forráskockából áthelyezett adatokat. Ha az Összes kijelölése lehetőségre kattint a
Tagok lista tetején, azzal minden legalsó szintű csomópontot kijelöl a
céldimenzióban, de ha több legalsó szintű csomópontot jelölt ki a céldimenzióban, a
csomópontokat a rendszer nem összesíti, mert nem írhat adatot egy konszolidációba.
6. Az előrehaladás mentéséhez kattintson a Mentés gombra.

Eredmények
Ha olyan hivatkozást hoz létre, amely sok manuális leképezést használ, vagy olyan
céldimenziókkal rendelkezik, amelyek nem leképezettek, hanem szeleteltek számos tagon,
lehetséges, hogy a Performance Modeler nagy kiterjedésű adatforrásokat hoz létre.
Szélsőséges esetben lehetséges, hogy a TM1 szerver nem képes feldolgozni a Performance
Modeler által előállított nagy mennyiségű adatforrást. Az olyan helyzetek elkerülése
érdekében, amelyek megakadályozzák, hogy a szerver feldolgozza az adatforrásokat, amikor a
Performance Modeler olyan adatforrást fordít, amely több mint 1000 szálat futtatna, ehelyett a
szabálykarakterláncba a következő megjegyzést teszi: WARNING: Unable to create feeder
it would produce too many lines.
Olyan helyzetekben, amikor egy hivatkozás kivételesen nagy mennyiségű adatforrást állít elő,
újra kell konfigurálni a hivatkozásukat, vagy a hivatkozás Adatforrások előállítása
tulajdonságát Nem értékűre kell állítani.

Szeletelés dimenziótagokon
Amikor megfelelést létesít egy forrás- és egy céldimenzió között, akkor ezeknek a
dimenzióknak néhány vagy minden tagját le kell képezni egymásra. Ha azonban az egyik
kockában lévő dimenzió nem felel meg egyetlen dimenziónak sem a másik kockában, akkor
egy vagy több tag kiválasztásával szeletelni kell.

5. fejezet Hivatkozások létrehozása
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Például vegyünk egy kockát, amelynek van egy Verziók dimenziója, ami a Tényleges és
Költségterv tagokat tartalmazza. A kockában két értékkészlet van, egy a Tényleges árbevétel,
egy pedig a Költségterv árbevétel számára. A szeletelésnek más hatása lesz attól függően,
hogy a Verziók dimenzió a forráskockában vagy a célkockában van.
Egy célkocka dimenzió esetén az összes tag kiválasztása szeleteléshez azt eredményezi, hogy
a forrásban lévő adatértékek át lesznek másolva minden szeletelt tagba. Ha az előző példában
a változatdimenzió a célkockában van, a Tényleges és a Költségterv tag ugyanazt az
értékkészletet kapja. Ha a forráskocka csak költségterv számokat tartalmaz, akkor
elképzelhető, hogy csak a célkocka Költségterv tagját kívánja szeletelni.
Egy forráskocka dimenzió esetén az összes tag kiválasztása szeletként azt eredményezi, hogy
ezek összesítve lesznek, mielőtt elérhetővé válnak a célkocka számára. A Verziók dimenzió
példáját használva, a Tényleges és a Költségterv tagok kiválasztása ezek értékeinek
összesítését eredményezné, ami valószínűleg nem a kívánt eredmény. Másrészről, ha a
forráskockában lenne egy Termék dimenzió, amelynek nincs megfelelője a célkockában,
akkor logikus lenne az összes Termék tag kiválasztása szeletként.

Megfelelés megszakítása
Megszakíthat egy meglévő dimenzió megfelelést. A megfelelés megszakításakor a forrás- és
célkockában lévő dimenzió egyaránt elérhetővé válik új megfelelésmeghatározásokhoz.

Eljárás
1. A Hivatkozásszerkesztőben kattintson a jobb egérgombbal a forráskocka egyik
dimenziója és a célkocka egyik dimenziója közti megfelelést létesítő sorra.
2. Kattintson a Kapcsolat megszakítása menüpontra. A két dimenzió közötti megfelelés
megszűnik. Most bármelyik dimenziót használhatja egy másik megfelelésben.

Leképezési típus módosítása
Módosíthatja egy megfelelés meglévő leképezési típusát.

Erről a feladatról
Egy megfelelés leképezési típusának módosításakor elérhető beállítások a jelenlegi leképezési
típusnak megfelelően változóak.
v Ha a jelenlegi leképezési típus Automatikus, akkor a leképezést Kézi vagy Általános
leképezésre módosíthatja.
v Ha a jelenlegi leképezési típus Kézi, akkor a leképezést Automatikus vagy Általános
leképezésre módosíthatja.
v Ha a jelenlegi leképezési típus Általános, akkor a leképezést Automatikus vagy Kézi
leképezésre módosíthatja.

Eljárás
1. A Hivatkozásszerkesztőben kattintson a jobb egérgombbal a forráskocka egyik
dimenziója és a célkocka egyik dimenziója közti megfelelést létesítő sorra.
2. Kattintson az Átváltás <új leképezési típusra> lehetőségre. Ha Automatikus vagy
Általános típusra módosítja a leképezési típust, akkor nincs további teendője.
3. Ha a leképezési típust Kézi típusra módosítja, végezze el a kézi leképezéshez szükséges
lépéseket (lásd: “Összefüggés létesítése és dimenziók leképezése” oldalszám: 64).
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A hivatkozásmegvalósítási típus beállítása
Egy hivatkozás létrehozásakor meg kell határozni, hogy az szabályként vagy folyamatként
valósuljon-e meg.

Erről a feladatról
Ha egy hivatkozást szabályként valósít meg, a forráskocka csak az adatok tárolására szolgál,
és azok a célkockában használhatók és jeleníthetők meg szükség szerint.
Ha egy hivatkozást folyamatként valósít meg, akkor az adatok a forráskockából a célkockába
másolódnak át, miután a folyamatot előállította és futtatja.

Eljárás
1. Ha szükséges, nyissa meg a hivatkozást.
2. A Tulajdonságok lapon kattintson a Hivatkozásmegvalósítási típus mező mellett lévő
címkére. A címke megmutatja a hivatkozás jelenlegi megvalósítási típusát. Mikor létrehoz
egy hivatkozást, az alapértelmezett a szabályok típus.
3. Válassza ki a következő műveletek egyikét:
v Kattintson a Szabályok lehetőségre, ha a hivatkozást szabályként szeretné
megvalósítani.
v Kattintson a Folyamat lehetőségre, ha a hivatkozást folyamatként szeretné
megvalósítani.
4. A hivatkozás mentéséhez kattintson a Mentésgombra.

Eredmények
Ha a hivatkozást szabályként valósítja meg, és a hivatkozás érvényes az elmentésekor, akkor a
szabály azonnal létrejön és érvényessé válik a célkockán.
Ha egy hivatkozást folyamatként valósít meg, létre kell hoznia és futtatnia kell a folyamatot,
hogy az adatokat a forráskockából a célkockába vigye.

Hivatkozási folyamatok előállítása és futtatása
Ha egy hivatkozást folyamatként valósít meg, elő kell állítania és futtatnia kell a folyamatot,
hogy az adatokat a forráskockából a célkockába vigye.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb egérgombbal a hivatkozásra, majd a Folyamat
előállítása lehetőségre.
Egy új TurboIntegrator folyamat jön létre és lesz mentve a szerveren. Az új folyamat
megtekinthető a Modellterv panel Folyamatok mappájában.
Továbbá a folyamatokhoz szükséges új nézetek létrehozásra kerülnek mind a forrás-,
mind a célkockában. A forráskockában lévő nézethez a folyamat előállításához használt
hivatkozással megegyező név lesz előállítva, amelyhez hozzá van fűzve a (forrásnézet). A
célkockában lévő nézethez a folyamat előállításához használt hivatkozással megegyező
név lesz előállítva, amelyhez hozzá van fűzve a (célnézet). A célkockában lévő nézet a
forráskockában lévő nézet által biztosított adatokat fogadja.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a folyamatra, majd kattintson a Folyamat végrehajtása
lehetőségre.

5. fejezet Hivatkozások létrehozása
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Folyamatként megvalósított hivatkozás módosítása
Ha módosítani szeretne egy hivatkozást, amely már folyamatként meg van valósítva, újra elő
kell állítania a folyamatot, hogy az tartalmazza a szerkesztéseket.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb egérgombbal a módosított hivatkozásra, majd
válassza az előugró menü Folyamat előállítása menüpontját.
2. Amikor a program rákérdez, hogy felülírja-e a meglévő folyamatot, kattintson az OK
gombra.
3. Ha az újonnan felülírt folyamatra rákattint a jobb egérgombbal, majd kiválasztja az
előugró menü Folyamat végrehajtása menüpontját, akkor azonnal végrehajthatja a
szerkesztéseket már tartalmazó folyamatot (nem kötelező).

Választéklisták használata virtuális dimenzióként hivatkozásokban
A hivatkozásokban virtuális dimenzióként használhatja a választéklistákat. Ily módon
beállíthat egy megfelelést a forráskockában vagy a célkockában lévő tényleges dimenzió és az
ellentétes kockában lévő választéklista virtuális dimenzió között.
Amikor a forráskockában használ egy választéklista virtuális dimenziót egy hivatkozáshoz, a
hivatkozás egy gyűjtő hivatkozás lesz. Amikor a célkockában használ egy választéklista
virtuális dimenziót egy hivatkozáshoz, a hivatkozás egy kikeresési hivatkozás lesz.
A választéklista virtuális dimenziók mind a forráskockában, mind a célkockában
felhasználhatók egy hivatkozáshoz, és szükség esetén több virtuális dimenziót is
használhatnak a forrás- vagy a célkockában. Nem használhat azonban párhuzamosan virtuális
dimenziókat a forrás- ÉS a célkockában is.

Mielőtt elkezdené
A virtuális dimenzióként kiválasztott választéklistának a szöveg elemtípussal kell
rendelkeznie. Ha a választéklista nem szöveg elemtípussal rendelkezik, akkor a hivatkozás
érvényes lesz, de a rendszer nem helyez adatokat a célkockába.

Eljárás
1. Határozza meg a hivatkozás forrás- és célkockáját a Forrás- és célkockák megadása című
témakörben leírtak szerint.
2. A forrás- vagy a célkocka Dimenziók listájában kattintson a virtuális dimenzióként
használni kívánt választéklistát tartalmazó dimenzióra. A kiválasztott dimenzióhoz tartozó
Tagok lista megjeleníti a dimenzió tagjait. Ha egy taghoz lett társítva választéklista, akkor
. a tag neve mellett jelenik meg.
a tag neve mellett megjelenik a Választéklista ikon
3. A kiválasztott dimenzió Tagok listájában kattintson duplán a Választéklista ikonra a
virtuális dimenzióként használni kívánt választéklista neve mellett. Az új virtuális
dimenzió megjelenik a Dimenziók listában.
4. Hajtsa végre a leképezéseket a választéklista virtuális dimenzió segítségével.

Dimenzió attribútumok használata virtuális dimenzióként
hivatkozásokban
A választéklistákat a hivatkozások virtuális dimenziójaként használhatja a célkockában. Ily
módon beállíthat egy megfelelést a forráskocka egyik tényleges dimenziója és a célkocka egy
attribútum virtuális dimenziója között. Amikor egy célkockában használ attribútum virtuális
dimenziót egy hivatkozáshoz, akkor a hivatkozás egy kikeresési hivatkozás lesz.
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Erről a feladatról
A hivatkozásban bármilyen felhasználói szöveg dimenzió attribútumot használhat virtuális
dimenzióként. A következő attribútumtípusok nem használhatók virtuális dimenzióként:
v rendszer által előállított attribútumok
v numerikus attribútumok
v aliasattribútumok
Amikor egy attribútum virtuális dimenzióként szerepel egy hivatkozásban, a Performance
Modeler egy ATTRS-hivatkozást használ a hivatkozáshoz létrehozott adatforrásban. Így az
adatforrás nem lesz újra kiértékelve, ha az attribútumértékek módosulnak. Az
attribútumokhoz létrehozott adatforrások újraértékeléséhez szerkeszteni kell a hivatkozást,
majd újra menteni, vagy a CubeProcessFeeders függvény használatával egy TurboIntegrator
folyamaton belül újra fel kell dolgozni a szabályokat a hivatkozás célkockájában.
Ha úgy dönt, hogy megjelenít egy virtuális dimenziót egy hivatkozásban, de a virtuális
dimenzió nem lett felhasználva leképezésben, a hivatkozás mentésekor törlődni fog a
hivatkozásból.

Eljárás
1. Határozza meg a hivatkozás forrás- és célkockáját a Forrás- és célkockák megadása című
témakörben leírtak szerint.
2. A célkockához tartozó Dimenziók listában kattintson a virtuális dimenzióként használni
kívánt attribútumot tartalmazó dimenzióra. A kiválasztott dimenzióhoz tartozó Tagok lista
megjeleníti a dimenzió tagjait.
3. A kiválasztott dimenzió Tagok listájában kattintson a jobb egérgombbal a fejlécterületen,
ahol a Név és Szelet címkék láthatók. Megjelenik a dimenziói felhasználó által
meghatározott szöveg attribútumainak listája.
4. Kattintson a hivatkozásban virtuális dimenzióként használni kívánt attribútumra. Az új
virtuális dimenzió megjelenik a Dimenziók listában, a dimenziónév [attribútumnév]
elnevezési megállapodásnak megfelelően.
5. Végezze el a leképezéseket az attribútum virtuális dimenzió segítségével. A
forrásdimenzió és egy virtuális attribútum céldimenzió közötti minden leképezést
automatikus leképezésként kell megvalósítani.

Belső hivatkozások létrehozása
Egy belső hivatkozás egyetlen kocka tagjai között helyezi át az adatokat. Egy belső
hivatkozásban a forráskocka és a célkocka ugyanaz a kocka.

Erről a feladatról
A belső hivatkozások akkor hasznosak, ha az adatokat az egyik időszakból a másikba szeretné
áthelyezni. Például az egyik időszak záróegyenlegét a következő időszak nyitóegyenlegébe
szeretné áthelyezni.

Eljárás
1. Állítsa be a forrás- és célkockákat egyetlen kockában, amelyen belül az adatokat át
szeretné helyezni (lásd: “Forrás- és célkockák meghatározása” oldalszám: 63). Mivel a
forrás- és célkocka megegyezik, a rendszer automatikusan létrehozza a hivatkozásokat
minden dimenzió megfeleléshez.
2. A dimenziók esetén, amelyekben a tagok között adatokat szeretne mozgatni, szüntesse
meg a megfelelést.
5. fejezet Hivatkozások létrehozása
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3. Manuálisan képezze le a tagokat, amelyek között adatokat szeretne mozgatni.

Átfúrási objektumok létrehozása hivatkozásokban
Engedélyezhet átfúrási képességeket egy hivatkozásból, ami lehetővé teszi, hogy a kocka
egyik cellájára kattintva a felhasználók eljussanak a részletes adatokhoz, amelyek további
információt vagy kontextust biztosítanak a cellához.
Az átfúrási képességek a kapcsolódó adatokat meghatározó és megjelenítő folyamatokon és
szabályokon alapulnak. A Performance Modeler képes automatikusan létrehozni a szükséges
átfúrási objektumokat.
Az átfúrási fogalmak teljes körű leírását az IBM Cognos TM1 fejlesztői dokumentáció
tartalmazza.

Eljárás
1. A hivatkozáshoz tartozó Tulajdonságok panelen állítsa az Átfúrási objektumok
előállítása tulajdonságot Igen értékűre.
2. Kattintson az Átfúrási beállítások tulajdonság mellett található Továbbiak elemre.
Megnyílik a Fúrási beállítások párbeszédpanel.
3. Adja meg a fúrási folyamat nevét. Ezt a nevet a felhasználók a Cognos Insight vagy a
TM1 Application Web Fúrás lehetőségének használatakor láthatják.
4. Az átfúrások végrehajtásakor megnyíló nézet a dimenziók kívánt tájolásra való
áthelyezésével konfigurálható. Egy dimenzió áthelyezéséhez kattintson a dimenzióra,
ikonra.
majd ezt követően a Mozgatás feljebb vagy a Mozgatás lejjebb
5. Kattintson az OK gombra.

Átfúrási folyamat hozzáadása alkalmazáshoz
Átfúrási folyamatot kell hozzáadni az alkalmazáshoz, mielőtt a felhasználók a kapcsolódó
adatokra fúrhatnának a folyamat használatával.

Eljárás
1. Nyissa meg az Alkalmazásterv lapot.
2. Kattintson a Műveletek gombra, és engedélyezze a Vezérlőobjektumok megjelenítése
beállítást.
3. A TM1 Objektumok paneljén kattintson a Vezérlőobjektumok, majd a Folyamatok
elemre.
4. Kattintson az átfúrási folyamatra, majd húzza a folyamatot a Terv panelen található
Átfúrási folyamat mappába.
5. Rendeljen jogosultságokat az átfúrási folyamathoz.
6. Mentse, majd telepítse újra az alkalmazást.

Eredmények
Az adatokat a Cognos Insight vagy a TM1 Application Web alkalmazásban megtekintő
felhasználók a társított cellából használhatják a Fúrás lehetőséget a részletes nézetre való
átfúráshoz.
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Hivatkozás érvényesítése
A hivatkozások érvényesítése folyamatosan történik. Miközben létrehoz egy hivatkozást, a
program a hivatkozás meghatározásához szükséges lépések végrehajtása közben folyamatosan
ellenőrzi az érvényességet. Hasonlóképpen, az olyan objektumok módosításakor, amelyektől
egy hivatkozás függ, a hivatkozás érvényesítése aktiválódik.
Amikor a program érvénytelennek talál egy hivatkozást, a Modellterv panelen látható
.

hivatkozás ikon frissül, hogy tükrözze a hivatkozás állapotát

Továbbá érvényesítési figyelmeztetések vagy hibák jelennek meg a hivatkozáshoz tartozó
Érvényesítési hibák tulajdonságban.
A hivatkozás használata előtt az összes figyelmeztetést és hibát javítania kell.

Hivatkozások javítása
Ha egy hivatkozás érvénytelenné válik bármely olyan objektum törlése vagy módosítása
miatt, amelytől a hivatkozás függ, a következő módszerrel automatikusan kijavíthatja a
hivatkozást.

Eljárás
1. Kattintson a jobb egérgombbal a Modellterv panelen belül.
2. Kattintson a Hivatkozás javítása menüpontra.

Eredmények
A rendszer a lehető legjobban kijavítja a hivatkozást. A törölt objektumokra mutató
referenciákat eltávolítja a hivatkozásból, de lehetséges, hogy néhány dimenziót manuálisan
újra le kell képeznie, vagy másként módosítania kell a hivatkozást az érvényesség
helyreállításához.

Hivatkozás tulajdonságai
A Tulajdonságok panel jeleníti meg egy hivatkozás tulajdonságait.
A legtöbb hivatkozás tulajdonság írásvédett. Vagyis csak jelentik a tulajdonságértékeket, de
közvetlenül nem szerkeszthetők a Tulajdonságok panelen.
4. táblázat: Hivatkozás tulajdonságai
Tulajdonság

Leírás

Név

A hivatkozás neve.

Hivatkozás típusa

A hivatkozás típusa. A Hivatkozás típusa tulajdonságnak három
értéke lehet.
v Alapértelmezett - Normál dimenzió megfelelésekkel és
leképezésekkel rendelkező hivatkozás.
v Kikeresés - Egy olyan hivatkozás, amely a célkockában lévő
választéklistákon vagy attribútumokon alapuló virtuális
dimenziókat használ.
v Halmozás - Egy hivatkozás, amely a forráskockában lévő
választéklistán alapuló virtuális dimenziókat használ.

5. fejezet Hivatkozások létrehozása
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4. táblázat: Hivatkozás tulajdonságai (Folytatás)
Tulajdonság

Leírás

Biztonság tulajdonosa

Jelenleg a tulajdonos szerkeszti a dimenziót vagy hivatkozást.

Forráskocka

A hivatkozás számára az adatokat biztosító kocka. Ez egy kattintható
tulajdonság. A forráskocka nevére kattintva megnyithatja a kockát.

Célkocka

A hivatkozástól adatokat fogadó kocka. Ez egy kattintható
tulajdonság. A célkocka nevére kattintva megnyithatja a kockát.

Megfelelések

Jelzi a hivatkozáshoz meghatározott megfelelések számát. Minden
megfelelés sorrendben van felsorolva.

Hivatkozás megvalósítás típusa

A tulajdonság beállításával eldöntheti, hogy a hivatkozás szabályként
vagy folyamatként legyen megvalósítva (lásd: “A
hivatkozásmegvalósítási típus beállítása” oldalszám: 67).

Előállítja az adatforrásokat?

Azt jelzi, hogy létre kell-e hozni adatforrásokat a szabályként
megvalósított hivatkozásokhoz. Adatforrások létrehozásához
válassza az Igen lehetőséget, a hivatkozás adatforrás nélküli
létrehozásához pedig a Nem lehetőséget.
Ez a tulajdonság csak akkor érvényes, ha a
Hivatkozásmegvalósítási típus beállítása Szabályok értékű.

Átfúrási objektumokat kíván
előállítani?

Azt jelzi, hogy létre kell-e hozni átfúrási szabályokat és folyamatokat
a hivatkozáshoz.

Érvényesítési hibák

Jelzi a hivatkozás érvényesítési figyelmeztetéseinek és hibáinak
számát, az egyes figyelmeztetések és hibák sorrendi felsorolásával.
A figyelmeztetések olyan problémákat jeleznek, amelyek
közvetlenül a hivatkozásmeghatározásban végrehajtott műveletekkel
kezelhetők. Például egy figyelmeztetés jelezheti, hogy még nem
képezett le vagy szeletelt egy adott dimenziót. A figyelmeztetés
megoldásához leképezheti vagy szeletelheti a dimenziót közvetlenül
a hivatkozásszerkesztőben.
A hibák olyan problémákat jeleznek, amelyek nem kezelhetők a
hivatkozásszerkesztőben. A hibák megoldásához a hivatkozás
javítása szükséges.
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6. fejezet Szabályok és adatforrások kezelése
A Szabályszerkesztővel IBM Cognos TM1 szabályokat hozhat létre és kezelhet.
A Cognos TM1 szabályok összetett kockaérték-számítások végrehajtását teszik lehetővé a
normál összesítés mellett, amelynek végrehajtása dimenzióhierarchiák konszolidálása során
történik. A szabályok segítségével például árbevételi értékeket számíthat az eladott egységek
és az egységár szorzásával. A szabályok segítségével emellett értékeket származtathat egy
kockában egy különálló kocka értékeire hivatkozva.
A szabályokat a minden egyes kockához elérhető Kockák mappa tárolja a Modellterv panelen.
A terv_Költségvetésterv adatkocka például egy terv_Költségvetésterv szabállyal rendelkezik.
Ez minden egyes Kocka mappa alján található. A megnyitáshoz kattintson duplán a szabályra.
Az adatforrások segítségével korlátozható a szabályok által létrehozható számítások száma.
Ezzel a módszerrel konszolidált számítások végrehajtásakor javítható a teljesítmény.
Egy szabály egyetlen kockával van társítva, és csak ehhez a kockához számítja ki az
értékeket. A szabály mindig ugyanazt a nevet használja, mint a kocka, amellyel társítva van,
és a Modellterv panelen a társított kocka alatt, a kockához létező bármely nézett alatt jelenik
meg. Az ábrán a kocka és a társított nézet és szabály látható a Modellterv panelen.

2. ábra: Kocka nézettel és szabállyal

A szabályok koncepciójának általános bevezetőjét az IBM Cognos TM1 fejlesztői útmutató
“Fejlett számítások üzleti adatokhoz” című fejezetében tekintheti át. Ez a kiadvány a Cognos
TM1 szabályok áttekintését tartalmazza, és a következő témákat ismerteti:
v Szabályszintaxis
v Szabályutasítások elrendezése
v Szabályszámítások sorrendje
A Cognos TM1 szabályok átfogó áttekintését az IBM Cognos TM1 szabályútmutató
tartalmazza, amely végigvezeti a szabályokon alapuló összetett üzleti alkalmazások
létrehozásán.

Automatikusan előállított szabályok és adatforrások
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler leegyszerűsíti az alkalmazásfejlesztést azáltal,
hogy automatikusan előállít bizonyos IBM Cognos TM1 szabályokat, amelyek az üzleti
adatokon végrehajtandó számításokhoz szükségesek.
A következő műveletek bármelyikének végrehajtásakor a rendszer automatikusan állítja elő a
szabályokat és az adatforrásokat:
v Kockaszámítás létrehozása a következőben leírtak szerint: “Kockaszámítás létrehozása”
oldalszám: 55.
v Dimenziótag-számítás létrehozása a következőben leírtak szerint: “Számításdimenziók
létrehozása” oldalszám: 22.
© Szerzői jog IBM 2012, 2017
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v Hivatkozás létrehozása és szabályként történő használata a következőben leírtak szerint: 5.
fejezet, “Hivatkozások létrehozása”, oldalszám: 63.
Az automatikusan előállított szabályok árnyékolt háttérrel jelennek meg a Szabályszerkesztő
kezelőfelületén.
Letilthatja az adatforrások automatikus előállítását. További információ: “Szerverszintű
adatforrás létrehozása”.
Az automatikusan előállított szabályok nem szerkeszthetők közvetlenül, de szelektíven
engedélyezheti és letilthatja azokat. További információkért lásd: Szabályok és adatforrások
engedélyezése és letiltása. Továbbá módosíthatja az automatikusan előállított szabályok
sorrendjét. További információért lásd: Szabályblokkok és utasítások átrendezése.
FIGYELEM: A Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazáson kívül ne szerkessze az
automatikusan előállított szabályokat. A más eszközökben szerkesztett automatikusan
előállított szabályokat a rendszer az automatikusan előállított szabályok következő
betöltésekor felülírja.

Szerverszintű adatforrás létrehozása
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler automatikusan képes létrehozni a javasolt
adatforrásokat a szerveren lévő összes kocka számára. Ez attól függetlenül érvényes, hogy a
modellkészítő manuálisan határozta meg a szabályokat, vagy azok automatikusan lettek
létrehozva számításokból és hivatkozásokból. Ezenkívül, mielőtt adatforrások létrehozása
mellett dönt, az adatforrás-elemzési jelentés exportálásával megtekintheti a modell számára
javasolt adatforrásokat.

Adatforrások előállításának ismertetése
Amikor az adatforrások szerverszinten vannak előállítva, automatikusan vagy igény szerint, a
Performance Modeler megvizsgálja a szabályokat minden kockában, és megkísérli optimális
adatforrások létrehozását a teljes TM1 szerver számára. Az adatforrásokat minden szabályhoz
előállítja a rendszer függetlenül azok eredetétől, legyen szó dimenziószámításból,
kockaszámításokból, hivatkozásokból vagy manuálisan létrehozott szabály.
A létrehozott automatikus adatforrásokat a rendszer egyetlen blokkban adja a kocka
szabálykarakterláncához. Az automatikus adatforrások létrehozása nincs hatással a meglévő
manuálisan létrehozott adatforrásokra.
Az automatikus adatforrások a létrehozásuk után nem törölhetők, de opcionálisan
engedélyezheti vagy letilthatja az előállított adatforrásokat.

Adatforrások automatikus létrehozásának engedélyezése vagy
letiltása
A Performance Modeler képes előállítani adatforrásokat a TM1 szerveren lévő összes kocka
számára. Alapértelmezés szerint, ha a Performance Modeler egy meglévő TM1 szerverhez
csatlakozik, nem hoz létre automatikusan adatforrásokat. Ehelyett igény szerint állítja azokat
elő. Ez biztosítja, hogy amikor meglévő TM1 szerverhez csatlakozik, az automatikusan
előállított adatforrások nem módosítják váratlanul a modell viselkedését.
Új modellek összeállításakor, prototípusok készítésekor, illetve amikor valamilyen oknál
fogva azt szeretné, hogy a Performance Modeler adatforrásokat hozzon létre, engedélyezheti
az adatforrások automatikus létrehozását. Bármilyen modellkészítési művelet (például
hivatkozás készítése, számítás létrehozása vagy egy szabály manuális előállítása) az
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adatforrások előállítását eredményezi, amely biztosítja, hogy az összes, szabályból származó
érték konszolidálása megfelelően menjen végbe.
A TM1 szerver Adatforrások automatikus előállítása tulajdonságának beállításával
vezérelheti az adatforrások automatikus előállítását.
1. A Modellterv panelen kattintson a Modellterv fa tetején lévő TM1 szerver elemre.
2. A Tulajdonságok panelen kattintson az Adatforrások automatikus előállítása következő
tulajdonságértékeinek az egyikére:
v Adatforrások a szerveren található összes szabály számára történő automatikus
előállításához válassza a Minden szabály lehetőséget.
v Az adatforrások a szerveren történő automatikus előállításának letiltásához válassza a
Nem lehetőséget.
v A dimenziószámításokkal, kockaszámításokkal és hivatkozásokkal kapcsolatos
szabályok adatforrásainak az automatikus előállításához válassza a Csak az
automatikusan előállított szabályok lehetőséget. Manuálisan megadott szabályok
esetén nem állít elő adatforrásokat a rendszer. Ez az alapértelmezett beállítás.

Adatforrások előállítása igény szerint
Ha a TM1 szerveren le van tiltva az adatforrások automatikus előállítása, akkor azok igény
szerint állíthatók elő.
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a Modellterv fa tetején lévő TM1 szerver
elemre.
2. Kattintson az Adatforrások előállítása lehetőségre.

Adatforrás-elemzési jelentés létrehozása
Olyan jelentést hozhat létre, amely elemzi a modellben lévő szabályokat és megjeleníti az
egyes szabályokhoz tartozó javasolt adatforrásokat. A jelentés létrehozása nem társítja a
javasolt adatforrásokat a modellhez, és semmilyen más módon nem módosítja a modellt. A
jelentés használatával áttekintheti a javasolt előállított adatforrásokat, mielőtt a szerveren
engedélyezi az adatforrások automatikus létrehozását vagy azok igény szerinti előállítását.
Adatforrás-elemzési jelentés előállítása:
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a Modellterv fa tetején lévő TM1 szerver
elemre.
2. Kattintson a Jelentéskészítés lehetőségre.
3. Válassza a Szabály/adatforrás elemzése elemet.
4. Adja meg a könyvtárat, ahová menteni kívánja az elemezési jelentést.
5. Kattintson az OK gombra.
A javasolt adatforrások áttekintéséhez ugorjon arra a mappára, amelyben az elemzési jelentést
mentette, és nyissa meg az index.html fájlt.
Az Adatforrás-létrehozási jelentés a következő lapokat tartalmazza.
Problémaszabályok
Az összes olyan szabály, amelyhez nem lehetett létrehozni adatforrást. A szabályokra
hivatkozások mutatnak, amelyekre kattintva a szabályt annak kontextusában
tekintheti meg.
Probléma-adatforrások
A Nem hatékony adatforrások rész azokat az előállított adatforrásokat jeleníti meg,
amelyek nem hatékonyak.
6. fejezet Szabályok és adatforrások kezelése
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A Nem dinamikus adatforrások rész azokat az előállított adatforrásokat jeleníti
meg, amelyek esetlegesen nem működnek dinamikusan.
Javasolt adatforrások
Azok a kockák, amelyekre vonatkozóan a szerveren létezik szabály. A javasolt
adatforrások megtekintéséhez kattintson a kívánt kocka nevére. Ha a Performance
Modeler alkalmazásban az adatforrások előállítását választja, a rendszer az ezen a
lapon szereplő adatforrásokat írja a modellbe.
Szabályelemzés
Az egyes kockákra vonatkozó szabályokat, és az adott szabályhoz kapcsolódó
adatforrás megjelenítéséhez egy ikont, valamint egy hiperhivatkozást biztosít.
Súgó

Részletes információkat biztosít az adatforrások előállításával kapcsolatban.

Dimenziószámítási szabályok
A dimenziószámítási szabályok automatikusan létrejönnek, ha egy legalsó szintű számítás
vagy egy konszolidált szintű számítás jelen van a dimenzióban.

Numerikus számítási szabályok
Ha egy adott kockában bármely dimenzióhoz egy vagy több legalacsonyabb szintű számítást
határozott meg, a rendszer automatikusan létrehoz egy numerikus számítási szabályblokkot.
Ha például egy kocka tartalmazza az account1 dimenziót és a dimenzió Egységek, valamint
Ár tagjaihoz legalacsonyabb szintű számításokat határozott meg, a következőhöz hasonló
szabályblokk jön létre.
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC NUMERIC 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Units
4
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B556E6974735D
5
#Region{account1 : Units}
6
[’account1’:{’Units’}]=N:100;
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9
#Region Calculation rules: Price
10
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B50726963655D
11
#Region{account1 : Price}
12
[’account1’:{’Price’}]=N:200;
13
#EndRegion
14
#EndRegion
15 #EndRegion

Megfigyelhető, hogy a szabályblokkban minden sort a kettős kereszt (#) jelöl, kivéve a 6. és a
12. sort, amelyek a számítást végrehajtó tényleges szabályutasítások. A megjelölt sorok
segítségével azonosíthatók a kockának azon területei, amelyekre ez a szabálytömb
vonatkozik.
v Az 1. sor azonosítja azon dimenziót, amelyre a teljes számítási szabálytömb vonatkozik,
ebben az esetben ez az account1 dimenzió.
v A 2. sor a blokkban található minden szabályt CALC NUMERIC vagy legalacsonyabb
szintű számítási szabályként azonosít. Ez a sor egy egyedi, rendszer által előállított
azonosítót tartalmaz az egész szabálytömbre vonatkozóan.
v A 3. sor a tömb első szabályát a Units tagra alkalmazhatóként azonosítja.
v A 4. sor a tömb első szabályának egyedi, rendszer által előállított azonosítóját jeleníti meg.
v Az 5. sor azt a teljesen megadott területet jeleníti meg, amelyre az első szabály vonatkozik,
jelen esetben ez az account1 : Units.
v A 6. sor a tömb első szabályutasítása. A Units értékét számítja ki.
v A 9. sor a tömb második szabályát a Price tagra vonatkozóként azonosítja.
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v A 10. sor a tömb második szabályának a rendszer által létrehozott egyedi azonosítóját
jeleníti meg.
v Az 11. sor azt a teljesen megadott területet jeleníti meg, amelyre a második szabály
vonatkozik, jelen esetben ez az account1 : Price.
v A 12. sor a tömb második szabályutasítása. A Price értékét számítja ki.

Konszolidált számítási szabályok
Ha egy adott kockában bármely dimenzióhoz egy vagy több konszolidált szintű számítást
határozott meg, a rendszer automatikusan létrehoz egy konszolidált számítási szabályblokkot.
Ha például egy kocka tartalmazza az account1 dimenziót, valamint a dimenzióban a Bruttó
árrés taghoz egy konszolidált szintű számítást határozott meg, a következőhöz hasonló
szabályblokk jön létre. (Itt néhány sortörés szerepel közzétételi okból.)
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC CONSOLIDATED 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Gross Margin
4
#Autogenerated MEMBERCALC CONSOLIDATED
5B6163636F756E74315D2E5B47726F7373204D617267696E5D
5
#Region{account1 : Gross Margin}
6
[’account1’:{’Gross Margin’}]=C:([’account1’:’Sales’][’account1’:’Variable Costs’]);
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9 #EndRegion

Megfigyelhető, hogy a szabálytömbben minden sort a # szimbólum jelöl, kivéve a 6. és sort,
amely a számítást végrehajtó tényleges szabályutasítás. A megjelölt sorok segítségével
azonosíthatók a kockának azon területei, amelyekre ez a szabálytömb vonatkozik.
v Az 1. sor azonosítja azon dimenziót, amelyre a teljes számítási szabálytömb vonatkozik,
ebben az esetben ez az account1 dimenzió.
v A 2. sor a blokkban található minden szabályt CALC CONSOLIDATED vagy konszolidált
szintű számítási szabályként azonosít. Ez a sor egy egyedi, rendszer által előállított
azonosítót tartalmaz az egész szabálytömbre vonatkozóan.
v A 3. sor a tömb első és egyetlen szabályát a Gross Margin tagra alkalmazhatóként
azonosítja.
v A 4. sor a tömb első szabályának egyedi, rendszer által előállított azonosítóját jeleníti meg.
v Az 5. sor azt a teljesen megadott területet jeleníti meg, amelyre az első szabály vonatkozik,
jelen esetben ez az account1 : Gross Margin.
v A 6. sor a tömb egyetlen szabályutasítása. A Gross Margin értékét számítja ki.

Hivatkozásszabályok
Ha az alkalmazás egy szabályként megvalósított hivatkozást tartalmaz, a rendszer
automatikusan hivatkozásszabály-tömböket hoz létre.
A célkocka esetén olyan szabálytömb jön létre, amely a dimenziók összefüggései és a
hivatkozásban meghatározott leképezés alapján számít ki egy értéket. A forráskocka esetén
olyan szabálytömb jön létre, amely tartalmazza az alkalmazás optimális teljesítményének
biztosításához szükséges adatforrás-utasítást.

A célkocka hivatkozásszabályai
A célkocka automatikusan előállított szabályai mindig egy numerikus tag értékét számítják ki,
mivel egy konszolidálás értékekeit kiszámító hivatkozás meghatározása nem lehetséges.
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Ha például az alkalmazása egy Price to Sales elnevezésű, szabályként megvalósított
hivatkozást tartalmaz, amely a PriceCube nevű forrásból a SalesCube nevű célba helyezi át az
árak adatait, akkor a SalesCube kockához létrehozott szabály a következőkhöz hasonló lesz:
1
2
3
4
5
6

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

v
v
v
v

Az 1. sor azt jelzi, hogy a szabálytömb a Price to Sales nevű hivatkozásból jött létre.
A 2. sor azt jelzi, hogy a PriceCube a hivatkozás forráskockája.
A 3. sor azt jelzi, hogy a SalesCube a hivatkozás célkockája.
A 4. sor a szabály egyedi, a rendszer által előállított azonosítóját jeleníti meg.

v Az 5. sor a szabályutasítás, amely a megfelelő érték a PriceCube kockából való lekérésével
számítja a Price értékét.

A forráskocka hivatkozásszabályai
A forráskocka automatikusan létrehozott szabályai mindig tartalmazzák az adatforrásokat,
amelyek az a helyet töltik fel a célkockában, amelyre a hivatkozásszabály vonatkozik.
Az adatforrások azok a mechanizmusok, amelyekkel az IBM Cognos TM1 a szabályokat
használó alkalmazások optimális teljesítményét biztosítja. Az adatforrások koncepcióját és
megvalósítását az IBM Cognos TM1 szabályútmutató “Teljesítmény növelése adatforrások
használatával” című fejezete ismerteti.
Ha az alkalmazás egy Price to Sales nevű, szabályként megvalósított hivatkozást tartalmaz,
amely a PriceCube forrásból a SalesCube nevű célba helyezi át az áradatokat, akkor a
PriceCube szabályaiban létrehozott adatforrások a következőkhöz hasonlóan néznének ki:
1
2
3
4
5
6

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

v
v
v
v

Az 1. sor azt jelzi, hogy a szabálytömb a Price to Sales nevű hivatkozásból jött létre.
A 2. sor azt jelzi, hogy a PriceCube a hivatkozás forráskockája.
A 3. sor azt jelzi, hogy a SalesCube a hivatkozás célkockája.
A 4. sor a szabályutasítás egyedi, a rendszer által előállított azonosítóját jeleníti meg, amely
jelzi, hogy ez egy adatforrás-utasítás.
v Az 5. sor az adatforrás-utasítás, amely megadja a SalesCube kockában az összes Price tag
által azonosított helyet.

Manuálisan előállított szabályok és adatforrások
Manuálisan is létrehozhat szabályokat az üzleti alkalmazás egyedi követelményeinek
kezelésére.
A Szabályszerkesztő lehetővé teszi, hogy a szerkesztőbe közvetlenül írjon be
szabályutasításokat az IBM Cognos TM1 szabályokhoz elérhető függvények bármelyike
használatával. A kézzel előállított szabályok a Szabályszerkesztőben árnyékolt háttér nélkül
jelennek meg, és szabadon szerkeszthetők; ezek nincsenek védve, mint az automatikusan
előállított szabályok.
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A Cognos TM1 szabályfüggvények lehetővé teszik, hogy külső kockákban lévő értékekre
hivatkozzon, taginformációkat kérjen le, időértékeket határozzon meg, és feltételes logikát
alkalmazzon. Ezek a függvények (teljes leírásukat az IBM Cognos TM1 Referencia
dokumentáció tartalmazza) a következő általános kategóriákba tartoznak.
v Kockaadatok
v Dátum és idő
v Dimenzióadatok
v
v
v
v
v

Tagadatok
Pénzügyi
Logikai
Matematikai
Szöveg

Szabályok és adatforrások szerkesztése
A Szabályszerkesztő segítségével szerkesztheti a szabályokat és az adatforrásokat.
Egy szabály vagy adatforrás szerkesztésre való megnyitásához kattintson duplán a szabályra a
Terv panelen.
A szabályokat a minden egyes kockához elérhető Kockák mappa tárolja a Modellterv panelen.
A terv_Költségvetésterv adatkocka például egy terv_Költségvetésterv szabállyal rendelkezik.
Ez minden egyes Kocka mappa alján található. A megnyitáshoz kattintson duplán a szabályra.
Egy új lapon megnyílik a Szabályszerkesztő. Kézi szabályok és adatforrások szerkesztéséhez
vagy létrehozásához a szabályt közvetlenül beírhatja a szerkesztőbe, valamint használhatja a
Tartalomsegéd szolgáltatást. A Szabályszerkesztő számos szolgáltatása lehetővé teszi az
automatikusan előállított szabályok és adatforrások kezelését is (engedélyezés, letiltás, illetve
a szabályok és adatforrások sorrendjének módosítása).

Szabály- és adatforrásblokkok kibontása és összezárása
Alapértelmezés szerint az automatikusan előállított szabály- és adatforrásblokkok összezárt
formában jelennek meg a Szabályszerkesztőben. A blokkokat egyesével bonthatja ki és
zárhatja össze, vagy egyidejűleg is kibonthatja vagy összezárhatja az összes blokkot.

Erről a feladatról
Néhány szabályblokk több régiót tartalmazhat, és alapértelmezés szerint ezek mindegyike
összezárva jelenik meg a Szabályszerkesztőben. A szabályblokkon belüli régiókat ugyanúgy
bonthatja ki és zárhatja össze, mint magát a szabályblokkot.

Eljárás
1. Egyetlen szabályblokk vagy a szabályblokkon belüli régió kibontásához kattintson a
Kibontás ikonra
.
2. Egyetlen szabályblokk vagy a szabályblokkon belüli régió összezárásához kattintson az
Összezárás ikonra
.
3. Az összes szabályblokk és régió teljes kibontásához kattintson a függőleges sávra, majd
válassza az előugró menü Az összes kibontása menüpontját.
4. Az összes szabályblokk és régió teljes összezárásához kattintson a függőleges sávra, majd
válassza az előugró menü Az összes összecsukása menüpontját.
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Szabályblokkok és utasítások átrendezése
Az automatikusan előállított szabályblokkok és manuálisan létrehozott utasítások sorrendjét a
Szabályszerkesztőben módosíthatja.

Erről a feladatról
A szabályblokkok vagy utasítások kiértékelési sorrendjének közvetlen hatása van az adatokon
végrehajtott számításokra. A kocka egy adott területére érvényes első utasítás elsőbbséget
élvez bármely későbbi utasításra, amely ugyanarra a területre érvényes. Igen jól kell ismernie
az adatokat és a szabályszámítások várt eredményeit, mielőtt megpróbálná átrendezni a
szabályokat.
A szabályszámítások elsőbbségi sorrendjével kapcsolatos további részletekért tekintse meg az
IBM Cognos TM1 Szabályok dokumentációt.
A Szabályszerkesztő SKIPCHECK területén belül áthelyezheti a szabályblokkokat vagy
utasításokat, de nem helyezheti át ezeket a FEEDERS területre. Hasonlóképpen, a FEEDERS
területen belül áthelyezheti az adatforrás blokkokat vagy utasításokat, de nem helyezheti át
ezeket a SKIPCHECK területre.
Átrendezheti az adatforrásblokkokat, de ez nem jár további előnyökkel.

Eljárás
1. Jelölje ki az áthelyezni kívánt blokkot vagy utasítást. Ehhez kattintson közvetlenül az első
karakter elé, majd húzza az egeret végig a teljes blokkon vagy utasításon.
2. Kattintson a kijelölt blokkra vagy utasításra.
3. Húzza át a blokkot vagy utasítást az új helyre a Szabályszerkesztőben. A cél csak egy üres
sor lehet. Nem helyezhet el blokkot vagy utasítást meglévő blokkon vagy utasításon. Ha a
blokk vagy utasítás új helye érvényes, akkor a cél szürke háttérrel jelenik meg.

Kódsorok megjegyzéssé alakítása és visszaalakítása
A Szabályszerkesztő Megjegyzésjel hozzáadása/eltávolítása szolgáltatásával megjegyzéssé
alakíthatja vagy visszaalakíthatja a kód vagy megjegyzés kézzel beírt sorait.

Erről a feladatról
A Megjegyzés szolgáltatás beszúr egy # karaktert egy sor elejére, ami jelzi, hogy a sor a
szabály feldolgozása során figyelmen kívül marad. Egy megjegyzéssé alakított sorból
hasonlóképpen törölheti is a megjegyzésjelet, hogy a sor fel legyen dolgozva. A szabályokat
leíró megjegyzéseket mindig el kell látni megjegyzésjellel a Szabályszerkesztőben. Ha a
számítási utasításokon kívül bármilyen szöveg megjegyzésjel nélkül jelenik meg, akkor az
érvényesítés sikertelen lesz.
Az automatikusan előállított szabályokhoz nem használja a Megjegyzéssé alakítás és
visszaalakítás funkciót. Az automatikusan előállított szabályok azonban egyenként
engedélyezhetők vagy letilthatók.

Eljárás
1. Sorok megjegyzéssé alakításához kattintson egy sorra és az egér húzásával jelölje ki a
kiválasztandó sorokat, majd kattintson a Megjegyzéssé alakítás/visszaalakítás ikonra .
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2. Jelenleg megjegyzéssé sorok visszaalakításához kattintson egy sorra és az egér húzásával
jelölje ki a kiválasztandó sorokat, majd kattintson a Megjegyzéssé alakítás/visszaalakítás
ikonra .

Szabályok és adatforrások engedélyezése és letiltása
A Szabályszerkesztőben az automatikusan előállított szabályokat és adatforrásokat
szelektíven engedélyezheti és letilthatja.

Erről a feladatról
Az automatikusan előállított szabályokat nem alakíthatja megjegyzéssé, és nem törölheti. Ha
megpróbál törölni egy automatikusan előállított szabályt, akkor az kezdetben úgy tűnik, hogy
valóban törölve lesz a Szabályszerkesztőből, de a szabály legközelebbi betöltésekor újra
automatikusan elő lesz állítva.
Azonban az automatikusan előállított szabályokat és adatforrásokat egyesével engedélyezheti
vagy letilthatja. Ha letilt egy automatikusan előállított szabályt, a rendszer nem számítja ki az
automatikusan előállított szabály által meghatározott értékeket.

Eljárás
1. Egy automatikusan előállított szabály vagy adatforrás letiltásához kattintson a jobb
gombbal a szabályra, majd válassza az előugró menü Letiltás menüpontját.
2. Egy jelenleg letiltott automatikusan előállított szabály vagy adatforrás engedélyezéséhez
kattintson a jobb gombbal a szabályra, majd válassza az előugró menü Engedélyezés
menüpontját.

Tartalom másolása automatikusan előállított szabályból és
adatforrásból
Bár az automatikusan előállított utasításokat nem szerkesztheti közvetlenül, az utasítás
bármely részét másolhatja. A másolt rész ezután beilleszthető a Szabályszerkesztőbe, és
felhasználható egy manuálisan létrehozott szabályutasításban.

Eljárás
1. Vigye az egérmutatót egy összezárt szabályutasítás Kibontás ikonja
fölé. Egy
párbeszédpanelen megjelenik a teljes utasítás.
2. Jelölje ki az utasítás kívánt részét a párbeszédablakban.
3. A kijelölt szöveg másolásához kattintson a Másolás ikonra .
4. Kattintson a Szabályszerkesztőben a kívánt beillesztési pontra, majd kattintson a
a másolt kijelölés beillesztéséhez.
Beillesztés ikonra

Tartalomsegéd használata
A Tartalomsegéd szolgáltatás segítséget nyújt utasítások létrehozásához: lehetővé teszi, hogy
a szabályok és adatforrások kézi létrehozásakor vagy szerkesztésekor az elemeket
dimenziótagok és szabályfüggvények listáiból válassza ki.

Erről a feladatról
A Tartalomsegéd a szabályutasításon belül egy adott kontextusban használható szabályelemek
listáját jeleníti meg. Például amikor egy területet határoz meg, amelyre egy számítási utasítás
vagy adatforrás érvényes, vagy más módon hivatkozik dimenziótagokra, a Tartalomsegéd a
szerveren elérhető dimenziótagok listáját tartalmazza. Amikor függvényeket szúr be
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számítások végrehajtásához, a Tartalomsegéd az elérhető szabályfüggvények listáját mutatja.
Ha egy adatbázisfüggvényt hoz létre, a Tartalomsegéd a szerveren elérhető kockák listáját
jeleníti meg.
A Tartalomsegéd automatikusan felismeri, amikor egy dimenziótag hivatkozását gépeli be.
Amint leüti a [’ (bal szögletes zárójel, amelyet egy szimpla idézőjel követ) karaktereket, a
Tartalomsegéd megjeleníti a szerveren elérhető dimenziótagok listáját. Bármelyik tagra
kattintva beszúrhatja a tagot a Szabályszerkesztőbe, a kurzor helyére.
A Tartalomsegéd azt is felismeri, amikor egy adatbázis-hivatkozás (DB) függvényt ír be.
Amint beírja a db(’ karaktereket, a Tartalomsegéd megjeleníti a szerveren elérhető kockák
listáját. Egy kockanévre kattintva beszúrhat egy DB függvényt, amely a kiválasztott kockára
hivatkozik.

Eljárás
A Tartalomsegéd használatához tegye a következőket:
1. Kattintson a Tartalomsegéd ikonra , vagy nyomja meg a Ctrl+Szóköz
billentyűkombinációt.
2. Kattintson a kívánt elemre a Tartalomsegéd listában.

Szabályok és adatforrások törlése
A szabályok nem, tartalmuk azonban törölhető.

Eljárás
1. Kattintson a jobb gombbal a szabályra, majd kattintson a Törlés lehetőségre.
2. Erősítse meg az üres szabályt A szabályok törlésének megerősítése ablakban.

Szabályok és adatforrások érvényesítése
A szabályokat és adatforrásokat a program mentéskor érvényesíti. Ha azok valamelyik része
érvénytelen, egy üzenet jelenik meg, amely jelzi az első érvénytelen utasítás helyét, és
tartalmazza a hiba jellegének rövid leírását.
A helyes szabályszámítások biztosítása érdekében a szabályban jelentett hibákat ki kell
javítania.
Az érvénytelen szabályokat is mentheti. Ez lehetővé teszi, hogy folytassa a modell vagy
alkalmazás fejlesztését, miközben idővel kezelheti a szabályhibákat. Azonban a szabály
SKIPCHECK szakaszában lévő egyetlen hiba is megakadályozhatja a szabályból
származtatott összes érték kiszámítását. Ha a szabály FEEDERS szakaszában van hiba, akkor
a SKIPCHECK területen lévő számítási utasítások végre lesznek hajtva, de a feeders
szakaszban lévő utasítások nem.

Szabály tulajdonságai
A Tulajdonságok panel jeleníti meg egy szabály tulajdonságait.
A szabályok legtöbb tulajdonsága csak olvasható. Vagyis csak jelentik a tulajdonságértékeket,
de közvetlenül nem szerkeszthetők a Tulajdonságok panelen. Az egyetlen kivétel a
Szabállyal származtatott kockákhoz adatforrás szükséges tulajdonság, amely közvetlenül
a Tulajdonságok panelen is beállítható.
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5. táblázat: Szabály tulajdonságai
Tulajdonság

Leírás

Név

A szabály neve. A szabály mindig ugyanazt a nevet használja, mint a
kocka, amellyel társítva van. Például egy RegionalSales nevű kockához
tartozó szabály neve ugyancsak RegionalSales lesz.

Típus

Az objektum típusa, amelyhez a Tulajdonságok panel megjeleníti az
értékeket. Egy szabály megtekintésekor a Típus mindig Szabály.

Kézi kijelölések

Jelzi, hogy a szabály tartalmaz-e kézzel létrehozott szakaszokat.
A tulajdonság értéke Igen, ha a szabályban vannak kézzel létrehozott
szakaszok.
A tulajdonság értéke Nem, ha a szabály csak automatikusan előállított
szabályokból áll.

Szabály szakaszai

A szabályban lévő számítási szakaszok száma.
Minden számítási szakasz egymás után van felsorolva annak jelzésével,
hogy a szakasz numerikus vagy konszolidált értéket számít-e ki. Ha egy
szakasz társítva van egy hivatkozással, akkor a hivatkozás neve
kattintható elemként jelenik meg. Kattintson a hivatkozás nevére a
hivatkozás megnyitásához.

Adatforrás szakaszok

A szabályban lévő adatforrás szakaszok száma.
Minden adatforrás szakasz egymás után van felsorolva, a FEEDER
címkével. Ha egy adatforrás társítva van egy hivatkozáshoz, a hivatkozás
neve hivatkozásként jelenik meg. A megnyitáshoz kattintson a hivatkozás
nevére.

Szabállyal származtatott
kockákhoz adatforrás
szükséges

Ezzel a tulajdonsággal beállíthatja, hogy a szabály tartalmazzon-e egy
FEEDERS szakaszt.
Ha Nem értékre állítja be, akkor a szabály nem tartalmaz FEEDERS
szakaszt, és nem kell meghatároznia adatforrásokat a kocka szabállyal
származtatott celláihoz. Ha egy olyan szabályhoz állítja be a
tulajdonságot Nem értékre, amely már tartalmaz adatforrásokat, akkor a
meglévő adatforrások megmaradnak a szabályban.
Ha Igen értékre állítja be a tulajdonságot, akkor a szabály tartalmazni fog
egy FEEDERS szakaszt, és meg kell határoznia adatforrásokat a kocka
szabállyal származtatott celláihoz.
FIGYELEM:
A hivatkozással társított kockákra vonatkozó szabályokhoz meg kell adni
adatforrásokat. Az adatforrásokat a program automatikusan állítja elő és
szúrja be a szabályba, tekintet nélkül a Szabállyal származtatott
kockákhoz adatforrás szükséges beállítás értékére.

Szabályok újragenerálása
Manuálisan és egyidejűleg újragenerálhatja az összes szabályt egy projekten belül.

6. fejezet Szabályok és adatforrások kezelése
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Eljárás
A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a szervernévre, majd válassza a Szabályok
létrehozása lehetőséget.
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7. fejezet Alkalmazások tervezése és telepítése, illetve
jogosultságok kezelése
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban meghatározhatja azokat az
adatokat, csoportokat és szerepeket, amelyekre a tervezési munkafolyamat egyes tagjainak
szüksége van ahhoz, hogy közreműködjenek a pénzügyi céljaikban.
Mielőtt egy alkalmazást használni lehetne, meg kell határoznia a felhasználói csoportokat és
azok jogait a jelentéskészítési szerkezettől és az alkalmazástípustól függően. További
információk: “Az alkalmazás jogosultságainak kezelése” oldalszám: 102.
Ahhoz, hogy egy felhasználó használni tudjon egy telepített alkalmazást, további lépéseket
kell végrehajtania az IBM Cognos TM1 Applications portálon. További információkért lásd:
“Cognos TM1 alkalmazások kezelése a portálon” oldalszám: 105
Három kliens érhető el: a Cognos Insight – csatlakoztatott, a Cognos Insight – elosztott és a
TM1 Application Web.
Az IBM Cognos Insight alkalmazás rugalmas és interaktív felhasználói élményt kínál
elosztott vagy csatlakoztatott mód választásával. Elosztott üzemmódban a Cognos Insight
interaktív vászon elrendezést biztosít az alkalmazások tervezéséhez és elemzéséhez,
fogékony, gyors feltérképezéssel és navigációval. Mivel a számítások és lekérdezések
feldolgozása az elosztott architektúrákban helyileg történik rögtön az adatszeletek letöltése
után, az adminisztrátorok több elosztott felhasználó számára is telepíthetik a Cognos Insight
alkalmazásokat ugyanarról a központi szerverhardverről.
Az IBM Cognos TM1 Application Web jó választás, ha a felhasználóknak jelentős mértékű
formázásra van szüksége, vagy ha nem kívánják a helyi számítógépen telepíteni az IBM
Cognos Insight összetevőt.

Alkalmazások tervezése és telepítése
Egyszerre több alkalmazást létrehozhat és szerkeszthet, illetve több típusú alkalmazást is
létrehozhat.
Egy alkalmazás összeépítéséhez rendelkeznie kell egy érvényes kockával.
Az Alkalmazásterv panelen határozhatja meg az alkalmazástípust és -nézeteket, amelyeket
bele kíván foglalni az alkalmazásba. Szintén megtekintheti és beállíthatja a tulajdonságokat az
alkalmazásaihoz, nézeteihez és alkalmazástípusához. Az alkalmazások létrehozásának
fontosabb lépései az alábbi listában találhatók:
v
v
v
v

Alkalmazástípus meghatározása
A nézetek és weblapok meghatározása
Jóváhagyás-hierarchia meghatározása
Jogok meghatározása

Az következő alkalmazástípusokat hozhatja létre:
Jóváhagyás
A vállalat, részleg vagy vállalkozás jóváhagyási vagy jelentéskészítési szerkezetének
ábrázolása. A hierarchikus jóváhagyás típusa segíti a felhasználót a
munkafolyamatban.
© Szerzői jog IBM 2012, 2017
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Központi
Nincs jóváhagyási hierarchia; egy kis létszámú felhasználói csoport használja,
amelynek tagjai egyenlően osztják meg a központi tervezés és elemzés
végrehajtásának feladatait. A tulajdonba vétel egy lehetőség, nem feltétel, mint a
többi alkalmazástípusokban. A modellkészítők azt is meggátolhatják, hogy a
rendszer felajánlja a tulajdonjog átvételének lehetőségét.
Felelősség
Jóváhagyási hierarchián alapul, de a felhasználó nem küldheti el a csomópontokat
zárolásra. Olyan fogyasztók számára, akik felgöngyölített előrejelzéseket vagy
folyamatos tervezési folyamatokat használnak, ahol nincs meghatározva befejezési
dátum.

Új alkalmazás létrehozása
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazással mindenféle típusú új alkalmazást
létrehozhat.

Eljárás
1. Az Alkalmazásterv panelen kattintson a jobb gombbal az Alkalmazás mappára, majd az
Új > Alkalmazás lehetőségre.
2. Írjon be egy nevet az alkalmazás számára.
3. A legördülő menüben válassza ki az alkalmazás típusát.
Alkalmazástípus

Leírás

Jóváhagyás

Jelentéskészítési szerkezeten alapul. A módosítás
elküldése után a jelentés zárolva lesz minden új
változtatás elől, míg a jóváhagyó személy el nem
utasítja a módosítást.

Központi

Nincs jelentéskészítési szerkezet. Minden
felhasználó egyenlő jogokkal rendelkezik, és a
módosításokat nem lehet zárolni.

Felelősség

Jelentéskészítési szerkezeten alapul. A
módosítások elküldés és jóváhagyás nélkül
végrehajthatók.

4. Kattintson az OK gombra.

Mi a következő lépés?
Nézeteket vagy weblapokat adhat az alkalmazáshoz, és megadhatja az alkalmazás
tulajdonságait.

Közreműködői és ellenőri nézetek hozzáadása alkalmazásokhoz
A TM1 alkalmazás létrehozása után meghatározhatja az alkalmazásban használni kívánt
nézeteket. Az ellenőr és közreműködő felhasználók számára különböző nézeteket tervezhet.
Egy ellenőr például magasabb szintű összegzéseket láthat, míg a közreműködő
részletgazdagabb nézetekhez férhet hozzá.
Közreműködői vagy ellenőri nézetként kizárólag meglévő nézet határozható meg. További
információk: “Kockanézetek meghatározása” oldalszám: 48.

Eljárás
1. Az Alkalmazásterv panelen kattintson a Közreműködői nézetek vagy az Ellenőri
nézetek mappára.
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Központi alkalmazáshoz csak közreműködői nézetek határozhatók meg.
2. A TM1 Objektumok panelén bontsa ki a Kockák mappát és azt a kockát, amely az
alkalmazáshoz hozzáadni kívánt nézetet tartalmazza.
3. Kattintson az alkalmazásba felvenni kívánt nézetre. A Ctrl billentyű lenyomásával
egyidejű kattintással lehetősége van nem szomszédos nézetek kiválasztására, illetve a
Shift billentyű lenyomásával egyidejű kattintással több szomszédos nézetkiválasztására.
4. Húzza át a nézeteket az alkalmazás Közreműködői nézetek vagy Ellenőri nézetek
mappájába.
Most már beállíthatja a nézetek tulajdonságait. További információk: “Alkalmazások
tulajdonságainak megadása a TM1 Performance Modeler programban” oldalszám: 92.
5. A nézet átnevezéséhez kattintson arra a jobb gombbal a Közreműködői nézetek vagy az
Ellenőri nézetek mappában, majd válassza az Átnevezés lehetőséget. Írje be a nézet új
nevét.
6. Mentse az alkalmazást.

Weblapok a Cognos TM1 Applications portálon
A weblapokat az IBM Cognos TM1 Applications alkalmazás számára elérhető
objektumokként használhatja.
A Planning Sample számos weblapot tartalmaz.
Ahhoz, hogy egy weblapot elérhetővé tegyen a Cognos TM1 Application alkalmazás számára,
adja hozzá a Cognos TM1 Performance Modeler objektumlistájához. A weblapok nagyobb
formázási rugalmasságot biztosítanak, és lehetővé teszik a Művelet gombok használatát
különböző nézetek futtatásához és a TurboIntegrator-folyamatok elindításához.
Amikor a weblap megjelenik a TM1 Objektumok paneljén látható listában, húzza azt az
Alkalmazásterv lapon látható alkalmazás Közreműködői nézetek vagy Ellenőri nézetek
paneljére.
Ha azonosította a használandó weblapot, érvényesítse és telepítse újra az alkalmazást a
weblap használatához.
A Cognos Insight nem tud weblapokat használni. Ha megkísérli érvényesíteni vagy
rendszerbe állítani a Cognos Insight programhoz, az alkalmazás nem fog rendszerbe állni.
A weblap a felvételét követően új fülként jelenik meg az alkalmazásban a hozzárendelt
névvel.
A tulajdonjog átvételéig a weblap minden Művelet gombja szürkén jelenik meg, jelezve, hogy
nem használható.
Az IBM Cognos TM1 TurboIntegrator folyamatai a weblapokon található műveletgombok
segítségével futtathatók. Mielőtt egy weblapba befoglalja, okvetlenül gondolja át a
TurboIntegrator-folyamat futtatásának következményeit.
A jóváhagyás-hierarchia által meghatározott biztonság a Cognos TM1 Application alkalmazás
részeként telepített weblapra is érvényes lesz.
Alkalmazásweblapok meghatározása:
Az alkalmazás létrehozása után meghatározhatja az alkalmazásban használni kívánt
weblapokat.

7. fejezet Alkalmazások tervezése és telepítése, illetve jogosultságok kezelése

87

Erről a feladatról
Ha egy alkalmazás hatókörébe belefoglal egy weblapot, további lépések szükségesek a
csomópontok és nézetek adatfoglalásának engedélyezéséhez. Az alkalmazásban használt
weblapoknak jelen kell lenniük a TM1 Objektumok paneljén, hogy belefoglalhassa őket az
alkalmazás nézeteibe. További információkért tekintse meg az IBM Cognos TM1 fejlesztői
dokumentációt. Minden weblap két tulajdonsággal segíti a felhasználót:
Fontos: A weblapokat tartalmazó alkalmazások csak az IBM Cognos TM1 Applications
vékony kliensre telepíthetők.
Eljárás
1. Kattintson duplán az alkalmazásra az Alkalmazástervpanelen, majd válassza ki a
Fejlett modellezés engedélyezése lehetőséget a beállítások közül.
2. A TM1 Objektumok paneljén bontsa ki a Weblapok mappát és azt a mappát, amely az
alkalmazásnézetekhez hozzáadni kívánt weblapot tartalmazza.
3. Kattintson az alkalmazáshoz hozzáadni kívánt weblapra. Ha a Ctrl billentyűt nyomva
tartva kattint, nem szomszédos weblapokat, ha Shift billentyűt nyomva tartva kattint,
több szomszédos weblapot jelölhet ki.
4. Húzza a weblapot a Közreműködői nézetek vagy az Ellenőri nézetek panelre.
5. Adja meg igény szerint a tulajdonságokat. További információk: “Alkalmazások
tulajdonságainak megadása a TM1 Performance Modeler programban” oldalszám: 92.
6. Mentse az alkalmazást.
7. A TM1 Objektumok panelén bontsa ki a Kockák mappát.
8. Kattintson a weblapon hivatkozott kockákra. Ha a Ctrl billentyűt nyomva tartva kattint,
nem szomszédos kockákat, ha Shift billentyűt nyomva tartva kattint, több szomszédos
kockát jelölhet ki.
9. Húzza a kockákat az alkalmazás Kézi függőségek mappájára.
10. Mentse az alkalmazást.

A jóváhagyási hierarchia
A jóváhagyás-hierarchia határozza meg az alkalmazás munkafolyamatát.
A jóváhagyás és felelősség típusú alkalmazásokhoz adjon meg egy dimenzió-részhalmazt
jóváhagyási hierarchiaként való használatra. Más típusú alkalmazásoknak nincs szükségük
megadott jóváhagyás-hierarchiára.
A jóváhagyási hierarchia konszolidált tagjának a jóváhagyási hierarchia részhalmazának
összes gyerekét is használnia kell. Példa jóváhagyási hierarchiára:
v Összes régió
– Észak
– Kelet
– Dél
– Nyugat
Az Összes régiót gyökérként használó jóváhagyási hierarchiának mind a négy legalsó szintű
régiót használnia kell. Ha egy, az Észak és a Kelet régiót tartalmazó, azonban a Dél és a
Nyugat régiót nem tartalmazó TM1 alkalmazást kíván telepíteni, akkor az Észak és Kelet
felett határozzon meg egy új konszolidációt, majd használja ezt az új konszolidációt
jóváhagyási hierarchiaként. Például:
v Összes régió
– Észak és Kelet
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- Észak
- Kelet
– Dél
– Nyugat
Jóváhagyás-hierarchia meghatározása:
A Jóváhagyás és Felelősség alkalmazástípusnak meghatározott jóváhagyás-hierarchiával kell
rendelkeznie. A jóváhagyás-hierarchia egy, az IBM Cognos TM1 szerveren található
dimenzió-részhalmaz.
A részhalmaz minden egyes tagja egy "csomópont" a jóváhagyás-hierarchiában. A
jóváhagyás-hierarchiák az alábbi korlátozásokkal rendelkeznek:
v Az alkalmazás legalább egy nézetének tartalmaznia kell a jóváhagyás-hierarchia
részhalmazt tartalmazó dimenziót.
v A jóváhagyás-hierarchia részhalmaz csak egy legfelső szintű tagot tartalmazhat. Ha a
részhalmaz több legfelső szintű tagot tartalmaz, hibaüzenet jelenik meg.
v A jóváhagyás-hierarchia részhalmaz nem tartalmazhat karakterlánc tagokat.
v Miután kijelölt egy részhalmazt jóváhagyás-hierarchiaként, az IBM Cognos TM1
Performance Modeler vezérli a részhalmaz szülődimenziójának minden biztonsági
beállítását.
Megjegyzés: Ha a jóváhagyás-hierarchiaként használt részhalmazt bármilyen tekintetben
módosítják az alkalmazás telepítését követően, de az alkalmazás egyébként semmilyen egyéb
szempontból nem módosult, a jogosultságokat újra kell menteni. Ez biztosítja a biztonság és
az egyéb alkalmazás-műtermékek frissítését a jóváhagyás-hierarchia új szerkezetének
tükrözése érdekében. A jogosultságok újbóli mentése az újonnan hozzáadott legalsó szintű
csomópontok számára is továbbadja a módosítást. A jogosultságokat akkor is újra kell
mentenie a módosítást követően, ha az aktuális jogosultságok az Ellenőr szinten lettek
meghatározva. Az alkalmazás újbóli telepítésének elmulasztása meggátolja a felhasználókat a
csomópontok tulajdonjogának átvételében.
Eljárás
1. A TM1 Objektumok panelen bontsa ki a Dimenziók mappát és a részhalmazokat.
2. Kattintson a jóváhagyás-hierarchiaként használni kívánt részhalmazt tartalmazó
dimenzióra.
3. Kattintson a jobb gombbal a jóváhagyás-hierarchiaként használni kívánt részhalmazra,
majd kattintson a Hozzáadás az alkalmazáshoz > Jóváhagyás-hierarchia elemre, és
válassza ki azt az alkalmazást, amelyhez a jóváhagyás-hierarchiát hozzá kívánja adni.
4. Mentse az alkalmazást.
Mi a következő lépés?
Az adminisztrátorok adhatják meg az alkalmazástulajdonságokat, határozhatnak meg
vezérlésdimenziót, valamint érvényesíthetnek és telepíthetnek alkalmazásokat.
Az adminisztrátorok az alkalmazás telepítését követően használhatják a
jóváhagyás-hierarchiát a portálon.
v A TM1 Applications portálon kattintson a Jogosultságok kezelése ikonra
kattintson a Jóváhagyás-hierarchia fülre.

, majd

További információk: “Az alkalmazás jogosultságainak kezelése” oldalszám: 102.
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Vezérlésdimenzió meghatározása
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban vezérlésdimenziók használatával
megoszthat egy jóváhagyási hierarchiát az alkalmazások között. A vezérlésdimenzió
határozza meg az alkalmazás bármely felhasználójának maximális engedélyezett hozzáférését.

Mielőtt elkezdené
A vezérlésdimenziók általában változatokat vagy hónapokat tartalmazó dimenziók. A
vezérlésdimenzióknak már létezniük kell azok meghatározása előtt. További információk:
“Ugyanazon jóváhagyás-hierarchia használata különböző alkalmazásokban”.

Eljárás
1. A TM1 Objektumok panelen bontsa ki a Dimenziók mappát és a részhalmazokat.
2. Kattintson a vezérlésdimenzióként használni kívánt részhalmazt tartalmazó dimenzióra.
3. Kattintson a jobb gombbal a vezérlésdimenzióként használni kívánt részhalmazra,
kattintson a Hozzáadás az alkalmazáshoz > Vezérlésdimenzió elemre, majd válassza ki
azt az alkalmazást, amelyhez a vezérlésdimenziót hozzá kívánja adni.
4. Mentse az alkalmazást.
5. Az Alkalmazásterv lapon kattintson a Jogosultságok beállítása elemre, majd a
Vezérlésdimenzió fülre.
6. Állítsa be az egyes elemek hozzáférését. Legalább egy elemnek írhatónak kell lennie.
Megjegyzés: A vezérlésdimenzió jogosultságai nem írják felül a Cognos TM1
biztonságot. A vezérlésdimenzió beállítja a maximális hozzáférést, amely az alkalmazás
egy adott szeletéhez engedélyezett.

Mi a következő lépés?
Az adminisztrátorok az alkalmazás telepítését követően használhatják a vezérlésdimenziót a
portálon. Módosíthatja az elemek hozzáférését:
1. A TM1 Applications portálon kattintson a Jogosultságok kezelése ikonra
kattintson a Vezérlésdimenzió fülre.

, majd

2. Kattintson az elemhez tartozó Hozzáférés mezőre, majd válassza ki az elem hozzáférési
szintjét.
3. Kattintson az Alkalmaz gombra.

Ugyanazon jóváhagyás-hierarchia használata különböző
alkalmazásokban
Egy jóváhagyás-hierarchia használható különböző alkalmazásokban, ha meghatároz egy
vezérlésdimenziót, amely biztosítja, hogy az adatok írása egy kocka különböző szeletein
történjen.
A jóváhagyás-hierarchiákat újrahasználhatja különböző alkalmazásokban vagy
alkalmazásszakaszokban, ha az adatok között nincs átfedés.
Létrehozhat például egy költségvetési és egy előrejelzési alkalmazást, amelyek ugyanazon
kocka adatait használják, de más ütemezés szerint működnek, vagy különböző felgöngyölítést
használnak. Különböző felgöngyölítések lehetnek például a földrajzi vagy a piaci érettség
felgöngyölítések. Hasonlóképpen ugyanaz a jóváhagyás-hierarchia használható, ha az
előrejelzési alkalmazás az előrejelzési szeletre, a költségvetési alkalmazás pedig egy
költségvetési szeletre ír. Akkor is megoszthatja a hierarchiákat, ha például egy alkalmazás a
hierarchia Európa részét, egy másik pedig a hierarchia Észak-Amerika részét használja.
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A jóváhagyás-hierarchia megosztásához határozzon meg egy vezérlésdimenziót és
részhalmazt az alkalmazásban a hatókör egy másik dimenzió kontextusában való
irányításához (például plan_version). A vezérlésdimenzió határozza meg az alkalmazás
bármely felhasználójának maximális engedélyezett hozzáférését. A vezérlésdimenzió bármely
írható tagjához való felhasználói hozzáférést az adott felhasználó jóváhagyás-hierarchiai
jogosultságai határozzák meg.
Megjegyzés: A vezérlésdimenzió létrehoz egy részhalmazt, amely meghatározza a
vezérlésdimenzió látható szeleteit. Ne módosítsa vagy törölje a vezérlési részhalmazt. Ha egy
alkalmazás már vezérlésdimenzióval van telepítve, a vezérlésdimenzió nem távolítható el a
későbbi újratelepítések során.
A Jóváhagyás-hierarchia és a Vezérlésdimenzió lapokat az IBM Cognos TM1 Performance
Modeler alkalmazásban vagy az Applications portálon használhatja. Az alkalmazást először
telepíteni kell. További információk: “Az alkalmazás érvényesítése és telepítése” oldalszám:
101.
v A Performance Modeler alkalmazásban az Alkalmazásterv ablakban bontsa ki az
alkalmazást, amellyel dolgozni kíván, és kattintson a Jogosultságok lehetőségre.
A Jóváhagyás-hierarchia és a Vezérlésdimenzió lapok használatához kattintson a
Jogosultságok kezelése ikonra

a portálon.

A Jóváhagyás-hierarchia lap a jóváhagyás-hierarchia következő tulajdonságait jeleníti meg:
Csomópont, Csoport, Jogosultság, Ellenőrzési mélység és Nézeti mélység. Ez a példa a
2004-es előrejelzés alkalmazás jóváhagyás-hierarchiáját mutatja be, amely a Teljes üzleti
egység jóváhagyás-hierarchiát használja az 1000 felhasználóból álló csoport ellenőrzési
jogosultságainak hozzárendeléséhez. A Teljes üzleti egység az Európa, Észak-Amerika, a
PacRim és a ROW hierarchiákat tartalmazza.

3. ábra: Jogosultságok kezelése képernyő

1. Alkalmazás neve
2. Hozzárendelt jogosultságok
3. Jóváhagyás-hierarchia neve
4. Jóváhagyás-hierarchia tartalma
A Vezérlésdimenzió lapon az alkalmazás bármely szeletéhez beállíthatja a hozzáférési
jogosultságokat. Ebben a példában a Vezérlésdimenzió lap azt mutatja, hogy a 2004-es
költségvetés alkalmazás felhasználói a PÉ 2004-es költségvetés szeletre írhatnak. A többi
szelet olvasási hozzáférést használ, így a felhasználók láthatják az alkalmazások adatait,
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azonban nem hajthatnak végre írási műveletet. A PÉ 2004-es érettség szerinti előrejelzés
alkalmazás nem rendelkezik jogosultságokkal, ami azt jelenti, hogy a felhasználók semmilyen
adathoz nem férhetnek hozzá.

4. ábra: Költségvetés Észak-Amerika vezérlésdimenzió

Megjegyzés: A vezérlésdimenzió jogosultságai nem bírálják felül a Cognos TM1 biztonsági
beállításait. A Vezérlésdimenzió az alkalmazás egy adott szelete esetében engedélyezett
maximális hozzáférési jogosultságot határozza meg.
Ezen forgatókönyv esetén, ha az európai felhasználócsoport egyik tagja veszi át a
tulajdonjogot, és adatokat ad hozzá az alkalmazáshoz, akkor csak a PÉ 2004-es költségvetés
alkalmazás esetében engedélyezett az írási műveletek végrehajtása. A többi szelet azért
látható, mert azok esetében olvasási hozzáférés lett beállítva. A jogosultságokban
meghatározottak szerint ez a felhasználó nem hajthat végre írási műveletet az Előrejelzés
szeleten.

Alkalmazások tulajdonságainak megadása a TM1 Performance
Modeler programban
Az alkalmazás áttekintéséhez és különböző tulajdonságainak a beállításához kattintson az
Alkalmazásterv panelre, majd kattintson duplán az alkalmazás nevére a Cognos TM1
Performance Modeler Alkalmazásterv lapjának megnyitásához.
A következő műveleteket hajthatja végre egy alkalmazáshoz:
A közreműködői és ellenőri nézetek megtekintése, törlése és újrarendezése
Lásd: “Nézetek tervezése ellenőrök és közreműködők számára” oldalszám: 48.
A jóváhagyás-hierarchiák és vezérlésdimenziók megtekintése
Kattintson a jobb egérgombbal a jóváhagyási hierarchiára vagy vezérlésdimenzióra
annak újrarendezéséhez vagy törléséhez. Lásd: “Jóváhagyás-hierarchia
meghatározása” oldalszám: 89 és “Ugyanazon jóváhagyás-hierarchia használata
különböző alkalmazásokban” oldalszám: 90.
Jogosultságok konfigurálása
Lásd: “Az alkalmazás jogosultságainak kezelése” oldalszám: 102.
Megjegyzés: Az alkalmazást rendszerbe kell állítani a jogosultságok konfigurálása
előtt. Lásd: “Az alkalmazás érvényesítése és telepítése” oldalszám: 101.
A jogosultságok érvényesítéséhez használt biztonság módszer meghatározása
Ha jóváhagyásihierarchia-dimenziót kíván megosztani a TM1 alkalmazások között,
cellaszintű biztonságot kell alkalmaznia a jogosultságok kikényszerítéséhez. Nem
használhat vezérlésdimenziót, ha elemszintű biztonság segítségével vannak
kikényszerítve a jogosultságok. A beállítás nem érvényes a központi
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alkalmazásokban, mert azok nem rendelkeznek jóváhagyási hierarchiával. Lásd:
“Biztonsági jogosultságok kikényszerítése egy alkalmazásban” oldalszám: 140.
Annak meghatározása, hogy mi történjen, ha egy csomópont tulajdonosa megváltozik
Válasszon egy elemet a Tulajdonosváltáskor listából. Lásd:
“Tulajdonjog-tulajdonságok konfigurálása” oldalszám: 100.
Az alkalmazás számára elérhető kliensek megadása, és az alapértelmezett kliens
meghatározása
Lásd: “Az alapértelmezett kliensrendszerek kiválasztása az alkalmazással történő
használatra” oldalszám: 94.
Az alkalmazás súgószövegének megadása
A súgószöveg akkor jelenik meg, ha egy felhasználó a Nézet > Súgó lehetőségre
kattint egy nézetben az IBM Cognos Applications alkalmazásban. Ez a tulajdonság
olyan útmutatást vagy információt jelenít meg, amely segíti a felhasználót, amikor
adatot visz be a nézetben. A súgószöveg a munkafolyamat lapon is elérhető.
Elérhető hozzászólási melléklettípusok meghatározása.
Lásd: “Tulajdonjog-tulajdonságok konfigurálása” oldalszám: 100.
Hozzászólások maximális mellékletméretének beállítása
Az alapértelmezett érték 500 KB.
Egyes beállítások engedélyezhetőek az alkalmazáshoz. Az alábbi táblázat az
alkalmazásbeállításokat ismerteti:
6. táblázat: Alkalmazásbeállítások
Beállítás

Leírás

Diagramkészítés
engedélyezése

Engedélyezi a Diagramtípus ikont a TM1 Application Web
szoftverben.

Több homokozó
engedélyezése

Engedélyezi, hogy a felhasználók több homokozót hozhassanak létre. A
homokozók lehetővé teszik a különböző adatváltozatok kezelését, így az
adatok felvehetők és módosíthatók annak érdekében, hogy a
költségvetésre gyakorolt hatásuk megtekinthető legyen. A homokozóban
végzett változások nem válnak nyilvánossá, amíg az adatok nincsenek
véglegesítve. Ha egy felhasználó több homokozót használ, akkor az
elküldést az IBM Cognos TM1 Application Web programból kell
végrehajtania, a Cognos TM1 Munkafolyamat oldalról ezt nem tudja
megtenni.

Összes felületi elem
végleges zárolása

Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler szoftverben egy
alkalmazás eszközelemei véglegesen zárolhatók, így a nem
adminisztrátori felhasználók nem oldhatják fel azokat az IBM Cognos
Insight szoftverben.

Leosztás szabályból
származtatott konszolidált
cellákba

Lehetővé teszi, hogy a felhasználók írjanak a szabályból származtatott
konszolidálásokat tartalmazó cellákba, és egy párbeszédpanelen
kiválasszák az adatleosztás típusát.
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6. táblázat: Alkalmazásbeállítások (Folytatás)
Beállítás

Leírás

Szeletelő exportálásának
engedélyezése

Engedélyezi az exportálási beállításokat a Cognos TM1 Application
Web programban:
v Exportálás az Excel programba. Adatok és képletek (SUBNM és
DBRW függvények) exportálása egy új Excel-táblázatba. A táblázat
kapcsolatban marad a szerverrel. A felhasználóknak telepített
Microsoft Excel programmal kell rendelkezniük.
v Pillanatkép Excelbe. Adatok exportálása egy új Excel-táblázatba,
kihagyva a képleteket (SUBNM és DBRW függvényeket). A táblázat
nem marad kapcsolatban a szerverrel.
v Exportálás PDF-fájlba. Adatok exportálása PDF-fájlba. Ahhoz, hogy
működjön az Exportálás PDF fájlba, telepítenie kell egy PostScript
nyomtatót.

Részhalmazszerkesztő
engedélyezése

Engedélyezi a részletes részhalmazszerkesztőt a Cognos TM1
Application Web programban.

Kockaimportálás
engedélyezése

Engedélyezi az importálási parancssort futtató műveletgombok
hozzáadását a Cognos Insight programban (ez a beállítás nem
alkalmazható az IBM Cognos Insight Personal Edition kiadásban).

Újraszámítás
engedélyezése az Enter
billentyű lenyomása után

Frissíti és újraszámítja a nézetben látható adatokat az Enter billentyű
lenyomásakor a Cognos TM1 Application Web programban. Az
adatváltoztatások nem kerülnek véglegesítésre a szerveren, amíg nem
véglegesíti vagy nem küldi el az adatokat.

A CDD mentésének
engedélyezése

Engedélyezi az IBM Cognos Insight felhasználói számára a Cognos
Insight munkaterület CDD-fájlként való mentését. A CDD-fájl
tartalmazza a munkaterületen található modellt és adatokat, valamint a
munkaterület elrendezését. A felhasználók elküldhetik a CDD-fájlt más
felhasználóknak, vagy megoszthatják azt a Cognos Connection
programban. További információkért tekintse meg az IBM Cognos
Insight dokumentációt.

Fejlett modellezés
engedélyezése

Kézileg hozzáadhat az alkalmazáshoz olyan objektumokat, amelyek
automatikusan nem részei az alkalmazásnak. A weblapok
hozzáadásához engedélyezni kell ezt beállítást. További információk:
“Speciális modellezés” oldalszám: 95.

Kilépéskori véglegesítés
adatkérésének
engedélyezése

Ennek a beállításnak a kiválasztásával felszólíthatja a felhasználót az
adatai a szerveren való véglegesítésére a Cognos TM1 Application Web
alkalmazásból való kilépéskor.

Az alapértelmezett kliensrendszerek kiválasztása az
alkalmazással történő használatra
Meghatározhatja, hogy egy, az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban
létrehozott alkalmazás számára mely kliensek legyenek elérhetőek.
A kliens beállítható az Alkalmazásterv lapon, vagy az alkalmazás az Alkalmazásterv panelen
kiemelt Tulajdonságok ablakában. Az elérhető kliensek a következők:
v IBM Cognos TM1 Application Web, az alapértelmezett kliens. A feldolgozás a szerver
valós idejében zajlik.
v IBM Cognos Insight – csatlakoztatott, az IBM Cognos Insight alkalmazással használható.
A feldolgozás a szerver valós idejében zajlik.
v IBM Cognos Insight – elosztott. Az adatok feldolgozása helyben történik, és a szerver csak
a végleges adatokkal frissül.
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Amikor átgondolja, melyik kliens a legjobb egy adott alkalmazáshoz, vegye figyelembe az
alábbi pontokat:
v A Cognos Insight (elosztott és csatlakoztatott módban egyaránt) és a Cognos TM1
Applications felcserélhető, ha az alkalmazás csak kockanézeteket használ, és a több
homokozó használata le van tiltva. A felhasználó választhatja ki, melyik klienst szeretné
használni ezekhez az alkalmazásokhoz.
v A vásznas elrendezést használó alkalmazások a Cognos TM1 Applications programmal
használva egy egyszerű többlapos nézetet mutatnak.
v A weblapot tartalmazó alkalmazások csak a Cognos TM1 Applications Web alkalmazással
nyithatók meg.

Eljárás
1. Az Alkalmazásterv lap megjelenítéséhez kattintson duplán az alkalmazás nevére az
Alkalmazásterv panelen.
2. Válassza ki az elérhetővé tenni kívánt klienseket.
3. Jelölje ki az alkalmazással használandó alapértelmezett klienst.
4. Mentse az alkalmazást.

Mi a következő lépés?
Az alkalmazás felhasználói jogainak szerkesztése előtt érvényesítenie és telepítenie kell az
alkalmazást.

Speciális modellezés
A speciális modellezés lehetővé teszi az alkalmazástervező számára az objektumok manuális
hozzáadását egy alkalmazástervhez.
A speciális modellezés lehetővé teszi az alkalmazástervezőknek, hogy felvegyenek olyan
elemeket, amelyeket az alkalmazás nem tartalmaz automatikusan. Ez segítséget nyújt az
alkalmazástervező számára az alkalmazás nézeteinek, dimenzióinak és jóváhagyási
hierarchiájának megértéséhez. Egyes modellezési technikákat, amelyek függőségeket (például
feltételes szabályokat) használnak, a rendszer nem értelmez és ismer fel automatikusan.
Ebben a helyzetben az alkalmazástervező biztosíthatja, hogy az ilyen objektumok
szerepeljenek az alkalmazás hatókörében, amikor az alkalmazás rendszerbe lesz állítva az
elosztott kliensen. Az alkalmazás telepítését követően a függőségi elemzés az alkalmazás
objektumain végrehajtásra kerül, a Manuális függőségek mappában találhatókon azonban
nem. A Nézetek, a Jóváhagyási hierarchia és a Kézi függőségek mappához manuálisan
hozzáadott objektumok teljes listája az Alkalmazásdefiníció egyik szakaszában találhatók
meg.
A weblapok az alkalmazáshoz történő hozzáadásához engedélyezni kell a speciális
modellezést.
A speciális modellezés engedélyezése:
Engedélyeznie kell a fejlett modellezést, hogy a kézi függőségek mappához hozzá tudjon adni
függőségeket.
Eljárás
1. Az Alkalmazásterv lap megjelenítéséhez kattintson duplán az alkalmazás nevére az
Alkalmazásterv panelen.
2. A Beállítások szakaszban válassza ki a Fejlett modellezés engedélyezése lehetőséget.
3. Mentse az alkalmazást.
7. fejezet Alkalmazások tervezése és telepítése, illetve jogosultságok kezelése
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Függőségek kézi hozzáadása:
A függőségek kézzel is hozzáadhatók a rendszerbe állítandó alkalmazáshoz.
Mielőtt elkezdené
Ehhez be kell jelölni a Fejlett modellezés engedélyezése beállítást az Alkalmazásterv lapon.
Erről a feladatról
A Kézi függőségek mappa használatával adhat hozzá IBM Cognos TM1 objektumokat,
például szabályfüggőségeket, chore folyamatokat és folyamatokat.
Eljárás
1. Kattintson a Kézi függőségek mappára az Alkalmazásterv panelen.
2. A TM1 objektumok panelen bontsa ki az alkalmazáshoz hozzáadni kívánt függőséget
tartalmazó mappát.
3. Kattintson az alkalmazáshoz hozzáadni kívánt függőségre. A Ctrl billentyű lenyomásával
egyidejű kattintással lehetősége van nem szomszédos függőségek kiválasztására, illetve a
Shift billentyű lenyomásával egyidejű kattintással több szomszédos függőség
kiválasztására.
4. Húzza a függőségeket az alkalmazás Kézi függőségek mappájára.
5. Mentse az alkalmazást.
Mi a következő lépés?
Most érvényesítheti és rendszerbe állíthatja az alkalmazást.

Alkalmazásokhoz fűzött hozzászólások konfigurálása
A modellező korlátozhatja a fájltípusokat és a fájlmellékletek méretét az alkalmazásokban.

Eljárás
1. Nyissa meg az Alkalmazásterv lapot.
2. A Hozzászólási melléklettípusok mezőben az engedélyezett szabványos fájltípusok
listája látható. Korlátozhatja a fájltípusokat. Meggátolhatja például a végrehajtható fájlok
feltöltését. Ehhez távolítsa el a kívánt fájltípusokat az engedélyezett fájlok listájából. Új
fájltípus hozzáadásához vagy egy meglévő fájltípus eltávolításához kattintson a három
pontra (...).
3. A TM1 szerverre feltölthető fájlok méretének vezérléséhez adja meg az alkalmazás esetén
megengedett maximális fájlméretet a Maximális mellékletméret (KB) mezőben.
Megjegyzés: A fájlméret legfeljebb 500 KB lehet.
Hozzáfűzés törlése:
A törlendő hozzáfűzéseket többféle feltétel alapján azonosíthatja. Egyszerre több alkalmazás
hozzáfűzéseit is törölheti. A hozzáfűzéseket csak az adminisztrátorok törölhetik.
Eljárás
1. A Cognos TM1 Applications portálon kattintson azon alkalmazások jelölőnégyzetére,
amelyeknek törölni kívánja a hozzáfűzéseit. Ha több alkalmazást jelöl ki, csak a
"Létrehozva a következő időpont előtt" feltétel érhető el. A mezőben csak az aktuális
felhasználók érhetők el. Az elavult felhasználók hozzáfűzéseinek törléséhez használja a
Létrehozta feltételt vagy a csomópontalapú szűrést.
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2. Kattintson a Hozzáfűzés karbantartása ikonra
.
3. Adja meg a törölni kívánt hozzáfűzést a Létrehozva a következő időpont előtt, A
következő csomóponthoz és a Létrehozta feltételek kiválasztásával. Dönthet úgy, hogy
csak a mellékleteket, vagy úgy, hogy a megjegyzéseket és a mellékleteket is törli. Az
alkalmazás csomópontjai és felhasználói a legördülő menüből érhetők el.

5. ábra: Hozzáfűzés karbantartása

Több feltétel hozzáadása hozzáadási műveletnek minősül. Így az ábrán látható példa
esetében csak a 2014. február 18. előtt létrehozott, az Európa csomópontban található és
az adminisztrátor által létrehozott hozzáfűzéseket törli a rendszer.
4. Ha a megfelelő hozzáfűzések vannak kijelölve, kattintson az OK gombra.
Megjegyzés: Nem törölhetők hozzáfűzések a parancssori felület segítségével.

E-mail értesítések a Cognos TM1 programban
Az emberifeladat- és jegyzetszolgáltatások, illetve a szokásos levelezőszolgáltatás
segítségével e-mail értesítéseket adhat az alkalmazásokhoz.
A munkafolyamatok által kiváltott értesítések csak a CAM-hitelesítésű, az 5-ös hitelesítési
módot használó IBM Cognos TM1 szervereken érhetők el.
Az értesítéseket a Cognos platformon, az emberifeladat- és jegyzetszolgáltatások segítségével
dolgozhatja fel, vagy beállíthatja, hogy az értesítések csak a szokásos levelezőszolgáltatást
használják. Az emberifeladat- és jegyzetszolgáltatások telepíthetők a Cognos Business
Intelligence (BI) Server telepítés részeként, amellyel a BI 10-es változatát megvásárlók
rendelkeznek, vagy a Cognos BI futtatási környezet telepítése részeként, amellyel a Cognos
TM1 azon felhasználói rendelkeznek, akik nem rendelkeznek Cognos BI-licenccel. A
platformszolgáltatásoknak legalább 10.1.1-es változatúaknak kell lenniük.
Ha Ön Cognos TM1 -felhasználó, és a Cognos BI futtatási környezetet telepíti a
munkafolyamat-értesítése használata érdekében, meg kell adnia egy támogatott
RDBMS-példányt, amilyen például a DB2, az SQL Server vagy az Oracle, hogy a rendszer
azt használhassa Content Store tartalomtárként. A másik lehetőség: teszt- vagy
bemutatókörnyezetként használhatja az Apache Derby adatbázisra épülő Cognos Content
Store tartalomtárat. Ez azonban nem része a Cognos TM1 -felhasználók által hozzáférhető
Cognos BI futtatási környezetnek, és haszonszerzési céllal használt rendszerekhez nem
használható.
7. fejezet Alkalmazások tervezése és telepítése, illetve jogosultságok kezelése
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A normál levélkézbesítési rendszer (DLS-értesítés) használata:
Használhatja a normál levélkézbesítési rendszert a Cognos TM1 Applications
munkafolyamat-műveleteihez.
Eljárás
Az IBM Cognos Configuration segédprogramban kattintson a TM1 Application Server
lehetőségre, és írja be a DLS értéket az Értesítésszolgáltató mezőbe.
Az emberifeladat- és jegyzetszolgáltatások konfigurálása:
A Cognos TM1 Applications konfigurálható úgy, hogy az emberifeladat- és
jegyzetszolgáltatásokat használja a felhasználók értesítésére a végrehajtott műveletekről. Az
emberifeladat-szolgáltatás az IBM® Cognos® Event Studio és az IBM Cognos Workspace
szoftverben használt emberi feladatokat hozza létre és kezeli. Az emberi feladatok
információkkal kapcsolatos értesítések vagy egy személy által végrehajtandó műveletek,
például egy jelentés-jóváhagyási kérés.
Mielőtt elkezdené
Ehhez a következő szoftverekkel kell rendelkeznie a rendszerben:
v Telepített Cognos BI Server vagy Cognos BI futtatási környezet, amelyben az
emberifeladat- és jegyzetszolgáltatások konfigurálva vannak. További információkat az
IBM Cognos Business Intelligence adminisztrációs és biztonsági útmutatóban és az IBM
Cognos Business Intelligence telepítési útmutatóban tekinthet meg.
v A Cognos Access Management (CAM)-hitelesítésű Cognos TM1 szerverekre telepített és
ott beállított Cognos TM1 alkalmazásszerver.
v A kapcsolódó TM1 Applications átjáró-összetevőket a Cognos BI Server szerverre kell
telepíteni, és megfelelően be kell állítani . A BI_telepítési_helye\webcontent
könyvtárban található planning.html fájlt például úgy kell módosítani, hogy a Cognos
TM1 alkalmazásszerverre mutasson, például: http://gépnév.com:9510).
v Egy Cognos TM1 -alkalmazás, amely a Cognos TM1 Performance Modeler szoftverből lett
telepítve, és rendelkezik hozzárendelt jogosultságokkal.
Eljárás
1. Ellenőrizze, hogy a Cognos Configuration Cognos TM1 -példánya úgy van-e beállítva,
hogy egy érvényes Cognos BI szerverre mutasson.
2. Ha azt szeretné, hogy a munkafolyamat-értesítéseket e-mailben is elküldje a rendszer a
felhasználó Cognos Connection programban lévő Beérkezett üzenetek mappájába küldött
értesítések mellett, állítson be egy levelezőszervert a Cognos Configuration Cognos BI
példányában.
3. Módosítsa a(z) <notifications emailProvider tag> értéket a Cognos TM1
alkalmazásszerver pmpsvc_config.xml fájljában:
<service>
<notifications emailProvider="HTS"/>
</service>

4.

Indítsa újra a Cognos TM1 alkalmazásszervert.

Értesítések módosítása:
Az e-mail értesítési beállításokat az IBM Cognos TM1 Applications portálon módosíthatja.
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Eljárás
1. Az IBM Cognos TM1 Applications portálon (például http://szerver_neve:9510/
pmpsvc) jelölje be az alkalmazás jelölőnégyzetét, majd kattintson a Tulajdonságok
.
beállítása ikonra
2. Kattintson az Értesítések fülre.
Az Értesítések lap felsorolja az egyes értesítéstípusok műveleteit és aktuális értékét.
3. Az egyes műveletekhez tartozó értesítések engedélyezéséhez, illetve letiltásához adja meg
a True (igaz) vagy a False (hamis) értéket az Értesítés engedélyezése oszlopban.
4. Az értesítés címzettjének vagy tartalmának módosításához, kattintson a megfelelő sorra a
Speciális értesítésbeállítások oszlopban:
5. Módosíthatja a címzetteket, létrehozhat eltérő szövegeket a Tárgy és Törzsszöveg
részben, és használhatja az értesítés tartalmában előre beállított paramétereket.
6. Az értesítésbeállítások módosításainak hatályba lépéséhez telepítse újra az alkalmazást.
Megjegyzés:
A hitelesítési források, például az Active Directory és az LDAP képesek automatikusan
kitölteni az e-mail cím mezőt. Használhat olyan hitelesítési forrást, mint az NTLM,
amelyben nincs saját E-mail cím mező, és az e-mail címet a Cognos Connection
felhasználói beállításaiból lehet megadni.
Az e-mail cím nélküli felhasználók továbbra is a Beérkezett üzenetek mappába kapnak
értesítéseket.
Az értesítés nyelvének megváltoztatása:
Megadhatja, hogy az értesítések milyen nyelven jelenjenek meg. Ehhez azonosítsa a nyelvet
és a lefordított szöveget az Alkalmazás tulajdonságai lapon.
Eljárás
1. A Cognos TM1 -alkalmazások lapon válassza ki a használni kívánt alkalmazást.
2. Kattintson a Tulajdonságok ikonra.
3. Kattintson a használni kívánt munkafolyamat-műveletre. Csak azok a műveletek érhetők
el, amelyek használhatnak értesítéseket.
4. Az Értesítések lapon megváltoztathatja a nyelvi beállítást, a tárgyat és az értesítés
szövegét, hogy az értesítés lefordított szöveggel jelenjen meg.
Fontos: A metaadatcímkéket - amilyen például a <Current Owner> és az <Application
Link> - ne módosítsa és ne törölje. Ezeket a címkéket ne fordítsa le.
Értesítések elolvasása:
Az értesítéseket a Beérkezett üzenetek mappában olvashatja el, amely a Cognos Connection
programból és a Cognos TM1 Applications portálról érhető el.
Eljárás
v A Cognos TM1 Applications portál eszközsávján kattintson a Bejövő üzenetek ikonra.
v A Cognos Connection alkalmazásban a Beérkezett üzenetek mappa a Saját területi
beállítások legördülő menüben található.

7. fejezet Alkalmazások tervezése és telepítése, illetve jogosultságok kezelése
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Felhasználói jogosultságok kezelése eszközelemek esetén
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler szoftverben egy alkalmazás eszközelemei
véglegesen zárolhatók, így a nem adminisztrátori felhasználók nem oldhatják fel azokat az
IBM Cognos Insight szoftverben.
A környezetfüggő menük használatával a Cognos Insight bármelyik felhasználója feloldhatja
az eszközelemeket. Az eszközelemek végleges zárolása után a Cognos Insight felhasználói
nem oldhatják fel azokat. Miután a tulajdonságot true értékre állította, és az alkalmazást nem
adminisztrátor nyitja meg, a Cognos Insight használatakor a munkaterület és az eszközelem
környezetfüggő menüműveletei is le vannak tiltva.
Eszközelemek végleges zárolási jogosultságainak kezelése:
Megakadályozhatja, hogy egy adminisztrátori jogosultságokkal nem rendelkező felhasználó
feloldja az IBM Cognos Insight eszközelemeit.
Erről a feladatról
A TM1 Performance Modeler alkalmazásban megadhatja az Összes felületi elem végleges
zárolása beállítást, így megakadályozhatja, hogy egy jogosulatlan felhasználó ne oldhassa fel
azokat.
Eljárás
1. A TM1 Performance Modeler programban nyissa meg az Alkalmazásterv lapot, és
kattintson duplán az alkalmazás nevére az Alkalmazásterv lap megjelenítéséhez.
2. Válassza az Összes felületi elem végleges zárolása lehetőséget, és mentse a beállításokat.
3. Telepítse az alkalmazást.

Adatleosztási beállítások kezelése konszolidált cellákban
Ezzel a szolgáltatással a felhasználók szabályból származtatott konszolidálást írhatnak a
cellákba, és elindíthatják a leosztás párbeszédablakot az adatértékek leosztásához és a
leosztástípus megadásához.
Az Arányos leosztás, Egyenlő leosztás és A legalsó szintű elemek leosztásának ismétlése
az IBM Cognos Insight Arányos leosztás párbeszédablakában érhető el. A beállítások
engedélyezettek az IBM Cognos TM1 Performance Modeler szoftverben.
Az adatleosztási beállítások kezelése:
A jelen szakasz az adatleosztási beállítások konszolidált cellákban való aktiválásának lépéseit
ismerteti.
Eljárás
1. A Cognos TM1 Performance Modeler programban nyissa meg az Alkalmazásterv lapot,
és kattintson duplán az alkalmazás nevére az Alkalmazásterv lap megjelenítéséhez.
2. Válassza a Leosztás szabályból származtatott konszolidált cellákba beállítást, és mentse a
beállításokat.
3. Telepítse az alkalmazást.

Tulajdonjog-tulajdonságok konfigurálása
Ha a felhasználók megpróbálják egy olyan csomópont tulajdonjogát átvenni, amelynek
tulajdonosa egy másik felhasználó, a rendszer figyelmeztető üzenetet ad ki, és felkínálja a
lehetőséget az adott felhasználónak, hogy lemondjon a tulajdonjogáról vagy megtagadja
annak átvételét. A tulajdonjog-tulajdonságokat az adminisztrátor állítja be.
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Az adminisztrátor láthatja, hogy ki a tulajdonos, és meghatározhatja, hogy melyik tulajdonos
adhatja le a tulajdonjogot. A tulajdonjog-elvétel alkalmazásonként is szabályozható.
A figyelmeztető üzenetek konfigurálásához kattintson duplán az alkalmazás nevére az
Alkalmazásterv ablakban, és válasszon ki egy elemet a Tulajdonosváltáskor listából. A
figyelmeztető üzeneteket a Tulajdonjog-módosítási viselkedés tulajdonság beállításával is
konfigurálhatja.
A következő beállítások érhetők el:
Sosincs figyelmeztetés
A felhasználók szabadon átvehetik egymástól a tulajdonjogot, a rendszer nem ad ki
semmilyen figyelmeztetést.
Az aktív felhasználó kap figyelmeztetést
Figyelmeztetés jelenik meg, ha a jelenlegi felhasználó megnyitva tartja a
csomópontot egy kliensben, de a továbblépés érdekében a rendszer engedélyezi a
tulajdonosváltást (tulajdonjog-elvételt) akkor is, ha a figyelmeztetést figyelmen kívül
hagyják.
Az aktív felhasználótól való tulajdonjog-elvétel megakadályozása
Figyelmeztetés jelenik meg, ha a jelenlegi felhasználó megnyitva tartja a
csomópontot egy kliensben, és nem engedélyezi a tulajdonosváltást. Nem teszi
lehetővé a tulajdonjog-elvételt.
Mindig figyelmeztet
Figyelmeztetés jelenik meg, ha annak a csomópontnak, amelynek a tulajdonjogát egy
felhasználó megpróbálja megszerezni, már egy másik felhasználó a tulajdonosa,
függetlenül attól, hogy a jelenlegi tulajdonos be van-e jelentkezve a rendszerbe vagy
nincs. Ha a felhasználó folytatja a műveletet, a rendszer engedélyezi a
tulajdonosváltást.
Mindig megakadályozza a tulajdonosváltást
Figyelmeztetés jelenik meg, ha annak a csomópontnak, amelynek a tulajdonjogát egy
felhasználó megpróbálja megszerezni, már egy másik felhasználó a tulajdonosa,
függetlenül attól, hogy a jelenlegi tulajdonos be van-e jelentkezve a rendszerbe vagy
nincs. Sosem engedélyezi a tulajdonosváltást. Ebben a helyzetben a jelenlegi
felhasználónak le kell adnia a tulajdonjogot, mielőtt egy másik felhasználó át tudná
azt venni.
Ezek a beállítások mindig elérhetőek, függetlenül attól, hogy melyik felhasználó van
használatban. Ha felhasználók birtokában van a tulajdonjog, az adminisztrátor a
kattintva megjeleníthet egy
munkafolyamat lap Tulajdonjog felszabadítása ikonjára
ablakot, amelyben az egyes csomópontok aktuális tulajdonosai vannak felsorolva. Ezután az
adminisztrátor kiválaszthatja, melyikük adja le a tulajdonjogot.

Az alkalmazás érvényesítése és telepítése
Az érvényesítési folyamat biztosítja, hogy az alkalmazás telepítéséhez szükséges összes
feltétel teljesüljön.
Mielőtt egy alkalmazást használhatna, először érvényesíteni és telepíteni kell azt. Ez a
folyamat biztosítja, hogy a következő feltételek teljesüljenek:
v A megfelelő szerkezet alapján fog felépülni a jóváhagyás-hierarchia.
v Az alkalmazás meghatározásában szereplő összes objektum elérhető lesz a IBM Cognos
TM1 szerveren.
v A rendszer a megfelelő klienst használja az alkalmazáshoz.
7. fejezet Alkalmazások tervezése és telepítése, illetve jogosultságok kezelése
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v A Jóváhagyás és Felelősség alkalmazástípusoknál a Jóváhagyási hierarchia mappa
magában foglalja a jóváhagyási hierarchiát tartalmazó dimenziót.

Eljárás
1. Kattintson a jobb gombbal az alkalmazásra az Alkalmazásterv panelen, majd kattintson az
Alkalmazás érvényesítése ikonra

. Ha az érvényesítés meghiúsul, egy hibaüzenet jelenik meg, amely részletesen leírja
azokat a módosításokat, amelyeket az alkalmazáson végre kell hajtani.
2. Kattintson a jobb gombbal az alkalmazásra, majd kattintson az Alkalmazás telepítése

lehetőségre.
3. Kattintson az OK gombra.

Mi a következő lépés?
A felhasználói csoportokat és jogokat konfigurálni kell a jóváhagyás és felelősség típusú
alkalmazásokhoz, hogy az alkalmazás elérhető legyen a használathoz.

Az alkalmazás jogosultságainak kezelése
Egy IBM Cognos TM1 alkalmazás telepítését követően meg kell határoznia az összes olyan
felhasználói csoport jogosultságait, amelyeknek hozzáférést szeretne adni az alkalmazáshoz.
Ha egy alkalmazás jóváhagyás-hierarchiával rendelkezik, a jóváhagyás-hierarchia minden
egyes csomópontja jogosultságokkal rendelkezik azokhoz a felhasználói csoportokhoz,
amelyek az alkalmazás gazdagépeként szolgáló szerveren jelen vannak. A hozzárendelt
jogosultságok határozzák meg, hogy a felhasználócsoportok tagjai milyen műveleteket
hajthatnak végre.
A jóváhagyás-hierarchia nélküli alkalmazások esetén teljes hozzáférést biztosíthat egy
csoportnak az alkalmazáshoz. A központi alkalmazások kialakíthatók úgy, hogy a
felhasználók számára lehetővé tegyék a csomópontok tulajdonjogának átvételét vagy
kizárólag azok szerkesztését.

Jogosultságok hozzárendelése jóváhagyókhoz
Egy általános alkalmazásban a jóváhagyó az Áttekintés vagy Küldés hozzáférési
jogosultságokkal rendelkezik a jóváhagyás-hierarchia konszolidálás-csomópontjainál.
Alkalmazástervezőként tekintettel kell lennie az alábbi pluszkérdésekre is:
v Látnia kell a jóváhagyónak a kijelölt konszolidálás alatti minden szintet?
Ha a válasz igen, Az ellenőrzés mélysége vagy A megtekintés mélysége lehetőségek
segítségével a Jogosultságok hozzáadása ablakban szabályozhatja, hogy hány
hierarchiaszintet lásson a felhasználó.
v Szükséges, hogy a jóváhagyó szerkessze a legalsó szintű csomópontokat, vagy elég, ha
továbbküldi vagy elutasítja azokat?
Ha a válasz igen, engedélyezheti a jóváhagyó számára a legalsó szintű csomópontok
szerkesztését az Áttekintői szerkesztés engedélyezése lehetőség engedélyezésével a
Jogosultságok ablakban.
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Ha egy konszolidált csomóponthoz jogosultságokat rendel, a jogosultságok az adott
konszolidált csomópont összes leszármazott csomópontjára érvényesek lesznek. A
leszármazott csomópontok közé tartoznak a konszolidált csomópont alatti konszolidált és
legalsó szintű csomópontok. Attól függően, hogy melyik hozzáférési jogosultságot rendeli a
kezdeti konszolidált csomóponthoz, a leágazó jogosultság-hozzárendelések a következő
viselkedést mutatják:
v A konszolidált csomópontoknál hozzárendelt Megtekintés jogosultságok érvényesek a
leszármazott csomópontokra is.
v Ellenőrzés jogosultságok vannak hozzárendelve a konszolidált csomópontkészletekhez,
Megtekintés jogosultságok a konszolidáláshoz, és Küldés jogosultságok az összes
leszármazotthoz.
v Küldésjogosultságok vannak hozzárendelve a konszolidált csomópontkészletekhez,
Küldés jogosultságok az adott konszolidáláshoz, és Küldés jogosultságok az összes
leszármazotthoz.
Az Áttekintői szerkesztés engedélyezése lehetőség és Az ellenőrzés mélysége, valamint A
megtekintés mélysége lehetőségek a Jogosultságok hozzáadása ablakban felülírják az
Áttekintés és Küldés jogosultságok leágazását egy konszolidált csomóponton:
v Ha a Szerkesztés engedélyezése az ellenőrzőnek jelölőnégyzet nincs bejelölve, az
alkalmazás csak azokhoz az elemekhez rendel Megtekintés hozzáférési jogosultságot,
amelyek egyébként Küldés vagy Szerkesztés jogosultsággal rendelkeznének.
v Ha Az ellenőrzés mélysége és A megtekintés mélysége beállításnál megadja az (n)
számértéket, az alkalmazás csak n szintet jelenít meg a kezdeti csomóponttól kezdve.
Ezeket a beállításokat arra használhatja, hogy az alsóbb szintű csomópontok ne jelenjenek
meg a magasabb szintű vezetők előtt, akiknek a magasabb konszolidációs szintekre kell
összpontosítaniuk.

Jogosultságok hozzárendelése nem jóváhagyókhoz
Ahhoz, hogy egy nem jóváhagyó felhasználónak vagy hozzájárulónak biztosítani tudja a
többszörös csomópontszerkesztést, legalább a Megtekintés jogosultságot kell hozzárendelnie
a konszolidált csomóponthoz. A minimális jogosultságok ilyen hozzárendelése a konszolidált
csomópontot kiindulási ponttá teszi a felhasználó számára, ahonnan hozzáférhet, illetve
szerkesztheti és elküldheti azon leszármazott csomópontokat, amelyekhez jogosultsággal
rendelkezik. A felhasználóknak birtokba kell venniük a konszolidált csomópontot ahhoz,
hogy a Többcsomópontos szerkesztés képesség segítségével hozzáférjenek a kapcsolódó
legalsó szintű csomópontokhoz. Alkalmazástervezőként tekintettel kell lennie a következő
további kérdésekre is:
1. A nem jóváhagyó felhasználónak szüksége van-e arra, hogy egynél több csomópontot
frissítsen egyszerre a Többcsomópontos szerkesztés használatával?
Ha a válasz igen, lásd a 2. kérdést.
Ha a válasz nem, akkor hozzárendelheti a Szerkesztés vagy Küldés jogosultságok
valamelyikét az egyes legalsó szintű csomópontokhoz a nem jóváhagyó számára.
2. A nem jóváhagyó felhasználónak szüksége van-e a Küldés jogosultságra egy szülő
konszolidált csomópontnak jelentő összes csomóponthoz?
Ha a válasz igen, lásd a 3. kérdést.
Ha a válasz nem, rendeljen Küldés jogosultságokat a kijelölt gyerekcsomópontokhoz.
Megjegyzés: Ha legalsó szintű csomóponthoz rendel Küldés jogosultságokat, az alapul
szolgáló TM1 biztonsági kocka írási hozzáférést is lehetővé tesz a legalsó szintű
csomópont konszolidált szülőjéhez. Ez biztosítja azt, hogy az értékek leoszthatók a
konszolidált szülőből azokba a legalsó szintű csomópontokba, amelyekhez a
felhasználónak Küldés jogosultságai vannak.
7. fejezet Alkalmazások tervezése és telepítése, illetve jogosultságok kezelése
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3. A nem jóváhagyó felhasználó felelőssége a konszolidált csomópont elküldése?
Ha a válasz igen, rendeljen Küldés jogosultságokat a nem jóváhagyó felhasználóhoz a
konszolidálás-csomóponton.
Ha a válasz nem, lásd a 4. kérdést.
4. Más felhasználó felelős a konszolidált csomópont elküldéséért?
Ha a válasz igen, rendeljen Áttekintés jogosultságokat a nem jóváhagyó felhasználóhoz a
konszolidálás-csomóponton.

Felhasználói csoportok és jogosultságok kezelése egy
jóváhagyás-hierarchiával rendelkező alkalmazásban
Egy IBM Cognos TM1 alkalmazás telepítését követően hozzárendelhet felhasználói
csoportokat és hozzáférési jogokat a jóváhagyási hierarchiához.

Erről a feladatról
A Jóváhagyás és a Felelősség alkalmazástípusok esetében meghatározhatja a
jóváhagyás-hierarchia minden csomópontjának felhasználói csoportjait és hozzáférési jogait.
A hozzárendelt jogosultságok határozzák meg, hogy a felhasználócsoportok tagjai milyen
műveleteket hajthatnak végre.
A felhasználói csoportoknak jelen kell lenniük azon az IBM Cognos TM1 szerveren, amely az
alkalmazás gazdagépe. Ha alaphelyzetbe állít egy alkalmazást, az adatváltozások nem lesznek
elvetve.

Eljárás
1. Kattintson duplán a Jogok objektumra az Alkalmazásterv panelen.
Tipp: Használhatja az Alkalmazásterv lap Jogosultságok beállítása elemét is.
2. A Jogosultságok hozzáadása panelen kattintson a csomópontra a hierarchiában a
Csomópont kijelölése oszlopban.
3. Válassza ki a felhasználói csoportot a Csoport kijelölése oszlopból.
4. Válassza ki a Jogosultság, Ellenőrzési mélység és Nézeti mélység beállítások értékét a
Biztonság meghatározása oszlopban. Minden jogosultságkészlet beállításánál kattintson
a Hozzáadás gombra.
5. Ismételje meg a 3-4. lépést minden, az alkalmazáshoz szükséges felhasználói csoport
esetén. Egy felhasználói csoportnak egynél több felhasználói jogosultsága is lehet.
6. Kattintson az Alkalmaz gombra a Jogok ablakban.

Felhasználói csoportok kezelése egy központi típusú
alkalmazásban
Egy központi típusú alkalmazás telepítését követően felhasználói csoportokat rendelhet az
alkalmazáshoz.

Erről a feladatról
A Központi alkalmazástípus esetében meghatározhatja a felhasználói csoportot, és
meghatározhatja, hogy a csoport átveheti a tulajdonjogot vagy csak szerkesztheti a
csomópontot.
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Eljárás
1. Kattintson duplán a Jogok objektumra az Alkalmazásterv panelen.
Tipp: Használhatja az Alkalmazásterv lap Jogosultságok beállítása elemét is.
2. A Csoport kijelölése oszlopban jelölje ki a felhasználói csoportot.
3. Ha engedélyezni kívánja a felhasználó számára a tulajdonjog átvételét, a Biztonság
meghatározása mezőben válassza a Tulajdonos lehetőséget. Ha nem kívánja biztosítani
a felhasználó számára a tulajdonjog átvételének lehetőségét, válassza a Szerkesztés
lehetőséget. A felhasználó mindkét esetben írhat azokba a cellákba, amelyek esetében a
modellbiztonság a tulajdonjog átvétele nélkül is lehetővé teszi a hozzáférést. A
Szerkesztés jogosultságokkal rendelkező felhasználók számára viszont a Tulajdonjog
átvétele gomb soha nem érhető el. Ha Tulajdonos jogosultságokkal rendelkezik, a
Tulajdonjog átvétele gomb aktív azon felhasználó számára, aki olyan csoportba tartozik,
amelyhez Tulajdonos jogosultságok vannak hozzárendelve.

Cognos TM1 alkalmazások kezelése a portálon
A telepített IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazás használatához az alkalmazás
aktiválása szükséges a portálon.
Az Alkalmazások portál adminisztrátorai számára minden alkalmazás látható. Használat előtt
aktiválnia kell az alkalmazást. Az alkalmazás az aktiválás után érhető el használatra. Az
alkalmazás és annak tulajdonságai módosíthatók.

Alkalmazás aktiválása egy portálon
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazást aktiválni kell, mielőtt a felhasználók
használhatnák az Alkalmazások portálról.

Eljárás
1. Nyissa meg a portált. Az alkalmazások a Név oszlopban vannak felsorolva.
2. Az alkalmazás aktiválásához kattintson az Alkalmazás aktiválásaikonra
Műveletek oszlop alatt.

a

Alkalmazás exportálása a portálból
Exportálhat egy IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazást, hogy egy új
alkalmazáshoz sablonként, illetve egy meglévő alkalmazás biztonsági másolataként használja.
Egy alkalmazást csak olyan szerverre exportálhat, amely nem rendelkezik az adott
alkalmazással, vagy az exportált alkalmazás jóváhagyás-hierarchiájához egy másik dimenziót
használ. Egy archívum jön létre, amely azokat az XML-fájlokat tartalmazza, amelyek leírják
az alkalmazás szerkezetét és biztonsági beállítását.

Eljárás
1. Nyissa meg a Cognos Alkalmazások portálját.
2. Kattintson az Alkalmazás exportálása ikonra
a Műveletek oszlop alatt.
3. Kattintson a Fájl mentése gombra a fájl letöltéséhez a számítógépre.

Exportált alkalmazás importálása a portálba
Visszaimportálhat egy exportált alkalmazást az IBM Cognos TM1 Applications portálba, és
használhatja egy új alkalmazás alapjaként.

7. fejezet Alkalmazások tervezése és telepítése, illetve jogosultságok kezelése
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Eljárás
1. Nyissa meg a Cognos TM1 Applications portált.
2. Kattintson az Alkalmazás importálása ikonra
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.
Válassza ki azt a szervert, amelyre importálni kívánja az alkalmazást.
Kattintson a Fájl kiválasztása lehetőségre.
Lépjen az alkalmazás (.zip) fájlhoz, majd kattintson a Megnyitás gombra.
Ha importálni kívánja a biztonsági beállításokat is az alkalmazással, jelölje be az
Alkalmazásbiztonság importálása beállítást.
Ha megjegyzéseket is kíván importálni az alkalmazással, jelölje be Az alkalmazáshoz
tartozó megjegyzések visszaállítása beállítást.
Kattintson az Importálás gombra.

Alkalmazás alaphelyzetbe állítása a portálon
Miután telepített egy alkalmazást az IBM Cognos TM1 Applications portálra, alaphelyzetbe
állíthatja a jóváhagyás-hierarchia összes csomópontját.
Az alkalmazás alaphelyzetbe állítása elveti a tervezési folyamatban elért összes eredményt,
így újrakezdheti a tervezési folyamatot. Emellett eltávolítja a homokozókat is. Az alkalmazás
alaphelyzetbe állítása nem állít alaphelyzetbe és nem vet el semmilyen adatmódosítást.

Eljárás
1. Nyissa meg az Alkalmazások portált.
2. Jelölje be az alkalmazás neve melletti jelölőnégyzetet.
gombra.
3. Kattintson az Alkalmazás alaphelyzetbe állítása
4. Kattintson az OK gombra az alaphelyzetbe állítás megerősítéséhez.

A munkafolyamat, a fordítás és a szövegtulajdonságok
beállítása az Applications portálon
A tulajdonságokat az IBM Cognos TM1 Applications portálon adhatja meg.

Eljárás
1. Nyissa meg az Alkalmazások portált.
gombra a Tulajdonságok beállítása ablak
2. Kattintson a Tulajdonságok beállítása
megnyitásához
3. Állítsa be a tulajdonságokat az itt leírtak szerint:
A munkafolyamat beállításai: a Munkafolyamat lap frissítési gyakorisága
Azon időköz percben megadva, amely szerint a munkafolyamat lap frissül.
Az alkalmazás szövege: Nyelv
Az a nyelv, amelyen az alkalmazás fut.
Válassza ki bármelyik elérhető nyelvet a menüből.
Az alkalmazás szövege: Név
Az alkalmazás neve. Ez a név azonosítja az alkalmazást az Alkalmazások
portálon és egyéb helyeken.
Az alkalmazásnevek nem lehetnek 200 karakternél hosszabbak.
Az alkalmazás szövege: Súgó
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Ezzel a tulajdonsággal állíthatja be a Felhasználói utasítások szövegét, amely
megjelenik, ha a felhasználók az Alkalmazások portál segítségével férnek hozzá
az alkalmazáshoz.
Adjon meg egy szöveget, amely eligazítja a felhasználókat az alkalmazás
használatával kapcsolatban.
Nézetek: Név
Ez a tulajdonság azt a nevet állítja be, amely megjelenik az Alkalmazások kliens
Nézet lapján.
A nézetek szövege: Súgó
Ezzel a tulajdonsággal állíthatja be azt a szöveget, amely akkor jelenik meg,
amikor egy felhasználó a Súgó gombra kattint egy nézet használatakor az
Alkalmazások kliensben.
Adjon meg olyan útmutatást vagy információkat, amelyek segítik a felhasználót
az adatok a nézetben történő bevitelében.
4. Kattintson az OK gombra.

A Cognos TM1 Applications beállításainak megadása
Konfigurálhat olyan beállításokat, amelyek meghatározzák mely szerver futtassa az
alkalmazásokat, illetve meg kliensek futtathatók az alkalmazásokkal.

Eljárás
1. Kattintson az Alkalmazás adminisztrálása ikonra
portálon.

az IBM Cognos TM1 Applications

2. További alkalmazások gazdagépéül szolgáló új szerver hozzáadásához kattintson a
Hozzáadás lehetőségre a Szervernevek területen.
a. Adja meg az Adminisztrátorgép nevét az új szerver számára.
b. Válassza ki a szervernevet az elérhető szerverek listájáról. Ha a Szerver neve lista
üres, kattintson a Frissítés gombra.
c. Kattintson az OK gombra.
Emellett választhatja a Letiltva lehetőséget a szerver letiltásához.
3. A szerverek szerkesztéséhez vagy eltávolításához válassza ki a szervert, majd kattintson a
Szerkesztés vagy az Eltávolítás lehetőségre.
4. Új kliensalkalmazás hozzáadásához kattintson a Hozzáadás lehetőségre a Kliensek
területen.
a. Adjon meg egyedi Azonosító értéket a kliens számára.
b. Válassza ki a kliens Típus tulajdonságát. A kliens megnyitásának helye lehet az
Aktuális ablak, egy Új ablak, illetve lehet Biztosítva egy másik alkalmazásban való
megnyitáshoz.
c. Adja meg az új kliens URL-címét.
d. Válassza ki az alapértelmezés szerint használandó nyelvet. A beállított nyelv
határozza meg, melyik honosított karakterláncok használatosak a klienshez. A kliens
neve a munkafolyamatlap helyi menüjében látható, és a felhasználó tartalomra
vonatkozó nyelvi beállításának megfelelően van lefordítva.
e. Adjon meg egy Név tulajdonságot a kliens számára.
5. Egy már meglévő kliens szerkesztéséhez vagy eltávolításához válassza ki azt a Kliensek
listáról, majd kattintson a Szerkesztés vagy az Eltávolítás lehetőségre.

7. fejezet Alkalmazások tervezése és telepítése, illetve jogosultságok kezelése
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A Cognos TM1 Applications karbantartási beállításainak
megadása
Karbantartási beállításokat adhat meg egy szerverhez, mint például az egyéni hibabeállítások
szerkesztése, vagy a futó feladat állapotban maradt alkalmazások javítása.
Meghatározhat hibakódokat, és összekapcsolhatja őket szöveges karakterláncokkal az adott
felhasználói nyelveken. Emellett meghatározhat egy olyan hibaállapotot, amely azonnal
leállítja a munkafolyamat végrehajtását.
Ha valami kivételes dolog történik az alkalmazás-karbantartási feladat futtatása közben, az
alkalmazás futó feladat állapotban maradhat. Ez akkor fordulhat elő, ha a TM1 Server vagy a
TM1 Applications Service folyamatok egyike váratlanul megszakad. Ezt A "Futó feladatok"
jelölő törlése a kiválasztott szerveren beállítás kiválasztásával lehet javítani.

Eljárás
1. Kattintson az Alkalmazás adminisztrálása ikonra
portálon.

az IBM Cognos TM1 Applications

2. Kattintson a Karbantartás gombra.
3. Válassza ki a szervert.
4. Hibakód meghatározásához kattintson A kiválasztott szerverhez tartozó egyéni
hibabeállítások szerkesztése lehetőségre, majd jelölje ki és módosítsa a hibakódot.
Például egy CheckPrices nevű hibakód esetében a(z) CheckPrices kód lesz
használatban a(z) pErrorCode paraméterhez egy egyéni folyamatban. Az angol és francia
nyelven látható karakterláncok a rendszernyelv szerint azonosíthatók. A helyes
karakterláncok megjelenítéséhez a Cognos TM1 szervert helyesen kell beállítani
felirattámogatással, hogy a megfelelő nyelvek (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR stb.) a
megfelelő feliratokhoz legyenek rendelve a Cognos TM1 szerveren.
5. A futó feladatokkal kapcsolatos hiba kijavításához kattintson A "Futó feladatok" jelölő
törlése a kiválasztott szerveren lehetőségre.
Ez a beállítás frissíti a }tp_applications dimenzió IsRunningMaintenance attribútumát.
Az értéket N-re állítja. Ezenfelül frissíti a TM1 Server }tp_config dimenzióhoz tartozó
globális ApplicationMaintenanceRunning attribútumát is, amelyet N értékre állít.

Munkák kezelése a TM1 Applications portálon
Megfigyelheti a hosszú időt igénybe vevő telepítéseket, kezdeti jogosultságmentéseket és
alkalmazásimportálásokat a TM1 Applications portálon, és beállíthatja, hogy ezek a munkák a
háttérben fussanak.
Ez a funkció az adminisztrátorokat is megakadályozza abban, hogy elindítsák ezeket a
műveleteket, ha azok már futnak egy olyan alkalmazáson, amely ugyanarra az alapul szolgáló
TM1 szerverre épül. A rendszer mindenkit blokkol, aki a folyamatok teljesítése közben próbál
csatlakozni egy alkalmazáshoz, és az alkalmazáshoz megjelenik egy foglaltságot jelző ikon.
Az ilyen folyamatok során a többi tevékenység ikonja nem érhető el. A szálak várakozási
idejét és maximális számát a pmpsvc_config.xml fájl deployment MaxThreads és
deployment MaxWaitTime paramétereivel lehet beállítani.

Eljárás
1. A TM1 Applications portálon kattintson a Munkák kezelése
ikonra. A Munkák
kezelése ablak minden aktuálisan feldolgozás alatt lévő munkához megjelenik.
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2. Kattintson a Frissítés

ikonra az aktuálisan futó munkák megjelenítéséhez.

3. A megjelenített munkák számának csökkentéséhez kattintson a Szűrés ikonra
Kattintson a Szűrő meghatározása ikonra a megjelenített elemek csökkentéséhez
használható feltételek azonosításához.

.

Az egyes mezők legördülő listái segítségével azonosíthatja a megjelenítendő munkákat.
4. A plusz jel

segítségével adhat hozzá további feltételeket.

5. Ha egy munka éppen fut, kijelölheti azt, és a törlés ikon

segítségével törölheti.

Munkafolyamat-művelet során végrehajtandó TurboIntegrator-folyamat
beállítása
Beállíthatja egy TurboIntegrator-folyamat végrehajtását egy Cognos TM1 Application Server
munkafolyamat-műveletből.

Eljárás
1. Hozza létre a futtatni kívánt egyéni TurboIntegrator- folyamatot. További információk:
“A munkafolyamat-műveletekből végrehajtható TurboIntegrator-folyamatok
létrehozásának szempontjai” oldalszám: 110.
2. Határozza meg a felhasználónak visszaadott hibaüzeneteket. A TM1 Applications
, majd kattintson a Karbantartás
portálon kattintson az Adminisztrálás ikonra
lehetőségre. Meghatározhat különböző hibakódokat a Cognos TM1 Application portálon,
és összekapcsolhatja őket szöveges karakterláncokkal a megadott felhasználói nyelveken.
Emellett meghatározhat egy olyan hibaállapotot, amely azonnal leállítja a munkafolyamat
végrehajtását.
Például egy CheckPrices nevű hibakódhoz a CheckPrices kód lesz használatban a
pErrorCode paraméterhez az egyéni folyamatban. Az angol és francia nyelven látható
karakterláncok a rendszernyelv szerint azonosíthatók. A helyes karakterláncok
megjelenítéséhez a Cognos TM1 szervert helyesen kell beállítani felirattámogatással,
hogy a megfelelő nyelvek (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR stb.) a megfelelő feliratokhoz
legyenek rendelve a Cognos TM1 szerveren.
3. Az egyéni művelet beállításához nyissa meg az alkalmazást a Cognos TM1 Performance
Modeler Alkalmazásterv ablakában.
4. Válassza ki az alkalmazást, és jelenítse meg a Tulajdonságok lapot a panelen.
5. Kattintson a három pont (...) jelre az Egyéni folyamatok címkén az ablak
megjelenítéséhez. Itt megadhatja a folyamat előtti és utáni neveket, valamint azt, hogy a
folyamat engedélyezve van-e. Lásd az alábbi példát:
Engedélyezve

Folyamat előtt

Engedélyezve

Küldés

Igen

Egyéb
árbevételérvényesítés

Nem

Elutasítás

Nem

Egyéb
árbevételérvényesítés

Nem

Magyarázat

Nem

Egyéb
árbevételérvényesítés

Nem

Folyamat után
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Ebben a példában az Egyéb árbevétel-érvényesítés folyamat munkafolyamat előtti
műveleti folyamatként van beállítva a Küldés, Elutasítás és a Magyarázat esetekben.
Azonban csak a Küldés munkafolyamat-művelethez van engedélyezve.
Ugyanazt a műveletet konfigurálhatja munkafolyamat előtti és utáni műveletekhez is.
Azonban az egyes esetekhez csak egy-egy folyamat futtatását állíthatja be. Például nem
adhat meg három folyamatot a Küldés művelethez való munkafolyamat utáni művelethez.
Csak egy folyamat engedélyezett.
Az alkalmazást telepíteni kell a beállítások érvénybe lépéséhez.
Az egyéni folyamat végrehajtását tesztelje fejlesztési környezetben, mielőtt rendszerbe
állítja termelési rendszerben. Ha bármilyen probléma merül fel az egyéni folyamat
futtatásakor, használja az Engedélyezve jelzőt, hogy elkülönítse az egyes egyéni
folyamatokat. Ezzel megállapíthatja, hogy a munkafolyamat-műveletek rendben
folytatódnak-e, amikor az egyéni folyamat nem fut.
6. Kattintson az OK gombra.

A munkafolyamat-műveletekből végrehajtható
TurboIntegrator-folyamatok létrehozásának szempontjai
Amikor olyan TurboIntegrator-folyamatot hoz létre, amely végrehajtható egy
munkafolyamat-műveletből, bizonyos szempontokat figyelembe kell vennie.
TurboIntegrator-folyamatot az IBM Cognos Performance Modeler szoftverben hozhat létre.
Kattintson a jobb egérgombbal a Modellterv panelen, majd válassza az Új > Folyamat
lehetőséget.
A Cognos TM1 Application Server számára szükséges a munkafolyamat-művelet
kontextusának, a használt jóváhagyásihierarchia-csomópontnak, valamint az alkalmazásnak a
megadása, ahonnan a munkafolyamat-művelet végre lett hajtva. A TurboIntegratorfolyamathoz a következő paramétereknek kell szerepelnie a megadott sorrendben a
folyamatszerkesztő Speciális lapján.
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Az alkalmazás egyedi GUID azonosítóját jelöli. A GUID azonosítja a műveletet
elindító alkalmazást. Egy kockából több alkalmazás is rendszerbe állítható, ezért
szükséges a műveletet elindító alkalmazás pontos azonosítása.
pNodeId
A csomópontot jelöli, ahonnan a munkafolyamat-művelet végre lett hajtva. A
pNodeId mindig egyetlen érték; több csomópontú szerkesztés esetében a pNodeId a
konszolidált csomópontot jelöli, ahonnan a művelet végre lett hajtva.
pWorkflowAction
Az alábbi értékek valamelyikét adja vissza:
7. táblázat: pWorkflowAction értékek.
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A pWorkflowAction értéke

Leírás

OWN

Egy csomópont tulajdonjogának átvétele.

SAVE

Adatvéglegesítés egy csomóponthoz.

SUBMIT

Csomópont küldése.

REJECT

Csomópont elutasítása.
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7. táblázat: pWorkflowAction értékek (Folytatás).
A pWorkflowAction értéke

Leírás

ANNOTATE

Magyarázat fűzése egy csomóponthoz.

RELEASE

Egy csomópont tulajdonjogának feloldása.

OFFLINE

A jóváhagyási hierarchia csomópont
kapcsolatának bontása a Cognos Insight kliens
elosztott módban való használatakor.

ONLINE

A jóváhagyási hierarchia csomópont
kapcsolatának visszakapcsolása a Cognos Insight
kliens elosztott módban való használatakor.

Nem minden munkafolyamat-művelet érhető el az összes alkalmazástípushoz.
Például a Küldés és Elutasítás műveletek nem fordulhatnak elő egy felelősségi
alkalmazásban.
A Véglegesítés művelethez nem adhat meg munkafolyamat előtti
TurboIntegrator-folyamatot.
Ahhoz, hogy megadott üzeneteket adjon vissza a megfelelő nyelven az alkalmazás
felhasználójának, a folyamatnak egy megadott, a rendszer által létrehozott
TurboIntegrator-folyamatot kell meghívnia, amely egy ProcessError; hívást generál:
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

Csak a pErrorCode és a pErrorDetails mezőket frissítse ebben az ExecuteProcess()
utasításban. Ne szerkessze a többi mezőt.
pProcess
A jelenlegi folyamat neve.
pErrorCode
Kód, amely azt a hibaállapotot jelöli, amelyre figyelmeztetni kell a felhasználót
(Ebben a példában OtherRevWarning). Leíróbb jellegű, a hibakódnak megfelelően
lefordítható karakterlánc a Cognos TM1 Applications portálon állítható be. További
információk: “Munkafolyamat-művelet során végrehajtandó TurboIntegratorfolyamat beállítása” oldalszám: 109“Munkafolyamat-művelet során végrehajtandó
TurboIntegrator-folyamat beállítása” oldalszám: 109.
pErrorDetails
Akármilyen karakterlánc lehet, amely kiegészítő információt ad vissza, amikor a
felhasználó elvégzi a munkafolyamat-műveletet. Ebben az esetben változó
vErrorDetails volt használatban, de adott szöveges karakterlánc is megadható. Ez az
érték nem fordítható le. Az egyéni folyamatnak meg kell jelenítenie egy
ProcessError; utasítást, hogy a Cognos TM1 Application Server megjelenítsen egy
hibát vagy figyelmeztetést a felhasználó számára. Az olyan műveletek, amelyek
hatására az egyedi folyamat figyelmeztetést vagy hibát ad vissza, a
}tp_process_errors kockában is naplózva lesznek. Ezt a kockát a Cognos TM1
Application Server tartja fent, és nincs szerkesztve.
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Feladatok automatizálása a Cognos TM1 Application Maintenance
segédprogrammal
A Cognos TM1 Application Maintenance egy parancssoros segédprogram, amely segít az
adminisztrátoroknak elvégezni azokat a műveleteket, amelyeket korábban csak a Cognos
TM1 portálról lehetett megtenni.
A segédprogrammal az automatizálás valamelyik változata telepíthető a Cognos TM1
alkalmazásszervertől eltérő számítógépeken. A segédprogram futtatható
TurboIntegrator-folyamatból is egy szélesebb körű chore folyamat részeként.
A segédprogram a Cognos TM1 részeként van telepítve a következő helyen:
install_dir/webapps/pmpsvc/WEB-INF/tools/app_maintenance.bat
Az automatizálható feladatok listájának a szükséges paraméterekkel együtt történő
megjelenítéséhez használja a(z) -h argumentumot. A formázott változathoz irányítsa a
kimenetet egy ideiglenes szövegfájlba, például: app_maintenance.bat -h > automate.txt.
A súgófájl tartalmazza az egyes műveletekhez szükséges összes paramétert és szintaxist.
A segédprogram az alábbi műveleteket tudja automatizálni:
v Alkalmazás be- és kikapcsolása
v Alkalmazás telepítése
v Jogosultságok importálása/exportálása/frissítése
v Bejelentkezés CAM bejelentkezéssel
v Bejelentkezés titkosított jelszóval
v Bejelentkezés a(z) TM1crypt.exe segítségével létrehozott titkosított jelszóval
v Bejelentkezés fájlba
v Az ERROR, DEBUG, INFO és OFF üzenetekhez tartozó naplózási szint
v Parancsfájlból történő parancsvégrehajtás
v A(z) app_maintenance eszköz becsomagolása más számítógépeken való telepítéshez és
futtatáshoz
v Szerver engedélyezése és letiltása
v Az alkalmazás alaphelyzetbe állítása (a -h kapcsoló használatával kapott listán nem
szerepel) Ez törli az alkalmazásban lévő kockákhoz tartozó összes meglévő homokozót. Ha
a TM1 Applications portálról végez alaphelyzetbe állítást, a program a homokozók
eltávolításának megerősítésére kéri.
Az eszköz Java™ futtatási környezetet igényel. Az eszköz alapértelmezés szerint a szokványos
TM1 telepítési környezetben található JRE futtatási környezetet használja. a JAVA_HOME
vagy a JRE_HOME környezeti változóval.
Ha másik számítógépen is telepíteni kívánja az eszközt, ott is léteznie kell a JRE futtatási
környezetnek. A Javahome változót be kell állítani, hogy az eszköz megtalálja.
Az eszköz egy változatát és a hozzá szükséges összes futtatható fájlt telepítheti azonos helyre.
Ezután egyszerűen importálhatók másik számítógépre.
Létrehozhat például egy D:\AppAutomation\utility nevű mappát azon a számítógépen,
amelyen futtatni szeretné a segédprogramot. Az eredeti számítógépen használja az alábbi
parancsot az eszköz és az általa igényelt objektumok becsomagolásához:
app_maintenance.bat - package "D:\AppAutomation\utility". A művelet egy
application_maintenance.zip nevű tömörített fájlt hoz létre, amelyet át lehet helyezni arra a
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másik számítógépre, amelyen az automatizálást futtatni szeretné. A tömörített fájl tartalmazza
az eszközt és az általa igényelt összes objektumot. Bontsa ki a tömörített fájlt a másik
számítógépen. Ügyeljen arra, hogy a másik számítógépen is megtalálható legyen a Java
futtatási környezet, és az a javahome vagy a jrehome környezeti változóval legyen azonosítva.
Az alábbi példaszintaxis egy StorePlan nevű alkalmazás inaktiválására használható (a
szintaxisban lévő törések csak formázási célokat szolgálnak. A parancsokban ne tegyen
töréseket ezekbe a sorokba):
D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}

A szolgáltatás URL-címe a TM1 Applications portál eléréséhez használt URL-cím.
Előfordulhat, hogy a böngésző kódolja a "{}" elemet az URL-címben. Győződjön meg arról,
hogy a GUID a böngészőhöz szükséges elnevezési előírást használja.
A parancs TM1-hitelesítést használ. Üzemi környezetben nem eléggé biztonságos normál
szövegben átadni a felhasználónevet és a jelszót. A szükséges adminisztrátori hitelesítő
adatok titkosítására használja a TM1Crypt segédprogramot, majd egy titkosított jelszófájlban
adja át azokat a segédprogramnak.
A GUID (globálisan egyedi azonosító) a böngészőhivatkozás aid paraméterével azonosítható,
amikor megnyitja az alkalmazást a TM1 Applications portálon.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1&aid=7cc2f875281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Az automatizáló eszköz használata TurboIntegrator-folyamat
részeként
A segédprogramot a TurboIntegrator folyamat részeként használhatja.
Tételezzük fel, hogy van egy modellünk az alábbi jóváhagyási hierarchiával:

6. ábra: Store Plan munkafolyamat-modell

A példában szeretnénk felvenni egy új legalsó szintű csomópontot Nyugat-Európa névvel az
Európa csomóponthoz. Ehhez létrehozhatunk egy sor TurboIntegrator-folyamatot, amelyet
egy chore folyamattá ötvözünk. Ügyeljen arra, hogy a Chore folyamat Többszörös
véglegesítési módra legyen állítva, hogy a TurboIntegrator folyamat véglegesítve legyen, és a
kapcsolódó zárolások fel legyenek oldva a következő TurboIntegrator folyamat futtatása előtt.
Ezt követően az automatizáló eszközzel frissítse az alkalmazást egy éjszaka futó kötegelt
folyamat formájában.
A TurboIntegrator folyamatok a következő műveleteket végzik el:
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Kikapcsolás
Elérhetetlenné teszi az alkalmazást a felhasználók számára a frissítés idejére.
Ország és régió frissítése
Frissíti az alkalmazás jóváhagyásihierarchia-dimenzióját. A parancs felveszi a
Nyugat-Európa csomópontot az Európa csomópont alá.
A jóváhagyási hierarchia részhalmaz frissítése
Frissíti a jóváhagyásihierarchia-részhalmazt az új adatokkal.
A Store Plan alkalmazás telepítése
Újratelepíti az alkalmazást. Üzemi környezetben először az adatok hozzáadása
történik meg.
A Store Plan alkalmazás jogosultságainak frissítése
Frissíti azon felhasználók jogosultságait, akiknek ellenőrzési jogosultságuk van az
Európa csomópontra. Ezek a felhasználók átörökítik jogosultságukat az új
csomópontra.
A Store Plan alkalmazás bekapcsolása
A módosítások elvégzése után újra elérhetővé teszi az alkalmazást a felhasználók
számára.
Az alábbiakban egy mintakód látható az inaktiválási folyamathoz:
ExecuteCommand(’D:\AppAutomation\StorePlanDeactivate.bat’, 1);

A parancsban lévő "1" érték azt jelzi, hogy a következő parancs csak ennek a parancsnak a
leállása után indul el.
Ha a chore folyamat elkészül, futtatható akár azonnal, vagy beállítható éjszaka futtatandó
folyamatként.

Az adatfolyam megjelenítése a Cognos TM1 Performance Modeler
alkalmazásban
A Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban megtekintheti az alkalmazás grafikus
ábrázolását az adatfolyam megjelenítése funkció használatával.
Az adatfolyam grafikus ábrázolását is megtekintheti, amely megmutatja, hogy mely kockák
vannak csatlakoztatva.
Az alkalmazás grafikus ábrázolásának megtekintése:
1. Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
v Kattintson a jobb gombbal az alkalmazás nevére.
v Kattintson a jobb gombbal a kockára.
v Kattintson a jobb gombbal egy kockákat tartalmazó mappára.
v Kattintson a jobb egérgombbal a szerver gyökerére a szerver teljes tartalmának
kiválasztásához.
2. Kattintson Az adatfolyam megjelenítése lehetőségre.
Megjelenik egy diagram, amely az alkalmazás kockáit és szabályait ábrázolja:
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7. ábra: Kockák és szabályok – példa

3. Az alábbi műveleteket hajthatja végre a folyamatábrán:
v Szabályhivatkozások, folyamathivatkozások, szabályok és adatforrások kijelölése vagy
kijelölésük megszüntetése az egyes elemek a jelenlegi alkalmazásban való
megjelenítésének szabályozása érdekében.
v Nagyítás vezérlése a + és - gombokkal
v Az Elrendezés alaphelyzetbe állítása lehetőség használata a diagram legésszerűbb
módon való rendezése érdekében.
v Elemek új helyre húzása. Vagy ha egy vagy több diagram van megnyitva a panelen, és
a kattintással kiválasztott objektum hozzáadható objektum, az Adatfolyam-diagram
hozzáadása funkció használata.
v Az elemek értékeinek megjelenítése a Tulajdonságok panelen az elemekre való dupla
kattintással.
v A hivatkozás- és szabályszerkesztő ablakok megjelenítése a modellen belül található
Szabály vagy Hivatkozás ikonokra való dupla kattintással.
v A dimenzió szerkesztéshez való megnyitása az objektumnévre való dupla kattintással.
A folyamatábrához való visszatéréshez zárja be az új lapot.
v Egy objektum hozzáadása a modellhez, illetve az új és a meglévő objektumok közötti
viszony megjelenítése egy objektum a TM1 Objektumok paneljéről a diagramba való
áthúzásával.
v Kattintson a jobb gombbal a diagramra, és válassza az Exportálás fájlba lehetőséget
az adatfolyam .png-fájlként való mentéséhez.
v Az elemek csoportosításához nyomja le a CTRL billentyűt és kattintson a jobb
gombbal, majd válassza a Csoportosítás elemet. Az elemek csoportjának bontásához
kattintson a jobb gombbal a csoportra, majd válassza a Csoport bontása elemet. A
csoportosított adatokból új diagramot is létrehozhat.
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v Egy elem a diagramból való eltávolításához kattintson a jobb gombbal az elemre, majd
válassza az Eltávolítás lehetőséget
v Egy elem egy csoportból való eltávolításához kattintson a jobb gombbal a csoportra,
válassza az Eltávolítás a csoportból lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani
kívánt elemet.
Az adatfolyam megjelenítése funkció nem használható a modell struktúrájának módosítására.
A funkció célja, hogy vizuális megjelenítést biztosítson a meglévő szerkezetről.

Objektumfüggőségek elemzése
Elemezheti egy objektum függőségeit, hogy lássa, mely egyéb objektumokat érintené annak
törlése.

Erről a feladatról
Az objektumok kapcsolatban állnak más objektumokkal. Egy kocka például kapcsolódhat egy
másik kockához. Egy dimenzió pedig képezheti egy kocka szerkezetének a részét. Ha egy
objektum törlése hatással van egy másik objektum tulajdonságaira, akkor ennek az utóbbinak
a neve függő objektum.
Ha egy kocka egy második kockára hivatkozik, mindkét kocka függő objektuma a közöttük
lévő hivatkozásnak. Ez azért van így, mert az első kocka törlése azzal járna, hogy a második
kocka nem rendelkezne az összes adatával. Mindkét kocka függő objektuma a közöttük lévő
hivatkozásnak, mert bármelyik kocka törlése a hivatkozás sérülését eredményezné. Ha egy
dimenzió egy kocka részét képezi, a kocka a függő objektum, mert a dimenzió törlése hatással
lenne a kocka szerkezetére.
Megtekintheti a kijelölt objektumok összes függő objektumát. Ez segítséget nyújt annak
eldöntésében, hogy mely objektumok ne kerüljenek törlésre. Ha megpróbál törölni egy függő
objektumokkal rendelkező objektumot, akkor felszólítást kap arra, hogy először a
függőségeket távolítsa el.

Eljárás
1. A Modellterv panelen bontson ki egy mappát.
2. Válasszon ki egy vagy több objektumot.
Megjegyzés: A Ctrl billentyű lenyomva tartása mellett több objektumot is kijelölhet.
3. Kattintson a jobb egérgombbal a kijelölésre, és kattintson a Függőségek megjelenítése
felsorolja minden kijelölt objektum függő
lehetőségre. A Függőségek lap
objektumait.
4. Ha meg szeretne nyitni egy függő objektumot a megtekintőben, kattintson a
hivatkozására.
5. Ha több függőséget szeretne rendezni, hajtsa végre az alábbi műveleteket:
a. Kattintson az Objektum oszlopfejlécre a kiválasztott objektumok rendezéséhez.
b. Kattintson az Igényli: oszlopfejlécre a függő objektumok rendezéséhez.
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8. fejezet Modellobjektumok és alkalmazások átvitele
A modellelemeket például egy meglévő kocka vagy alkalmazás frissítése érdekében viheti át.
Emellett az IBM Cognos Business Viewpoint és egy IBM Cognos TM1 környezet között
mindkét irányban átvihet dimenziókat.
Az Átvitelmegadás-szerkesztő segítségével modellobjektumokat másolhat egyik IBM Cognos
TM1 környezetből a másikba, és kezelheti az alkalmazásokon vagy a modellelemeken
végrehajtott esetleges módosításokat. Ha például rendelkezik egy teljesítményteszteléshez
használt átmeneti környezettel, előfordulhat, hogy át szeretné vinni a modell objektumait, és
az abból a környezetből származó objektumokat át kívánja helyezni üzemi környezetbe.
Másik lehetőségként érdemes a modell különböző változatait létrehozni a vállalati
felhasználók, illetve az elemzők részére történő terjesztéshez.

Átvitelmegadások létrehozása
Az objektumok közötti kapcsolat megértése és a forráskörnyezetből áthelyezendő objektumok
meghatározása nehéz lehet a nem modellező felhasználók számára. Az átviteli művelet
megkezdésekor a kiválasztott objektumok listája egy átvitelmegadásba menthető az átviteli
művelet későbbi megismétlése érdekében. A nem modellező felhasználók ezen
átvitelmegadás futtatásával elkerülhetik az ugyanazon modellobjektumok kiválasztása
jelentette feladat ismételt végrehajtását.

Átvitel hatáselemzése
Ha a célkörnyezet korábban modellobjektumokkal lett feltöltve, amikor modellobjektumokat
helyez át a forráskörnyezetből a célkörnyezetbe, a modell szerkezetének eltéréseit az
Átvitelmegadás-szerkesztő előnézetének Művelet oszlopa jelzi. Ez az előnézet egy összegzést
biztosít arról, hogy a modellobjektumok hogyan illeszkednek a cél IBM Cognos TM1
környezetbe. Gyorsan azonosíthatja például, mely objektumok lettek egy dimenzióhoz vagy
kockához hozzáadva, valamint hogy a kezdeti kijelölésből mely objektumok lettek frissítve
vagy eltávolítva.

Kockaadatok átvitele
IBM Cognos TM1 környezetből történő átvitel esetén kiválaszthatja, hogy csak a modellek
objektumait, vagy mind az objektumokat, mind a kapcsolódó kockaadatokat át kívánja
helyezni. Bár lehetősége van az adatok áthelyezésére, az átviteli folyamatot ne használja
adatkötetek, például értékesítési tranzakciók környezetek közötti átviteléhez. A forrásadatok a
célrendszerbe történő importálásához ehelyett használjon TI folyamatot vagy az Importálás
varázslót. Az adatátvitelt inkább a kocka egyéb adatainak származtatásához használt
metaadatok, például átváltási árfolyamok áthelyezéséhez érdemes használni.

Az átviteli folyamat automatizálása
Ha az átvitelre kiválasztott objektumok listája egy átvitelmegadásba van mentve, akkor
kötegfájlok létrehozásával ütemezett időpontban, beavatkozást nem igénylő módon futtathatja
ezt az átvitelmegadást.
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Modellobjektumok átvitele IBM CognosTM1 környezetek között
A Kifelé irányuló átvitel parancs segítségével másolhatja a modellelemeket úgy, hogy
kiválasztja a forrás IBM Cognos TM1 környezet objektumait, majd másolja azokat a cél IBM
Cognos TM1 környezetbe. Szabályozhatja a célkörnyezetbe áthelyezett modellobjektumok
típusát és számát.
Az átvitelmegadás magában foglalja a kiválasztott objektumokat és az azok számára
szükséges objektumokat.
Ha egy alkalmazás módosításához és teszteléséhez fejlesztési környezetet használ, a
végrehajtott módosításokat egy célkönyvtárba viheti át. A célkönyvtár tartalma a módosítások
befejeztével azonnal átvihető az üzemi környezetbe.
A szelektív átvitel előnyei a következők:
v A szerver működése nem szakad meg.
v Lehetősége van, hogy csak azokat az objektumokat válassza ki, amelyekről tudja, hogy
módosultak. Az alkalmazásra vonatkozó üzleti logika megértése csökkenti az átviteli
folyamat során esetleg létrejövő hibák számát.

Modellobjektumok átvitele IBM Cognos TM1 környezetből
A Kifelé irányuló átvitel parancs segítségével kijelölt objektumokat másolhat IBM Cognos
TM1 fejlesztési környezetből egy cél üzemi környezetbe.
A forráskörnyezet egy adott alkalmazásán vagy modellelemein végrehajtott módosításokat
egy célkönyvtárba másolhatja a módosítások a célkörnyezetbe való átvitele előtt.
A következő modellobjektumok átvitelére van lehetőség:
v kockák
v
v
v
v
v
v
v

nézetek
dimenziók
részhalmazok
hivatkozások
folyamatok
chore folyamatok
eredménymutatók

Bár a kockaszámítások átvihetők, nem tartoznak a TM1 forrásban kiválasztható elsődleges
modellobjektumok közé. A számítások a kockával vagy nézettel együtt átvitt metaadatnak
minősülnek.
használatával a más objektumokhoz
A Függő objektumok belefoglalása hozzáadáskor
kapcsolódó objektumok is hozzáadhatók. Egy dimenzió például egy kocka szerkezetének
részét képezi. Egy dimenzió hozzáadása hatással van a kocka szerkezetére. Ha nem ismeri az
objektumokat, ennek a parancsnak a használatával biztosíthatja, hogy minden szükséges
objektum át legyen másolva a célkörnyezetbe. Függőségek hozzáadásával növelhető a sikeres
frissítés valószínűsége.

Eljárás
1. A Modellterv panelen jelölje ki az átvinni kívánt összes objektumot.
Tipp: Ha a Ctrl vagy a Shift billentyű nyomva tartása mellett kattint, több elemet is
kijelölhet.
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2. Kattintson a jobb gombbal a kijelölésre, majd kattintson a Kifelé irányuló átvitel elemre.
3. Ha a rendszer felszólítja, az Átvitel célja ablakban kattintson a Fájlok elemre, majd az
OK gombra.
4. A Mappa kiválasztása ablakban lépjen abba a könyvtárba, ahová az átvitelmegadást
menteni kívánja, majd kattintson az OK gombra.
Az alapértelmezett könyvtár a(z) cél_meghajtó:\Users\felhasználónév\AppData\
Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
Az Átvitelmegadás-szerkesztő megjeleníti az átvitel előnézetét. A Kifelé irányuló átvitel
művelet elemzi a kijelölt objektumok szükséges függő elemeit, és megjeleníti azokat a
Cél panelen. A Forrás panel megjeleníti azokat a modellobjektumokat, amelyeket
hozzáadhat a kiindulási objektumkiválasztáshoz.
A Cél panelen található fa az új, a frissített és a meglévő tartalmak összevonását
tartalmazza. Ha a célkörnyezet tartalmaz meglévő tartalmakat, a Művelet oszlop jeleníti
meg a részleteket azzal kapcsolatban, hogy a módosítások milyen hatással vannak a
célkörnyezetre. Alapértelmezés szerint a módosítások összefoglaló nézete jelenik meg. Az
elemre.
összes modellobjektum megjelenítéséhez kattintson Az összes kibontása
5. Függő objektumok hozzáadásához kattintson a Függő objektumok belefoglalása
ikonra.
hozzáadáskor
6. További elemek a forrásrendszerből való hozzáadásához jelölje ki az objektumot a fában a
Forrás panelen, majd kattintson a Hozzáadás elemre. Az objektumot és annak függő
elemeit a rendszer hozzáadja a Cél fához.
7. Nézetek és kockák cellaadatainak átviteléhez kattintson az Adatok konfigurálása
ikonra az eszközsávon, majd válasszon a megjelenő lehetőségek közül.
Tipp: Nézetek és kockák kiválasztott adatainak átviteléhez először emelje ki a nézeteket
ikonra az eszközsávon, és
vagy kockákat, majd kattintson az Adatok konfigurálása
válassza ki a megfelelő lehetőséget.
8. Az átvitel végrehajtásához kattintson az Átvitel elemre.

Mi a következő lépés?
Átviheti ezeket az objektumokat a célkönyvtárból egy célkörnyezetbe, vagy létrehozhat egy
átvitelmegadást az átviteli folyamat automatizálásához.
“Modellobjektumok átvitele IBM Cognos TM1 környezetbe”
A modellobjektumok forráskörnyezetből a tárolókönyvtárba való átvitelét követően
átviheti az objektumokat a könyvtárból a célkörnyezetbe. Az objektumok környezetek
közötti átvitele frissíti a meglévő kockákat és alkalmazásokat.
“Átvitelmegadás létrehozása” oldalszám: 125
A kijelölt modellobjektumok egy átvitelmegadásba való mentésével a többi
adminisztrátort is bevonhatja az átviteli folyamatba.

Modellobjektumok átvitele IBM Cognos TM1 környezetbe
A modellobjektumok forráskörnyezetből a tárolókönyvtárba való átvitelét követően átviheti
az objektumokat a könyvtárból a célkörnyezetbe. Az objektumok környezetek közötti átvitele
frissíti a meglévő kockákat és alkalmazásokat.
Amikor egy átvitelmegadást átvisz az átviteli archívumból, az átvitel célkörnyezetre gyakorolt
hatását a Cél panel Műveletek oszlopa jeleníti meg. Ha például egy objektum már létezik a
célkörnyezetben, akkor az adott objektum frissül. Ha az objektum még nem létezik a
célkörnyezetben, a rendszer hozzáadja az adott objektumot.
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Eljárás
1. A célszerverhez való csatlakozáshoz kattintson a Műveletmenü ikonra
, majd
kattintson a Csatlakozás lehetőségre.
2. A Válasszon TM1 szervert ablakban kattintson a célkörnyezetre.
3. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a legfelső szintű
adminisztrátorgép:szerver_neve objektumra, majd kattintson a Befelé irányuló átvitel
elemre.
4. Ha rendszer felszólítja, az Átvitel forrása ablakban kattintson a Fájlok elemre, majd az
OK gombra.
5. A Mappa kiválasztása ablakban lépjen az átvitelmegadást tartalmazó mappába, majd
kattintson az OK gombra.
Tipp: Az alapértelmezett könyvtár a(z) cél_meghajtó:\Users\felhasználónév\
AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
Az Átvitelmegadás-szerkesztő megjeleníti az átvitel előnézetét. A Befelé irányuló átvitel
művelet elemzi a kijelölt objektumok szükséges függő elemeit, és megjeleníti azokat a
Cél panelen. A Forrás panel megjeleníti azokat a modellobjektumokat, amelyeket
hozzáadhat a kiindulási objektumkiválasztáshoz.
A Cél panelen található fa az új, a frissített és a meglévő tartalmak összevonását
tartalmazza. Ha a célkörnyezet tartalmaz meglévő tartalmakat, a Művelet oszlop jeleníti
meg a részleteket azzal kapcsolatban, hogy a módosítások milyen hatással vannak a
célkörnyezetre. Alapértelmezés szerint a módosítások összefoglaló nézete jelenik meg. Az
elemre.
összes modellobjektum megjelenítéséhez kattintson Az összes kibontása
6. A modellobjektumok módosításához hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
v További elemek a forrás TM1 környezetből való hozzáadásához jelölje ki az elemeket a
Forrás panelen, majd kattintson a Hozzáadás elemre.
v Elem az átvitelre kész kijelölésből való eltávolításához jelölje ki az elemet a Cél
panelen, majd kattintson az Eltávolítás elemre.
Fontos: Ha módosította a cellaadatokat a célkörnyezetben, a módosításokat felülírják az
aktuális átviteli műveletben található cellaadatok.
7. Miután elvégezte a kívánt módosításokat, kattintson az Átvitel elemre.
Az importált objektumok és a kapcsolódó frissítések a Modellterv panelen jelennek meg.

Alkalmazások átvitele IBM Cognos TM1 környezetek között
Alkalmazások átvitele egy környezetből egy másik környezetbe történő áthelyezéshez.
Az alkalmazások átvitele során a következő elemeket helyezi át a rendszer:
v Az IBM Cognos TM1 szerver objektumai
v

IBM Cognos TM1 alkalmazás definíciója

Az alkalmazások átvitele az IBM Cognos TM1 Performance Modeler programból másképpen
hajtható végre, mint az alkalmazások exportálása és importálása a Cognos TM1 Applications
portálról. Amikor alkalmazást exportál a portálról, csak az alkalmazásdefiníció lesz
áthelyezve; a Cognos TM1 szerver objektumait a rendszer nem exportálja.
Az alkalmazások átvitele során az átvitel az alkalmazás számára szükséges kockanézeteket is
tartalmazza. A nézetek adatainak belefoglalásához kattintson az Adatok konfigurálása
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ikonra az eszközsávon, majd válassza a következő lehetőségek egyikét: Alapértelmezett
nézetek adatainak hozzáadása, Nézetek adatainak hozzáadása, Kiemelt nézetek
adatainak hozzáadása.

Alkalmazások átvitele IBM Cognos TM1 környezetből
Az alkalmazások átvihetők egy IBM Cognos TM1 környezetből egy másikba.

Mielőtt elkezdené
Egy adott alkalmazás átvitele előtt meg kell terveznie, majd telepítenie kell az alkalmazást az
alábbi műveletek végrehajtásával:
v Hozzon létre egy alkalmazást

.

.
v Határozza meg az alkalmazás nézeteit
v Határozzon meg jóváhagyás-hierarchiát, ha szükséges.
v Válassza ki az alkalmazással használandó alapértelmezett kliensrendszereket.

v Érvényesítse

és telepítse

v Rendeljen felhasználói csoport jogokat

az alkalmazást.
az alkalmazáshoz.

Eljárás
1. Az Alkalmazásterv panelen kattintson a jobb gombbal az alkalmazásra, és válassza az
lehetőséget.
Alkalmazás átvitele
2. A Mappa kiválasztása ablakban válassza ki az alkalmazásmeghatározás mentésének
célkönyvtárát, majd kattintson az OK gombra.
Az Átvitelmegadás-szerkesztő megjeleníti az átvitelre kész alkalmazásmeghatározás
előnézetét. Folytathatja a meghatározás finomítását.
3. Az alkalmazásmeghatározás módosításához hajtsa végre a következő műveletek
valamelyikét:
v Objektum a forrás TM1 környezetből való hozzáadásához jelölje ki az objektumot a
Forrás panelen, majd kattintson a Hozzáadás elemre.
v Objektum az átvitelre kész kijelölésből való eltávolításához jelölje ki az objektumot a
Cél panelen, majd kattintson az Eltávolítás
elemre.
v Kockaadatok az átvitelarchívumhoz való hozzáadásához kattintson az Adatok
ikonra az eszközsávon, majd válassza a következő lehetőségek
konfigurálása
egyikét: Alapértelmezett nézetek adatainak hozzáadása, Nézetek adatainak
hozzáadása, Kiemelt nézetek adatainak hozzáadása vagy Kockák adatainak
hozzáadása.
4. Az átvitel végrehajtásához kattintson az Átvitel elemre.
5. Másolja a számítógépen lévő célmappa tartalmát a cél IBM Cognos TM1 környezetbe.

Eredmények
Az alkalmazásjogosultságok átvitele nem történik meg, ha azonban olyan rendszerre végzi az
átvitelt, amelyen az alkalmazás már megtalálható, a meglévő alkalmazásjogosultságok
eltávolítására nem kerül sor. Ez azért van így, mert előfordulhat, hogy a forrásrendszeren nem
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ugyanazon felhasználói csoportokkal rendelkezik, mint a célrendszeren. A
vezérlésdimenzió-beállítások általános érvényűek, ezért ezeket átviszi a rendszer.
Az alkalmazás átvitele nem jár a kötelező objektumbiztonság beállításával, a meglévő
objektumbiztonságot azonban a rendszer nem írja felül. Ha például az A kocka nézetét
tartalmazó alkalmazást visz át, és az A kocka még nem létezik a célrendszeren, az átvitel után
meg kell adnia az alkalmazásfelhasználók jogosultságait a kockára vonatkozóan.
Az alkalmazásfelhasználói jogosultságok megadásához kattintson a jobb gombbal arra a
kockára, amelyre cellaszintű biztonságot kíván alkalmazni, majd kattintson a Biztonság
konfigurálása > Hozzáférési engedélyek beállítása a következő számára: > Kocka elemre.

Alkalmazások átvitele IBM Cognos TM1 környezetbe
Egy alkalmazás átvitelével a modellezés módosításait importálhatja egy másik IBM Cognos
TM1 környezetből.

Mielőtt elkezdené
Ehhez először meg kell terveznie az alkalmazást, telepítenie kell, majd ezt követően viheti át
az IBM Cognos TM1 környezetből. Amikor a forrás TM1 környezetből viszi át az
alkalmazást, a saját környezetébe importálja a modellezés módosításait, amihez nem kell
leállítania a szervert. A célkörnyezet alkalmazásait ugyanakkor le kell állítania, mielőtt
elkezdené a műveletet.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a legfelső szintű
adminisztrátorgép:szerver_neve objektumra, majd kattintson a Befelé irányuló átvitel
elemre.
2. Ha rendszer felszólítja, az Átvitel forrása ablakban kattintson a Fájlok elemre, majd az
OK gombra.
3. A Mappa kiválasztása ablakban nyissa meg az átvitelarchívum-mappát, majd kattintson az
OK gombra.
Az Átvitelszerkesztő megjeleníti az átvitelre kész alkalmazásmeghatározás előnézetét.
Folytathatja a meghatározás finomítását.
4. Az alkalmazásmeghatározás módosításához hajtsa végre a következő feladatok
valamelyikét:
v Objektum a forrás TM1 környezetből való hozzáadásához jelölje ki az objektumot a
Forrás panelen, majd kattintson a Hozzáadás elemre.
v Objektum az átvitelre kész kijelölésből való eltávolításához jelölje ki az objektumot a
Cél panelen, majd kattintson az Eltávolítás
elemre.
v Kockaadatok átviteléhez kattintson az Adatok konfigurálása
ikonra az
eszközsávon, majd válassza a Kockák adatainak hozzáadása elemet.
Fontos: Ha módosította a cellaadatokat a célrendszeren, a módosításokat felülírják az
aktuális átvitelben található cellaadatok.
5. Amikor befejezte a módosításokat, kattintson az Átvitel elemre.
Az importált objektumok és a kapcsolódó frissítések a Modellterv panelen jelennek meg.
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Mi a következő lépés?
Az átvitel befejezését követően aktiválja az alkalmazást, hogy a felhasználók elkezdhessék
használni.

Hierarchiák átvitele az IBM Cognos Business Viewpoint szoftverből
vagy szoftverbe
Az IBM Cognos Business Viewpoint alkalmazásban rendszeresen frissített dimenziók esetén
érdemes egyes módosításokat külső rendszerben, például az IBM Cognos TM1 rendszerben
kezelni. Az IBM Cognos Performance Modeler átviteli funkciójával a dimenziók objektumait,
például hierarchiáit átviheti az IBM Cognos Business Viewpoint szoftverbe vagy vissza.

A Cognos TM1 Application Service konfigurálása a Cognos
Business Viewpoint számára
Ha adatokat kíván átvinni az IBM Cognos Business Viewpoint szoftverből, szerkesztenie kell
az IBM Cognos TM1 Application Service konfigurációs fájlját. Miután megadta a Cognos
Business Viewpoint használati módját és helyét, átviteli forrásként és célként áll
rendelkezésre.

Mielőtt elkezdené
A Windows operációs rendszer változatától függően adminisztrátori felhasználónak vagy
adminisztrátori jogosultságokkal rendelkező felhasználónak kell lennie a konfigurációs fájl
módosításához.

Eljárás
1. Nyissa meg a TM1_telepítési_helye\webapps\pmpsvc\WEB-INF\configuration
könyvtárban található fpmsvc_config.xml fájlt egy szövegszerkesztőben.
2. Állítsa a businessViewpoint enabled paraméter értékét true értékűre.
3. Adja meg az IBM Cognos Business Viewpoint URL-címét a uri="http://localhost:9410/
bv"/ paraméterben, ahol a localhost azon szerver neve, amelyen az IBM Cognos Business
Viewpoint telepítve lett.
4. Mentse a konfigurációs fájlt.
5. Indítsa újra a TM1 Applications szolgáltatást.
6. Indítsa el a Cognos TM1 Performance Modeler szoftvert.

Eredmények
Amikor a Befelé irányuló átvitel vagy a Kifelé irányuló átvitel parancsot használja, az IBM
Cognos Business Viewpoint forrás- vagy célrendszerként áll rendelkezésre.

Hierarchiák átvitele az IBM Cognos Business Viewpoint
alkalmazásból
Amikor hierarchiákat továbbít az IBM Cognos Business Viewpoint alkalmazásból, a
hierarchiákat a rendszer meglévő dimenziókba importálja az IBM Cognos TM1 Performance
Modeler alkalmazásban.

Mielőtt elkezdené
Az IBM Cognos Business Viewpoint 10.1.1-es vagy újabb változatát kell használnia.

8. fejezet Modellobjektumok és alkalmazások átvitele
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A Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásnak képesnek kell lennie az IBM Cognos
Business Viewpoint szerverhez való csatlakozásra. A Cognos Business Viewpoint URL-címe
az fpmsvc_config.xml konfigurációs fájlban van megadva.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a legfelső szintű mappára, majd
kattintson a Befelé irányuló átvitel lehetőségre.
2. Az Átvitel forrása ablakban kattintson az IBM Cognos Business Viewpoint elemre, majd
az OK gombra.
Az IBM Cognos Business Viewpoint lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha a
rendszer URL-címe meg lett adva.
3. Ha az alkalmazás felszólítja, adja meg a biztonsági hitelesítő adatokat az IBM Cognos
Business Viewpoint alkalmazáshoz való hozzáféréshez.
Az Átvitelmegadás-szerkesztő megjeleníti az átvitel előnézetét. A Forrás panel
megjeleníti azokat a hierarchiákat, amelyeket hozzáadhat a célkiválasztáshoz.
4. A hierarchiakiválasztás módosításához hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
v Ha a hierarchiák több változatát is hozzá kívánja adni a forrásként használt IBM
Cognos Business Viewpoint alkalmazásból, a Forrás panelen jelölje ki egy hierarchia
egy változatát a gyerekrészhalmazokkal együtt, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
Több hierarchiát is kiválaszthat, de dimenziónként csak egy hierarchiát választhat ki.
v Egy változat az átvitelre kész kijelölésből való eltávolításához jelölje ki a változatot a
Cél panelen, majd kattintson az Eltávolítás elemre.
5. Ellenőrizze a kijelölést, majd kattintson az Átvitel gombra a hierarchiák az IBM Cognos
Business Viewpoint alkalmazásból az IBM Cognos TM1 célkörnyezetbe való
áthelyezéséhez.

Hierarchiák átvitele az IBM Cognos Business Viewpoint
alkalmazásba
Lehetősége van dimenziók hierarchiákként való átvitelére az IBM Cognos Business
Viewpoint alkalmazásba.

Mielőtt elkezdené
Az IBM Cognos Business Viewpoint 10.1.1-es vagy újabb változatát kell használnia.
A Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásnak képesnek kell lennie az IBM Cognos
Business Viewpoint szerverhez való csatlakozásra. A Cognos Business Viewpoint URL-címe
az fpmsvc_config.xml konfigurációs fájlban van megadva.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a legfelső szintű mappára, majd
kattintson a Kifelé irányuló átvitel lehetőségre.
2. Az Átvitel célja ablakban kattintson azIBM Cognos Business Viewpoint elemre, majd az
OK gombra.
Az IBM Cognos Business Viewpoint lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha a
rendszer URL-címe meg lett adva.
3. Ha az alkalmazás felszólítja, adja meg a biztonsági hitelesítő adatokat az IBM Cognos
Business Viewpoint alkalmazáshoz való hozzáféréshez.
Az Átvitelmegadás-szerkesztő megjeleníti az átvitel előnézetét. A Forrás panel
megjeleníti azokat a hierarchiákat, amelyeket hozzáadhat a kiindulási kiválasztáshoz.
4. A hierarchiakiválasztás módosításához hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
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v Ha a hierarchiák több változatát is hozzá kívánja adni a forrás TM1 környezetből, a
Forrás panelen jelölje ki egy hierarchia egy változatát a gyerek részhalmazokkal együtt,
majd kattintson a Hozzáadás gombra.
Több hierarchiát is kiválaszthat, de dimenziónként csak egy hierarchiát választhat ki.
v Egy változat az átvitelre kész kijelölésből való eltávolításához jelölje ki a változatot a
Cél panelen, majd kattintson az Eltávolítás elemre.
5. Ellenőrizze a kijelölést, majd kattintson az Átvitel gombra a hierarchiák az IBM Cognos
TM1 rendszerből az IBM Cognos Business Viewpoint alkalmazásba való áthelyezéséhez.

Mi a következő lépés?
A hierarchiák az IBM Cognos Business Viewpoint alkalmazáson belül új dimenzióba
importálhatók.

Átvitelmegadások
Az átvitelmegadások olyan kiválasztott modellobjektumok, például modellelemek és
alkalmazásmeghatározások, amelyek segítségével tartalmakat vihet át IBM Cognos TM1
rendszerek vagy IBM Cognos Business Viewpoint alkalmazások között. Az
átvitelmegadásokat a rendszer későbbi használat céljából menti, így más TM1
adminisztrátorok az átvitelmegadás futtatásával a célkörnyezetben frissíthetik a kockákat vagy
az alkalmazásokat.
Az átvitel futtatására jogosult, nem adminisztrátor és nem modellező felhasználók az
átvitelmegadás segítségével modellobjektumokat vagy dimenziókat helyezhetnek át. A
specifikációt futtató felhasználóknak nem kell ismerniük az alkalmazás üzleti logikáját vagy
az objektumok közötti függő kapcsolatokat. Emiatt az archivált átvitelmegadás használata
megkönnyíti az átviteli folyamat elvégzését.
Átvitelmegadás létrehozásakor a következő feladatokat hajthatja végre:
v Módosíthatja az átvitelmegadást, hogy az tükrözze a modellobjektumok vagy
alkalmazásmeghatározások esetleges változásait.
v Létrehozhat egy kötegfájlt az átvitelmegadásra épülő átvitel automatizálásához.

Átvitelmegadás létrehozása
A kijelölt modellobjektumok egy átvitelmegadásba való mentésével a többi adminisztrátort is
bevonhatja az átviteli folyamatba.

Erről a feladatról
Az átvitelmegadás futtatásával az adminisztrátorok kiküszöbölhetik a struktúrába átvinni
kívánt modellobjektumok vagy alkalmazások ismétlődő kijelölésének szükségességét. A
megadás használatának köszönhetően a felhasználóknak nem kell megismerniük a modell
üzleti logikáját a tartalmak az egyik rendszerről egy másikra való sikeres átviteléhez.

Eljárás
1. A Modellterv panelen jelölje ki az átvinni kívánt összes objektumot, kattintson a jobb
gombbal a kijelölt elemekre, majd kattintson a Kifelé irányuló átvitel lehetőségre.
2. Ha a rendszer felszólítja, az Átvitel célja ablakban kattintson a Fájlok elemre.
3. A Mappa kiválasztása ablakban válassza ki az átvitelmegadás mentésének könyvtárát,
majd kattintson az OK gombra.
Az alapértelmezett könyvtár a \Users\saját_felhasználónév\AppData\Roaming\IBM\
Cognos Performance Modeler\Transfer.
8. fejezet Modellobjektumok és alkalmazások átvitele
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A Kifelé irányuló átvitel folyamat elemzi a kijelölt objektumok azon függő elemeit,
amelyekre a kockának szüksége van. A folyamat létrehoz egy előnézetet, és a Névtelen
átvitel nevű új lapon jeleníti meg az eredményeket. Az átvitel előnézetében a Forrás panel
megjeleníti azon modellobjektumokat, amelyeket hozzáadhat a korábban kijelölt
objektumokhoz.
A Cél panel az átvitelre készen álló objektumokat és azok függő elemeit jeleníti meg. A
célfa az új, frissített és meglévő tartalmak összevonását foglalja magában. A Művelet
oszlop azt jeleníti meg, hogy a módosítások milyen hatással vannak a célkörnyezetre.
Alapértelmezés szerint a módosítások összefoglaló nézete jelenik meg. Az összes
modellobjektum megjelenítéséhez kattintson Az összes megjelenítése ikonra .
4. Az átvitelmegadás mentéséhez kattintson a Mentés elemre.
5. Az átvitt anyag mentése mappába ablakban adjon meg egy nevet az átvitelmegadás
számára.
Az átvitelmegadás megjelenik az Átviteli terv panelen.

Mi a következő lépés?
A többi adminisztrátor és modellező bármikor használhatja ezt a fájlt az átviteli folyamat
futtatásához az objektumok kijelölésének ismételt szükségessége nélkül. Az átvitelmegadást
futtató parancsfájl létrehozásával az adminisztrátorok meghatározott időközönként történő
futtatásra ütemezhetik az átviteli folyamatot.

Átvitelmegadás módosítása
Ha átvitelmegadást ment egy átvitelhez, később módosíthatja azt, hogy tükrözze a
modellelemek és alkalmazások kialakítását érintő változásokat.

Eljárás
1. Az Átviteli terv panelen kattintson a jobb gombbal a módosítani kívánt átvitelmegadásra,
majd kattintson a Megnyitás gombra.
Az Átvitelmegadás-szerkesztő megjeleníti az átvitelre kész modellobjektumok előnézetét.
2. Végezze el a következő módosítások valamelyikét:
a. Egy modellobjektumhoz kapcsolódó összes függő objektum hozzáadásához először
kattintson a Forrás panel fölött található Hozzáadáskor a függő objektumok
belefoglalása ikonra .
b. További elemek a forráskörnyezetből való hozzáadásához jelölje ki az objektumot a
fában a Forrás panelen, majd kattintson a Hozzáadás elemre
Tipp: Csak akkor kattintson a Hozzáadás lehetőségre, ha ismeri a modell
struktúráját, és pontosan tudja, hogy melyik objektumokat kívánja átvinni. Ha például
módosította egy nagyméretű dimenzió részhalmaz-meghatározását, átviheti az adott
módosítást a teljes dimenzió átvitele nélkül.
c. Nézetek cellaadatainak átviteléhez kattintson az Adatok konfigurálása ikonra az
eszközsávon, majd válassza a következő lehetőségek egyikét: Alapértelmezett
nézetek adatainak hozzáadása, Nézetek adatainak hozzáadása, Kiemelt nézetek
adatainak hozzáadása.
3. Miután elvégezte a kívánt módosításokat, kattintson a Mentés elemre.

Az átvitel automatizálása átvitelmegadás használatával
A parancssor használatával automatizálhatja a modellobjektumok átvitelét az IBM Cognos
TM1 környezetek között. Az automatizált átviteli műveletet az előre meghatározott
átvitelmegadás irányítja.
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Az átviteli folyamat a parancssorból való futtatásához először létre kell hozni az
átvitelmegadást.

Erről a feladatról
A kötegfájl futtatásához a Performance Modeler összetevőinek egy 32 bites java.exe fájlra
van szükségük, amely a(z) telepítési_könyvtár\tm1_64\bin\jre\változat_száma\bin
könyvtárban található.
A kötegfájl futtatásához szükséges .jar fájl a(z) telepítési_könyvtár\tm1_64\webapps\
pmpsvc\rcp_updates\plugins könyvtárban található.
A Kötegfájl előállítása parancs használatakor egy parancsfájl jön létre, amely a parancssorból
futtatható. Az átviteli folyamat egy ütemezési segédprogram használatával automatizálható,
amely egy megadott időpontban futtatja a kötegfájlt.

Eljárás
1. A kötegfájl létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
a. Kattintson a Műveletmenü ikonra
, és kattintson az Átviteli terv lehetőségre.
b. Az Átviteli terv panelen kattintson a jobb gombbal az átvitelmegadásra, majd
kattintson a Kötegfájl előállítása gombra.
A rendszer egy parancsfájlt hoz létre, és menti azt a(z) cél_meghajtó:\Users\
felhasználónév\AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance
Modeler\Transfer\átvitelmegadás mappája\scripts\ könyvtárba.
2. Forrás- vagy célparaméterek felülírásához a forráskörnyezet esetében használja a(z) -S, a
célkörnyezet esetében pedig a(z) -T paramétert.
A következő sorban például a forrás IBM Cognos TM1 szerver részletei felül lettek írva:
java.exe -jar com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID
-Spwd=password -Sserver="source_server_name" -file
"transfer_specification.json"
Ha CAM biztonsági rendszert használ, akkor a CAM-specifikus paramétereket is meg kell
adnia, ahogyan az alábbi példa is mutatja: java.exe -jar
com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID -Spwd=password
-Smode="CAM" -ScamNameSpace="SYD" -ScamUrl="http://
machinename.domain.com:9300/p2pd/servlet/dispatch" -SadminHost=adminhost
-Sserver="source_server_name" -file "transfer_specification.json"
Megjegyzés: A ScamNameSpace paraméterben a kis- és nagybetűk különbözőnek
számítanak. Ellenőrizze, hogy a névtér kis- vagy nagybetűvel van-e írva a BI Cognos
Configuration eszközben.
3. A kötegfájl futtatásához kattintson duplán a parancsfájlra.
A cél IBM Cognos TM1 környezet frissül az átvitelmegadásban megadott objektumok
alapján.
“Átvitelmegadás létrehozása” oldalszám: 125
A kijelölt modellobjektumok egy átvitelmegadásba való mentésével a többi
adminisztrátort is bevonhatja az átviteli folyamatba.

8. fejezet Modellobjektumok és alkalmazások átvitele
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9. fejezet A felhasználói csoportok biztonságának és
elérésének szabályozása
Egy alkalmazás telepítése előtt a biztonsági hozzáféréshez meg kell határoznia a felhasználói
csoportokat és az egyes csoportok képességeit, illetve tagjait.
A biztonsági munkafolyamat a következő:
v Az új felhasználói csoport meghatározása.
v Rendelje hozzá a képességeket a felhasználói csoporthoz.
v A felhasználói csoport felhasználóinak meghatározása.
v A felhasználói csoport adatelérési és biztonsági jogosultságainak meghatározása.

Felhasználói csoportok képességei és biztonsága
Ahhoz, hogy a felhasználói csoport hozzáférhessen az IBM Cognos TM1 Performance
Modeler alkalmazáshoz, meg kell határozni az egyes felhasználói csoportok biztonsági
képességét és biztonsági hozzáférését.
A biztonsági képességeket és a biztonsági hozzáférést a következők írják le:
v Képesség hozzárendelések
v Adathozzáférés és biztonság

Képesség hozzárendelések
Bizonyos képességek minden felhasználói csoportnak beállíthatóak a Képesség
hozzárendelések menüben.
Mindegyik képesség megadható vagy megtiltható minden felhasználói csoport számára. A
képességek a következők:
v RunServerExplorer (Server Explorer futtatása), lehetővé teszi a felhasználói csoportnak a
Server Explorer használatát. A képesség megadásával engedélyezheti a hozzáférést a
Server Explorer eszközhöz.
v UsePersonalWorkspaceWritebackMode (Személyes munkaterület visszaírási mód
használata), az adatváltozások kezelési módját határozza meg a felhasználói csoportban.
Megadása esetén a felhasználók képesek arra, hogy az adatváltozásokat egy privát
munkaterületen tartsák, mielőtt manuálisan meghatározzák, hogy a módosítások mikor
legyenek véglegesítve az alapadatokban. A felhasználók több privát forgatókönyvet, más
néven homokozót (lásd: Homokozó képesség) is létrehozhatnak vagy kezelhetnek.
– A felhasználók privát módon beállíthatják az adatértékeket, mielőtt elérhetővé teszik
azokat a közösség többi tagjának. A homokozó segítségével könnyen kipróbálhatók a
különböző adatmódosítások az elnevezett homokozók bonyolultsága nélkül.
– Az új adatok eltérő színnel jelennek meg, mint az alapadatok részét képező adatok.
Miután a Személyes munkaterületen módosított adatok véglegesítésre kerültek, a cella
színe újból feketére vált, hogy az alapadatok részeként azonosítsa azt.
– A felhasználóknak saját kezűleg kell véglegesíteniük az adatmódosításaikat, hogy azok
elérhetők legyen más felhasználók számára.
– A Személyes munkaterület üzemmód növelheti a teljesítményt a közvetlen írásban
történő munka közben. Az alapadatok ritkábban változnak, mint amikor minden
adatváltozást össze kell fésülni az alappal.
© Szerzői jog IBM 2012, 2017
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Elutasítás esetén a felhasználóknak közvetlenül az alapadatokban kell dolgozniuk. Ez a
képesség alapértelmezett viselkedése. Ennek a képesség beállításnak az előnye, hogy az
adatmódosítások azonnal megtörténnek.
v UseSandbox (Homokozó használata), a felhasználócsoport létrehozhat elnevezett
homokozókat, amelyeket "mi lenne, ha" forgatókönyvek összeállítására használhatnak.
v ManageDataReservation (Adatfoglalás kezelése), egy szerverhez kapcsolódó szolgáltatás,
amely lehetővé teszi a kizárólagos írási hozzáférés beállítását egy kocka régióihoz egyedi
felhasználók számára. Miután lefoglalásra kerültek, az adott régióban lévő adatokat csak az
adott felhasználó módosíthatja, amíg a lefoglalás nem kerül feloldásra.
v DataReservationOverride (Adatfoglalás felülbírálása), egy szerverhez kapcsolódó
szolgáltatás, amely lehetővé teszi egy felhasználói csoport tagjai számára az adatfoglalás
felülbírálását saját maguk és más felhasználók számára.
v A Konszolidációs TypeIn-leosztás lehetővé teszi, hogy a kliensek felhasználói leosztási
műveleteket hajtsanak végre olyan cellából, amely egy szabály célját képezi. Ha a képesség
Megtagadás értékre van állítva, a felhasználók nem írhatnak olyan konszolidált cellába,
amely egy szabály célját képezi. A képességet olyan esetekben lehet érdemes Megtagadás
értékre állítani, amikor fennáll annak a kockázata, hogy egy konszolidált cellába való írás
egy olyan nagy méretű leosztási műveletet eredményez, ami teljesítményproblémákat
okozhat. Ettől függetlenül a felhasználó manuálisan kiválaszthat egy adatleosztási
műveletet a helyi menüből (kattintson a jobb gombbal egy konszolidált cellába, majd
válassza az Adatleosztás lehetőséget). Az adminisztrátori felhasználóhoz nem adható meg
Megtagadás érték.
v A Leosztás engedélyezése hozzáférést ad a felhasználóknak a leosztási függvényekhez. Itt
az adminisztrátori felhasználóhoz a Megtagadás és a Megadás érték is beállítható.
A UsePersonalWorkspaceWritebackMode és UseSandbox képességei a következőképpen
működnek együtt:
A következő engedélyezése a
felhasználói csoport számára

Személyes munkaterület
visszaírási mód használata

Homokozó mód használata

Munka az alapadatokkal több
mint egy homokozó
létrehozásának lehetőségével.

Megtagadás

Megadás

Munka egyetlen privát
munkaterületen, megnevezett
homokozók nélkül.

Megadás

Megtagadás

Munka egy privát
Megadás
munkaterülettel és egy elnevezett
homokozóval.

Megadás

Munka közvetlen visszaírással,
homokozó nélkül. Ez
megakadályozza a homokozók
használatát, és az összes
felhasználót közvetlen
visszaírási módba helyezi.

Megtagadás

Megtagadás

Kapcsolódó feladatok:
“Képességek hozzárendelése felhasználói csoportokhoz” oldalszám: 134
Képességeket rendelhet egy felhasználói csoporthoz, miután a csoport meg lett határozva.
Alapértelmezés szerint minden hozzárendelés üres.

Adathozzáférés és biztonság
Egy felhasználói csoport hozzáférését egyéni kockákra, dimenziókra, folyamatokra, chore
folyamatokra és tagokra bővítheti ki vagy korlátozhatja.
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Amikor kibővíti vagy korlátozza egy felhasználói csoport hozzáférését. A következő
jogosultságok állíthatók be ezen objektumok védelmére:
v OLVASÁS - A csoport megtekintheti a kockákat, elemeket, dimenziókat, folyamatokat
vagy chore folyamatokat, de nem hajthat végre műveleteket az objektumon.
v ÍRÁS - A csoport megtekintheti és frissítheti kockákat, elemeket, dimenziókat,
folyamatokat vagy chore folyamatokat.
v ZÁROLÁS - A csoport megtekintheti és szerkesztheti a kockákat, elemeket, dimenziókat
vagy más objektumokat, és tartósan zárolhatja az objektumokat, hogy más felhasználók ne
frissíthessék azokat.
v NINCS - A csoport nem láthatja a kockákat, elemeket, dimenziókat, folyamatokat vagy
chore folyamatokat, és nem hajthat végre műveletet az objektumon.
v LEFOGLALÁS - A csoport megtekintheti és szerkesztheti a kockákat, elemeket,
dimenziókat, folyamatokat vagy chore folyamatokat, és ideiglenesen lefoglalhatja az
objektumokat, hogy más felhasználók ne frissíthessék azokat.
v ADMIN - A csoportnak teljes hozzáféréssel rendelkezik a kockákhoz, elemekhez,
dimenziókhoz és más objektumokhoz.
Egy új kocka létrehozásakor a többi csoportnak kezdetben nincs hozzáférése az új kockához.
A többi csoporthoz hozzá kell rendelnie a biztonsági jogokat a kocka megtekintéséhez.
Amikor létrehoz egy új dimenziót, a hozzáférési jogok a következők:
v Csak az ADMIN és a DataAdmin csoport tagjai hozhatnak létre és törölhetnek
dimenziókat.
v Egy dimenzióhoz olvasási hozzáféréssel rendelkező csoportok megtekinthetik a dimenziók
és tagok attribútumait, de az attribútumértékeket nem szerkeszthetik.
v A többi csoportnak kezdetben nincs hozzáférése az új dimenziókhoz.
v Ha a dimenzió egyik tagjához sincsenek hozzárendelve biztonsági jogok, akkor a
csoportoknak írási hozzáférése van az adott dimenzióban létrehozott új tagokhoz.
v Amikor a dimenziónak legalább egy tagjához biztonsági jogokat rendel hozzá, akkor a
csoportoknak nem lesz hozzáférése az adott dimenzióban létrehozott új tagokhoz. A
meglévő tagok megtartják az eredeti hozzáférésüket (Írási), kivéve, ha módosítja ezt a
hozzáférést.
A folyamatokhoz és a chore folyamatokhoz hozzárendelt biztonsági jogok határozzák meg,
hogy a csoport végrehajthat-e egy folyamatot egy chore folyamatból. Ha a felhasználónak
nincs hozzáférése egy folyamathoz, de olvasási hozzáférése van a chore folyamathoz, a
csoport végrehajthatja a folyamatot a chore folyamatból.
Egy tagtartomány kiválasztásával egyszerre több taghoz vagy több csoporthoz is
hozzárendelhet jogosultságokat. Egy konszolidált taghoz és a konszolidáláshoz tartozó legalsó
szintű tagokhoz különféle biztonsági szinteket állíthat be.
A következő táblázat az összes csoportokhoz hozzárendelhető biztonsági jogot és
jogosultságot leírja.
8. táblázat: A tagobjektumok jogosultságainak leírásai
Jogosultság

Leírás

OLVASÁS

A felhasználói csoport tagjai láthatják a tag által
azonosított cellákat, de nem módosíthatják ezek
adatait.

ÍRÁS

A felhasználói csoport tagjai olvashatják és
frissíthetik a tag által azonosított cellákat, és
szerkeszthetik a tagattribútumokat.
9. fejezet A felhasználói csoportok biztonságának és elérésének szabályozása
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8. táblázat: A tagobjektumok jogosultságainak leírásai (Folytatás)
Jogosultság

Leírás

ZÁROLÁS

A felhasználói csoport tagjai rendelkeznek minden
írási engedély által biztosított jogosultsággal, és
zárolhatják is a tagot. Ha a tag zárolva van, a tag
által azonosított kockacellákat senki sem
frissítheti. A zárolást csak olyan felhasználók
távolíthatják el, akiknek adminisztrátori
jogosultságuk van a taghoz. A zárolás a távoli
szerver leállítása után is érvényben marad.

NINCS

A csoport tagjai nem láthatják a tagot
Részhalmazszerkesztőben vagy a
Dimenziószerkesztőben, és nem láthatják a tag
által azonosított cellákat sem a kocka tallózásakor.

LEFOGLALÁS

A csoport tagjai rendelkeznek minden írási
engedély által biztosított jogosultsággal és
lefoglalhatják a tagot, hogy a tag által azonosított
kockacellákat más felhasználók ne frissíthessék. A
foglalást csak a lefoglaló felhasználó, illetve olyan
felhasználók távolíthatják el, akiknek
adminisztrátori jogosultságuk van a taghoz. A
foglalás automatikusan lejár, amikor a lefoglaló
felhasználó megszakítja kapcsolatát a távoli
szerverrel, vagy amikor a szerver leáll.

9. táblázat: A dimenzióobjektumok jogosultságainak leírásai
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Fejléc

Fejléc

OLVASÁS

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

ÍRÁS

A felhasználói csoport tagjai szerkeszthetik a
tagattribútumokat és a tagformátumokat, és privát
részhalmazokat hozhatnak létre a dimenzió
számára. A csoport tagjai szerkeszthetik magának
a dimenziónak az attribútumait is.

ZÁROLÁS

A csoport tagjai rendelkeznek minden írási
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
adminisztrátorjoguk van a dimenzióhoz. A zárolás
a távoli szerver leállítása után is érvényben marad.

NINCS

A csoport tagjai nem láthatják a dimenziót a
Server Explorer alkalmazásban, és nem
tallózhatják a dimenziót tartalmazó kockákban.
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9. táblázat: A dimenzióobjektumok jogosultságainak leírásai (Folytatás)
Fejléc

Fejléc

LEFOGLALÁS

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

10. táblázat: A kockaobjektumok jogosultságainak leírásai
Jogosultság

Leírás

OLVASÁS

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

ÍRÁS

A felhasználói csoport tagjai olvashatják és
frissíthetik a cellákat. Menthetnek privát
kockanézeteket. Az írási hozzáférési jogosultság
nem érvényes a konszolidált tagok által
azonosított vagy szabályokból származtatott
cellákra.

ZÁROLÁS

A felhasználói csoport tagjai rendelkeznek minden
írási 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
adminisztrátorjoguk van a kockához. A zárolás a
távoli szerver leállítása után is érvényben marad.

NINCS

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

LEFOGLALÁS

A csoport tagjai rendelkeznek minden írási
engedély által biztosított jogosultsággal, és
lefoglalhatják a kockát, hogy azt más felhasználók
ne szerkeszthessék. A foglalást csak a lefoglaló
felhasználó, illetve olyan felhasználók
távolíthatják el, akiknek adminisztrátorjoguk van a
kockához. A foglalás automatikusan lejár, amikor
a lefoglaló felhasználó megszakítja kapcsolatát a
távoli szerverrel, vagy amikor a szerver leáll.

11. táblázat: A folyamatobjektumok jogosultságainak leírásai
Fejléc

Fejléc

OLVASÁS

A felhasználói csoport tagjai láthatják a
folyamatot, és manuálisan végrehajthatják, de nem
szerkeszthetik azt. a folyamatokhoz hozzárendelt
jogosultságok figyelmen kívül maradnak, amikor a
folyamatok chore folyamatból indulnak.

9. fejezet A felhasználói csoportok biztonságának és elérésének szabályozása
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11. táblázat: A folyamatobjektumok jogosultságainak leírásai (Folytatás)
Fejléc

Fejléc

NINCS

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

12. táblázat: A chore objektumok jogosultságainak leírásai
Fejléc

Fejléc

OLVASÁS

A felhasználói csoport tagjai láthatják a chore
folyamatot, és manuálisan végrehajthatják, de nem
szerkeszthetik azt

NINCS

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

Kapcsolódó feladatok:
“A biztonság és a hozzáférési beállítások meghatározása” oldalszám: 135
Meghatározhatja egy felhasználói csoport az IBM Cognos TM1 Performance Modeler
alkalmazásban meghatározott objektumokra érvényes jogosultságait.
“Cella szintű biztonsági kocka létrehozása” oldalszám: 136
Hozzon létre cella szintű biztonsági kockát olyan felhasználói csoport jogosultságok
meghatározásához, amelyek hozzáférhetnek a kocka meghatározott celláihoz.

Új felhasználói csoport meghatározása
Új felhasználó hozzáadásához először a felhasználói csoportot kell meghatározni az IBM
Cognos TM1 Performance Modeler számára.

Eljárás
1. A Modellterv panelen válassza ki a modellfát.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a modellfára, majd kattintson a Biztonság konfigurálása
> Felhasználók és csoportok létrehozása > Felhasználók és csoportok lehetőségre.
Megnyílik a Klienscsoportok tábla.
3. Kattintson a jobb gombbal a Klienscsoportok táblára, majd kattintson az Új csoport
lehetőségre, vagy kattintson az Új csoport elemre. .
4. Írja be az új csoport nevét. Kattintson az OK gombra.
Az új felhasználói csoport oszlopként jelenik meg a Klienscsoportok táblában.
5. Zárja be a táblázatot.
6. A biztonság módosításainak használatához kattintson a jobb gombbal a Modellterv
panelen, majd kattintson a Biztonság frissítése elemre.

Mi a következő lépés?
Képesség hozzárendeléseket adhat az új felhasználói csoporthoz.

Képességek hozzárendelése felhasználói csoportokhoz
Képességeket rendelhet egy felhasználói csoporthoz, miután a csoport meg lett határozva.
Alapértelmezés szerint minden hozzárendelés üres.
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Eljárás
1. A Modellterv panelen válassza ki a modellfát.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a fára, és válassza ki Biztonság konfigurálása >
Felhasználók és csoportok létrehozása > Képességek hozzárendelése lehetőséget.
Megnyílik a Képességek tábla.
3. Válassza ki a Kontextus mezőben azt a felhasználói csoportot, amelyhez képességeket
kíván hozzárendelni.
4. Kattintson duplán a cellára minden képesség VÉGREHAJTÁS oszlopában, és válassza a
MEGADÁS vagy MEGTAGADÁS lehetőséget.
5. Az ezeken a hozzárendeléseken végrehajtott módosítások akkor lépnek életbe, ha
kijelentkezik az IBM Cognos TM1 szerverről, majd újból bejelentkezik.
6. Zárja be a táblázatot.
7. A biztonság módosításainak használatához kattintson a jobb gombbal a Modellterv
panelen, majd kattintson a Biztonság frissítése elemre.

Mi a következő lépés?
Felhasználókat adhat hozzá a felhasználói csoportokhoz.
Kapcsolódó fogalmak:
“Képesség hozzárendelések” oldalszám: 129
Bizonyos képességek minden felhasználói csoportnak beállíthatóak a Képesség
hozzárendelések menüben.

Új felhasználó meghatározása egy felhasználói csoport számára
A biztonsági felhasználókhoz és csoportokhoz egyetlen felhasználó adható hozzá.

Eljárás
1. A Modellterv panelen válassza ki a modellfát.
2. Kattintson jobb egérgombbal a fára, és válassza ki a Biztonság konfigurálása >
Felhasználók és csoportok létrehozása > Felhasználók és csoportok lehetőséget.
Megnyílik a Klienscsoportok tábla.
3. Kattintson az Új felhasználó elemre .
4. Írja be az új felhasználó nevét, a jelszavát, majd erősítse meg a jelszót. Kattintson az OK
gombra.
5. Görgessen az új felhasználó bejegyzéséhez a Klienscsoportok táblán. Jelölje ki az összes
olyan felhasználói csoportot, amelyhez az új felhasználónak hozzáférése lesz.
6. Zárja be a táblázatot.
7. A biztonság módosításainak használatához kattintson a jobb gombbal a Modellterv
panelen, majd kattintson a Biztonság frissítése elemre.

Eredmények
Az új felhasználók annak a csoportnak a hozzáférési jogaival rendelkeznek, amelynek tagjai.

A biztonság és a hozzáférési beállítások meghatározása
Meghatározhatja egy felhasználói csoport az IBM Cognos TM1 Performance Modeler
alkalmazásban meghatározott objektumokra érvényes jogosultságait.

Eljárás
1. A Modellterv panelen válassza ki a modellfát.
9. fejezet A felhasználói csoportok biztonságának és elérésének szabályozása

135

2. Kattintson a jobb egérgombbal a modellfára, majd kattintson a Biztonság konfigurálása
> Hozzáférési engedélyek beállítása a következő számára: lehetőségre, és jelölje ki az
alábbi objektumok valamelyikét: Dimenziók, Kockák, Folyamatok, Chore folyamatok
vagy Elemek.
3. Ahhoz az objektumtípushoz, amelyhez alkalmazni szeretné a biztonsági beállítást,
kattintson duplán az adattípus és a felhasználói csoport metszetében lévő cellára.
4. A legördülő menüből válassza ki a következők egyikét:
v OLVASÁS
v ÍRÁS
v ZÁROLÁS
v NINCS
v LEFOGLALÁS
v ADMIN
További információk: “Adathozzáférés és biztonság” oldalszám: 130.
5. Zárja be a táblázatot.
6. A biztonság módosításainak használatához kattintson a jobb gombbal a Modellterv
panelen, majd kattintson a Biztonság frissítése elemre.
Kapcsolódó fogalmak:
“Adathozzáférés és biztonság” oldalszám: 130
Egy felhasználói csoport hozzáférését egyéni kockákra, dimenziókra, folyamatokra, chore
folyamatokra és tagokra bővítheti ki vagy korlátozhatja.

Cella szintű biztonsági kocka létrehozása
Hozzon létre cella szintű biztonsági kockát olyan felhasználói csoport jogosultságok
meghatározásához, amelyek hozzáférhetnek a kocka meghatározott celláihoz.

Erről a feladatról
A cella szintű biztonsági kocka a vezérlőkockák egy típusa. A vezérlőkockákat az IBM
Cognos TM1 szerver hozza létre speciális feladatok végrehajtására.
A következőképpen rendelhet hozzá cella szintű biztonságot:
1. Hozzon létre egy cellabiztonsági vezérlőkockát, amely tartalmazza annak a kockának a
dimenzióit, amelyhez a cellaszintű biztonságot be szeretné állítani. A rendszer csak a
biztonság meghatározásához szükséges dimenziókat adja hozzá a vezérlőkockához.
2. Állítsa be a biztonságot a megfelelő cellákhoz a biztonsági vezérlőkockában úgy, hogy
biztonsági jogosultságokat rendel a TM1 biztonsági csoportokhoz.
A cella szintű biztonsági kocka segítségével rendelje hozzá azokat a hozzáférési
jogosultságokat, amelyekkel az egyes felhasználói csoportok rendelkeznek az adott cellákhoz.
Ezek a hozzáférési jogosultságok a következők lehetnek:
v READ (olvasás) - a csoporttagok csak a cella megtekintésére jogosultak
v WRITE (írás) - a csoporttagok megtekinthetik a cellát és írhatnak bele
v LOCK (zárolás) - a csoporttagok megtekinthetik és szerkeszthetik, illetve tartósan
zárolhatják a kockákat, hogy más felhasználók ne frissíthessék azokat
v NONE (nincs) -a csoporttagok nem látják a cellát
v RESERVE (lefoglalás) - a csoporttagok megtekinthetik és szerkeszthetik, illetve
átmenetileg zárolhatják a kockákat, hogy más felhasználók ne frissíthessék azokat
v ADMIN (adminisztrátor) - a tagok teljes hozzáféréssel rendelkeznek
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A cella szintű biztonság a legalsó szintű tagokra érvényes, és általában nem alkalmazható
konszolidálásokra, habár a None (nincs) és Read (olvasás) biztonsági jogosultságokat
használhatja a konszolidálások megjelenésének vagy szerkesztésének szabályozásához.

Eljárás
1. Ha a vezérlőkockák nem láthatók, kattintson a Műveletek menü ikonjára
, majd a
Vezérlőobjektumok megjelenítése lehetőségre. Megjelenik a Vezérlőobjektumok
mappa.
2. A Modellterv panelen bontsa ki a Kockák mappát.
3. Kattintson a jobb gombbal a kockára, amelyre cellaszintű biztonságot szeretne
alkalmazni, majd kattintson a Biztonság konfigurálása > Hozzáférési engedélyek
beállítása a következő számára: > Kockacellák lehetőségre. A cella szintű biztonsági
kocka lapként jelenik meg az objektummegtekintőben.
4. A dimenziók módosításához kattintson az A dimenziószám megváltoztatása ikonra:
majd válassza ki a dimenziót.
5. Kattintson duplán egy cellára, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt hozzáférési
jogosultságot.
6. Az előző két lépés ismétlésével további cellákhoz rendelhet biztonságot.

,

Eredmények
A csoporttagok a hozzárendelt cella szintű biztonságnak megfelelően férhetnek hozzá a
cellákhoz.
Kapcsolódó fogalmak:
“Adathozzáférés és biztonság” oldalszám: 130
Egy felhasználói csoport hozzáférését egyéni kockákra, dimenziókra, folyamatokra, chore
folyamatokra és tagokra bővítheti ki vagy korlátozhatja.

Választéklista kocka létrehozása
Hozzon létre egy választéklista kockát a kockacellákban megjelenő választéklisták
meghatározására.

Erről a feladatról
A választéklista kocka egyfajta vezérlőkocka. A vezérlőkockákat az IBM Cognos TM1
szerver hozza létre speciális feladatok végrehajtására.
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 tagot tartalmaz, Value néven.
Egyéni cellákhoz a következő lépések végrehajtásával határozhat meg választéklistákat egy
vezérlőkockában. A vezérlőkockában meghatározott választéklisták segítségével a
választéklista-értékek megjeleníthetők a társított normál kockában.
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Eljárás
1. Ha a vezérlőkockák nem láthatók, kattintson a Műveletek menü ikonjára
, majd a
Vezérlőobjektumok megjelenítése lehetőségre. Megjelenik a Vezérlőobjektumok
mappa.
2. A Modellterv panelen bontsa ki a Kockák mappát.
3. Kattintson a jobb egérgombbal egy kockára, majd kattintson a Választéklista kocka
beállítása lehetőségre.
4. A Választéklista kocka létrehozása mezőben kattintson az Igen lehetőségre. A
választéklista kocka lapként jelenik meg az objektum-megtekintőben.
Megjegyzés: A választéklista kocka nézete hasonló a kapcsolódó kocka nézetéhez, az
alábbi eltérésekkel:
v Az objektummegtekintő eltérései
jelenik meg a <kocka neve> választéklista

– egy választéklista kocka ikon
kocka mellett.
– a Dimenziók újrarendezése gomb

– a Kockadimenziók optimalizálása ikon
v Eltérések a tulajdonság panelen

nem jelenik meg az eszközsávban
nem jelenik meg az eszközsávban

– a Név elem értéke }Választéklista_kockanév
– az új Dimenzió, }Választéklista megjelenik a dimenziólistában
5. Állítsa be igény szerint a vezérlőkocka nézetét azon cellák megjelenítéséhez, amelyekhez
választéklistákat szeretne meghatározni.
6. Minden olyan cellában, amelyhez létre szeretne hozni egy választéklistát, adjon meg egy
választéklista-meghatározást. A vezérlőkockában bármelyik választéklista-típust
megadhatja: statikus, részhalmaz vagy dimenzió.
7. Kattintson a Műveletmenü ikonra

, majd az Adatok mentése lehetőségre.

Eredmények
A társított normál kocka cellája megjeleníti a létrehozott választéklista értékeket.

Interakciós jogosultságok és hozzáférés-felügyelet a TM1 Applications
portálon
A TM1 Application Server különböző üzleti szabályokat kényszerít ki, amelyek
meghatározzák, hogy egy felhasználó jogosult-e adatok megtekintésére vagy szerkesztésére.
Ezek a szabályok határozzák meg az alkalmazáson beállított jogosultságokat; azt, hogy egy
felhasználó tulajdonosa lehet-e a csomópontnak vagy alkalmazásnak; és hogy egy csomópont
elküldése megtörtént-e.
A TM1 Application Server három alapvető vezérlési réteget használ adott felhasználók által
elérhető adatok vagy kockák korlátozására. Ez a három a TM1 biztonság, az adatfoglalás és a
TM1 Application Server átfedés.
TM1 biztonság
Ez az alapvető réteg.
Adatfoglalás
Azt vezérli, hogy kik írhatnak egy adott cellatartományba, de csak bizonyos
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felhasználókra (nem pedig csoportokra) vonatkozik, és a tulajdonjog-átvétel elvét
kényszeríti ki. Az adatfoglalások használatának részleteiért lásd az Adatfoglalások
használata című részt.
Biztonsági átfedés
Ez a réteg szintén azt vezérli, hogy kik írhatnak adott cellatartományokba. A
biztonsági átfedés azonban a TM1 szerver összes felhasználójára vonatkozik, nem
csak azokra, akik jogosultsággal rendelkeznek a TM1 alkalmazáshoz. A biztonsági
átfedés az elküldési elv érvényesítésével zárolja az adatokat.
Ne feledje: Az adatfoglalás vagy a biztonsági átfedés sosem adhat több jogosultságot, mint a
TM1 biztonsági engedélyei, mindössze tovább korlátozhatja egy felhasználó hozzáférését.
Az alábbi táblázat néhány jogosultságérvényesítési forgatókönyvet ismertet.
13. táblázat: A TM1 Application Server munkafolyamat-logikájának érvényesítéséhez
használt technikák
Elv

TM1-szerver

Jogosultságok Elem- és/vagy
cellaszintű
biztonság

Tulajdonjog

Magyarázat
Ha az adminisztrátor jóváhagyási és felelősségi alkalmazáshoz állít be
jogokat a jóváhagyási hierarchia és vezérlésdimenzió mentén, ezeket a
jogokat a rendszer leképezi elem- vagy cellaszintű biztonsággá. Az
elem- vagy cellaszintű biztonságot az alkalmazás konfigurációja
határozza meg.

Adatfoglalás
Kocka használatakor jóváhagyási vagy felelősségi alkalmazásban a
kockára a REQUIREDSHARED adatfoglalási módot alkalmazza a
rendszer. Ezen adatfoglalási mód esetében egy felhasználónak
adatfoglalással kell rendelkeznie a kockába való íráshoz. A TM1
Application Server olyan felhasználók számára biztosít adatfoglalást,
akik átveszik egy jóváhagyásihierarchia-csomópont vagy
-csomópontkészlet tulajdonjogát. Az adatfoglalás adott felhasználókra
vonatkozik, nem csoportokra. Egyszerre csak egy felhasználó lehet
egy legalsó szintű csomópont tulajdonosa. A TM1 Application Server
által biztosított adatfoglalás a megfelelő jóváhagyásihierarchiacsomópontokra vonatkozik. Vezérlésdimenzió használatakor az
adatfoglalás hatóköre az alkalmazás írható vezérlésdimenzió-szeleteire
terjed ki.
Ne feledje: Az adatfoglalási módszert a TM1 Application Server
állítja be egy bejegyzéssel a }CubeProperties vezérlőkockában, amely
a teljes kockára vonatkozik. Mivel az adatfoglalási mód a teljes
kockára vonatkozik akkor is, ha a TM1 alkalmazás hatóköre csak a
vezérlésdimenzióval rendelkező kocka egy szeletére terjed ki, a kocka
bármely régiójába kizárólag adatfoglalás segítségével lehet írni.
A központi alkalmazások az adatfoglalás ALLOWED (engedélyezett)
módját használják. Ez a mód lehetővé teszi, hogy opcionálisan
átvegye a tulajdonjogot, ha kizárólagos írási jogosultságot szeretne az
alkalmazás hatókörébe tartozó összes cellára vonatkozóan. A központi
alkalmazás felhasználói alapértelmezés szerint rendelkeznek írási
jogosultsággal, anélkül, hogy átvennék a tulajdonjogot a normál TM1
biztonságnak megfelelően.

Küldés

Biztonsági
átfedés

A csomópont elküldésének művelete csak jóváhagyási
alkalmazásokban érvényes. Csomópont elküldésekor a jóváhagyási
hierarchia csomópont és a vezérlésdimenzió által azonosított adatszelet
zárolva lesz, így nem kerülhet sor több adatbevitelre. A zárolást egy
biztonsági átfedési kockával lehet elvégezni.
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Biztonsági jogosultságok kikényszerítése egy alkalmazásban
Beállíthatja azt a módszert, amely meghatározza, hogy egy kockára vagy cellára vonatkozó
jogosultságokat hogyan kényszeríti ki egy alkalmazás.
A TM1 korábbi verzióiban a jóváhagyási hierarchiát nem lehetett megosztani egy
alkalmazásban. Bizonyos adatok megtekintésére vagy szerkesztésére vonatkozó
jogosultságokat a jóváhagyási hierarchia elemszintű biztonságával lehetett kikényszeríteni. Az
architektúra módosult, így a jogosultságokat cellaszintű biztonsággal lehet kikényszeríteni. Ez
a változtatás azt eredményezi, hogy a jóváhagyásihierarchia-dimenzió több alkalmazásban is
használható. Emellett lehetővé teszi több alkalmazás telepítését egyazon kockából. Mostantól
kiválaszthatja, hogy elemszintű biztonság vagy cellaszintű biztonság használatával kívánja a
biztonsági jogosultságokat kikényszeríteni egy alkalmazásban.
Az alkalmazások létrehozásakor a biztonság kikényszerítésének alapértelmezett módja az
elemszintű biztonság, de az Alkalmazásterv lapon található Jogosultságok érvényesítésének
módszere beállítással megadhatja a jogosultságok kikényszerítésének módját (elem- vagy
cellaszintű). További információkért lásd: Alkalmazástulajdonságok beállítása a TM1
Performance Modeler programban.
Ha jóváhagyásihierarchia-dimenziót kíván megosztani a TM1 alkalmazások között,
cellaszintű biztonságot kell alkalmaznia a jogosultságok kikényszerítéséhez. A cellaszintű
biztonság használatakor a vezérlésdimenzió az alkalmazások felvázolására használható.
Cellaszintű biztonság használatakor a TM1 Application Server Cellabiztonság kockákat hoz
létre az alkalmazás összes olyan adatkockájához, amely tartalmazza a jóváhagyásihierarchiadimenziót. Ha a Cellabiztonság kockák már léteznek, a TM1 Application Server kibővíti a
dimenziószámukat, hogy a kockák mindenképpen tartalmazzák a jóváhagyásihierarchiadimenziót és a vezérlésdimenziót, ha az használatban van.
Ha a jogosultságok elemszintű biztonsággal vannak kikényszerítve, az elemszintű biztonság a
jóváhagyásihierarchia-dimenzión van feltöltve egy TurboIntegrator folyamat segítségével.
Ebben az esetben a jogosultságok módosítása nem hoz létre biztonsági frissítést.
Nem használhat vezérlésdimenziót, ha elemszintű biztonság segítségével vannak
kikényszerítve a jogosultságok.
Az elemszintű biztonságot a jóváhagyási hierarchiákhoz az Elembiztonság érvényesítése a
jóváhagyási hierarchiákon paraméterrel kapcsolhatja be. Ez a paraméter egy adott TM1
szerver minden jóváhagyási vagy felelősségi alkalmazásának a tulajdonsága.
Ne feledje: A paraméter nem érvényes központi alkalmazásokban, mert azok nem
rendelkeznek jóváhagyási hierarchiával. A TM1 nem kényszerít ki további TM1 biztonságot a
központi alkalmazások esetében.
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Az Elembiztonság érvényesítése a jóváhagyási hierarchiákon alapértelmezett értéke az új
és a frissített környezetekben is Nem. Ezt a paramétert az Alkalmazások mappa
Tulajdonságok panelén állíthatja be.
Annak biztosításához, hogy a nem TM1 alkalmazásfelületek, például a TM1 Web, az
Architect vagy a Cognos Business Intelligence felhasználói csak azokat a
jóváhagyásihierarchia-dimenzió elemeket lássák, amelyekhez hozzáféréssel rendelkeznek,
állítsa a paramétert Igen értékűre. Ne feledje, hogy a felhasználók több alkalmazáshoz is
rendelkezhetnek hozzáféréssel. Az Igen beállítás elemszintű biztonságot alkalmaz minden
jóváhagyási hierarchiaként használt dimenzióra.
A korábbi kiadásokban az elemszintű biztonság nem vonatkozott a jóváhagyásihierarchiadimenzióra. Így ha például az Architect eszközt használja, megtekintheti a jóváhagyási
hierarchia összes elemét a részhalmazszerkesztőben, noha csak azoknak az elemeknek az
adatait láthatja, amelyekhez jogosultsággal rendelkezik a TM1 alkalmazásban.
Ha a jogosultságok cellaszintű biztonság használatával vannak kikényszerítve, az elemszintű
biztonságot csak akkor alkalmazza a rendszer a jóváhagyásihierarchia-dimenzióra, ha az
Elembiztonság érvényesítése a jóváhagyási hierarchiákon értéke Igen. Ha
azElembiztonság érvényesítése a jóváhagyási hierarchiákon értéke igen, az elemszintű
biztonságot a rendszer egy olyan szabály használatával alkalmazza, amely egy, a TM1
Application Server által kezelt vezérlőkockára hivatkozik. Ez a kocka olyan logikát tartalmaz,
amely kiszámítja az összes olyan csoport és alkalmazás összesített biztonságát, amely
ugyanazt a jóváhagyásihierarchia-dimenziót használja. Ebben az esetben, mivel az elemszintű
biztonság szabályok segítségével működik, a TM1 Application Servernek biztonsági frissítést
kell elvégeznie a jogosultságok frissítésekor. Nagyméretű TM1 szerver esetén a biztonsági
frissítés hosszabb időt vehet igénybe. Ha ez az időtartam nem elfogadható, akkor visszatérhet
az elemszintű biztonság használatához a jogosultságok kikényszerítéséhez, vagy átállíthatja az
Elembiztonság érvényesítése a jóváhagyási hierarchiákon paramétert Nem értékűre. Ha
elemszintű biztonság használatával kényszeríti ki a jogosultságokat, nem használat
vezérlésdimenziót.
Ha a cellabiztonság a Jogosultságok érvényesítésének módszere, akkor beállíthat egy
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE nevű paramétert is a }CubeSecurityProperties
kockában, amely az alkalmazás hatókörébe eső adatkockákra vonatkozik.
Ha a CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE értéke Igen, akkor az elem- és a
cellabiztonság közül a korlátozóbb érvényesül. Ha például egy adott elem elemszintű
biztonságának az értéke READ egy adott csoporthoz, és az arra a dimenzióelemre hivatkozó
cella cellaszintű biztonságának az értéke WRITE, akkor a biztonság a READ értéket veszi
figyelembe. Ha a CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE paraméter beállítása IGEN
értéktől eltérő, a szerver hasonlóképpen viselkedik, mint a korábbi kiadásokban.
A paraméter beállítása attól függ, hogy az új viselkedést szeretné alkalmazni, amikor a
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE értéke igen, vagy inkább a TM1 szerver meglévő
viselkedését kívánja megőrizni. Ha rendelkezik olyan TM1 alkalmazásokkal, amelyek a TM1
10.1.1-es vagy korábbi változataival lettek összeállítva, érdemes megőrizni a régi viselkedést,
így a CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE paramétert nem kell módosítani. Ha új
alkalmazásokat állít össze, és a jóváhagyásihierarchia-dimenziók megosztását és a READ
szintű elembiztonságot kívánja használni egyes dimenziókon, akkor a
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE paramétert igen értékűre állíthatja, hogy az
elemszintű biztonság érvényesüljön.
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Ha már vannak a TM1 10.2-es változatában telepített alkalmazásai, előfordulhat, hogy már
használta az IBM 'Elembiztonság és TM1 alkalmazások a TM1 10.2-es változatában'
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21659499 című technikai
megjegyzésében ismertetett technikákat.
A CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE paraméter használatával könnyebben
modellezheti a technikai megjegyzésben ismertetett forgatókönyvek egy részét.
A TM1 Application Server nem tud hozzáférni a CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE
paraméterhez, amely alapértelmezés szerint üres. Ez a viselkedés azt jelenti, hogy a TM1
szerveren a WRITE szintű cellabiztonság felülírja a READ szintű elembiztonságot. Ez a
viselkedés a korábbi kiadásokban jellemző. Ha a cellaszintű biztonság használatával kívánja
kikényszeríteni a jogosultságokat, például jóváhagyási hierarchiák megosztásához, és az
elemszintű biztonságot READ értékűre szeretné állítani, állítsa be a paraméter számára az
IGEN értéket a vonatkozó kockák esetében.
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10. fejezet Cognos TM1 eredménymutató-készítés
Az IBM Cognos TM1 eredménymutató-készítés eredménymutató-készítési irányítópultokat és
stratégiakezelési képességeket integrál a Cognos TM1 alkalmazásba. A megfigyelni kívánt fő
teljesítménymutatók (KPI-k) meghatározásához használja az IBM Cognos TM1 Performance
Modeler alkalmazást. Ezeket a teljesítménymutatókat felhasználhatja az
eredménymutató-készítési diagramok készítéséhez. A létrehozott eredménymutatóobjektumokat és diagramokat a rendszer a Cognos TM1 szerveren tárolja, ahol a felhasználók
interaktív irányítópultok formájában hozzáférhetnek azokhoz. Az eredménymutató-készítési
funkciók gyűjteménye biztosítja az eredménymutató-készítés és stratégia szoros integrálását a
tervezési és elemzési képességekkel, valamint az irányítópultok létrehozásával.
Az eredménymutató-készítési kockákat és diagramokat az IBM Cognos Insight, az IBM
Cognos Workspace és az IBM Cognos TM1 Web alkalmazásokban használhatja.
Ez a szakasz részletes információkat biztosít az eredménymutató-objektumokról és
diagramokról, valamint ismerteti az eredménymutató-készítési megoldások összeállításának
és telepítésének módját.

Eredménymutató-készítési mintaszerver
Az IBM Cognos TM1 egy GO_Scorecards nevű eredménymutató-készítési minta adatbázist
biztosít.
A minta használatra kész eredménymutató-készítési objektumokat tartalmaz, például
mérőszámkockákat, hatásdiagramokat, stratégialeképezéseket és egyéni diagramokat.

A Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás ismertetése
Az IBM Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás eredménymutató-készítési és
stratégiakezelési képességeket integrál az IBM Cognos TM1 alkalmazásba, ezáltal biztosítja a
teljesítménykezelés és a tervezés jobb integrációját. Az IBM Cognos TM1 Performance
Modeler segítségével határozhat meg és állíthat össze eredménymutató-készítési
megoldásokat. Ezután elérhetővé teheti azokat használatra és megfigyelésre az IBM Cognos
Insight, az IBM Cognos Workspace és az IBM Cognos TM1 Web alkalmazásban.
A Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás segítségével a következő feladatokat
hajthatja végre:
v Vizuális módon rögzítheti és figyelheti meg a szervezeti stratégia és a célkitűzések
alakulását
v Meghatározhatja és megfigyelheti a fő teljesítménymutatókat (KPI-ket) a jelzőfények és a
trendjelző ikonok segítségével
v Összehasonlíthatja a fő teljesítménymutatókat a vállalati stratégiai célokkal
v Interaktív eredménymutató-diagramokat és adatmegjelenítéseket hozhat létre

Mi az az eredménymutató?
Az eredménymutató olyan teljesítmény-mérőszámok gyűjteménye, amelyek célja az üzleti
egységek vagy szervezetek stratégiai céljainak ábrázolása. Az eredménymutatók információi
azonosítják a célkitűzések teljesülésének arányát a tervezett és a tényleges eredmények
összehasonlításával. Az eredménymutatók vállalaton belüli szervezetekkel kapcsolatos
információkat is megjeleníthetnek. A vizuális állapotjelzők, például a jelzőfény- és
© Szerzői jog IBM 2012, 2017
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trendjelzőikonok használatával az eredménymutatók segítséget nyújtanak a felhasználók
számára a teljesítmény gyors értékelésében.

Mi az a Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás?
A Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás interaktív diagramokban és
adatmegjelenítésekben egyesíti a TM1-adatokat és -dimenziókat, amelyeket megoszthat a
többi felhasználóval.
A Cognos TM1 eredménymutató-készítési funkció fő terminológiája az alábbi objektumokat
tartalmazza:
Eredménymutató-megoldás
TM1-objektumok gyűjteménye, amely tartalmaz egy mérőszám-dimenziót, egy
mérőszámkockát és egy vagy több interaktív eredménymutató-diagramot. A Cognos
TM1 Performance Modeler alkalmazás egy beépített eredménymutató-megoldással
rendelkezik, amelyet a Cognos Insight is használ.
Mérőszám
Egy érték vagy egy fő teljesítménymutató (KPI), amely egy fontos üzleti terület
teljesítményét jelzi. Ilyen terület például a Nyereség, az Árbevétel és a Kiadások.
Mérőszámjelző
Egy fő üzleti terület (mérőszám) teljesítményének, állapotának vagy trendjének
mértéke. A mérőszámjelző az aktuális eredményeket hasonlítja össze a célértékekkel.
Például Eredmény, Állapot és Trend.
Különböző közönségek számára hozhat létre eredménymutatókat, így különböző mértékű
részletezettséget érhet el. Az eredménymutató-megoldás leghatékonyabb kezeléséhez a
szervezet minden egységéhez külön eredménymutatót hozhat létre.

Eredménymutató-készítési adatok
A Cognos TM1 rendszer új vagy meglévő adatain alapuló eredménymutató-készítési
megoldásokat hozhat létre.

Eredménymutató-készítési diagramok
A Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás segítségével az alábbi, a
mérőszámkockában lévő dimenziókon alapuló interaktív diagramokat és adatmegjelenítéseket
hozhatja létre.
v Hatásdiagram
v Stratégialeképezés
v Egyéni diagram
v Előzménydiagram

Eredménymutató-készítési eszközök
A Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás az alábbi felhasználói felületeket
használja az eredménymutató-megoldások létrehozásához, kezeléséhez és megtekintéséhez.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Az eredménymutató-készítési megoldások létrehozásához és telepítéséhez a Cognos
TM1 Performance Modeler alkalmazást használhatja.
v Az eredménymutatók összeállításához szükséges feladatok elindításához használja
a Cognos TM1 Performance Modeler eredménymutatók nyitólapját.
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Az eredménymutatók nyitólapjának megnyitásához kattintson a Cognos TM1
Performance Modeler Modellterv nyitólapján az Eredménymutatók létrehozása
lehetőségre.
v Az eredménymutató-készítési dimenziók, kockák és diagramok meghatározásához
és létrehozásához használja a Cognos TM1 Performance Modeler kifejezetten erre
a célra készült eredménymutató-szerkesztési eszközeit.
v Ahhoz, hogy egy eredménymutató-készítési megoldást elérhetővé tegyen az IBM
Cognos Insight felhasználói számára, telepítse azt egy Cognos TM1 szerveren.
IBM Cognos Insight
A Cognos Insight irányítópult-szolgáltatásaival interaktív ábrázoló diagramokként
jelenítheti meg a stratégialeképezéseket és a hatásdiagramokat. A Cognos Insight
segítségével értékeket választhat a különböző időszakokhoz, mérőszámokhoz és
dimenziókhoz, és közvetlenül az eredménymutató-készítési diagramokban
elemezheti az adatokat.
IBM Cognos Workspace
Mérőszámkockák és eredménymutató-készítési diagramok megtekintéséhez és
használatához.
IBM Cognos TM1 Web
Mérőszámkockák, hatásdiagramok és stratégialeképezések megtekintéséhez és
használatához.

Eredménymutató-készítési objektumok
A Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás az alábbi speciális TM1-objektumokat
használja az eredménymutató-készítési megoldás rendezéséhez és tárolásához:
v Mérőszám-dimenzió
v Mérőszámjelző-dimenzió
v Mérőszámkocka
v
v
v
v

Hatásdiagram
Stratégialeképezés
Egyéni diagram
Előzménydiagram

Eredménymutató-készítési megoldás
Az IBM Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás számos eredménymutatóobjektumot tartalmaz (dimenziók, kockanézet és diagramok). Ezen objektumok segítségével
vizuálisan és interaktív módon oszthatja meg egy üzleti egység vagy szervezet
teljesítményének mérőszámait és stratégiai céljait.
A felhasználók használhatják az eredménymutató-kockanézet és -diagramok információit. A
tervezett és a tényleges eredmények összehasonlításával láthatják, hogy a célkitűzések
megvalósulnak-e. Különböző közönségek számára hozhat létre eredménymutatókat, így
különböző mértékű részletezettséget érhet el. Az eredménymutató-megoldás leghatékonyabb
kezeléséhez a szervezet minden egységéhez külön eredménymutatót hozhat létre.
A Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás alapja egyetlen TM1 mérőszámkocka. A
mérőszámkocka dimenzióinak segítségével összeállíthatja azokat az eredménymutatódiagramokat, amelyekre az eredménymutató-készítési megoldásban szüksége van.
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Eredménymutató-készítési megoldás
Mérőszámkocka
Mérőszám-dimenzió
Mérőszámjelző-dimenzió
Idődimenzió
További dimenziók (földrajzi hely, termék...)

Eredménymutató-készítési diagramok
Hatásdiagram
Stratégialeképezés-diagram(ok)
Egyéni diagram(ok)

8. ábra: Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás

Az eredménymutató szerkezetének létrehozásához az IBM Cognos TM1 Performance
Modeler alkalmazást használhatja. Az eredménymutató szerkezetének egy részét a meglévő
IBM Cognos TM1-adatok adják.

Az eredménymutató-készítési megoldás követelményei
Az eredménymutatók a Cognos Insight alkalmazásban való használata előtt legalább egyet
létre kell hoznia és közzé kell tennie a TM1 Performance Modeler alkalmazásban.
A Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás legfontosabb követelménye egy
mérőszámkocka megléte. Alapértelmezés szerint a rendszer az adott kockához tartozó összes
eredménymutató-készítési diagramot is hozzáadja az eredménymutató-készítési megoldáshoz.
Az eredménymutató-készítési megoldás közzétételéhez nem szükséges további diagramok
létrehozása, az eredménymutató-készítési megoldás azonban mindig tartalmazza a
mérőszámkocka létrehozásakor automatikusan létrejövő hatásdiagramot.
Az eredménymutató-készítési megoldás a következőket tartalmazza:
v Mérőszámkocka
– Mérőszám-dimenzió
– Mérőszámjelző-dimenzió
– Idődimenzió
– Opcionális – több földrajzihely-, termék- vagy ügyféldimenzió.
v Hatásdiagram (automatikusan jön létre az eredménymutató-kockához)
v Előzménydiagram (automatikusan jön létre az eredménymutató-kockához)
v Választható eredménymutató-készítési diagramok:
– Stratégialeképezés
– Egyéni diagramok

Mérőszámkocka
A mérőszámkocka egy olyan speciális típusú kocka az IBM Cognos TM1 Performance
Modeler alkalmazásban, amely az eredménymutató-megoldások és eredménymutatódiagramok alapjaként szolgál. Olyan mérőszámkockát hozhat létre, amely az
eredménymutató-információk megtekintéséhez és elemzéséhez használni kívánt összes
dimenziót tartalmazza.
A mérőszámkockák segítségével megfigyelhet több mérőszámot és mérőszámjelzőt. A
mérőszámkocka elsődleges szolgáltatása egy táblázat több sorának aktuális relatív állapotát
jeleníti meg. Egyszerre több mérőszám aktuális trendjét jeleníti meg.
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Az alábbi lista bemutatja a mérőszámkockák szabványos eredménymutató-elrendezését:
v Sorcímdimenzió: mérőszám-dimenzió
v Oszlopcím-dimenzió: mérőszámjelző-dimenzió
v Kontextusdimenziók: idő, földrajzi hely és egyéb adatkontextus-dimenziók
Mérőszámok dimenzió

Mérőszámjelzők dimenzió

Jelzőfények állapotjelző ikonjai

További környezeti dimenziók

Idődimenzió

Trendjelző ikonok

9. ábra: Példa mérőszámkockára

A mérőszámkocka a mérőszám-dimenziót és a mérőszámjelző-dimenziót az egyéb normál
TM-dimenziókkal kombinálja.
Ezek a kockák az egyéb TM1-kockákkal megegyező tulajdonságokkal rendelkeznek. A
kockákba importálhat dimenziókat más meglévő dimenziókból.
A mérőszámkockákhoz legalább az alábbi dimenziók szükségesek:
v Egy mérőszám-dimenzió
v Egy mérőszámjelző-dimenzió
v Egy idődimenzió
Opcionálisan hozzáadhat további meglévő dimenziókat is, ilyen például a földrajzi hely vagy
a termékek.
Megjegyzés: Mérőszámkocka létrehozásakor automatikusan létrejön egy hatásdiagram. A
mérőszámkockák csak egy hatásdiagrammal rendelkezhetnek.

Mérőszám-dimenzió
A mérőszám-dimenziók a vállalatában vagy szervezetében megfigyelni kívánt fontos
mérőszámokat és fő teljesítménymutatókat (KPI-ket) tartalmaznak.
Ezen számadatok mérőszámok, és mindegyik a teljesítmény egy szempontját azonosítja,
például a Bruttó nyereség, az Árbevétel vagy a Termékköltség szempontot. Megfigyelheti egy
mérőszám tényleges teljesítményét, és összehasonlíthatja azt az elvárt vagy célértékekkel, ha
mérőszámjelzőkkel kombinálja azt az állapottal, eredménnyel és a trenddel kapcsolatos
további részletek biztosításához. A mérőszámok a kockanézetek sorcímében jelennek meg.

10. fejezet Cognos TM1 eredménymutató-készítés
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Mérőszám-dimenzió

Egyes mérőszámok
10. ábra: Mérőszám-dimenzió egy mérőszámkockában

Saját mérőszám-dimenzió tervezése
Mivel előfordulhat, hogy a mérőszám-dimenziók definíciói nem szerepelnek a meglévő
TM1-adatok között, lehet, hogy létre kell hoznia a mérőszám-dimenziót és az ahhoz
kapcsolódó mérőszámtagokat. A mérőszám-dimenzió létrehozásához használja a Cognos
TM1 Performance Modeler mérőszámdimenzió-szerkesztőjét.
Az eredménymutató-készítési megoldás felhasználóinak ismernie kell az egyes
mérőszámokhoz tartozó várt teljesítménymintákat. Egy megadott cél feletti Árbevétel például
egy pozitív jelző, amely azt mutatja, hogy a vállalkozás átlépi az előre jelzett árbevételt, egy
megadott cél feletti Termékköltség azonban negatív jelző, amely figyelmet igényel.

A mérőszám-dimenziók tulajdonságai
A mérőszám-dimenziók az alábbi, a dimenziószerkesztőben konfigurálható tulajdonságokkal
rendelkeznek.
Formátum tulajdonság
A numerikus vagy a dátum/idő megjelenítési formátumot határozza meg.
Teljesítményminta
A mérőszám alkalmazásának módja. A következő lehetőségekből választhat:
v A cél felett előnyös
v A cél elérésekor előnyös
v A cél alatt előnyös
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Válasszon egy Teljesítményminta beállítást a megfigyelni kívánt mérőszámhoz. Az
árbevétel esetében például a cél feletti, míg a termékköltségnél a cél alatti az előnyös
lehetőség.
Tűréstípus
A tűréstípus azt jelzi, hogyan kell értelmezni a tűrésjelző értékét.
v Abszolút érték, a tűrésjelző értéke a tűrés, és használata a meglévő formájában
történik.
v Százalék, a tűrésjelző értékét a rendszer a tűrésnek a cél százalékos értékeként
való kiszámításához használja.

Mérőszám-dimenzió számítások
A mérőszám-dimenziók meghatározásához használhatja a szabványos TM1-függvényeket.
Például:
Profit = Revenue - Expenses
Különböző számítások állíthatók be a legalsó szintű és a konszolidált szintű cellákhoz.
Legalsó szintű kifejezés
A legalsó szinten végzett egyszerű számítás.
Konszolidált szintű kifejezés
Az összesített eredményeken végzett számítás.
További információk: “Számítások létrehozása mérőszám- és mérőszámjelző-dimenziókhoz”
oldalszám: 169.

Mérőszámjelző-dimenzió
Az IBM Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldásban a mérőszámjelző-dimenziók
további információval szolgálnak a fő teljesítménymutatókkal (KPI) vagy a mérőszámokkal
kapcsolatban. Példák mérőszámjelzőkre: Eredmény, Állapot és Trend.
Az eredménymutató-megoldásban lévő mérőszámjelzők az aktuális eredményeket a
célértékekkel összevetve a fő üzleti területek teljesítményét, állapotát és trendjét mérik.
Például egy adott mérőszám Tényleges, Cél és Tűrés jelzői általában a kapcsolódó Eredmény,
Állapot és Trend jelzők számításához használatosak.
A Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás számos beépített, előre meghatározott
mérőszámjelzőt kínál. Használhatja az előre meghatározott mérőszámjelzőket, vagy
létrehozhatja a sajátjait. A mérőszámjelzők kiszámításához használhat szabványos
TM1-függvényeket és speciális eredménymutató-készítési függvényeket is.
A mérőszámjelzők megjeleníthetők numerikus értékként vagy vizuálisan, jelzőfényikonként
és trendikonként. A mérőszámjelző-dimenzió általában egy szabványos eredménymutató vagy
kockanézet oszlopdimenzió-címében jelenik meg.

10. fejezet Cognos TM1 eredménymutató-készítés
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Mérőszámkocka

Mérőszámjelző-dimenzió

Jelzőfények állapotjelző ikonjai

Egyes mérőszámjelzők

Trendjelzőikonok

11. ábra: Mérőszámjelző-dimenzió egy mérőszámkockában

Feldolgozó tulajdonság mérőszámjelző ikonokhoz
A Feldolgozó tulajdonság megadja a vizuális hivatkozásként használni kívánt jelzőikontípust
egy adott mérőszámjelző teljesítményének a megjelenítéséhez. Ezek az ikonok
mérőszámkockákban és eredménymutató-diagramokban jelennek meg. Minden
mérőszámjelzőhöz külön Feldolgozót adhat meg.
A Feldolgozó tulajdonság érvényes beállításai a következő listában találhatók:
v Jelzőfényikon – A Feldolgozó tulajdonságnál a trafficLight értéket adja meg.
v Mérőszámtrend ikon – A Feldolgozó tulajdonságnál a metricTrend értéket adja meg.
v Numerikus – Ha jelzőikon helyett numerikus értéket szeretne megjeleníteni, hagyja üresen
a cellát.
Jelzőfény állapotjelző
A jelzőfény vagy állapotjelző egy olyan ikon, amely egy mérőszámjelző állapotát
jeleníti meg. Az állapotot az ikon színe és alakja jelöli az alábbi táblázatban leírtak
szerint.
14. táblázat: Mérőszámmutató jelzőfény állapotjelző ikonjai
Jelzőfényikon

Leírás
A zöld kör ikon azt jelzi, hogy a társított mérőszámjelző állapota kielégítő.
A sárga rombusz ikon körültekintésre hívja fel a figyelmet a társított
mérőszámjelző állapotával kapcsolatban.
A vörös négyzet ikon figyelmeztetést jelez a társított mérőszámjelző állapotával
kapcsolatban.
Ez a kép olyan hiányos állapotot jelöl, amikor nem áll rendelkezésre adat a
Tényleges vagy a Cél mérőszámjelzőhöz. Ha ezen értékek egyike hiányzik, az
eredmény vagy az állapot nem számítható ki.

Trendjelző
A trendjelző azt jeleníti meg, hogy az adott oszlop értéke miként viszonyul valamely
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másik oszlop értékéhez. A trendjelző például megmutatja az előző időszaktól az
aktuális időszakig jelentkező trendet az időszakok közötti értékek összehasonlítása
révén. A trendjelző megjeleníti, hogy az érték magasabb, ugyanaz vagy alacsonyabb
mint az előző időszak értéke.
15. táblázat: Mérőszámjelző trendikonjai
Trendikon

Leírás
A zöld felfelé mutató háromszög ikon azt jelzi, hogy a trendérték magasabb, mint
a megelőző időszakban.
Az érték például magasabb, mint az előző hónapban vagy negyedévben.
A szürke gondolatjel ikon azt jelzi, hogy a trendérték változatlan.
A vörös lefelé mutató háromszög ikon azt jelzi, hogy a trendérték alacsonyabb,
mint a megelőző időszakban.
Az érték például alacsonyabb, mint az előző hónapban vagy negyedévben.

Üres cella

Azt jelzi, hogy a trend hiányos az adott időszakra vonatkozóan. Hiányos állapot
esetén a trend nem jeleníthető meg. Például az első időszakra vonatkozóan,
amilyen a Q1 (első negyedév), nem jeleníthető meg trend. Nem állnak
rendelkezésre korábbi adatok, még akkor sem, ha a mérőszám rendelkezik
Tényleges, Cél, Eredmény és Állapot értékekkel.

Alapértelmezett mérőszámjelzők
A Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás beépített, használatra kész
mérőszámjelzőket kínál. Amikor létrehoz egy mérőszámjelző-dimenziót, ezek a tagok
automatikusan létrejönnek, és a rendszer feltölti azokat a javasolt jelzőnevekkel és
számításokkal.
FIGYELMEZTETÉS:
A beépített mérőszámjelzők csak meglévő formájukban használhatók. Ne szerkessze
vagy törölje azokat, mert szükségesek az eredménymutató-készítéshez. Ha szüksége van
saját mérőszámjelzőkre, adja hozzá azokat a beépítettekhez.
A Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás a következő beépített mérőszámjelzőket
tartalmazza:
16. táblázat: Alapértelmezett mérőszámjelzők listája
Mérőszámjelző
neve
Állapot

Leírás
Olyan számított érték, amely a mérőszámhoz tartozó eredmény teljesítményét
mutatja.
A visszaadott numerikus érték egy jelzőfényikonként jelenik meg, amely
vizuálisan mutatja az állapotot a rácsnézetekben és a diagramokon.
v

1 – kiváló (célnak megfelelő vagy több)

v

0 – átlagos (a céltól 1 tűrésen belül)

v

1 – gyenge (a céltól több mint 1 tűrésre)

A(z) SCORESTATUS mérőszámjelző-függvényt használja:
=SCORESTATUS(’Score’)
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16. táblázat: Alapértelmezett mérőszámjelzők listája (Folytatás)
Mérőszámjelző
neve
Trend

Leírás
Számított érték, amely a mérőszám teljesítményének az előző időszak óta
történt változását mutatja.
Kiértékeli egy mérőszám eredményét, és egy visszaadott értékkel jelzi a
mérőszám aktuális teljesítményét
Csak akkor mutat pozitív vagy negatív trendet, ha az eredmény a tűrés 5%-ánál
nagyobb mértékben változik.
Alapértelmezés szerint ez a jelző úgy van konfigurálva, hogy
mérőszámtrend-jelzőikonként jelenjen meg, amely vizuálisan mutatja a trendet a
rácsnézetekben és a diagramokon.
v

1 – a trend javul

v

0 – nincs változás a trendben

v

1 – a trend romlik

A(z) SCORETREND mérőszámjelző-függvényt használja:
=SCORETREND(’Score’)
Tényleges

A Tényleges jelző értéke a műveleti adatokból származik.
Ezt az értéket a meglévő Cognos TM1-adatokból töltse fel.

Cél

A célérték a várt teljesítményszintet határozza meg.
Ezt az értéket a meglévő Cognos TM1-adatokból töltse fel.

Tűrés

A Tűrés értéke egy elfogadható tartományt határoz meg az adott céltól eltérő
eredmények számára.
Adja meg ezt az értéket, vagy töltse fel a meglévő Cognos TM1-adatokból.

Variancia

A Tényleges és a Cél jelző közötti különbséget számítja ki.
A következő számítást használja: =’Actual’-’Target’

Variancia
százalékos értéke

A Tényleges és a Cél jelző közötti különbség százalékos értékét számítja ki.
A következő számítást használja: =(’Actual’-’Target’)/’Target’

Eredmény

A mérőszám tényleges, cél és tűrés jelzőkön alapuló eredményét számítja ki.
Ez az érték azt jelöli, hogy a mérőszám megfelel-e a célnak, illetve magasabb
vagy alacsonyabb-e annál, valamint az eltérés mértékét. Megmutatja a céltól
való eltérést a tűrés mértékegységében mérve. Az értékek a –10 és 10 közötti
tartományban jelennek meg, ahol a 0 érték azt jelenti, hogy a mérőszám
megfelel a célnak. A pozitív eredmény azt mutatja, hogy a mérőszám jól teljesít.
A negatív eredmény azt mutatja, hogy a mérőszám nem teljesít jól.
A(z) SCORE mérőszámjelző-függvényt használja:
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Eredményváltozás

Az eredmény változását számítja ki az aktuális érték és az előző időszakból
származó érték összehasonlításával.
A Cognos TM1 LAG-függvényt használja az alábbiak szerint:
=’Score’-LAG(0,’Score’)
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16. táblázat: Alapértelmezett mérőszámjelzők listája (Folytatás)
Mérőszámjelző
neve

Leírás

Tényleges trend

Jelenleg nincs használatban.

Tényleges változás
százaléka

A tényleges jelző eredményváltozásának százalékos értékét számolja ki az
aktuális érték és az előző időszak értékének összehasonlításával.
A Cognos TM1 LAG-függvényt használja az alábbiak szerint:
=(’Actual’-LAG(0,’Actual’))/LAG(0,’Actual’)

Status_1_Count

Csak belső használatra.

Status_0_Count

Csak belső használatra.

Status_-1_Count

Csak belső használatra.

Felhasználó által meghatározott mérőszámjelzők
Létrehozhatja saját felhasználói mérőszámjelzőit, amelyek az egyes mérőszámok
teljesítményét egy összehasonlítható mérőszámhoz, például egy iparági szabványnak számító
mérőszámhoz viszonyítva mérik.
Előfordulhat például, hogy mérőszámjelzőket szeretne meghatározni egy előrejelzési
mérőszám teljesítményének megfigyeléséhez. Ebben az esetben származtatott és számított
mérőszámjelzőket kell létrehoznia.
Hozza létre az alábbi származtatott mérőszámjelzőket, és töltse fel a jelzőket a meglévő
előrejelzési adatokkal.
v Előrejelzett tényleges
v Előrejelzett cél
v Előrejelzett tűrés
Hozza létre az alábbi számított mérőszámjelzőket, és használja a mérőszámjelzőfüggvényeket a feltöltésükhöz.
v Előrejelzett eredmény – Az érték számításához használja a(z) SCORE függvényt.
Például: =SCORE(’Forecast Actual’,’Forecast Target’,’Forecast Tolerance’)
v Előrejelzett állapot – Az érték számításához használja a(z) SCORESTATUS függvényt.
Például: =SCORESTATUS(’Forecast Score’)
Ahhoz, hogy az adott mérőszámjelzőnél megjelenjen egy jelzőfényikon, adja meg a
trafficLight értéket a Feldolgozó tulajdonságnál.
v Előrejelzett trend – Az érték számításához használja a(z) SCORETREND függvényt.
Például: =SCORETREND(’Forecast Score’)
Ahhoz, hogy az adott mérőszámjelzőnél megjelenjen egy trendikon, adja meg a
metricTrend értéket a Feldolgozó tulajdonságnál.
A mérőszámjelzők létrehozásával és számításával kapcsolatos további információkért tekintse
át a következő témaköröket.
v “Mérőszámjelző-dimenzió létrehozása” oldalszám: 167.
v “Mérőszámjelző-függvények” oldalszám: 163.
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Mérőszámjelző-számítások és -függvények
A mérőszámjelzők számításainak meghatározásához szabványos TM1-függvényeket és
speciális mérőszámjelző-függvényeket használhat. A mérőszámjelzők számítása megadhat
olyan állapot-, eredmény- vagy trendértéket, amelyek ugyanazon mérőszám más jelzőin
alapulnak.
A mérőszámjelző SCORE függvénye segítségével például kiszámíthatja a mérőszám
Tényleges, Cél és Tűrés jelzőitől függő eredményét.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
A mérőszámjelzőkkel végzett számítások használatával kapcsolatos további információkért
tekintse át a következő témaköröket:
v “Mérőszámjelző-függvények” oldalszám: 163
v IBM Cognos TM1 Referencia dokumentáció, “Szabályfüggvények” témakör.
v Dimenziószámítások

Származtatott mérőszámok
A származtatott mérőszámok a fő teljesítménymutatókon vagy a mérőszám-dimenzió
mérésein alapulnak. Származtatott mérőszám például az alkalmazotti felmérések
eredményein, a munkaerő-vándorláson és a munkaerő-felvételi költségeken alapuló
alkalmazotti elégedettség, vagy a termékfelmérésen, a termékvisszavételek számán és az
ügyfélszámon alapuló ügyfél-elégedettség. Ez a két származtatott mérőszám ezután alapul
szolgálhat egy továbbszármaztatott mérőszám, a Vállalattal kapcsolatos általános elégedettség
értékének kiszámításához.
Származtatott mérőszám meghatározásához létre kell hozni egy hierarchiát a
mérőszám-dimenzióban. A szülőmérőszám a származtatott mérőszám lesz, a kiszámítása
pedig a gyermekmérőszámaiból történik. A szemléltető ábrán a Munkaerő-vándorlás, a
Jutalom, a Fizetés és a Képzési költség mérőszám az Alkalmazotti elégedettség
származtatott mérőszám gyermektagja. A gometric mérőszám-dimenzió az Alkalmazotti
elégedettség származtatott mérőszámot jeleníti meg annak gyermekmérőszámaival, a
Munkaerő-vándorlás, a Jutalom, a Fizetés és a Képzési költség mérőszámmal együtt.

A származtatott mérőszám állapotának kiszámítása a gyermekmérőszámok állapotából
származtatva történik. Az állapot meghatározása az alábbi három származtatott számítás
valamelyike alapján történik:
v Legpozitívabb állapot. A legpozitívabb gyermekmérőszám állapotát jelenti.
v Legkevésbé pozitív állapot. A legkevésbé pozitív gyermekmérőszám állapotát jelenti.
v Leggyakoribb állapot. Az összes gyermekmérőszámra nézve leggyakoribb állapotot
jelenti.
v Átlagos állapot. Az összes gyermekmérőszámra nézve átlagos állapotot jelenti.
Megjegyzés: A nem származtatott mérőszámok Nem származtatott mérőszámokként
jelennek meg. Ez az azonos hierarchiában található számított és származtatott mérőszámok
megkülönböztethetőségét szolgálja.
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Megjegyzés: A származtatott mérőszámok az esetenként eltérő egységekkel és
mérőszámokkal rendelkező közvetlen gyermekmérőszámok konszolidálásán alapulnak.
Emiatt a Cél és a Tényleges mérőszámjelzők nem adnak hiteles értéket, így nullaként
jelennek meg. Az Alkalmazotti elégedettség például a következőkön alapul: a
Munkaerő-vándorlás létszámhoz viszonyított százalékos értéke, a Jutalom fizetéshez
viszonyított százalékos értéke, a Fizetés pénzbeli értéke és a Képzési költség pénzbeli értéke.
Ezeknek az értékeknek a konszolidálása nem ad hiteles eredményt, így nincs megadva.
A gyermekmérőszámok állapotjelzői a következők:
v Kiváló teljesítmény

– a tényleges érték eléri vagy meghaladja a célértéket.

v Átlagos teljesítmény
belül van.

– a tényleges érték a célérték alatt, de az elfogadott tűréshatáron

v Gyenge teljesítmény
kívül van.

– a tényleges érték a célérték alatt és az elfogadott tűréshatáron

v Hiányos állapot

– nem áll rendelkezésre elég adat az állapot kiszámításához.

Legpozitívabb állapot
A származtatott mérőszám a legpozitívabb közvetlen gyermekmérőszám állapotát jelenti.

Az ábra azt mutatja, hogy a Vállalat általános megítélése származtatott mérőszám a
legpozitívabb gyermekmérőszámot jeleníti meg, amely ebben az esetben az Alkalmazotti
elégedettség.

Legkevésbé pozitív állapot
A származtatott mérőszám a legkevésbé pozitív közvetlen gyermekmérőszám állapotát jelenti.

Az ábra azt mutatja, hogy a Vállalat általános megítélése származtatott mérőszám a
legkevésbé pozitív gyermekmérőszámot jeleníti meg, amely ebben az esetben a Termékekkel
kapcsolatos elégedettség.

Leggyakoribb állapot
A származtatott mérőszám a közvetlen gyermekmérőszámok legtöbbször jelentett állapotát
jelenti.
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Az ábra azt mutatja, hogy a Vállalat általános megítélése származtatott mérőszám a
gyermekmérőszámok leggyakrabban jelentett állapotát jeleníti meg, amely ebben az esetben
az Alkalmazotti elégedettség és a Költségprofil.
Megjegyzés: Ha több leggyakoribb állapot is található, például kettő zöld és kettő sárga, az
állapot jelentése a legmagasabb prioritású állapottal történik. A zöld, vagyis a tökéletes
teljesítmény rendelkezik a legmagasabb szintű prioritással, míg a szürke, vagyis hiányos a
legalacsonyabbal.

Átlagos állapot
A származtatott mérőszám a közvetlen gyermekmérőszámok jelentett állapotainak átlagát
jelenti.

Az ábra azt mutatja, hogy a Vállalat általános megítélése származtatott mérőszám a
gyermekmérőszámok jelentett állapotainak átlagát jelenti.
Kapcsolódó feladatok:
“Származtatott mérőszám létrehozása” oldalszám: 179

Eredménymutató-készítési diagramok
A Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás segítségével a mérőszámkockában lévő
dimenziókon alapuló interaktív diagramokat és adatmegjelenítéseket hozhat létre. Ezekkel a
diagramokkal állítható össze az irányítópult a Cognos Insight programban.

Hatásdiagram
A hatásdiagramok a mérőszámkockában található egyes mérőszámok közötti pozitív és
negatív kapcsolatokat jelenítik meg. Ez a diagramtípus egy mérőszám egy másikra kifejtett
hatásának a megjelenítésével mutatja be az üzleti folyamatok tényleges alakulását.
Egy hatásdiagram megjelenítheti például azt, hogy az Árbevétel és a Kiadások hatással
vannak a Nyereség alakulására, az pedig a Bónuszok és a Kutatástámogatás alakulását
befolyásolja.
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Kutatástámogatás
Nyereség

A hatásdiagramok jelzőfényeket és trendjelzőket jelenítenek meg az egyes mérőszámok
állapotának és trendjének a jelzéséhez. Amikor egy felhasználó egy hatásdiagramot használ,
különböző kontextusokra szűrhet. A jelzőfény és a trendjelzők frissülnek a kiválasztott
dimenzió új értékeivel.

Hatásdiagramok tervezése
A hatásdiagramok három kategóriába rendezik a mérőszámokat: Befolyásoló mérőszámok,
Beállított mérőszámok és Befolyásolt mérőszámok.
v Befolyásoló mérőszámok – például Kiadások és Árbevétel
v Beállított mérőszámok – például Nyereség
v Befolyásolt mérőszámok – például Kutatástámogatás és Alkalmazotti bónuszok

Hatás jellege tulajdonság
A Hatás jellege tulajdonsággal konfigurálhatja azt a vonaltípust, amely a diagram
mérőszámai közötti pozitív vagy negatív hatásviszonyokat jeleníti meg.
v Pozitív – Folytonos vonalként jelenik meg a diagramban, egy mérőszám másik
mérőszámra kifejtett pozitív hatását jelzi.
v Negatív – Szaggatott vonalként jelenik meg a diagramban, egy mérőszám másik
mérőszámra kifejtett negatív hatását jelzi.
Ez a tulajdonság beállítható a Befolyásoló mérőszámok és a Befolyásolt mérőszámok
listákon található minden egyes mérőszám esetében.

Stratégialeképezés
A stratégialeképezés egy iparági szabványt követő ábrázolás, amely az üzleti teljesítményt
perspektívák, célkitűzések és mérőszámok alapján követi nyomon.
Az IBM Cognos TM1 eredménymutató-készítési funkciója segítségével hozhat létre
stratégialeképezéseket perspektívák és célkitűzések meghatározásával, majd a mérőszámok
ezekre történő leképezésével. A stratégialeképezések a mérőszámok állapotát jelenítik meg
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jelzőfényekkel és trendjelző ikonokkal. A stratégialeképezés a perspektívákat, a
célkitűzéseket és a mérőszámokat a következő hierarchiába rendezi:
v A stratégialeképezés több perspektívát tartalmazhat.
v Mindegyik perspektívához több célkitűzés tartozhat.
v Mindegyik célkitűzés több mérőszámmal rendelkezhet.
A stratégialeképezés gyakori perspektívái a következők lehetnek:
v
v
v
v

Pénzügyi teljesítmény
Ügyfélismeretek
Belső üzleti folyamatok
Tanulás és növekedés

Ha egy célkitűzés mérőszámjelző-ikonja fölé viszi a mutatót, megjelenik a kapcsolódó
mérőszámjelzőket tartalmazó lista.
Ha egy perspektíva jelzőikonjai fölé viszi a mutatót, megjelenik a diagram és a perspektíva
neve.

12. ábra: Példa stratégialeképezésre

Stratégialeképezési kapcsolatok
A stratégialeképezésben lévő kapcsolatok irányt jelző nyilakként jelennek meg, amelyek a
diagramban található célkitűzések közötti viszonyt vagy áramlási irányt jelzik. A
stratégialeképezésekhez nem szükségesek kapcsolatok, de ha szeretné, hozzáadhatja azokat.
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A stratégialeképezések alapértelmezett értékei
Stratégialeképezés létrehozásakor a rendszer automatikusan létrehozza ahhoz az alábbi
perspektívákat és célkitűzéseket. Ezeket a perspektívákat és célkitűzéseket kiindulópontként
használhatja, szerkesztheti azokat vagy létrehozhat azokból saját kombinációkat.
v Pénzügyi
– Az árbevétel növelése
– Kiadások csökkentése
v Ügyfél
– Panaszok számának csökkentése
v Belső folyamatok
v Tanulás és innováció

Stratégialeképezések állapota és állapotszámításai
A stratégialeképezésekben lévő perspektívák és célkitűzések az alapul szolgáló mérőszámok
állapotának az összegzését jelenítik meg a diagramban. A diagramban lévő egyes
perspektívákhoz és célkitűzésekhez tartozó, alapul szolgáló mérőszámok összegzési vagy
"felgöngyölítési" módjának vezérléséhez beállíthatja az állapotszámítást.
A mérőszámok állapota egy olyan számított érték, amely a mérőszám teljesítményét jelöli. A
visszaadott numerikus érték egy jelzőfény ikonként van ábrázolva, amely vizuálisan jeleníti
meg az állapotot a diagramban. Az állapotérték Kiváló, Átlagos, Gyenge és Hiányos lehet.
17. táblázat: A mérőszámokat összegző állapot a stratégialeképezésekben
Állapot

Leírás

Kiváló

A zöld kör ikon azt jelzi, hogy az állapot kielégítő.
A mérőszám elérte a célt, vagy afölött van.

Átlagos

A sárga rombusz ikon figyelmet igénylő állapotot jelez.
A mérőszám a céltól egyszeres tűrésen belül van.

Gyenge

A vörös négyzet ikon figyelmeztető állapotot jelez.
A mérőszám az egyszeres tűrésnél távolabb van a céltól.

Hiányos

Hiányos állapot jelzi, hogy nem áll rendelkezésre adat a tényleges vagy a
cél mérőszámjelzőhöz. Az eredmény vagy az állapot nem számítható ki.

A mérőszámok a stratégialeképezésben történő összegzési módjának vezérléséhez használt
állapotszámításokat a következő táblázat ismerteti.
18. táblázat: A mérőszámokat összegző állapotszámítások a stratégialeképezésekben
Állapotszámítás

Leírás

Nincs állapot

Nem jelenít meg állapotot az ezen perspektívához vagy célkitűzéshez
társított mérőszámok esetében.

Leggyakoribb állapot

Az ezen perspektívához vagy célkitűzéshez társított összes mérőszám
leggyakrabban előforduló állapotához tartozó állapotikont jeleníti meg.
Ha például a társított mérőszámok Kiváló (2), Átlagos (4), Gyenge (1) és
Hiányos (0) értékűek, a rendszer az Átlagos állapotot jeleníti meg.
10. fejezet Cognos TM1 eredménymutató-készítés
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18. táblázat: A mérőszámokat összegző állapotszámítások a
stratégialeképezésekben (Folytatás)
Állapotszámítás

Leírás

Legpozitívabb állapot

Az ezen perspektívához vagy célkitűzéshez társított összes mérőszám
legpozitívabb állapotához tartozó állapotikont jeleníti meg.
Az állapotot a rendszer a következő prioritási sorrend szerint választja ki:
Kiváló, Hiányos, Átlagos, Gyenge.
Ha például a társított mérőszámok Kiváló (1), Átlagos (1), Gyenge (3) és
Hiányos (1) értékűek, a rendszer a Kiváló állapotot jeleníti meg.

Legkevésbé pozitív
állapot

Az ezen perspektívához vagy célkitűzéshez társított összes mérőszám
legkevésbé pozitív állapotához tartozó állapotikont jeleníti meg.
Az állapotot a rendszer a következő prioritási sorrend szerint választja ki:
Gyenge, Hiányos, Átlagos, Kiváló.
Például:
Ha a társított mérőszámok Kiváló (1), Átlagos (1), Gyenge (1) és Hiányos
(1) értékűek, a legkevésbé pozitív állapot a Gyenge.
Ha a társított mérőszámok Kiváló (1), Átlagos (1), Gyenge (0) és Hiányos
(2) értékűek, a legkevésbé pozitív állapot a Hiányos.
Ha a társított mérőszámok Kiváló (1), Átlagos (1), Gyenge (0) és Hiányos
(0) értékűek, a legkevésbé pozitív állapot az Átlagos.

Egyéni diagram
Az egyéni diagram egy stratégialeképezés, amelyben egyéni képet importálhat, majd
mérőszámokat jeleníthet meg dimenzionális kontextussal a képen adatpontokként.
Az egyéni diagramok ezen példái érhetők el:
Földrajzi térképek
A szervezet területi fókuszának megjelenítéséhez.
Folyamatdiagramok
A mérőszámokat a folyamatáram kontextusában mutathatja be.
Az egyéni diagramok a mérőszám- és kontextusdimenziók neveit jelenítik meg a jelzőfény- és
trendjelző ikonokkal, amelyek külön rétegként jelennek meg a kiválasztott kép fölött.
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13. ábra: Példa egyéni diagramra

Egyéni diagram dimenziói
Egyéni diagram létrehozásához először válasszon ki egy képet, majd válassza ki a diagramban
használni kívánt dimenziókat és dimenziókontextust.
v Elsődleges dimenzió (kötelező)
v Másodlagos dimenzió (választható)
v Másodlagos dimenzió kontextusa (választható)

Mintaképek
Ezek a képek állnak rendelkezésre az egyénidiagram-szerkesztőben:
v Földrajzi hely dimenzióval használható világtérkép.
v Folyamatáram-diagram.
v Szervezeti diagram.

Képfájltípusok
A következő képfájltípusok bármelyikét használhatja az egyéni diagramokban:
v PNG
v GIF
v BMP
v JPEG
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Képtulajdonságok
Szerkesztheti a képméret és az átlátszóság tulajdonságait.

Előzménydiagram
Az előzménydiagram egy oszlopdiagramon jeleníti meg egy mérőszám adatait.
Alapértelmezés szerint összehasonlítja a tényleges értéket a célértékkel minden egyes
időszakhoz, és jelzi, hogy az eredmények az elfogadott tűréshatáron belül vannak-e. Az
időszakok látható tartományát a fókuszsáv csúsztatásával változtathatja meg a részletezés
szintjének növeléséhez vagy csökkentéséhez.
Amikor a mutatót egy oszlop fölé viszi, további adatok jelennek meg az alapul szolgáló
értékekről, beleértve a jelzőfényeket és a trendjelzőket is. A jelzőfények az állapotot mutatják
a mérőszámhoz meghatározott teljesítménymintának megfelelően. Ha a teljesítményminta
például A cél felett előnyös lehetőségre van állítva, az állapot az alábbiak valamelyike lehet:
v Kiváló teljesítmény

– a tényleges érték eléri vagy meghaladja a célértéket.

v Átlagos teljesítmény
belül van.

– a tényleges érték a célérték alatt, de az elfogadott tűréshatáron

v Gyenge teljesítmény
kívül van.

– a tényleges érték a célérték alatt és az elfogadott tűréshatáron

A teljesítménymintákkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő
témakört: “Mérőszámjelző-dimenzió” oldalszám: 149.
A trendjelzők azt jelzik, hogy a teljesítmény javult (

), romlott (

), vagy változatlan

maradt ( ) az előző időszakhoz képest. Ahol nem érhető el előző időszak, például egy
előzménydiagram kezdeti sávján, nem jelenik meg trendinformáció.
A következő példa egy olyan előzménydiagramot mutat, amely nyolc hónap árbevételadatait
ábrázolja. A teljes árbevételből levezetett teljesítmény minden hónapban átlagos, kivéve 2013
februárját. 2013 februárját kiemelve látható, hogy a teljesítmény gyenge, és csökkenő trendet
mutat 2013 januárjához képest.
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Céladatok

Tűrés
Tényleges
adatok

Időszakra
Fókuszsáv
vonatkozó részletes adatok
14. ábra: Példa előzménydiagramra

Mérőszámjelző-függvények
Az IBM Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás tartalmaz kifejezetten a
mérőszámjelző-számításokhoz készült függvényeket is. Az alapértelmezett
mérőszámjelzőkben ezen függvények például az Eredmény, az Állapot és a Trend lehetnek.
Ezeket a saját mérőszámjelzőihez használhatja.
Ezek a függvények a kifejezésszerkesztőben érhetők el a mérőszámjelzők használatakor.

SCORE
Cél
A SCORE függvény kiszámítja egy mérőszám eredményét a tényleges, cél és tűrés jelzők egy
megadott kontextusához.
Ez a függvény visszaad egy értéket, amely azt jelöli, hogy egy mérőszám megfelel-e a célnak,
illetve magasabb vagy alacsonyabb-e annál, valamint az eltérés mértékét. Megmutatja a céltól
való eltérést a tűrés mértékegységében mérve. A –10 és 10 közötti tartományban ad vissza
értéket, ahol a 0 érték azt jelenti, hogy a mérőszám megfelel a célnak. A pozitív eredmény azt
mutatja, hogy a mérőszám megfelel a célnak. A negatív eredmény azt mutatja, hogy a
mérőszám nem felel meg a célnak.
Ez a függvény csak olyan kockában érvényes, amely rendelkezik mérőszám-dimenzióval, és
képes meghatározni a mérőszám és a tűréstípus teljesítménymintáját.
=SCORE('<Tényleges>','<Cél>'),'<Tűrés>'
10. fejezet Cognos TM1 eredménymutató-készítés
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Paraméterek
Tényleges
A Tényleges jelzőt jelölő mérőszámjelző neve.
Cél
A Cél jelzőt jelölő mérőszámjelző neve.
Tűrés
A Tűrés jelzőt jelölő mérőszámjelző neve.

Minta
Ezt a függvényt használja például az Eredmény nevű alapértelmezett mérőszámjelző.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

SCORESTATUS
Cél
A SCORESTATUS függvény a mérőszámhoz tartozó eredmény teljesítményét mutató értéket
számítja ki.
Ez a függvény az aktuális kontextus mérőszámeredményét tartalmazó tagot használ.
A mérőszám teljesítményének jelöléséhez az alábbi numerikus értékek egyikét adja vissza:
v 1 – kiváló (célnak megfelelő vagy több)
v 0 – átlagos (a céltól egy tűrésen belül)
v –1 – gyenge (a céltól több mint 1 tűrésre)
=SCORESTATUS('Eredmény')

Paraméterek
A Score paraméter egy mérőszám eredményjelzőjét jelölő mérőszámjelző neve.

Minta
Ezt a függvényt használja például az Állapot nevű alapértelmezett mérőszámjelző.
=SCORESTATUS(’Score’)

SCORETREND
Cél
A SCORETREND függvény egy olyan értéket számít ki, amely azt jelzi, hogy a mérőszám
teljesítménye hogyan változott az előző időszak óta.
A függvény egy, a mérőszám eredményét tartalmazó tagot használ, és a mérőszám aktuális
teljesítményének jelöléséhez az alábbi értékek egyikét adja vissza:
v 1 – javul
v 0 – nincs változás
v –1 – romlik

164

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Csak akkor mutat pozitív vagy negatív trendet, ha a eredmény a tűrés 5%-ánál nagyobb
mértékben változik.
Ez a függvény csak egy olyan idődimenzióval rendelkező kockában működik, amely az
összes tagnál meghatározza az előző időszak értékét.
=SCORETREND(Eredmény)

Paraméterek
Az Eredmény paraméter az Eredmény jelzőt jelölő mérőszámjelző neve.

Minta
Ezt a függvényt használja például a Trend nevű alapértelmezett mérőszámjelző.
=SCORETREND(’Score’)

Az eredménymutató-készítési diagramok és megjelenítések
használata
Az eredménymutató-készítési diagramok interaktív funkciókkal rendelkeznek a modellezők
és a felhasználók számára egyaránt, amikor a diagramokat az azokat támogató IBM
Cognos-alkalmazásokban tekintik meg.
Az eredménymutató-készítési diagramok interaktív funkciói közé tartozik például a
nagyítás/kicsinyítés, a kibontás, az összecsukás és a megjelenített adatok szűrése. Ezek a
szolgáltatások ezekben az alkalmazásokban érhetők el:
v Cognos TM1 Performance Modeler (a diagramszerkesztő Előnézet lapján érhető el)
v Cognos Insight
v Cognos TM1 Web

Az eredménymutató-készítési diagramok nagyítása és
kicsinyítése
Minden eredménymutató-készítési diagram tartalmaz vezérlőket a diagram nagyításához és
kicsinyítéséhez.

Hatásdiagramok kibontása és összecsukása
A hatásdiagramok vezérlők segítségével biztosítanak interaktív lehetőséget a diagramban
található mérőszámok egyéni vagy együttes kibontására és összecsukására.
Minden mérőszám kibontása és összecsukása
A Mindent kibont és Mindent összecsuk vezérlőkkel bonthatja ki vagy csukhatja
össze a hatásdiagramban található összes mérőszámot.

Egyes mérőszámok kibontása és összecsukása
A Kibontás és az Összecsukás ikon közvetlenül a diagramban jelennek meg a más
mérőszámok szülőjeként működő egyes mérőszámoknál. Ezeket a mérőszámokat
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egyenként kibonthatja vagy összecsukhatja a teljes diagramban.

Az eredménymutató-készítési irányítópult szűrése a mérőszámok
kiválasztásával a stratégialeképezésekben
A Cognos Insight felhasználói szűrhetik és frissíthetik az eredménymutató-készítési
eszközelemeket a munkaterületek irányítópultján a stratégialeképezés mérőszámainak
kiválasztásával. Ha egy stratégialeképezés célkitűzése fölé helyezi a mutatót, egy előugró
ablak megjeleníti a kapcsolódó mérőszámok listáját. Ha többet szeretne megtudni egy adott
mérőszámról, kattintson rá az előugró ablakban. Az irányítópulton lévő egyéb
eredménymutató-készítési eszközelemek frissülnek, hogy megjelenítsék a kiválasztott
mérőszámmal kapcsolatos információkat.
A munkaterület például kereszttáblát (adatrácsot), stratégialeképezést, hatásdiagramot és
egyéni diagramot tartalmaz. Mind a négy eredménymutató-készítési eszközelem
szinkronizálva van egymással. Az egyes eszközelemekben megjelenített adatok
módosításához válassza ki az egyik mérőszámot, amely az egérmutatót a stratégialeképezésen
egy célkitűzés fölé helyezve jelenik meg.

Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldás létrehozása
Eredménymutató-készítési megoldás létrehozásához több lépést végre kell hajtania az IBM
Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban.
Egy eredménymutató-készítési megoldás összeállításához és közzétételéhez először meg kell
határoznia és össze kell állítania a szükséges eredménymutató-objektumokat. Az
eredménymutató-készítési megoldás létrehozásához szükséges feladatok elindításához
használja a Cognos TM1 Performance Modeler Eredménymutatók nyitólapját. Az
eredménymutató-készítési megoldáshoz szükséges objektumok összeállítása után közzéteheti
a megoldást, és elérhetővé teheti azt műveletek végrehajtásához és megfigyeléshez más IBM
Cognos-alkalmazásokban.
Az IBM Cognos Insight segítségével létrehozhat egy irányítópultot az
eredménymutató-készítési megoldásban lévő objektumokból.

Mérőszám-dimenzió létrehozása
Amikor IBM Cognos TM1 eredménymutató-készítési megoldást hoz létre az IBM Cognos
TM1 Performance Modeler alkalmazásban, először egy mérőszám-dimenziót kell létrehoznia.
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Erről a feladatról
A mérőszám-dimenziók az üzleti teljesítmény megfigyeléséhez használt mérőszámok listáját
tartalmazzák.
A mérőszám-dimenziókkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő
témakört: “Mérőszám-dimenzió” oldalszám: 147.

Eljárás
1. A Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazás Modellterv nyitólapján kattintson az
Eredménymutatók létrehozása lehetőségre.
2. Az Eredménymutatók nyitólapjának első feladatában kattintson a
Mérőszám-dimenziók elemre.
3. Adjon meg egy nevet a mérőszám-dimenzió számára.
Megjegyzés: A rendszer a Dimenzió típusa tulajdonságot Mérőszám értékre állítja be,
amely nem módosítható.
Megnyílik egy új lap a mérőszám-dimenzió szerkesztéséhez.
4. A Név oszlopban kattintson az <Adjon meg új tagot> lehetőségre, és adjon meg egy
nevet az új tag számára.
5. A Legalsó szintű kifejezés oszlopban kattintson a További beállítások ikonra egy
számítás létrehozásához a legalsó szintű adatok számára.
6. A dátum/idő vagy numerikus formátum beállításához kattintson a Formátum oszlop
További beállítások ikonjára. A formátumtulajdonságok a képernyő alján jelennek meg.
7. A Konszolidált szintű kifejezés oszlopban kattintson a További beállítások ikonra egy
számítás létrehozásához az összesített eredmények számára.
8. A Teljesítményminta oszlopban válassza ki a mérőszám alkalmazási módját.
v A cél felett előnyös
v A cél elérésekor előnyös
v A cél alatt előnyös
9. A Tűréstípus oszlopban válassza ki a mérőszám kiértékelésének módját.
v Válassza az Abszolút érték lehetőséget a megadott tényleges értékek alapján történő
kiértékeléshez.
v Válassza a Százalék lehetőséget a célérték százalékos aránya alapján történő
kiértékeléshez.
10. További tagok a mérőszám-dimenzióhoz való hozzáadásához ismételje meg az előző
lépéseket.
11. Kattintson a Mentés gombra.

Mi a következő lépés?
Egy mérőszám-dimenzió létrehozása után létrehozhat egy mérőszámjelző-dimenziót.

Mérőszámjelző-dimenzió létrehozása
Hozzon létre egy mérőszámjelző-dimenziót az IBM Cognos TM1 Performance Modeler
alkalmazásban.

10. fejezet Cognos TM1 eredménymutató-készítés

167

Erről a feladatról
Egy új mérőszámjelző-dimenzió létrehozásakor a rendszer automatikusan feltölti azt egy
mérőszámkocka összeállításához szükséges tagokkal. Szükség szerint hozzáadhat további
tagokat.
FIGYELMEZTETÉS:
Ne szerkessze vagy törölje a beépített mérőszámjelzőket. Ezek az eredménymutatókészítésekhez szükséges objektumok. Ha szüksége van saját mérőszámjelzőkre, adja
hozzá azokat a beépítettekhez.
A mérőszámjelző-dimenziókkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő
témakört: “Mérőszámjelző-dimenzió” oldalszám: 149.

Eljárás
1. Az eredménymutatók nyitólapján a Mérőszám-dimenziók létrehozása feladatban
kattintson a Mérőszámjelző-dimenzió elemre.
2. Adjon meg egy nevet az új mérőszámjelző-dimenzió számára, majd kattintson az OK
gombra.

3.
4.
5.
6.

Megjegyzés: A rendszer a Dimenzió típusa tulajdonságot Mérőszámjelzők értékre
állítja be, amely nem módosítható.
Az új lapon hozzáadhatja és szerkesztheti az új dimenzió tagjait. A tagokat, például az
Állapot, az Eredmény és a Trend tagot a rendszer automatikusan feltölti.
A Név oszlopban kattintson az <Adjon meg új tagot> lehetőségre, és adjon meg egy
nevet az új tag számára.
A dátum/idő vagy numerikus formátum beállításához kattintson a Formátum oszlop
További beállítások ikonjára. A formátumtulajdonságok a képernyő alján jelennek meg.
A Legalsó szintű kifejezés oszlopban kattintson a További beállítások ikonra egy
számítás létrehozásához a legalsó szintű adatok számára.
A Konszolidált szintű kifejezés oszlopban kattintson a További beállítások ikonra egy
számítás létrehozásához az összesített eredmények számára.

7. A Feldolgozó oszlopban az állapothoz vagy trendhez használni kívánt jelzőikont állítsa be
trafficLight vagy metricTrend értékűre. Ha jelzőikon helyett numerikus értéket szeretne
megjeleníteni, hagyja üresen a cellát.
8. Ha további tagokat kíván a mérőszámjelző-dimenzióhoz hozzáadni, ismételje meg ezeket
a lépéseket.
9. Kattintson a Mentés gombra.

Mi a következő lépés?
Most létrehozhatja a mérőszámkockát.

Egyéni mérőszámjelzők létrehozása eredménymutató-készítési
diagramokhoz
Létrehozhatja a mérőszámjelzők egy egyéni részhalmazát, amelyek megjelennek az
elemleírásban, amikor az egérmutatót egy objektum fölé helyezi egy eredménymutatódiagramban. Létrehozhat több egyéni részhalmazt is, és megadhatja, hogy melyiket használja
az egyes eredménymutató-diagramokban.
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Erről a feladatról
A Mérőszámjelző részhalmaz varázsló segítségével állíthat össze egyéni részhalmazt új vagy
meglévő mérőszámjelzők alapján. Ezen mérőszámjelzők sorrendjét az elemleírásban állíthatja
be, amikor az egérmutatót egy objektum fölé helyezi egy eredménymutató-készítési
diagramban.
A mérőszámjelzők egyéni részhalmazának létrehozása után a diagramszerkesztő
Jelzőfényrészhalmazok tulajdonságával rendelheti hozzá a részhalmazt egy
eredménymutató-diagramhoz.

Eljárás
1. Nyisson meg egy mérőszámjelző-dimenziót.
2. A mérőszámjelző-szerkesztő eszköztárában kattintson a Részhalmaz

ikonra.
3. Kövesse a varázsló lépéseit az egyéni mérőszámjelzők részhalmazának létrehozásához.
4. Írja be az új részhalmaz nevét.
5. A diagram felugró elemleírás-ablakában megjeleníteni kívánt legfeljebb öt
mérőszámjelzőt választhat ki, és adhatja meg ezek sorrendjét.
6. Kattintson a Példa lehetőségre egy minta elemleírás-ablak megjelenítéséhez.
7. Megtekintheti az egyéni mérőszámjelzők összegzését.
8. Kattintson az OK gombra a folyamat befejezéséhez.
Az egyéni jelzőket a rendszer egy részhalmazként hozzáadja az aktuális
mérőszámjelző-dimenzióhoz.
9. Az egyéni mérőszámjelzők részhalmazának egy diagramhoz való hozzárendeléséhez
hajtsa végre az alábbi lépéseket:
a. Nyisson meg egy eredménymutató-diagramot.
b. A Tulajdonságok panelen a Jelzőfényrészhalmazok tulajdonság segítségével
válasszon ki egy egyéni mérőszámjelző-részhalmazt.
c. Az egyéni mérőszámjelzők elemleírásban történő megjelenítéséhez kattintson az
Előnézet fülre, majd vigye az egérmutatót egy mérőszám fölé.

Számítások létrehozása mérőszám- és mérőszámjelződimenziókhoz
Mérőszám-dimenziók és mérőszámjelző-dimenziók meghatározásakor a szabványos TM1
függvényeket használhatja. Mérőszámjelzők esetében az eredménymutató-készítés speciális
függvényeit is használhatja.

Erről a feladatról
Mérőszám-dimenziók és mérőszámjelző-dimenziók esetén Egyszerű (aritmetikai), Dimenzió
és TM1-függvényeket használjon a legalsó szintű és a konszolidált szintű kifejezésekhez. Az
összegzőfüggvények csak konszolidált szintű kifejezésekhez használhatók.
A szabványos TM1-függvényekkel kapcsolatos további információkért lásd a következő
témaköröket:
v IBM Cognos TM1 Referencia dokumentáció, “Szabályfüggvények”
v “Számításdimenziók létrehozása” oldalszám: 22
További információkért lásd: “Mérőszámjelző-függvények” oldalszám: 163.

10. fejezet Cognos TM1 eredménymutató-készítés
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Eljárás
1. A szabványos TM1-számítások és -függvények mérőszám- és mérőszámjelződimenziókkal történő használatához használja a Cognos TM1 Performance Modeler
kifejezésszerkesztőjét.
2. A dimenziószerkesztőben kattintson azon Legalsó szintű kifejezés vagy Konszolidált
szintű kifejezés cellában található ikonra, amelyben számítást kíván megadni.
3. A kifejezésszerkesztő segítségével állíthatja össze a kifejezést.
4. A mérőszámjelző-függvényeknek a mérőszámjelző-dimenzióban lévő tagokkal való
használatához a kifejezésszerkesztőben kattintson a Függvények elemre, majd bontsa ki a
Mérőszámfüggvények csomópontot.

Mérőszámkocka létrehozása meglévő dimenziókból
A mérőszám- és mérőszámjelző-dimenziók létrehozása után létrehozhat egy új
mérőszámkockát az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban.

Erről a feladatról
A mérőszámkockákhoz mérőszámra, mérőszámjelzőre és idődimenzióra van szükség.
Hozzáadhat további meglévő dimenziókat is, ilyen például a földrajzi hely vagy a termék.

Eljárás
1. Az eredménymutatók nyitólapján kattintson a Mérőszámkocka létrehozása elemre.
2. Adjon meg egy nevet az új mérőszámkocka számára, majd kattintson az OK gombra.
3. Kattintson egy mérőszám-dimenzióra, és húzza azt a kocka sorterületére.
4. Kattintson egy mérőszámjelző-dimenzióra, és húzza azt a kocka oszlopterületére.
5. Kattintson egy idődimenzióra, és húzza azt a kocka kontextusterületére. további
dimenziókat kattintással, majd a kocka kontextusterületére történő húzással adhat hozzá a
mérőszámkockához
6. Kattintson a Mentés gombra.

Mi a következő lépés?
Létrehozhat a mérőszámkockán alapuló eredménymutató-diagramot.

Mérőszámkocka létrehozása meglévő szabványos kocka
alapján
Létrehozhat egy mérőszámkockát egy meglévő szabványos kocka alapján. Amikor ezzel a
módszerrel hoz létre mérőszámkockát, a TM1 szerveren található meglévő szabványos kocka
változatlan marad, és egy közel azonos dimenziókkal rendelkező mérőszámkocka jön létre.

Erről a feladatról
A mérőszámkockákhoz mérőszámra, mérőszámjelzőre és idődimenzióra van szükség.
Hozzáadhat további meglévő dimenziókat is, ilyen például a földrajzi hely vagy a termék.
A különböző típusú dimenziókkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a
következő témakört: “Új dimenziók létrehozása” oldalszám: 21.

Eljárás
1. A Performance Modeler Modellterv paneljén kattintson a jobb gombbal a
mérőszámkocka alapjaként felhasználni kívánt szabványos kockára, majd kattintson az Új
> Mérőszámkocka lehetőségre.
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2. Az Új mérőszámkocka párbeszédablakban adja meg az új mérőszámkocka nevét.
3. Jelölje ki a meglévő kockában az új mérőszámkocka mérőszám-dimenziójaként használni
kívánt számításdimenziót, majd kattintson az OK gombra.
4. Kattintson az OK gombra a Mérőszámkocka létrehozásával kapcsolatos információk
üzenetben.

Eredmények
Az új mérőszámkocka létrehozásakor új hivatkozás jön létre, amely leképezi a dimenziókat és
az adatokat a meglévő szabványos kockáról az új mérőszámkockára. A hivatkozás ugyanazt a
nevet használja, amelyet az új mérőszámkocka számára megadott.
v A 3. lépésben kiválasztott számításdimenziót mérőszám-dimenzióvá konvertálja a rendszer.
v A szabványos kocka változatdimenzióját a rendszer egy új mérőszámjelző-dimenzióvá
képezi le. Ez a mérőszámjelző-dimenzió ugyanazt a nevet használja, amelyet az új
mérőszámkocka számára megadott.
A hivatkozást a saját elemzési igényei szerint módosíthatja. A Performance Modeler
alkalmazásban használt hivatkozásokkal kapcsolatos további információkért lásd: 5. fejezet,
“Hivatkozások létrehozása”, oldalszám: 63.

Mi a következő lépés?
A mérőszámkocka létrehozását követően létrehozhat az adott kockán alapuló
eredménymutató-diagramot.

A hatásdiagram szerkesztése
Alapértelmezés szerint a rendszer automatikusan létrehoz egy hatásdiagramot, valahányszor
létrehoz egy mérőszámkockát. A mérőszámkockák csak ezzel az egy hatásdiagrammal
rendelkezhetnek. Egy adott mérőszámkocka hatásdiagramját a diagramban használni kívánt
mérőszámoknak a következő három kategóriába rendezésével módosíthatja: Befolyásoló
mérőszámok, Beállított mérőszámok és Befolyásolt mérőszámok.

Erről a feladatról
A hatásdiagramok a mérőszámkockában található egyes dimenziók tagjai közötti
kapcsolatokat jelenítik meg. Ezek a diagramok egy mérőszám egy másik mérőszámra kifejtett
hatásának megjelenítésével mutatják be az üzleti folyamatok tényleges alakulását.
A hatásdiagramokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő témakört:
“Hatásdiagram” oldalszám: 156.
Az alábbi ábra arra mutat be példát, hogy a mérőszámok hogyan rendezhetők egy
hatásdiagram esetén.

10. fejezet Cognos TM1 eredménymutató-készítés
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Húzzon egy mérőszámot a Beállított mérőszámok listába
Hatásdiagram-szerkesztő

1
2
3
Húzzon egy mérőszámot a Befolyásolt mérőszámok listába
Húzzon egy mérőszámot a Befolyásoló mérőszámok listába

15. ábra: Példa a hatásdiagram szerkesztésére

Eljárás
1. Az Eredménymutatók nyitólapjának Diagramok használata területén kattintson a
Hatásdiagramok szerkesztése elemre.
2. Válassza ki a diagrammal használni kívánt mérőszámkockát, majd kattintson az OK
gombra.
3. Vontassa a szükséges mérőszámot a Beállított mérőszámok listába.
4. Vontassa a szükséges mérőszámot a Befolyásoló mérőszámok listába.
5. Vontassa a szükséges mérőszámot a Befolyásolt mérőszámok listába.
6. Állítsa be az egyes befolyásoló és befolyásolt mérőszámok Hatás jellege tulajdonságát.
A Befolyásoló mérőszámok vagy a Befolyásolt mérőszámok listában kattintson egy
mérőszám mellett a Hatás jellege cellára, és válasszon ki egy értéket:
v Pozitív – A mérőszámok közötti kapcsolatot a diagramon folytonos vonalként jeleníti
meg.
v Negatív – A mérőszámok közötti kapcsolatot a diagramon szaggatott vonalként jeleníti
meg.
7. Kattintson a Mentés gombra.
8. Kattintson az Előnézet fülre a diagram interaktív előnézetének megtekintéséhez.

Mi a következő lépés?
Létrehozhat további eredménymutató-diagramokat, vagy telepítheti az
eredménymutató-készítési megoldást az IBM Cognos alkalmazásokban történő használathoz.

Kapcsolatok közötti hatások felderítése mérőszámokból egy
hatásdiagramban
A felderítési szolgáltatás segítségével felderíthet és előállíthat hatásviszonyokat a
mérőszámokból a hatásdiagramban. Az előállított viszonyokat a rendszer határozza meg a
mérőszám-dimenzióban lévő kockaszabályok elemzésével. Áttekintheti az eredményeket,
végrehajthatja a szükséges módosításokat, majd az eredményeket felhasználhatja a
hatásdiagramban.

Mielőtt elkezdené
FIGYELEM: A felderítési folyamat módosíthatja vagy eltávolíthatja a meglévő
automatikusan előállított hatásokat. A felderítési folyamat futtatásakor egy figyelmeztető
üzenet jelenik meg, és a rendszer kéri, hogy válasszon a folytatás és a megszakítás közül.
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Erről a feladatról
A felderítési folyamat eredményei a Hatásdiagram-szerkesztőben jelennek meg.
Fontos: A kockaszabályok alapján felderített hatások nem veszik figyelembe a szabályok
kontextusát. Ha például a kockaszabály azt határozza meg, hogy Észak-Amerika nettó
nyeresége az Egyesült Államok árbevételének és Kanada kiadásainak különbségével egyenlő,
a felderített hatásviszony az, hogy a nyereségre az Árbevétel és a Kiadások mérőszám van
hatással.
Az egyes előállított viszonyok esetében a felderítési folyamat a hatás jellegét nem
meghatározottként állítja be. Át kell tekintenie az eredményeket, és kézzel kell beállítania a
nem meghatározott értékeket pozitívra vagy negatívra.

Eljárás
1. Nyisson meg egy hatásdiagramot.
2. A Vázlat lapon kattintson a Felderítés elemre.
Ne feledje: Megjelenik egy figyelmeztető üzenet, amely szerint az automatikusan
előállított viszonyokat a rendszer módosíthatja vagy eltávolíthatja.
3. Kattintson az Igen gombra a folytatáshoz.
A rendszer automatikusan meghatározza a hatásviszonyokat, és frissíti azokat a Vázlat
lapon található hatáslistában.
4. A Beállított mérőszámok listában kattintson a Meghatározott hatások legördülő listára,
és válasszon ki egy mérőszámot.
5. Tekintse át a Befolyásoló mérőszámok és a Befolyásolt mérőszámok listában szereplő
mérőszámokat.
6. Tekintse át az egyes mérőszámok Hatás jellege tulajdonságát.
7. Tekintse át a felderített hatásviszonyokat:
Ha ismeri bármely Meghatározatlan értékű viszonyhoz tartozó hatás jellegét, állítsa be a
hatást Pozitív vagy Negatív értékre.
8. Mentse a diagramot.
9. Kattintson az Előnézet fülre a diagram interaktív előnézetének megtekintéséhez.

Stratégialeképezés létrehozása
Összeállíthat stratégialeképezéseket az üzleti teljesítmény nyomon követéséhez. Ehhez
határozzon meg perspektívákat és célkitűzéseket, majd képezze le a mérőszámokat azokra.

Erről a feladatról
Stratégialeképezés létrehozásakor a rendszer automatikusan létrehozza a mintaperspektívákat
és -célkitűzéseket. Ezeket a mintákat kiindulópontként használhatja, szerkesztheti azokat,
vagy létrehozhat azokból saját kombinációkat.
A stratégialeképezésekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő
témakört: “Stratégialeképezés” oldalszám: 157.

Eljárás
1. Az Eredménymutatók nyitólapjának Stratégiák létrehozása területén kattintson a
Stratégialeképezés létrehozása elemre.
2. Válassza ki a stratégialeképezéssel használni kívánt mérőszámkockát.
3. Nevezze el a stratégialeképezést.
10. fejezet Cognos TM1 eredménymutató-készítés

173

4. A Stratégia típusa listában válassza a Stratégialeképezés elemet. Kattintson az OK
gombra.
Megnyílik a Stratégialeképezés-szerkesztő.
5. Perspektíva létrehozása:
A Perspektívák oszlopban kattintson az <Adja meg az új távlat nevét> elemre, és
írjon be egy nevet az új perspektíva számára. Nyomja le az Enter billentyűt.
6. Célkitűzés létrehozása:
A Célkitűzések oszlopban kattintson az <Adja meg az új cél nevét> elemre a meglévő
perspektíva mellett található cellában, és írjon be egy nevet az új célkitűzés számára.
Nyomja le az Enter billentyűt.
Az új célkitűzést a rendszer hozzárendeli a perspektívához.
7. Ismételje meg az előző lépéseket további perspektívák és célkitűzések létrehozásához.
8. Mérőszám hozzáadása célkitűzéshez:
a. Kattintson egy célkitűzésre a Célkitűzések oszlopban.
b. Húzzon át egy mérőszámot a Forráskocka listából A kiválasztott célkitűzés
mérőszámai listába.
A kiválasztott mérőszámot a rendszer hozzárendeli a célkitűzéshez.
c. Ismételje meg a műveletet több célkitűzéssel és mérőszámmal.
9. Tekintse át a diagramban lévő egyes perspektívákhoz és célkitűzésekhez tartozó
állapotszámításokat.
Az egyes elemek alapértelmezett állapotszámítása a Leggyakoribb állapot értékre van
beállítva. Az állapotszámításokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a
következő témakört: “Stratégialeképezés” oldalszám: 157
a. A Stratégialeképezés táblázatban kattintson azon perspektívára vagy célkitűzésre,
amelynek az állapotszámítását be kívánja állítani.
b. A Tulajdonságok lapon kattintson az Állapotszámítás tulajdonsághoz tartozó
Érték mezőre, és válassza ki a számítási típust.
v Nincs állapot – Nem jelenít meg állapotot az ezen perspektívához vagy
célkitűzéshez társított mérőszámok esetében.
v Leggyakoribb állapot – Az ezen perspektívához vagy célkitűzéshez társított
összes mérőszám leggyakrabban előforduló állapotához tartozó állapotikont
jeleníti meg.
v Legpozitívabb állapot – Az ezen perspektívához vagy célkitűzéshez társított
összes mérőszám legpozitívabb állapotához tartozó állapotikont jeleníti meg.
v Legkevésbé pozitív állapot – Az ezen perspektívához vagy célkitűzéshez társított
összes mérőszám legkevésbé pozitív állapotához tartozó állapotikont jeleníti meg.
c. Ismételje meg ezeket a lépéseket, ha módosítani szeretné más perspektívák és
célkitűzések állapotszámítását.
10. Kapcsolatok hozzáadása a diagramhoz:
A kapcsolatok nyílként jelennek meg a diagramon két célkitűzés között.
a. A Stratégialeképezés-szerkesztőben kattintson a Kapcsolatok fülre.
A perspektívák és célkitűzések listája a Stratégialeképezés táblázatban jelenik meg.
A diagramhoz tartozó kapcsolatok listája a jobb oldalon, a Kapcsolatok táblázatban
jelenik meg.
b. Kapcsolat létrehozásához húzzon át egy célkitűzést a Stratégialeképezés táblázatból
a Kapcsolatok táblázat Forrás oszlopába.
c. Húzzon át egy másik célkitűzést a Cél oszlopba.
d. További célkitűzéspárok közötti kapcsolatok létrehozásához ismételje meg ezeket a
lépéseket.
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11. A stratégialeképezés mentéséhez kattintson a Mentés gombra.
12. Kattintson az Előnézet fülre a stratégialeképezés interaktív előnézetének
megtekintéséhez.

Mi a következő lépés?
A stratégialeképezés létrehozása után létrehozhat további eredménymutató-diagramokat, vagy
telepítheti az eredménymutató-készítési megoldást az IBM Cognos alkalmazásokban történő
használathoz.

Egyéni diagram létrehozása eredménymutató-készítéshez
Egyéni diagramot egy képfájl importálásával és mérőszámdimenzió-adatpontok új rétegként
való ráhelyezésével hozhat létre.

Erről a feladatról
A Cognos TM1 Performance Modeler egyénidiagram-szerkesztő panele tartalmaz egy Vázlat
és egy Előnézet lapot. Ezek a lapok különálló területeket biztosítanak az egyéni diagramok és
egy interaktív minta előnézete számára.
Az egyéni diagramokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő
témakört: “Egyéni diagram” oldalszám: 160.

Eljárás
1. Az Eredménymutatók nyitólapjának Diagramok használata területén kattintson az
Egyéni diagram létrehozása elemre.
2. Válassza ki a diagrammal használni kívánt mérőszámkockát.
3. Adjon meg egy nevet a diagram számára, majd kattintson az OK gombra.
Megnyílik az Egyénidiagram-szerkesztő.
4. Válasszon egy háttérképet a diagram számára, kattintson a Háttérkép listára, és
válasszon egy mintaképet vagy keressen egy saját képet.
5. Kattintson az Elsődleges dimenzió listára, és válassza ki a diagramban használni kívánt
fő dimenziót (ez általában a mérőszám-dimenzió).
6. Választható lépés: Válassza ki a használni kívánt másodlagos dimenziót és kontextust:
a. Kattintson a Másodlagos dimenzió listára egy másodlagos dimenzió
kiválasztásához a diagram számára.
b. Kattintson a Másodlagos dimenzió kontextusa listára egy dimenziótag
kiválasztásához a másodlagos dimenzióból.
7. Kattintással és húzással helyezzen egy dimenziótagot a Forráskocka listából a képre. A
tag egy szürke állapotikonnal jelenik meg.
8. Szerkessze a kép tulajdonságait és átméretezési beállításait.
9. Kattintson a Mentés gombra.
10. Kattintson az Előnézet fülre a diagram interaktív előnézetének megtekintéséhez.
A diagram tesztelése és ellenőrzése:
v Vigye az egérmutatót az adatpontok fölé további információk megjelenítéséhez.
v Kattintson a Nagyítás és Kicsinyítés ikonokra a diagram különböző nagyításban
történő megtekintéséhez.
v Módosítsa a diagram dimenziókontextusát.
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Előzménydiagram testreszabása
Alapértelmezés szerint a rendszer egy mérőszámkocka létrehozásakor automatikusan létrehoz
egy előzménydiagramot. A mérőszámkockák csak egy előzménydiagrammal rendelkezhetnek.
Ahhoz, hogy egy mérőszámkocka előzménydiagramot tartalmazhasson, az idődimenzió
minden egyes legalsó szintű tagjának rendelkeznie kell kezdési és befejezési dátummal.
További információk: “Idődimenziók létrehozása” oldalszám: 25.
Az előzménydiagramokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő
témakört: “Előzménydiagram” oldalszám: 162.
Alapértelmezés szerint az előzménydiagramok a tényleges és a célértékeket hasonlítják össze.
Az előzménydiagramot testreszabhatja különböző adatkészletek teljesítményének
összehasonlítására. Előfordulhat például, hogy szeretné összehasonlítani a tényleges és a
költségvetésben szereplő értékeket. Ehhez a Tulajdonságok panel Mérőszámjelző
részhalmazok tulajdonságának segítségével válasszon ki egy egyéni mérőszámjelző
részhalmazt.
Az egyéni mérőszámjelző részhalmazok létrehozásával kapcsolatban lásd: “Egyéni
mérőszámjelzők létrehozása eredménymutató-készítési diagramokhoz” oldalszám: 168.

A Tűrés értékei megjelenítésének és formátumának vezérlése
Bizonyos korlátozások vonatkoznak az értékek különböző formátumban történő
megjelenítésére egy kockanézet azonos dimenzióján belül. Emiatt a mérőszámkockák Tűrés
oszlopában nem jeleníthetők meg vegyes formázási típusok, például abszolút és százalékos
értékek. Létrehozhat azonban egy speciális Tűrésérték oszlopot a mérőszámkockában,
amelyben a kockában lévő egyes mérőszámokkal egyező formátumban jelenítheti meg az
értékeket.

Mielőtt elkezdené
Már létrehozott egy mérőszámkockát az eredménymutató-készítési megoldáshoz.

Erről a feladatról
A speciális Tűrésérték oszlop létrehozásának lépései magukban foglalják egy új tag
létrehozását a mérőszámjelző-dimenzióban, valamint egy kockaszámítás hozzáadását a
taghoz.
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16. ábra: Példa mérőszámkockára Tűrésérték oszloppal. Az ábra egy mérőszámkockára mutat példát olyan Tűrésérték
oszloppal, amelyben az értékek az egyes sorokhoz tartozó mérőszámokkal azonos formátumban jelennek meg.

Ez a példa egy Eredménymutatók nevű mérőszámkockát, egy Mérőszámok nevű
mérőszám-dimenziót és egy Mérőszámjelzők nevű mérőszámjelző-dimenziót használ.

Eljárás
1. Hozzon létre egy új Tűrésérték tagot a mérőszámjelző-dimenzióban.
a. Nyissa meg a mérőszámkockához tartozó mérőszámjelző-dimenziót.
b. Adjon hozzá egy új tagot a dimenzióhoz. Adja hozzá például a Tűrésérték nevű új
tagot.
A tagoknak a mérőszámjelző-dimenzióhoz való hozzáadásával kapcsolatos további
információkért lásd: “Mérőszámjelző-dimenzió létrehozása” oldalszám: 167.
Fontos: Ne alkalmazzon semmilyen formázást az új tagra.
c. A dimenzió mentéséhez kattintson a Mentés gombra.
2. Adjon hozzá egy kockaszámítást a mérőszámkockához.
A példa feltételezi, hogy a mérőszámjelző-dimenzió lett beállítva a mérőszámkocka
oszlopcímeként.
a. Nyissa meg a mérőszámkockát.
b. Kattintson a jobb gombbal a Tűrésérték oszlopfejlécre, és válassza a Kockaszámítás
létrehozása lehetőséget.
c. Fogadja el az új számítás alapértelmezett nevét, vagy adjon meg egy egyéni nevet.
d. Kattintson az OK gombra.
Megnyílik az új számításhoz tartozó Kifejezésszerkesztő lap.
e. A Kifejezésszerkesztőben jelölje be A legalsó szintű és a konszolidált elemek
kombinálása jelölőnégyzetet.
10. fejezet Cognos TM1 eredménymutató-készítés
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Ez a beállítás a Tűrésérték oszlop összes cellájára alkalmazza a számítást.
f. Adja meg a következő kifejezést a Legalsó szintű és konszolidált kifejezés lapon.
=ABS(IF [Metrics].tolerancetype = 1
then [Metric Indicators]:Tolerance
else [Metric Indicators]:Tolerance * [Metric Indicators]:Target )

Tipp: A Kifejezések lapon található objektumfát használhatja az attribútum- és
objektumnevek a kifejezésbe történő átvontatásához. Vontassa át a kifejezésbe például
a Tűréstípus attribútumot a mérőszám-dimenzióból, majd húzza át a Cél és a Tűrés
tagot a mérőszámjelző-dimenzióból.
g. Kattintson az OK gombra a kifejezés mentéséhez és a mérőszámkockára való
alkalmazásához.

Eredmények
A mérőszámkocka Tűrésérték oszlopában lévő értékek ekkor az egyes sorokban lévő
kapcsolódó mérőszámok formátumával megegyező formátumban jelennek meg.

Adatok hozzáadása mérőszámkockához
Az eredménymutató-objektumok létrehozása után különböző megközelítéseket alkalmazhat
az adatoknak a mérőszámkockához való hozzáadásához.

Erről a feladatról
A mérőszámkocka a TM1 adatoknak az eredménymutató-készítési megoldásba történő
átvitelének elsődleges módszereként használható. Ezt a kocka egyes mérőszámai esetében az
adatok a Tényleges, a Cél és a Tűrés cellákhoz való hozzáadásával teheti meg.
Az Árbevétel mérőszám mérőszámjelző-értékeinek kiszámításához például tegye a
következőket:
1. Töltse fel a Tényleges és a Cél mérőszámjelző-cellákat az Árbevétel megfelelő értékeivel.
2. Adjon meg egy Tűrés értéket a tényleges árbevétel és a cél árbevétel összehasonlításához
használható elfogadható tartomány meghatározásához.
3. A Tényleges, Cél és Tűrés cellák ezután biztosítják az alapot az egyéb mérőszámjelzők,
például az Állapot, a Trend és a Variancia kiszámításához.
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Mérűszámkocka

Adatok hozzáadása az egyes mérűszámok Tényleges, Cél és Tőrés celláihoz

Bármelyik normál megközelítést alkalmazhatja adatok beviteléhez a TM1 rendszerbe a
mérőszámkockában lévő Tényleges, Cél és Tűrés cella feltöltéséhez.

Eljárás
v Adatok manuális bevitele:
Megadhat értékeket közvetlenül a mérőszámkocka celláiban. A manuális adatbevitel leírása
megtalálható az IBM TM1 Perspectives, TM1 Architect és TM1 Web dokumentációban, az
IBM Cognos TM1 Applications dokumentációban és az IBM Cognos Insight
dokumentációban.
v Adatleosztás használata:
Értékeket oszthat le egy nézetben lévő cellatartományban, illetve egy konszolidáció
gyermekeiben. További információ: “Adatok leosztása egy kockanézetben” oldalszám: 52.
v Adatok importálása a Cognos TM1 TurboIntegrator segítségével:
Létrehozhat egy TurboIntegrator-folyamatot adatok bármely támogatott adatforrásból egy
kockába történő importálásához az IBM Cognos TM1 TurboIntegrator dokumentációban
leírtak szerint.
v Szabályalapú számítások használata:
Létrehozhat szabályokat manuálisan, amelyek adatokat határoznak meg egy kocka számára
az IBM Cognos TM1 Szabályok dokumentációban leírtak szerint. Emellett
kockaszámításokat vagy dimenziószámításokat is megadhat olyan szabályok előállításához,
amelyek kocka- vagy dimenziószinten határozzák meg az adatokat. Megadhat például egy
globális értéket vagy kifejezést a Tűrés számára a Mérőszámjelző-szerkesztőben, amely
ugyanazt a tűrési szintet fogja alkalmazni a mérőszámkockában lévő összes mérőszámra.
A kockaszámításokkal kapcsolatos részletekért tekintse meg a Kockaszámítások című
részt.
A dimenziószámításokkal kapcsolatos részleteket lásd a Dimenziószámítások című
témakört.

Származtatott mérőszám létrehozása
Erről a feladatról
A származtatott mérőszám egy olyan elméleti mérőszám, amely a különböző
mértékegységtípusok gyermekmérőszámainak felhasználásával jelzi a teljesítményt. A
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származtatott mérőszámok egyéni mérőszámok, amelyeket egy modellező határoz meg a saját
igényei alapján.

Eljárás
1. Kattintson a Cognos TM1 Performance Modeler Modellterv elemére, és nyissa meg a
mérőszám-dimenziót.
2. A Név oszlopban kattintson az <Adjon meg egy új tagot> lehetőségre, és adja meg a
származtatott mérőszám nevét.
3. Illessze be a származtatott mérőszám mérőszámait az új mérőszámba. A Termelési
hatékonyság nevű származtatott mérőszám például állhat az Eladott mennyiség, az
Értékesítési árbevétel és aTermékfelmérés mérőszámból.
4. A Származtatott számítás oszlopban kattintson aTovábbi beállítások ikonra egy, a
gyermekmérőszámok állapotán alapuló származtatott számítás létrehozásához.
v Ha a Legpozitívabb állapot lehetőséget választja, akkor a származtatott mérőszám a
legpozitívabb gyermekmérőszám állapotát fogja jelenteni.
v Ha a Legkevésbé pozitív állapot lehetőséget választja, akkor a származtatott
mérőszám a legkevésbé pozitív gyermekmérőszám állapotát fogja jelenteni.
v Ha a Leggyakoribb állapot lehetőséget választja, akkor a származtatott mérőszám az
összes gyermekmérőszámra nézve leggyakoribb állapotot fogja jelenteni.
v Ha az Átlagos állapot lehetőséget választja, akkor a származtatott mérőszám az összes
gyermekmérőszámra nézve az átlagos állapotot fogja jelenteni.
5. További tagok a mérőszám-dimenzióhoz való hozzáadásához ismételje meg az előző
lépéseket.
6. Kattintson a Mentés gombra.

Mi a következő lépés?
Származtatott mérőszám létrehozását követően a származtatott mérőszám eredménye az
eredménymutató kockában lesz látható.
Kapcsolódó fogalmak:
“Származtatott mérőszámok” oldalszám: 154
A származtatott mérőszámok a fő teljesítménymutatókon vagy a mérőszám-dimenzió
mérésein alapulnak. Származtatott mérőszám például az alkalmazotti felmérések
eredményein, a munkaerő-vándorláson és a munkaerő-felvételi költségeken alapuló
alkalmazotti elégedettség, vagy a termékfelmérésen, a termékvisszavételek számán és az
ügyfélszámon alapuló ügyfél-elégedettség. Ez a két származtatott mérőszám ezután alapul
szolgálhat egy továbbszármaztatott mérőszám, a Vállalattal kapcsolatos általános elégedettség
értékének kiszámításához.

Eredménymutató-készítési megoldás telepítése TM1 szerverre
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban az eredménymutató-megoldás
létrehozásának befejezését követően telepítheti azt egy TM1 szerverre, hogy megossza
másokkal. A felhasználok ezután megtekinthetik és használhatják az eredménymutatódiagramokat az IBM Cognos alkalmazásokban az üzleti teljesítmény megfigyelése érdekében.

Eljárás
1. Az Alkalmazásterv panelen kattintson a jobb gombbal az Alkalmazások mappára, majd
az Új > Alkalmazás lehetőségre.
Megjegyzés: Ha közvetlenül a TM1 szerverhez csatlakozott, amikor bejelentkezett a
TM1 Performance Modeler szoftverbe, az Alkalmazások panel nem jelenik meg. Lásd:
“Közvetlen csatlakozás egy TM1 szerverhez” oldalszám: 3.
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2.
3.
4.
5.

Írjon be egy nevet az alkalmazás számára.
Az Alkalmazás típusa menüben válassza a Központi lehetőséget.
Kattintson az OK gombra.
Húzza át a kockanézet-objektumot a használni kívánt mérőszámkockából az új alkalmazás
Közreműködői nézetek területére.

Megjegyzés: Csak alkalmazásokhoz adhat hozzá mérőszámkockanézet-objektumokat.
Nem adhat hozzá különálló hatásdiagramokat vagy stratégialeképezéseket az
alkalmazásokhoz. Alapértelmezés szerint a rendszer az alkalmazáshoz kiválasztott
nézetekhez kapcsolódó összes diagramot telepíti.
6. Az új alkalmazás Ügyfelek szakaszában tegye a következőket:
a. Válassza ki a Cognos Insight – csatlakoztatott vagy a Cognos Insight – elosztott
lehetőséget, majd kattintson az Alapértelmezett elemre az alapértelmezettként
történő beállításához.
b. Győződjön meg arról, hogy a TM1 Application Web lehetőség nincs kiválasztva.
7. Mentse az alkalmazást.
8. Kattintson a jobb gombbal az alkalmazásra, majd válassza az Alkalmazás telepítése
lehetőséget.
9. Az IBM Cognos TM1 Applications segítségével aktiválja és nyissa meg az alkalmazást.
a. Nyissa meg az IBM Cognos TM1 Applications portált és lépjen a portáloldalra.
b. Kattintson a Frissítés ikonra az eszköztáron.
Az elérhető alkalmazások a Saját alkalmazások táblázat Név oszlopában vannak
felsorolva.
c. Az alkalmazás aktiválásához kattintson az Alkalmazás aktiválása ikonra a
Műveletek oszlop alatt.
d. Az alkalmazás megnyitásához kattintson az alkalmazás nevére.
Az oldal frissítése után lehetséges, hogy még egyszer az alkalmazás nevére kell
kattintania.
Az eredménymutató-megoldás megnyílik a Cognos Insight alkalmazásban.

Mi a következő lépés?
A Cognos Insight megnyitása után megtekintheti az eredménymutató-megoldásban található
eredménymutató-objektumokat és diagramokat, és műveleteket végezhet azokon.

Eredménymutató-megoldás telepítése elosztott alkalmazással
Az eredménymutató-megoldások az IBM Cognos Insight alkalmazáshoz elosztott
alkalmazásként történő telepítéséhez speciális lépéseket kell végrehajtani.

Erről a feladatról
Ezek a lépések az IBM Cognos TM1 Performance Modeler, az IBM Cognos TM1
Applications és az IBM Cognos Insight használatát igénylik.

Eljárás
1. Egy speciális könyvtár beállítása a TM1 objektumok helyi másolatának kezeléséhez:
Adja meg egy könyvtár helyét a Cognos TM1 szerverkonfigurációs fájljában (Tm1s.cfg)
lévő következő paraméter használatával: DistributedPlanningOutputDir.
Ez a paraméter határozza meg azt a könyvtárat, amelybe a rendszer a TUnits egységeket
írja egy Cognos Insight elosztott alkalmazás telepítésekor.
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Például: DistributedPlanningOutputDir=<location of the tunit directory>
2. Hozzon létre egy alkalmazást az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban.
Például hozzon létre egy jóváhagyás típusú alkalmazást.
a. A jóváhagyási alkalmazásban használja a Földrajzi helyek dimenziót a jóváhagyási
hierarchia alapjaként.
b. Győződjön meg róla, hogy a jóváhagyásihierarchia-dimenzió rendelkezik egy
szülőcsomóponttal a dimenzió esetében. Adja hozzá például a Világ csomópontot,
hogy az Észak-Amerika, Európa és egyéb elemeket a rendszer a szülőelembe
göngyölítse fel.
c. Ehhez a dimenzióhoz hozzon létre egy nem dinamikus részhalmazt, és használja azt a
jóváhagyási hierarchia részhalmazaként.
3. Konfigurálja a telepíteni kívánt alkalmazást elosztott módban.
a. Az Ügyfelek szakaszban válassza ki a Cognos Insight – elosztott elemet.
b. A Beállítások szakaszban válassza ki a Fejlett modellezés engedélyezése
lehetőséget.
Ez a lehetőség lehetővé teszi kézi függőségek meghatározását a vezérlőkockákhoz.
c. Kattintson a Műveletek > Vezérlőobjektumok megjelenítése elemre a TM1
vezérlőobjektumok megjelenítéséhez.

4.

5.

6.
7.

d. Kattintson a Mentés, majd a Frissítés lehetőségre.
A rendszer automatikusan létrehoz egy Kézi függőségek mappát az alkalmazás alatt.
Ha az alkalmazás alatt a Tervezési fában megjelenik a Kézi függőségek mappa,
hozzáadhatja a szükséges vezérlőkockákat a mappához.
Húzza át a kapcsolódó eredménymutató-diagramokhoz tartozó vezérlőkockákat a Kézi
függőségek mappába:
Az eredménymutató-diagramokhoz tartozó vezérlőkockákat a következő elnevezési
megállapodás alapján keresheti meg:
v Hatásdiagram – }MI_metrics_cube_name
v Stratégialeképezés – a stratégialeképezéssel pontosan megegyező nevű vezérlőkocka.
Például: Strategy_map_name.
v Egyéni diagram – az egyéni diagrammal pontosan megegyező nevű vezérlőkocka.
Például: Custom_diagram_name.
Mentse, érvényesítse, majd telepítse az alkalmazást:
a. Kattintson a jobb gombbal az alkalmazásra, majd kattintson az Alkalmazás mentése
lehetőségre.
b. Kattintson a jobb gombbal az alkalmazásra, majd kattintson az Alkalmazás
érvényesítése lehetőségre.
c. Kattintson a jobb egérgombbal az alkalmazásra, majd kattintson az Alkalmazás
telepítése lehetőségre.
A Cognos TM1 Applications portálon keresse meg az alkalmazást a listában, majd
kattintson az Aktiválás ikonra az aktiválásához.
Nyissa meg a Cognos Insight alkalmazást az irányítópult létrehozásához és
közzétételéhez:
a. Nyissa meg a Cognos Insight alkalmazást a Cognos TM1 Applications portál
eszköztárjából.
b. A Cognos Insight alkalmazásban csatlakozzon a TM1 szerverhez, és válassza ki a
telepített alkalmazást.
Kattintson a Műveletek > Csatlakozás az IBM Cognos TM1 szerverhez elemre,
jelentkezzen be, válassza ki az alkalmazást tartalmazó tervezési szervert, majd
kattintson a Csatlakozás lehetőségre.
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c. Hozza létre az irányítópultot az eredménymutató-készítési objektumok, például a Kézi
függőségek mappához hozzáadott eredménymutató-diagramok segítségével.
d. Tegye közzé az irányítópultot, de ne jelölje be a Közzététel és terjesztés lehetőséget.
Kattintson a Műveletek > Közzététel elemre, majd kattintson a Közzététel
lehetőségre.
Ezzel a rendszer frissíti az alkalmazást a TM1 szerveren.
8. A Cognos TM1 Applications portálon nyissa meg az alkalmazást az egyik elosztott
módban lévő csomóponthoz.
Ekkor megjelenik a létrehozott irányítópult, elosztott módban.

Eredménymutató-készítés és biztonság
Az IBM Cognos TM1 szabványos biztonsági lépéseinek használatával különböző típusú
objektumszintű biztonságot állíthat be az eredménymutató-készítési felhasználók számára. Az
objektumszintű biztonságot a különböző használati eseteken alapuló objektumok számára
állíthatja be.
Az eredménymutató-készítési megoldásban való közzététel előtt ellenőrizze és alkalmazza a
szükséges biztonsági beállításokat az eredménymutató-készítési objektumokra vonatkozóan.
A biztonsági beállításokat a létrehozásuk során vagy a befejezésüket követően alkalmazhatja
az eredménymutató-készítési objektumokra.
Az alkalmazott biztonsági beállításoktól függően a felhasználók üzeneteket kapnak, ha az
eredménymutató-készítési objektumok hozzáféréséhez nem rendelkeznek megfelelő
biztonsági jogosultságokkal. Egyes esetekben előfordulhat, hogy a felhasználók egyáltalán
nem láthatják az eredménymutató-készítési objektumokat.
A biztonsági jogosultságok konfigurálásához a TM1 ADMIN vagy SecurityAdmin csoport
tagjának kell lennie.
A biztonsági beállítások alkalmazásához használja az IBM Cognos TM1 Performance
Modeler alkalmazást.

Az eredménymutató-készítési biztonság használati esetei
Az alábbi példák az eredménymutató-készítési objektumokra alkalmazandó biztonsági szint
meghatározásában segítenek. A példák növekvő sorrendben következnek egymás után az
egyes eredménymutató-készítési objektumokhoz vagy dimenziótagokhoz szükséges biztonság
tekintetében.

Minimális hozzáférés biztosítása az eredménymutató-készítési
objektumokhoz nem adminisztrátori felhasználók számára
Az alábbi információk használatával megállapíthatja és konfigurálhatja a nem adminisztrátori
felhasználók számára az összes eredménymutató-készítési objektum egy kliensen való
megnyitásához szükséges minimális biztonsági hozzáférési jogosultságot. A kliensek a
következők lehetnek: IBM Cognos Insight vagy IBM Cognos TM1 Web. Ezek a lépések az
összes eredménymutató-készítési objektumra érvényesek: a mérőszámkockákra, a
hatásdiagramokra, a stratégialeképezésekre és az egyéni diagramokra.

Erről a feladatról
Az IBM Cognos TM1 szoftverben normál (felhasználó által meghatározott) objektumokhoz
vagy vezérlési (rendszer által meghatározott) objektumokhoz adhat meg biztonsági
beállításokat. Ezek az objektumok lehetnek kockák, dimenziók vagy dimenziótagok. Amikor
10. fejezet Cognos TM1 eredménymutató-készítés
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biztonsági beállításokat alkalmaz eredménymutató-készítési objektumokra, előfordulhat, hogy
a kockákhoz, dimenziókhoz és dimenziótagokhoz tartozó normál vagy vezérlőobjektumokra
is biztonsági beállításokat kell alkalmaznia.
Négyféle objektumról lehet szó: mérőszámkocka, hatásdiagram, stratégialeképezés és egyéni
diagram. Az eredménymutató-kocka egy normál, felhasználó által meghatározott
TM1-objektum, a hatásdiagram, a stratégialeképezés és az egyéni diagram azonban a rendszer
által meghatározott vezérlőobjektum.
A felhasználónak READ jogosultságokra van szüksége ezekhez az eredménymutatóobjektumokhoz, hogy megtekinthesse és használhassa az objektumokat a Cognos Insight vagy
a Cognos TM1 Web alkalmazásokban.
Megjegyzés: Az eredménymutató-készítési normál és vezérlőobjektumokkal kapcsolatos
információk megtekintéséhez nyissa meg az IBM Cognos TM1 Performance Modeler Modell
paneljét, és kattintson egy objektumra. Az objektumra és kapcsolódó objektumaira vonatkozó
információk a Tulajdonságok lapon jelennek meg.
Mérőszámkocka
A mérőszámkocka vagy eredménymutató-rács normál objektumokból áll. Egy
eredménymutató nevű mérőszámkocka például általában négy dimenziót tartalmaz,
nevezetesen a Mérőszámok, Jelzők, Földrajzi hely és Idő dimenziókat.
Hatásdiagram
A hatásdiagram normál és vezérlőobjektumok kombinációjából áll. Az objektumok
nevei a diagram kapcsolódó mérőszámkockájának nevén alapulnak. Egy
eredménymutató nevű mérőszámkocka esetében például a hatásdiagram általában
egy }MI_Scorecard nevű vezérlőkockából és három, Metrics, }MI_Scorecard_I és
}MI_Scorecard_D nevű dimenzióból áll.
Stratégialeképezés
A stratégialeképezés normál és vezérlőobjektumok kombinációjából áll. A
Kiegyensúlyozott eredménymutató nevű stratégialeképezést például a szintén a
Kiegyensúlyozott eredménymutató nevet viselő vezérlőkocka határozza meg. Négy
dimenzióból áll: három normál dimenzióból (Földrajzi hely, Idő és Jelzők), valamint
egy Kiegyensúlyozott eredménymutató nevű vezérlésdimenzióból.
Egyéni diagram
Az egyéni diagram normál és vezérlőobjektumok kombinációjából áll. Egy Egyéni
nevű egyéni diagram például egy szintén Egyéni nevű vezérlőkockából és három
dimenzióból áll. A dimenziók a következők: egy Mérőszámok nevű normál dimenzió
és két, }MD_Scorecard}_Custom_I és }MD_Scorecard}_Custom_D nevű
vezérlésdimenzió.

Eljárás
1. Végezze el a forgatókönyvhöz szükséges kezdeti beállításokat.
A Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban jelentkezzen be adminisztrátori
felhasználóként, és végezze el a következő lépéseket:
a. Hozzon létre egy Eredménymutató nevű mérőszámkockát, amely a Mérőszámok,
Mérőszámjelzők, Földrajzi hely és Idő dimenziókat tartalmazza.
b. Konfiguráljon egy hatásdiagramot legalább egy hatással.
c. Hozzon létre egy stratégialeképezést az alapértelmezett értékek használatával.
d. Hozzon létre egy egyéni diagramot, és adjon hozzá egy, az Egyesült Államokra
mutató pontot.
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e. Hozzon létre egy központi típusú alkalmazást, és telepítse a Cognos TM1
Applications portálon.
2. Hozzon létre egy munkaterületet a Cognos Insight alkalmazásban:
a. A Cognos TM1 Applications portálról jelentkezzen be adminisztrátorként, és nyissa
meg az alkalmazást/munkaterületet a Cognos Insight alkalmazásban.
b. A Cognos Insight alkalmazásban adja hozzá a következő négy objektumot a
vászonhoz: mérőszámkocka, stratégialeképezés, egyéni diagram és hatásdiagram.
c. Mentse a munkaterületet.
3. A Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban hozzon létre egy nonadmin nevű
felhasználót, és rendelje hozzá a nonadmingroup csoporthoz.
Ez a felhasználó megnyithatja és megtekintheti az összes eredménymutató-készítési
objektumot a Cognos TM1 Applications és a Cognos Insight alkalmazásokban.
4. Állítsa be a kocka biztonságát a CubeSecurity vezérlőkocka használatával.
A nonadmingroup csoport számára állítson be hozzáférést az adott kockákhoz az alábbiak
szerint:
a. A mérőszámkocka megtekintéséhez biztosítson READ hozzáférést a nonadmingroup
csoport számára az Eredménymutató kockához.
b. Az eredménymutató diagramok megtekintéséhez biztosítson READ hozzáférést a
nonadmingroup csoport számára a következő vezérlőkockákhoz:
v }MD_Scorecard}_Custom
v }MI_Scorecard
v }MS_Scorecard}_Balanced Strategy
Megjegyzés: Amikor a CubeSecurity vezérlőkockában dolgozik, a stratégialeképezés
és az egyéni diagram vezérlőkockáinak teljes nevei az }MS_metrics_cube_name}_,
illetve az }MD_metrics_cube_name}_ előtagokkal jelennek meg.
5. Állítsa be dimenzióbiztonságot a DimensionSecurity vezérlőkocka használatával.
A nonadmingroup csoport számára állítson be hozzáférést az adott dimenziókhoz az
alábbiak szerint:
a. Amikor READ hozzáférést biztosított az Eredménymutató kockához a korábbi
lépésekben, a TM1 automatikusan megadta a felhasználó számára a READ
hozzáférést az Eredménymutató kocka dimenzióihoz. A jogosultságok kaszkádolva
vannak.
b. Amikor READ hozzáférést biztosított az }MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard
és }MS_Scorecard}_Balanced Strategy vezérlőkockákhoz a korábbi lépésekben, a
TM1 automatikusan megadta a felhasználó számára a READ hozzáférést az
}MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard és }MS_Scorecard}_Balanced Strategy
vezérlőkockák dimenzióihoz.
c. Biztosítson READ hozzáférést a nonadmingroup csoport számára a }Cubes
dimenzióhoz.
6. Szükség szerint tagszintű biztonságot konfigurálhat a mérőszámkockát alkotó dimenziók
számára.
Miután konfigurálta a biztonságot a korábbi lépésekben leírtak szerint, a nonadmingroup
csoportnak READ hozzáférése van a mérőszámkockát alkotó dimenziók összes tagjához.
A kocka egy szeletének megtekintéséhez a felhasználóknak READ hozzáféréssel kell
rendelkezniük a kockát alkotó dimenziókhoz. Ha finomítani szeretné ezeket a
beállításokat, állítsa be manuálisan a tagbiztonsági jogosultságokat, vagy hozzon létre
szabályokat a beállításukra.
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Az eredménymutató-objektumok hozzáférésének blokkolása
Ebben a használati esetben le szeretnénk tiltani a felhasználói hozzáférést a különböző
eredménymutató-készítési objektumokhoz. Ezek az objektumok a mérőszámkocka, a
stratégialeképezés, az egyéni diagram és a hatásdiagram.

Erről a feladatról
A használati esetben az adminisztrátor létrehoz egy munkaterületet az IBM Cognos Insight
szoftverben a négy eredménymutató-készítési objektummal. Ezután létrehoz négy új
felhasználót, és úgy konfigurálja a biztonságot, hogy az egyes felhasználók nem tekinthetik
meg az eredménymutató-készítési objektumok valamelyikét.

Eljárás
1. A stratégialeképezéshez való hozzáférés letiltása:
a. Hozzon létre egy NA_no_balanced felhasználót, és rendelje az
NA_No_Balance_Group csoporthoz.
b. Biztosítson az NA_No_Balance_Group csoport számára az összes
eredménymutató-készítési objektum megtekintéséhez szükséges minimális
jogosultságokat.
További információk: “Minimális hozzáférés biztosítása az eredménymutató-készítési
objektumokhoz nem adminisztrátori felhasználók számára” oldalszám: 183.
c. Távolítsa el az NA_No_Balance_Group csoport READ jogosultságát az
}MS_Scorecard}_Balanced Scorecard kockához.
d. Jelentkezzen be az NA_no_balanced felhasználóként az IBM Cognos TM1
Applications portálra, és nyissa meg az alkalmazást a Cognos Insight szoftverben.
A felhasználó csak a következő típusú új objektumokat tekintheti meg, használhatja és
vontathatja: mérőszámkocka, egyéni diagram és hatásdiagram.
A felhasználó láthatja a stratégialeképezés eszközelemet, de az üres, és csak egy
hibaüzenetet jelenít meg, amely arról tájékoztatja a felhasználót, hogy nem
rendelkezik az eszközelem tartalmának a megtekintéséhez szükséges hozzáféréssel.
A felhasználó nem láthatja a stratégialeképezés ikont az objektumfában.
2. Az egyéni diagramhoz való hozzáférés letiltása:
a. Hozzon létre egy NA_no_custom felhasználót, és rendelje az
NA_No_Custom_Group csoporthoz.
b. Biztosítson az NA_No_Custom_Group csoport számára az összes
eredménymutató-készítési objektum megtekintéséhez szükséges minimális
jogosultságokat.
c. Távolítsa el az NA_No_Custom_Group csoport READ jogosultságát az
}MD_Scorecard}_Custom kockához.
d. Jelentkezzen be az NA_no_custom felhasználóként a Cognos TM1 Applications
portálra, és nyissa meg az alkalmazást a Cognos Insight szoftverben.
A felhasználó csak a következő típusú objektumokat tekintheti meg, használhatja és
vontathatja: mérőszámkocka, stratégialeképezés és hatásdiagram.
A felhasználó láthatja az egyéni diagram eszközelemet, de az üres, és csak egy
hibaüzenetet jelenít meg, amely arról tájékoztatja a felhasználót, hogy nem
rendelkezik az eszközelem tartalmának a megtekintéséhez szükséges hozzáféréssel.
A felhasználó nem láthatja az egyéni diagram ikont az objektumfában.
3. A hatásdiagramhoz való hozzáférés letiltása:
a. Hozzon létre egy NA_no_impact felhasználót, és rendelje az
NA_No_Impact_Group csoporthoz.
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b. Biztosítson az NA_No_Impact_Group csoport számára az összes
eredménymutató-készítési objektum megtekintéséhez szükséges minimális
jogosultságokat.
c. Távolítsa el az NA_No_Impact_Group csoport READ jogosultságát az
}MI_Scorecard kockához.
d. Jelentkezzen be az NA_no_impact felhasználóként a Cognos TM1 Applications
portálra, és nyissa meg az alkalmazást a Cognos Insight szoftverben.
A felhasználó csak a következő típusú objektumokat tekintheti meg, használhatja és
vontathatja: mérőszámkocka, stratégialeképezés és egyéni diagram.
A felhasználó láthatja a hatásdiagram eszközelemet, de az üres, és csak egy
hibaüzenetet jelenít meg, amely arról tájékoztatja a felhasználót, hogy nem
rendelkezik az eszközelem tartalmának a megtekintéséhez szükséges hozzáféréssel.
A felhasználó nem láthatja a hatásdiagram ikont az objektumfában.
4. Az Eredménymutató mérőszámkockához való hozzáférés blokkolása:
a. Hozzon létre egy NA_no_scorecard felhasználót, és rendelje az
NA_No_Scorecard_Group csoporthoz.
b. Biztosítson az NA_No_Scorecard_Group csoport számára az összes
eredménymutató-készítési objektum megtekintéséhez szükséges minimális
jogosultságokat.
c. Távolítsa el az NA_No_Impact_Group csoport READ jogosultságát az
Eredménymutató kockához.
d. Győződjön meg arról, hogy a felhasználó továbbra is rendelkezik hozzáféréssel az
Eredménymutató kockát alkotó dimenziókhoz (Földrajzi hely, Jelzők, Mérőszámok
és Idő).
e. Jelentkezzen be az NA_no_scorecard felhasználóként a Cognos TM1 Applications
portálra, és nyissa meg az alkalmazást a Cognos Insight szoftverben.
Megjelenik egy hibaüzenet.

Mérőszám-dimenzió adott mérőszámaihoz való hozzáférés
korlátozása
Ebben a használati esetben a felhasználói hozzáférést tiltjuk le a mérőszám-dimenzió
Értékesítés mérőszámához. A példa bemutatja, hogy egy adott mérőszám hozzáférésének
korlátozása milyen hatással van a négy fő eredménymutató-készítési objektumra: a
mérőszámkockára, a stratégialeképezésre, az egyéni diagramra és a hatásdiagramra.

Erről a feladatról
A használati esetben az adminisztrátor létrehoz egy munkaterületet az IBM Cognos Insight
szoftverben a vászonra helyezett négy eredménymutató-készítési objektummal.
A példa az eredménymutató-készítési objektumok következő konfigurációját használja:
v A mérőszám-dimenzió négy mérőszámot tartalmaz, ezek az Árbevétel, a Kiadások, a
Létszám és az Értékesítés.
v A hatásdiagram az Értékesítés mérőszámot tartalmazza az Árbevétel mérőszámra
hatással levő mérőszámként.
v A stratégialeképezés az Értékesítés mérőszámot tartalmazza a Bevételnövelés
kiválasztott mérőszámaként.
v Az egyéni diagram a mintaként mellékelt világtérképképet használja, és a Kanadára
vonatkozó Értékesítés mérőszámot magában foglaló pontot tartalmaz.
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Eljárás
Az Értékesítés mérőszám letiltása:
1. Hozzon létre egy NA_no_metric felhasználót, és rendelje az NA_No_Metric_Group
csoporthoz.
2. Biztosítson az NA_No_Metric_Group csoport számára az összes
eredménymutató-készítési objektum megtekintéséhez szükséges minimális
jogosultságokat.
További információ: “Minimális hozzáférés biztosítása az eredménymutató-készítési
objektumokhoz nem adminisztrátori felhasználók számára” oldalszám: 183.
3. Távolítsa el az NA_No_Metric_Group csoportnak az Értékesítés elemre vonatkozó
READ jogosultságát a mérőszám-dimenzióban.
4. Az Értékesítés mérőszámra mutató hivatkozást a stratégialeképezés vezérlésdimenziója is
tartalmaz. Távolítsa el az NA_No_Metric_Group csoportnak az Értékesítés tagra
vonatkozó READ jogosultságát az }MS_Scorecard}_Balanced Scorecard dimenzióban.
5. Jelentkezzen be az NA_no_metric felhasználóként az IBM Cognos TM1 Applications
portálra, és nyissa meg az alkalmazást a Cognos Insight szoftverben.
A felhasználó megtekintheti, használhatja és vontathatja az új eredménymutató-készítési
objektumokat: a mérőszámkockát, a stratégialeképezést, az egyéni diagramot és a
hatásdiagramot.
A felhasználó mind a négy eredménymutató-készítési eszközelemet látja, nem lát azonban
az Értékesítés mérőszámra mutató hivatkozást az alábbi objektumokban:
v Mérőszámkocka – az Értékesítés mérőszám nem jelenik meg a rácsban.
v Stratégialeképezés – az Értékesítés mérőszám nem jelenik meg az eszköztippben. A
mérőszám a Bevételnövelés állapotszámlálójához sem járul hozzá.
v Egyéni diagram – az Értékesítés pont nem jelenik meg az egyéni diagramban.
v Hatásdiagram – ha az árbevétel a beállított mérőszám, semmi sem jelenik meg a
beállított mérőszám mellett.

Eredménymutató-készítési perspektívákhoz és célkitűzésekhez
való hozzáférés korlátozása
Ez a példa azt mutatja be, hogy mi történik, ha egy felhasználó NONE hozzáféréssel
rendelkezik a stratégialeképezés egyik célkitűzéséhez.

Erről a feladatról
A forgatókönyv konfigurálásához biztosítson NONE hozzáférést a Kiegyensúlyozott stratégia
nevű stratégialeképezés Bevételnövelés célkitűzéséhez.
A stratégialeképezések perspektíváit és célkitűzéseit egy vezérlésdimenzió tartalmazza. A
Kiegyensúlyozott stratégia nevű stratégialeképezést például a szintén a Kiegyensúlyozott
stratégia nevet viselő vezérlőkocka határozza meg. A stratégialeképezés perspektíváit és
célkitűzéseit meghatározó vezérlésdimenzió neve is Kiegyensúlyozott stratégia.

Eljárás
1. Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban kattintson a Műveletek
menü > Vezérlőobjektumok megjelenítése elemre.
2. A Cognos TM1 Performance Modeler Modellterv paneljén kattintson a jobb gombbal a
Kiegyensúlyozott stratégia vezérlésdimenzióra, és válassza a Biztonság konfigurálása
> Hozzáférési engedélyek beállítása a következő számára: > Elemek lehetőséget.
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3. Válasszon egy csoport, például a No_Objective csoportot, majd rendeljen WRITE
hozzáférést az összes perspektívához és célkitűzéshez a Pénzügyi, Bevételnövelés
célkitűzés kivételével.
4. Ezen célkitűzéshez rendeljen NONE hozzáférést a No_Objective csoporthoz.
5. Nyissa meg a Cognos Insight alkalmazást a No_Objective csoport egyik
felhasználójaként.
6. Vontassa a stratégialeképezést a vászonra.
A stratégialeképezés üres, és egy hibaüzenet jelenik meg.
Hiba – Nem rendelkezik biztonsági jogosultsággal ehhez a perspektívához vagy célkitűzéshez.

Eredménymutató-készítési objektumok átvitele
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler átviteli funkcióját használhatja az
eredménymutató-készítési objektumok IBM Cognos TM1 környezetek közötti átvitelére.
A következő információk ismertetik a különböző típusú eredménymutató-készítési
objektumok kifelé irányuló átvitelének követelményeit és működését. Ezek a típusok a
következők: mérőszámkockák, hatásdiagramok, stratégialeképezések és egyéni diagramok.
Az átviteli funkcióval kapcsolatos további információkért lásd: 8. fejezet, “Modellobjektumok
és alkalmazások átvitele”, oldalszám: 117.

Az eredménymutató-készítési objektumok kifelé irányuló
átvitelének általános lépései
Amikor kiválaszt egy eredménymutató-készítési objektumot az átvitelhez, a TM1
automatikusan meghatározza azokat a kapcsolódó objektumokat, amelyeket hozzá kell adni az
átviteli folyamathoz.
Az eredménymutató-készítési objektumok kifelé irányuló átvitele:
1. A Cognos TM1 Performance Modeler Modellterv paneljének fáján keresse meg az átvinni
kívánt eredménymutató-készítési objektumot.
2. Kattintson a jobb gombbal az objektumra, és válassza a Kifelé irányuló átvitel
lehetőséget.
3. Válassza ki a kimeneti helyként használni kívánt mappát, majd kattintson az OK gombra.
A TM1 automatikusan elemzi az objektumot, és megállapítja, hogy szükséges-e más
objektumok hozzáadása az átviteli folyamathoz. A folyamat befejezése után megjelenik
az Átvitel lap.
4. Ha kockaadatokat is az átviteli folyamat részévé kíván tenni, a Cél: Fájlok eszközsávon
kattintson az Adatok konfigurálása ikonra, és válassza a Kockák adatainak
hozzáadása lehetőséget.
Ez a funkció többnyire a mérőszámkockára és olyan más TM1-kockákra vonatkozik,
amelyek tényleges adatértékeket tartalmaznak.
Alapértelmezés szerint az átviteli folyamat Kockaadatok nélküli hozzáadás módra van
beállítva a legtöbb kocka esetében, és nem foglalja bele az átvitelbe az adatértékeket. A
kockaadatok belefoglalását vagy kihagyását aszerint döntheti el, hogy a célkörnyezet mit
tárol. A befelé történő átvitelkor törölheti is az objektumokat.
5. Kattintson az Átvitel elemre a kifelé irányuló átviteli folyamat befejezéséhez.

Mérőszámkockák átvitele
A mérőszámkocka egy szabványos TM1-kocka, amelyet azonban egy kockaattribútum jelöl ki
mérőszámkockaként. A rendszer az átviteli elemzési folyamat során észleli ezt a kijelölést, és
10. fejezet Cognos TM1 eredménymutató-készítés
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automatikusan kiválasztja a kocka összes kapcsolódó objektumát a kockával egyidejű
átvitelre. Ide értendő a kiválasztott mérőszámkocka összes kapcsolódó
eredménymutató-készítési diagramja is. Ilyen diagram például a hatásdiagram, valamint a
kockán alapuló bármely stratégialeképezés vagy egyéni diagram.
Ha a kockaadatok átvitelét választja, az átvitel úgy zajlik, mint más TM1-kockák esetében, és
magában foglalja a tényleges adatértékeket a mérőszámkockából.

Hatásdiagramok átvitele
Amikor hatásdiagramot jelöl ki átvitelre, a rendszer függő objektumként automatikusan
hozzáadja az átvitelhez a kapcsolódó mérőszámkockát. Az átvitelhez automatikusan
kiválasztott további objektum a vezérlőkocka. Ez határozza meg a diagramot, a
mérőszámkocka mérőszám-dimenzióját és az egyéb vezérlésdimenziókat, amelyek a diagram
metaadatait tartalmazzák. A rendszer a diagram kockájában lévő adatokat is automatikusan
hozzáadja az átvitelhez.
Ne feledje: A mérőszámkockákkal csak egy hatásdiagramot lehet társítani.

Stratégialeképezések átvitele
A stratégialeképezések kifelé irányuló átvitelekor a rendszer függő objektumként
automatikusan hozzáadja az átvitelhez a kapcsolódó mérőszámkockát. Stratégialeképezéseket
egy vezérlőkocka határozza meg, és ugyanazzal a dimenziószámmal rendelkezik, mint a
kapcsolódó mérőszámkocka. A diagram kockájában nincs átvihető adat, mivel az lényegében
egy számított kocka.
Ne feledje: Egy mérőszámkocka egy vagy több stratégialeképezést tartalmazhat.

Egyéni diagramok átvitele
Egyéni diagramok kifelé irányuló átvitelekor a rendszer függő objektumként automatikusan
hozzáadja az átvitelhez a kapcsolódó mérőszámkockát. A rendszer automatikusan kiválasztja
továbbá az összes kapcsolódó vezérlésdimenziót és vezérlőkockát, a diagram felhasználó által
meghatározott háttérképét is beleértve.
Ne feledje: A mérőszámkockák egy vagy több egyéni diagramot tartalmazhatnak.

Eredménymutató-készítési üzenetek naplózása
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler és az IBM Cognos Insight alkalmazásokat
konfigurálhatja úgy, hogy rögzítsék az eredménymutató-készítési üzeneteket a naplófájlokban
az egyes alkalmazások esetében. Ezeket az üzeneteket az eredménymutató-készítési
tevékenységek figyeléséhez és hibaelhárításához használhatja.
A eredménymutató-készítési üzenetek rögzítése a log4j naplózási keretrendszer használatával
történik a Cognos TM1 Performance Modeler és a Cognos Insight alkalmazásokban.
A naplózókat a naplózási tulajdonságokat tartalmazó fájlban konfigurálhatja az alábbi
eredménymutató-készítési üzenetek naplózására:
Az eredménymutató-készítési tevékenységekkel kapcsolatos általános üzenetek
log4j.logger.Metrics=DEBUG
Az eredménymutató-készítési teljesítménnyel kapcsolatos üzenetek
log4j.logger.com.ibm.cognos.perf.Metrics=DEBUG
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Az eredménymutató-készítési diagramokkal és megjelenítésekkel kapcsolatos üzenetek
Ez a naplózó csak a hatásdiagramra és a stratégialeképezésre vonatkozik.
log4j.logger.RAVEMetrics=DEBUG
Alapértelmezés szerint a naplózás a mindennapi célokból szükséges üzenetnaplózásra van
beállítva, és általában nincs szükség ezen beállítás módosítására. Egyes esetekben
előfordulhat, hogy az IBM ügyféltámogatás segítségét kell kérnie, ha a naplózást az
eredménymutató-készítési tevékenységek meghatározott üzeneteinek rögzítésére kívánja
beállítani.

10. fejezet Cognos TM1 eredménymutató-készítés
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11. fejezet Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler
adminisztrációja és karbantartása
Végezze el az IBM Cognos TM1 Performance Modeler adminisztrációs és karbantartásai
feladatait, amilyenek az optimalizálási beállítások, a folyamatok kezelése és az alkalmazások
átvitele.

Kocka memóriaigényének optimalizálása
Optimalizálja a kocka által a teljesítmény javításához igénybe vett memóriamennyiséget.

Erről a feladatról
A kocka memóriaigényét csak fejlesztési környezetben dolgozva kell optimalizálni az alábbi
okokból:
v A kocka által használt memóriamennyiség optimalizálása jelentős memória-erőforrásokat
köt le. Az optimalizálás során az optimalizálni kívánt kocka méretének kétszeresére nő az
ideiglenes RAM mennyisége az IBM Cognos TM1 szerveren. Ha például a kocka mérete
50 MB, akkor 100 MB RAM kell az optimalizáláshoz.
v A szerver az optimalizálás ideje alatt zárol minden felhasználói kérést.
Megjegyzés: A kocka memóriafelhasználásának optimalizálása nem azonos a dimenziók
sorrendjének megváltoztatásával.

Eljárás
1. Nyissa meg a kockát, és kattintson a Kockadimenziók optimalizálása ikonra
.
2. Kattintson egy dimenzióra az Új sorrend mezőben.
3. A dimenziónak a sorrendi listán felfelé vagy lefelé mozgatásához kattintson a Fel vagy a
Le gombra.
4. Jegyezze meg aMódosított százalékérték értéket. Ha ez az érték negatív, a dimenziók új
sorrendje kevesebb memóriát fogyaszt, ezért hatékonyabb.
5. Ismételje meg a 2-4. lépést, míg a leghatékonyabb dimenziósorrendet el nem éri.
6. Kattintson az OK gombra.
ikonra, majd a Mentés vagy a Mentés másként
7. Kattintson a Műveletek menü
lehetőségre. A kocka be van állítva az optimális memóriafelhasználásra.

Folyamatok felügyelete
Az adatok létrehozásához, módosításához és az IBM Cognos TM1 Performance Modeler
programba való importálásának és ott történő használatának ütemezéséhez felügyelje a
folyamatokat.
Kapcsolódó feladatok:
“Adatok importálása irányított importálás használatával” oldalszám: 13
Ha a forrásadatok sok oszlopot tartalmaznak, vizsgálja meg a forrásadatokat, és azonosítsa,
hogy mely oszlopokat kell dimenzióként, szintként, attribútumként vagy mérőszámként
meghatározni. Dönthet úgy, hogy csak dimenziókat importál a kockába, vagy importálhat
dimenziókat és mérőszámokat egyaránt. A forrásadat fájl, listajelentés, kockanézet, egy
dimenzió részhalmaza vagy relációs adatforrás lehet.
© Szerzői jog IBM 2012, 2017
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“Adatok importálása relációs adatforrásból” oldalszám: 19
Mielőtt relációs adatforrásból importálna adatokat, győződjön meg arról, hogy érti a relációs
adatforrást és az SQL lekérdezések összeépítésének módját. Biztosítsa, hogy az
ODBC-kapcsolatok meg legyenek határozva. Amikor csatlakoztatott módban dolgozik,
használhatja a szerveren meghatározott ODBC relációs adatforrásokat.

Folyamat létrehozása
Hozzon létre az importálandó adatforrást, valamint az adatleképezéseket és fejlett eljárásokat
meghatározó folyamatot. A folyamatot bármikor futtathatja, illetve ütemezheti meghatározott
időközönként történő futásra.

Eljárás
1. A Modellterv ablaktáblában kattintson jobb gombbal annak a mappának a nevére, ahol
> Folyamat lehetőségre.
tárolni szeretné a folyamatot, majd kattintson az Új
2. Adja meg a folyamat nevét, majd kattintson az OK gombra. A mappa kinyílik, és mutatja
a Modellterv ablaktáblában az új folyamatot. A folyamatmegtekintő lehetővé teszi a
folyamat meghatározását.
3. Kövesse a következő helyen leírt lépéseket: “Adatok importálása irányított importálás
használatával” oldalszám: 13 vagy “Adatok importálása relációs adatforrásból”
oldalszám: 19.

Példa: Új követelmény prototípusának kialakítása
Bizonyos helyzetekben, például új követelmény prototípusának kialakítása esetén
használhatja az irányított importálást az alábbi három különálló funkciót tartalmazó egyetlen
folyamat létrehozására:
v dimenziók létrehozása és frissítése
v kockák létrehozása és frissítése
v adatok betöltése
A jellegzetes üzemi környezetekben azonban ezt a három folyamatot szétválaszthatja három
folyamatra. Ez nagyobb rugalmasságot ad a módosítások és a karbantartás végrehajtása terén.
Ezenkívül létrehozhat egy mindhárom folyamatot tartalmazó chore folyamatot. Ez lehetővé
teszi rendszeres adatfrissítések ütemezését. Ütemezheti például úgy, hogy a chore folyamat
minden éjfélkor fusson.
A chore folyamatokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő
témakört: “Folyamatok ütemezése” oldalszám: 197.

Mi a következő lépés?
A folyamatot módosíthatja az eljárásait módosítva, vagy ütemezheti egy chore folyamat
részeként.
A folyamatot bármikor futtathatja a Modellterv ablaktáblában jobb gombbal a chore
folyamatra kattintva, majd a Folyamat-végrehajtás lehetőségre kattintva.

A folyamatszerkesztő használata
A folyamatszerkesztő lehetővé teszi a folyamat létrehozásakor meghatározott eljárások
módosítását.
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Mikor érdemes használni a folyamatszerkesztőt?
A folyamatszerkesztőt az alábbi műveletek végrehajtására használja:
v a Vezetett importálás futtatása során létrehozott folyamat finomítása
v csak parancsfájlból futó folyamat létrehozása
v a Vezetett importálás megkerülése
v nem azonnal végrehajtandó folyamat létrehozása

A folyamatszerkesztő és a TurboIntegrator szerkesztő
összehasonlítása
A folyamatszerkesztőben található egy eszközsáv, amely sok hasznos szerkesztési feladat
létrehozását lehetővé teszi. Kattintson például a Megjegyzés/Megjegyzés visszavonása
ikonra a kijelölt szöveg megjegyzésként való közzétételéhez. Ha az érvényes funkciók listáját
szeretné megjeleníteni, kattintson a Tartalomsegéd

ikonra.

Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler programban a folyamatszerkesztővel létrehozott
parancsfájlok tartalmazzák az előállított fejlécet és az előállított utasításokat is. A
TurboIntegrator szerkesztővel létrehozott parancsfájlok csak az előállított utasításokat
tartalmazzák, de előállított fejlécet nem.
A folyamatszerkesztő egyes parancsai a TurboIntegrator szerkesztőben nem léteznek. A
folyamatszerkesztővel például tud összecsukható tartalmat készíteni, ha a szöveg elé, illetve
után az alábbi két sort írja:
#Region region_name
#EndRegion

Az alábbi adattípusokat az IBM Cognos TM1 Architect támogatja, de a Cognos TM1
Performance Modeler nem:
v ODBO
v SAP
v IBM Cognos-csomagok

Parancsfájlok átvitele a Cognos TM1 Performance Modeler és a
Cognos TM1 Architect között
A folyamatszerkesztő és a TurboIntegrator parancsfájljai hasonló formátumúak, de nem
teljesen csereszabatosak. Amíg a hozzárendeléseket nem módosítja, addig megoszthatja a két
szerkesztőprogram között a parancsfájlokat. Az alábbi listák három olyan forgatókönyvet
mutatnak, amelyekben egymás parancsfájljait használja a Cognos TM1 Performance Modeler
és a IBM Cognos TM1 Architect. Az első két esetben a parancsfájl érvényes marad, de a
harmadikban módosítjuk a hozzárendeléseket, ami érvénytelenné teszi a parancsfájlt.
Forgatókönyv

A parancsfájl érvényessége

A Cognos TM1 Architect programban készített és Érvényes
a Cognos TM1 Performance Modeler programban
megnyitott parancsfájl.
A Cognos TM1 Performance Modeler programban Érvényes
készített és a Cognos TM1 Architect programban
megnyitott parancsfájl.

11. fejezet Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler adminisztrációja és karbantartása
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Forgatókönyv

A parancsfájl érvényessége

A Cognos TM1 Performance Modeler programban Nem érvényes.
készített, a Cognos TM1 Architect programban
módosított, majd a Cognos TM1 Performance
Modeler programban megnyitott parancsfájl.

Példa: a ViewZeroOut függvény
A ViewZeroOut függvény egy nézet minden adatpontját nulla értékűre állítja. Szintaxis:
ViewZeroOut(Cube, ViewName);.
Argumentum

Leírás

Kocka

A nullázandó nézet szülőkockája.

ViewName

A nullázandó nézet.

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

Ebben a példában nullára állítjuk Az 1. negyedév tényleges számadatai nézet minden
adatpontját.

Eljárások szerkesztése
A folyamat képességeit kibővítő folyamatszerkesztő függvények és IBM Cognos TM1
szabályfüggvények folyamatba foglalásához szerkessze meg az eljárásokat.
Módosíthatja például az Adateljárást, hogy belevegye azokat az utasításokat, amelyek arra
késztetik a folyamatot, hogy ugorja át a nulla értékeket tartalmazó bejegyzéseket, vagy külső
fájlba írja az importált bejegyzéseket.

Mielőtt elkezdené
A folyamat létezik, mert futtatott egy vezetett importálást, létrehozott vagy hivatkozásból
állított elő egy folyamatot.

Erről a feladatról
Egy folyamat négy eljárást tartalmaz, amelyek az adatforrás megadásakor és az adatok
leképezésekor választott beállításokon alapulnak. Ezeket az eljárásokat az alábbi táblázat
ismerteti.
Eljárás

Leírás

Felvezetés

Az adatforrás feldolgozása előtt végrehajtandó
utasítások sora.

Metaadatok

A feldolgozás során kockákat, dimenziókat vagy
egyéb metaadat-struktúrákat frissítő vagy
létrehozó utasítások sora.

Adatok

Az adatforrásban lévő egyes bejegyzések értékét
módosító utasítások sora.

Lezárás

Az adatforrás feldolgozása után végrehajtandó
utasítások sora.

Az összes elérhető TurboIntegrator és Cognos TM1 szabályfüggvény teljes listáját az IBM
Cognos TM1 Referencia dokumentáció tartalmazza.
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Az eljárások szerkesztése közben ne feledje, hogy minden eljárás célja bizonyos
művelettípusok végrehajtása a folyamat adott időpontjában. Ennek megfelelően egy adott
eljáráshoz szükséges műveleteket vagy utasításokat kell létrehoznia.
Megjegyzés: Ha egy folyamat csak parancsfájl forrástípusú, az Adatok és a Metaadatok
lapok nem érhetők el.

Eljárás
1. Kattintson a Speciális fülre.
2. Adja meg a paraméterértékeket:
a. Állítsa be a param_destroy = 1 értéket, ha azt szeretné, hogy a folyamat felülírja a
meglévő kockát és dimenziókat.
b. Állítsa be a param_createIfNotExist = 1 értéket, ha azt szeretné, hogy a folyamat
létrehozzon egy kockát és a dimenziókat, ha azok nem léteznek.
3. Kattintson a szerkeszteni kívánt eljáráshoz tartozó alárendelt lapra.
4. Írja be a szövegmezőbe az utasításokat a következő sorok egyike elé:
v #****ELŐÁLLÍTOTT UTASÍTÁSOK KEZDETE****
v #****ELŐÁLLÍTOTT FEJLÉC KEZDETE****
vagy a következő sorok egyike után:
v #****ELŐÁLLÍTOTT UTASÍTÁSOK VÉGE****
v #****ELŐÁLLÍTOTT FEJLÉC VÉGE****
5. Mentse a folyamatot.

Mi a következő lépés?
A következő műveleteket végezheti el:
v a folyamat ütemezése
v a folyamat futtatása bármikor, ha a Modellterv panelen a rákattint a jobb egérgombbal a
chore folyamatra, majd az előugró menü Folyamat végrehajtása menüpontját választja.

Folyamatok ütemezése
A folyamatok meghatározott időközönként történő futtatásának ütemezéséhez hozzon létre
egy chore folyamatot.

Erről a feladatról
A chore folyamat egy IBM Cognos TM1-objektum, amely egy vagy több folyamatot hajt
végre a felhasználó által meghatározott gyakorisággal. A chore folyamat az alábbiakból áll:
v a végrehajtandó folyamatok listája
v a chore folyamat első végrehajtásának kezdési dátuma és időpontja
v a chore folyamat egymást követő végrehajtásainak gyakorisága

Eljárás
1. A Modellterv ablaktáblában kattintson jobb gombbal annak a mappának a nevére, ahol
> Chore folyamat
tárolni szeretné a chore folyamatot, majd kattintson az Új
lehetőségre.
2. Adja meg a chore folyamat nevét, majd kattintson az OK gombra. A mappa kinyílik, és
mutatja a Modellterv ablaktáblában az új chore folyamatot
chore-folyamat-megtekintő.

. Megjelenik a
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3. A Választható mezőben jelölje ki a szükséges folyamatokat, majd a Kijelölve mezőbe
való áthelyezésükhöz kattintson a nyílikonra.
4. A felfelé és lefelé mutató nyilakra kattintva rendezze a folyamatokat a chore folyamat
által végrehajtandó sorrendbe.
5. A paraméterek értékének megadásához jelöljön ki egy folyamatot a Kijelölve mezőben,
majd frissítse az értéket.
6. Adja meg, hogy a chore folyamatot egy vagy több tranzakcióként szeretné-e
végrehajtani.

7.
8.
9.
10.

Megjegyzés: Alapértelmezés szerint a teljes folyamatsort egyetlen végrehajtási
tranzakcióként hajtja végre a rendszer. Az első folyamat által létrehozott zárolások az
utolsó folyamat befejezéséig megmaradnak. Ha a többszöri tranzakcióként történő
végrehajtást választja, mindegyik folyamatot tranzakcióként hajtja végre a rendszer.
Ennélfogva a zárolások csak az egyes folyamatok idejére maradnak meg, nem a teljes
chore folyamat idejére.
Kattintson az Ütemezés fülre.
A Kezdés dátuma és időpontja mezőben adja meg a chore folyamat első
végrehajtásának dátumát és időpontját.
A chore folyamat futtatási időközének megadása
Jelölje be A chore folyamat aktiválása jelölőnégyzetet. Ez a jelölőnégyzet csak akkor
érhető el, meg van adva valamilyen érték A chore folyamat futtatási gyakorisága
mezőben.

Megjegyzés: Ha egy időre fel szeretné függeszteni a chore folyamat futtatását, távolítsa
el a jelet A chore folyamat aktiválása jelölőnégyzetből.
11. Mentse a chore folyamatot.

Mi a következő lépés?
A chore folyamatot bármikor futtathatja a Modellterv ablaktáblában jobb gombbal a chore
folyamatra kattintva, majd A chore folyamat végrehajtása lehetőségre kattintva.
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12. fejezet A modell lefordítása
Az IBM Cognos TM1 olyan mechanizmust kínál az objektumok más nyelveken történő
megjelenítésére a TM1 szerveren, amellyel a felhasználók a saját nyelvükön tekinthetik meg
az objektumneveket anélkül, hogy konfigurálásra lenne szükség.
A fordításhoz a Cognos TM1 a Felirat attribútumot használja, amely lehetővé teszi lefordított
nevek hozzárendelését kockákhoz, dimenziókhoz, tagokhoz vagy tagattribútumokhoz a TM1
szerveren. A TM1 által támogatott összes területi beállításhoz hozzárendelhet Felirat
attribútumértékeket, amelyek megfelelnek a }Cultures vezérlésdimenzió tagjainak.
Ha a felhasználó elindít bármely olyan TM1 klienst, amely támogatja a fordítást, az
objektumnevek a felhasználó aktuális területi beállításához tartozó nyelvnek megfelelő Felirat
attribútumértéket jelenítik meg anélkül, hogy konfigurálásra lenne szükség. Ha lefordított
értékeket adott a kockához, a lefordított attribútumértékek is megjelennek a szűrő
párbeszédablakban.
A következő TM1 kliensek támogatják a fordítást:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
A TM1 Web és a TM1 Application Web a böngésző aktuális nyelvbeállítását használja a
megjelenítendő nyelv meghatározásához.
A(z) IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a Windows helybeállítást használja a
megjelenítendő nyelv meghatározásához.
A Cognos Insight a Windows helybeállítását használja a megjelenítendő nyelv
meghatározásához, amikor a Windows Start menüből nyitja meg. Ha a TM1 Application Web
munkafolyamat-képernyőjéről nyitja meg a Cognos Insight szoftvert, a szoftver a portál
felhasználói beállításaiban megadott tartalomnyelvet használja.
Megjegyzés: Az IBM Cognos Performance Modeler képes megjeleníteni az objektumok
lefordított neveit vagy állandó neveit a TM1 szerveren. Az állandó név az objektumhoz az
eredeti létrehozás során hozzárendelt név. A lefordított 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 Alias típusúként vagy Szöveg típusúként. Ha a Felirat
attribútum Alias típusú, az attribútumértékeket a lefordított objektumnevek megjelenítésére
használja a rendszer. A TM1 emellett kikényszeríti a Felirat attribútumértékek egyediségét, és
a Felirat érték a kapcsolódó dimenzió, kocka vagy tag keresésére, illetve olyan függvények
argumentumaként használható, amelyek adatot kérnek le vagy küldenek a TM1 szerver
számára.
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Ha a Felirat attribútum Szöveg típusú, az attribútumértékeket kizárólag a lefordított
objektumnevek megjelenítésére használja a rendszer. Az egyediséget nem kényszeríti ki a
rendszer, így igény szerint használhatja több attribútumhoz ugyanazt az értéket.
Megjegyzés: A TM1 Web, a TM1 Application Web vagy a IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel szoftverben használni kívánt Felirat attribútum meghatározásakor Alias
típusúként adja meg a Felirat attribútumot. A TM1 Web és a TM1 Application Web
szoftverben a kockanézet dimenziói beállíthatók úgy, hogy csak aliast jelenítsenek meg.
Ezenkívül, amikor SUBNM függvényt határoz meg weblapon való megjelenítéshez, a
függvény csak aliast vehet fel argumentumként. Hasonlóképpen a(z) IBM Planning Analytics
for Microsoft Excel szoftverben a SUBNM aliast vesz fel argumentumként.

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
attribútumértéket adja vissza.
Ellenőrizze az elemek listáját a }Cultures vezérlésdimenzióban a TM1 által támogatott ISO
639-1/IETF kombinációk megismeréséhez.

Kockák lefordítása
Kockaneveket úgy jeleníthet meg más nyelveken, ha létrehozza a szükséges vezérlőkockát,
majd Felirat attribútumértékeket rendel a TM1 szerveren elérhető kockákhoz.

Eljárás
1. A Performance Modeler Modell paneljén kattintson a jobb gombbal a modellgyökérre,
majd kattintson a Honosított kockaattribútumok létrehozása elemre. A művelet
hozzáadja a Felirat attribútumot a }CubeAttributes vezérlésdimenzióhoz, és létrehozza a
}LocalizedCubeAttributes vezérlőkockát.
,
Tipp: A vezérlőobjektumok megtekintéséhez kattintson a Műveletmenü ikonra
majd a Vezérlőobjektumok megjelenítése elemre.
2. Rendeljen Felirat attribútumértékeket a TM1 szerveren található kockákhoz. Az értékeket
az alábbi módszerek egyikével rendelheti hozzá.
v Nézet létrehozásához kattintson duplán a }LocalizedCubeAttributes vezérlőkockára.
Ebben a nézetben a TM1 szerveren található mindegyik kocka esetében rendeljen
hozzá egy Felirat attribútumértéket azon nyelvi területi beállításokhoz, amely
nyelveken a lefordított szöveget meg kívánja jeleníteni.
v A TurboIntegrator szoftverben hozzon létre egy olyan folyamatot, amely a
CubeAttrPutS függvény használatával rendel értékeket a Felirat attribútumhoz.
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Ha például a plan_BudgetPlan kockához a francia nyelv Felirat attribútumát szeretné
rendelni, a következő függvényt használhatja:
CubeAttrPutS( ’Plan Budgetaire’, ’plan_BudgetPlan’, ’fr’ )
A CubeAttrPutS TurboIntegrator-függvényt az IBM Cognos TM1 referencia
dokumentáció ismerteti részletesen.

Eredmények
Miután hozzárendelte a Felirat attribútumértékeket a kockákhoz, a felhasználók a lefordított
kockaneveket fogják látni, ha a fordítást támogató TM1 kliensek valamelyikét használják.

Dimenziók lefordítása
Dimenzióneveket úgy jeleníthet meg más nyelveken, ha létrehozza a szükséges
vezérlőkockát, majd Felirat attribútumértékeket rendel a TM1 szerveren elérhető
dimenziókhoz.

Eljárás
1. A Performance Modeler Modell paneljén kattintson a jobb gombbal a modellgyökérre,
majd kattintson a Honosított dimenzióattribútumok létrehozása elemre. Ez a művelet
hozzáadja a Felirat attribútumot a }DimensionAttributes vezérlésdimenzióhoz, és
létrehozza a }LocalizedDimensionAttributes vezérlőkockát.
2. Rendeljen Felirat attribútumértékeket a TM1 szerveren található dimenziónevekhez. Az
értékeket az alábbi módszerek egyikével rendelheti hozzá.
v Nézet létrehozásához kattintson duplán a }LocalizedDimensionAttributes
vezérlőkockára. Ebben a nézetben a TM1 szerveren található mindegyik dimenzió
esetében rendeljen hozzá egy Felirat attribútumértéket azon nyelvi területi
beállításokhoz, amely nyelveken a lefordított szöveget meg kívánja jeleníteni.
v A TurboIntegrator szoftverben hozzon létre egy olyan folyamatot, amely a
DimensionAttrPutS függvény használatával rendel értékeket a Felirat attribútumhoz.
Ha például az Üzleti egység terve dimenzióhoz a francia nyelv Felirat attribútumát
szeretné rendelni, a következő függvényt használhatja:
DimensionAttrPutS( ’Des Entités d’Affaires’, ’plan_business_unit’, ’fr’ )
A DimensionAttrPutS TurboIntegrator-függvényt az IBM Cognos TM1 referencia
dokumentáció ismerteti részletesen.

Eredmények
Miután hozzárendelte a Felirat attribútumértékeket a dimenziókhoz, a felhasználók a
lefordított dimenzióneveket fogják látni, ha a fordítást támogató TM1 kliensek valamelyikét
használják.

Tagok lefordítása
Tagneveket úgy jeleníthet meg más nyelveken, ha létrehozza a szükséges vezérlőkockát, majd
Felirat attribútumértékeket rendel az adott dimenzióban elérhető tagokhoz.

Eljárás
1. A Performance Modeler Modell paneljén kattintson a jobb gombbal a fordítani kívánt
elemeket tartalmazó dimenzióra, majd kattintson a Honosított tagattribútumok
létrehozása elemre. A művelet hozzáadja a Felirat attribútumot az
}ElementAttributes_<dimenziónév> vezérlésdimenzióhoz, és létrehozza a
}LocalizedElementAttributes_<dimenzió_neve> vezérlőkockát.
12. fejezet A modell lefordítása
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2. Rendeljen Felirat attribútumértékeket a dimenzióban található tagokhoz. Az értékeket az
alábbi módszerek egyikével rendelheti hozzá.
v Hozzon létre egy nézetet a }LocalizedElementAttributes_<dimenzió_neve>
vezérlőkockához, és nyissa meg a nézetet. A dimenzió mindegyik tagja esetén
rendeljen hozzá egy Felirat attribútumértéket azon nyelvi területi beállításokhoz, amely
nyelveken a lefordított szöveget meg kívánja jeleníteni.
v A TurboIntegrator szoftverben hozzon létre egy olyan folyamatot, amely az AttrPutS
függvény használatával rendel értékeket az elemek Felirat attribútumához.
Ha például a Teljes üzleti egység elemhez a francia nyelv Felirat attribútumát szeretné
rendelni, a következő függvényt használhatja:
AttrPutS( ’ Entités Totale’, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’,
’fr’)
Az AttrPutS TurboIntegrator-függvényt az IBM Cognos TM1 referencia-útmutató
ismerteti részletesen.

Eredmények
Miután hozzárendelte a Felirat attribútumértékeket az elemekhez, a felhasználók a lefordított
elemneveket fogják látni, ha a fordítást támogató TM1 kliensek valamelyikét használják.

Meglévő aliasértékek másolása Felirat attribútumokba
Ha a modell aliasokat használ a lefordított karakterláncok megjelenítéséhez, a TurboIntegrator
segítségével alakíthatja át a meglévő aliasokat Felirat attribútumokká.

Eljárás
1. A Performance Modeler Modellterv paneljén kattintson a jobb gombbal a Folyamatok
elemre, majd kattintson az Új, Folyamat lehetőségre.
2.
3.
4.
5.

Adjon meg egy nevet az új folyamat számára, majd kattintson az OK gombra.
Kattintson a Speciális fülre.
Kattintson a Felvezetés fülre.
A Felvezetés lapon hozzon létre egy folyamatot, amely lekéri az aliasértéket, majd egy
Felirat attribútumhoz rendeli azt.
6. Mentse, majd hajtsa végre a folyamatot.

Példa
A TM1 mellé kapott Planning Sample mintaadatbázist használva a következő folyamat a
BusinessUnit fr területibeállítás-értékébe másolja a Teljes üzleti egység BusinessUnit_French
attribútumának aliasértékét.
vValue = AttrS( ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’BusinessUnit_French’);
AttrPutS( vValue, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’, ’fr’);
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A. függelék Kisegítő lehetőségek
A kisegítő lehetőségek a fogyatékkal élő (például mozgásukban vagy látásukban korlátozott)
felhasználókat segítik a számítástechnikai termékek használatában.

Gyorsbillentyűk
Az alkalmazásra jellemző billentyűk mellett a szabványos Microsoft Windows navigációs
billentyűk is használhatók.
A gyorsbillentyűk használatával navigálhat az alkalmazáson belül és feladatokat hajthat
végre. Ha képernyőolvasó szoftvert használ, akkor teljes méretűre nagyíthatja az ablakot, így
a gyorsbillentyűk táblázata teljesen kibontott állapotban válik elérhetővé. Előfordulhat, hogy
érdemes bekapcsolni az operációs rendszeren a kontrasztos megjelenítést, hogy az
alkalmazásban a diagramok vonalai láthatóbbak legyenek.
Megjegyzés: A következő gyorsbillentyűk a szabványos amerikai billentyűzeteken alapulnak.
19. táblázat: Gyorsbillentyűk
Művelet

Gyorsbillentyű

Az Alkalmazás nézet megnyitása

Alt+A

A Modell nézet megnyitása

Alt+M

A szerkesztő bezárása

Ctrl+W

Ugrás a következő szerkesztőre

Ctrl+F6

Ugrás az előző szerkesztőre

Ctrl+Shift+F6

Ugrás a következő nézetre

Ctrl+F7

Ugrás az előző nézetre

Ctrl+Shift+F7

Mentés

Ctrl+S

Összes mentése

Ctrl+Shift+S

Billentyűzet segítség megjelenítése

Ctrl+Shift+L

Átváltás a szerkesztőre

Ctrl+Shift+E

Helyi menü megnyitása

Shift+F10

Navigáció egy menüben

Felfelé és lefelé mutató nyilak

Parancs aktiválása egy menün vagy
helyi menün

Bevitel

Ugrás a következő engedélyezett menü Lefelé nyíl
elemre, vagy helyi menü elemre
Válassza ki az első engedélyezett
elemet egy almenüben, menüben vagy
helyi menüben

Jobbra nyíl

Ugrás az előző engedélyezett
menüelemre, vagy helyi menüelemre

Felfelé nyíl

Megnyitott menü bezárása

Esc

Jelölje be vagy törölje a jelölőnégyzetet Szóközbillentyű
Ugrás a következő elemre egy
párbeszédpanelen vagy varázslóban
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19. táblázat: Gyorsbillentyűk (Folytatás)
Művelet

Gyorsbillentyű

Ugrás az előző elemre egy
párbeszédpanelen vagy varázslóban

Shift+Tab

Ugrás egy legördülő listában a
következő választási lehetőségre

Lefelé nyíl

Ugrás egy legördülő listában az előző
választási lehetőségre

Felfelé nyíl

Ugrás a következő lehetőségre, és
annak kiválasztása gomb

Tab+Szóköz billentyű

Ugrás az előző lehetőségre, és annak
kiválasztása gomb

Shift+Tab+Szóköz billentyű

Legördülő lista vagy menü megnyitása
vagy megjelenítése

Alt+Lefelé nyíl

Megnyitott legördülő lista vagy menü
bezárása

Alt+Felfelé mutató nyíl vagy Esc

Párbeszédpanel vagy varázsló bezárása Esc
A kiválasztott legördülő elem
meghívása

Bevitel

A módosítások alkalmazása, és a
párbeszédpanel vagy varázsló bezárása

Tab az OK gombra, és nyomja le az Enter billentyűt

A párbeszédpanel vagy varázsló
bezárása a módosítások alkalmazása
vagy mentése nélkül

Esc

Navigálás a lapok között

Balra és jobbra mutató nyilak, vagy Tab, vagy Shift+Tab

Jelenlegi lap áthelyezése jobbra

Shift+Page Up

Jelenlegi lap áthelyezése balra

Shift+Page Down

Navigálás ikonról ikonra az
eszközsávon

Balra és jobbra mutató nyilak

Egy dimenzió tagjainak megjelenítése a Alt+Lefelé nyíl
Cube Viewer ablakban
Több sor vagy oszlop kijelölése a Cube Ctrl+lefelé mutató nyíl
Viewer ablakban
Meglévő dimenzió cseréje a sorokban a Ctrl+R
kiválasztott dimenzióra
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Meglévő dimenzió cseréje az
oszlopokban a kiválasztott dimenzióra

Ctrl+C

Meglévő dimenzió cseréje a
kontextusban a kiválasztott dimenzióra

Ctrl+T

Tagok automatikus kibontása a
kiválasztott dimenzióban

A kiválasztott dimenzió helyi menüjében a Lefelé mutató
nyíllal lépjen a Kibontás szintre parancsra, és válassza ki a
megjeleníteni kívánt szintet

Szülő kibontása vagy összezárása egy
dimenzióban

Bevitel

A modell frissítése a szerveren lévő
adatokkal

F5

Kilépés az alkalmazásból

Alt+F4

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Az IBM és a kisegítő szolgáltatások
Az IBM kisegítő szolgáltatásokkal kapcsolatos elkötelezettségéről az IBM Accessibility
Center (http://www.ibm.com/able) webhelyen találhat további információkat.

A. függelék Kisegítő lehetőségek
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B. függelék Modellezés és elemzés oktatóanyag
Ez az oktatóanyag az IBM Cognos TM1 Performance Modeler egyszerű modellezési és
elemzési technikáit mutatja be. Egy elemzés létrehozásának a lépésein vezeti végig, egy
forgatókönyvet követve.

Forgatókönyv
A vezérigazgató a vállalat értékesítési adatainak az elemzését kéri (bevételelemzést). Meg
szeretné ismerni az adott árengedményeket, valamint hogy mely városok és termékek
társulnak a legnagyobb árengedményekhez. Szeretné elérni a végső modellt egy webes
alkalmazáson keresztül, de nem igényel elküldési folyamatot.

Cél
A feladata a következő elemzések (nézetek) létrehozása:
Árvariancia
Az eltérés a két értékkészlet közötti különbséget adja meg. Ebben a példában a Múlt
évi tényleges árértékeit (a változó értékeket) és a Múlt évi tényleges-1 árértékeivel
veti össze.
Ártrend
Azt mutatja ki, hogyan változnak az egyes termékek árai az év során.
Árbevétel-variancia
A Mennyiség, a Bruttó árbevétel, a Nettó árbevétel, az Árengedmény % -a és az
Árengedmény értékeit jeleníti meg eltérésként a városok szerint.
Árengedmény százaléka városok szerint
Megjeleníti, hogy mely város esetében a legnagyobb az árengedmény százalékos
értéke.
Árengedmény százaléka termékek szerint
Megjeleníti, hogy mely termék esetében a legnagyobb az árengedmény százalékos
értéke.

Az üzleti modell
A nézetek létrehozásához először egy üzleti modellt kell létrehoznia. A létrehozandó
objektumok különböző típusainak leírását az alábbiakban tekintheti meg:
Kockák
A kockák sorokat és oszlopokat, valamint legalább egy másik oldalt tartalmaznak,
így többdimenziósak. A kockákban lévő cellák tartalmazzák a beírt adatokat vagy
számításokat.
Dimenziók
A kockák sorai, oszlopai és oldalai dimenziókból jönnek létre. A dimenziók
kapcsolódó elemek, például Nyereség és Veszteség, termékek, ügyfelek,
költségközpontok, változatok és hónapok listái. A dimenziók számításokat is
tartalmazhatnak. Egy dimenziót több kocka is használhat. A dimenziókban lévő
elemek az úgynevezett tagok.
Részhalmazok
A részhalmazok egy szülődimenzió kijelölt elemei. Részhalmaz létrehozásával
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korlátozhatja azon elemek számát, amelyeket egy felhasználó lát egy dimenzióból.
Korlátozhatja például, hogy egy felhasználó hány hónapot lát egy nézetben.
Nézetek
Nézet létrehozásával meghatározhatja, hogy mit lát a felhasználó. Megadhatja
például, hogy egy ellenőr csak a magas szintű (konszolidált) elemeket lássa. A
dimenziók tagjait elrejtheti.

Feladatok
Ez az esettanulmány a következő feladatokat mutatja be:
1. Mappák létrehozása a létrehozott objektumok rendezéséhez.
2. Dimenziók és kockák létrehozása és feltöltése irányított importálással.
3. Dimenziók módosítása.
4. Kockaszámítások létrehozása.
5. Nézetek és részhalmazok létrehozása annak meghatározásához, hogyan jelenjenek meg az
adatok egy ellenőr vagy közreműködő számára.
6. Alkalmazás létrehozása, telepítése és aktiválása, majd bejelentkezés a Cognos Insight
szoftverbe az alkalmazás teszteléséhez.
7. Az alkalmazás nézeteinek rendezése a legnagyobb árengedmény-százalékkal rendelkező
termék és város megkereséséhez.

Mintafájlok
A kezdés előtt importáljon három mintafájlt a TM1 Performance Modeler alkalmazásba a
kockák és dimenziók létrehozásához és feltöltéséhez. A mintafájlokat az IBM
terméktámogatási oldaláról szerezheti be: (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27047004).
A következő fájlokat fogja használni:
v list prices.csv, amely a termékek listaárait tartalmazza hónap és változat szerint.
v net revenue.csv, amely a tényleges mennyiség és a nettó árbevétel információit
tartalmazza termékek, városok és az elmúlt két év hónapjai szerint.
v cities.csv, amely a városok és azok hierarchiaszerkezetének a listáját tartalmazza.

1. lépés: Két kocka létrehozása és az objektumok rendszerezése
Hozzon létre néhány mappát az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban a
létrehozni kívánt objektumok rendszerezéséhez. Ezután hozza létre a Listaár kockát, és töltse
fel adatokkal az irányított importálás folyamattal a List Prices.csv fájl importálásához. Az
irányított importálás létrehozza a dimenziókat, a Listaár kockát, és az adatokat a kockába
importálja. Ezután hozza létre a Nettó árbevétel kockát a Net Revenue.csv fájl
importálásával. Végül rendszerezze az objektumokat a létrehozott mappákba.

Mielőtt elkezdené
Töltse le a List Prices.csv, a Net Revenue.csv és a Cities.csv fájlt az IBM
terméktámogatási webhelyéről: (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27047004).

Eljárás
1. Indítsa el a TM1 Performance Modeler alkalmazást a Windows Start menüből vagy az
asztali parancsikonnal.
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a. Kattintson a Bejelentkezés másként elemre, és adja meg felhasználónevét és
jelszavát.
b. Válassza ki a használni kívánt szervert a TM1 Server listából, és kattintson az OK
gombra. Érdemes az új TM1 szervert használni, hogy biztosan ne legyenek ütközések
a meglévő objektumokkal.
2. Hozza létre a mappákat.
a. A Modellterv panelen kattintson a szerver nevére, kattintson az Új ikonra
majd kattintson a Mappa lehetőségre.
b. Adja a mappának a Tevékenységek nevet.

,

ikonra,
c. Kattintson a jobb gombbal a Tevékenységek mappára, kattintson az Új
és hozzon létre két almappát: Árbevétel-elemzés és Közös objektumok.
3. Hozza létre a Listaár kockát a list prices.csv fájl importálásával.
a. Kattintson a jobb gombbal a Közös objektumok mappára, majd kattintson az
Irányított importálás > Kocka elemre.
b. Keresse meg a list prices.csv fájlt tartalmazó mappát, és jelölje ki a fájlt.
Megjelenik az adatok előnézete.
c. Bontsa ki a Fájltulajdonságok csomópontot. Az adat oszlopcímkéket tartalmaz
beállítás számára válassza az Igen lehetőséget.
d. Kattintson a Speciális elemre.
e. Az Adatok importálása – Adatok leképezése képernyő Célelemek panelén
kattintson a Listaárak kockára.
f. Kattintson a képernyő jobb alsó részén lévő Tulajdonságok megjelenítése
lehetőségre.
Módosítsa az Importálási beállítások értékeit a következőképpen:
v Törölje a Mérőszám-dimenzió létrehozása jelölőnégyzet jelölését. Ezzel
meggátolja egy mérőszám-dimenzió létrehozását. Ehelyett a fájl értékeit importálja
a rendszer.
v Adja meg Az adatfrissítése viselkedése értékét az adatok cseréjéhez. Ezzel
lecseréli a meglévő kockaértékeket az importált adatokkal.

g. Kattintson az Összegzés lehetőségre.
Az összegzés megjeleníti, hogy egy Listaárak nevű új kocka áll létrehozás alatt, amely
négy dimenzióval rendelkezik: Termékek, Hónap, Változatok és Listaár.
B. függelék Modellezés és elemzés oktatóanyag
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Minden dimenzióhoz létrejön egy végösszeg; ezt a Speciális képernyőn vagy az
importálás után módosíthatja.
A rendszer minden dimenziót általános dimenzióként importál, a dimenziótípusok a
Speciális képernyőn vagy az importálás után módosíthatók. Mi az importálást
követően módosítjuk azokat.
h. Kattintson a Befejezés lehetőségre.
Létrejön a Listaárak kocka és a dimenziók, a rendszer pedig importálja az adatokat.
i. Kattintson az Újraszámítás elemre az adatok megtekintéséhez.

Tipp: Beállíthatja, hogy a kocka mindig automatikusan újraszámítsa az értékeket a
kocka minden módosításakor. Ehhez kattintson az Automatikus újraszámítás ikonra
.
j. Mentse a Listaárak kockát.
4. Hozza létre a Nettó árbevétel kockát irányított importálással a Net Revenue.csv fájl
importálásához, ugyanúgy, ahogyan a Listaár kockát is létrehozta.
a. Módosítsa az Importálási beállítások értékeit a következőképpen:
v Ne hozzon létre mérőszám-dimenziót.
v Adja meg Az adatfrissítése viselkedése értékét az adatok cseréjéhez.
b. Az Összegzés képernyőn láthatja, hogy néhány dimenzió már létezik, mivel ezek a
Listaár kockával közösek. Kattintson a Befejezés lehetőségre.
c. Kattintson az Újraszámítás elemre az adatok megtekintéséhez.
d. Mentse a Nettó árbevétel kockát.
5. Rendszerezze az objektumokat a következőképpen:
a. A Modellterv panelen nyissa meg a Közös objektumok mappát, nyomja le a CTRL
billentyűt és kattintson a Listaárak és a Nettó árbevétel kockára. A kockákat a kocka
ikon jelzi
b. Vontassa a kockákat az Árbevétel-elemzés mappába.
c. A Közös objektumok mappában nyomja le a CTRL billentyűt, és kattintson a jobb
gombbal a két létrehozott Új folyamat objektumra, majd kattintson a Törlés
lehetőségre. Ezeket a folyamatokat az irányított importálás folyamat hozta létre. Az
importálási folyamattal létrehozott folyamatokkal automatizálhatók az importálások.
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2. lépés: Dimenziók módosítása
Módosítsa az előző lépésben létrehozott dimenziókat az IBM Cognos TM1 Performance
Modeler alkalmazásban, hogy a megfelelő dimenziótípusokkal és tulajdonságokkal
rendelkezzenek.
A dimenziótulajdonságokat a dimenzió által végzett funkció alapján módosítsa. Ha például
egy dimenzió hónapokat tartalmaz, akkor idődimenzió, amelynek jellemző tulajdonságai az
időhöz kapcsolódnak.
A list prices.csv és a Net Revenue.csv fájl importálásával létrehozott dimenziók a
Modellterv panelen, a Tevékenységek, Közös objektumok mappában érhetők el.

A dimenziótípusok ismertetését az alábbiakban tekintheti meg:
Hierarchiadimenzió
A vállalkozás, részleg vagy cég jelentéskészítési szerkezetének ábrázolását
tartalmazza.
Számításdimenzió
Képleteket tartalmaz, amelyek matematikai és egyéb műveleteket hajtanak végre az
adatokon.
Idődimenzió
A felhasználók számára jelentéssel bíró időtagokat tartalmaz, ilyenek például a
pénzügyi számviteli időszakok vagy az értékesítési tranzakciók dátumai.
Változatdimenzió
Az alkalmazás tagjainak különböző iterációiból származó adatokat tartalmaz.
A dimenziótípus módosításakor a dimenziónevek melletti ikonok megváltoznak a típusok
tükrözése érdekében.

Eljárás
1. Egy adott dimenzió megjelenítéséhez kattintson duplán a nevére a Közös objektumok
mappában. Módosítsa mindegyik dimenziót az alábbi lépésekben leírtak szerint.
2. Módosítsa a Városok dimenziót hierarchiadimenzióvá.
B. függelék Modellezés és elemzés oktatóanyag

211

a. Kattintson a jobb gombbal a Városok dimenzióra a Közös objektumok mappára, majd
kattintson a Dimenziótípus módosítása parancsra.
b. Válassza a Hierarchia dimenziótípust, és kattintson az OK gombra.
3. Módosítsa úgy a Városok dimenziót, hogy a városok szülőiként országokat tartalmazzon.
A Performance Modeler alkalmazásban manuálisan módosíthatja a dimenziót, vagy
importálhat egy CSV-fájlt az alább leírt módon.
a. Kattintson a jobb gombbal a Városok dimenzióra a Modellterv panelen, majd
kattintson az Importálás a(z) "Városok" dimenzióba parancsra.
b. A Dimenziók importálása – Adatforrás kiválasztása képernyőn keresse meg a
cities.csv fájlt.
c. Kattintson a Speciális elemre, majd kattintson a Tulajdonságok megjelenítése
lehetőségre.
d. A Leképezés, Célelemek panelen kattintson a Városok dimenzióra.
e. A Tulajdonságok panelen válassza a következő beállításokat:
v A dimenziók frissítése listában válassza a Dimenzió újrafeltöltése elemet
v Törölje a Teljes elem létrehozása beállítást, mivel nem szeretné összeadni a
tagokat.
v A Szülő-gyerek beállítás használatával jelezze, hogy a tagok szülő-gyerek
kapcsolatban vannak.
f. A Forráselemek panelen vontassa a szülőelemet a Célelemek panel Szülőtagok
elemére.
g. A Forráselemek panelen vontassa a gyerekelemet a Célelemek panel Gyerektagok
elemére.
h. Kattintson az Összegzés lehetőségre. Megjelenik egy figyelmeztetés. A
figyelmeztetéseket nyugodtan figyelmen kívül hagyhatja, mert újra fel szeretné tölteni
a dimenziókat.
i. Kattintson a Befejezés lehetőségre.
j. Zárja be a meglévő Városok dimenziót, majd nyissa meg újra az adatok frissítéséhez.
A Városok dimenzió mostantól hierarchiadimenzió.
Közép-Európa
v Belgium
– Heverlee
v Franciaország
– Lyon
– Párizs
v Németország
– Hamburg
– München
4. Módosítsa a Listaár dimenziót számításdimenzióvá, majd módosítsa a tulajdonságokat az
alábbi lépésekben leírtak szerint.
a. Jelenítse meg a Listaár dimenziót.
b. Kattintson a jobb gombbal a Listaár végösszege elemre, majd kattintson A kijelölt
tagok törlése parancsra.
A számításdimenziókban nincs szükség végösszegre.
c. Kattintson a Mentés gombra, és zárja be a dimenziót.
5. Módosítsa a Hónap dimenziót idődimenzióvá, majd módosítsa az alábbi lépésekben
leírtak szerint.
a. Jelenítse meg a Hónap dimenziót.
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b. Kattintson az Idődimenzió feltöltése ikonra
.
c. Adja meg a Kezdő dátum értékét.
d. A Válassza ki a tagok időszaktípusát területen kattintson az Időszak oszlop celláiba
az időszak típusának kiválasztásához. A 0. szinthez válassza az Év lehetőséget, az 1.
szinthez pedig a Hónap lehetőséget.

e. Kattintson az OK, majd a Mentés gombra, és zárja be a dimenziót.
6. Módosítsa a Nettó árbevétel dimenziót számításdimenzióvá, majd módosítsa a
tulajdonságokat az alábbi lépésekben leírtak szerint.
a. Jelenítse meg a Nettó árbevétel dimenziót.
b. Törölje a Nettó árbevétel végösszege tagot.
c. Helyezze át a dimenziótagokat a következő sorrendbe: Mennyiség, Nettó árbevétel,
Bruttó árbevétel, Árengedmény %-a, Árengedmény. Ehhez válassza ki a tagot, és
ikonra.
kattintson a Mozgatás feljebb vagy a Mozgatás lejjebb
d. Kattintson a Mentés gombra, és zárja be a dimenziót.
7. Módosítsa a Termékek dimenziót hierarchiadimenzióvá.
8. Módosítsa a Változatok dimenziót változatdimenzióvá, és adjon hozzá néhány új tagot.
a. Törölje a Változatok végösszege tagot.
b. Adja hozzá a Variancia LY v LY-1 nevű új tagot az Adjon meg egy új tagot elemre
kattintva, majd a nevet beírva.
c. Adja hozzá a Megjegyzések nevű új tagot.
d. Kattintson a Mentés gombra, és zárja be a dimenziót.
Vegye figyelembe, hogy az egyes dimenziók ikonja különbözik a dimenziótípustól
függően.

B. függelék Modellezés és elemzés oktatóanyag
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3. lépés: A Listaárak kocka módosítása
Módosítsa a Listaárak kockát, és hozzon létre néhány nézetet az IBM Cognos TM1
Performance Modeler alkalmazásban.
Az alábbi lépéseket fogja végrehajtani:
v Annak engedélyezése, hogy szöveget írhasson a megjegyzések mezőbe.
v Varianciaszámítás hozzáadása.
v Egy Árvariancia nézet létrehozása a Termékek végösszege tag eltávolításához a kocka
felületéről.
v A Listaár dimenzió módosítása, hogy az árakat ne adja össze a rendszer.
v Egy Ártrendek nézet létrehozása.

3a lépés: A megjegyzések mező szerkesztése
Szerkessze a Megjegyzések mezőt a Változatok dimenzióban, hogy a felhasználók szöveget
írhassanak be.

Eljárás
1.

A Modellterv panelen bontsa ki a Tevékenységek > Árbevétel-elemzés elemet, nyissa
meg a Listaárak kockát a kockára duplán kattintva, majd kattintson az Újraszámítás
parancsra, ha az Automatikus újraszámítás lehetőség nincs bejelölve.
A rendszer frissíti és újraszámítja a nézetben található adatokat.
2. Nyissa meg a Változatok dimenziót, és a Megjegyzések Formátum mezőjében válassza a
Szöveg formátumtípust, majd kattintson az OK gombra.
3. Mentse a Változatok dimenziót.
4. Váltson a Listaárak kockára, és rendezze újra a Változatok dimenziót, hogy az legyen a
kocka utolsó dimenziója. Ha szövegmező van egy dimenzióban, ennek a dimenziónak kell
az utolsó dimenziónak lennie a kockában a kocka megfelelő formázásának a
biztosításához.
a. A Listaárak kockában kattintson a Dimenziók újrarendezése ikonra
a Változatok dimenzióra, majd kattintson a Mozgatás a végére elemre.

, kattintson

b. Kattintson az OK gombra.

3b lépés: Varianciaszámítás létrehozása
Adjon hozzá egy varianciaszámítást a Változatok dimenzióhoz a Múlt évi tényleges
értékeinek és a Múlt évi tényleges-1 értékeinek közötti különbség megtekintéséhez. A Múlt
évi tényleges értékei a változó értékek, és a Múlt évi tényleges-1 értékeit hasonlítja össze a
Múlt évi tényleges értékeivel.

Eljárás
1. A Listaárak kockában vontassa a Változatok dimenziót a Hónap dimenzió fölé az
Oszlopok szakaszban. Ez módosítja a kocka tájolását, így a Termékek dimenzió alkotja a
sorokat, a Változatok dimenzió az oszlopokat, és a Hónap lesz a kontextus.
2. Nyissa meg a Változatok dimenziót.
3. A Variancia LY v LY-1 sorban kattintson a Változatszámítás mezőre, majd kattintson a
mezőben lévő tallózás gombra.
4. Kattintson a Függvények fülre a Variancia LY v LY-1 változatszámítása panelen.
5. Kattintson a Dimenzió függvények elemre, majd kattintson duplán a VARIANCE elemre.
6. Vontassa a Múlt évi tényleges és a Múlt évi tényleges-1 tagot a Kifejezés mezőbe, és
hozza létre a következő kifejezést: =VARIANCE(’Actual Last Year’,’Actual Last
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Year-1’). Kattintson az OK gombra.

7. Mentse a dimenziót.
8. A Listaárak kockában ellenőrizze a Variancia LY v LY-1 oszlopban lévő értéket: a Múlt
évi tényleges és a Múlt évi tényleges-1 különbségének kell lennie. A helyes érték
eléréséhez állítsa A pozitív variancia természete értékét Kedvező értékűre. Kattintson a
jobb gombbal a Variancia LY v LY-1 oszlopra, kattintson a Tag szerkesztése (Listaár)
elemre, és módosítsa A pozitív variancia természete tulajdonságot Kedvező értékűre.
Az értékesítési költségek esetén A pozitív variancia természete tulajdonságot kedvezőtlen
értékűnek állítaná be. Ez az attribútum csak Változatok dimenzióval együtt használható.
9. Mentse, és zárja be a Listaár dimenziót.

Eredmények
Láthatja, hogy a legtöbb termék esetén a Múlt évi tényleges értéke kevesebb, mint a Múlt évi
tényleges-1 értéke, a Star Lite termék kivételével.

3c lépés: Az Árvariancia nézet létrehozása
Hozzon létre egy nézetet, amely eltávolítja a Termékek végösszege tagot a kocka felületéről.
Nézetekkel határozhatja meg, hogy az adatok hogyan jelenjenek meg egy ellenőr vagy
közreműködő számára a TM1 alkalmazásokban.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a Listaárak kockára a Tevékenységek >
Árbevétel-elemzés mappában, és válassza az Új > Nézet elemet. Adja az Árvariancia
nevet a nézetnek.
2. Az Árvariancia nézet Sorok területén kattintson a Minden tag, Termékek listamezőre,
majd kattintson a Részhalmaz szerkesztése elemre.
A részhalmazok egy dimenzió kijelölt elemei.
3. Kattintson a jobb gombbal egy legalsó szintű csomópontra, például a Star Lite elemre,
majd kattintson az Elrejtés szint alapján > Konszolidált tagok elrejtése lehetőségre.
Mentse a részhalmazt, és nevezze el a Legalsó szint néven.
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4. A Kontextus területen módosítsa a Hónapok dimenziót a Hónapok végösszege
dimenzióra. Láthatja, hogy az árakat a rendszer összeadta, amit nem szeretne. Ezt a
Listaár dimenzióban módosíthatja.
5. Mentse az Árvariancia nézetet.

3d lépés: A Listaár dimenzió módosítása, hogy az árakat ne
adja össze a rendszer az adott évre vonatkozóan.
Módosítsa úgy a Listaár dimenziót, hogy az árakat ne adja össze a rendszer az adott évre
vonatkozóan. Ezt egy konszolidált szintű kifejezés létrehozásával érheti el.

Eljárás
1. Nyissa meg a Listaárak kockát, és vontassa a Hónap dimenziót a Változatok fölé az
Oszlopok szakaszban, hogy a Termékek sorként, a Hónap pedig oszlopként jelenjen meg.
2. Kattintson a jobb gombbal egy cellára, majd kattintson a Tag szerkesztése (Listaár)
parancsra.
3. A Tulajdonságok lapon kattintson a Konszolidált szintű kifejezés mezőre, és kattintson
a mezőben lévő tallózás gombra.
4. A Listaár konszolidált szintű kifejezése panelen a Beállítás értékét Időátlag értékűnek
adja meg. A kifejezés a következőképpen jelenik meg: =TimeAverage("Time
Average"). Kattintson az OK gombra.
Az Árvariancia nézetben láthatja, hogy a Hónapok végösszege már átlagérték.

17. ábra: A Hónapok végösszege értékét átlagértékként megjelenítő Árvariancia nézet

5. Vontassa a Változatok dimenziót a Hónap dimenzió fölé a variancia megtekintéséhez a
nézetben.
6. Mentse, és zárja be a Listaár dimenziót, majd mentse a Listaárak kockát.

Eredmények
Az Árvariancia nézetnek a következőképpen kell kinéznie:
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18. ábra: A Termékek tagot sorként, a varianciaszámítással rendelkező Változatok tagot pedig oszlopként megjelenítő
Árvariancia nézet

3e lépés: Az Ártrend nézet létrehozása
Hozza létre a Listaárak kocka Ártrend nevű nézetét. Ez a termékek árváltozásának a trendjét
jeleníti meg az adott évre vonatkozóan.

Eljárás
1. A Modellterv panelen kattintson a jobb gombbal a Listaárak kockára a Tevékenységek >
Árbevétel-elemzés mappában, és válassza az Új > Nézet elemet. Adja az Ártrend nevet a
nézetnek.
2. Vontassa a Hónap dimenziót a Változatok dimenzió fölé az Oszlopok szakaszban. Ez
módosítja a kocka tájolását, így a Hónap dimenzió alkotja az oszlopokat, a Változatok
dimenzió lesz a kontextus, a Termékek dimenzió pedig a sorokat alkotja.
3. Meg szeretné akadályozni, hogy a Termékek végösszege megjelenjen, valamint, hogy az
árakat összeadja a rendszer a Termékek dimenzióban.
a. Az Ártrend nézetben kattintson a Minden tag, Termékek területen lévő lefelé mutató
nyílra, majd kattintson a Részhalmaz szerkesztése elemre.
b. A Részhalmaz listában válassza a Legalsó szint elemet (korábban létrehozta ezt a
részhalmazt), majd kattintson az OK gombra.
c. Mentse a nézetet, és zárja be.

Eredmények
A rendszer eltávolítja a Termékek végösszege tagot.
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19. ábra: Ártrend nézet

4. lépés: A Nettó árbevétel kocka módosítása
Módosítsa a Nettó árbevétel kockát az IBM Cognos TM1 Performance Modeler
alkalmazásban, hogy a tájolás megfelelő legyen, illetve szöveget írhasson a Megjegyzés LY v
LY mezőbe. Ezután módosítsa a Nettó árbevétel dimenziót a helyes pozitív és negatív értékek
megjelenítéséhez.

Eljárás
1.

A Modellterv panelen bontsa ki a Tevékenységek > Árbevétel-elemzés elemet,
kattintson duplán a Nettó árbevétel kockára a kocka megjelenítéséhez, majd kattintson az
Újraszámítás lehetőségre.
A rendszer frissíti és újraszámítja a nézetben található adatokat.
2. Vontassa a Változatok dimenziót az Oszlopok szakaszban lévő dimenzió fölé, és a Nettó
árbevétel dimenziót a Sorok szakaszban lévő dimenzió fölé.
Ez módosítja a kocka tájolását, így a Nettó árbevétel dimenzió alkotja a sorokat, a
Változatok dimenzió az oszlopokat, a Termékek, Városok és Hónap dimenzió pedig a
Kontextust.

3. Rendezze újra a dimenziókat úgy, hogy a Változatok dimenzió legyen az utolsó dimenzió
a Nettó árbevétel kockában, így szöveget írhat a Megjegyzések mezőbe.

Tipp: A Nettó árbevétel kockában kattintson a Dimenziók újrarendezése ikonra
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4. Módosítsa a Nettó árbevétel dimenziót a helyes pozitív és negatív értékek
megjelenítéséhez.
a. Tekintse meg a részletes szintet a Nettó árbevétel kockában a végösszegek helyett,
majd kattintson az Újraszámítás elemre.
A Termékek dimenzióban például válassza a Star Lite elemet, a Városok dimenzió
esetén válassza a Hamburg, a Hónapok dimenzió esetén pedig a Jan elemet.
b. Nyissa meg a Nettó árbevétel dimenziót.
c. Helyezze a Bruttó árbevétel elemet a Mennyiség alá. Ezt a műveletet csak a
megjelenés miatt hajtjuk végre, nem módosítunk vele semmi mást.
d. Módosítsa minden tag A pozitív variancia természete tulajdonságát az alábbiak
szerint:
v A Mennyiség, Nettó árbevétel és Bruttó árbevétel legyen kedvező.
v Az Árengedmény %-a és az Árengedmény legyen kedvezőtlen (az árengedmény
esetén negatív értéket szeretne).

e. Mentse, és zárja be a dimenziót, majd mentse a kockát.

Mi a következő lépés?
A következő lépés a Bruttó árbevétel kiszámítása.

5. lépés: A Bruttó árbevétel kiszámítása
Hozzon létre egy kockaszámítást a Bruttó árbevétel kiszámításához az IBM Cognos TM1
Performance Modeler alkalmazásban.
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A kockaszámításban hivatkozást hoz létre a Listaárak kocka egyes adatainak a Nettó árbevétel
kockába helyezéséhez. Ezeket az adatokat a rendszer megszorozza a Mennyiség értékével a
Bruttó árbevétel értékeinek a létrehozása érdekében.

Eljárás
1. Nyissa meg a Nettó árbevétel kockát, majd a Bruttó árbevétel sorban nyomja le a CTRL
billentyűt, és válassza ki a Múlt évi tényleges és a Múlt évi tényleges-1 tagot.
2. Kattintson a jobb gombbal a kijelölésre, kattintson a Kockaszámítás létrehozása
parancsra, majd adja a Bruttó árbevétel nevet a kockaszámításnak.
3. A kockaszámítás-szerkesztő Kifejezések importálása területén bontsa ki a Nettó
árbevétel csomópontot, és vontassa a Mennyiség elemet a Kifejezés panelre.

4. Kattintson a Kifejezések importálása elemre a Listaárak kocka és a Nettó árbevétel
kocka közötti hivatkozás létrehozásához, és nevezze el a hivatkozást (például Listaár).
Tipp: Görgessen a listamező tetejére a Kifejezések importálása hivatkozás
megtekintéséhez.
5. Vontassa a Listaárak kockát a Modellterv panelről a Forráskocka hozzáadása mezőre.
A Listaár kockában lévő dimenziókat a rendszer automatikusan leképezi a Nettó
árbevétel kockában található dimenziókra.
6. Módosítsa a Változatok leképezését. Kattintson a jobb gombbal a Változatok dimenziók
valamelyikére, majd kattintson az Átalakítás kézi leképezéssé parancsra.
7. A Leképezések panelen csak a Múlt évi tényleges és a Múlt évi tényleges-1 tagot
szeretné szerepeltetni, ezért törölje a többi két elemet (Variancia LY v LY-1 és
Megjegyzések).
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8. A Listaárak Dimenziók paneljén kattintson a Listaár elemre, majd a Tagok területen
jelölje be a Listaár jelölőnégyzetet. A Nettó árbevétel Dimenziók paneljén kattintson a
Városok elemre. Azt szeretné, hogy a hivatkozás érvényes legyen minden városra, ezért
jelölje be a Tagok melletti jelölőnégyzetet.
9. Azt is szeretné, hogy a hivatkozás érvényes legyen a Bruttó árbevétel tagra a Nettó
árbevétel dimenzióban. A Nettó árbevétel Dimenziók paneljén kattintson a Nettó
árbevétel elemre, majd a Tagok panelen jelölje be a Bruttó árbevétel jelölőnégyzetet, és
kattintson az OK gombra.
10. A kockaszámítás-szerkesztőben bontsa ki az Importált értékek csomópontot a
létrehozott hivatkozás megtekintéséhez.
11. Vontassa a Listaár nevű hivatkozást a Kifejezés panelre, és módosítsa a kifejezést a
következőképpen: =[Net Revenue]:Volume*LINK(’List_price’). Kattintson az
Alkalmaz gombra, majd zárja be a számítást.

Eredmények
Most már a megfelelő Bruttó árbevétel számokkal rendelkezik.

20. ábra: Nettó árbevétel kocka bruttó árbevétel számokkal

6. lépés: Az Árengedmény és az Árengedmény %-a kiszámítása
Hozzon létre két kockaszámítást az Árengedmény és az Árengedmény %-a kiszámításához a
Nettó árbevétel kockában az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban. Az
Árengedmény kiszámításához a rendszer kivonja a Bruttó árbevétel értékéből a Nettó
árbevétel értékét.

Eljárás
1. Nyissa meg a Nettó árbevétel kockát, majd az Árengedmény sorban nyomja le a CTRL
billentyűt, és válassza ki a Múlt évi tényleges és a Múlt évi tényleges-1 cellát.
2. Kattintson a jobb gombbal a kijelölésre, majd kattintson a Kockaszámítás létrehozása
parancsra. Adja a kockaszámításnak a Tényleges árengedmény nevet.
3. A kockaszámítás-szerkesztőben bontsa ki a Nettó árbevétel csomópontot, és vontassa a
Bruttó árbevétel elemet a Kifejezés panelre.
4. Vontassa a Nettó árbevétel elemet a Kifejezés panelre.
5. Módosítsa úgy a kifejezést, hogy a következőképpen nézzen ki: =[Net
Revenue]:[Gross Revenue]-[Net Revenue]:[Net Revenue].
6. Kattintson az Alkalmaz gombra, majd zárja be a számítást. Létrehozta az Árengedmény
számítást.
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7. Hozzon létre egy Tényleges árengedmény százaléka nevű kockaszámítást az
Árengedmény %-a sorban a Múlt évi tényleges és a Múlt évi tényleges-1 cella számára.
A kifejezésnek a következőképpen kell kinéznie: =[Net Revenue]:Discount/[Net
Revenue]:[Gross Revenue].
8. A kockaszámítás-szerkesztőben válassza A legalsó szintű és a konszolidált elemek
kombinálása lehetőséget, majd kattintson az Alkalmaz gombra. Ez a beállítás azt
jelenti, hogy a képlet a legalsó és a konszolidált szintre is érvényes, így az értékeket nem
adja össze a rendszer a konszolidált szinten.

21. ábra: Kockaszámítási kifejezés a legalsó szintű és a konszolidált elemek kombinálása beállítással

9. Módosítsa az Árengedmény %-a cellákat úgy, hogy százalékként legyenek formázva.
a. Kattintson a jobb gombbal az egyik Árengedmény %-a cellára, majd kattintson a
Tag szerkesztése (Árengedmény %-a) parancsra.
b. Az Árengedmény %-a sorban kattintson duplán a Formátum cellára.
c. Az Árengedmény %-a formátuma panelen kattintson a Százalék elemre, és
válassza az 1 lehetőséget a Tizedesjegy értékeként.
d. Kattintson az Alkalmaz gombra.
10. Formázza a Mennyiség tagot Szám típusúként, és válassza a Számjegy-csoportosítás
megjelenítés lehetőséget az elválasztó használatához. Kattintson az Alkalmaz gombra.
11. Másolja a formázást a többi elemre, az Árengedmény %-a kivételével.
a. A Mennyiség sorban kattintson a Formátum elemre, majd kattintson a Másolás
lehetőségre.
b. Nyomja le a CTRL billentyűt, és kattintson a Bruttó árbevétel, a Nettó árbevétel és
az Árengedmény Formátum cellájának a kijelöléséhez, majd kattintson a jobb
gombbal, és válassza a Beillesztés parancsot a Szám formázás alkalmazásához ezen
elemekre.
c. Kattintson az Alkalmaz gombra.
d. Mentse, majd zárja be a dimenziót.

Eredmények
A Nettó árbevétel kocka hozzáadott Árengedmény és Árengedmény %-a számítással:
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22. ábra: Nettó árbevétel kocka hozzáadott Árengedmény és Árengedmény %-a számítással

7. lépés: A Nettó árbevétel kocka új nézeteinek létrehozása
Hozza létre a Nettó árbevétel kocka néhány új nézetét az IBM Cognos TM1 Performance
Modeler alkalmazásban. Ezek a nézetek az Árbevétel varianciáját, az Árengedmény százaléka
városok szerint és az Árengedmény százaléka termékek szerint tagot jelenítik meg. Ezeket a
nézeteket fogja használni a létrehozandó végső alkalmazásban.

Eljárás
1. Hozza létre a Nettó árbevétel kocka Árbevétel-variancia nevű új nézetét.
a. Módosítsa a kontextussávon található dimenzióelemeket a Termékek végösszege, a
Közép-Európa és a Hónap végösszege megjelenítéséhez.
b. Mentse a nézetet, és zárja be.

23. ábra: Árbevétel-variancia nézet

2. Hozza létre a Nettó árbevétel kocka Árengedmény százaléka városok szerint nevű új
nézetét.
a. Húzza a Városok dimenziót a Nettó árbevétel dimenzió soraira, így a Városok kerül a
Nettó árbevétel helyére.
b. A Nettó árbevétel dimenzióban válassza az Árengedmény %-a elemet. Ellenőrizze,
hogy a Hónap dimenzió az Összes hónap végösszege, a Termékdimenzió pedig a
Termékek végösszege értéket jeleníti-e meg.
c. Mentse a nézetet, de ne zárja be.
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24. ábra: Árengedmény százaléka városok szerint nézet

3. Hozzon létre egy másik, Árengedmény százaléka termékek szerint nevű nézetet.
a. A megnyitott Árengedmény százaléka városok szerint nézetet kijelölve kattintson a
Mentés másként ikonra

, és adja meg az Árengedmény százaléka termékek szerint nevet.
b. Vontassa a Termékek dimenziót a sorokra a Városok dimenzió lecseréléséhez.
c. Kattintson a Minden tag, Termékek területen lévő lefelé mutató nyílra, majd
kattintson a Részhalmaz szerkesztése elemre.
d. A Részhalmaz listában válassza a Legalsó szint elemet (korábban létrehozta ezt a
részhalmazt), majd kattintson az OK gombra.
e. Mentse a nézetet, és zárja be.

25. ábra: Árengedmény százaléka termékek szerint

8. lépés: A Nettó árbevétel alkalmazás létrehozása
Hozzon létre egy alkalmazást a létrehozott nézetek használatával az IBM Cognos TM1
Performance Modeler alkalmazásban. Ezután jelentkezzen be az IBM Cognos Insight
szoftverbe az alkalmazás teszteléséhez. Az alkalmazás nézeteinek rendezése a legnagyobb
árengedmény-százalékkal rendelkező termék és város megkereséséhez.
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Eljárás
1. Nyissa meg az Alkalmazásterv panelt TM1 Performance Modeler programban.
Tipp: Nyomja le az Alt+A billentyűkombinációt.
2. Kattintson a jobb gombbal az Alkalmazások elemre, majd kattintson az Új >
Alkalmazás parancsra.
3. Adja az alkalmazásnak az Árbevétel-elemzés nevet.
4. Válassza ki az alkalmazástípust. Ehhez a gyakorlathoz válassza a Központi lehetőséget.
A Központi típusú alkalmazás nem rendelkezik jóváhagyás-hierarchiával; a felhasználók
kis létszámú csoportja használja, akik egyformán osztoznak az elemzés központi
tervezésének a feladatán.
Ha jóváhagyás-hierarchiát szeretne használni, válassza a Jóváhagyás lehetőséget, amely
hierarchikus jóváhagyási szerkezettel rendelkezik, vagy válassza a Felelősség elemet.
A Felelősség típusú alkalmazás hasonlít a Jóváhagyás típusú alkalmazáshoz, de a
felhasználók nem küldhetnek el csomópontokat a zárolásukhoz. A Felelősség típusú
alkalmazás olyan gördülő előrejelzésekhez vagy folyamatos tervezési folyamatokhoz
használható, amelyeknél nincs meghatározva befejezési dátum. Létrejön egy
Árbevétel-elemzés nevű új lap.
5. Adja hozzá a korábbi lépésekben létrehozott nézeteket a Közreműködői nézetek
panelhez.
a. A TM1 Objektumok paneljén bontsa ki a Tevékenységek > Árbevétel-elemzés >
listaárak csomópontot, és vontassa az Ártrend és az Árvariancia nézetet a
Közreműködői nézetek panelre.
b. A TM1 Objektumok paneljén bontsa ki a Tevékenységek > Árbevétel-elemzés >
nettó árbevétel csomópontot, és vontassa az Árengedmény százaléka városok
szerint, az Árengedmény százaléka termékek szerint és az Árbevétel-variancia
nézetet a Közreműködői nézetek panelre.
c. Rendezze újra a nézeteket húzással a következő sorrendbe:
1)
2)
3)
4)
5)

Árvariancia
Ártrend
Árbevétel-variancia
Árengedmény százaléka városok szerint
Árengedmény százaléka termékek szerint

Így határozhatja meg, hogy a közreműködők milyen sorrendben látják a nézeteket.
6. A Kliensek területen válassza a Cognos Insight – csatlakoztatott klienst, és állítsa be
alapértelmezett módként.
Tipp: Lehet, hogy le kell görgetnie az ablakban a beállítás megkereséséhez.
Csatlakoztatott módban a számítások a szerveren történnek, elosztott módban pedig a
helyi számítógépen.
7. Mentse az alkalmazást.
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26. ábra: Árbevétel-elemzés alkalmazásterv-lap

8. Kattintson a jobb gombbal az Árbevétel-elemzés alkalmazásra az Alkalmazásterv
panelen, majd kattintson az Alkalmazás telepítése parancsra.
9. Nyissa meg az IBM Cognos TM1 Applications portált egy webböngészőben, például:
http://localhost:9510/pmpsvc/applications.jsp. A listában szerepelnie kell az
Árbevétel-elemzés alkalmazásnak.
10. Kattintson az Árbevétel-elemzés Aktiválás ikonjára.

Alkalmazás aktiválása

27. ábra: Cognos TM1 Applications portál

11. Kattintson az Árbevétel-elemzés névre az alkalmazás megnyitásához, majd kattintson
ismét az Árbevétel-elemzés elemre az alkalmazás megnyitásához a Cognos Insight
szoftverben.
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A rendszer adminisztrátorként jelentkeztette be az alkalmazásba, mert nem állított be
biztonságot. Ez azt jelenti, hogy lát mindent az alkalmazásban.
Az alkalmazáshoz hozzáadott összes nézet lapja megjelenik.
12. Kattintson az Árengedmény százaléka városok szerint fülre. Rendezni szeretné ezt a
nézetet. Bontsa ki mindegyik országot a városok megjelenítéséhez. Kattintson a jobb
gombbal a Múlt évi tényleges oszlopfejlécre, majd kattintson a Rendezés > Rendezés
érték szerint > Csökkenő elemre.
13. Meg szeretné tekinteni az Árengedmény %-a elemet. A Kontextus területen kattintson a
Mennyiség (Nettó árbevétel dimenzió) elemre, és válassza az Árengedmény %-a
lehetőséget.
Láthatja, hogy Hamburg esetén a legnagyobb az árengedmény.

28. ábra: Az Árengedmény százaléka városok szerint nézet a Cognos Insight szoftverben.

14. Kattintson az Árengedmény százaléka termékek szerint fülre. Kattintson a jobb
gombbal a Múlt évi tényleges oszlopfejlécre, majd kattintson a Rendezés > Rendezés
érték szerint > Csökkenő elemre.
Láthatja, hogy a Canyon Mule Cooler termék esetén a legnagyobb az árengedmény.
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29. ábra: Az Árengedmény százaléka termékek szerint nézet a Cognos Insight szoftverben.
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C. függelék Cognos TM1 Performance Modeler meglévő
Cognos TM1 felhasználók számára
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásra váltó meglévő IBM Cognos TM1
felhasználók számára hasznosak lehetnek az alábbi problémákkal kapcsolatos információk és
érdekességek.

Objektumok létrehozása és modellek kezelése
A legtöbb olyan objektum-létrehozási és modellkezelési feladat, amelyet a Cognos TM1
felhasználók eddig a Server Explorer alkalmazásban végeztek, mostantól elvégezhető a
Cognos TM1 Performance Modeler segítségével. Az alábbi kivételektől eltekintve
megőrizheti Cognos TM1-modelljeit a Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban.
v A Cognos TM1 Performance Modeler nem támogatja a replikálást és a szinkronizálást. Ha
a modell replikálást és szinkronizálást használ, a modell ezen részét a Cognos TM1 Server
Explorer alkalmazásban kell kezelnie. A replikálásra és szinkronizálásra vonatkozó
részletes információkért tekintse meg az IBM Cognos TM1 üzemeltetési dokumentációt.
v Az átfúrási folyamatok és szabályok a Cognos TM1 Architect vagy Perspectives
alkalmazásban hozhatók létre és kezelhetők. Az átfúrási folyamatok és szabályok
létrehozásának részleteiért lásd: IBM Cognos TM1 fejlesztői útmutató.
v A szerveradminisztrációs feladatokat, például az egyéni felhasználók leválasztását,
üzenetek felhasználók részére történő közvetítését, illetve a szerver a felhasználók
értesítése melletti leállítását a Server Explorer alkalmazásból elérhető Client Messaging
Center felületen kell végrehajtani. Részletekért lásd az IBM Cognos TM1 üzemeltetési
útmutató “Klienskapcsolatok kezelése” című részét.
v Az ODBO-adatforrásokkal rendelkező TurboIntegrator folyamatok az Architect vagy a
Perspectives szoftverben hozhatók létre és kezelhetők. A Cognos TM1 Performance
Modeler TurboIntegrator szerkesztője nem támogatja az ODBO-adatforrásokat. Minden
más TurboIntegrator-adatforrás kezelhető a Cognos TM1 Performance Modeler
alkalmazásban. Az ODBO-adatforrással rendelkező folyamatok létrehozásával kapcsolatos
további tudnivalókért lásd: IBM Cognos TM1 TurboIntegrator útmutató.
v Ha a Cognos TM1 Performance Modeler irányított importálási funkciója segítségével hoz
létre TurboIntegrator folyamatot, a létrehozást követően nem szerkesztheti a folyamatot a
natív Architect vagy Perspectives szoftverben.

Eltérések a Cognos TM1 Performance Modeler és a Cognos TM1
Architect/Perspectives funkciói között
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler és az IBM Cognos TM1 Perspectives/Architect
legtöbb objektum-létrehozási funkciója hasonlóan működik. Azonban néhány különbséget
érdemes figyelembe venni.
v A kockák létrehozását a Cognos TM1 Architect/Perspectives szoftverekhez képest
leegyszerűsíti a Cognos TM1 Performance Modeler húzással működő kezelőfelülete. A
Cognos TM1 Performance Modeler emellett dimenziók a kockához való hozzáadásával,
illetve onnan történő eltávolításával vagy a kocka dimenziói sorrendjének módosításával
lehetővé teszi a meglévő kockák újradimenzionálását.
v A Cognos TM1 Performance Modeler korlátozottan támogatja a dinamikus
részhalmazokat.
v A Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban rendkívül egyszerű a szabályok
létrehozása. A Szabályszerkesztő olyan tartalomsegéd funkciókat foglal magában, amelyek
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a kontextus szempontjából releváns elemeket vagy információkat biztosítanak a szabályok
létrehozása közben. Emellett a Cognos TM1 Performance Modeler számításdimenziók
meghatározásakor vagy hivatkozások létrehozásakor automatikusan hozza létre a
szabályokat és az azokhoz kapcsolódó adatforrásokat.
v A Cognos TM1 Performance Modeler TurboIntegrator szerkesztőjének speciális
parancsfájlok használatával kapcsolatos lapjai (Paraméterek, Felvezetés, Metaadatok,
Adatok, Lezárás) továbbfejlesztett szerkesztési funkciókat tartalmaznak.
v A Cognos TM1 Performance Modeler dimenziószerkesztője intuitívabb és átláthatóbb
környezetet biztosít a dimenziók összes szempontjának kezeléséhez. Létrehozhat például
speciális, a modellel kapcsolatos egyedi követelményeket kielégítő dimenziótípusokat.
Ezenkívül az összes dimenziókezelési feladatot egyetlen ablakban végezheti el. Az
attribútumok kezeléséhez vagy az elemtulajdonságok beállításához nem szükséges
különálló ablakot megnyitni.
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D. függelék Dimenziószámítások
A dimenziókifejezéseket és a számítási függvényeket szintaxis és példák írják le.
Egy kifejezésszerkesztő érhető el a legalsó szintű számításokhoz és a konszolidált szintű
számításokhoz. A kifejezésszerkesztő tartalmaz egy egyszerű kifejezésszerkesztőt az
aritmetikai és átlagszámítási kifejezések szerkesztéséhez és létrehozásához, és egy
függvényszerkesztőt az előre meghatározott függvények alkalmazásához a legalsó szintű és a
konszolidált szintű számításokra. A kifejezésszerkesztő egy összesítő kifejezésszerkesztőt is
kínál, amely a konszolidált szintű számításokhoz érhető el.

A dimenziószámítások időhöz kapcsolódó függvényei
Ha egy idővel kapcsolatos függvényt, például a CUMULATE függvényt használja egy
dimenziószámításhoz, és ezután a dimenziót olyan kockában használja, amely nem tartalmaz
idődimenziót, akkor érvénytelen szabályutasítások jönnek létre és egy, a problémát részletező
megjegyzés lesz elhelyezve az idődimenziót nem használó kockára vonatkozó szabályban. Ha
a számításdimenziót több kocka használja és ha a kockák legnagyobb része, de nem az összes
tartalmaz idődimenziót, letilthatja az érvénytelen szabályutasításokat az idődimenziót nem
tartalmazó kockára vonatkozó szabályban.

Aritmetikai műveletek
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler támogatja a normál aritmetikai műveleteket:
összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

Összeg
Összegoperandus egyszerű számításokhoz.

Cél
Cellaértékek összegzése legalsó vagy konszolidált szintű számításokhoz.
=(<1-es operandus> + <2-es operandus>)

Eltérés
Különbségoperandus egyszerű számításokhoz.

Cél
Két cellaérték közötti különbségszámítás legalsó vagy konszolidált szintű számításokhoz.
=(<operandus 1> - <operandus 2>)

Szorzás
Szorzásoperandus egyszerű számításokhoz.
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Cél
Két cellaérték közötti szorzásszámítás legalsó vagy konszolidált szintű számításokhoz.
=(<operandus 1> * <operandus 2>)

Osztás
Osztásoperandus egyszerű számításokhoz.

Cél
Két cellaérték közötti osztásszámítás legalsó vagy konszolidált szintű számításokhoz.
=(<operandus 1> / <operandus 2>)

Függvények
A legalsó szintű és a konszolidált szintű számításokhoz elérhető függvények leírása.
Az eredménymutató-készítéskor használható függvényekkel kapcsolatos információk:
“Mérőszámjelző-függvények” oldalszám: 163.
Kapcsolódó feladatok:
“Számításdimenziók létrehozása dimenziófüggvényeket használó N számításokkal”
oldalszám: 24
A dimenziófüggvényt használó 'N' számítás egy olyan számítás, amelyet a dimenzió szinten
végeznek el a dimenzió egyik tagjának bemeneti értéke és a kiválasztott függvény között.

Konszolidált átlag (CAVERAGE)
Cél
A függvény egy konszolidálás átlagos értékét számítja ki, és egyetlen értéket ad vissza.
A függvény a Kifejezésszerkesztő Összesítés lapján érhető el, amikor kockaszámítást vagy C
számítást használ egy dimenzióban.
=CAVERAGE(<jelző-érték>)

Paraméterek
A jelző-érték paraméter az alábbi értékek egyike lehet:
v 1 – Konszolidálás súlyozásának mellőzése az érték kiszámításakor. Ha ez a jelző be van
kapcsolva, a konszolidált elem nyers értékét használja a rendszer.
v 2 – Nulla értékek figyelmen kívül hagyása. Ha ez a jelző be van állítva, a rendszer nem
számítja bele az átlagba a nulla értékeket.
v 3 – Az 1. jelzőérték és a 2. jelzőérték kombinációja; a konszolidálás súlyozásának
mellőzése az érték kiszámításakor és a nulla értékek figyelmen kívül hagyása.

Minta
Ezt a függvényt használja például a Tűrés nevű alapértelmezett mérőszámjelző.
=CAVERAGE(3)
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CUMULATE
Cél
A CUMULATE egy másik sorban található eredeti számok alapján számítja ki egy adott sor
összesített értékét.
=CUMULATE(<Input>)

Minta
A =CUMULATE(Profit) függvény kiszámítja az adott idődimenzióra vonatkozó összesített
nyereséget abban a kockában, amelyben a CUMULATE függvényt használták.

DECUMULATE
Cél
A DECUMULATE az összesített érték használatával az eredeti sorozatot számítja ki.
=DECUMULATE(<Input>)

Minta
A =DECUMULATE(‘Cumulative Sales') függvény időszakra vonatkozó értékesítésekre
bontja le az adott idődimenzió összesített értékesítését abban a kockában, amelyben a
DECUMULATE függvényt használták.

DIFFER
Cél
Ez a függvény az aktuális és a korábbi időszak közötti eltérést számolja ki. Az eltérés
kifejezhető százalékként (%), arányként (p) vagy normál aritmetikai eltérésként (a).
A függvény a Kifejezésszerkesztő Függvények lapján érhető el, amikor kockaszámítást vagy
N és C számítást használ egy dimenzióban.
=DIFFER('<Base>','<%/a/p>')

Paraméterek
Base
A <Base> paraméter dimenziótagot határoz meg.
%/a/p
Ez a paraméter az eltérés kifejezésének módját határozza meg: százalékként (%),
arányként (p) vagy normál aritmetikai eltérésként (a).

Minta
A Létszámváltozás tag például a =DIFFER(Létszám, "a") függvénnyel számíthatja ki a
Létszám változását az aktuális és az előző időszak között.

Kényszerítés nullára
Cél
A tag értékét nullára kényszeríti.
D. függelék Dimenziószámítások
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A függvény a Kifejezésszerkesztő Összesítés lapján érhető el, amikor C számításokat használ
egy dimenzióban.
=ForceToZero()

Minta
A Termékár tag például a =ForceToZero() függvényt használhatja a konszolidált szintű
kifejezésként. Ez meggátolja a termékárak összesítését.

GROW
Cél
A GROW (Növelés) függvény minden időszakban egy megadott százaléknyival növeli az
alapszámot. A növelés összetett (C) vagy lineáris (L) lehet.
A függvény a Kifejezésszerkesztő Függvények lapján érhető el, amikor kockaszámítást vagy
N és C számítást használ egy dimenzióban.
=GROW(<Base>', '<%Growth Rate>', "<L/C>)

Paraméterek
Base
Ez a paraméter azt a tagot határozza meg, amelyre a Növekedési arány %-a érvényes.
<%Growth Rate>
Ez a paraméter egy, a növekedési arányokat tartalmazó tagot határoz meg. A tagnak a
Base paraméterben megadott taggal azonos dimenzióban kell lennie. A növekedési
arányoknak egész számoknak kell lenniük, nem lehetnek tizedestörtek. 20%-os növelési
arány alkalmazásához például használjon 20 értéket, ne 0,2-t.
L/C
Ez a paraméter a növelési arány alkalmazásának módját határozza meg: Lineáris (L) vagy
Összetett (C).
Megjegyzés: Ha százalékként formázza a GROW függvényt használó tagot és 20 értéket ír
be, az 2000%-ként jelenik meg. Ez csak megjelenítési hiba. A számítás továbbra is helyesen
működik. A megjelenítési hiba kijavításához alkalmazzon egyéni formátumot a tagra, és ne
használja a százalékos formátumtípust.

Minta
Az Értékesítési előrejelzés tag például a =GROW('Alap havi értékesítések','Értékesítések
növekedése %',"L") függvénnyel számíthatja ki az értékesítési előrejelzést a havi értékesítések
és az értékesítések várt növekedési százaléka alapján.

LAG
Cél
Egy sor eredményét számítja ki úgy, hogy egy másik sor bemenetét 1 időszakkal késlelteti.
=LAG(<Pad>,<Inputs>)
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Paraméterek
Pad
A <Pad> argumentum a LAG által visszaadott értéket határozza meg az idődimenzió első
legalsó szintű tagja számára; ez a dimenzió egy másik tagja vagy egy állandó lehet. Ha
elhagyják, a felhasználó megadhat egy értéket ezen függvény számára az idődimenzió
első legalsó szintű tagjában.

Minta
A tag 'Opening Balance' használhatja a következő függvényt =LAG('Prime value', 'Closing
Balance').

LASTNZ
Cél
A LASTNZ függvény a bemeneti sorban lévő adatsorozat mentén keres visszafelé, és a
legutóbbi nem nulla vagy nem null értéket adja vissza. A LASTNZ használatával elkerülhető
az adatok újbóli megadása egy hosszú időskála esetén, ahol a bemenet ritkán változik az
időszakok között.
=LASTNZ(<Input>)

Paraméterek
<Input>
Numerikus vagy karakterlánc tag lehet.

PERIODDAYS
Cél
A jelen időszak napjainak száma.
=PERIODDAYS()

PERIODEND
Cél
A jelen időszak végén érvényes dátum és időpont.
=PERIODEND()

PERIODMIDDLE
Cél
A jelen időszak közepén érvényes dátum és időpont.
=PERIODMIDDLE()
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PERIODSTART
Cél
A jelen időszak kezdetekor érvényes dátum és időpont.
=PERIODSTART()

SCORE
Cél
A SCORE függvény kiszámítja egy mérőszám eredményét a tényleges, cél és tűrés jelzők egy
megadott kontextusához.
Ez a függvény visszaad egy értéket, amely azt jelöli, hogy egy mérőszám megfelel-e a célnak,
illetve magasabb vagy alacsonyabb-e annál, valamint az eltérés mértékét. Megmutatja a céltól
való eltérést a tűrés mértékegységében mérve. A –10 és 10 közötti tartományban ad vissza
értéket, ahol a 0 érték azt jelenti, hogy a mérőszám megfelel a célnak. A pozitív eredmény azt
mutatja, hogy a mérőszám megfelel a célnak. A negatív eredmény azt mutatja, hogy a
mérőszám nem felel meg a célnak.
Ez a függvény csak olyan kockában érvényes, amely rendelkezik mérőszám-dimenzióval, és
képes meghatározni a mérőszám és a tűréstípus teljesítménymintáját.
=SCORE('<Tényleges>','<Cél>'),'<Tűrés>'

Paraméterek
Tényleges
A Tényleges jelzőt jelölő mérőszámjelző neve.
Cél
A Cél jelzőt jelölő mérőszámjelző neve.
Tűrés
A Tűrés jelzőt jelölő mérőszámjelző neve.

Minta
Ezt a függvényt használja például az Eredmény nevű alapértelmezett mérőszámjelző.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

SCORESTATUS
Cél
A SCORESTATUS függvény a mérőszámhoz tartozó eredmény teljesítményét mutató értéket
számítja ki.
Ez a függvény az aktuális kontextus mérőszámeredményét tartalmazó tagot használ.
A mérőszám teljesítményének jelöléséhez az alábbi numerikus értékek egyikét adja vissza:
v 1 – kiváló (célnak megfelelő vagy több)
v 0 – átlagos (a céltól egy tűrésen belül)
v –1 – gyenge (a céltól több mint 1 tűrésre)
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=SCORESTATUS('Eredmény')

Paraméterek
A Score paraméter egy mérőszám eredményjelzőjét jelölő mérőszámjelző neve.

Minta
Ezt a függvényt használja például az Állapot nevű alapértelmezett mérőszámjelző.
=SCORESTATUS(’Score’)

SCORETREND
Cél
A SCORETREND függvény egy olyan értéket számít ki, amely azt jelzi, hogy a mérőszám
teljesítménye hogyan változott az előző időszak óta.
A függvény egy, a mérőszám eredményét tartalmazó tagot használ, és a mérőszám aktuális
teljesítményének jelöléséhez az alábbi értékek egyikét adja vissza:
v 1 – javul
v 0 – nincs változás
v –1 – romlik
Csak akkor mutat pozitív vagy negatív trendet, ha a eredmény a tűrés 5%-ánál nagyobb
mértékben változik.
Ez a függvény csak egy olyan idődimenzióval rendelkező kockában működik, amely az
összes tagnál meghatározza az előző időszak értékét.
=SCORETREND(Eredmény)

Paraméterek
Az Eredmény paraméter az Eredmény jelzőt jelölő mérőszámjelző neve.

Minta
Ezt a függvényt használja például a Trend nevű alapértelmezett mérőszámjelző.
=SCORETREND(’Score’)

Időátlag
Cél
Ez a függvény az összes időszak, az első időszak vagy az utolsó időszak alatt számított
átlagértéket adja vissza.
A függvény a Kifejezésszerkesztő Összesítés lapján érhető el, amikor kockaszámítást vagy C
számítást használ egy dimenzióban.
=Time Average(<'Time Average Type'>)

D. függelék Dimenziószámítások
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Paraméterek
Time Average Type
Meghatározza a visszaadandó érték típusát. Az engedélyezett értékek a következők:
v Időátlag: összeg / időszakok száma szerint számítja az átlagot
v Első időszak: csak az első időszakból származó adatokat használja
v Utolsó időszak: csak az utolsó időszakból származó adatokat használja
v Nulla: nulla értéket ad vissza
Az első és az utolsó időszak esetében a kifejezés az "utolsó időszak" és az "első időszak"
attribútumot keresi az egyes konszolidációs tagokban, és az attribútum használatával
állapítja meg az Időátlag értékének beszerzési helyét.

Minta
A Létszám tag a =Time Average("Time Average") függvényt használhatja az átlagos létszám
kiszámítására bizonyos időszakokban.
Ha pedig azt szeretné, hogy Létszám tag csak az utolsó időszak adatait használja, használja a
=Time Average("Last Period") függvényt.

VARIANCE
Cél
A <Actual> és <Budget> adatkészletként jelölt két adatkészlet közötti eltérést számítja ki.
Olyan dimenziótag esetében, ahol pozitív eltérés lenne a kedvező, az eredmény számítási
módja: <Actual> - <Budget>. Olyan dimenziótag esetében, ahol a pozitív eltérés kedvezőtlen
lenne, az eredmény számítási módja: <Budget> - <Actual>.
A függvény a Kifejezésszerkesztő Függvények lapján érhető el, amikor változatszámítást
használ.
=VARIANCE(<Actual>,<Budget>)

VARIANCEPERCENT
Cél
Az <Actual> és <Budget> adatkészletként jelölt két adatkészlet közötti százalékos eltérést
számítja ki.
Olyan dimenziótag esetében, ahol pozitív eltérés lenne a kedvező, az eredmény számítási
módja: (<Actual> - <Budget>) / <Budget>* 100. Olyan dimenziótag esetében, ahol a pozitív
eltérés kedvezőtlen lenne, az eredmény számítási módja: (<Budget> - <Actual)>/ <Budget>*
100.
A függvény a Kifejezésszerkesztő Függvények lapján érhető el, amikor változatszámítást
használ.
=VARIANCEPERCENT(<Actual>,<Budget>)

Szintaxiskombinációk
A függvények és logikai operandusok kombinációit ismerteti.
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A kifejezésszerkesztő valós időben hajt végre érvényesítést. Nincs szükség külön lépésekre a
kifejezések érvényesítéséhez. Az érvénytelen kifejezések piros színben, aláhúzva jelennek
meg.
Az dimenziószámítási kifejezéseket érvényesítő értelmező a Backus–Naur formula
segítségével határozza meg egy kifejezés érvényességét. A kifejezésekben a következő
szintaxiskombinációk használhatók:
v Expression ::= AndExpression { "OR" AndExpression }
v AndExpression ::= CmpExpression { "AND" CmpExpression }
v CmpExpression ::= AddOrSub [ "=" AddOrSub | "<>" AddOrSub |"<" AddOrSub |
">" AddOrSub | ">=" AddOrSub | "!" AddOrSub | "<=" AddOrSub ]
v AddOrSub ::= MultiplyOrDivide { "+" MultiplyOrDivide | "-" MultiplyOrDivide }
v MultiplyOrDivide ::= Power { "*" Power | "/" Power | "%" Power }
v Power ::= Unary [ "^" power ]
v Unary ::= "+" Unary | "-" Unary | "!" Unary | Operand
v Operand ::= INTEGER | Variable |"(" Expression ")"| Sum | Multiply| IfExpression |
BIFS
v
v
v
v
v

IfExpression ::= "IF" Expression "THEN" Expression [ "ELSE" Expression ]
BifExpression ::= BIF "(" Expression { ";" Expression } ")"
SumExpression ::= SUM "(" Expression { "," Expression } ")"
MultiplyExpression ::= MULTIPLY "(" Expression { "," Expression } ")"
WeightedAverageExpression ::= WEIGHTEDAVERAGE "(" Expression ")"

v TimeAverageExpression ::= TIMEAVERAGE "(" TIMEAVERAGETYPE ")"
v ForceToZeroExpression ::= FORCETOZERO "(" ")"
v Condition ::= parseExpression ["AND" parseExpression | "OR" parseExpression
|"NOT" parseExpression

D. függelék Dimenziószámítások
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E. függelék Cognos Planning modellek importálása a Cognos
TM1 szoftverbe
A Cognos Analyst objektumokat importálhatja egy Cognos Planning modellből a Cognos
TM1 szoftverbe.
A Cognos Planning modell importálása funkció segítséget nyújt a Cognos Planning modell
az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban való összeállításában. Az
importálási funkció egy .XML alkalmazásmeghatározási fájlt használ, amely a Cognos
Planning modellből jön létre. Ez a fájl segít a modell a Cognos TM1 Performance Modeler
alkalmazásban való összeállításához szükséges dimenziók, kockák és hivatkozások
megadásában.
Az importálási funkció alapértelmezés szerint telepítve van a Cognos TM1 10.2-es és újabb
változataiban. A funkció elérhetővé tétele érdekében a rendszer egy frissítőprogramot és egy
egyéni menüelemet telepít a Cognos Analyst alkalmazásban, amely hozzáadja a funkciót a
Cognos Planning környezethez.
Az importálási folyamat három részből áll:
v A Cognos Analyst alkalmazásban adjon hozzá egy egyéni menüelemet, amelynek
használatával létrehozhat egy, a modell vélhetően problémát okozó objektumait azonosító
jelentést.
v A Cognos Contributor alkalmazásban hozza létre a modell .XML formátumú
alkalmazásmeghatározását. Az importálás átalakítja az .XML kimenetet a Cognos Planning
alkalmazásból egy .json típusú fájlokat tartalmazó mappába.
v A Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban importálja a .json-fájlokat a Cognos
TM1 Performance Modeler alkalmazásba a Művelet > Cognos Planning modell
importálása funkcióval.

Importált elemek
Az importálási funkció elemzi a Cognos Planning modellt, és biztosítja a legpontosabb
szerkezetet a Cognos TM1 alkalmazásban. Nem minden objektum vihető át. A Cognos
Planning néhány objektuma és modellfunkciója nem rendelkezik megfelelő változattal a
Cognos TM1 szoftverben. Ezekben az esetekben egyes funkciókat manuálisan kell beállítania
a létrejött Cognos TM1 modellben. A következő szakaszok ismertetik a segédprogram által
átvihető és nem átvihető elemeket.
Adatok, biztonság és alkalmazásjogosultságok
Az importálási funkció csak a dimenziókat, kockákat és hivatkozásokat importálja.
Az adatokat, biztonsági beállításokat és az alkalmazásjogosultságokat nem veszi
figyelembe.
Cognos Contributor hivatkozások
Az átvitelre szánt objektumok egy Cognos Contributor .XML-fájlból jönnek létre.
Ennek következtében csak a Cognos Contributor alkalmazás részét képező
hivatkozások adhatók hozzá az átviteli folyamathoz. A külső forrásokból származó
hivatkozásokat és a célkockájuk frissítési során kívül eső hivatkozásokat a rendszer
nem veszi figyelembe.
Nem engedélyezett karakterek
A nem engedélyezett és a fenntartott karakterek nem azonosak a Cognos Planning és
a Cognos TM1 esetében. Emiatt az objektumok és a dimenzióelemek nevének
© Szerzői jog IBM 2012, 2017
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importálása lehetőség szerint eredeti formájukban történik. Ha a nem elfogadható
karakterek importálása nem lehetséges, a rendszer eltávolítja a nem engedélyezett
karaktereket.
20. táblázat: Importált dimenziók
Dimenzió

Leírás

Dimenziótípusok

A Cognos Planning alkalmazásban nem léteznek
dimenziótípusok, de a rendszer a legmegfelelőbb
típust rendeli a dimenziókhoz a számítások,
hierarchiák, időpontok vagy változatok közül.

Számítások

Minden dimenziószámítás importálható, az
összetett beágyazott feltételes kifejezéseket is
beleértve. Ha egy beépített függvényhez (BiF)
elérhető egyenértékű függvény, akkor az importált
dimenzió azt használja. Ha nincs közvetlenül
megfeleltethető függvény, a számítás sérült
összetevőt tartalmazó számításként importálódik a
modellbe, így hivatkozásként felhasználható. A
dlist vagy szöveg formátumú elemeket tartalmazó
számításokkal kapcsolatban lásd: 22. táblázat:.

Formátumok

Minden formátum importálható, a dátumokat és a
listaformátumokat is beleértve ("választéklisták" a
Cognos TM1 szoftverben). Az alapértelmezett
formázás különbözik a Cognos Planning és a
Cognos TM1 szoftverekben. A nem formázott
elemeket úgy kell módosítani az importált
modellben, hogy megjelenésük azonos legyen a
Cognos Planning alkalmazásban való
megjelenésükkel.

Időátlagok

Az első időszak, az utolsó időszak és az
időátlagok importálhatók.

Kockák

A dimenziók importálása a meghatározható
legjobb sorrendben történik, a számítás típusú
dimenziók legutolsó helyre sorolásával.

21. táblázat: Importálható hivatkozások
Hivatkozás

Leírás

Kockából kockába mutató hivatkozások

Importálás Kitöltés móddal.

Gyűjtő hivatkozások

Importálás Kitöltés móddal.

Keresési hivatkozások

Importálás Helyettesítés móddal.

Foglalási táblák

Importálás a dimenziók közötti manuális
foglalással, ha a foglalási tábla a dimenziókra
hivatkozik a forrás- és céloldalon.

22. táblázat: Importálható, de beállítást igénylő objektumok
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Objektum típusa

Szükséges művelet

Súlyozott átlagok

Visszaállítás C számításként a Cognos TM1
Performance Modeler dimenziókban.

Dlist formátumú elemek elemazonosítóit
tartalmazó számítások

Visszaállítás az elemazonosító helyett az elemnév
használatára.

A Cognos TM1 Performance Modeler
alkalmazásban nem létező beépített függvények

A sérült számítások javítása.
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22. táblázat: Importálható, de beállítást igénylő objektumok (Folytatás)
Objektum típusa

Szükséges művelet

Egynél több számítási típusú dimenzióval
rendelkező kockák

A kockák megfelelő működésének ellenőrzése.
Szükség szerint a dimenziók manuális
újrarendezése.

Nem Kitöltés módot használó kockák közötti és
gyűjtő hivatkozások

Importálás Kitöltés móddal. Újramodellezés
szükség szerint.

Nem Helyettesítés módot használó keresési
hivatkozások

Importálás Helyettesítés móddal. Újramodellezés
szükség szerint.

Foglalási táblákat, dcube foglalási táblákat vagy
kivágott részoszlopokat használó hivatkozások

Szükség szerint újramodellezés manuális
kiosztással vagy dimenzióattribútumokkal.

Részösszegekre vagy számított elemekre mutató
hivatkozások

Importálható, de nem hoz létre adatbevitelt a
célkockákban. Újramodellezés szükséges.

23. táblázat: Nem importálható objektumok
Objektum

Végrehajtandó művelet

Hozzáférési táblák

Modellbiztonság újbóli létrehozása.

Foglalási táblák

A Cognos TM1 nem rendelkezik egyenértékű
objektummal, azonban a dimenzióattribútumok
használatával hasonló eredmény érhető el.

Érvényesítések

A Cognos TM1 jelenleg nem rendelkezik
egyenértékű funkcióval. Hozza létre újra az új
Cognos TM1 szerveren. Lásd még:
“Munkafolyamat-művelet során végrehajtandó
TurboIntegrator-folyamat beállítása” oldalszám:
109.

Adatok

Nem importálhatók. Manuális hozzáadás.

Dimenzióimportálási hivatkozások

Nem importálhatók. Manuális hozzáadás.

FIGYELMEZTETÉS:
Az importálás nem ellenőrzi, hogy egy, a Cognos Planning modellben használt
modellezési technika működni fog-e az áttelepítés után. Nem optimalizálja továbbá a
létrehozott modellt a Cognos TM1 funkcióinak hasznosítására.

Az importálási funkció hozzáadása
A Cognos Analyst és a Cognos TM1 Performance Modeler előkészítése a modellek
importálásához:
1. A Cognos Analyst futtatása előtt másolja az .up1 és a menu.txt fájlt a Cognos Analyst
telepítési_könyvtár\bin könyvtárba.
2. Indítsa el a Cognos Analyst alkalmazást.
3. A Súgó > Frissítések elemre kattintva ellenőrizze, hogy a frissítés alkalmazva lett-e.
Megjelenik az Alkalmazott frissítések párbeszédablak
Update ID
XPJTM101

4.
5.
6.
7.

Applied
Description
Yes
Migration to TM1

Kattintson az Eszközök > Beállítások > Egyéni elemre.
Keresse meg azt a helyet, ahová a menu.txt fájlt másolta, és válassza ki a fájlt.
Kattintson az OK gombra.
Indítsa újra a Cognos Analyst alkalmazást.

E. függelék Cognos Planning modellek importálása

243

A Cognos Analyst alkalmazás újraindítása után az Áttelepítés elem megjelenik a menü
eszközsávján.

A modell vizsgálata
Az importálás végrehajtása előtt az újonnan hozzáadott Áttelepítés funkció használatával
vizsgálja meg a beállítást igénylő objektumokat:
1. A vizsgálatot elvégezheti egy adott könyvtáron, illetve egy objektumcsoporton is, ha a
vizsgálni kívánt objektumok több könyvtárban találhatók:
a. Egy adott könyvtár vizsgálatához kattintson az Áttelepítés > Könyvtár vizsgálata
elemre, és válassza ki az elemezni kívánt könyvtárt.
b. Egy objektumcsoport vizsgálatához kattintson a Fájl > Könyvtár > objektumok
elemre, és válassza ki az első objektumokat egy könyvtárból. Ezután használja az
Integritás ellenőrzése funkciót, vagy válassza ki manuálisan az objektumcsoportba
belefoglalni kívánt objektumokat.
2. Kattintson az OK gombra a jelentés létrehozásához.
A jelentés figyelmezteti a Cognos Analyst modell azon funkcióira, amelyek az importálás
végrehajtása után beállítást igényelnek. Az elemek és a javasolt műveletek leírásáért lásd:
22. táblázat: oldalszám: 242.

Az .XML-fájl létrehozása a Cognos Contributor alkalmazásban
Az importáláshoz szükséges .XML-fájl létrehozásához futtassa a Cognos adminisztrációs
konzolt a Cognos Contributor alkalmazásban:
1. Az importálni kívánt alkalmazásban válassza a Fejlesztés > Alkalmazás karbantartása
> Alkalmazás XML-fájlja elemet.
2. Navigáljon arra a helyre, ahová az .XML-fájlt kívánja helyezni. Jegyezze meg ezt a
helyet.
3. Kattintson az XML mentése fájlba lehetőségre.

Az .XML-fájl megnyitása a Cognos TM1 Performance Modeler
alkalmazásban
A Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazást futtató számítógépen:
1. Hozzon létre egy, az importálás célhelyéül szolgáló mappát a számítógépen.
2. Másolja a Cognos adminisztrációs konzolról létrehozott .XML-fájlt a Cognos TM1
Performance Modeler alkalmazást futtató számítógépre.
3. Válassza a Műveletek > Cognos Planning modell importálása elemet.
4. A három pontra kattintva navigáljon az .XML-fájl helyére, és válassza ki a fájlt.
5. Kattintson az OK gombra.
A .json-fájlok létrehozása után megjelenik az importálási helyet tartalmazó
párbeszédablak:
Import completed - model elements ready to be transferred in from location

Jegyezze meg ezt a helyet.
6. Kattintson az OK gombra.
7. A Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban kattintson a jobb gombbal a fában
megjelenő Cognos TM1 szerverre, majd válassza a Befelé irányuló átvitel lehetőséget.
8. Navigáljon az átvitelt visszaigazoló párbeszédablak által megjelölt helyre.
Megjegyzés: A szükséges fájl a json almappát tartalmazó szülőmappában található
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9. Kattintson az OK gombra az importálás elindításához.
Megjelenik egy párbeszédablak, amely az importálásban részt vevő objektumok listáját
jeleníti meg.
10. Kattintson az Átvitel és elvetés lehetőségre az objektumok importálásához és a modell
importálásának befejezéséhez. A Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazás
használatával végezze el a létrehozott modell vizsgálatát. Ezután hozzáadhatja az
adatokat a modellhez.
Az alábbi példák három módszert ismertetnek a Cognos Planning modellekben gyakran
előforduló súlyozott átlagok beállítására.

Súlyozott átlagok – 1. példa
Ebben a példában az árbevétel számítási módja Egységek * ár. A teljes évre vonatkoztatva
az Ár=Árbevétel/Egységek
A Cognos Planning alkalmazásban állítsa be az Ár elemet az Értékesített egységek
súlyozott átlagaként.
Azonos eredményt érhet el a Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban, ha C
számítást állít be az Ár elemhez.

1. NÉ

Q2

Q3

Q4

Teljes év

Egységek
Ár
Árbevétel

Egységek
Ár

Kedvezőtlen
c:0,00;-0,00

Árbevétel

Kedvezőtlen
Kedvezőtlen

=Árbevétel/Egység
=Egység*Ár

Súlyozott átlagok – 2. példa
Ebben a példában ismert a Bruttó árrés és kiszámítható a következő: Bruttó árrés % =
Bruttó árrés *100/Árbevétel

1. NÉ

Q2

Q3

Q4

Teljes év

Árbevétel
Bruttó árrés
Bruttó árrés (%)

Egy összesített elem esetén (például a teljes év) használja ugyanezt a számítást
2200*100/7200 = 30,56%
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Név

Formátum

N számítás

C számítás

...

Árbevétel
Bruttó árrés

='Bruttó árrés' *100/Árbevétel

c:0,00;%-0,00\%

Bruttó árrés (%)

='Bruttó árrés' *100/Árbevétel

<Adjon meg új tagot>

Súlyozott átlagok – 3. példa
A Cognos Planning alkalmazás egy implicit terméket számít ki ebben az esetben: Ez a bevitel
az alábbi számítást eredményezi:

Elemnév Formátum

Számítás Számítási beállítás

1
2
Attribútuműrlap bezárása

Attribútum:

Számítási beállítás
Súlyozáshoz használt elem

Számítási beállítás

Válassza ki, hogy a kiválasztott
elem/elemek milyen elem
alapján legyenek súlyozva

Név

N számítás

C számítás
='Helykitöltő termék' /'Mezők száma'

Elemek mezőnként
Mezők száma
Helykitöltő termék

='Elemek mezőnként' * 'Mezők száma'

<Adjon meg új tagot>

A Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban egy új elemet kell létrehoznia a
súlyozott átlag számításban való használathoz. Ezután létrehozhat részhalmazokat és
kockanézeteket, amelyekkel elrejtheti ezt a helykitöltő elemet a felhasználó elől.

Újratervezést igénylő modellezési technikák
Ha a modell az alábbi technikákat használja, újra kell terveznie a modellt a sikeres átvitel
érdekében.
v Foglalási táblákat vagy kivágott részoszlopokat használó hivatkozások
Ezek általában újramodellezhetők egy attribútum egy dimenzióhoz való hozzáadásával.
Ezután kapcsolja ezt az attribútumot egy hivatkozásban.
v Hozzáadás vagy Kivonás módban használt hivatkozások
Hozzon létre további sorokat a célkockában a hivatkozások céljaként, és állítsa be a
megfelelő számításokat a céldimenziókban.
v "Nincs adat" típusú hozzáférési táblákon alapuló modellek
Létrehozhat olyan modellt, ahol a modell kizárólag egy bizonyos elist-elemekre vonatkozó
hivatkozás forráskockáját tartalmazza. Ebben az esetben a célkocka eltérő módon
viselkedik a különböző elist-elemek esetében. Mivel a "nincs adat" módszer nem létezik a
Cognos TM1 szoftverben, ezért a forgatókönyv feltételes kifejezések használatával történő
újramodellezést igényel.
v Egy dimenzió több vagy több hasonló példánya.
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Ezen technika egy példája a Cognos Planning alkalmazásban, amikor egy dimenzió dlist
formátumként és valós dimenzióként is használatban van a kockákban. Egy dlist másolat
szolgál a dlist formátumú elemként, amely esetlegesen csak a részletelemeket tartalmazza.
Erre a szerkezetre azért is szükség lehet, mert a dlist formátum használata megakadályozza
a dimenzió méretének csökkentését a dimenzió “méretre vágása” érdekében. A Cognos
TM1 alkalmazásban nincs szükség a dimenzió további másolatára. Az eredeti dimenzió
vagy egy megfelelő részhalmaz használható választéklistaként.

Hosszú elist listák
Ha a modell nagyon hosszú elist listát tartalmaz, az áttelepítéshez hozzon létre egy új modellt,
amely csak egy rövid helykitöltő elist listát tartalmaz. Ezután frissítse a létrehozott dimenziót
a Cognos TM1 alkalmazásban a modell újratervezése után.

E. függelék Cognos Planning modellek importálása
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numerikus attribútum 30

NY
nyelv
alkalmazás

106

O, Ó
objektum
függőségek 116
megtekintő 5
részletek 5
objektumok
szervezés 4
order
dimenziók 46
osztás 232

Ö, Ő
összeg 231
összetevők rendezése

18

P
perioddays függvény 235
periodend függvény 235
periodmiddle függvény 235
periodstart függvény 236
portál tulajdonságai 106
portálok 105, 106

R
relációs adatforrások
importálás 19
relációs adatforrások (ODBC)
rendezés dimenziókban 18
részhalmaz
szűrő alkalmazása 37
részhalmazok
kockanézetek 50
létrehozás 35, 36

szerkesztés
dimenzió 29
dimenzió megjelenítése
szervezés
mappák 4
szorzás 232
szöveges attribútum 30
szűrő alkalmazása 37

11

T

S
sablon 105
SCORE függvény 163, 236
SCORESTATUS függvény 164, 236
SCORETREND függvény 164, 237
sosincs figyelmeztetés 101
SQL lekérdezés 19
Stratégialeképezés
áttekintés 157
létrehozás 173

SZ
szabályok
adatforrás előállítása 74
átrendezés 80
áttekintés 73
automatikusan generált 73
blokkok kibontása 79
blokkok összezárása 79
engedélyezés 81
érvényesítés 82
hivatkozások 67, 77
kockák 47
letiltás 81
manuálisan előállított 78
megjegyzésjel eltávolítása 80
megjegyzésjel hozzáadása 80
számításdimenziók 76
szerkesztés 81
tartalom másolása 81
Tartalomsegéd 81
törlés 82
tulajdonságok 82
utasítások 47
Szabályok
áttekintés szerkesztése 79
számítás 24
számításdimenzió 21, 23, 24
dinamikus részhalmazok 36
részhalmazok 35, 36
statikus részhalmazok 35
szabályok 76
választéklisták 38
számítások 231
alkalmazás kockákra 53
származtatott mérőszám, létrehozás

31

tagok
elrejtés 50
eltávolítás 32
tag konszolidálásból 32
fordítás 201
formázás 33
hozzáadás 26
tagok elrejtése 50
tagok hozzáadása 32
termék leírása 1
TM1 felhasználók 229
több csomópontot mutató nézetek engedélyezése 106
tulajdonjog-módosítási viselkedés 101
tulajdonosváltáskor 101
tulajdonságpanel 5
TurboIntegrator-folyamat a munkafolyamatban 109
Tűrés 176

U, Ú
URL-cím

2

V
választéklista kockák 137
választéklisták
létrehozás 38
mint virtuális dimenziók hivatkozásokban
változatdimenzió 21
létrehozás 27
variancepercent függvény 238
variancia függvény 238
vezérlésdimenzió 90
vezérlőkockák
cella szintű biztonsági kocka 136
vezérlőobjektumok
megtekintés 5

68

W
webcím 2
weblapok 87

X
179

XML-fájlok
fpmsvc_config.xml fájl

123, 124

Tárgymutató
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