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Кіріспе
Бл жат IBM® Cognos TM1 бадарламасымен пайдалануа арналан.
Бл нсаулыта IBM Cognos TM1 TurboIntegrator бадарламасын ртрлі Business
Analytics кздерінен дерек импорттауда алай пайдалану керектігі сипатталан.
Business Analytics к сіпорындаы аржылы, операциялы, клиенттік ж не йымды
німділікті немі баылау ж не басаруа арналан бадарламалы шешімдер
сынады.

А паратты табу
<жаттаманы, соан оса барлы аударылан жаттаманы вебте табу шін, IBM
апаратты орталыына кірііз (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

&абылдамау хабарламасыны +лгілері
Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales компаниясыны ж не
Sample Outdoors немесе Great Outdoors ж не Planning Sample ызметіні кез келген
атауы IBM ж не IBM ттынушылары шін лгілік бадарламаларды дамыту шін
пайдаланылатын лгі деректері бар жалан бизнес операцияларын крсетеді. Бл
жалан жазбалар ішінде сатылым транзакцияларына арналан дерек лгілері, німді
тарату, аржы ж не ызметкерлерді басару блімі болады. Наты
аттара,мекен-жайлара, байланыс телефондара немесе транзакция м ндеріне кез
келген састытар кездейсоты болып табылады. Баса файл лгілерінде олмен
немесе компьютермен жазылан жалан деректер, академикалы немесе оамды
кздерден жиналан наты деректер немесе бадарлама лгілерін зірлеуге дерек
лгісі ретінде авторлы ы иегеріні рсатымен пайдаланылатын деректер бар.
Атап тілген нім аттары с йкес иеленушіні сауда белгісі болуы ммкін. Рсатсыз
кшіруге тыйым салынады.

&ол жетімділік м+мкіндіктері
<ол жетімділік ммкіндіктері ебекке абілетсіз, яни озалысы шектеулі немесе
кру абілеттері нашарлаан пайдаланушылара апаратты технология німдерін
пайдалануа кмектеседі.
Бл нім азірде ммкіндігі шектеулі (мысалы озалу немесе кру ммкіндігі
шектелген) пайдаланушыларанім функцияларын пайдалануды жеілдететін
атынасу ммкіндіктеріне олдау крсетпейді.

Перспективті млімдемелер
Бл жаттама аымдаы німні функционалдыын сипаттайды. Аымдаы ол
жетімді емес элементтерге сілтемелерді осыла алады. Болашата ммкін болан
с йкестілікті кездейсоты деп арастыру керек. Бл сілтемелер материал, код немесе
функционалдыты жеткізуге арналан міндет, у де немесе зады міндеттілік емес.
^зірлеу, шыарылым, ммкіндіктер немесе функционалдыты орындалу уаытын
белгілеу кезінде IBM корпорациясыны зіні шешімі бойынша калады.
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Блім 1. TurboIntegrator негізгілері
Бл блімде деректерді IBM Cognos TM1 текшесіне TurboIntegrator кмегімен
импорттау туралы негізгі апарат берілген.
TurboIntegrator пайдаланушыа дерек кзіндегі деректі рылымын анытап, оны
TM1 шін ажетті пішімге трлендіретін процесс жасатау ммкіндігін береді. TI
процесі жасаталан со, оны динамикалы дереккзден деректер импорттау шін
айта жргізуге немесе жоспарлауа болады. Келесі блімдерде дерек кздеріні
арнайы трлерінен дерек импорттау адамдары сипатталады.
TurboIntegrator пайдалануды бастамас брын, осы блімде берілген дерек кздеріні
барлы трлері туралы апаратты тсінгеніізге кз жеткізііз.

TurboIntegrator німімен бірге ол жетімді дерек кздері
TM1 TurboIntegrator кмегімен келесі дерек кздерінен дерек импорттауа болады:
v _тірмен шектелген м тін файлдары (ASCII файлдарына оса).
v
v
v
v
v

ODBC дерек кзі арылы алуа болатын тиісті дерекор кестелері.
Баса текшелер мен кріністер.
Microsoft Analysis Services.
SAP via RFC.
IBM Cognos бумалары

^рбір дерек кзіні трі туралы толы апарат алу шін нсаулытаы баса
блімдерге араыз.

TurboIntegrator ба%дарламасында зынды шегін орнату
TurboIntegrator бадарламасы бір сеанста е кбі 8000 жеке байтты табалардан
тратын жолаты дей алады. Бл шек ТІ процесі айнымалылара м н таайындау
немесе деректі жеке жазбаларын импорттау сияты операцияларды орындаанда
олданылады. 8000 жеке байтты табадан асатын кез келген м н немесе жазба
ысартылады.
Бл шек ТІ процесі айнымалылара м н таайындау немесе деректі жеке
жазбаларын импорттау сияты операцияларды орындаанда олданылады. 8000 жеке
байтты табадан асатын кез келген м н немесе жазба ысартылады.
Мысалы, егер м тіндік файлды дерек жолдары импортталса, м тінні р жолындаы
табалар саны 8000-нан аспауа тиіс. Егер деректер тірмен шектелген файлдан
импортталса, файлдаы р жазбаны зындыы 8000 табадан кп болмауы керек.

Импорттау опциялары
Деректерді TurboIntegrator кмегімен импорттау барысында мынадай опциялар ол
жетімді болады:
v Текше жасау ж не оны дереккзден импортталан деректермен толтыру.
v Текшені айта дасау. Бл опция олда бар текшені жойып, оны айта жасайды,
н тижесінде, импорт барысында деректерді де, метадеректерді де згерту
ммкіндігі пайда болады.
© IBM Corporation авторлы ытары 2007, 2014
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v <олда бар текшені жаарту, текше рылымын жргізу. Бл опция олда бар
текше рылымына деректер импорттау ммкіндігін береді.
v Дереккзден импортталан деректерден лшем жасау.
v Импортталан деректерден лшемді жаарту.
TurboIntegrator німін крсетілген операцияларды кез келген тіркесімін жасау шін
олдануа болады.

TurboIntegrator функциялары
TurboIntegrator деректерді импорттау кезінде текшелер, кріністер, лшемдер,
элементтер ж не таы да баса TM1 нысандарын шебер басаруа ммкіндік беретін
біратар функцияларды амтиды.
Бл TurboIntegrator функцияларына оса, барлы стандартты TM1 ережелері
функцияларынTurboIntegrator процесіне біріктіруге болады (STET фукциясын
оспаанда).
TurboIntegrator функциялары "TM1 TurboIntegrator функциялары" блімінде
сипатталан (IBM Cognos TM1 Анытамалы н саулы ы).

Процестер мен к+нделікті операциялар
Деректер TurboIntegrator кмегімен процесс анытау арылы импортталады. Процесс
дегеніміз TM1 нысаны, ол мыналардан ралан:
v Дерек кзіні сипаттамасы.
v Дерек кзіндегі р баана тиісті айнымалылар жиыны.
v TM1 дерекорында айнымалылар ж не дерек рылымдары арасындаы
байланысты анытайтын карталар жиыны.
v Метадерек процедурасы, ол текшелер, лшемдер ж не баса метадерек
рылымдарын жасауа немесе жаартуа баытталан рекеттер тізімінен трады.
v Метадерек процедурасы, ол текшелер, лшемдер ж не баса метадерек
рылымдарын жасауа немесе жаартуа баытталан рекеттер тізімінен трады.
v Дерек процедурасы, ол TM1 дерекорындаы деректерді жаарту немесе
трлендіруге баытталан біратар рекеттерден трады.
v Дерек кзі деліп болан со орындалуа тиіс "Эпилог" процедурасы.
v Процесті кптеген жадайда пайдалануа болатындай мбебап шін пайдалануа
болатын параметрлер жиыны.
Кнделікті операциялар - TM1 процестеріне арналан контейнер-нысандар.
Кнделікті операциялар процестерді белгі ретпен орындау ж не оларды орындау
уаытын жоспарлауа ммкіндік береді. М ліметтерді мына Блім 8, “Негізгі
тапсырмамен бірге автоматты орындауа процесті жоспарлау”, бетте 65
мекен-жайдан араыз.

TurboIntegrator процесіндегі операциялар реті
TurboIntegrator процесінде бірнеше процедуралар амтылады: пролог, метадерек,
дерек ж не эпилог. Бл процедураларды TurboIntegrator редакторындаы "<осымша"
ойындысыны ішкі ойындыларында круге болады.
Процеске арнап дерек кздерін анытаанда, айнымалылар орнатып, дерек
операцияларын крсеткен кезде TM1 німі TurboIntegrator процесін бастаанда іске
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осылатын сценарийлер зірлейді. Ол сценарийлер TurboIntegrator редакторындаы
тиісті процедура ішкі ойындысында орналасады. Сондай-а, кез келген процедура
ішкі ойындыларында TurboIntegrator функциялары мен ережелер функцияларын
пайдаланып жеке сценарийлер жасауа болады.
TurboIntegrator процесін іске осанда, процедуралар келесі реттілікпен орындалады:
1. Пролог процедурасы TurboIntegrator німіне арналан дерек кзі ашылана
дейін орындалады.
2. Егер процеске атысты дерек кзі аныталмаан болса, прологты деу
аяталысымен TurboIntegrator дереу эпилог процедурасын орындайды.
Ескертпе: Процеске арналан дерек кзі жо болан жадайда, дерек ж не
метадерек процедуралары ескерілмейді. Ондай жадайда, процеске арналан
сценарийлер пролог немесе эпилог процедураларыны бірінде жасалуа тиіс.
3. TurboIntegrator процеске арналан кез келген дерек кзін ашады.
4. Метадерек процедурасындаы барлы жолдар дерек кзіні бірінші жазбасына
атысты з ретімен орындалады. Артынша барлы жолдар екінші жазбаа атысты
орындалады, ж не процесс дерек кзіндегі соы жазба делгенге дейін
жаласады.
5. Дерек процедурасындаы барлы жолдар дерек кзіндегі бірінші жазбаа атысты
реттілікпен орындалады. Артынша барлы жолдар екінші жазбаа атысты
орындалады, ж не процесс дерек кзіндегі соы жазба делгенге дейін
жаласады.
6. Дерек процедурасы аяталан со TurboIntegrator дерек кзін жабады.
7. Эпилог процедурасы орындалады.
8. TM1 бадарламасы TurboIntegrator процесін жабады.

пTurboIntegrator процестеріне атысты ескертпелер
TurboIntegrator процестерін жасау ж не деу кезінде тмендегі пункттерді есте
сатаыз.
v TurboIntegrator жаа немесе згертілген лшемді тек лшем жасалатын немесе
згертілетін сатыда, яни процедура орытындысында растырады.
Яни, жаа лшемдермен жмыс істегенде, лшем жасалан процедура дерек
кзіндегі барлы жазбаларды деп бітпегенше, лшемге кіру (TurboIntegrator
арылы немесе баса жолмен) ммкін болмайды. Ал згертілген лшемдермен
жмыс жасаанда, ол згертілген процедура деректерді деуді аятамайынша
лшемдегі жаа элементтерге атынасу ммкін болмайды.
v TurboIntegrator ж не ережелер функцияларын (STET оспаанда) процесті кез
келген процедурасында пайдалануа болады. Берілген процедурада
пайдаланылатын функциялара атысты баса шектеу жо; барлы функциялар
TurboIntegrator німіні кез келген процедурасында жарамды болып табылады.
v ТІ процестері мен ережелерінде логикалы ж не арифметикалы операторлар
сияты ртрлі операторларды пайдалануа атысты апарат алу шін IBM Cognos
TM1 Ережелер н саулы ында ы "Ережелерге кіріспе" тарауыны "Формулалар"
бліміне араыз.
TurboIntegrator процесіндегі бос м ндер санды м ндер шін нлдерге, ал жол
м ндері шін БОС м ндерге трлендіріледі.
v Егер брыннан бар N-дегейлі элементке біріктірілген элемент оюа рекет
жасасаыз, N-дегейлі элемент біріктірілген элемент болып згереді ж не
бастапы N-дегейлі элементтегі барлы деректер жойылады.
v
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Дегенмен, процесті ойылан масата сай екендігіне кз жеткізу шін міндетті
трде функцияларды логикалы ретін жасау ажет. Мысалы, лшемге жаа
элементтер осып, жаа элементтер деректеріні м нін жаартатын процесс жасау
ажет болса, процесті жаа элементтерге атысты дерек м ндерін жаартудан
б рын лшемге жаа элементтер осып, оны растыратындыына кз жеткізу керек.
Кп жадайларда "Метадерек" процедурасына жаа элементтер
DimensionElementInsert функциясыны кмегімен енгізіледі, артынша м ндер
"Деректер" процедурасындаы CellPutN функциясыны кмегімен жаартылады.
Жоарыдаы мысалды пайдаланып, жаа элементтер "Деректер" процедурасында
осылатын жне тиісті деректер де сол процедурада жаартылатын процесс жасауа
рекет етсеіз, процесс орындалмайды. С тсіздік орын алады, себебі жоарыда
айтыландай, лшемдер тек процедураны орытынды сатысында растырылады.
/лшем растырылана дейін жаа элементтер болмайды. TurboIntegrator
кмегімен жо элементтерді деректерін жаарту ммкін емес, сондытан процесс
с тсіздікпен аяталады.

Бірдей TM1 серверіне орнатылатын синхронды байланыстар
TurboIntegrator процесіні барысында процесс жмыс істеп тран бір TM1
серверіне жаа байланыс (жйеге кіру) сеансын жасайтын ешандай операция
орындамаыз. Сценарийді мндай трі сервер ызметіні тежелуі немесе
тотатылуына себеп болатын екі срау арасындаы байланысты тыырыа тіреуі
ммкін.
Мысалы, келесі сценарийлерден аула болыыз:
v TI процесін бір сервер шін ODBO MDX срауын іске осу шін пайдаланбаыз
(TM1 OLE DB MD жеткізушісі арылы). Бл сценарийді н тижесінде процесс
пен срау бір-біріні аяталуын ктіп трады.
v TI функциясыны ExecuteCommand п рменін TI процесін орындау жне кту шін
шаыруа олданбаыз (кту аргументі 1 деп орнатылан); бл шектеу сол
серверге айта кіретін сырты бадарламаа арналан. Мны атарына кез келген
реттелмелі олданбалар немесе кез келген IBM Cognos олданбасы кіреді, мысалы,
бір серверге айта кіруі ытимал TM1 ETLDAP утилитасы.
Кту аргументі 1 леп орнатылан ExecuteCommand функциясын пайдалану тіпті
сырты бадарлама бір серверге айта кірмесе де сервер жмысыны тежелуіне себеп
болуы ммкін екендігі аптеріізде болсын. Егер сырты бадарламада зіндік ате
орын алып, оны жмысы тежелсе, TI процесі міндетті трде сырты бадарлама
жмысыны орындалуын ктіп, тежеледі.

TurboIntegrator фунцияларында%ы б+ркеншік атаулар
Бркеншік атауды ережедегі немесе TurboIntegrator функцияларындаы тиісті
элементті негізгі атауыны орнына пайдалануа болады.

TurboIntegrator процестерімен жеке жмыс орындары мен м
жшіктерін пайдалану
Бл блімде жеке жмыс орындары мен м ж шіктерін TurboIntegrator процестері
ж не функцияларымен алай пайдалану ажет екендігі сипатталан.
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TurboIntegrator процесін жеке жмыс ке істігі немесе м
жшігімен бірге олмен іске осу
Процеске Белсенді мжшігін пайдалану сипатын тадау арылы Server Explorer
ішіндегі аымдаы белсенді мж шікпен бірге процесті олмен іске осасыз.
Белсенді мж шік Текшені арап шыу ралында аымда тадалан м ж шігімен
аныталады. Жеке жмыс кеістіктеріне тек ол жетімді м ж шігі [^депкі] болады.
Ескерту: Олар амтитын негізгі тапсырмалар ж не процестер Жеке жмыс
кеістігіне немесе м ж шігіне арсы іске осылмайды. Процесс негізгі
тапсырманы блігі ретінде іске осыланда, ол негізгі деректерге арсы іске
осылуы ммкін.

Процедура
1. Server Explorer ішінде Текшені арап шыу ралында еріністі ашыыз.
2. Процеспен бірге олданыыз келетін м ж шігін тадау шін, ол жетімді м
ж шіктеріні тізімінен м ж шікті басыыз.
3. Тарма аумаында процесті тінтуірді о жа батырмасымен басыыз ж не
параметрді іске осу шін, Белсенді м жшікті пайдалану параметрін
басыыз.
4. Процесті тінтуірді о батырмасымен басыыз ж не Іске осу тймешігін
басыыз.

Нтижелер
Процесс аымдаы белсенді м ж шігін іске осады.

TurboIntegrator функцияларын м жшіктермен
пайдалану
Тмендегі TurboIntegrator функциялары TurboIntegrator процесіні жеке жмыс
орындарымен ж не м ж шіктермен ыпалдасуына ммкіндік береді.
v GetUseActiveSandboxProperty
v SetUseActiveSandboxProperty
v ServerActiveSandboxGet
v ServerActiveSandboxSet
Бл функциялар Server Explorer интерфейсіндегі Белсенді
сипатына сас.

м жшігін пайдалану

TurboIntegrator м ж шігі функциялары туралы толы апарат алу шін IBM Cognos
TM1 Анытамалы н саулы ына жгінііз.

Блім 1. TurboIntegrator негізгілері
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Блім 2. Мтіндік файлды импорттау
Бл блімде тірмен шектелген ASCII сияты м тін деректерін IBM Cognos TM1
TurboIntegrator кмегімен импорттау процесі суреттеледі. ^рбір TM1 процесі
бірегей, ал импорттау процесі баса дерек трлерінен аздап ана згеше, бл блімде
процестерді басым блігі шін орта адамдар сипатталады. Процедуралар мен
мысалдарда NewEngland.cma файлы пайдаланылады, ол TM1 рамындаы дерек
лгілеріні атарында орнатылан.

Мтін файлынан лшем жасау
Дерек кзіндегі элемент атауларыны тізімінен TurboIntegrator кмегімен лшем
жасауа болады. Бл - жздеген мы элементтерді амтитын лшем жасауды е
жылдам дісі.
TurboIntegrator кмегімен лшем жасаанда, TM1 серверінде нысан ретінде
саталан процесті айындайсыз. Бл процеске баса пайдаланушылар да кіре алады
ж не оны талап бойынша немесе жоспарлы аралыпен орындауа болады.
TurboIntegrator кмегімен лшем жасау шін:
1. TM1 шін дерек кзін анытаыз. Мына “Деректер кзін анытау”
мекен-жайынан араыз.
2. TM1 есепке алатын айнымалыларды анытаыз. Мына “Деректер кзіндегі
айнымалыларды анытау” бетте 9 мекен-жайынан араыз.
3. Айнымалыларды дерек трлерімен байланыстырыыз. Мына “Айнымалыларды
салыстыру” бетте 11 мекен-жайынан араыз.
4. Процесті сатап, іске осыыз. Мына “TurboIntegrator процесін сатау ж не
орындау” бетте 13 мекен-жайынан араыз.

Деректер кзін аны тау
Whenever you use TurboIntegrator пайдаланан кезде, бірінші адам деректер
оылатын деректер кзін анытауды срайды. Бл мысал TurboIntegrator процесіне
деректер кзі ретінде NewEngland.cma деп аталатын ASCII файлын анытайды.

Процедура
1. Server Explorer бадарламасында Процестер тймешігін тінтуірді о жа
тймешігін басыыз ж не Процестер, Жа а процесті жасау параметрін
тадаыз.
2. Деректер кзі ойындысында Мтін тймешігін басыыз.
TurboIntegrator терезесі ашылады.
3. Шолу тймешігін басыыз.
Кіріс файлыны тадау тілатысу терезесі ашылады.
4. NewEngland.cma дейін шарлаыз, оны тадаыз ж не Ашу тймешігін басыыз.
NewEngland.cma файлы кез келген PData немесе SData деректер лгісі
каталогында ол жетімді болады. TM1 шін депкі орнатым каталогын
абылдасаыз, файла дейінгі толы жол болып табылады
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\SData\NewEngland.cma

немесе
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PData\NewEngland.cma.
© IBM Corporation авторлы ытары 2007, 2014
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Файлды орнын крсету шін, ^мбебап атпен атау келісімін(UNC) олдануыыз
керектігін крсететін хабар аласыз. ASCII файлына арсы процесіді траты іске
осы келсе, UNC пайдаланып, келесіге кз жеткізііз:
v Microsoft Windows TM1 серверін іске осан кезде, ASCII файлы орта
Windows каталогта болуы керек, сонда сервер оны абылдай алады.
v TM1 серверін UNIX операциялы жйеде іске оссаыз, файлыыз орта желі
каталогында орналасуы керек, TM1 Windows клиентіні бірі ж не TM1 UNIX
сервері креді.
Ескерту: If running aTM1 серверін UNIX операциялы жйеде іске осса, кіріс
кзіні файл аты бас ріптер табаларын немесе бос орындарын амтымайды.
5. Ескерту терезесінде OK тймешігін басыыз.
6. TurboIntegrator тілатысу терезесін келесідей аятаыз:
NewEngland.cma файлы блгіштері ретінде тірлерді пайдаланатын блгіш
кздер; д йексз табасы ретінде тырнаша; таырып жазбаларынсыз; онды
блгіш ретінде кезеді; ж не мыды блгіш ретінде тірді пайдаланады.
Кзді анытау шін, келесі параметрлерді енгізііз:
v Блгіштер трінде Б$ліктелген параметрін тадаыз.
v
v
v
v
v

Блгіш ретінде %тір тадаыз.
Д йексз табасына " енгізііз.
Таырып жазбаларыны саны рісін бос алдырыыз.
. онды блгішке енгізііз.
Мыды блгішке , енгізііз.

7. Алдын ала арау тймешігін басыыз.
Терезені тбіндегі деректер кзіндегі лгіні TurboIntegrator крсетеді.

Бекітілген зынды ты жазбаларды пайдалану
TurboIntegrator бадарламасы белгіленген ен рістерін пайдаланатын м тін
файлдарынан деректерді импорттай алады. Деректер кзіні бекітілген ен рісі бар
екенін крсету шін, деректер кзі файлыны орнын крсеткеннен кейін Бекітілген
енні блгіш трін тадаыз, сосын 'ріс енін орнату параметрін басыыз.
Деректерді алдын ала арау тілатысу терезесі деректер кзіні бірінші ш жазбасыг
крсетеді. Деректер кзіндегі жазбаларды мазмнына негізделген рісті енін
орнату шін:

Процедура
1. 1 баан таырыбын басыыз.
Жол зілімі баан таырыбында крсетіледі ж не ш жазылым бойымен
кеейтіледі.
2. Жол зілімін басып, бірінші баанды екіншісінен бліп тратын орына
апарыыз.
Жаа баан таырыбы (2) крсетіледі.
3. Баан таырыбы 2 басыыз ж не жаа жол зілімін екінші баанды шіншісінен
бліп тратын орына апарыыз.
4. Жол зілімін м тін кзіндегі барлы алан баандара орнатыыз.
5. TurboIntegrator терезесіне оралу шін, OK тймешігін басыыз.
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Деректер кзіндегі айнымалыларды аны тау
Деректер кзін анытааннан кейін, TurboIntegrator кздегі рбір баана
айнымалыны таайындайды. Осы айнымалыларды трі ж не мазмны бойынша
анытауыыз керек.
Осы процесті крсету шін, келесі м тіндік деректерді арастырыыз:
Кесте 1. мтін деректеріні лгісі
1 ба(ан

2 ба(ан

3 ба(ан

4 ба(ан

5 ба(ан

6 ба(ан

Жаа Англия Массачусетс

Бостон

Супермаркет

Апан

2000000

Жаа Англия Массачусетс

Спрингфилд

Супермаркет

Апан

1400000

Жаа Англия Массачусетс

Вустер

Супермаркет

Апан

2200000

Жаа Англия Коннектикут

Хартфорд

Супермаркет

Апан

1240000

Жаа Англия Коннектикут

Нью Хейвен

Супермаркет

Апан

2700000

Жаа Англия Коннектикут

Гринвич

Супермаркет

Апан

1700000

Бірінші 3 баан бастапы м тін файлынан растыратын Орналасу лшемі шін
иерархияны райды:
v Жаа Англия бірігуі иерархияны басында трады.
v Массачусетс ж не Коннектикут штаттары Жаа Англиядан бір дегей тмен
трады.
v Бостон мен Хартфорд сияты ала аттарын амтитын шінші баан иерархияны
е тменгі дегейінде арапайым элементтерді береді.
v <алан баандар Орын лшемін жасауа олданылмайды.
Осы деректер рылымына TurboIntegrator терезесінде Айнымалылар ойындысы
бар:
Кесте 2. Айнымалы мндер ойындысы
Айнымалы Атауы

Айнымалы Т*р

%лгі мн

V1

Жол

Жаа Англия

V1

Жол

Жаа Англия

Массачусетс

Жол

Массачусетс

Бостон

Жол

Бостон

СуперМаркет

Жол

СуперМаркет

Апан

Жол

Апан

V6

Санды

2000000

TurboIntegrator рбір баана айнымалыны таайындайды ж не рбір баанны лгі
м ніне негізделген айнымалыны таайындайды.

Блім 2. М тіндік файлды импорттау

9

V1 ж не Массачусетс сияты депкі айнымалылар аттары згертіледі.
Айнымалылара маызды ат беру жасы т жірибе болып табылады. Маызды
аттарды болуы TurboIntegrator сценарийлерін оуа ж не аауларды жоюа
жеілдетеді.
Айнымалы м нін деу шін, Айнымалы аты баанындаы атты басыыз ж не жаа
атты жазыыз. Осы жаттыу шін, бірінші ш айнымалыларды аты келесідей
деледі:
%лгі мн

Айнымалы Атауы

Жаа Англия

/ір

Массачусетс

Кйі

Бостон

<ала

Айнымалы аты ріппен басталып, тек осы табалардан труы керек:
Та ба

Сипаттама

Бас ріптер

А-Я

Кіші ріптер

а-я

Сандар

0 санынан 9 дейін

Нкте

.

Астыы сызы

_

Доллар табасы

$

Айнымалы трі баанны мазмнын анытайды. Мысалы, осы деректі бірінші
бааны "Жаа Англия" жолын амтиды. TurboIntegrator айнымалы трін Жол ретінде
дрыс анытайды.
Ескерту: Айнымалы трі рістері детте ASCII деректеріне мият орнатылады,
біра ODBC дерек кздерінен алынан деректерге келмейді.
Мазмндар рісі осы параметрлерді бірімен аныталады:
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Опция

Сипаттама

Елемеу

Деректер кзін деу кезінде баанны мазмнын елемеіз.

Элемент

Баан жасайтын лшемге арналан элементтерді амтиды.

Біріктіру

Баан жасайтын лшемге арналан біріккен элементтерді
амтиды.
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Опция

Сипаттама

Дерек

Юаан деректер м ндерін амтиды.
Мысалы, дерек м ндерін амтитын баанды елемеуііз керек.
/лшемді жасаан кезде дерек м ндерін амтитын баандар
импортталмайды.

Тлсипат

Баан жасайтын лшемге арналан элементтерді тлсипаттарын
амтиды.

Баса

Баан алдыы трт санаттарды ешайсысына жатпайтын
деректерді амтиды. ^детте, бл параметр тешелетін
айнымалылар ж не формулалар арылы делетін деректерді
амтитын баандара пайдаланылады.

Осы мысалдаы м тін деректері Орын лшеміне арналан элементтер мен
бірігулерді амтиды:
v Ол ешандай тлсипаттарды амтымайды.
v Ол дерек м ндерін амтымайды, біра осы м ндер Орын лшемін жасауа бекер,
себебі элементтер баса лшемдерден алынады.
Орын лшеміне арналан айнымалыларды анытау шін:

Процедура
1. TurboIntegrator терезесіндегі Айнымалылар ойындысын басыыз.
2. Осы жерде ксетілгенді Айма, Штат ж не <ала айнымалыларына Мазм ндар
рісін орнатыыз:
Айнымалы мні

Мазм н

/ір

Біріктіру

Кйі

Біріктіру

<ала

Элемент

v Айма айнымалысы бірігу ретінде аныталан
v Штат айнымалысы да бірігу ретінде аныталан
v <ала айнымалысы жапыра дегейіндегі (бірікпеген) элемент ретінде
аныталады.

Айнымалыларды салыстыру
Деректер кзінде айнымалыларды анытааннан кейін, осы айнымалыларды
элементтер мен бірігулерге салыстыруыыз керек.
Айнымалыларды салыстыруды бастау шін, Салыстырулар ойындысын
TurboIntegrator терезесінде басыыз.
Салыстырулар ойындысы бірнеше осымша ойындыны амтиды. Текше рашан
ол жетімді болады. Барлы баса ойындылар Айнымалылар ойындысына
орнатылан баан мазмндарына негізделіп ол жетімді болады. Мысалы, баанды
элементтерді амтитын ретінде анытасаыз, /лшем ойындысы ол жетімді болады.
Мысалы, баанды бірігулерді амтитын ретінде анытасаыз, Бірігулер ойындысы
ол жетімді болады ж не т.б.
Блім 2. М тіндік файлды импорттау
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Текшені салыстыруды ажырату
/лшемді жасаан кезде, ешандай текше рекеттерін орындамауыыз керек. Текшені
салыстыруды алдын алу шін:

Процедура
1. Текше ойындысын басыыз.
2. Текше рекеті терезесінде <рекет жо параметрін тадаыз.

лшемдерді салыстыру
Элементтерді амтитын деректер кзіндегі кез келген баандарды анытасаыз,
жасайтын лшемге осы элементтерді салыстыруыыз керек:

Процедура
1. 'лшемдер ойындысын басыыз.
2. /лшем рісіне Орын жазыыз.
Бренеше лементті бірдей лшеммен салыстыранда, рбір элементті лшем
атын жазыыз.
/дшем баанында жаа лшем атын жазыыз, ^рекет бааны депкі параметр
бойынша Жасауа згереді.
Бар лшемні атын жазсаыз, лшемді айта жасай немесе жаарту параметрііз
болады. <айта жасау рекетін тадасаыз, бар лшемдегі элементтер жойылады
ж не деректер кзіндегі деректермен алмастырылады. Жаарту рекетін
тадасаыз, деректер кзіндегі кез келген жаа элементпен бірге лшем
жаартылады.
3. С йкес элемент трі м зірінен рбір элементті трін тадаыз. Элемент трі
элемент айнымалысы арылы аныталан деректер трін білідіреді. TM1 ішінде
осы параметр рашан Санды болады.
4. Элемент ретіпараметрін тадаыз. Элемент реті деу кезінде алай элементтер
лшемге осылатынын крсетеді.
Осы мысалдаы дерек жаа Орын лшемімен салыстыратын бір санды элементті
амтиды. Аяталан /лшемдер ойындысы келесідей крсетіледі.

Деректерді салыстыруды ажырату
/лшемді жасаан кезде, ешандай деректерді салыстыруды орындамауыыз керек.

Мысал
“Текшені салыстыруды ажырату” Текшені салыстыру ойындысында ^рекет жо
параметрін крсеткеннен кейін, осы Деректер ойындысы ол жетімді емес болады.

Бірігулерді салыстыру
Бірігулерді амтитын деректер кзіндегі кез келген баандарды анытасаыз,
жасайтын лшемге бірігу жолын салыстыруыыз керек:

Процедура
1. Бірігулер ойындысын басыыз.
<ойынды бірігулер, Айма ж не Штат ретінде аныталатын айнымалыларды
крсетеді.
^рбір бірігуді айнымалысыны еншілес айнымалысын крсету арылы
лшемні бірігу иерархиясын анытайсыз.
2. Айма бірігуі айнымалысыны тексеру еншілесі Штат болады. Айма бірігуіне
Еншілес айнымалы рісіндегі о жа брышты жашаны басыыз, Штат тадап,
OK тймешігін басыыз.
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3. Штат бірігуі айнымалысыны тексеру еншілесі <ала болады. Штат бірігуіне
Еншілес айнымалы рісіндегі о жа брышты жашаны басыыз, >ала тадап,
OK тймешігін басыыз.
4. ^рбір бірігуге > рамдас реті тймешігін басыыз. <рамдас элементін реттеу
тілатысу терезесі ашылады.
5. Автоматты, Атау ж не Артуы бойынша тймешігін басыыз.
Ескерту: Бірдей лшемдегі бірнеше бірігулерді орнату кезінде, барлы бірігулер
с йкес <рамдас элементтерін реттеу параметрлеріне орнатылуы керек. Бірдей
лшемдегі екі бірігулерді р трлі <рамдас элементін реттеу параметрлерін
орнатсаыз, процесті сатап ж не орындаыыз келгенде, TurboIntegrator
Срыптау апаратыны с йкессіздік атесін жасайды.

TurboIntegrator процесін са тау жне орындау
Деректер кзін анытап, айнымалыларды орнатаннан кейін, TurboIntegrator процесі
растырылады ж не саталады. /лшемді жасау шін, аяталан процесті
орындайсыз.

Процедура
1. TurboIntegrator м зір жолынан Файл, Сатау тймешіктерін басыыз.
Процесті басаша сатау тілатысу терезесі ашылады.
2. Процесті атын енгізііз ж не Са тау тймешігін басыыз.
TM1 бадарламасы растыру ж не сатау кезінде ате тапса, ате туралы хабар
хабарды сипатын білдіреді. TurboIntegrator терезесі белсенді болып алады,
сондытан ателерді дереу тзей аласыз.
TM1 бадарламасы Server Explorer ішіндегі Процестер астындаы сервер нысаны
сияты серверді сатайды. Процесс азір орындау мен згертуге ол жетімді
болады.
Процесті орындап, лшемді жасау шін, TurboIntegrator м зір жолынан Файл,
Орындау тймешіктерін басыыз. Процесті тікелей Server Explorer ішінен
процесті тадау ж не Процесс, Процесті орындау т*ймешіктерін басу ар ылы
орындай аласыз.
Процесс с тті аяталса, TM1 бадарламасы птау хабарын срайды.
TM1 бадарламасы процесті анытауа ол жеткізгісіз болса, орындалу кезінде
аныталан ателерді тілатысу терезесі егжей-тегжейлі м ліметтер береді.
NewEngland.cma делгенде, жаа орын лшемі жасалады.

Мтін файлынан текше жасау
Сондай-а, TurboIntegrator кмегімен м тін файлынан толы текше жасауа болады.
Оан оса, бл процедурада лшемдер мен элементтер рылады ж не деректер
манипуляциясы іске асады.
Текше ру процедурасы лшем ру процесіне сас:
1. TM1 шін дерек кзін анытаыз. <араыз: “Текшені деректер кзін анытау”
бетте 14.
2. TM1 есепке алатын айнымалыларды анытаыз. Мына “Текше айнымалыларын
анытау” бетте 14 мекен-жайынан араыз.
3. Н тижелі текшеде ртрлі айнымалыларды ртрлі дерек трлеріне
с йкестендірііз. <араыз: “/лшемдерге текше элементтер айнымалыларын
салыстыру” бетте 15, “Текше деректері айнымалыларын салыстыру” бетте
15,“Текше айнымалыларын салыстыру” бетте 15, ж не “Бірігу айнымалыларын
салыстыру” бетте 16.
Блім 2. М тіндік файлды импорттау
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4. Процесті сатап, іске осыыз. Мына “Текше процесін сатау ж не орындау”
бетте 16 мекен-жайынан араыз.
TM1 TI_data деп аталатын деректер каталогыны лгісін амтиды. TI_data
рамында import_cube.csv деп аталатын файл бар. Бл мысалда import_cube.csv
файлынан текше жасау жолдары крсетілген.

Текшені деректер кзін аны тау
М тін файлынан текшені жасауды бірінші адамы деректер кзін анытау болып
табылады.

Процедура
1. Server Explorer сол жа панелінен Процестер белгішесін о жапен басып, Жа а
процес жасау тймесін тадаыз.
2. TurboIntegrator терезесінде Деректер к$зі ойындысын басыыз.
3. Деректер кзіні трі ретінде Мтін параметрін тадаыз.
4. Деректер кзі атауы рісінен кейінгі Шолу тймешігін басыыз ж не TI_data
каталогындаы import_cube.csv файлын тадаыз. ^депкі орнатым каталогын
абылдасаыз, TI_data каталогына толы жол болып табылады
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\TI_Data

5. Set the Delimiter Type to Б$ліктелген шін Блгіш трін орнатыыз ж не Блгіш
ретінде %тірпараметрін тадаыз.
Осы мысала арналан Д йексз табасы ж не Таырып жазбаларыны санын
елемеіз.
6. Онды блгіш нкте (.) екеніне кз жеткізііз ж не Мыды блгіш тір (,)
екеніне кз жеткізііз.
7. Деректер кзіні бірінші бірнеше жазбасын кру шін, Алдын ала арау
тймешігін басыыз.
import_cube.csv ішіндегі рбір жазба 6 рісті амтиды. Бірінші бес ріс элемент
аттары ретінде TM1 ішіне импортталатын апаратты амтиды. Алтыншы баан
текше деректерін амтиды.
Айнымалы Атауы

Айнымалы Т*р

%лгі мн

Мазм ны

V1

Жол

Наты

Елемеу

Массачусетс

Жол

Аргентина

Елемеу

V3

Жол

S сериялы 1.8 L Sedan

Елемеу

Бірліктер

Жол

Бірліктер

Елемеу

<атар

Жол

<атар

Елемеу

V6

Санды

313.00

Елемеу

Текше айнымалыларын аны тау
TurboIntegrator шін деректер кзін анытааннан кейін, кздегі рбір рісті
мазмнын анытауыыз керек.
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Процедура
1. Айнымалылар ойындысын басыыз. ^рбір айнымалыны депкі м ндерін
TurboIntegrator орнатады.
2. ^рбір айнымалы шін, байланысты Айнымалы м н м зірінен трін тадаыз.
Осы мысалда, Айнымалы трі рістеріне ешандай згерістер ажет етпейді. TM1
рбір айнымалыны трін анытайды.
3. ^рбір айнымалы шін, байланысты Мазмндар м зірінен мазмн трін тадаыз.
Осы мысалда V6 баса барлы айнымалылар Элемент ретінде аныталуы керек.
V6 Дерек ретінде аныталады.

Текше айнымалыларын салыстыру
Деректер, элементтер ж не бірігулерге арналан айнымалыларды анытадыыз. Енді
айнымалыларды салыстырып, жаа текше жасау бойынша нсаулытар беру керек.

Процедура
1. Салыстырулар ойындысын басыыз.
2. Текше ойындысын басыыз.
3. Текше рекетіне Жасау тадаыз.
4. Текшені аты рісіне import_cube жазыыз.
5. Деректер рекетіне Мндерді са тау параметрін тадаыз.
6. Текшені тіркеу параметрлерін іске оспаыз. Текшені тіркеуді іске осанда, TM1
журналы деу кезінде текше деректеріне згереді. Жаа текше жасаандытан,
журнал згерістеріні ажеті жо.

лшемдерге текше элементтер айнымалыларын
салыстыру
С йкес лшемдерге Элемент трлері бар ретінде аныталан барлы айнымалыларды
салыстырыыз.

Процедура
1. 'лшемдер ойындысын басыыз.
2. Келесі кестеге сай /лшемдер ойындысына лшемдер орнатыыз.
Элементті
айнымалы мні

%лгі мн

'лшем

Текшедегі рет

Наты

Наты

actvsbud2

1

Аргентина

Аргентина

region2

2

V3

S сериялы 1.8 L Sedan

model2

3

Бірліктер

Бірліктер

лшемдер

4

<атар

<атар

month2

5

3. Барлы элементті айнымалы м ндері шін рекеті Жасау ретінде, элемент трін
Санды параметріне орнатыыз.

Текше деректері айнымалыларын салыстыру
Осы мысала тек бір дерек айнымалысы бар - V6. Осы дерек айнымалысын
салыстырмаыз. TurboIntegrator оны сіз шін жасайды. Осы мысалда деректер
ойындысы іске осылмайды.

Блім 2. М тіндік файлды импорттау
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TurboIntegrator жасалан лшемдерді иылысындаы текшеге деректі осады.
Айнымалылар ойындысында деректер ретінде аныталан 2 немесе одан да кп
айнымалылар бар болса, текшені ай жеріне апарат осылуы керектігі туралы
апаратты крсетуііз керек.
Текшедегі дерек м ндерін салыстыруды тередік мысалына "TurboIntegrator
оулыын араыз."

Бірігу айнымалыларын салыстыру
Осы мысалда ешандай айнымалылар мына Айнымалылар ойындысында бірігулер
ретінде аныталады. Осы мысалда Бірігулер ойындысы іске осылмайды.
Текшедегі бірігулерді салыстыруды тередік мысалына "TurboIntegrator оулыын
араыз."

Текше процесін са тау жне орындау
Процесті орындамас брын сатаыз ж не атаыз.

Процедура
1. Орындау тймешігін басыыз.
Процесті сатау ж не орындау шін:
TM1 бадарламасы процесті атауды ж не сатауды срайды.
2. Процесті create_newcube ретінде сатаыз.
Бірнеше секундтан кейін, процесс с тті аяталаныны птауын круііз керек.
3. Сервер жетектеушісін ашыыз. import_cube текшесі жасаланын ж не
толтырыланын барлы ажетті лшемдер жасаланын круііз керек.
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Блім 3. ODBC кзінен импорттау
TurboIntegrator кмегімен атысты дерекор кестелеріндегі деректерден текшелер
мен лшемдер жасауа болады. Ол шін компьютерге мына бадарламаны орнату
ажет:
v <атысты дееркора арналан клиенттік бадарлама TurboIntegrator
пайдаланылатын компьютерге орнатылады.
v ODBC дерек кзі атысты дерекормен байланысады. Дерек кздері Windows
"Дерек кздері" басару панелі арылы жасалады.
ODBC дерек кзі аныталаннан кейін, атысты деректерден текше немесе лшем
жасау адамдары м тін файлынан текше немесе лшем жасау адамдарымен бірдей
болады. ODBS кзін пайдаланып TurboIntegrator ішінде нысандар жасау туралы
толы сатылы нсаулыты кру шін келесіге араыз: "TurboIntegrator оулыы."
Ескерту: TM1 німі шін DataDirect драйверлері Oracle ODBC кзіне Solaris немесе
AIX арылы кіруі керек. Бл драйверлер TM1 німімен жасаталмаан ж не оны
блек алу керек.

Юникод жне DNS
DSN серверіне Юникод деректерін Oracle дерекорынан 11g клиенті/ODBC
драйверін пайдаланып импорттау шін конфигурация жасаанда "<олданба"
ойындысынан "Жабу курсорларын іске осу" опциясыны тадаланына кз
жеткізііз. Егер ол опция тадалмаан болса, TI процестері орындалмауы ммкін.
Oracle 11g ODBC драйвері SqlFreeStmt м лімдемесіні SQL_CLOSE опциясына
ажетінше олдау крсетпейді.

ODBC деректер кзін аны тау
ODBC деректер кзін анытау шін:

Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
процесті жасаыыз келетін серверді астында
2. Процестер белгішесін
тінтуірді о жа тймешігін басыыз ж не Жа а процесті жасау параметрін
тадаыз.
TurboIntegrator терезесі ашылады.
3. Деректер кзі тріні терезесінде жоары ODBC тадаыз. TurboIntegrator
бадарламасы ODBC кзін анытауа ажетті рістерді крсетеді.
4. Шолу тймешігін басыыз ж не ODBC деректер кзіні атауын тадаыз. Тек
TM1 сервері іске осылатын компьютерде аныталан дерек кздері ол жетімді
болады.
5. Олар осы кзі пайдалануды сраса, Пайдаланушы атыж не > пяи с$з
рістеріндегі масатты дерекора жарамды пайдаланушы аты мен пия сзді
енгізііз.
6. С рау терезесінде деректерді кзден алу шін, SQL срауын енгізііз. SQL
срауыны синтаксисі мен пішімі пайдаланылан дерекорды тріне
байланысты болады. Мысалы, Microsoft Access дерекорын пайдалансаыз,
© IBM Corporation авторлы ытары 2007, 2014
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Microsoft Access іске осып, дерекорды ашыыз, SQL крінісін пайдалаыыз,
сосын осы Срау терезесіне SQL м лімдемесін кшірііз.
Ескерту: Срау бос орындарды амтитын кесте атауына сілтесе, атауды ос
жашамен жабыыз.
7. Алдын ала арау тймешігін басыыз.
Срау жарамды болса ж не осылым дрыс аныталса, масатты дерекор
кетсесіні бірінші он жазбасы TurboIntegrator терезесінде крсетіледі.
ODBC айнымалыларын анытауа пайдаланылатын адамдара арналан
"Деректер кзінде айнымалыларды анытауды" араыз.
ODBC салыстыру нсаулытарын анытау шін, " Салыстыру айнымалыларын"
араыз.
TurboIntegrator процесін сатау ж не орындау туралы толы м ліметтерді
"TurboIntegrator процесін сатау ж не орындау" ішінен араыз.

TмurboIntegrator процесін MDX мліметінен жасау
Бл блімде деректерді MDX м ліметін пайдаланып ODBO дерек кзінен шыару
ж не оларды TM1 ішіне импорттау дістері сипатталан.
TM1 ішіне дерек импорттау негізі ретінде MDX жмыс м лімдемесін емес, баса
утилитаны пайдаланып жаа MDX м лім. жасаан жн.
Деректерді импорттауды баандар саны шектелген MDX м лімдемесінен бастау
маызды. Кейбір MDX м лімдемелерінде кптеген баандар жасалады. Мндай
сраулар импортты бастау шін тиімсіз болып табылады.
Баан сандарын шектеуді бір жолы - баандара тек ажетті лшемдерді енгізу.

MDX TurboIntegrator процесін ру
Пайдалы деректерді айтаратын MDX м лімдемесіне ол жеткізген со
TurboIntegrator процесін руа болады.
Жмысты бастау шін тмендегі адамдарды орындаыз:

Процедура
1. Server Explorer терезесінен Процестер тймесін тінтуірді о жаымен басып,
Жа а процесс жасау опциясын тадаыз. TurboIntegrator терезесі ашылады.
2. Дерек кзіні трі жолаынжа ODBO дегенді басып, MDX с рауы пунктін
тадаыз.
3. TurboIntegrator терезесіні "Байланыс" ойындысына ажетті байланыс
параметрлерін енгізііз. <осылым параметрлері жеткізушіге т уелді.
4. Байланыстыру тймешігін басыыз. Егер байланыс с тті орнатылса, "<осылу"
тймесі ср тске енеді ж не "MDX срауы" ойындысына осылу ммкіндігі
пайда болады.
5. MDX с рауы ойындысын басыыз.
6. Ашылан ойындыа MDX срауын енгізііз. Сондай-а, баса олданбадан
белсенді MDX срауын иып, осы ойындыа оюа болады.
7. Айнымалылар ойындысын басыыз. MDX м лімдемесі жасалан р баан шін
TurboIntegrator бір айнымалы жасайды.
<атар таырыптары амтылатын баандар детте лшем элементтері ретінде
бейнеленеді. Дерек элементтерін амтитын баандар дерек ретінде бейнеленеді.
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8. "Айнымалыларды бейнелеу" блімінде айнымалыларды TM1 рылымдары
ретінде бейнелеуге атысты апарат берілген. ODBO дерек кзіне осылып,
MDX м лімдемесін анытаан со, TurboIntegrator процесін аятау операциясы
ODBC дерегін импорттаумен бірдей орындалады.

Блім 3. ODBC кзінен импорттау
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Блім 4. TM1 крінісінен немесе ішкі жиынынан
импорттау
IBM Cognos TM1 TurboIntegrator текше крінісінен деректерді шыарып, оларды
кмегімен жаа нысандар жасау ммкіндігін береді. TM1 крінісін пайдаланып
процесс жасау адамдары баса кез келген дерек трін анытау шін пайдаланылатын
адамдара сас, біра алдымен арнайы импорттау шін жасаталан дерек крінісі
рылады.
TM1 текше кріністеріні барлыы да с тті импортталмауы ммкін. TurboIntegrator
німінен алынан белгілі параметрлері бар крініс руды н тижесінде импорт
функциясы барлы уаытта с тті жмыс жасайды.

TM1 текше крінісін дерек кзі ретінде пайдалану
Дерек кзі ретінде текше крінісін анытауа болады.
Оны жасау шін, алдымен дерек кзін анытау шін “Текше процесін жасау”
бліміне араыз, артынша "М тіндік файлды импорттау" нсаулары бойынша
рекет етііз.

Текше процесін жасау
Дерек кзі ретінде текше крінісін пайдаланатын процесс жасауа болады.

Процедура
1. Процестер ойындысын тінтуірді о жаымен басып, Жа а процесс жасау
опциясын тадаыз.
2. TM1 басып, дерек кзіні трі жолаынан Текше к$рінісі дегенді тадаыз.
TurboIntegrator дерек кзіні атауы рісін крсетеді.
3. <ол жетімді кріністер тізімінен тадау шін Шолу тймесін басыыз. "Сервер
текшесіні кріністеріне шолу" диалогтік терезесі ашалады.
4. Импортталуа тиіс дерек саталан текшені тадаыз.
5. Егер дерек кзі ретінде пайдаланыыз келген крініс брыннан бар болса, сол
кріністі тадаыз.
Егер ондай крініс жо болса, "Экстрактты кру" терезесін ашып, крініс жасау
шін К$рініс жасау тймесін басыыз. Крініс жасалан со, оны "Сервер
текшелеріні крінісне шолу" диалогтік терезесінен тадаыз.
6. OK тймесін басыыз.
Енді тадалан крініс TurboIntegrator процесіні дерек кзі ретінде крсетіледі.
"М тіндік файлды импорттау" блімінде крсетілген адамды нсаулытарды
TM1 крінісіні импортын аятау шін пайдаланыыз.

TM1 ішкі жиынын дерек кзі ретінде пайдалану
TurboIntegrator кмегімен деректерді TM1 лшеміні ішкі жиынынан шыарып, ол
апаратты баса TM1 нысанына кшіруге болады. Келесі мысалда "Аума"
лшеміндегі Еуропа ттастыы шыарылан ж не Region_Europe лшемін ру шін
пайдаланылан.
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/лшем ішкі жиынынан апарат шыаранда, масатты нысан детте баса лшем
болады. /лшем ішкі жиынынан алынан апараттан текше жасау ммкін емес.
Деректерді TM1 ішкі жиыны кмегімен шыару процедурасы баса да
TurboIntegrator процестеріне сас келеді. Жмысты бастау шін “Деректер кзі
ретінде лшем жиынын анытау” блімін араыз.

Деректер кзі ретінде лшем жиынын аны тау
Деректер кзі ретінде лшем жиынын пайдаланатын процесті жасауа осы
адамдарды айталаыз:

Процедура
1. Процестер ойындысын тінтуірді о жаымен басып, Жа а процесс жасау
опциясын тадаыз.
2. TM1 басыыз ж не Деректер кзіні трі терезесінде 'лшем жиынын тадаыз.
TurboIntegrator бадарламасы текше крінісіні кзін анытауа ажетті жеке
рісті крсетеді.
3. <ол жетімді жиындар тізіміні ішінен тадау шін, Шолу тймешігін басыыз.
Шолу серверіні жиындары тілатысу терезесі ашылады.
4. Импорттайтын элементті амтитын лшемді тадаыз.
5. Деректер кзі ретінде пайдаланыыз келетін жиынды тадаыз ж не OK
тймешігін басыыз.
6. Алдын ала арау тймешігін басыыз.
Тадалаг лшемні жиыны адын ала арау татасында крсетіледі.

лшем айнымалыларын аны тау
Осы мысалды жиынны деректер кзінен алынан элементтер Барлы Еуропа атты
жоары дегейлі бірігуге еншілес ретінде осылады.
Жаа бірігуді растыру шін, осы адамдарды орындаыз:

Бастаудан брын
TurboIntegrator бадарламасындаы айнымалыларды табу ж не анытау м ліметтерін
"Текше айнымалыларын анытау" ішінен араыз.

Процедура
1. Жа а айнымалы тймешігін басыыз.
2.
3.
4.
5.

V2 айнымалысы Айнымалылар ойындысында крсетіледі.
Формула тймешігін басыыз.
Процесс айнымалысы формуласыны тілатысу терезесі ашылады.
Формуланы келесідей згертііз:
V2=’All Europe’;
OK тймесін басыыз.
V2 тиісті Айнымалы трін Жол параметріне згертііз.

6. V2 тиісті Мазмндар параметрлерін Бірігу параметріне згертііз.
Келесі блімде жиынны деректер кзінен импортталан элементтер Барлы
Еуропа бірігуіне осылады.
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лшем айнымалыларын салыстыру
Бл мысалда "Еуропа" деп аталатын жаа лшем ру шін "Текше", "/лшемдер" ж не
"Топтар" ойындыларын орнату ажет. Еуропа лшемінде "Барлы Еуропа" деп
аталатын жалыз топ бар.
<араыз: "Айнымалыларды салыстыру" (импортталан деректер мен TM1
нысандарын салыстыру процедурасы туралы толы ап.алу шін.

Текше ойындысын орнату
Текше ойындысында келесі параметрлерді орнатыыз:
<рекет т*рі

Параметрі

Текше рекеті

^рекет жо

Деректер рекеті

<ойма м ндері

лшем ойындысын орнату
/лшемдер ойындысы кіріс деректерін TM1 лшемдерімен салыстыруа ммкіндік
береді. Осы мысалда Еуропа атты тек бір лшем жасалан. /лшемдер ойындысында
келесі параметрлерді орнатыыз:
Параметр атауы

Параметрі

Элементті айнымалы м ні

Еуропа

/лшем

/ір

^рекет

Жасау

Элемент трі

Санды

Бірігу ойындысын орнату
Брыныра енгізген барлы Еуропа айнымалылары Бірігу ойындысында крсетілуі
керек. _лгі м н формулада орнатылан м нге орнатыланын ескерііз. Процесс тек
екі айнымалыларды амтыандытан, TM1 айма айнымалысын V2 айнымалысыны
еншілемі ретінде анытайды. Бірігу ойындысында параметрді згертуді ажеті
жо.

лшемді са тау жне орындау
Процесті сатап, орындаан со, TM1 бадарламасы барлы еуропалы айматара
атысты элементтер амтылан "Бкіл Еуропа" жеке біріктіру атауы бар "Еуропа" деп
аталатын жаа лшем жасайды.
TurboIntegrator процесін алай сатау ж не орындау керек екендігі туралы толы
апарат алу шін " TurboIntegrator процесін сатау ж не орындау" бліміне араыз.

Блім 4. TM1 крінісінен немесе ішкі жиынынан импорттау

23

24

IBM Cognos TM1 10.2.2 нсасыны: TurboIntegrator нсаулыы

Блім 5. MSAS ішінен импорттау
IBM Cognos TM1 TurboIntegrator німі деректерді Microsoft Analysis Services
ызметін оса аланда OLAP (ODBO) декрек кзіне арналан кез келген OLE
дерекорынан импорттау ммкіндігін береді. Бл блімде TurboIntegrator німін
Microsoft Analysis Services ызметінен текшелер мен лшемдер импорттау шін
пайдалану жолдары крсетіледі.

OДLAP дерек кздеріне арнал%ан OLE Д&
OLAP дерек кздеріне арналан OLE Д< келесі параметрлер бойынша аныталады:
v ODBO жеткізушісіні аты
v ODBO орны
v ODBO дерек кзі
v ODBO каталогы

ODBO жеткізушісіні аты
Бл - ODBO жеткізушісі тарапынан таайындалан, оларды кп лшемді дерекор
серверін анытайтын атау. Мысалы, TM1 німі "TM1 OLE DB MD Provider" атауын,
ал Microsoft Analysis Services uses "Microsoft OLE DB Provider for OLAP Services 8.0"
атауын пайдаланады.
TurboIntegrator тек серверде орнатылан ODBO жеткізушілеріні тізімін крсетеді.

ODBO орны
Орын рісі дегеніміз кімшіні ODBO провайдері ызметіні белгілі бір данасында
таайындаан орыныны атауы болып табылады.
Бл рісті наты тсіндірмесі жеткізушіге т уелді.

ODBO деректер кзі
Бл белгілі орындаы каталогтар жинаына кімші тарапынан берілетін атау болып
табылады. Microsoft Analysis Services шін бл - тіркелген сервер атауы.

ODBC каталогы
Бл белгілі дерекорлар жинаына (текшелер, лшемдер, таы баса нысандар)
кімші таайындаан атау болып табылады. Microsoft Analysis Services шін бл
дерекор атауы болып есептеледі.

Байланыс жолдары: MSAS - TM1
OLAP жеткізушісіне арналан TM1 OLE Д< байланыс жолдарын жасайтын
бадарламашылара кбірек икемділік амтамасыз ету шін жаартылды. Бл жаарту
TM1 байланыс жолдарын MSAS байланыс жолдарымен йлесімді ету шін жасалды.
TM1 німіні алдыы нсалары (TM1 OLE Д< жеткізушісі арылы жйеге кіретін)
келесі рістерді ажет ететін:
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'ріс

Параметр *лгісі

Орын

MyServer

TM1 кімші сервері хостыны машинасы атауы.
Дереккз

Sdata

TM1 серверіні атауы.
userID

^кімші

TM1 пайдаланушысыны аты.
пиясз

Apple

TM1 пайдаланушысыны пия сзі.

Жоарыда сипатталан параметрлерді пайдалануа немесе келесі кестедегі
параметрлерді пайдаланып TM1 жйесіне кіруге болады. Бл параметрлер
TurboIntegrator бадарламасынан Microsoft Analysis Services ызметіне байланысу
шін де олданылады.
'ріс

Параметр *лгісі

Дереккз

MyServer

TM1 кімші сервері хостыны машинасы атауы.
Каталог

Sdata

TM1 серверіні атауы.
userID

^кімші

TM1 пайдаланушысыны аты.
пиясз

Apple

TM1 пайдаланушысыны пия сзі.

СкАМ т+пнс алы растамасын пайдалануда OLAP дерек
кзіне арнал%ан OLE дерек орына кіру
Егер TM1 сервері Cognos Access Manager (CAM) тпнсалы растауын
пайдаланатындай етіп реттелген болса, ODBO дерек кзіне байланыс орнатар
алдында міндетті трде серверде пайдаланылатын CAM атаулар кеістігіні
идентификаторын крсету ажет.
Егер сервер 32 биттік болса, САМ атаулар кеістігін TurboIntegrator німіні
"Байланыс" ойыншасындаы "Байланыс осымша параметрлері" блімінде крсетуге
болады. CAM атаулар кеістігіні ид. келесі пішімді пайдаланып крсету ажет:
Provider String="CAMNamespace=<CAM Namespace ID"
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<CAM атаулар кеістігі ид.> САМ атаулар кеістігіні сипаттаушы атауы емес,
оны ішкі идентификаторы болуа тиіс.
Егер сервер нсасы 64 биттік болса, САМ атаулар кеістігі идентификаторын
жоарыда крсетілген пішімді пайдаланып байланыс жолына енгізу ажет. Мысалы,
келесі байланыс жолында NTLM_NAMESPACE деп аталатын САМ атаулар кеістігі
ид. крсетілген:
Provider=TM1OLAP.1;Location=localhost;Data
Source=empty;UserID=tm1user;Password="abc123";
Provider String="CAMNamespace=NTLM_NAMESPACE";InitialCatalog=empty

64 биттік серверді пайдалану кезінде TurboIntegrator пайдаланушы интерфейсін
CAM атаулар кеістігін крсету шін пайдалануа болмайды; міндетті трде
байланыс жолын пайдалану ажет.

MAS текшесін импорттау
Бл процедурада арапайым текшені Microsoft Analysis Services ызметінен TM1
німіне импорттау процесі сипатталады.
TM1 ішіне Microsoft Analysis Services текшесін импорттау шін:
1. MAS дерек к$зімен байланыс орнаты ыз.
<араыз: “TurboIntegrator арылы Analysis Services ызметіне осылу”.
2. Импортталатын текшені к$рсеті із.
<араыз: “ODBC текшесіні жктеу ойындысымен бірге текшені крсету”
бетте 28.
3. 'лшемдерді аны та ыз.
<араыз: “Текше лшеміні ойындысын пайдалану” бетте 29.
4. Процесті са тап, іске осы ыз.
<араыз: “MAS процесін сатау ж не орындау” бетте 29.

TurboIntegrator ар ылы Analysis Services ызметіне
осылу
TurboIntegrator бадарламасын Microsoft Analysis Services ызметіне осылатын
процесс жасау шін пайдаланыыз.

Процедура
1. Архитектураны іске осып, жарамды пайдаланушы аты ж не пиясз кмегімен
жйеге кірііз.
2. Процестер ойындысын тінтуірді о жаымен басып, Жа а процесс жасау
опциясын тадаыз.
TurboIntegrator тілатысу терезесі ашылады.
3. ODBO опциясын тадап, Текше блімін тадаыз.
Диалогтік терезеде ODBO байланыс жолаын жасауа ммкіндік беретін
опциялар крсетіледі.
4. Тілатысу теезесіне осылым параметрлерін келесідей енгізііз:
'ріс

Мн

ODBO жеткізушісі

OLAP Services *шін Microsoft OLE Д> жеткізушісі
тармаын тадаыз.
Блім 5. MSAS ішінен импорттау
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'ріс

Мн

ODBO орны

Бл параметрді бос алдырыыз.

ODBO деректер кзі

Analysis Services хостыны атауын енгізііз.

ODBO каталогы

Analysis Services дерекорыны атауын енгізііз. Мысалы,
Microsoft дерекор лгісінен деректерді импорттау шін осы
ріске FoodMart 2000 енгізііз.

ODBO UserID

Analysis Services дерекорына байланысты жарамды
пайдаланушы атын енгізііз.

ODBO пиясзі

Analysis Services дерекорындаы бл пайдаланушы аты шін
жарамды пиясз енгізііз.

<осымша <осылым
параметрлері

Кейбір ODBO серверлеріне байланысты с тті орнату шін
осымша параметрлер ажет етілуі ммкін. Ол параметрлерді
осы ріске енгізііз, параметрлер арасын нктелі тірмен
блііз.

5. Байланыстыру тймешігін басыыз. Егер байланыс с тті орнатылса, "<осылу"
тймесі ср тске енеді ж не "ODBO текшесін жктеу" ойындысында жмыс
жасау ммкін болады.

ODBC текшесіні ж+ктеу ойындысымен бірге текшені
крсету
ODBC текшесіні жктеу ойындысы барлы апаратпен бірге Талдау
ызметтерінен импорттайтын текшені крсетуге рсат етеді. Осы ойындыны
толтыру шін, осы адамдарды орындаыз.

Процедура
1. ODBO ж*ктеу текшесі ойындысын басыыз.
2. Текше рекетін тадаыз. Тадацлар келесі кестеде сипатталан:
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Опция

Сипаттама

Текшені жасау

Деректер мен метадеректерді ODBO деректер кзінен кшіреді
TM1 ішінде жаа текшені жасайды. Импорттайтын текшелер
мен лшемдерді ешайсысы серверде жо боланда ана осы
параметрді пайдаланыыз.

Текшені айта жасау

Аымдаы бар текшені жояды ж не ODBO деректер кзіндегі
деректер мен метадаректерді пайдаланып оны айта
растырады. Текшелер мен лшемдер бар боланда ж не
оларды жаа рылымдар ж не деректермен алмастырыыз
келгенде ана осы параметрді пайдаланыыз.

Текшені жаарту

Copies data from an Брыннан бар ODBO текшесінен деректерді
кшіреді ж не бар текшеге оны кірістіреді. Осы параметр
сервердегі текшелер мен лшемдерді рылымын згертпейді.
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Опция

Сипаттама

^рекет жо

Экрана депкі м нді орнатыыз. ^рекет жо деп крсететін
процестер текшені деректері немесе метадеректеріне сер
етпейді. Оны процестерді тексеру ж не кйін келтіру немесе
тешелетін рекеттерді анытауа пайдаланыыз.

Осы мысал шін Текшені жасау тадаыз.
3. Ішінен ODBO текшесін та дауж не TM1 шін импорттау шін Талдау
ызметтерін тадаыз.
4. TM1 текшесін ішіне ж*ктеуді та дау рісін басыыз. Текшені бірегей атауын
енгізііз.
5. Деректер рекеті татасында Са тау мндерін тадаыз. Осы параметр текше
шін ODBO текшесінде яшы м ндерін жазады. М ндерді жинау параметрі
импортталатын м ндерді толтырады.

Текше лшеміні

ойындысын пайдалану

Текше лшемдеріні ойындысы TM1 ішіне импортталаннан кейін, олар
импортталан лшемдерді басаруа рсат етеді.
^депкі параметр бойынша, ODBO текшедегі барлы лшемдер импортталады. Олар
TM1 ішінде атау_ ретінде жасалан. Мысалы, [тешелетін] лшем Талдау ызметтері
импортталанда, с йкес лшем TM1 ішінде Customer_ деп аталады.
Осы тілатысу терезесі келесі параметрлерді сынады:
v Брыннан бар лшемді ODBO лшеммен салыстыруды тадай аласыз. Оны
орындау шін, TM1 $лшемі баанында кез келген лшемді басыыз ж не баса
лшемді тадаыз.
v ODBO лшеміні элементтерін толы жаа лшемге импорттай аласыз. TM1
лшемі бааныны астындаы с йкес яшыты басыыз, сосын жаа лшемні
атын жазыыз. Мысалы, customer_ лшемін MyCustomerDim деп аталатын
лшеммен алмастырыыз.
v ^рбір импортталан лшем шін, TM1 /лшеміні рекетін тадауыыз керек.
Келесі параметрлерді бірін тадаыз:
Опция

Сипаттама

Жасау

ODBO Текшесінен лшем деректерін импорттайды ж не
лшемні элементінен толы жиынмен бірге жаа лшемді
жасайды. Ол депкі рекет болып табылады.

Тек сзгілеу - MDX

ODBO Текшесінен лшем деректерін импорттайды ж не
элементті шектелген жиынымен бірге жаа лшемді жасайды.

^рекет жо

ODBO деректер кзінен осы лшемді импорттамайды.

MAS процесін са тау жне орындау
Текше лшемдері ойындысындаы згерістерді аятааннан кейін, процесті сатау
ж не орындау шін,

басыыз.

Процесті басаша сатау тілатысу терезесі ашылады.
Блім 5. MSAS ішінен импорттау
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Жаа процесті атын енгізііз. Процеске импорттайтын деректерге атысты атау
берііз. Мысалы, ODBO_Sales_Import енгізііз.
TM1 бадарламасы деерктерді импорттап, жаа текшені жасауы керек.
Импорттауды орындалу барысын крсету шін тілатысу терезесі ашылады.

MAS лшемін импорттау
Бл процедурада Microsoft Analysis Services лшемін TM1 ішіне импорттау процесі
сипатталады. Келесікесте Analysis Services ызметінде крсетілген лшемні
крсетілімі болып табылады.

Сурет 1. лгі лшемі

TM1 шін лшемдегі барлы элементтерді атауы бірегей болуы керек. Сондай-а,
TM1 шін элементтерді бркеншік атаулары да бірегей болуа тиіс. Элемент
атауларыны бірегей екендігіне кз жеткізу шін TM1 импортталан лшемдегі
рбір топ пен элементке басыыларыны атауы шаршы жашада крсетілген,
кезедермен шектелген names each атаулар береді.
TM1 ішіне импортталан со, ішкі жиын бркеншік атаулары Analysis Services
ызметінен алынан элемент атауларымен толтырылады.
MAS деректерін импорттау процедурасы баса импорттау процестеріне сас болып
келеді.

MAS осылым параметрлерін аны тау
Талдау ызметтеріні лшемін TM1 ішіне импорттаудаы бірінші адам - Талдау
ызметтеріне осылу ж не ODBO лшем параметрін тадау. Осы адамдарды
орындаыз:

Процедура
1. Архитектураны іске осып, жарамды пайдаланушы аты ж не пиясз кмегімен
жйеге кірііз.
2. Процестер ойындысын тінтуірді о жаымен басып, Жа а процесс жасау
опциясын тадаыз.
TurboIntegrator тілатысу терезесі ашылады.
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3. ODBO параметрін басыыз ж не 'лшем параметрін тадаыз.
4. Тілатысу теезесіне осылым параметрлерін келесідей енгізііз:
'ріс

Мн

ODBO жеткізушісі

OLAP Services *шін Microsoft OLE Д> жеткізушісі
тармаын тадаыз.

ODBO орны

Бл параметрді бос алдырыыз.

ODBO деректер кзі

Analysis Services хостыны атауын енгізііз.

ODBO каталогы

Analysis Services дерекорыны атауын енгізііз. Мысалы,
Microsoft дерекор лгісінен деректерді импорттаыз ж не
FoodMart 2000 енгізііз.

ODBO UserID

Analysis Services дерекорына байланысты жарамды
пайдаланушы атын енгізііз.

ODBO пиясзі

Талдау ызметтеріні дерекорыны пайдаланушысына
жарамды пия сзді енгізііз.

<осымша <осылым
параметрлері

Осы рісті бос алдырыыз.

5. Байланыстыру тймешігін басыыз. <осылым тймешігі с тті осыланды
анытау шін, ср тсті болуы керек.

ODBO лшемін ж+ктеу ойындысын пайдалану
Талдау ызметтерімен с тті осыланнан кейін, кз туралы апаратты ж не лшемді
жктеу процесіне масатты лшемдерді крсетуііз керек. Осы адамдарды
орындаыз:

Процедура
1. ODBO $лшемін ж*ктеу ойындысын басыыз.
2. TM1 лшеміні рекетін басыыз. Келесі параметрлерді бірін тадаыз:
Опция

Сипаттама

/лшемді жасау

ODBO деректер кзінен лшемді кшіреді ж не жаа
лшемді жасайды.

/лшемді айта жасау

Аымдаы бар лшемді жояды ж не ODBO деректер
кзіндегі деректерді пайдаланып оны айта растырады.

Блім 5. MSAS ішінен импорттау
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Опция

Сипаттама

/лшемді жаарту

/лшемді жаарту TM1 элементтерді кірістіретін немесе
жоятын брыннан бар лшемді абылдайды.
v Элементтер ODBO деректер кзінде бар болса, TM1 ішінде
болмайды. Элементтер лшемдерге осылан.
v Элементтер TM1 ішінде бар болса, біра ODBO деректер
кзінде жо болса, ол элементтерге импорттау сер етпейді.
Жергілікті лшемдердегі элементтерге згерістер
жасалмайды.
v ODBO деректер кзі мен жергілікті лшемде элементтер
бар болса, элементтер ODBO деректер кзінен
импортталады ж не <element_name>_1 ретінде жергілікті
лшемде жасалады. Ол лшеміізді клемін
арттыратынын ескерііз.

^рекет жо

Экрана депкі м нді орнатыыз. Осы процесті лшемге
ешандай сері жо.

3. Текшені амтитын ODBO текшесіні тізімін басыыз ж не Талдау
ызметтерінен импорттайтын лшемді амтитын текшені тадаыз.
4. Текше $лшемдеріні тізімін басыыз ж не импорттайтын лшемді тадаыз.
5. /лшемді жаартсаыз немесе айта жасасаыз, TM1 $лшемін ж*ктеу тізімін
басыыз ж не тізімнен лшемді тадаыз.
Жаа лшемді жасасаыз,TM1 /лшемін жктеу рісіне жаа лшемні атын
жазыыз.

MAS процесінде деректер са тау жне іске осу
Load ODBO Dimension ойындысына згертулер жасауды аятаанда,
белгішесін процесті сатап, орындау шін басыыз.

Орындау

Процесті басаша сатау тілатысу терезесі ашылады.
Жаа процесті атауын енгізіп, Са тау тймесін басыыз. Импорттау басталады
ж не TM1 экранында импорттау кйін крсететін диалогтік терезе ашылады.

TM1 Хабарлар журналы
Процесс аяталанда, елеусіз ателер TM1 хабарлар журналына жазылуы ммкін.
Егер сондай жадай орын алса, TM1 сіздіхабарландыру шін хабар терезесін
крсетеді.
Серверді хабарлар журналын тексеру шін TM1 серверін Server Explorer ішінен о
жапен басыыз да, Хабарлар журналын к$рсету п рменін тадаыз. <ате туралы
толы апарат алу шін журналдаы ателік хабарын екі рет басыыз.
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Блім 6. Деректерді IBM Cognos TM1 Package Connector
кмегімен импорттау
The IBM Cognos TM1 Package Connector азірде IBM Cognos Business Intelligence
бумаларымен SAP Business Warehouse ж не баса да атысты ODBC дереккздеріне
арсы пайдалану шін жарамды.
<олдау крсетілетін апартты ралдар ж не бадарламалы ралдар сілтемесін
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27040698) мекен-жайында олдау
крсетілетін бадарламалы жасатамалардаы м ліметтерді араыз.
Бумаларды TM1 Package Connector кмегімен импорттаанда келесі тапсырмаларды
орындаыз:
v SAP BW дерек кздері шін: SAP BW апарат срауын жасаыз. SAP BW дерек
кздерін импорттауда апарат срауын жасау маызды адам болып табылады.
v Framework Manager реттеушісінде бума жасаыз.
v TM1 Package Connector німін пайдаланатын TurboIntegrator процесін жасаыз.
Бл маалада TM1 Package Connector пайдалану процесі сипатталады ж не мнда
SAP BW деректерімен жмыс жасау ж не Framework Manager реттеушісінде бума
жасау туралы апарат беріледі. Бл таырыптара атысты толы апаратты SAP
жаттамасынан ж не IBM Cognos Framework Manager жаттамасынан алуа
болады.
IBM Cognos TM1 Package Connector бадарламасы TM1 Perspectives немесе TM1
Architect бадарламасыны 64-биттік нсаларында жмыс істемейді.
IBM Cognos Package Connector - негізгі TM1 орнату дискінен блек CD дискіде
саталатын орнатылуы міндетті емес рамдас. "IBM Cognos TM1 Package Connector
орнату" блімімен (IBM Cognos TM1 орнату нсаулыында) IBM Cognos TM1
Package Connector реттеу шін танысып шыыыз.

Cognos BI серверімен байланыс орнату
<рамдастар орнатылып, тешелгеннен кейін, байланысты орнату шін, осы
нсаулытарды орындаыз:

Процедура
1. TM1 іске осыыз.
2. TM1 Server Explorer бадарламасыны сол жа татасында Процестер тобын
тінтуірді о жа тймешігін басыыз ж не Жа а процесті жасау параметрін
тадаыз.
TurboIntegrator терезесі ашылады.
3. IBM Cognos бумасы параметрін Деректер кзіні трі тілатысу терезесінде
тадаыз.
4. Бума депкі параметр бойынша тадалады.
Есте са та ыз:
Бума жне $лшем
Бума ж не /лшем параметрлері лшем бойынша лгіленген кздерден
© IBM Corporation авторлы ытары 2007, 2014
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деректерді импорттауды жеілдетілген трін береді, (мысалы, SAP
Business Warehouse бадарламасы немесе /лшем бойынша лгіленген
атынас кздері) ж не иын тешеледі.
Бумадаы жеке лшемнен иерархияларды импорттаыыз келсе, орнына
'лшем параметрін тадайсыз.
Те шелетін с рау
Тешелетін срау DMR немесе DMR емес кздермен жмыс істейді ж не
срауа элементтерді тадауда жоары икемділікті береді стандартты
TurboIntegrator бадарламалау ммкіндіктеріне ашы кіру ммкіндігін
береді.
Толы м ліметтер алу шін, Жаряиланан бумалара осылуды араыз.
5. <осылым м ліметтерін енгізііз:
IBM Cognos BI серверііз жасырын кіруге рсат етсе, "Кіруді басасыз." Баса
жадайда, тіркелгі деректерін осы жерге енгізііз:
Т*пн с алы растамасыны аттар ке істігі
Тмен жылжытуа болатын тізім барлы ол жетімді тпнсалы
растамасыны аттар кеістігін крсетеді.
v Пайдаланушы идентификаторы ж не > пия с$з
v

Тадалан тпнсалы растамасыны аттар кеістігіне Пайдаланушы
идентификаторы мен пия сз сыныыз.
v Кірулер
TurboIntegrator процесімен байланысан кіру апаратын басаруа ммкіндік
береді. BI серверіне с тті кіргеннен кейін, тймешік іске осылады.
"BI серверіне кіру" атты жйеге кіру BI серверіне бірінші рет тпнсалы
расталан автоматты трде жасалады. Ішкі кіруден кейін <осылым
ойындысындаы тіркелгі деректерін жаартсаыз, ол згерістер осы жйеге
кіруді жаартпайды. Жйеге кіруде згертулер жасау шін, Кіруді басару
тілатысу терезесін пайдалануыыз керек. Жйеге кіруді <оса, /згерте ж не
Жоя аласыз. Сонымен атар, <осылым ойындысына тіркелгі деректерін
енгізсеіз, сосын кірііз ж не жйеге кіруді жйеге кіру терезесінде згертііз,
<осылым ойындысындаы тіркелгі деректері жаартылмаан.
Жйеге кіруді жойса, жасырын кіру шірілгенде, TurboIntegrator процесін іске
оспайды.
/лшемдер мен крсеткіштермен жмыс істегендіктен, деректер кзіне кіру
жасалады. Ол Кіру терезесі арылы басарылады.
v Кіру/Шы(у
BI серверіне кіру шін Кіру тймешігін басыыз. Бір рет кіргеннен кейін,
Шыу BI серверінен шыуа ол жетімді болады.

Жариялан%ан бумалар%а байланысу - бума жне лшем
опциясы
ВІ серверіне осылан со, "Бума" ойындысына тіп, алаулы буманы тадаыз.
Егер лшемдер импортталмайтын болса, буманы тадаан со "/лшем"
ойындысына ауысыыз.

Процедура
1. <ол жетімді бумалардан тадау шін, Шолу тймешігін басыыз. Тадау шін
тек рамында лшем бар бумалар ол жетімді.
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Буманы "Метадерекке шолу" терезесінен тадаанда, сіз шін Бума та дау рісі
автоматты трде толтырылады. "/деу" тймесі бума тадалан со іске
осылады.
2. ж*ктеуге арнал(ан TM1 текшесі опциясын тадаыз. Егер текше жасауда
болсаыз, текше атауын енгізііз. Егер брыннан бар текшені жаарту немесе
айта жасау рекетін орныдауда болсаыз, атауды тізімнен тадаыз.
3. Орындалатын импорттау рекеттерін анытаыз.
"Текшеге атысты рекеттер" ж не "Дерекке атысты рекеттер" опцияларын
баса дерек кздерін импорттау шін олданылатын параметрлермен
толтырыыз. Бл опциялара атысты толы апарат алу шін Айнымалыларды
салыстыру бліміне араыз.
SAP BW негізіндегі бумалар шін: егер импорттау шін тадалан негізгі
м ндерді н тижелер жиынында бірнеше атар бар болса, "М ндерді жинатау"
опциясын тадау ажет болуы ммкін. Н тижелерді тексерііз.
4. Бумадаы лшемдерді анытау шін 'лшем ойындысын ныыз.
5. Иерархиялар та дау немесе Атрибуттар та дау тймелерін басан кезде
сынылатын диалогтік терезелерді пайдаланып иерархия ж не атрибут
рылымын анытаыз.
Иерархиялар мен атрибуттара атысты тмендегі апаратты есте сатаыз:
<депкі иерархия
Егер алдын ала иерархия тадамай, TM1 лшемін тадасаыз, TM1 бірінші
тадалан иерархияны депкі етіп бекітеді. <сбелгілер ою немесе алып
тастау арылы тадауды згертуге болады.
v Салыстырудан б рын та дау
Сондай-а, иерархиялар мен сзгі сияты ішкі элементерді лшемде
салыстырудан б рын тадауа болады. Алдын ала тадалан иерархиялар
лшеміндендегі лшемді толтыранда, барлы тадау м ндері автоматты трде
олданылады. /рістегі атауды жою арылы кез келген бейнеленген лшемді
тадаудан бас тартсаыз, тиісті лшемде алдын ала тадалан барлы
иерархиялар автоматты трде жойылады.
v Атау - сілтеме
Крсетілген иерархияны наты тану шін иерархия атауы мен иерархия
сілтемесі крсетіледі. Иерархия атауы айталану ммкін, біра иерархия
сілтемесі бірегей болып табылады.
v С*згілер
Егер бумада сзгі аныталан болса, рі иерархия да тадалан болса, ажетті
сзгіні тадауа арналан "Сзгі тадау" тймесі іске осылады.
v

Тадалан иерархияа сзгіні сай екендігіне кз жеткізііз, кері жадайда,
срау орындалмауы ммкін.
v Иерархияда(ы к$п де гейлік
IBM Cognos німі пайдаланушылара иерархия ішінде бірнеше дегей
анытауа ммкіндік береді. Иерархияда бірнеше дегей аныталан
жадайда, ртрлі дегейдегі атрибут атаулары бірдей болуы ытимал.
Мысалы, "<ала" деп аталатын лшем ішінде ала, георграфия, Geography_link,
т.б. иерархиялар болуы ммкін. ^р иерархияда бірнеше дегей аныталан
болуы ммкін.
Айталы, ртрлі иерархиялар ішіндегі ртрлі дегейлерде бірдей болып
келетін "дегей белгісі", "дегей нмірі", "иерархия бірегей атауы", т.б. лшемдер
болуы ммкін. TM1 бадарламасында атрибуттар екі фактор негізінде
біріктіріледі: атрибут сырты атауы ж не атрибут рлдері.
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Ретімен арастыранда, алдымен атрибут сырты атауы, сосын атрибут рлдері
келеді. Егер андай да бір атрибутта бірдей атрибут сырты атауыны м ндері
бар болса, сол атрибуттар біріктіріледі.
Егер атрибут рамында сырты атау жо болса, ондаы рлдер табасы (барлы
рлдерден рл табасы растырылан орын) біріктіру факторы ретінде
бааланады. Бл контексте "рамдас" ымы бірдей рлдерді бір TM1
атрибутына жинаталан тобына атысты айтылады.
Атрибут салыстыруды анытауда сырты атауы немесе рл табасы
бейнеленетін атрибутпен бірдей барлы атрибуттар импорттау барысында
тадалады. Бірнеше атрибутты салыстыруа болады.
6. Атрибуттар та дау
/лшем атрибуты мен TM1 атрибутын тмендегі рекеттерді орындау арылы
салыстырыыз:
v Атрибут пен жаа атрибутты салыстыру шін жаа атрибут атауын тиістіTM1
атрибуты рісіне енгізіп, атрибут трін тадаыз. Жаа атрибут
TurboIntegrator процесі орындаланда жасалады.
v Атрибутты брыннан бар атрибутпен салыстыру шін тиісті TM1 Attribute
рісін басып, атрибутты тадаыз да, артыншаАтрибут т*рін тадаыз.
Т$лсипат т*рі

Сипаттама

М тін

<атар м ні бар атрибуттарды анытайды.

Санды

Санды м нге ие атрибуттарды анытайды.

Бкеншік ат

/здеріне атысты лшемдерді балама атауы болып табылатын
атрибуттарды анытайды. Бл атрибутты TM1 пайдаланушы
интерфейсіндегі лшемдерді балама атаулары бойынша крсету
шін пайдалануа болады. /лшем бркеншік атаулары барлы
лшем балама атауларынан немесе лшемдерді наты атауларынан
згеше болуа тиіс.

Енді крсеткіштер мен лшемді салыстыру ажет.
Крсеткіштер "/лшемдер" ойындысындаы соы жолата беріледі.
Крсеткіштерді тадау шін "Крсеткіштерді тадау" тймесін басу ажет.
^депкі крсеткіштер жо боландытан, TurboIntegrator оларды алдын ала
тадамайды.
7. К$рсеткіштер та дау тймесін басыыз.
"Крсеткіштерді тадау" диалогтік терезесі ашылады.
Ескертпе: Бумада бірнеше крсеткіш лшемдері болуы ммкін. Крсеткіш атауы
бумадаы крсеткіш лшемін амтиды.
8. TM1 ішіне импортталуа тиіс рбір крсеткішті тадаыз.
9. Крсеткіш срауына олданылуы ажет сзгілерді тадау шін С*згілер
тймесін басыыз. Тадалан иерархияа сзгіні сай екендігіне кз жеткізііз,
кері жадайда, срау орындалмауы ммкін.
10. OK тймесін басыыз.
11. Крсеткіштерді лшемдермен салыстырыыз.
Егер крсеткіштер олда бар лшеммен салыстырылса, TM1 $лшемі баанын
басып, крсеткішке сай лшемді тадаыз.
Егер крсеткіштен жаа лшем жасау ажет болса, лшем атауын TM1 "/лшем"
баанына енгізііз.
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12. Крсеткіштер шін TM1 "/лшемге атысты рекет" тадаыз.
13. 'лшем параметрлері
Кез келген крсетілген лшемдер шін жоары біріктіруді анытау шін
"/лшем параметрлері" ойындысын пайдаланыыз.
14. Хабарды $ деу
Хабар м ндерін орнату ж не згерту шін Cognos хабар деу терезесін ашу
шін "Хабарлар" тймесін пайдалануа болады. SAP BW айнымалылары IBM
Cognos бумаларында хабар ретінде крсетіледі. Егер бумада міндетті хабарлар
бар болса, хабар м ндерін TurboIntegrator процесін бастамас брын анытау
ажет. Олай болмаан жадайда процес орындалмайды. Егер SAP BW ішінен
деректер шыарылатын болса, сегнметтеу деректеріне тиісті хабарды крсету
керек. Сегменттеу деректеріні хабары аныталан со SAP BW серверіне
жіберілетін срау деректерді шыаруа отайландырылады ж не атарлас
срауларды пайдаланып жылдамдыты артуын амтамасыз етеді. Мына “SдAP
BW деректерімен жмыс жасауа атысты нсаулар” бетте 41 мекен-жайынан
араыз.
"Хабарлар" тймесін UserInterface интерфейсінде м ндер немесе ауымдарды
орнатуа ммкіндік алу шін пайдалануа болады. Хабар м нін орнату шін Мн
баанындаы яшыты басыыз.
Балама ретінде, тмендегі TurboIntegrator процестерін/API интерфейстерін
пайдалануа болады.
Егер хабар атаулары белгілі болса, хабар атауы мен м ндерін жіберу арылы
тікелей CGAddPromptValues шаыруа болады. Бл функциялар негізгі
TurboIntegrator процесіні пролог блімінде енгізілуге тиіс.
Бл функциялар TurboIntegrator процесінде аныталан хабарларды алу
ммкіндігін береді. Оларды негізгі TurboIntegrator процесінде анытау шін
TurboIntegrator процесінде "Хабарлар" терезесі осылан болуы керек. Хабарлар
тймесін басыыз, барлы аныталан сраулардаы хабарларды алыыз ж не
оларды ол жетімді ету шін OK тймесін басыыз. Хабарларды згерткен
сайын, оларды ол жетімді ету шін OK тймесін басу ажет.
TurboIntegrator процесі API

Сипаттама

CGPromptSize()

орнатылуа тиіс хабарларды жалпы санын
айтарады

CGPromptGetNextMember(int index)

хабарды индекс бойынша айтарады
(0-(CGPromptSize()-1))

CGAddPromptValues(promptName,
value 1, value 2...)

аныталан хабар атауы бойынша хабар м ндерін
орнатады

Мысал

count=CGPromptSize();
while(i<count);
prmptname=CGPromptGetNextMember(i);
CGAddPromptValues(prmptname,
’1999-01-01’,’2009-01-01’);
i=i+1;
end;

15. Салыстырылатын лемдер, иерархиялар ж не крсеткіштер аныталан со,
срауды С рауларды тексеру п рменін басу арылы тексеруге болады.
TurboIntegrator процесін іске оспас брын Тексеру сраулары срауды
орындауды іске осады. Сраулар с тті іске осылса, ол алдын ала тексеруге ж не
жоалан шаыру апаратын немесе кіру апаратын беруге олданылады.
16. /лшемдер тізіміне атау кеістігін осу шін Атау ке істігін к$рсету сбелгісін
ойыыз.
Блім 6. Деректерді IBM Cognos TM1 Package Connector кмегімен импорттау
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17. <ажетінше "<осымша" ж не "Жоспар" ойындыларын толтырыыз. Толы
апарат алу шін Кеейтілген процедуралар мен операцияларды деу бліміне
араыз. Package Connector бадарламасы да рбір лшем шін TurboIntegrator
процесін жасайды. Бл ажеттілікке орай меншікті TurboIntegrator процесі
сценарийі м лімдемелерін икемді трде осуа ммкіндік береді.
18. TurboIntegrator процесін сатап, іске осыыз. <араыз: TurboIntegrator
процесін сатау ж не іске осу.

Бірнеше иерархиялар
IBM Cognos TM1 Package Connector крсеткіш срауында пайдалананда, р лшем
шін тек бір иерархия амтылады.
Егер лшем шін бірнеше иерархия тадалса ж не крсеткіштер TurboIntegrator
процесіне осылса, TM1 Package Connector бірнеше крсеткіш срауларын жасап, р
иерархияны кезекпен алмастырады. Бл рекет р иерархияны бір дегейлі
мшелері бір-бірінен алыс орналасанда іске асады.
Егер иерархиялардаы тменгі дегейлі мшелері бірдей болса, п лшемге бір ана
иерархия ж не алаулы крсеткіштерді анытап, TurboIntegrator процесін жасаан
жн. Бірнеше иеарархиялы рылымдарды бір лшемге біріктіру шін блек
процесс жасаыз.

Бір лшемді импорттау
Бір лшемді анытауды жылдам жолы ретінде Деректер кзіні ойындысындаы
лшемні тмен жылжытуа болатын параметрін пайдаланыыз.
/лшем ойындысын тікелей ашуа ж не орындайтын рекеттерді крсетуге ж не
иерархияларды анытауа 'лшемді IBM Cognos бумасыны тмен жылжытуа
болатын тізімінен тадаыз.

Процедура
1. Буманы табыыз.
<ол жетімді бумалардан тадау шін, Шолу тймешігін басыыз.
2. Ішінен ж*ктейтін $лшемді аны та ыз:.
Тадалан бумадаы ол жетімді лшемдерді тмен жылжытуа болатын тізімге
жинайды.
3. TM1 $лшеміне ж*ктеу *шін:
Брыннан бар лшемді жаартсаыз, ол жетімді лшемдерді тмен жылжытуа
болатын тізімге жинайды.
4. Кез келген баса дереккздерге жасайтын сияты TM1 $лшеміні рекетін
Action тадаыз. Толы м ліметтер алу шін, /лшемдерді салыстыру блімін
араыз.
5.

Жо(ар(ы бірігуді анытаыз:
/лшемге арналан жоары дегейлі бірігуді жасаыыз келсе, жоары дегейлі
бірігуді атын осы жерге жазыыз.
Н тижесіндегі лшемдер енгізген атпен бірге бірігуді амтиды. Мысалы,
орытынды м нін Жо(ар(ы бірігуге енгізсеіз, лшем бірігуді еншілесі сияты
барлы импортталан элементтермен бірге <орытынды деп аталатын жоары
дегейлі бірігуді амтиды.

6. Шаыруды крсету туралы толы м ліметтерді “SAP BW срауына шаыруды
сегменттеуді крсету” бетте 47 ішінен араыз.
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7. Салыстырылатын лемдер, иерархиялар ж не крсеткіштер аныталан со,
срауды С рауларды тексеру п рменін басу арылы тексеруге болады.
TurboIntegrator процесін іске оспас брын Тексеру сраулары срауды
орындауды іске осады. Сраулар с тті іске осылса, ол алдын ала тексеруге ж не
жоалан шаыру апаратын немесе кіру апаратын беруге олданылады.

Жариялан%ан бумалар%а байланысу - реттелмелі срау опциясы
IBM Cognos TM1 Package Connector бадарламасыны "реттелмелі срау" опциясын
кез келген лшем лісіндегі кзге атысып, реттелген срау жасау шін пайдалануа
болады. Тешелетін срау лшемдік лгіден баса кздерге атысуды бірден-бір
дісі болып табылады.

Осы тапсырма туралы
IBM Cognos Business Intelligence (BI) серверіне осылан со, жмыс жасалатын
бастапы бума мен процесс барысында IBM Cognos TM1 ішіне импортталатын
бастапы бума рістерін анытаыз.

Процедура
1. <ол жетімді бумалардан тадау шін, Шолу тймешігін басыыз.
Буманы Метадеректерге шолу терезесінен тадаанда Бума та дау рісі
автоматты трде толтырылады. ' деу ж не С рауды $ деу тймелері бума
тадалан со белсенді болады.
' деу тймесі дерек кзі туралы апаратты крсетеді ж не мазмн оймасында
жйеге кіру шін пиясз сралан жадайда реттелмелі жйеге кіру атын жасау
ммкіндігін береді.
2. С рауды $ деу тймесін басыыз. Бастапы бумада бар рістер крсетіледі.
3. Орындау шін ажет рістерді тадап, >осу тймесін басыыз.
4. С рау опцияларын тадаыз:
Алдын ала к$ру
Баанды тізімдерді крсетеді. MDX трленідіру шін пайдалынылатын
кодты крсетеді.
Сйкестендіру
бастапы бума немесе есептегі срау тармаын сраудаы баанмен
байланыстырады. Бл опция тек дерек кзі згертіліп, срау тармаыны
орны немесе атауы згерген жадайда ажет. "С йкестендіру" опциясы
срау тармаыны орны немесе атауы згертілген со оны айта
с йкестендіру ммкіндігін береді.
Авто орытынды
^депкі бойынша тадалады. Срау айталама атарларды біріктіру шін
SQL жасайды. <атысты бумалара негізделген сраулар шін
"Автоорытынды" ммкіндігін іске осу Cognos TM1 Package Connector
бастапы деректен алатын атарлар санын азайтуа ж не текшені
німділігін жасартуа кмектеседі. Егер бастапы дерек негізгі кестемен
бір дегейде пайдаланылса, бл сбелгі ойылмайды. Егер бастапы
дерек біріктірілмеген болса, сбелгіні ою керек. Бл параметрлер кшке
енуі шін срауды тиісті идентификаторы мен наты олданыс
атрибуттары бар екендігіне кз жеткізу керек. Бл параметрлерді
бастапы кзге орнату керек; ол - Cognos Framework Manager немесе
есеп. Тиісті топтау ж не орытындылау функцияларыны
пайдаланыланына кз жеткізу шін SQL параметрін тексерііз.
Блім 6. Деректерді IBM Cognos TM1 Package Connector кмегімен импорттау
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Автоорытындылау функциясын орташа м нді анытау шін пайдалануа
болмайды, автоорытындылауды алпы пайдалану сынылады.
Бос мндерді жасыру
^депкі бойынша, бл опция аныталан бумадаы негізгі параметрлерде
пайдалану шін тадалады. Бл параметрді айта анытау шін И (бос
м ндерді жасыру) немесе Жо (жасырмау) жауабын тадаыз.
(1-64) б$лшектеудегі атарлас с рау есебі
Бл опция тек деректерді SAP BW серверінен алу шін деректерді
блшектеуге атысты айнымалы аныталан жадайда олданылады. Бл
опция орнатылып, деректер блшектелсе, бір уаытта бастапы жйеге n
млшердегі сраулар жіберіледі, ол шыару уаытына о сер етуі ммкін.
5. Тадалан апараттан жарамды срау жасауа болатынына кз жеткізу шін
Тексеру тймесін басыыз.
6. Хабарлар ж не Алдын ала к$ру тймесін іске осу шін OK тймесін басыыз.
С ра тар
Хабар м ндерін орнату ж не деректерді блшектеуге арналан
хабарларды тадау шін Хабарлар тймесін басыыз (тек SAP BW).
Алдын ала к$ру
Жасалатын MDX кру шін ж не алау бойынша деректерді алдын ала
кру шін Алдын ала к$ру тймесін басыыз.
7. Айнымалылар ойындысына басыыз. Осы нктеден ары арай, орындалатын
процедура кез келген TurboIntegrator процесімен бірдей болады. Мына “Деректер
кзіндегі айнымалыларды анытау” бетте 9 мекен-жайынан араыз.
Ке ес: SAP BW деректерімен жмыс жасаанда, деректерді блшектеуге атысты
хабарлар тек бастапы жйеден деректер мен негізгі м ндерді тадааннан кейін
ол жетімді болады. Егер осымша метадеректерді шыару ажет болса, шыару
барысында деректерді блу ммкіндігі болу шін ол элементтерді арнайы срауда
анытау ажет.

TurboIntegrator процесін са тау жне орындау
Процесті сатау ж не орындау шін:

Процедура
1. Орындау тймешігін басыыз.
TM1 бадарламасы процесті атауды ж не сатауды срайды.
2. Процесті сатаыз.
Сосын процесс с тті аяталаныны птауын круііз керек.
3. Сервер жетектеушісін ашыыз. Крсеткен текше жасалып, толтырыланын кейін
барлы ажетті лшемдер жасаланына кз жеткізуііз керек.

Нтижелерді кру
TM1 ішіне буманы импорттайтын процесті анытасаыз ж не жаа текше жасаанда,
келес" рекеттер орын алады:
v Текшеге осатын рбір лшем шін, TM1 бадарламасы лшемді иморттайтын
процесті жасайды ж не с йкес лшемді жасайды.
v
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v

Срау элементі иерархияда кілт ретінде аныталады, элемент аты ретінде
пайдаланылады.

SдAP BW деректерімен жмыс жасау%а атысты нс аулар
Framework Manager німінде жасалан SAP бумаларымен жмыс жасауа атысты
арнайы ескертулер бар.
SAP срауларын жасау, Framework Manager реттеушісінде SAP бумаларын жасау
ж не оларды TM1 німінде пайдалануа атысты толы апаратты кру шін
араыз: Framework Manager реттеушісіндегі буманы пайдаланып SAP BW
деректерімен жмыс жасау. Framework Manager реттеушісінде бума жасау туралы
жалпы апарат алу шін Framework Manager пайдаланушы н саулы ында ы "Бума
жасау немесе згерту" бліміне араыз.

Framework Manager бумаларын пайдаланатын SAP BW
деректерімен жмыс жасау
IBM Cognos BI Framework Manager реттеушісінде жасалан SAP негізді бумалармен
жмыс жасауа атысты арнайы ескертулер бар.
SAP BW деректерін IBM CognosTM1 Package Connector бадарламасында Framework
Manager реттеушісінде жасалып, Content Manager ортасында жарияланатын SAP
негізді бума кмегімен пайдалануа болады. Бл - SAP BW деректерін пайдалануды
сынылан дісі.
TM1 Package Connector бадарламасын лшемдік ж не наты деректерді SAP BW
срау кзінен импорттау шін пайдалануа болады. Тменде SAP BW текшесін IBM
Cognos TM1 текшесі ретінде айта ру нсаулыы берілген. Бл рекетті орындау
шін SAP BW срау бумасы арнайы пішімде болуа тиіс.
IBM Cognos кмегімен лшемдік ж не наты деректерге ол жеткізу шін SAP BW
срауын импорттау ш сатыдан трады:
v SAP Business Explorer Query Designer ішінде BW срауын жасау
v Framework Manager ішінде бума жасау.
v TM1 Package Connector бадарламасын пайдаланатын TurboIntegrator процесін
жасау.
Бл экстракт тек SAP BW дерек кздерімен шектеледі.
Дерек кзі SAP BW дерек кзінде аныталандай арнайы растырылан срау болуа
тиіс.
Бумалар жасау туралы жалпы апарат алу шін IBM Cognos Framework Manager
пайдаланушы н саулы ында ы "Бума жасау немесе $згерту" б$лімін араыз..

SAP Business Explorer Query Designer ішінде BW срауын
жасау
Импортталуа тиіс текше амтылан срау жасау ажет. Срау негізі дерекордаы
жалыз апарат текшесі болуы керек. Бірнеше дерек кздеріне негізделген срау
деректерді алу барысында SAP BW ателеріні орын алуына себеп болуы ммкін.
<олданыстаы Query Designer нсаларына арай орындалатын адамдар ртрлі
болуы ммкін.

Блім 6. Деректерді IBM Cognos TM1 Package Connector кмегімен импорттау
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Процедура
1. Query Designer м зірінен Жа а с рау тймесін басыыз.
2. Жа а с рау диалогтік терезесінен импортталуа тиіс текше амтылан апарат
жеткізушісін тадаыз.
басыыз.
3. А парат нысаны атауын кру шін > ралдар белгішесін
4. А парат нысаны каталогынан импортталуы ажет сипатты сол жатаы
бааннан бетті о жаындаы рістерді біріне апарыыз. Мысалы, Ба(андар
немесе >атарлар.
Тадалан сипат текшедегі метадеректі анытайды. Сипаттар келесі шектеулерге
сай болуа тиіс:
v Деректерді шыару срауларын блу шін кемінде бір міндетті емес айнымалы
ажет. Бл німділікті алыпты сраулардаыдан лдеайда жоары болуына
себеп болуы ммкін.
v Дерек кзіні кілі болып табылатын сипатты тадаыз. Сипаттар - текше
крсеткішіне айналатын крсеткіштер немесе текше лшеміне айналатын
лшемдер болуы ммкін.
v Крініс иерархиясыны ешандай сипатын тікелей де, айнымалы арылы да
таайындауа болмайды.
v SAP BW срауындаы барлы крсеткіштер санды м нге ие болуы керек.
v Валюта/бірлік сипатын тадамаыз.
v Барлы тадалан крсеткіштерде бірдей валюта пайдаланылатындыына кз
жеткізііз.
v Тек TM1 Package Connector бадарламасыны кмегімен шыаруды алаан
сипаттарды SAP BW срауына осыыз. <ажетсіз сипаттарды осу деректер
клемініартуына себеп болады, ол з кезегінде, німділікке кері сер етеді.
v Сипаттарды срау анытамасыны Ба(андар немесе >атарлар рістеріне
кшіру керек. Егер сипаттар Еркін сипаттар немесе С*згі рістеріне
кшірілсе, бумадан импорттау кезінде олар лшер трінде крсетіледі, алайда
деректерді блшектеп шыару шін деу барысында м ндерді алу ммкін
болмайды.
v Егер сзгілер аныталса, олар тек срау анытамасына осылан лшемдерге
сілтеме жасау керек.
v Егер еркін сипат осылса, крсеткішті шыару кезінде ол сипата атысты
ешандай м н крсетілмейді. Еркін сипата орнатылан сзгі айтарылан SAP
BW деректеріне орнатылан сзгі сияты рекет етеді. Оны апарат текшесіні
ішкі жиынын анытауа арналан сзгі ретінде пайдалануа болады.
v Срау шін енгізу шаыруын емес, тадау тізімі шаыруын пайдаланан жн.
Тадау тізімі шаыруы деректерді блшектеуге арналан м ндер сынады.
5. Текшеге толтырылатын метадеректі анытау шін осуа арнап тадалан рбір
нышанны сипатын згерту ажет. Нышанды тінтуірді о жаымен басып,
Сипаттар тймесін басыыз.
6. Нышан сипаттары диалогтік терезесінде Бас аша к$рсету м нін Код, ал
Нтиже атарларын жасыру м нін <р ашан деп згертііз. Мнда олданылан
кез келген шектеу немесе сзгіні тасымалданатынын есте сатаыз.
7. 4-адамда тадалан нышандар шін 5 ж не 6-адамдарды айталаыз.
Ескерту: Тек ажетті сипатты тадау ажет. Жадыны шектен тыс ттынуды
ж не жйе німділігіні тмендеуі немесе тежелуіні алдын алу шін срауа
осылуа тиіс сипаттарды мият арастырыыз. Дерек клемдеріні шектен
аспауын адаалау шін SAP BW кімшісімен кеесу сынылады.
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8. С рау сипаттары белгішесін
басыыз да, >осымша ойындысынан Б л
с рау(а сырттан атынасу(а р сат ету сбелгісін ойыыз. Бл рекет
срауды Framework Manager реттеушісінде крінуіне сер етеді.
9. Са тау тймесін басыыз да, Сипаттама мен Техникалы аты бар жаа срау
сыныыз. Техникалы аты рісіне SAP BW атау беру келісімін пайдалану
сынылады. Яни, жазбаны 'Z' рпімен бастап, кез келген атауды немесе келісілген
атауды енгізу ажет. Бл техникалы атауды жазып алу ажет, себебі срау
Framework Manager реттеушісінде осы атау бойынша ізделеді.

Нтижелер
Енді сіз Айнымалы жасауа дайынсыз. SAP Query Designer бадарламасын
пайдалануа атысты толы апарат алу шін SAP BW жаттамасына араыз.
Айнымалы жасау:
Енді алауыыз бойынша срауа арналан шаыру параметрлерін жасауа болады,
оларды кмегімен TM1 Package Connector бадарламасы SAP корпорациясына
баытталан кіші сраулар жасап, кіші блоктарда толы деректер жиынын ала алады.
Бастаудан б рын
Бл дісті деректерді клімі SAP BW серверінде ате тудыратындай болан жадайда
пайдалану ажет.
SAP BW деректерін TM1 Package Connector бадарламасында пайдалану шін
шыаранда пайдаланылатын айнымалылара атысты бекітілген ереже жо.
Дегенмен, тым лкен клемдегі деректерді сраудан са болу керек, себебі ол
жмысты баяу жруіне немесе SAP ортасынанжадыдаы бос орынны аяталаны
туралы хабарламаларды келуіне себеп болуы ммкін.
Деректерді бліктеп шыару шін айнымалы пайдалананда ескерілуі ажет болан
негізгі нсау - TM1 Package Connector алдымен айнымалы аныталан лшемге
атысты барлы мшелерді шыарып алады. Осыдан кейін, TM1 Package Connector
айнымалыны анааттандыру шін лшемдегі рбір мшеге арнап наты дерек
шыару шін жеке дерек алу рекеттерін орындайды.
Бл TM1 Package Connector бадарламасына шыарылатын деректерді басаруа
ыайлы ж не SAP BW сервері дей алатын блоктара блу ммкіндігін береді.
Мны ай лшемге олдану ажет екендігіне атысты бекітілген стандарт жо.
Отайлы німділікке ол жеткізу шін пайдаланушы SAP BW деректерін тсінуге
ж не ай лшемні наты деректерді тедей блетіндігін анытауа міндетті.
Айнымалы таайындалатын лшемді мият тадау ажет. Отайлы німділікке ол
жеткізу шін алдымен т жірибе жргізуге тура келуі ммкін. Мысалы, сізде
[REGION] лшемі бар делік, оны рамында ш мше айма бар, олар: Америка
<рама Штаттары (US), Канада (CA), ж не Мексика (MX). Егер бизнесті негізгі
блігі А<Ш-та жзеге асса, (90%) ж не алан блігі (10%) Канада мен Мексика
лесінде болса, бл лшемдегі деректер тедей блінбейді. Н тижесінде бір те
лкен срау (US) ж не екі кіші срау (CA ж не MX) пайда болады. Сондытан да,
бл лшем бізге ажетті шешім бола алмайды.
Кптеген са срауларды тудыратын лшемге айнымалы олдану ажет емес.
Мысалы, SAP BW орталарында жиі олданылатын [0MATERIAL] тиімді шешім
болмайды, себебі ол саны тым кп кіші срауларды тудырады.
Блім 6. Деректерді IBM Cognos TM1 Package Connector кмегімен импорттау
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[COSTCENTER] лшемін алуа болады, ол деректерді 10 шыын кзіне тедей
бледі, оны деректерді тедей блу шін пайдалануа болады. Таы бір олайлы
балама кнтізбелік жыл немесе кнтізбелік ай болуы ммкін, себебі ондаы деректер
тедей делетін блімдерге блінеді.
Деректерді шыару шін сраулара айнымалы олдану міндетті емес. Кейбір
деректерді шыару операциялары ешбір айнымалы таайындалмаан жадайда мінсіз
орындалады.
Екі орта бір-біріне сас болмаандытан, формула олдану ммкін емес. Дегенмен,
SAP BW ортасы жмысы бзылуыны алдын алу шін ескертулер дісін пайдалану
сынылады.
Процедура
1. Query Designer ішінен алдыы процедурада тадалан сипатты тінтуірді о
жаымен басыыз да, Шектеу тймесін басыыз.
Деректерді те лестірілуіне кз жеткізу шін текше кілі болып табылатын
ж не тым кп м ндерді тудырмайтын сипатты тадаыз. Сізге ажеті айнымалыны рбір м ніне атысты атарларды саны бір-біріне жаын
айнымалыны пайда болуы; сізге ажет емес н тижелер: тым майда бліктерге
блінген айнымалы (мысалы, м ндегі атарлар саныны тым кп болуы, ол
сраулар шектік саныны артып кетуіне себеп болады) ж не тым ірі бліктерге
блінген айнымалылар (мысалы, бір м ндегі атарлар санынны бір миллионнан
астам болуы).
2. ... *шін та дау диалогтік терезесінен Айнымалылар ойындысын басыыз,
сосын Сипаттама терезесіні кез келген жерін басып, Жа а айнымалы
тадаыз.
Ескерту: Егер тадалан сипаттарды бірінде айнымалы брыннан бар болса,
айнымалы жасауды болдырмауа ж не осы процедураны 7-адамын ткізіп
жіберуге болады.
3. Жа а айнымалы шебері: жалпы а парат бетіне Айнымалы атауы мен
Сипаттама енгізііз де, лшемді сипат ретінде тадаыз. Келесі тймешігін
басыыз.
4. Толы млімет келесілерді тадаыз: Жеке мн, Бірнеше жеке мндер, немесе
Айнымалы $кілдері рісінен Аралы , Айнымалы енгізу рісінен Міндетті
емес; осыдан кейін Енгізуге дайын сбелгісін ойыыз. Келесі тймешігін
басыыз.
5. <депкі мндер бетіндегі <депкі мн рісіні бос екендігіне кз жеткізііз.
6. ... *шін та дау диалогтік терезесіне айтана дейін Келесі тймесін басыыз.
Сипаттама терезесінде жаа айнымалы пайда болады.
7. Айнымалыны тадап, оны Та дау терезесіне жылжыту шін о жа крсеткіні
басыыз да, срауды сатаыз. Енді срау Framework Manager реттеуішіне
импортталуа дайын.

Framework Manager ба%дарламасында буманы жасау
IBM Cognos Framework Manager бадарламасында буманы жасау шін
v Метадеректер шеберін Метадеректер шеберін пайдаланып, Импорттау адамдары
пайдаланып, SAP BW метадеректерін импорттау
Framework Manager бадарламасы SAP BW срауын лгіге импорттайды ж не ол
буманы Content Manager шін экспорттайтын буманы анытайды.
Импорттау кезінде келесіні ескерііз:
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– SAP BW срауында тадалан лшемдер 'лшем алталары ішінде Импорттау
тілатысу терезесінде ол жетімді болады.
– ^р лшем кем дегенде бір иерархияны амтиды.
– ^рашан иерархияа сай болатын бастапы иерархияны тадаыз.
– Баса иерархиялар ол жетімді болса, иерархияда дегейлер жиынын беретін
біреуін тадаыз.
– Тешелім параметрі іске осылса, Framework Manager бадарламасы SAP BW
деректер кзінен лгі пішіміне уаыт лшемдерін импорттайды. Жаанды
жазбада уаыт лшемі ретінде тешелімді орнату; рбір импортталан лшем
уаыт жолы ретінде арастырылады.
v Буманы жасауа арналан адамдар бумасын жасаыз.
Content Manager шін жариялауа арналан буманы жасаан кезде, екі
иерархияларды импорттаан лшемдерде бастапы иерархияларды жасырыыз.
Бастапы иерархия ажетті ж не дрыс жмыс істеуге арналан сраудаы бумада
болуы керек. Крінетін жасаыыз келсе, иерархияны жасырыыз.

SAP BW ішінен метадеректерді импорттау
SAP BW текшесіндегі метадеректер FrameWork Manager ішіндегі лгі анытамасына
импортталанда, лшем уаыт лшемі болады.
Ол дрыс жасалуы шін, тешелім апарметрлері орнатылуы керек. ^депкі параметр
бойынша, м н орнатылмайды.
Framework Manager орнатылан орынны астындаы тешелім каталогында SAP BW
кіру ыын басаруа арналан тешелім файлы бар. Ол "sapbw_config.xml" деп
аталады. Орнатушы осы файлды тікелей орнатпайды. Оны орнына
"sapbw_config.xml-sample" атты файлды орнатыыз. "sapbw_config.xml" жо болса,
"sapbw_config.xml-sample" кшіру немесе "sapbw_config.xml-sample" алдыру арылы
жасаыз.
"sapbw_config.xml" ішінде келесі жолдар бар:
<provider name="SAPBWODP">
<!-- Must be activated for getting staging datatypes -->
<parameter name="UseStgDTypes" value="true"/>
<!-- Controls the use of a faster version of GetMembers.
Default is "true".-->
<parameter name="UseFastGetMembers" value="true"/>
</provider>

"UseStgDTypes" м ні = "шын" екеніне кз жеткізііз. ^депкі параметр бойынша,
"тірік" орнатылады.
This must be done before FrameWork Manager бадарламасы іске осылана дейін
лгіні жасау шін SAP BW ішінен метадеректерді импорттаудан брын орындалуы
керек.
Осы згеріс метадерек импортын SAP BW текшесіндегі лшем "Уаыт" лшемі екенін
тануа рсат етеді. /лшемдегі тменгі дегейді мшелері кндер болатын лшем
бар.

Процедура
1. Framework Manager ішінде Жа а жобаны жасау тймешігін басыыз.
2. Жа а жоба тілатысу терезесінде осы рістерді аятаыз. OK тймесін басыыз.
3. Metadata Wizard ішіндегі осы адамдарды аятаыз. Деректер кзін тадау
сраланда, жаа деректер кзін жасаыыз келсе, Жа а... тймешігін басу
Блім 6. Деректерді IBM Cognos TM1 Package Connector кмегімен импорттау
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4. Нысандарды та дау бетінде SAP BW срауыны <растырушысында алдыы
кезеде аныталан срауды табыыз. Айынмалыны жасаан кезде, техникалы
аттарды тізімін айналдырыыз. Буманы рылымы мынадай болады:
Иерархиялар > Дегей анытамалары > Срау элементіні анытамалары.
5. Дегейге тікелей атысы бар срауды элементтерін тадаыз. Яни, олар (Кілт),
(Ат) ж не т.б. деп белгіленген.
6. Metadata Wizard ішіндегі алан кріністерді аятаыз, депкі м ндерді абылдап,
Келесі тймешігін басыыз. Ол лшемдерді жасап, метадеректерді импорттайсыз.
7. Соы шебер крінісінде н тижелерді тексерііз ж не Ая тау тймешігін
басыыз.

Буманы жасау
Content Manager шін жариялауа арналан буманы жасаан кезде, екі
иерархияларды импорттаан лшемдерде бастапы иерархияларды жасырыыз.
Бастапы иерархия ажетті ж не дрыс жмыс істеуге арналан сраудаы бумада
болуы керек. Крінетін жасаыыз келсе, иерархияны жасырыыз.

Процедура
1. Бумалар алтасын басыыз ж не <рекеттер м зірінен Жасау, Бума
параметрлерін басыыз.
2. Атау беру бумасында буманы атауын жазыыз ж не аласаыз, сипаттамасы мен
алыма сзкмегін жазыыз. Келесі тймешігін басыыз.
3. Алдыы блімде импортталан срауды тадаыз.
4. Нысандарды аны тау бетінде, бумадан еншілес нысандарды жасыру немесе
оспау кезінде, оларды бірін жеке тадауыыз керек. Басты нысандарды оспаса,
барлы еншілестері де осылмайды. _лкенірек текшеге бірнеше нысанды оспау
(алып тастау) наты уаыт млшерін талап ететінін ескерііз.
Ескерту: Framework Manager бадарламасы ctrl+shift ж не alt+shift
функционалдыты олдайды. Текшеге осыыз немесе жасырыыз келетін
бірнеше нысанды тадау шін, пернені басыыз. Мысалы, лкен тармаа тек екі
элементті осыыз келсе, толы тарматы тадаыз, осыыз келетін
элементтерді алып тастау шін, ctrl+shift пернелерін пайдаланыыз ж не алан
тадалан элементтерді жасырыыз.
Нысандарды осу, алып тастау ж не жасыру туралы осымша апарат алу шін,
Framework Manager пайдаланушы н саулы ыны "Буманы жасау немесе згерту"
блімін араыз.
5. ^депкі бумаа кіру рсатын пайдалану керектігін тадаыз:
v ^депкі кіру рсатын абылдау шін, Ая тау тймешігін басыыз.
v Кіру рсатын орнату шін, Келесі тймешігін басыыз.
6. Package Wizard жариялауды ашу сралан кезде, И тймешігін басыыз.
7. ^депкі м ндерді тадаыз ж не жариялау тймешігін басыыз. Ол буманы
мазмн оймасы шін жариялайды ж не TM1 ішіндегі бумаа кіруге рсат етеді.
8. Соы кріністе н тижелерді тексерііз ж не Ая тау тймешігін басыыз.

Нтижелер
TM1 ішінде лгіні жасауа дайынсыз. Буманы жасау туралы осымша апарат алу
шін, Framework Manager пайдаланушы н саулы ыны "Буманы жасау немесе
згерту" блімін араыз.
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SAP BW срауына ша ыруды сегменттеуді крсету
Наты деректер шін, SAP BW деректер кзін срау кезінде, кзін саралауды
шаыруды пайдаланыыз.
Шаыру крсетілген кезде, орындауа арналан е отайлы срау IBM Cognos
Package Connector арылы деректерді шыарып алу арылы орындалады. BEx
айнымалысы деп белгілі саралау шаыруы наты деректерден кіл лгісісін срау
шыаратынына кз жеткізеді.
Саралау шаыруы бір м н, бірнеше м н немесе ауым болуы ммкін. Ауымды
крсетсеіз, ол амтушы, ауымны басына ж не соына да м нді осады. Саралауды
шаыру осымша болуы ж не депкі м н крсетілмеуі керек.
Бірнеше шаырулар немесе BEx айнымалыларына рсат етіледі. Бірнеше шаырулар
болса, саралауды шаыру ретінде біреуін тадаыз. Саралауды шаыруды срауда
крсетілген м ндері болмауы керек. Крсетілмеген шаырулар крсетілмеген, себебі
саралауды шаыруды м ні крсетілмейді. Саралауды шаыру ретінде крсетілген
осымша шаырулар ажет болса, м ні болуы немесе болмауы ммкін.
Есте са та ыз: Саралауды шаыру Cognos Framework Manager ішінде pickList трі
ретінде крсетілуі керек. Тр регистрге т уелді болады ж не кіші ріпті п ж не бас
ріпті Л болуы керек.

Процедура
1. Иерархиялар ж не лшемдерді тадааннан кейін, С раулар тймешігін басыыз.
2. Деректерді саралауды ша ыру тізімінде наты деректерді саралауа шаыруды
тадаыз. Тек жарамды шаырулар тізіледі.
3. Саралауды шаыруды депкі м ні крсетілмегеніне кз жеткізііз. Ке ес::
Шаыруды м ндерін тазалау шін, А(ымда(ы ша ыру мндеріні тізімінен
шаыруды басыыз ж не мнді тазалау тймешігін басыыз.
4. А(ымда(ы ша ыру мндеріні тізіміндегі кез келген міндетті шаыруларды
м ні крсетілгеніне кз жеткізііз.
5.

OK тймешігін басыыз.

Сегменттеуші ша ыруымен параллелді срауларды орындау
SAP BW фактін шыарып алуды сегментке блуді шаыруды анытасаыз, німділікті
жасарту шін,TM1 Package Connector шін тешлеім орнатасыз.

Процедура
1. TM1 Package connector шін орнатым бумасын табыыз Тешелім алтасына
шарлаыз ж не cogtr.xml файлын м тін дегішінде (XML ескеретін дегіште)
ашыыз.
2. Файлды "Трансформатор" бліміне келесі жазбаны осыыз:
<Preference Name="SegmenterParallelQueryCount" Value="16"/>

3. TM1 Package Connector сраанын алайтын параллель срауларды санына м н
орнатыыз. ^депкі параметр бойынша уаытында бір рет срайды.
4. Файлды сатаыз.
TM1 Package Connector бадарламасы крсетілген м нге негізделген параллелдегі
млшер срауларын орындайды. Мысалы, InfoQuery осымша айнымалысын
айына бір рет анытайсыз ж не сипаттамада 48 ай бар. Млшер лшеміне
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сегменттеуші шаыруы сияты осы айнымалыны крсетесіз. TM1 Package
Connector бадарламасы бір уаытта 16 срауды (айына біреу) орындайды, ол
деректі алуды арттырады.
SAP кімшіізбен деректі алу срауларыыз баса пайдаланушылар шін SAP BW
ортасы кері сер етпейтініне кз жеткізііз.

лшем срауын орындау кезіндегі жарамсыз кодтар атесі
Егер блуші кмегімен лшем срауын орындау кезінде "Жарамсыз код" атесі пайда
болса, SAP BW апарат срауындаы рбір таба шін Бас аша к$рсету параметрі
Код деп орнатыландыына кз жеткізііз. Олай болмаан жадайда, лшемдегі
элементтер мен лшеу срауына айтарылан код м ндері арсында с йкессіздік орын
алуы ммкін.
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Блім 7. Ке ейтілген процедураларды  деу
Бл блімде IBM Cognos TM1 TurboIntegrator процестерін басару жолдары
сипатталады.

Клемді ж+ктеу режимін пайдалану
Клемді жктеу режимі TM1 бадарламасына арнайы отайландырылан бір
пайдаланушы немесе бір операция/процесс режимін жргізу ммкіндігін береді. Бл
режим кіші клемді операцияларды орындалу ктілгенде немесе баса операциялар
млде ктілмеген кездерде арнайы масата баытталан тапсырмаларды орындау
німділігін барынша арттырады.
Клемді жктеу режимін пайдалану мысалдарыны атарына тмендегілер кіреді:
v Техникалы ызмет крсету операцияларын олмен орындауа тиіс кімші.
v _лкен клемдегі деректерді жктеуге арналан араы терезе.
TM1 детте бірнеше пайдалануа арналан режимде жмыс істейді, мндай режимде
бірнеше пайдаланушылар, операциялар ж не процестер деректерге атар атынаса
алады. Клемді жктеу режимінде TM1 сервері баса пайдаланушыларды,
операцияларды ж не процестерді кту режиміне ауыстырып, оларды дерекке
атынасуыны алдын алады ж не кп пайдаланушысы бар ортаа ажетті стемені
жояды.
Клемді жктеу режимінде пайдаланушылар жйеден шыарылмайды, оларды тек
TM1 серверімен байланысы зіледі. Клемді жктеу режимі аяталысымен, жйеге
кіріп отыран баса пайдаланушыларды тіркелгілері айта іске осылады ж не
оларды TM1 серверімен байланысы айта жанданады.
Клемді жктеу режимін тікелей TI процесінде немесе TM1 API кмегімен іске
осуа болады. Екі жадайда да клемді жктеу режиміне кіру ж не шы у п рмендері
пайдаланылады.

Клемді ж+ктеу режимін пайдалану%а атысты
ескертпелер
Клемді жктеу режимін пайдаланарда келесі жадайларды ескерген жн:
v Клемді жктеу режимінде масатты пайдаланушыларды ескертетін хабарлар
крсетілмейді. Клемді жктеу режимін пайдалануды осыан с йкес жоспарлап,
жргізііз.
v Клемді жктеу режимінде бір ана пайдаланушы немесе процесс белсенді бола
алады. Сервер клемді жктеу режимінде жмыс жасап тран кезде оан жаа
байланыс орнату ммкін болмайды .
v TI процесіне ExecuteCommand п рменін пайдалануа рсат етілмейді (ол осы TM1
серверіне айта кіруге рекет жасайтын п рмен жолаы бадарламасын іске осу
шін олданылады). Жйеге кіру рекеті с тсіз аяталады.
v Жоспарланан кнделікті операцияларды орындалу уаыты клемді жктеу
сеансыны уаытына с йкес келсе, операциялар белсенділігі тотатылады ж не
орындалмайды.
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Клемді ж+ктеу режимін бастау
Сервер клемді жктеу режиміне енгенде баса срауларды деу уаытша
тотатылады. Орындалып жатан кез келген пайдаланушы сраулары мен
операциялар кту режиміне ткізіледі. Тек клемді жктеу режимінде іске осылан
срау ана белсенді кйде алады. Барлы жоспарлы операциялар ажыратылады, тек
клемді жктеу режимінде басталан операция ана жмысын жаластырады. Барлы
жйеге т н сраулар ж не TM1 басты байланыстары да кту режиміне ткізіледі.

Клемді ж+ктеу режимін ая тау
Клемді жктеу режимі ажыратылан кезде барлы жйе ж не пайдаланушы
сраулары алыпа келтіріледі ж не жйеге кіруге рсат беріледі.
Клемді жктеу режимін іске осу шін TM1 API пайдаланатын реттелмелі
олданбалар да клемді жктеу режимінен шы у шін тиісті TM1 API функциясын
шаыруы керек. Дегенмен, егер клиенттік байланыс шектелген болса (желілік
байланыс зілсе, клиент жйеден шыарылса, байланысты зілуі немесе тоатылуы
орын алса), сервер клемді жктеу режимінен автоматты трде шыады.
Осыан сас, егер ТІ процесі/операциясы клемді жктеу режимінде жмыс істеп
трса ж не процесс с тті немесе ателермен аяталса, сервер автоматты трде
клемді жктеу режимінен шыады.
Сервер алыпты кп пайдаланушылы режиміне айтанда, кез келген ажыратылан
операция айта іске осылады ж не алыпты жоспар бойынша жмыс істейді. Егер
операцияны орындалуы жоспарланан болып, ол клемді жктеу режимі серінен
тотатылан болса, операция дереу емес, жоспара сай орындалады. Жоспарланан
операцияларды клемді жктеу режимі барысында лыпталып алуыны алдын алу
шін оларды орындалу уаыттарын реттеу ажет болуы ммкін.

Клемді ж+ктеу режиміне арнал%ан TurboIntegrator
процесс прмендері
Клемді жктеу режимін ТІ процесіні пролог немесе эпилог блімдерінде іске
осуа болады. Тиімділікті арттыру шін клемді жктеу режимін процесті пролог
бліміндегі бірінші немесе біріншіге жаын м лімдемесінде бастау сынылады.
Процесте клемді жктеу режимін іске осан со, оны тек эпилог бліміндегі
соы жолда ажыратуа болады. Егер клемді жктеу режимін процестегі кез келген
баса орында тотатуа рекет жасасаыз, процесс п рменді орындамайды.
Режим TI процесінде іске осылан со ол наты тотатыла дейін немесе операция
аяталана дейін белсенді болады. Яни, операцияда амтылан процесте режимді
іске осып, оны ажыратуа дейін біратар ТІ процестерін орындауа болады.
Сонымен оса, режимді операцияны кейбір маызды блімдері шін ана
пайдалану шін клемді жктеу режиміне айта кіруге ж не шыуа болады.
ТІ процесінде клемді жктеу режимін іске осу ж не ажырату шін тмендегі
п рмендерді пайдаланыыз.
EnableBulkLoadMode()
DisableBulkLoadMode() - бл функцияны тек клемді жктеу режимін пайдаланатын
ТІ процесіні эпилог бліміндегі соы жолда ана пайдалануа болады.
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Клемді ж+ктеу режиміне арнал%ан TM1 C API
функциялары
Тмендегі TM1 C API функциялары клемді жктеу режимін іске осу/ажырату шін
ол жетімді.
v TM1ServerEnableBulkLoadMode
v TM1ServerDisableBulkLoadMode
Толы апарат алу шін араыз: IBM Cognos TM1 API н саулы ы.

Іс рсімдерін  деу
Деректер кзін крсеткеннен кейін, барлы айнымалыларды анытаыз ж не барлы
салыстыру нсаулытарын анытаыз, TurboIntegrator ойындысында тадаан
параметрлерге негізделген трт іс р сімін TurboIntegrator жасайды. Ол іс р сімдер
Кеейтілген ойындыны ішкі ойындылары ретінде аныталан.
Ол іс р сімдер мыналар:
>ойынды

Сипаттама

Пролог

Деректер кзі делгенге дейін орындалуы керек м лімдемелер
топтамасы.

Метадерек

/деу кезінде текше, лшемдер ж не баса метадерек
рылымыны топтамасы.

Дерек

Деректер кзіндегі рбір жазбаны м ндерін басаратын
м лімдемелер топтамасы.

Эпилог

Деректер кзі делг орындалуы керек м лімдемелер топтамасы.

TurboIntegrator функцияларына осу шін, осы іс р сімдерін дей аласыз ж не TM1
бадарламасы TurboIntegrator ммкіндіктерін кеейтетін функцияларды реттейді.
Мысалы, нл м ндері бар жазбаларды елемеу шін процестерді йрететін
м лімдемелерді осуа немесе сырты файла импортталан жазбаларды жазу шін,
Деректерді іс р сімдерін дей аласыз.
<ол жетімді TurboIntegrator тиісті толы тізімін ж не TM1 ережелеріні
функцияларын круге IBM Cognos TM1 ыса анытамалы ішінен араыз.
Процедураларды деу кезінде, р процедура процесті арнайы сатыда рекеттерді
белгілі трін орындауа арналандыын есте сатаыз. С йкесінше, берілген
процедураа сай келетін операциялар немесе м ліметтер жасау ажет.
Ескерту: Процесс шін деректер кзі ЖО< боланда, процесс орындалан кезде,
дерек ж не метадерек іс р сімдері еленбейді. Деректер немесе метадеректерді ішкі
ойындыларыны кез келген функциялары орындалмайды, біра TM1 бадарламасы
атені анытамайды немесе процесті блігі орындалмааны туралы ескертеді.
Іс р сімін деу шін:
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Процедура
1. Ке ейтілген ойындысын ныыз.
2. /дегііз келетін іс р сімі шін ішкі ойындыны басыыз.
3. М лімдемелеріізді м тін жолаына немесе осы жола дейін енгізііз:
#****GENERATED STATEMENTS START****

немесе осы жолдан кейін :
#****GENERATED STATEMENTS FINISH****

Ма ызды: Пайдаланушымен жасалан м лімдемелер жасалан м лімдемелерге
дейін немесе кейін кірістіріледі, біра TurboIntegrator арылы жасалан
м лімдемелерді ішіне кірістірілмейді.

Процесті сраныс бойынша орындау
Процесті сраныс бойынша орындау шін Server Explorer ішінен процесті тадап,
Процесс, Процесті орындау п рменін тадаыз.
Сонымен атар, процесті TurboIntegrator арылы да орындауа болады, ол шін
Файл, Орындау

тймесін басыыз.

TM1RunTI пайдалану
TM1RunTI - п рмен жолаыны интерфейстік ралы, ол IBM Cognos TM1
TurboIntegrator (TI) процесін операциялы п рмендерді жасауа абілетті кез келген
олданбадан бастай алады.
Бл утилита атар жргізілуі ммкін болан TurboIntegrator процестерін
топтастыраннан кейін оларды атар орындалуына кз жеткізу ажет болан
жадайда ерекше пайдалы. Оан оса, атар орындалуы ммкін емес процестерді
дрыс ретпен сериялануын адаалау шін де тиімді. Ескерту: TurboIntegrator
процесі аяталмайынша, TM1RunTI жмысы аяталмайды (айтарылмайды); егер
шаырушы процес TM1Runti аяталуын ктуде болса, шаыруларды сериялау шін
TurboIntegrator пайдаланылады.
TM1RunTI атарушы файлы (tm1runti.exe) TM1 серверге орнату бинарлы файлдар
каталогында орналасады.
Егер депкі орнату орны абылданса, tm1runti.exe орны - C:\Program
Files\IBM\cognos\tm1\bin.

Асинхронды ша ырулар жне TM1
"Орындау" п рменінде екі параметр алынады; екіншісінде шаыруды синхронды
немесе асинхронды болуы аныталады. Cognos TM1 ралдарын тек асинхронды
трде шаыру ажет (0 параметрі); осылайша жйе TurboIntegrator процесі стап
тран лыпты, ал процесс утилитаны кту барысында орын алатын шиеленіскен
лып пайда болуыны алды алынады. Осындай кеестер Cognos TM1 серверіне
кіріп, ExecuteCommand арылы шаырылатын атару файлдарына да атысты.
Ескерту: <рал Cognos TM1 серверіне кіретін болса, синхронды шаыруды
пайдаланбаыз.
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TM1RunTI синтаксисі
Мнда TM1RunTI синтаксисі сипатталан.
tm1runti -?
or tm1runti -help
or tm1runt1 [<cmd_parm>...] [<ti_parm>...]
where <cmd_parm> is one of:
-i <filespec>
-process <string>
-connect <string>
<connect_parm>...
where <ti_parm> is:
<parm_name> ’=’ <parm_value>
where <connect_parm> is one of:
-adminhost <string>
-server <string>
-user <string>
<password_parm>
-AdminSvrSSLCertAuthority <filespec>
-AdminSvrSSLCertID <id>
-AdminSvrSSLCertRevList <filespec>
-AdminSvrSSLExportKeyId <id>
-ExportAdminSvrSSLCert <T>
-CAMNamespace <string>
where <password_parm> is one of:
-pwd <string>
-passwordfile <filespec> -passwordkeyfile <filespec>

Параметрлер
Параметрлер конфигурация файлында орналасан болуы немесе п рмен жолына
жіберілген болуы ммкін. П рмен жолыны параметрлері конфигурация
файлындаы параметрлерінен стем болып саналады. Бл салыстырмалы трде
статикалы параметрлерге (мысалы adminshot немесе сервер) арналан траты
депкі параметрлер жасауды ж не депкі м ндерді айта жазуа ажетті аз клемдегі
параметрлермен амтамасыз ету немесе пайдаланушы аты немесе TurboIntegrator
процесіні атауы сияты оай депкіге арналмайтын м ндерді жеткізуді ытимал
етеді.
П рмен жолаына жіберілгенде параметр пішімдері басаша болады. Барлы
параметрлер "-parameter_name value" пішімінде жіберілгендіктен,
"parameter_name=value" ретінде жіберілген м ндерді барлыы TurboIntegrator
процесіні параметрі ретінде арастырылады.
Параметрлерді трт трі бар:
v П рмен параметрлері
Пайдаланылатын конфигурация файлы, байланыс параметрлеріні тобы ж не
орындалатын TurboIntegrator процесін анытау шін пайдаланылады.
v <осылым параметрлері
Cognos TM1 серверіне осылуа ажетті сервер атауы, пайдаланушы аты ж не т.б.
параметрлерді анытау шін пайдаланылады.
v <пиясз параметрлері
Пайдаланушы аты ж не к дімгі м тін пиясз немесе кодталан пиясз
саталатын файл атауы мен кодты ашуа арналан тиісті код файлы болуы ммкін.
v TurboIntegrator параметрлері
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Аталан TurboIntegrator процесіне жіберіледі.
П рмен жолаында крсетілген параметрлер сызыша (-) немесе иаш сызытан (/)
басталуа тиіс. Параметр м ні параметр атауынан бос орын арылы ажыратылады
ж не жала м н ретінде немесе тырнаша ішінде беріледі (егер енгізілген бос
орындар болса).
Мысалы:
tm1runti –server MyTM1Server –username John –pwd "my secret"
ti_parm1=yes ti_parm2="my value"

TM1RunTI параметрлері
Сипаттама
Параметр

Мн/міндетті/депкі

i

Конфигурация файлдарыны жолы
<атар/жо/ешайсысы

connect

Бл параметрді конфигурация файлыны пайдаланушы, pwd,
CAMnamespace, т.б. сервер байланыстарын орнатуа
пайдаланылатын параметрлер саталатын блімін анытау шін
пайдалануа болады.
<атар/жо/ешайсысы

Process

Шаырылатын TurboIntegrator процесіні атауы
<атар/жо/ешайсысы

Help

П рмен терезесінде анытамалы м тін крсету (stdout).
атысты емес/жо/олданылмайды

?

П рмен жолы параметрлеріні синопсисін п рмен терезесінде
крсету (stdout).
атысты емес/жо/олданылмайды

&осылым параметрлері
<осылым параметрлері Cognos TM1 ралдарында кеінен пайдаланылады ж не
бірнеше кшірмелерді атар жргізуге байланысты т уекелдер мен арты
рекеттерді алдын алу шін ж не айта пайдалану ммкіндігін лайту шін оларды
меншікті блімде анытауа болады.
Параметр
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Мн/міндетті/
депкі

Сипаттама

adminhost

<атар/жо/
ешайсысы

Cognos TM1 кімші хосты

sever

<атар/жо/
ешайсысы

Cognos TM1 сервер атауы

user

<атар/жо/
ешайсысы

Cognos TM1 немесе CAM атауы

AdminSvrSSLCertAuthority

<атар/жо/
ешайсысы

Cognos TM1 кімші серверіні
сертификатын жасаушы мекеме
файлына ту толы жолы
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Параметр

Мн/міндетті/
депкі

Сипаттама

AdminSvrSSLCertID

<атар/жо/
ешайсысы: API
депкі м ні:
tm1adminserver

Жасалан Cognos TM1 кімшілік
сервері сертификатын алушы
бастыты аты.
Ескерту: Бл параметрді м ні
Tm1admsrv.ini файлындаы
SSLCertificateID параметірімен
бірдей болуы керек.

AdminSvrSSLCertRevList

<атар/жо/
ешайсысы

Бастапыда Cognos TM1 ^кімшілік
серверіні сертификатын жасаан
мекеме тарапынан згертілген
сертификат файлына туге
арналан толы жол. Тек
сертификат згертілген болса ана
сертификат згерісіні файлы
жасалады.

ExportAdminSvrSSLCert

Логика/жо/Ж

Бастапыда Cognos TM1 кімшілік
серверіні сертификатын жасаан
мекеме сертификатын Microsoft
Windows сертификаттар
оймасыны орындаушы
ортасынан экспортталуы ажет
екендігін анытайды. Бл опция
тадаланда, AdminSvrSSLExportKeyID шін м нді осында
сипатталандай етіп орнату ажет.
TM1Server серверін тиісінше
реттеу шін IBM Cognos TM1
орнату жне конфигурация жасау
н саулы ына араыз.

AdminSvrSSLExportKeyId

<атар/жо/
ешайсысы

Бастапыда Cognos TM1 кімшілік
серверіні сертификатын жасаан
мекеме сертификатын
сертификаттар оймасынан
экспорттау шін олданылатын
идентификациялы код.
Бл параметр тек сертификаттар
оймасы ExportAdminSvrSSLCert=T
параметрі арылы пайдаланылан
жадайда міндетті болады.
TM1Server серверін тиісінше
реттеу шін IBM Cognos TM1
орнату жне конфигурация жасау
н саулы ына араыз.

CAMNamespace

<атар/жо/
ешайсысы

CAM атау кеістігі ид.
Ескерту: Бл CAM атаулар
кеістігіні атауы емес.
Бл параметр тек Cognos TM1
серверіні тпнсалыы CAM
кмегімен расталан жадайда
ажет.
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TurboIntegrator параметрлері
Бл параметрлерді TurboIntegrator процесі анытайды ж не оларды трі дрыс болу
керек (нмір немесе атар).
Сипаттама
Параметр

Мн/міндетті/депкі

<ti_parm>

<ti_parm> деп аталатын параметрге <value> санды немесе м тіндік
м н сыныыз, ол олданыстаы TurboIntegrator процесі абылдайтын
жарамды атау болуы керек.
<м н>/жо/ешайсысы

&пиясз параметрлері
п<пиясз параметрлері pwd параметрі арылы ашы м тін кйінде (сынылмайды)
немесе passwordfile параметрі сынатын кодталан файл арылы беріледі.
Параметр

Мн/міндетті/депкі

Сипаттама

pwd

<атар/жо/ешайсысы

Cognos TM1 немесе CAM пиясзі

passwordfile

<атар/жо/ешайсысы

Крсетілген пайдаланушыа арналан
кодталан пиясз саталатын файла ту
толы жолы. Егер жол крсетілмесе, файл
Cognos TM1 серверінде деп тсініледі. Бл
опциямен атар -pwd пайдалану ммкін
емес.

passwordkeyfile

<атар/жо/ешайсысы

Егер passwordfile орнатылан болса,
пиясз кодын ашу шін кілт файлыны да
толы жолын крсету ажет. <пиясз
файлы мен кілт файлын TM1Crypt
ралыны кмегімен жасау ммкін емес.
IBM Cognos TM1 орнату жне
конфигурация жасау н саулы ына
жгінііз.

TM1RunTI конфигурация файлы
TM1RunTI конфигурация файлымен де, онсыз да жмыс істей алады.
Егер конфигурация файлы аныталса, оны параметрлері алдымен оылады.
П рмен жолаында крсетілген параметрлер кейіннен конфигурация файлындаы
параметрлерді айта жазу шін пайдаланылады. Конфигурация файлы оыланда,
TM1RunTI алдымен параметрлерді конфигурация файлыны [TM1RunTI] блімінен
алады.
Егер байланысу параметрі бар болса, онда параметр м ндері тиісті [Байланыс
<name>] блімінен алынады ж не [TM1RunTI] блімінен оылан барлы
параметрлерді айта жазу шін пайдаланылады.
П рмен жолаына -connect параметрін енгізуге болады, ол конфигурация файлынан
табылан кез келген байланыс параметрін айта жазады.
Конфигурация файлыны рамы:
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1. Жеке TM1RunTI блімі.
2. Орындауа болатын TurboIntegrator процестерін анытайтын бір немесе бірнеше
блім.
3. Байланыс параметрін анытайтын нл немесе бірнеше блім.
Барлы жазбалар 1-бааннан басталуа тиіс. # табасымен басталатын жолдар пікір
ретінде арастырылады.
Блім атаулары шаршы жашаа алынуы керек: [ ]. Егер блім атауы айталанып
келсе, тек бірінші келген атау пайдаланылады.
Блімдегі параметрлер:
v арасында бос жол болмауы керек
v кез келген ретте крсетуге болады
v keyword=value (кілтсз=м н) пішімінде беріледі.
Параметр м ндерінде бос орын бар болса, оларды тырнашаа (")алу ажет.

Байланыс блімдері
^зірлеу, сына ж не ндіріс сияты бірнеше серверлік орталарда жмыс жасауды
жеілдету шін р ортаа атысты байланыс параметрлерін жеке блімдерде
анытауа болады. ^р блім атауы "Connect -" префиксімен басталып, еркін
аныталатын атаумен жаласады. Мысалы:
[Connect – Production]
[Connect – Test]
[Connect – Development]

Процесс блімдері
Бірнеше процесс блімдеріне рсат етілген. ^р блім сервердегі процеске сай
атауа ие болады.
^р TurboIntegrator процесі блімі ТurboIntegrator процестері мен оны депкі
м ндері параметрлерін анытау шін пайдаланылады.
Егер бірдей атауа ие бірнеше процесс блімі бар болса, оларды тек біріншісі
пайдаланылады.

Конфигурация файлыны +лгісі
Бл мысалда [TM1RunTI] блімі мен жеке TurboIntegrator процесіне арналан блім
("my_ti_process") крсетілген. Тмендегі р блім таырыбыны астында п рмен
жолаындаы параметрлермен айта жазылуы ытимал параметрлер мен оларды
депкі м ндері берілген.
[TM1RunTI]
process=my_ti_process
connect=Production
[Process - my_ti_process]
num1="value1"
stringX="value2"
stringY="value3"
[Connect – Production]
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adminhost=
server=MyTM1server
user="MyTM1AdminServer"
pwdfile="c:\tm1_admin_area\passwords\tm1_password.txt"
AdminSvrSSLCertAuthority=.\ssl\applixca.pem
AdminSvrSSLCertID=tm1adminserver
AdminSvrSSLCertRevList=
CAMNamespace=LOCAL_NTLM

 деу логикасы
Конфигурация параметрлері мен п рмен жолаыны параметрлері келесі діспен
деледі:
1. Егер -i арылы крсетілген болса, конфигурация файлы ашылады ж не
[TM1RunTI] блімінде белгіленген кез келген байланыс опциясы бірінші
деледі.
2. Артынша [TM1RunTI] бліміндегі баса параметрлер деледі ж не байланыс
параметрі арылы аныталан параметрлерді айта жазуы ммкін.
3. Егер берілген болса, п рмен жолыны -connect параметрі келесі болып деледі.
Ол м ндерді конфигурация файлыны атысты [Connect - <connection_name>]
блімінен жктейді ж не алдыы адамдарда жктелген м ндерді айта
анытайды.
4. П рмен жолаындаы алан параметрлер деледі.
Мысалы, егер алдыы мысалдаы конфигурация файлын tm1tools.config деген
атаумен сатап, келесі рекеттер орындалса:
tm1runti –i ".\tm1tools.config" –passwordkeyfile c:\keystore\prodkey.dat –connect prodsystem

-i параметрі берілгендіктен, рал келесі рекеттерді орындайды:
1. Конфигурация файлын ашып, [tm1runti] блімін жктеу
2. [tm1runti] бліміндегі байланыс параметрі аныталанда, [Connect - testsystem]
ішінен параметр м ндерін жктеу
3. П рмен жолаыны параметрлерін деу:
a. Байланыс параметрі аныталан со, параметрлерді [Connect – prodsystem]
ішінен жктеу
b. passwordkeyfile м нін алмастыру.

Конфигурация файлыны атауы жне орны
П рмен жолаыны -i параметрін конфигурация файлы атауын анытау шін
пайдалануа болады. Бл діс сіресе ортада бірнеше Cognos TM1 серверлері
серверлеріне олдау крсетілген жадайда тиімді себебі р сервер шін ртрлі
конфигурация файлдарын пайдалануа ж не атаулары сас процестер шін ртрлі
параметрлер анытау ммкіндігі туылады.

TM1RuntTI айту кодтары мен ателік туралы
хабарламалары
TM1RunTI тарапынан келесі ателік хабарламалары пайдаланылады.

&айту кодтары мен ателік туралы хабарламалар
>айту коды
Хабарлама: Сипаттама
0
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1

> пияс$з к$рсетілмеді: Д йек немесе пиясз файлы ретінде пиясз
крсетілмеді.
>ыс а аны тама мтіні: Міндетті параметрлер берілмеді (пайдаланушы,
сервер, процесс). <ыса анытама келесіге жіберілді: stdout. Келесіге те: -?
Келесідегі параметрлер жарамсыз: <n>: Бадарлама наты олдау
крсететіннен кп параметрлер аныталды, бірінші параметр - <n>.

2

Сервермен байланыс орнатылмады: бадарлама Cognos TM1 серверіне
байланыс орната алмады.

3

Ша ыру процесі<TI_name> кіші ателермен ая талды: TurboIntegrator
процесі кіші ателермен аяталды.

4

Ша ыру процесі <TI_name> хабарламалармен ая талды: TurboIntegrator
процесі аяталды, біра хабарламалар алынды.

5

> пияс$з алуда(ы ате: Бадарлама шін пиясз файлынан пиясзді алу
ммкін болмады. Бан дейін м селені мазмнын толыыра сипаттайтын
тізімдегі ателік туралы хабарларды бірі stderr ішінде пайда болуы ммкін.
v О у барысында БОС код аны талды <файл атауы> код жолы.
v О у барысында БОС пияс$з алынды <файл атауы> пияс$з
файлы.
v Келесіні к*йін аны тауда(ы ате: <файл атауы>.
v Келесіні ашуда(ы ате: <файл атауы>.
v Код а тиісті деректерді *лестіру м*мкін емес.
v О уда(ы ате: <файл атауы> код файлы.

6

TI процесі: <TI_name> мына серверден табылмады: <server_name>:
Крсетілген серверден TI процесі табылмады.

7

TI процесі: <TI_name> параметрін о у м*мкін емес: Параметр туралы
апаратты TurboIntegrator процесінен оу ммкін емес.

8

TI процесі: <TI_name> о у р саты жо : Крсетілген пайдаланушыны
TurboIntegrator процесіне кіру рсаты жо.

9

процесс ша ыру: <TI_name> ProcessQuit ша ырылды.: TurboIntegrator
процесі ProcessQuit шаырды.

10

процесс ша ыру: <TI_name> то татылды.: TurboIntegrator процесі
тотатылды.

11

TI процесі: <TI_name> <param_name>=<param_value> санды
параметрін о у стсіз ая талды: TurboIntegrator санды параметріне
санды емес м н жіберілді.
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Бас а TI атесі: TurboIntegrator процесі аныталмаан атемен аяталды.

Сондай-а ателер TM1API интерфейсінен алынады. Олар келесідей крсетіледі:
(TM1 API атесі) <xxx>, ондаы <xxx> TM1API интерфейсінде аныталан м н.

Орындау режимдері жне атені  деу шектеулері
TM1RunTI бадарламасын операциялы жйені бумалы сценарийінде дербес
атарылатын бадарлама ретінде немесе Cognos TM1 TurboIntegrator процесінде іске
осуа болады.
TurboIntegrator процесінен TM1RunTI іске осуды е арапайым т сілі - оны
тікелей орындау шін ExecuteCommand() п рменін шаыру. Мысалы:
Блім 7. Кеейтілген процедураларды деу
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ExecuteCommand("tm1runti –i myconfig.config -connect prodserver –process update")

Конфигурация файлындаы байланыс ж не баса да салыстырмалы трде траты
параметрлерді анытау ммкіндігі TM1RunTI бадарламасына TurboIntegrator
процесін шаыру арылы жіберілетін параметрлер тізіміні арапайым болуына жол
ашады ж не байланыс апаратын орталытандыру арылы жмыс жктемесін
азайтады.
TM1RunTI бадарламасын тікелей TurboIntegrator процесінен ExecuteCommand()
п рменін пайдаланып іске осуа атысты маызды шектеу бар. С тсіздік орын алса,
TM1RunTI ателік кодын айтарады, біра ExecuteCommand() ателік кодын
айтармайды, ал TurboIntegrator процесінде шаырудан кейін ателік кодын алуды
баса тетігі жо.
Ескеруге тратын таы бір шектеу - процесс пен шаыру процесіні (сервер)
аымды дискі мен каталогы бірдей болады, ол дерекор каталогы болып табылады.
Бл - “TurboIntegrator функциялары” бетте 2 ішіндегі жат.
<ателерді деу шін топты сценарийден TM1RunTI бадарламасын
ExecuteCommand п рменін шаыру арылы айту кодтарын ERRORLEVEL
кмегімен CMD.EXE файлынан алуа болатындай ж не stderr айта баыттау
арылы ателік туралы хабарларды тіркеуге/жазуа болатындай етіп іске осыыз.
Осыдан кейін олданба жасатаушысы шін ателерді деуді ртрлі опциялары
ол жетімді болады, мысалы:
v <ателік туралы апаратты дерекора жазыыз.
v <ателік туралы апаратты файла жазыыз, артынша кезекті TurboIntegrator
процесінде апаратты Cognos TM1 текшесіне жктеіз. Осыдан кейін текшені есеп
беру, ескертпе жасау, т.б. шін пайдалануа болады.
Ескерту: 9.5.1 ж не оан дейінгі нсаларда бл рекет лыптау айшылытарын
туызуы ммкін.
v <ателік туралы апаратты бір немесе бірнеше файла жазып, артынша шаырушы
TurboIntegrator процесінде FileExists() TurboIntegrator процесіні фунциясын
аталан бір немесе бірнеше файлды бар екендігін тексеру шін пайдаланыыз.
Процесте бума сценарийі жасаан файлдарды бар-жо болуына байланысты,
шартты рекеттер орындалуы ммкін.

TM1RunTI: бас а ескертпелер
Мнда TM1RunTI німін пайдалануа атысты осымша ескертпелер берілген.

&пиясз ауіпсіздігі
Бл утилитадаы п рмен жолаында пиясздер пайдалану ндірістік олданыс
шін сынылмайды. <пиясздерді п рмен жолаында пайдалануды орнына,
кодталан пиясз саталатын файлды анытау шін оны passwordfile параметрін
пайдаланып, бадарламаа жіберу керек. <пиясз кодын ашу шін кілт файлы да
ажет, ол passwordkeyfile параметрі арылы беріледі. Бл файлдарды ралды
олданып отыран пайдаланушыа олжетімді жерде сатауа болады, біра баса
пайдаланушыларды атынасуыны алдын алу шін операциялы жйе тарапынан
оралан орында сатаан жн.
<пиясз бен кілт тіркесімін стандартты Cognos TM1 орнатыланда пайда болатын
TM1Crypt ралы кмегімен жасауа болады. Толы апарат алу шін IBM Cognos
TM1 Орнату жне конфигурация жасау н саулы ына араыз.
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Platform Portability
Бл рал Microsoft Window 32 ж не 64 биттік жйелеріні утилитасы ретінде ж не
AIX утилитасы трінде ол жетімді. Орындалатын атауы кіші ріптермен "platform
portability" деп жазылады, ол tm1top ж не баса Cognos TM1 серверлік ралдармен
бірізділікті амтамасыз етуге арналан.

s ynchronized() кмегімен TurboIntegrator процестерін сериялау
IBM Cognos TM1 TurboIntegrator (TI) synchronized() деп аталатын функциясын
TurboIntegrator сценарийінде айындалан TurboIntegrator процестеріні жиынын
сериялы трде орындау шін пайдалануа болады.
Cognos TM1 олданба зірлеушілері пайдаланушы рекеттеріне байланысты немесе
фонды тапсырма ретінде орындалатын TurboIntegrator (TI) процестерін анытай
алады. Мндай жадайды орын алуын наты тотатпайынша, TurboIntegrator
процестері атар орындалуы ммкін. Кейбір олданбаларда, жмыс німділігін
арттыру шін TurboIntegrator процестерін сериялау ажет. Бл жаа функция
таныстырылмас брын, олданба зірлеушілері TurboIntegrator процестеріні
сериялануына кз жеткізу шін бірнеше дістерді пайдаланды.
Ондай дістерді бірі - процестерді сериялануына сер ету шін нысан
лыптарына сенім арту. ^детте, текше лпы жеке иелік атынас режиміне
дайындаландытан, оны іске осу шін кй м ні текшеге жазылады. Алайда, Parallel
Interaction (PI) пайда болуы бл дісті с тсіз аяталуына себеп болуы ммкін.
Кбінесе, дерек жазушылар баса дерек жазушылармен дауласады. Бл діс бойынша,
текшедегі орындалушы TurboIntegrator процесі лыпты алып, аяына дейін
орындалады немесе лып пайда болана дейін кту режимінде болады. PI
режимінде кп нсалы параллельдікті баылау арылы бірнеше жазушы з
жмыстарын дереу орындай алады.
PI іске осылан бл діс бдан былай олданылмаандытан, TurboIntegrator
процесіні кодында сериялауды толы шаыра алатын synchronized() функциясы ол
жетімді.
Бл функцияны пайдалануа атысты толы апарат алу шін IBM Cognos TM1
Анытамалы н саулы ы ішіндегі "TurboIntegrator функциялары" тарауындаы
"TurboIntegrator функциялары процесін басару" бліміне араыз.

синхрондал%ан()
IBM Cognos TM1 TurboIntegrator (TI) synchronized() деп аталатын функциясын
TurboIntegrator сценарийінде айындалан TurboIntegrator процестеріні жиынын
сериялы трде орындау шін пайдалануа болады. Синхрондалан() функциясы
тмендегі синтаксисті пайдаланады.
synchronized(string)

Параметрлер
синхрондалан() функциясы лыптау нысаны шін атауы пайдаланушы тарапынан
аныталатын міндетті бір параметрді алады. Бл лыптау нысаныны атауын
бірнеше TurboIntegrator процестерінде пайдаланып, оларды топ ретінде
орындалуын серияландыруа болады.
lockName
Value=String
Блім 7. Кеейтілген процедураларды деу
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Required?=Yes
Default-none
Бл - синхрондалатын лыптау нысаныны пайдаланушы анытаан атауы.
Атауларды жазылуындаы регистр ж не енгізілген бос орындар
ескерілмейді. Атауларды зындыы 1023 табадан аспауа тиіс.

Семантика
TurboIntegrator процесі синхрондалан() фунциясына жасайтын шаырулар саны да,
р шаырудаы лыптау нысандарыны саны да шектелмеген. Сериялау операциясы
синхрондалан() функциясы шаырылан со белсенді болады ж не транзакция
аяталана дейінжаласады.
Мысалы, егер синхрондалан() фунциясы басты процесті (Pm) немесе басты
операцияны (Cm) осалы процесінен (Ps) шаырылса, лыптау нысаны Cm
немесе Pm аяталан со "босатылады". SaveDataAll (SDA) ерекше жадай болып
табылады, ол транзакцияны ортасында "аяталады"; бл лыптау нысандарына да
тиісті.
Синхрондалан() шаыруды TurboIntegrator сценарийіні кез келген жеріне
орналастыруа болады, біра ол тіркелгенде, сериялау операциясы TurboIntegrator
процесіне толытай олданылады.
Синхрондалан() шаыру сценарийді "ортасында" орналасан, ал О1 операциясы
оан дейін орналасан TurboIntegrator процесін арастырыыз. Бл TurboIntegrator
процесіні екі данасын бір уаытта іске осуа болады. Екінші дана синхрондалан()
шаыруына жеткенге дейін, бірінші дананы синхрондалан() шаыруына оса толы
аяталана дейін жргізуге болады. Мндай жадайда, пайдаланушыа ос процесс
атар жргізілгендей крінеді. Егер оны орнына, бірінші процесс аяталана дейін
екіншісі синхрондалан() шаыруа жетсе, орындалан тапсырмалар кші жойылады
(O1) ж не бірінші процесті аяталуы ктіледі. Мндай жадайда, пайдаланушыа
ос процесс серияланан болып крінеді.
Осындай тсінбестікті алдын алу ж не синхрондалан() функциясыны
олданысын отайландыру шін синхрондалан() шаыруларды TurboIntegrator
процесінде бірінші нсау болуы сынылады (біра ол міндетті емес).

Мысал
Р TurboIntegrator процесі екі текше, Cube_1 ж не Cube_2 текшелерін жаартуа тиіс
делік.
Баса TurboIntegrator процестері шін де Cube_1 немесе Cube_2 текшелерін жаарту
ажет болуы ммкін.
Cube_1 немесе Cube_2 текшелерін жаартатын барлы TurboIntegrator
процестеріні бір уаытта тапсырманы орындауына сер ету шін P синхрондалан()
функциясын келесі жолмен шаыруына болады:
sCube_1=’Cube_1’;
sCube_2=’Cube_2’;
sE1=’Elm1’;
sE2=’Elm2’;
sE4=’Units’;
sE5=’Price’;
Synchronized( sCube_1 );
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Synchronized( sCube_2 );
CellPutn( 111, sCube_1, sE1, sE2 );
CellPutn( 9.99, sCube_2, sE4, sE5 );
# ...

Cube_1 немесе Cube_2 текшелерін жаартатын баса TurboIntegrator процестері де
synchronized( sCube_1 ) ж не/немесе synchronized( sCube_2 ) операцияларын
жоарыда крсетілгендей етіп шаыруа тиіс.
Бл мысалда екі лыптау нысаны шін текше атауларымен бірдей атаулар
пайдаланылды, біра оларды атаулары бірдей болуы міндетті емес. Алайда, лыптау
нысаныны атауы баса Cognos TM1 нысандарыны (текшелер, лшемдер, ішкі
жиындар, т.б.) атауымен бірдей болмауы керек.

&лыптау нысандарын ж+ргізу жне олар%а атау та%айындау
<лыптау нысандары іштей Cognos TM1 серверімен басарылады. Пайдаланушы
тарапынан наты жасау немесе жою рекетіні болуы міндетті емес. <лыптау
нысаны атауы синхрондалан() шаырумен аныталады.
<лыптау нысандарыны атауларында регистр немесе енгізілген бос орындар
ескерілмейді. Мысалы, 'Abc Def' атауына ие лыптау нысаны бар болса, ол нысана
'ABCDEF', 'ab cd ef', т.б. атаулары арылы сілтеме жасауа болады. Баса сзбен
айтанда, synchronized( 'Abc Def’ ) шаырылан TurboIntegrator процесіні
орындалуы мен synchronized( 'ABCDEF’ ) шаыруы бар ТІ процесі орындалуы
серияланады. <лыптау нысандары атауларыны зындыы 1023 табадан аспауа
тиіс.

Орындау реті
Бірдей лыптау нысанына баытталан синхрондалан() шаыруы бар
TurboIntegrator процестеріні тобын атар орындауа болмайтындай етіп бапталан.
Дегенмен, оларды наты орындалу т ртібі згерусіз алады. Олар атар
орындалмаандытан, оларды орындау т ртібі баса біратар факторлар есебінен
аныталады, олар атарына олданба жасатамасы, жоспарлау операциялы жйесіні
дегейі де жатады. Егер орындау т ртібі маызды болса, мысалы TurboIntegrator
процестеріні бірі баса процестерде жасалатын жаартулара т уелді болса, онда
орындауды ажетті т ртібін орнату шін тиісті дісті олданба зірлеушісі
тадайды.

MaximumTIObjectLocks конфигурация параметрі
MaximumTILockObjects параметрі нысан лыпталан тізіміні лшемін шектейді.
IBM Cognos TM1 Орнатым жне Тешелім н саулы ынан араыз.

TurboIntegrator ауіпсіздігі кімші тарапынан та%айындалады
TurboIntegrator процесін жасайтын кімші TurboIntegrator процесіне ауіпсіздік
басымдытарын таайындайды.
TurboIntegrator процесін тек процесс жасау шін ажетті "^кімші" басымдыы бар
кімші жасай алады. ^кімші процеске ытар таайындай алады. TurboIntegrator
процесін жргізетін пайдаланушыа таайындалан ытардан т уелсіз трде,
процесті кімші таайындаан ытары бар.

Блім 7. Кеейтілген процедураларды деу
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^кімші емес пайдаланушылар процесті интерфейстен кру, оны орындау ж не
жалпы TurboIntegrator процестеріне атынасу шін оу рсатын алуа тиісті.
Алайда, TurboIntegrator кімші тарапынан таайындалан ытарды з бетімен
алады.
Мысалы, кімші мен пайдаланушыны келесі жадайда арастырайы:
v U1 деген пайдаланушыны cube_1 текшесін тек оу рсаты бар.
v ^кімші жасаан TurboIntegrator процесіндегі cube_1 текшесіне CellPutN
функциясы осылан, ол шін текшеге жазу рсаты ажет.
v ^кімші U1 деген пайдаланушыа TurboIntegrator процесін оу рсатын береді.
v U1 TurboIntegrator процесін жргізе алады, ж не пайдаланушыны cube_1
текшесіне тек оу рсаты бар екендігіне арамастан, процесс СellPutN
орындайды. Д л осы н тиже U1 пайдаланушыны cube_1 текшесіне ешандай
рсаты жо болса да алынады.
v TurboIntegrator процесін тек оу рсаты бар пайдаланушыа процесті кру ж не
орындауа рсат етіледі. Пайдаланушы жіберілетін м нді немесе деректер
саталатын орынды згерте алмайды.
v Жоарыда сипатталан шарттар пайдаланушы TurboIntegrator процесін операция
арылы орындаанда да саталады.
Пайдаланушы U1 бл ТurboIntegrator процесіне атыса алуыны алдын алу шін
IBM Cognos TM1 кімшісі U1 деген пайдаланушыа ТurboIntegrator процесін оу
рсатын бермеуі керек.
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Блім 8. Негізгі тапсырмамен бірге автоматты орындау%а
процесті жоспарлау
Талап бойынша процесті орындайсыз ж не аныталан аралыта процестерді
орындауа негізгі тапсырма жасайсыз. Орындауды осы екі дісі бір-біріне арсы
емес. Тіпті процесс негізгі тапсырма ретінде автоматты орындауа жоспарланан
болса да, кез келген процесті талап бойынша кез келген уаытта орындай аласыз.
Негізгі тапсырма дегеніміз TM1 пайдаланушы анытаан жиілікке с йкес бір немесе
бірнеше процестер орындайтын нысан. Негізгі тапсырма мынадан ралады:
v Орындалатын тапсырмаларды тізімі.
v Басталу кні ж не негізгі тапсырманы ішкі орындау уаыты.
v Негізгі тапсырма бірінен кейін бірі орындалатын жиілік.
Бір рет аныталаннан кейін, негізгі тапырмалар белсендіріледі ж не талап етілгенде
белсендірілмейді.
Негізгі тапсырма функционалдыына атынасу ммкіндігі пайдаланушылар тобы
ауіпсіздігіні артышылытарымен байланысты болады. Серверде негізгі
тапсырмаларды жасауа ADMIN немесе DataAdmin тобыны мшесі болуыыз
керек. Пайдаланушыда Server Explorer ішіндегі негізгі тапсырманы кру шін негізгі
тапсырманы оу ж не негізгі тапсырманы олмен басару артышылыы болуы
керек.
TurboIntegrator ішіндегі негізгі тапсырма сияты автоматты орындау шін процесті
жоспарлауыыз керек.

Процедура
1. TurboIntegrator терезесіндегі Кесте ойындысын басыыз.
2. Негізгі тапсырма деп аталатын осы процесті жоспарлау параметрін тадаыз.
3. Іргелес рістегі процесті атын енгізііз. ^депкі параметр бойынша
TurboIntegrator негізгі тапсырма процесіне ат таайындайды.
4. Негізгі тапсырманы ішкі орындауына бастау кнін крсету шін, кнтізбедегі
кнді басыыз.
5. Негізгі тапсырманы ішкі орындауына бастау уаытын крсету шін, уаытты
енгізііз.
6. Негізгі тапсырма орындалатын аралыты анытау шін, Негізгі тапсырманы
орындау жиілігіне рістерді орнатыыз.
7. Жоспарлау апаратымен бірге процесті сатау шін, Файл, Са тау
параметрлерін тадаыз.
TurboIntegrator ішіндегі процесті жоспарлаанда, негізгі тапсырма автоматты
трде белсендіріледі ж не крсетілген бастау уаытында орындалады.
Server Explorer ішінен тікелей процеске (немесе процестер жиынына) негізгі
тапсырма жасай аласыз.
8. Server Explorer ішінде негізгі тапсырма жасайтын серверді астында Негізгі
тапсырма белгішесін тадаыз.
9. Негізгі тапсырма, Негізгі тапсырманы жасау параметрін тадаыз.
Негізгі тапсырманы орнату шебері ашылады.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

<ол жетімді тізімнен негізгі тапсырманы жасайтын процесті тадаыз.
О жа крсеткі белгісін басыыз.
Келесі тймешігін басыыз.
Негізгі тапсырманы ішкі орындауына бастау кнін крсету шін, кнтізбедегі
кнді басыыз.
Негізгі тапсырманы ішкі орындауына бастау уаытын крсету шін, уаытты
енгізііз.
Негізгі тапсырма орындалатын аралыты анытау шін, Негізгі тапсырманы
орындау жиілігіне рістерді орнатыыз.
Негізгі тапсырма кестесі белсенді терезесін толтырыыз.
Ая тау тймешігін басыыз.
Негізгі тапсырманы басаша сатау тілатысу терезесі ашылады.

18. Негізгі тапсырманы атын енгізіп, Са тау тймешігін басыыз.

К+нделікті операцияларды басталу уа ытына атысты ма ызды
ескертпе
Кнделікті рекеттерді басталу кні/уаыты Гринвич орташа уаытыны пішімінде
(GMT) саталады ж не рекеттер GMT уаыты негізінде орындалады. TM1 жазы
уаыта арнап автоматты трде реттеу функциясын сынбайды. Егер сервердегі жйе
сааты жергілікті жазы уаыта бейімделген болса, жергілікті операцияларды
йлесімділігін амтамасыз ету шін кнделікті операцияларды басталу уаыты/кнін
жазы уаыта ауысу алдында ж не декреттік уаыта айта ауысарда міндетті трде
деп отыру ажет.
Жазы уаыта ауысатын кні аымдаы кн мен алаулы уаытты пайдалану шін
кнделікті операцияларды орындалу уаытын деіз.
Жазы уаыт аяталатын кні таы да аымдаы кн мен алаулы уаытты пайдалану
шін кнделікті операцияларды орындалу уаытын реттеіз.

Негізгі тапсырманы  деу
Негізгі тапсырманы орнату шеберінде негізгі тапсырманы деуге ашу шін:

Процедура
1. Server Explorer сол жаындаы панельден операцияны тадаыз.
2. Негізгі тапсырма, Негізгі тапсырманы $ деу параметрлерін тадаыз.

Операцияны іске осу
Ажыратылан операцияны іске осу шін:

Процедура
1. Server Explorer сол жаындаы панельден операцияны тадаыз.
2. Операция, Іске осу опциясын берсендірііз.

Негізгі тапсырманы ажырату
Негізгі тапсырманы траты трде жоспарланан орындауын тотату шін:
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Процедура
1. Server Explorer сол жаындаы панельден операцияны тадаыз.
2. Негізгі тапсырма, Белсендіру параметрлерін шу кйіне ауыстырыыз.

Негізгі тапсырманы жою
Негізгі тапсырманы жою шін:

Процедура
1. Server Explorer сол жаындаы панельден операцияны тадаыз.
2. Негізгі тапсырма, Жою параметрлерін тадаыз.
Ескерту: Белсенді негізгі тапсырманы жоя алмайсыз. С тті жойана дейін
негізгі тапсырманы белсендірмеу керексіз.

Сраныс бойынша негізгі тапсырманы орындау
Сраныс бойынша негізгі тапсырманы орындау шін:

Процедура
1. Server Explorer сол жаындаы панельден операцияны тадаыз.
2. Негізгі тапсырма, Орындау параметрлерін тадаыз.

"Операцияны ая тау" сипатын пайдалану
ChoreCommit - операцияны сипаты, ол операциядаы процестерді дара немесе
бірнеше транзакция кйінде аяталуын анытау ммкіндігін береді.
Операцияда TurboIntegrator процестеріні реті жеке "Аятау" транзакциясы ретінде
орындалады. Бірінші процесте алынан лыптар соы процесс аяталана дейін
саталады. Яни, лыптар те за уаыт бойы саталуы ммкін. ChoreCommit
кмегімен операция пайдаланушы алауы бойынша TurboIntegrator процесі
аяталанда, оны транзакция ретінде бекітуге болады. Осыдан кейін лыптар бкіл
операция бойында емес, тек жеке процестер барысында саталады.

Операция сипаты
Операция параметрлерін анытау барысында оларды келесідей анытауа болады:
v Бір ескертпе кйі
Барлы процестер дара транзакция ретінде бекітіледі. Бл алыпты ж не депкі
рекет болып табылады.
v Бірнеше ескертпелер кйі
Бекітілуге тиіс кез келген процесті деу барысында осы рекет іске асады.
Бл сипатты тек операция белсенді болмаан кезде згертуге болады.

Сервер жмысы бастал%анда операция орындау
Операцияны "бастау" операциясы ретінде анытауа болады, ол сервер жмысы
басталан кезде іске осылады.
Операцияны сервер жмысы басталан кезде орындалуын крсету шін, сервер
жмысы басталана дейін орындалуа тиіс операциялар тізімін анытау шін
Блім 8. Негізгі тапсырмамен бірге автоматты орындауа процесті жоспарлау
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StartupChores конфигурация параметрін пайдаланыыз. Операция дегеніміз ретімен орынадалатын тапсырмалар жиыны, детте олар TurboIntegrator процестері
болып келеді. Бл параметр туралы толы апарат алу шін IBM Cognos TM1 орнату
жне конфигурация жасау н саулы ына араыз.
Бастау операцияларын деуді бастамас брын серверді баптау дісі ретінде
пайдалануа болады. Бастау операциялары жйеге кірмес брын ж не баса
операциялар орындалмас брын іске осылады.
Бастау операциялары жйеге кіруден алдын орындаландытан, пайдаланушы ол
операцияларды TM1Top кмегімен баылай алмайды, сондытан, бастау
операциясын тотатуды жалыз жолы бар, ол - сервер процесін жою.
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&осымша A. TurboIntegrator о улы%ы
Бл оулыта IBM Cognos TM1 TurboIntegrator осымша ммкіндіктері
арастырылады.
Бл оулы меншікті йымда TM1 бадарламасын олдану ж не дамыту шін
жауапты пайдаланушылара арналан. Т жірибелі пайдаланушы немесе зірлеуші
детте лшемдер мен текшелер жасау ж не жргізуге, сондай-а деректерді
импорттау процестеріне жауапты болады. Бл оулыпен жмыс жасамас брын,
TM1 тжырымдарын жете тсіну ж не of TM1 функцияларымен жмыс жасай білу
керек.
Бл оулыта TurboIntegrator німін лшемдер мен текшелер жасау шін пайдалану
ж не жазы файлдар мен ODBC дерек кздерін импорттау дістері крсетілген.
Сондай-а, осымша сценарий жасау ммкіндіктерін пайдаланып TurboIntegrator
уатын арттыру жолдары да крсетілген. Оан оса оулыта TurboIntegrator
м селелерін шешуге атысты кеестер де амтылан.

О улы деректеріні каталогын орнату
Осы оулы TM1 бірге жіберілген лгілік деректерге негізделген. Осы оулыты
бастамас брын, деректер лгісіне сілтейтін жергілікті серверді деректер каталогын
орнатыыз.
Деректер каталогын орнату шін:

Процедура
1. Server Explorer бадарламасыны сол жа блігіні TM1 басыыз ж не Файл,
Параметрлер тймешіктерін басыыз.
Параметрлер тілатысу терезесі ашылады.
2. TurboIntegrator деректер лгісіні каталогына шарлау шін, Жергілікті серверді
деректер каталогында Шолу тймешігін басыыз.
Деректер лгісіні каталогы TI_data деп аталады ж не ол <install_dir>\Custom\
TM1Data\ каталогында орналасан. ^депкі орнатым каталогын орнатсаыз, осы
деректер лгісі каталогыны жолы мынадай болады C:\Program
Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\TI_Data.
3. "Параметрлер" тілатысу терезесінде деректер каталогын орнату ж не жергілікті
серверді айта іске осу шін, OK тймешігін басыыз.

TurboIntegrator: шолу
TM1 TurboIntegrator деректерді импорттау, метадеректерді басару, т.б.
тапсырмаларды автоматтандыратын процестер жасау ммкіндігін береді.
Процесс дегеніміз келесі рамдастардан тратын нысан:
v Дерек кзі сипаттамасы
v Дерек кзіндегі рбір баана тиесілі айнымалылар жиыны
v TM1 дерекорында айнымалылар ж не дерек рылымдары арасындаы
байланысты анытайтын карталар жиыны.
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v Метадерек процедурасы, ол текшелер, лшемдер ж не баса метадерек
рылымдарын жасауа немесе жаартуа баытталан рекеттер тізімінен трады.
v Метадерек процедурасы, ол текшелер, лшемдер ж не баса метадерек
рылымдарын жасауа немесе жаартуа баытталан рекеттер тізімінен трады.
v Дерек кзіндегі р жазба шін орындалуа ажет біратар рекеттерден тратын
дерек процедурасы.
v Дерек кзі деліп болан со орындалуа тиіс "Эпилог" процедурасы.
v Процесті кптеген жадайда пайдалануа болатындай мбебап шін пайдалануа
болатын параметрлер жиыны.
TurboIntegrator німін деректерді ODBC кздерінен, ASCII файлдарынан, SAP
негізіндегі дереккздерден, OLAP кп лшемді кздерінен,TM1 текше кріністері
ж не TM1 лшемі ішкі жиындарынан импорттау шін пайдалануа болады.
TurboIntegrator процесс німділігін арттыру шін пайдалануа болатын
функцияларды толы жиынынамтиды. Аталмыш функцияларды деректерді ASCII
файлдары мен ODBC кдеріне экспорттайтын немесе деуді басару шін шартты
рнектерді пайдаланатын сценарийлер жасау шін пайдалануа болады. Бл
TurboIntegrator функцияларына оса, процесс анытамасындаы барлы стандартты
TM1 ережелері функцияларын біріктіруге болады (STET ж не UNDEFVALS
функцияларын оспаанда).
TurboIntegrator німіне атынасатын пайдаланушылар тобы баыланады.
сTurboIntegrator барлы ммкіндіктерін пайдалану ж не желілік TM1 серверінде
процестерді анытау шін ADMIN тобыны мшесі болу керек.
TurboIntegrator функцияларын жасау шін кмекші интерфейстер жо.
Функцияларды тікелей "<осымша" ойындысындаы ажетті ішкі ойындыа олмен
енгізу ажет. TurboIntegrator функцияларыны аргументтері бірлік тырнашаа
алыну керек. TurboIntegrator терезесіндегі р функцияны аяталанын крсету шін
нктелі тір (;) ою керек.

TurboIntegrator процесін жасау
Жасау процесінде бес адам бар. ^рбір адам жеке ойындыда немесе
TurboIntegrator терезесінде параметрлерді орнату немесе м ндерді деу арылы
аяталан.
Процесті жасауа ажетті адамдар амтиды:

Процедура
1.
2.
3.
4.
5.
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Деректер кзін анытау
Айнымалыларды орнату
Деректерді крсету
<осымша сценарийлерді деу
Аяталан процесті жоспарлау
Процесті жасау шін, TurboIntegrator терезесіндегі рбір ойындыны тізбекті
ретпен аятауыыз керек. Барлы ажетті апаратты аымдаы ойындыда
сынана дейін TurboIntegrator бадарламасы жаа ойындыа туге рсат
етпейді.
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TurboIntegrator кмегімен лшемдер жасау
ODBC ж не ASCIIY файлдарын оса аланда, кптеген ытимал дерек кздеріні
бірінен жасалан лшемге арналан элементтер тізімін жасау шін TM1
TurboIntegrator німін пайдалануа болады. Бл ттынушы лшеміне арналан мы
элемент атауы сияты элементтерді зын тізімдерін жасауды жылдам дісі болып
табылады.

ASCII файлы +лгісі
/лшем жасау ж не деректер импорттау шін пайдаланылатын шектелген ASCII лгі
файлы (example.cma) берілген.
"New England", "Massachusetts", "Boston", "SuperMart",
"Feb" , 2000000"New England", "Massachusetts", "Springfield", "SuperMart",
"Feb" , 1400000"New England", "Massachusetts", "Worcester", "SuperMart",
"Feb" , 2200000

Бл бастапы файлдаы р жазба алты рістен трады, оларды шеуі лгі кеейтімін
жасау шін пайдаланылады. Бастапы екі ріс біріктірілнен элементтерге айналады.
_шінші ріс санды элементке айналады. <алан рістер олданылмайды.
/лшем редакторындаы лгі кеейтімі келесі крініске ие болады:
Жаа Англия
v Массачусетс
– Бостон
– Спрингфилд
– Вустер
Бостон, Спрингфилд ж не Вустер санды м ндері Массачусетс орытындысына
бірігеді, ал ол з кезегінде Жаа Англия орытындысымен бірігеді.

ASCII файлынан лшем жасау
example.cma лгі файлынан лшем жасау шін:

Процедура
1. Server Explorer жол жа панелінен жергілікті сервер астындаы Процестер
тймесін тадаыз.
2. Процестер дегенді басып, Жа а процесс жасау опциясын тадаыз.
TurboIntegrator терезесі ашылады.
3. Дерек кзі ретінде Мтін тадаыз.
4. Дерек кзіні атауын тадау шін Шолу тймесін басыыз да, TI_data
каталогынан example.cma файлын тадаыз.
5. "Сервер" рісіндегі дерек кзіні атауын бос алдырыыз.
6. Шектеу трін Шектелген, ал шектеу параметрін %тір деп орнатыыз.
7. "сыныс сипаты" ж не "таырып жазбаларыны саны" рістерін бос алдырыыз,
себебі кіріс файлында таырып жазбалары мен таырып жазбалары жо.
Онды блгіш - нкте (.), ал мыды блгіш - тір (,) болу керек.
8. exaple.cma бастапы файлындаы жазбаларды кру шін Алдын ала к$ру
тймесін тадаыз. Бл жазбалар дерек кзіндегі жазбаларды рылымын
тексеруге ммкіндік береді.
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Айнымалы мндерді аны тау:
TurboIntegrator шін деректер кзін жктегеннен кейін, кздегі рбір рісті
мазмнын анытауыыз керек. TM1 кздегі рбір ріске айнымалы м нді
таайынайды.
Процедура
1. Айнымалылар ойындысын деерктер кзіндегі рбір айнымалыны жолын
крсететін келесі апаратты крсетуге басыыз.
Айнымалы Атауы

Айнымалы Т*р

%лгі мн

Мазм ны

V1

Жол

Жаа Англия

Елемеу

Массачусетс

Жол

Массачусетс

Елемеу

Бостон

Жол

Бостон

Елемеу

Супермаркет

Жол

Супермаркет

Елемеу

Апан

Жол

Апан

Елемеу

V6

Санды

2000000

Елемеу

2.
3.
4.
5.
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Торды бірінші бааны рбір деректер кзі рісіне Айнымалы атын
таайындайды. /з айнымалыларыызды таайындау шін, с йкес яшыты
басыыз ж не жаа айнымалы атын енгізііз.
Екінші баан рбір айнымалыа Айнымалы трін таайындайды. Ол ріс кзіндегі
деректерді трін анытайды. Ашылмалы тізімнен бір трін тадау арылы трін
згерте аласыз.
_шінші баанда М нні лгісі деректер кзіні бірінші жазбасыны мазмнын
тізеді. Жоарыдаы суретте Жаа Англия example.cma тиісті бірінші жазбадаы
бірінші рісті мазмндары болып табылады.
Мазмндар бааны рбір айнымалы анытайтын деректер трін (Элемент, Бірігу,
Дерек, AТлсипат, Баса немесе Елемеу) крсетеді. Осы мысалда бірінші ш
айнымалылар айматы иерархияны бірігулері мен элементтерін анйытайды.
Мазмндар баанында V1 айнмалысы шін, ашылмалы тізімнен Бірігу параметрін
тадаыз.
theMassachusetts айнымалысы шін с йкес рекет орындаыз.
Бостон айнымалысы шін, Элемент параметрін тадаыз.
Баса барлы айнымалылар шін Елемеу тадаыз, себебі олар лшем жасауа
олданылмайды.

Айнымалы Атауы

Айнымалы Т*р

%лгі мн

Мазм ны

V1

Жол

Жаа Англия

Біріктіру

Массачусетс

Жол

Массачусетс

Біріктіру

Бостон

Жол

Бостон

Элемент

Супермаркет

Жол

Супермаркет

Елемеу
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Айнымалы Атауы

Айнымалы Т*р

%лгі мн

Мазм ны

Апан

Жол

Апан

Елемеу

V6

Санды

2000000

Елемеу

Айнымалыларды салыстыру:
Деректер кзіндегі айнымалыларды анытааннан кейін, оларды TM1 нысандарымен
салыстырыыз.
Процедура
1. Салыстыру ойындысын, сосын Текше ішкі ойындысын басыыз.
2. Текшені жасамайсыз, текше рекеті терезесінде <рекет жо параметрін
тадаыз.
3. Текшені жасамаандытан немесе жаартпаандытан, рекет деректері бекер.
Осы терезені елемеіз.
4. Текшеге кіру параметрі маызды емес, йткені дерек м ндерін демейсіз. Осы
параметрді тадалмаан ретінде алдырыыз.
5. 'лшемдер ішкі ойындысын басыыз.
Осы торды Элементті мазмн трі ретінде анытаан рбір айнымалыа жолы
бар. Элемент трін крсетііз ж не элемент атысты болатын лшемді
анытаыз.
6. Жаа лшем жасайсыз, сосын Бостон айнымалысыны лшем баанына Мысал
жазыыз.
7. ^рекетті ашылмалы тізімінен Жасау параметрін тадаыз.
8. Элементт трі ашылмалы тізімінен Санды параметрін тадаыз.
Бостон айнымалысы Мысал деп аталатын жаа лшемні санды элементі
ретінде салыстырылады.
Бірігулер деп аныталан айнымалыларды салыстыра аласыз.
9. Бірігулер ішкі ойындысын басыыз.
TM1 екі бірігу айнымалыларын жаа мысал лшеміні мшелері ретінде дрыс
анытайды. Істеу керекті б рі рбір бірігуді еншілес айнымалысын анытау
болып табылады.
10. V1бірігу айнымалысы шін, еншілес айнымалы ретінде Массачусетс тадаыз.
11. Массачусетс бірігу айнымалысы шін, еншілес айнымалы ретінде Бостон
тадаыз.
12. Бірігу айнымалысыны салмаын демеіз.
V14 ж не V19 айнымалы м ндеріні трін Жол згертііз. Орындааннан кейін,
аяталан Бірігулер ішкі ойындысы келесідей крсетілуі керек.

'лшем

Еншілес
Айнымалы
мні

Салма

%лгі мн

V1

мысал

Mass.

1.000000

Жаа Англия Кіріс арылы

Mass.

мысал

Бостон

1.000000

Массачусетс

Біріккен
айнымалы

> рамдас
б$лігіні реті

Кіріс арылы
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Барлы салыстыру аяталды. <аласаыз, Кеейтілген ойындыны басыыз ж не
Жаа мысал лшемін жасайтын TurboIntegrator арылы жасалан сценарийледі
кру шін, р трлі ішкі ойындылар арылы басыыз. Кейін осы оулытаы
TurboIntegrator сценарийлерді жаын крінісін аламыз.
Процесті са тау жне орындау:
Процесті сатау ж не орындау шін:
Процедура
басыыз.
1. Іске осу тймешігін
TM1 бадарламасы процесті сатауды срайды.
2. create_Example_dimension ретінде сатаыз.
Процесті сипаттама атымен бірге сатау жасы ой болып табылады.
Бірнеше секундтан кейін, процесс с тті аяталаныны птауын айындайтын
хабарлама терезесін круііз керек.
3. TurboIntegrator терезесін жабыыз.
4. Сервер жетектеушісін ашыыз.
5. Мысал лшемін тінтуірді о жа батырмасымен басыыз ж не 'лшем
рылымын $ деу параметрін тадаыз.
/лшем дегішінде мысал лшемі ашылады.
6. /лшем мшелерін иерархиялы дегей арылы лшемдерді срыптау шін,
басыыз.
Мысал лшемі с тті жасалды. Жаа Англия деген Массачусетсті (біріккен
элемент) амтитын біріккен элемент, ол з орнында Бостон, Спрингфилд ж не
Вустер (санды элемент) амтиды.

ODBC кзінен лшем жасау
Оулыты бл блімінде ODBC дерек кзінен лшем жасауа атысты
нсаулытар берілген. Бл процедура ASCII файлынан лшем жасау дерісіне те
сас.
Деректерді к$зін аны тау:
Оулы бойынша жаластырмас брын, TurboIntegrator шін ол жетімді жасау
шін, Microsoft Access дерекорын ODBC дерек кзі ретінде осыыз.
Процедура
1. Windows ODBC деректер кзі кімшілігіні тілатысу терезесін ашыыз.
Осы тілатысу терезесіне кіруге ажетті іс р сімдер іске осылан Windows
нсасына байланысты згеріп отырады. М ліметтер шін Windows электронды
анытамасын араыз.
2. DSN ойындысында >осу тймешігін басыыз.
Жаа деректер кзі тілатысу терезесі ашылады.
3. Microsoft Access драйверінтадаыз ж не Ая тау тймешігін басыыз.
Access шін ODBC драйверін орнату тілатысу терезесі ашылады.
4. Деректер кзіні атауы рісіне NewDB жазыыз.
5. Та дау тймешігін басыыз.
Дерекорды тадау тілатысу терезесі ашылады.
6. TI_Data каталогына шарлаыз ж не NewDB.mdb тадаыз.
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7. Дерекорды тадау тілатысу терезесінен шыау шін, OK тймешігін басыыз.
8. ODBC кімшілігіні тілатысу терезесінен шыу шін, OK тймешігін басыыз.
NewDB Access дерекоры азір ODBC кзі ретінде ол жетімді.
Деректер к$зін с рау:
Деректер кзін срау:
Процедура
1. Server Explorer бадарламасында Процестер белгішесін тінтуірді о жа
тймешігімен басыыз ж не Жа а процесті жасаупараметрін тадаыз.
TurboIntegrator терезесі ашылады.
2. Деректер кзіні трінде ODBC тадаыз.
3. Деректер сзіні атауы рісінде Шолу тймешігін басыыз.
4. ODBC деректер кзіні тілатысу терезесі ашылады.
5. NewDB тадаыз ж не OK тймешігін басыыз.
NewDB.mdb файлында бір кесте бар, ТІРКЕЛГІ, 27 рісі бар. Оларды
алтауынан апаратты тадау шін, SQL срауын жазасыз. Барлы ODBC
сраулары міндетті трде негізгі DBMS тиісті SQL диалектін пайдалануы керек.
MS Access срауыны синтаксисі Informix срауынан, SQL сервері срауынан
ж не т.б. сраудан блек болады.
Дрыс синтаксиске кепілдік беру шін, негізгі DBMS тиісті срау рылысын
пайдаланып біріншіден срау жасаыз, сосын срауды кшірііз ж не
TurboIntegrator срауыны рісіне ойыыз.
6. Срау рісінде ашылан кезде келесі м лімдемені жазыыз:
SELECT [ACCOUNT_ID], [PARENT_ID], [NAME], [TYPE], [SALESREP],
[SALESTEAM] FROM ACCOUNT;

7. Сраумен айтарылан бірінші он жазбаны кру шін, Алдын ала арау
тймешігін басыыз.
SQL ішіндегі параметрді пайдалану:
Деректер кзі рісінде пайдаланатын параметрді жасайсыз, сосын оны срауды
параметрі деп атайды.
Мысалы, келесі SQL м лімдемеде,
SELECT * FROM customer WHERE last_name = ’Smith’

Смитті м нін "pLastName" параметрімен алмастырасыз, сонда SQL м лімдемелері
келесідей болады:
SELECT * FROM customer WHERE last_name = ’?pLastName?’

Параметрді жасаан кезде, келесіні арастырыыз:
v ODBC кзін пайдаланып, бастапыда TI процесін жасауыыз керек. Ол
айнымалылар ойындысын толтырады. Сол трыдан, деректер кзі
ойындысында срауды м тін жолаыны м нін айта жазуа
DATASOURCEQUERY айнымалысын пайдаланасыз.
v <айтарылан жиыннан баандарды саны TI процестеріні санына с йкес келуі
керек.
v Баандарды деректер трі де с йкес келуі керек.
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v Жол параметр болан кезде, параметрді жашаа алу маызды болады. Санды
параметр шін, бір жашаны олданбаыз, мысалы, санды олданатын срау
келесідей болады
SELECT
* FROM customer WHERE last_name = ?pQuantity?

Параметрді жасау шін, пайдаланыыз келетін депкі PO параметрімен алмастыру
шін, TurboIntegrator процесіні тілатысу терезесіні жолаында Кеейтілген
ойындыны олданыыз, мысалы: pLastName.
Айнымалы мндерді аны тау:
Деректер кзін срааннан кейін, срау н тижелеріндегі рбір рісті мазмндарын
анытауыыз керек.
Процедура
1. Айнымалылар ойындысын басыыз.
Айнымалы атауыны бааны дерекордаы дрыс баан атауларымен толтырылуы
керектігін ескерііз.
2. Осы тадаулара Мазмндар баанындаы тадауларды згертііз.
Айнымалы Атауы

Мазм ны

ACCOUNT_ID

Елемеу

PARENT_ID

Елемеу

АТЫ

Элемент

TYPE

Біріктіру

SALESREP

Біріктіру

SALESTEAM

Біріктіру

Айнымалыларды салыстыруа дайынсыз.
Айнымалыларды салыстыру:
Элементтерді лшемдермен, сосын бірігу айнымалыларын салыстыру арылы
айнымалыларды салыстырыыз.
Процедура
1. Элементтерді лшемдермен салыстырыыз.
a. Салыстыру ойындысын, сосын 'лшемдер ішкі ойындысын басыыз.
Торда элемент деп анытаан бір айнымалы крсетіледі.
b. /лшем баанында DB. жазу
c. ^рекетті ашылмалы м зірінен Жасау параметрін тадаыз.
d. Элементт трі ашылмалы м зірінен Санды параметрін тадаыз.
2. Бірігу айнымалыларын салыстырыыз.
a. Бірігулер ішкі ойындысын басыыз.
TM1 DB лшемімен салыстыру ретінде рбір бірігу айнымалысын дрыс
анытайды.
b. ^рбір бірігу айнымалысына Еншілес айнымалыны орнатыыз.
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Біріктіру. Айнымалы мні

Еншілес айнымалы мні

TYPE

SALESREP

SALESREP

АТЫ

SALESTEAM

TYPE

Процесті са тау жне орындау:
Процесті сатау ж не орындау шін:
Процедура
басыыз.
1. Іске осу тймешігін
TM1 бадарламасы процесті сатауды срайды.
2. Процесті create_DB_dimension ретінде сатаыз.
Бірнеше секундтан кейін, процесс с тті аяталаныны птауын круііз керек.
3. TurboIntegrator терезесін жабыыз.
4. Сервер жетектеушісін ашыыз.
5. Жаа DB лшемін екі рет басыыз.
Ішкі жиын дегішінде DB лшемі ашылады.
6. Ішкі жиын дегішіні м зір жолынан ' деу, С рыптау, Иерархия параметрін
лшем элементтерін ж не бірігулерді крсетуге тадаыз.
DB лшемі 40 элементті ж не трт иерархия дегейін амтиды.

Текше жне процесс деректерін жасау
Келесі мысалда TM1 TurboIntegrator арылы бір уаытта текше, лшемдер,
элементтер ж не процесс деректерін жасау дісі крсетілен.

Деректерді кзін аны тау
Деректер кзін анытау шін келесі адамдарды орындаыз.

Процедура
1. Server Explorer сол жа панелінен Процестер белгішесін о жапен басып, Жа а
процес жасау тймесін тадаыз.
TurboIntegrator терезесі ашылады.
2. TurboIntegrator терезесінде Деректер к$зі ойындысын басыыз.
3.

Мтін ретінде деректер кзіні трін; the Delimiter Type as Б$ліктелген ретінде
Блгіш трін; ж не Блгіш ретінде %тір орнатыыз.
Д йексз табасы ж не Таырып жазбаларыны санын елемеіз.

4. Онды блгіш нкте (.) екеніне кз жеткізііз ж не Мыды блгіш тір (,)
екеніне кз жеткізііз.
5. Деректер кзі атауы рісінен кейінгі Шолу тймешігін басыыз ж не TI_data
каталогындаы newcube.csv файлын тадаыз.
6. Деректер кзіні бірінші он жазбасын кру шін, Алдын ала арау тймешігін
басыыз.
newcube.csv ішіндегі рбір жазба 20 рісті амтиды. Барлы рістерді кру шін,
дисплейді бойымен айналдырыыз.
<осымша A. TurboIntegrator оулыы
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Айнымалы мндерді аны тау
TurboIntegrator шін деректер кзін жктегеннен кейін, кздегі рбір рісті
мазмнын анытауыыз керек.

Процедура
1. Айнымалылар ойындысын басыыз.
Кейбір айнымалылар Vатау келісімн олданады, ал басалары бастапы файлдаы
бірінші жазбаа с йкес аттарды пайдаланады.
2. /деу процесін жеілдету шін, Vатау келісімін пайдалана отырып, барлы
айнымалыларды айта атаыз. Бірінші айнымалы V1, екінші айнымалы V2 ж не
т.б. Орындааннан кейін, Айнымалыларды ойындысы келесідей крсетілуі
керек:

3. ^рбір айнымалы шін, байланысты Айнымалы трі ашылмалы тізімінен трін
тадаыз.
V1, V2 ж не V19 айнымалы м ндері шін, тр Санды болып табылады. Юарлы
баса айнымалылар шін Жол трі болады.
4. ^рбір айнымалы шін, байланысты Мазмндар тізімінен мазмн трін тадаыз.
^рбір айнымалыны мазмн трін анытау шін, кеоесі кетсені араыз.
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Айнымалы Атауы

Мазм ны

Айнымалы Атауы

Мазм ны

V1

Дерек

V11

Біріктіру

V2

Дерек

V12

Біріктіру

V3

Дерек

V13

Біріктіру
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Айнымалы Атауы

Мазм ны

Айнымалы Атауы

Мазм ны

V4

Элемент

V14

Элемент

V5

Біріктіру

V15

Біріктіру

V6

Біріктіру

V16

Біріктіру

V7

Біріктіру

V17

Элемент

V8

Біріктіру

V18

Элемент

V9

Біріктіру

V19

Элемент

V10

Элемент

V20

Элемент

Айнымалыларды салыстыру
Деректер, элементтер ж не топтара арнап айнымалылар анытап алдыыз. Енді
айнымалыларды салыстырып, жаа текше жасау бойынша нсаулытар беру керек.
Текшені салыстыру:
Текшені салыстыруды нсаулытарын беру шін:
Процедура
1. Салыстырулар ойындысын басыыз.
2. Текшеішкі ойындысын басыыз.
3. Текше рекетіне Жасау тадаыз.
4. Текшені аты рісіне NewCube жазыыз.
5. Деректер рекетіне Мндерді са тау параметрін тадаыз.
6. Текшені тіркеу параметрлерін іске оспаыз.
Текшені тіркеуді іске осанда, TM1 журналы деу кезінде текше деректеріне
згереді. Жаа текше жасаандытан, журнал згерістеріні ажеті жо.
'лшемдерге элементтер айнымалыларын салыстыру:
С йкес лшемдерге Элемент трлері бар ретінде аныталан барлы айнымалыларды
салыстырасыз.
Процедура
1. 'лшемдер ішкі ойындысын басыыз.
2. Келесі кестені нсаулы ретінде пайдаланып, рбір элементті айнымалысына
/лшем, ^рекет ж не Элемент трін крсетііз.
Элементті
айнымалы мні

'лшем

<рекет

Элемент т*рі

V4

кн

Жасау

Санды

V10

элемент

Жасау

Санды

<осымша A. TurboIntegrator оулыы
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Элементті
айнымалы мні

'лшем

<рекет

Элемент т*рі

V14

ттынушы

Жасау

Санды

V17

жмыс

Жасау

Санды

V18

ір

Жасау

Санды

V19

агент

Жасау

Санды

V20

кітап

Жасау

Санды

Дерек айнымалылары

крсеткіш

Жасау

Санды

^рбір айнымалыа депкі Текшеегі рет м ндерін абылдай аласыз.
Дерек айнымалыларын салыстыру:
<азір жеке элементтерге Деректер трі ретінде анытаан айнмалыларды
салыстырыыз.
Процедура
1. Дерекішкі ойындысын басыыз.
2. V1 дерек айнымалысы шін, айнымалыны салыстыратын элемент ретінде салма
тадаыз.
3. V2 шін т*рлендіру енгізііз.
4. V3 шін дана енгізііз.
5. Элемент трі баанында барлы ш элемент шін Санды параметрін тадаыз.
Бірігу айнымалыларын салыстыру:
<азір Бірігу мазмны ретінде аныталан барлы айнымалылара бірігу жолдарын
салыстыруыыз керек.
Процедура
1. Бірігулер ішкі ойындысын басыыз.
2. Келесі кестені нсаулы ретінде пайдаланып, рбір бірігу айнымалысына
/лшемді ж не Еншілес айнымалыны крсетііз.
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Біріктіру айнымалысы

'лшем

Еншілес айнымалы мні

V5

элемент

V6

V6

элемент

V7

V7

элемент

V8

V8

элемент

V9

V9

элемент

V10

V11

ттынушы

V12

V12

ттынушы

V13

V13

ттынушы

V14

V15

жмыс

V16
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Біріктіру айнымалысы

'лшем

Еншілес айнымалы мні

V16

жмыс

V17

3. Барлы біріктіру айнымалыларына депкі Ен ж не <рамдас ретін абылдай
аласыз.
Жаа лшем жасау шін салыстыруды аятадыыз, лшемдерге элементтер мен
біріктірулерді кірістірііз ж не жаа текше жасап, текшені деректермен
толтырыыз.
Процесті са тау жне орындау:
Процесті сатау ж не орындау шін:
Процедура
басыыз.
1. Іске осу тймешігін
TM1 бадарламасы процесті сатауды срайды.
2. Процесті create_newcube ретінде сатаыз.
Бірнеше секундтан кейін, процесс с тті аяталаныны птауын круііз керек.
3. Server Explorer бадарламасын ашыыз ж не NewCube текшесі жасалып,
толтырыланын ж не барлы ажетті лшемдер жасаланын ескерііз.
Жаа текшені шолыыз (ол те сирек толтырылан) ж не жаадан жасалан
лшемдерді тексерііз.

Ке ейтілген сценарийлер
Орындау орнындаы процеске жіберуге болатын параметрлер жасау немесе процесс
процедураларын деу, сонымен бірге TurboIntegrator ммкіндіктерін жасарту шін
TurboIntegrator німіні >осымша ойыншасын пайдаланыыз. Процедуралар
TurboIntegrator функцияларымен атар TM1 ережелері функцияларын да амтитын
сценарийлер жасау арылы деледі.

Пролог, метадерек, дерек жне эпилог процедураларын
 деу
Процесс рекеттерін анытайтын процедураларды деу арылы TurboIntegrator
ммкіндіктерін арттыруа болады. Процедура дегеніміз - TM1 деректері немесе
метадеректерін басаратын м ліметтер тобы.
Процесте ретімен орындалатын трт процедура амтылан. ^р процедурада
TurboIntegrator терезесінен баса жерлерде тадалан опциялар негізінде жасалан
м ліметтер саталады. Аталан процедуралара TurboIntegrator функциялары мен
"Ережелер" функцияларын амтитын жеке м ліметтерді осу арылы оларды деуге
болады.
Процесс рамындаы процедуралар:
>ойынды

Сипаттама

Пролог

Дерек кзін демес брын орындалуа тиіс реттер жиыны

Метадерек

/деу кезінде текше, лшемдер ж не баса метадерек
рылымдарын жасайтын немесе жаартатын рекеттер
жиыны.
<осымша A. TurboIntegrator оулыы
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>ойынды

Сипаттама

Дерек

Дерек кзіндегі рбір жазба шін орындалатын дерек
рекеттеріні жиыны.

Эпилог

Дерек кзі деліп боланнан кейін орындалатын рекеттер
жиыны.

Процедураларды деу кезінде, р процедура процесті арнайы сатыда рекеттерді
белгілі трін орындауа арналандыын есте сатаыз. С йкесінше, берілген
процедураа сай келетін операциялар немесе м ліметтер жасау ажет.
Мысалы, делген деректерді ASCII файлына экспорттау шін "Дерек"
процедурасына ASCIIOutput функциясын осу керек. ASCIIOutput деректерді
басаруа арналан функция, сондытан оны деу барысында орындау ажет. Осы
себептен, аталан функцияны "Дерек" процедурасына жайастыран орынды.

Іс рсіміе  деу
Іс р сімін деу шін:

Процедура
1. TurboIntegrator терезесіндегі Ке ейтілген ойындыны басыыз.
2. /дегііз келетін іс р сімі шін ішкі ойындыны басыыз.
3. дейінгі м тін терезесіне м лімдемелеріізді енгізу
#****ЖАСАЛАН М^ЛІМДЕМЕЛЕР БАСТАЛУ****жолы
немесе кейін
#****ЖАСАЛАН М^ЛІМДЕМЕЛЕР АЯ<ТАЛУ**** жолы.
Осы жолдарды арасындаы жасалан м лімдемелерді демеіз.

Те естірілмеген иерархиялармен лшем жасау
Бл жаттыуда теестірілмеген иерархиялармен лшем жасау шін тмендегі енгізу
файлдары пайдаланылады.
TOTAL,NORTH,TK1,G1
TOTAL,NORTH,TK1,G2
TOTAL,NORTH,TK1,G3
TOTAL,NORTH,TK1,G4
TOTAL,NORTH,TK2,G5
TOTAL,NORTH,TK2,G6
TOTAL,SOUTH,TK3,G7
TOTAL,SOUTH,TK3,G8
TOTAL,SOUTH,TK3,G9
TOTAL,SOUTH,TK4,G10
TOTAL,SOUTH,TK4,G11
TOTAL,SOUTH,TK4,G12
TOTAL,TK5,G13
TOTAL,TK5,G14
TOTAL,TK6,G15
TOTAL,TK6,G16
TOTAL,TK6,G17
TOTAL,G18
TOTAL,G19

<орытынды н тиже мынадай крініске ие болады:
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/лшем жасауды бастау шін:

Процедура
1. Server Explorer сол жа панелінен Процестер белгішесін о жапен басып, Жа а
процес жасау тймесін тадаыз.
TurboIntegrator терезесі ашылады.
2. Мтін дерек кзі трін тадаыз.
3. "Дерек кзіні атауы" рісіні асындаы Шолу тймесін басып, ТІ_data
каталогынан unbalanced.csv файлын тадаыз.
4. Дерек кзі ойындысындаы баса барлы опцияларды депкі кйінше
алдырыыз.
5. Дерек кзіндегі алашы он жазбаны кру шін Алдын ала к$ру тймесін
тадаыз.

Айнымалы мндерді аны тау
TurboIntegrator шін деректер кзін жктегеннен кейін, кздегі рбір рісті
мазмнын анытауыыз керек.

Процедура
1. Айнымалылар ойындысын басыыз.
2. Мазмндар баанында <орытынды, Солтстік ж не TK1 айнымалылары шін
Біріктіру параметрін тадаыз.
<осымша A. TurboIntegrator оулыы
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3. G1 айнымалысы шін Элемент тадаыз.

Айнымалыларды салыстыру
Айнымалы элементтері мен бірігулерді анытадыыз. <азір айнымалыларды
лшеммен салыстырыыз ж не бірігу жолын анытаыз.

Процедура
1. Салыстырулар ойындысын басыыз.
2. 'лшемдер ішкі ойындысын басыыз.
3. G1 элемент айнымалысы шін /лшем ретінде те дестірілмеген параметрін
тадаыз; ^рекетке Жасау параметрін; ж не Элемент тріне Санды параметрін
тадаыз.
4. Бірігулер ішкі ойындысын басыыз.
5. 'лшем баанында ш айнымалы шін ашылмалы тізімнен те дестірілмеген
параметрін тадаыз.
6. Бірігу шін, VariableTotal, шін Еншілес айнымалы ретінде Солт*стік параметрін
тадаыз.
7. Бірігу шін, VariableNorth, шін Еншілес айнымалы ретінде TK1 параметрін
тадаыз.
8. Бірігу шін, VariableTK1, шін Еншілес айнымалы ретінде G1 параметрін
тадаыз.

Жасал%ан млімдемелерді кшіру
TM1 бадарламасы TurboIntegrator терезесінде опциялар згертілген кезде
динамикалы трде м лімдемелер жасайды.
Теестірілмеген лшем иерархиясын реттеу шін "<осымша" ойындысыны
"Пролог" ж не "Метадерек" ішкі ойындыларындаы жасалан м лімдемелерді
дегелі жатырсыз. Процесті аздап жеілдету шін, жасалан м лімдемелерді
TurboIntegrator терезесінде опцияларды згерткен со ол жетімді болуы шін
оларды кшіріп-оясыз.

Процедура
1. Алдымен >осымша ойындысын, артынша Пролог ішкі ойындысын басыыз.
2. Пікір жолдарыны арасындаы DimensionDestroyand DimensionCreate
функцияларын кшірііз
#****GENERATED STATEMENTS START****
#****GENERATED STATEMENTS FINISH****

ж не оларды пікір жолыны астына ойыыз.
#****GENERATED STATEMENTS START****
DIMENSIONDESTROY(’unbalanced’);
DIMENSIONCREATE(’unbalanced’);
DIMENSIONSORTORDER(’unbalanced’,’ByInput’,’ASCENDING’,’ByInput’,’ASCENDING’);
****GENERATED STATEMENTS FINISH****
DIMENSIONDESTROY(’unbalanced’);
DIMENSIONCREATE(’unbalanced’);

3. Метадерек ішкі ойындысын басыыз.
Екі фунция бар:
DimensionElementInsert функциясы лшемге арапайым (пара) элемент осады.
Бл функцияны санды рі м тіндік элементтерді осу шін пайдалануа болады.
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DimensionElementComponentAdd функциясы біріктірілген элементке рамдас
блік (баыныы элемент) осады.
4. Барлы жасалан м лімдемелерді кшіріп, оларды соы пікір жолыны астына
ойыз.
#****GENERATED STATEMENTS START****
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,",G1,’n’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,",TOTAL,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,",NORTH,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,",TK1,’c’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,TOTAL,NORTH,1.000000);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,NORTH,TK1,1.000000);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,TK1,G1,1.000000);
****GENERATED STATEMENTS FINISH****
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,",G1,’n’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,",TOTAL,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,",NORTH,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,",TK1,’c’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,TOTAL,NORTH,1.000000);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,NORTH,TK1,1.000000);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,TK1,G1,1.000000);

Жасал%ан млімдемелерді біржола жою
Жасалан м лімдемелерді біржола жою шін:

Процедура
1. Айнымалылар ойындысын басыыз ж не Мазмндар баанындаы тадауларды
Бас а м ніне згертііз.
Айнымалы Бас ретінде аныталанда, айнымалыны кеейтілген сценарийлерге
пайдалануа болады. Айнымалы Елемеу ретінде аныталса, ол TurboIntegrator
бадарламасымен деледі ж не ол кеейтілген сценарийлерге сілтенеді.
2. Жойылан м лімдемелерді тексеру шін, Ке ейтілген ойындысын басыыз,
сосын Пролог ж не Метадерек ішкі ойындыларын басыыз.
М лімдемелер келесідей крсетілуі керек:
Prolog>
#****GENERATED STATEMENTS START****
#****GENERATED STATEMENTS FINISH****
DIMENSIONDESTROY(’unbalanced’);
DIMENSIONCREATE(’unbalanced’);
Metadata>
#****GENERATED STATEMENTS START****
#****GENERATED STATEMENTS FINISH****
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,G1,’n’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,TOTAL,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,NORTH,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,TK1,’c’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,TOTAL,NORTH,1.000000);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,NORTH,TK1,1.000000);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,TK1,G1,1.000000);
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TurboIntegrator млімдемелерін  деу
Келесідей крінетін аымдаы Метадеректер ішкі ойындысында сценариді
тексерііз.
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,G1,’n’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,TOTAL,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,NORTH,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,TK1,’c’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,TOTAL,NORTH,1.000000);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,NORTH,TK1,1.000000);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,TK1,G1,1.000000);

Осы сценарий unbalanced.csv ішіндегі бірінші жазбаа негізделіп жасалан, ол трт
рісті амтитын жазбалар шін жарамды. Сценарий кздегі рбір рістен лшем
элементтерін жасайды, сосын иерархияны жасайды. Сценарий, дегенмен, трт
рістен кем амтитын жазбалара жарамды емес.
unbalanced.csv кз файлы р трлі зындытаы жазбаларды амтыандытан, кздегі
рбір жазбаны баалау шін сценариді згертуііз керек. Сценарий бірігуді рбір
ммкін дегейіне бірігуді дрыс дегейін анытауы ж не с йкес бірігу жолын
крсету і керек. Ол аныталан шарттара негізделген баса TurboIntegrator
м лімдемелерін орындауа ммкіндік беретін IFфункциясына осу шін сценариді
деу арылы орындалады.

Процедура
1. Ке ейтілген ойындысын, сосын Метадерек ішкі ойындысын басыыз.
2. Жолды енгізу
IF (G1@<>’’);

бірінші DIMENSIONELEMENTINSERT м лімдемесінен брын. Осы IF
м лімдемесі G1 жолыны айнымалысы бос болмаса одан кейінгі м лімдемелер
орындалуы керектігін білдіреді. V4мні бос болса, деу келесі шартты
м лімдемеге ту керек.
Метдерек ішкі ойындысы келесідей крсетіледі.
#****GENERATED STATEMENTS START****
#****GENERATED STATEMENTS FINISH****
IF (G1@<>’’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,G1,’n’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,TOTAL,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,NORTH,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,TK1,’c’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,TOTAL,NORTH,1.000000);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,NORTH,TK1,1.000000);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,TK1,G1,1.000000);

IF (G1@<>'') шын боланда, TurboIntegrator бадарламасы ш біріккен
элементтерді(<орытынды, Солтстік, TK1) кірістіреді ж не бір м нді санды
элементті (G1) тедестірілмеген лшемге кірістіреді. TurboIntegrator
бадарламасы трт дегейлі иерархияны жасайды, ол жерде <орытынды
Солтстікті басы, Солтстік TK1 басы, TK1 G1 басы болады.
3. Жолды енгізу
ELSEIF (TK1@<>’’);

соы DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD м лімдемесінен кейін.
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Осы шартты ELSEIF м лімдемес V3 жолыны айнымалысы босболмаса, одан
кейінгі м лімдемелер орындалуы керектігін білдіреді. V3мні бос болса, деу
келесі шартты м лімдемеге ту керек.
4. ELSEIF (TK1@<>'') шын боланда орындалатын м лімдемелерді азір
кірістіруііз керек.
ELSEIF (TK1@<>'') шын боланда, жазба кзі ш рісті амтиды. С йкесінше,
м лімдемелер рбір рістен лшем жасауы керек, сосын ш дегейді
иерархиясын жасау керек.
5. ELSEIF (TK1@<>''); кейін дереу келесі м лімдемелерді кірістірііз.
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,TOTAL,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,NORTH,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,TK1,’n’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,TOTAL,NORTH,1.000000);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,NORTH,TK1,1.000000);

IF (TK1@<>'') шын боланда, TurboIntegrator бадарламасы екі біріккен
элементтерді(<орытынды, Солтстік) кірістіреді ж не бір м нді санды элементті
(TK1) тедестірілмеген лшемге кірістіреді. TurboIntegrator бадарламасы ш
дегейлі иерархияны жасайды, ол жерде <орытынды Солтстікті басы,
Солтстік TK1 басы болады.
6. Жолды енгізу
ELSE;

соы DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD м лімдемесінен кейін.
7. /деу ELSE м лімдемесіне жеткенде орындалатын м лімдемелерді азір
кірістіруііз керек. (Бл IF (G1@<>'') ж не ELSEIF (TK1@<>'') екеуі де ате
боланда орын алады.)
/деу ELSE м лімдемесіне жеткенде, жазба кзі екі рісті амтиды. Кірістірген
м лімдемелер рбір рістен лшем жасауы керек, сосын ш дегейді
иерархиясын жасау керек.
8. ELSE; кейін дереу келесі м лімдемелерді кірістірііз.
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,TOTAL,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,NORTH,’n’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,TOTAL,NORTH,1.000000);

Бл м лімдемелер TurboIntegrator бадарламасына <ОРЫТЫНДЫ біріккен
элементін ж не СОЛТ_СТІК санды элементін тедестірілмеген лшемге
кірістіруге ж не <ОРЫТЫНДЫ СОЛТ_СТІКТІ басы болатын иерархияны
жасауа нсау береді.
9. Жолды енгізу
ENDIF;

соы DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD м лімдемеден кейін. IF
м лімдемесіні соын ENDIF білдіреді.
Орындааннан кейін, аяталан Метадерек ішкі ойындысы келесідей крсетілуі
керек:
#****GENERATED STATEMENTS START****
#****GENERATED STATEMENTS FINISH****
IF (G1@<>’’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,G1,’n’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,TOTAL,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,NORTH,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,TK1,’c’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,TOTAL,NORTH,1.000000);
<осымша A. TurboIntegrator оулыы
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DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,NORTH,TK1,1.000000);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,TK1,G1,1.000000);
ELSEIF (TK1@<>’’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,TOTAL,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,NORTH,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,TK1,’n’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,TOTAL,NORTH,1.000000);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,NORTH,TK1,1.000000);
ELSE;
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,TOTAL,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,NORTH,’n’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,TOTAL,NORTH,1.000000);
ENDIF;

10. Файл, Са тау параметрлерін тадаыз ж не процесті create_unbalanced_dim деп
атаыз.
11. Процесті орындау шін, Файл, Іске осу параметрлерін тадаыз.
12. /лшем дрыс растырыланын тексеру шін, /лшем дегішінде
тедестірілмеген лшемді ашыыз. Ол келесі суреттегідей крсетілуі керек.
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Жиындарды жасау
Осы жаттыуда лшеу процесімен жасалан, newdim лшеміне арналан жиындарды
жасайсыз.

Процедура
1. TurboIntegrator терезесіне жиындар процесін ашыыз.
TI_data каталогындаы region.csv крсету шін, деректер кзін деуііз керек.
Деректер кзін згертсеіз, процесс айнымалыларын алай делу керектігін
крсету сралады. Барлы айнымалыларды са тау параметрін тадаыз.
Бл мысал лшем жиындарын жасау ж не толтыру шін TM1 TurboIntegrator
параметрлерін SubsetCreate() ж не SubsetElementInsert() пайдаланады.
Бастапы файлды алдын ала арау мынадай болады:
V0

V1

V2

V3

V4

Швеция

Скандинавия

Еуропа

Халыаралы

Еуропа

Норвегия

Скандинавия

Еуропа

Халыаралы

Еуропа

Дания

Скандинавия

Еуропа

Халыаралы

Еуропа

Франция

Еуропа

Халыаралы

Дниежзілік

Еуропа

Германия

Еуропа

Халыаралы

Дниежзілік

Еуропа

Б

Еуропа

Халыаралы

Дниежзілік

Еуропа

Ирландия

Еуропа

Халыаралы

Дниежзілік

Еуропа

Голландия

Еуропа

Халыаралы

Дниежзілік

Еуропа

Испания

Еуропа

Халыаралы

Дниежзілік

Еуропа

Италия

Еуропа

Халыаралы

Дниежзілік

Еуропа

Процесс жиындарыны сценарийлері мыналар:
Prolog>
#****GENERATED STATEMENTS START****
#****GENERATED STATEMENTS FINISH****
SubsetCreate(’NewDim’,’Europe’);
SubsetCreate(’NewDim’,’US’);
SubsetCreate(’NewDim’,’ROW’);
Metadata>
#****GENERATED STATEMENTS START****
#****GENERATED STATEMENTS FINISH****
SubsetElementInsert(’NewDim’,V4,V0,0);

2. Процесті орындаыз.
3. Server Explorer бадарламасында newdim лшемін кеейтііз ж не жаадан
жасалан жиындарды араыз.
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Атрибуттар жасау
AttrPutS функциясы жол элементіні атрибутына м н таайындайды. Егер NewDim
лшеміндегі Швеция аймаыны "Континент" атрибутына "Еуропа" жолын
таайындау керек болса, AttrPutS функциясын келесідей етіп жазу ажет:
AttrPutS(’Europe’,’NewDim’,’Sweden’,’Continent’);

Процедура
1. TurboIntegrator німінен Атрибуттар процесін ашыыз.
TI_data каталогындаы region.csv крсету шін, деректер кзін деуііз керек.
Деректер кзін згертсеіз, процесс айнымалыларын алай делу керектігін
крсету сралады. Барлы айнымалыларды са тау параметрін тадаыз.
2. Айнымалылар ойындысын басыыз.
V4 ж не V5 атрибут ретінде аныталандыын есте сатаыз.
3. V5 шін Формула яшыын басыыз.
Ол оиды: V5=V0|V4;
Бл формула V4 ж не V5 айнымалыларын орталытандырады.
4. Карталар ойындысын басып, Атрибуттар ішкі ойындысын тадаыз.
V4 айнымалысына арналан атрибут трі м тін ретінде, ал V5 атрибут трі
бркеншік ат ретінде аныталды.
5. Жасалан м лімдемелер мен осымша екі м лімдемені крсету шін >осымша
ойындысын тадап, Деректер ішкі ойындысын басыыз.
#****GENERATED STATEMENTS START****
V5=v0|v4;
AttrPutS(V4,’newdim’,V0,’continent’);
AttrPutS(V5,’newdim’,V0,’cont’);
#****GENERATED STATEMENTS FINISH****
AttrPutS(V4,’newdim’,V1,’continent’);
AttrPutS(V4,’newdim’,V2,’continent’);

Жоарыдаы екі м лімдеме олмен осылды, себебі V1 ж не V2 "Айнымалылар"
ойындысында мазмн ретінде аныталмаан. Дегенмен, оларды "Континент"
м тін атрибутына таайындау ажет.
6. Атрибуттар процесін сатап, іске осыыз.

Тлсипаттарды кру
Тлсипат м нін таайындааннан кейін, тлсипатты келесідей таайындаыз.

Процедура
1. Server Explorer бадарламасында newdim лшемін ішкі жиын дегішін ашу шін,
екі рет басыыз.
тймешігін басыыз.
2. Юарлы ішкі жиын
3. ' деу, Бойынша с*зу, Т$лсипат параметрлерін м зірден Тлсипатты
тілатысу терезесінен сзгіні крсетуді басыыз.
4. Жиын дегішіндегі наты рлыа барлы ауматарды крсету шін, Тлсипат
бойынша сзу тілатысу терезесіндегі ашылмалы тізімнен тлсипат м нін
тадаыз.

90

IBM Cognos TM1 10.2.2 нсасыны: TurboIntegrator нсаулыы

&осымша B. TurboIntegrator са тал%ан сздері
Бл осымшада IBM Cognos TM1 TurboIntegrator тзетілген сздеріні тізімі
берілген. TurboIntegrator сценарийлерінде ате жібермес шін тмендегі кестелердегі
сздерге с йкес келетін атауа ие айнымалы жасаудан аула болу керек.
TurboIntegrator німіндегі тзетілген сздерді трт санаты бар:
v Ереже функциясы атаулары
v Процесс функциясыны атаулары
v Тспалды айнымалы атаулары
v TurboIntegrator кілт сздері

Ереже функциясы атаулары
Тменде TM1 ереже функциялары шін саталан сздер берілген:
v ABS
v ACOS
v ASIN
v ATAN
v ATTRN
v
v
v
v
v

ATTRS
AVG
BANNR
BDATE
BDAYN

v
v
v
v
v
v
v
v

CAPIT
CENTR
CHAR
CNT
Коды
COL
Consolidate Children
COS

v кн
v DATES
v
v
v
v
v

DATFM
DAY
DAYNO
DBG16
DBGEN

v DELET
v DFRST
v DIMIX
v DIMNM
© IBM Corporation авторлы ытары 2007, 2014
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v
v
v
v
v

DIMSIZ
DISPLY
DNEXT
DNLEV
DTYPE

v
v
v
v
v
v
v

DYS
ELCOMP
ELCOMPN
ELISANC
ELISCOMP
ELISPAR
ELLEV

v
v
v
v
v
v

ELPAR
ELPARN
ELWEIGHT
EXP
FILL
FV

v HEX
v IF
v INSRT
v
v
v
v

INT
IRR
ISLEAF
ISUND

v LIN
v LN
v LOG
v
v
v
v
v

LONG
LOOK
LOWER
MAX
MEM

v MIN
v MOD
v
v
v
v
v
v
v

Ай
MOS
NCELL
NOW
NPV
PAYMT
PV

v RAND
v О
v ROUND
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v
v
v
v
v

ROUNDP
SCAN
SCELL
SIGN
SIN

v
v
v
v
v
v
v

SLEEP
SQRT
STDDV
STR
SUBSIZ
SUBST
SUM

v
v
v
v
v
v

TABDIM
TAN
уаыт
TIMST
TIMVL
TODAY

v TRIM
v UNDEF
v UPPER
v
v
v
v

VAR
WHOAMI
WIDTH
Жыл

v YRS

Процесс функциясыны атаулары
Тменде TurboIntegrator процесс функциясыны атаулары берілген:
v AddClient
v
v
v
v
v

AddGroup
AllowExternalRequests
ASCIIDelete
ASCIIOutput
AssignClientPassword

v AssignClientToGroup
v AttrDelete
v
v
v
v
v
v
v

AttrInsert
AttrPutN
AttrPutS
AttrToAlias
BatchUpdateFinish
BatchUpdateStart
CellGetN

v CellGetS
<осымша B. TurboIntegrator саталан сздері
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v
v
v
v
v

CellIsUpdateable
CellPutN
CellPutProportionalSpread
CellPutS
ChoreQuit

v
v
v
v
v
v
v

CubeCreate
CubeDestroy
CubeExists
CubeGetLogChanges
CubeLockOverride
CubeProcessFeeders
CubeSetConnParams

v
v
v
v
v
v

CubeSetIsVirtual
CubeSetLogChanges
CubeSetSAPVariablesClause
CubeSetSlicerMembers
CubeUnload
DeleteClient

v DeleteGroup
v DimensionCreate
v DimensionDeleteAllElements
v
v
v
v

DimensionDestroy
DimensionEditingAliasSet
DimensionElementComponentAdd
DimensionElementComponentDelete

v DimensionElementDelete
v DimensionElementInsert
v DimensionElementInsertByAlias
v
v
v
v
v

DimensionElementPrincipalName
DimensionExists
DimensionSortOrder
ElementSecurityGet
ElementSecurityPut

v EncodePassword
v ExecuteCommand
v
v
v
v
v
v
v

ExecuteProcess
Шыарып алу
FileExists
GetProcessErrorFileDirectory
GetProcessErrorFilename
IsNull
ItemReject

v ItemSkip
v LockOff
v LockOn
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v
v
v
v
v

NumberToString
NumberToStringEx
NumericGlobalVariable
NumericSessionVariable
ODBCClose

v
v
v
v
v
v
v

ODBCOpen
ODBCOutput
ProcessBreak
ProcessError
ProcessExitByBreak
ProcessExitByChoreQuit
ProcessExitByQuit

v
v
v
v
v
v

ProcessExitMinorError
ProcessExitNormal
ProcessExitOnInit
ProcessExitSeriousError
ProcessExitWithMessage
ProcessQuit

v PublishView
v RemoveClientFromGroup
v ReturnSQLTableHandle
v
v
v
v

ReturnViewHandle
RuleLoadFromFile
SaveDataAll
SecurityRefresh

v ServerShutDown
v SetChoreVerboseMessages
v StringGlobalVariable
v
v
v
v
v

StringSessionVariable
StringToNumber
StringToNumberEx
SubsetAliasSet
SubsetCreate

v SubsetCreateByMDX
v SubsetDeleteAllElements
v
v
v
v
v
v
v

SubsetDestroy
SubsetElementDelete
SubsetElementInsert
SubsetExists
SubsetFormatStyleSet
SubsetGetElementName
SubsetGetSize

v SubsetIsAllSet
v SwapAliasWithPrincipalName
v ViewColumnDimensionSet
<осымша B. TurboIntegrator саталан сздері
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v
v
v
v
v

ViewColumnSuppressZeroesSet
ViewConstruct
ViewCreate
ViewDestroy
ViewExists

v
v
v
v
v
v
v

ViewExtractSkipRuleValuesSet
ViewExtractSkipRuleValuesSet
ViewExtractSkipZeroesSet
ViewRowDimensionSet
ViewRowSuppressZeroesSet
ViewSetSkipCalcs
ViewSetSkipRuleValues

v
v
v
v
v
v

ViewSetSkipZeroes
ViewSubsetAssign
ViewSuppressZeroesSet
ViewTitleDimensionSet
ViewTitleElementSet
ViewZeroOut

v WildcardFileSearch

Тспалды айнымалы атаулары
Тменде TurboIntegrator шін айнымалыларды тспалды атаулары берілген:
v DatasourceASCIIDecimalSeparator
v DatasourceASCIIDelimiter
v DatasourceASCIIHeaderRecords
v DatasourceASCIIQuoteCharacter
v DatasourceASCIIThousandSeparator
v
v
v
v
v

DatasourceCubeview
DatasourceDimensionSubset
DatasourceNameForClient
DatasourceNameForServer
DatasourceODBOCatalog

v DatasourceODBOConnectionString
v DatasourceODBOCubeName
v
v
v
v
v

DatasourceODBOHierarchyName
DatasourceODBOLocation
DatasourceODBOProvider
DatasourceODBOSAPClientId
DatasourceODBOSAPClientLanguage

v DatasourcePassword
v DatasourceQuery
v
v
v
v
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v
v
v
v

NValue
OnMinorErrorDoItemSkip
SValue
Value_Is_String

TurboIntegrator кілт сздері
TurboIntegrator тзетілген кілт сздері бар.
v break
v else
v elseif
v
v
v
v

end
endif
if
while

<осымша B. TurboIntegrator саталан сздері
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Ескерімдер
Мына апарат лемде сынылан німдер мен ызметтерге арналып зірленді.
Бл материал IBM торабында баса тілдерде болуы ммкін. Дегенмен, белгілі бір
тілдегі материалды алу шін сізден німні кшірмесін немесе нім нсасын иелену
талап етілуі ммкін.
IBM баса елдердегі мына жатта талыланан німдерді, ызметтерді немесе
ммкіндіктерді сынбауы ммкін. Аумаыызда аымда ол жетімді німдер мен
ызметтер туралы апаратты алу шін жергілікті IBM кіліне хабарласыыз. IBM
німіне, бадарламасына немесе ызметіне берілген кез келген сілтемесі тек сол IBM
німін, бадарламасын немесе ызметін пайдалануды білдірмейді немесе кйін
келтіруге арналмаан. Оны орнына кез келген IBM авторлы меншікті
ытарын бзбайтын кез келген функционалды эквивалентті німді,
бадарламасын немесе ызметін пайдалануы ммкін. Дегенмен, кез келген IBM емес
німні, бадарламаны немесе ызметті амалын тексеру ж не баалау
пайдаланушыны жауапкершілігінде болады. Бл жатта сатылып алынан
бадарламада немесе лицензия ытары жо німдер, ызметтер немесе
ммкіндіктер сипатталуы ммкін.
IBM німінде мына жатта сипатталан таырыпа атысты патенттер немесе
аралатын патенттерді срынымы бар. Мына жатты берілуі сізге мына
патенттерге ешандай ы бермейді. Сіз лицензия срауларын жазбаша трде
мына мекен-жайа жібере аласыз:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
Екі байтты (DBCS) апарата атысты лицензия сраулары шін, елііздегі IBM
Авторлы Меншік Департаментіне хабарласыыз немесе жазбаша трде мына
мекен-жайа срауларды жіберііз:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Келесі ереже жергілікті заа с йкес келмейтін осындай айматары бар кез келген
баса елдерде немесе Біріккен ^мірлігінде олданылмайды : INTERNATIONAL
BUSINESS MACHINES КОРПОРАЦИЯСЫ МЫНА ЖАРИЯЛАНЫМДЫ
НА<ТЫ МА<САТ _ШІН ЖАРАМДЫЛЫ< НЕМЕСЕ <<Ы< БЗУШЫЛЫ<
КЕПІЛДЕМЕСІНЕ ШЕКТЕУСІЗ НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН ТСПАЛДАУСЫЗ
"/ЗГЕРТІЛМЕЙТІН К_ЙІНДЕ" БЕРЕДІ. Кейбір елдерде белгілі келісімдердегі
наты немесе тспалдайтын кепілдемелерден бас тартуа рсат берілмейді,
сондытан мына м лімдеме сізге жетпеуі ммкін.
Мына апаратта техникалы ауіпсіздік немесе баспа ателері болуы ммкін. Осында
згертулер апарата жиі жасалады; мына згерістер жарияланымны жаа
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басылымына егізеді. IBM кез келген уаытта ескертусіз мына жарияланымда
сипатталан бадарлама(лар)да ж не/немесе нім(дер)де жасартуларды ж не/немесе
згертулерді жасай алады.
Мына апараттаы IBM емес веб тораптара берілген кез келген сілтемелер тек
ыайлылы шін беріледі ж не алай болан жадайда сол веб тораптарды
жарнамасы болып табылмайды. Сол вет тораптардаы материалдар мына IBM
німіне арналан материалдарды бір блігі емес ж не сол веб тораптарды пайдалану
сізді ауіпті кйде алдырады.
IBM сізді алдыызда ешандай міндеттемесіз, з алауынша, сіз жіберген апаратты
кез келген жолдармен пайдалануы немесе таратуы ммкін.
Іске осу масатында: (i) т уелсіз жасалан бадарламалар мен баса бадарламалар
арсындаы апаратты алмасуы (осыны оса аланда) ж не (ii) згертілген
апаратты зара пайдаланысы туралы апарат алысы келетін лицензия алушылары
мына мекен-жайа хабарласуы керек:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canada
Осындай апарат белгілі шарттар, кей жадайларда, стемаыны негізінде берілуі
ммкін.
Мына жатта сипатталан лицензияланан бадарлама ж не ол жетімді барлы
лицензияланан материалдар IBM бойынша IBM Ттынушы келісімшартыны
негізінде, сіз бен з арамыздаы IBM лицензиялы келісімшартты немесе
эквивалентті келісімшартты халыаралы бадарламасы арылы беріледі.
Есепте амтылан кез келген німділік деректері баыланатын ортада аныталды.
Сондытан, баса амалды орталарда алынан н тижелер згеруі ммкін. Кейбір
лшемдер зірлеу дегейіні жйесінде жасалуы ммкін ж не сол лшемдерді
жалпы ол жетімді жйелерде бірдей болатынына ешадай кепілдеме жо. Бдан
баса, кейбір лшемдер экстраполяция жолымен алынуы ммкін. Наты н тижелер
згеруі ммкін. Мына жатты пайдаланушылары жарамды деректерді здеріні
арнайы орталарында тексеруі керек.
IBM емес німдерге атысты апараты сол німдерді жеткізушілерден, жарияланан
жарнамаларынан немесе баса оамды ол жетімді кздерден алынды. IBM сол
німдерді тексермеді, сондытан німділікті натылыын, с йкестілігін немесе IBM
емес німдерге атысты кез келген баса пікірлерді растай алмайды . IBM емес
німдер туралы сратарды сол німдерді жеткізушілеріне жіберген дрыс.
IBM компаниясыны болашатаы баытына немесе ниетіне атысты барлы
пікірлер ескертусіз згертіледі немесе бас тартылады ж не тек масаттар мен
тапсырмаларды крсетеді.
Мына апаратта деректерді лгілері ж не кнделікті бизнес амалдарында
пайдаланылатын есептері бар. Оларды ммкіндігінше толытай крсету шін,
лгілерге жеке адамдарды, компанияларды, брендтерді ж не німдерді аттары
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кірістірілген. Мына аттарды б рі одан шыарылан ж не наты бизнес
нерк сібінде пайдаланылатын аттара ж не мекен-жайлара састыы
кездейсоты.
Сіз мына апаратты электронды нсадан арасаыз, суреттер мен тсті суреттер
крінбеуі ммкін.
Бл бадарламалы жасатама сынысы жеке басын анытайтын м ліметтерді
жинатау шін «cookie» файлдарын немесе баса технологияларды олданбайды.

Сауда белгілері
IBM, IBM логотипі ж не ibm.com сауда белгілері немесе International Business
Machines корпорациясыны кптеген зады жерлерде тараан лемде тіркелген сауда
белгілері. Баса нім немесе ызмет атаулары IBM корпорациясыны немесе баса
компанияларды сауда белгілері болуы ммкін. IBM сауда белгілерді аымдаы
тізімі “ Авторлы ы ж не сауда белгісі туралы апарат ” at www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml мекен-жайындаы веб бетте ол жетімді.
Келесі терминдер сауда белгілері немесе баса компанияларды тіркелген сауда
белгілері болып табылады:
v Microsoft, Windows, Windows NT ж не Windows логотипі <рама Штаттардаы,
баса елдердегі немесе екеуінде де Microsoft корпорациясыны сауда белгілері.
v UNIX- <рама Штаттарда ж не баса елдерде The Open Group нерк сібіні
тіркелген сауда белгілері.

Ескерімдер
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