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Кіріспе
IBM® Cognos TM1 :німділікті (лгілеу бадарламасын лшемдерді, текшелерді,
байланыстарлы ж не ережелерді олданатын лгілерді олданатындай етіп рыыз.
Бадарламаларды текше кріністерінен, абылдау жмыс аымынан ж не орнату
ауіпсіздігінен рыыз. Содан кейін басаруды олданып, бадарламаларды сатауа
болады.

А паратты табу
Интернетте барлы аударылан жатты амтитын жатты табу шін, IBM білім
орталыына (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) тііз.

(ол жетімділік м)мкіндіктері
&ол жетімділік ммкіндіктері ебекке абілетсіз, яни озалысы шектеулі немесе
кру абілеттері нашарлаан пайдаланушылара апаратты технология німдерін
пайдалануа кмектеседі. IBM Cognos TM1 бадарламасында ол жетімділік
ммкіндіктеріне олдау крсететін кейбір рамдастар бар. IBM Cognos TM1
Performance Modeler, IBM Cognos Insight ж не Cognos TM1 Operations Console
бадарламасында ол жетімділік ммкіндіктері бар.
Мына &осымша A, “&ол жетімділік ммкіндіктері”, бетте 211 мекенжайынан
араыз.

есептілікForward-looking
Мына жаттама німні аымдаы функционалды ммкіндіктерін сипаттайды.
Аымдаы ол жеткізгісіз элементтерді сілтемелері кірістірілуі ммкін. Кез келген
болашатаы арнайы ммкіндікті орытындысына арамайды. Кез келген осындай
сілтемелер кез келген материалды, кодты немесе функцияналды ммкіндігін
тарататын міндеттеме, сз беру немесе за міндеттемелері болып табылмайды.
Lзірлеу, шыару ж не IBM жалыз арап шыуына алдыратын функционалды
ммкіндігіні немесе функциясыны жзе асыру уаытын анытау.

(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. Мына
жалан жазбалара сатылым келісімдері, нім таратылуы, аражат ж не кадр
блімдеріні деректер лгісі кірістіріледі. Наты аттара,мекен-жайлара, байланыс
телефондара немесе транзакция м ндеріне кез келген састытар кездейсоты
болып табылады. Баса лгі файлдары олдап немесе машина жасаан жалан
деректерді, академиялы немесе оамды кздерден жасалан шындыа негізделген
деректерді немесе бадарламаларды лгісін зірлейтін деректер лгісі ретінде
пайдалану шін авторлы ы иесіні рсатымен пайдаланатын деректерді
кірістіруі ммкін. Жоарыда аталан нім аттары с йкес иелеріні сауда белгілері
болуы ммкін. Рсатсыз кшіруге тыйым салынады.
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Блім 1. Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасымен бастау
IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішінде бадарламаларды жасауа
пайдаланылатын лгілерді жасатайсыз. Бадарлама ке аудиториямен кптеген
пайдалану шін бліседі.
(лгі бизнес ажеттілікке жауап ретінде жасаталады. Мысалы, компания
шыындарын келесі 12 айа шыын жолы арылы жоспарлайды. Компания ке
георгафиялы аймата таралан департаменттер санынан апаратты жинайды. (лгі
келесі негізге растыру блоктарын амтиды: лшемдер, текшелер ж не сілтемелер.
Бизнес логикасы текшелер мен лшем есептеулерін пайдалану арылы
растырылады. Деректермен мен метадеректер процестерді пайдалану арылы
жасалады ж не басарылады.
Бадарламаны лгіден жасайсыз. Бадарлама лгімен рекеттесетін
пайдаланушылара арналан интерфейс болады. Сонымен атар, осы
бадарламаларды жасай ж не басара, ауіпсіздік таайындай ж не Cognos TM1
Performance Modeler бадарламасын пайдаланып, жмыс аынын орната аласыз.
Ьірнеше лшемді текшелер лгіні орталыы болады. Пайдаланушыа ажетті
апаратты крсету шін, текшелерден кріністерді жасайсыз ж не сас текшені
крсетуді бірнеше жолына ие боласыз. Мысалы, біріктірілген дегейде деректерді
айматы менеджер кргісі келеді ж не блім менеджері зіні бліміне толы
деректерді енгізгісі келеді. Олар сас текшені пайдаланады, біра р трлі
кріністерді креді.
:лшемдер текшелер рылымын береді. Текше екі лшемні е азына ие болуы
керек, біра лшемдерді толы саны оны пайдалану арылы аныталады Текшелерді
сатайтын оймаларды кптеген лшемдері бар. Деректерді анытау шін,
пайдаланушымен крсетілетін текшелерді жеткілікті лшемдері болуы керек, біра
кптеген лшемдер себебінен шарлауа иын болады.
Екі текше деректерді бліссе, сілтеме деректерді динамикалы трде блісуг немеес
деректерді бір текшеден басасына жылжытуа жасалады ж не сосын сілтемені
жояды.
TM1 Performance Modeler бадарламасын пайдалану арылы сілтемелер ж не
есептеулер сияты бизнес логикалар мен пішімдерді жылдам осасыз. Сілтемелер,
текше есептеулері ж не лшем есептеулері, ережелері мен беру ралдары автоматты
трде жасалады. (лгіні тешеу ж не кеейту шін, ережелер мен беру ралдарын
олмен жасай аласыз, біра жиі олданылатын логика автоматтандырылан
есептеулерді пайдалану арылы жасалады. Кейбір жиі пайдаланылатын логика
есептеулерді ішіндегі функциялар ретінде ол жетімді болады.
Нсаулы импортты пайдалану арылы деректерді бадарламалара жктейсіз.
Нсаулы импорт TurboIntegrator процестерін автоматты трде жасалады, ол
олмен немесе жоспарланан жмыста айта іске осылады.
Жмыс рдісін орнатуа пайдаланылатын арнайы лшемге (птау иерархиясы)
осымша ретінде лгідегі кріністерді тадау арылы бадарламаны жасаыз. &птау
иерархиясын пайдалану арылы бадарламаны пайдаланушы топтарына
© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2017
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таайындайсыз ж не ол лес осушылар бадарлаламен алай рекеттесетінін
анытайды. &птау иерархиясын барлы бадарламалар ажет етпейді, мысалы,
орталы бадарлама трі птау иерархиясын ажет етпейді. Басару лшемін
пайдалану арылы бадарламаларда птау иерархиясын блісесіз.
Пайдаланылатын орынын ж не тілін осып, бадарламаны депкі крінісін
анытаыз. Топ мшелері бадарламадан алатын рекеттерді анытау шін
негізделген ауіпсздік тобын орнатыыз. IBM Cognos Access Manager ауіпсіздігін
немесе Cognos TM1 ауіпсіздігін пайдалана аласыз.
Lкімші ретінде брыннан бар бадарламаны згерте аласыз. Мысалы, лгі
нысандарын жаарта ж не пайдаланушыларды оса ж не жоя ж не атынасу
параметрлерін згерте аласыз. Сонымен атар, деректерді ж не метадеректерді
импорттаумен оса, текшелерді орындалу уаытын жаартуды басаара аласыз.

німділік $лгілеуін WAN олдану
:німділікті (лгілеу ке ауымды желі (КАЖ) немесе желіні баса кідіріспен олдану
сынылмайды.
Сонымен атар, Performance Modeler бадарламасы TM1 Бадарламалар порталынан
ттынушы компьютерлеріне дайындалады, бл жеткізу Жергілікті айма желісінде
(ЖАЖ) жмыс істеуде лгілерге арналан орналастыруды арапайымдандыруа
негізделген. ТM1 Серверінен ашытытаорналасан ттынушылар TM1 :німділкті
(лгілеуді &ашытытаы жмыс стелі сеансын олдану арылы (немесе бірдей
ттынушы технологиясы) ТM1 Серверіне жергілікті болатын компьютер шін
абылдайды.

Cognos TM1 Бадарламаларына кіру
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасын IBM Cognos TM1
бадарламаларынан бастамас брын, арнайы орындау шін бірнеше тешелетін
параметрлерді крсету керек.
Осы параметрлер орнатыланнан кейін, келесі жйеге кіру рекеттері IBM Cognos
TM1 серверіне Cognos TM1 Бадарламаларыыз бар серверге тек жарамды
пайдаланушы атын ж не пия сзін енгізуді талап етеді.

Процедура
1. Веб шолышында Cognos TM1 Бадарламалар орнатымына веб мекенжайын
енгізііз, детте http://server_name:9510/pmpsvc.
2. Пайдаланушы аты мен пия сзді енгізіп, OK тймешігін басыыз.
Cognos TM1 бадарламаларын жасау ж не басару шін, енгізетін пайдаланушы
аты Cognos TM1 серверінде ADMIN тобыны мшесі болуы керек. Бірнеше
Cognos TM1 серверлерінде бадарламалар жасау ж не басару шін, барлы
серверлерде бір кімшілік пайдаланушы атын ж не пия сзін пайдалану керек.
3. Бадарламаларды жоспарлау терезесінде Lкімші серверінде тіркелген барлы
Cognos TM1 серверлеріні тізімі беріледі. Cognos TM1 Applications шін
пайдаланыыз келген серверді тадап, OK тймешігін басыыз.
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Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасын TM1
бадарламаларынан бастау
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасын тілкелейIBM Cognos TM1
бадарламалар порталынан бастауа болады. Performance Modeler бадарламасын
TM1 бадарламаларын жасау ж не басару шін пайдалануа болады.

Бастаудан брын
Cognos TM1 бадарламаларын жасау ж не басару шін TM1 серверінде ADMIN
тобыны мшесі болуыыз керек.

Процедура
1. Cognos TM1 Бадарламаларына кірііз.
2. Performance Modeler белгішесін
Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасын іске осу шін басыыз.
&ралдар татасындаы белгішені тадасаыз, сізден пайдаланылатын TM1
серверін тадау сралады.
Ескерту:
Егер Performance Modeler бадарламасы бзылан текше кріністерін амтитын
TM1 серверіне арсы ашылса, ескерту шыарылады ж не кріністерді ешайсысы
(жарамды немесе жарамсыз) сер тиген текше шін крінбейді.

Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасын Windows
Бастау мзірінен немесе жмыс )стелі та,башасынан бастау
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасын Windows Бастау м зірінен
немесе жмыс стелі табашасынан бастауа болады. Performance Modeler
бадарламасын бастау шін осы рекетті олданан кезде Бадарламаны лгілеу
рамдасын Performance Modeler бадарламасында олдану шін TM1 Application
Server осымшасына арсы расталан.

Бастаудан брын
Тек Performance Modeler серверіне осылуыыз керек, ол TM1 Performance Modeler
орнатылымыны сол нсасы ретінде орындалан. Мысалы Performance Modeler
нсасы 10.2.2 болса, онда сервер TM1 бадарламасыны 10.2.2 нсасында
орындалуы тиіс. Егер оны орындамасаыз, пайдаланушылар Performance Modeler
бадарламасыны тменгі нсасында лгіні ашу шін абілетсіз болады.

Процедура
1. Келесі дістерді бірін пайдаланып, кіру іс р сімін бастаыз:
v Бастау м зірінен келесілерді басыыз IBM Cognos TM1, IBM Cognos TM1
Performance Modeler.
v IBM Cognos TM1 Performance Modeler белгісін экраннан екі рет басыыз.
2. IBM Cognos TM1 жйеге осылу тілатысу терезесінде IBM Cognos TM1 жйесі
шін URL мекенжайын растаыз. URL TM1 бадарламасы серверіні орнын
жйесі шін крсетеді ж неhttp://<machine_name>:<port>/pmpsvc/services
пішімін олданады.
3. Ретінде тіркелу басыыз, жарамды Пайдаланушы аты ж не  пия с"з енгізііз
ж не Кіру басыыз.
Блім 1. Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасымен бастау
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TM1 серверіне тікелей осылу
Performance Modeler бадарламасын TM1 серверіне тікелей осылу арылы бастай
аласыз. Performance Modeler бадарламасын бастау шін осы процедураны олданан
кезде, бадарлама жасатамасы рамдас блігі ол жетімді болмайды, себебі TM1
сервері бадарлама серверін атыстырмай тікелей ол жетімді болады. Performance
Modeler лгісіне егер Model Design немесе Transfer Design рамдастарын
абылдауды алаан кезде тікелей осыла аласыз.

Процедура
1. Келесі дістерді бірін пайдаланып, кіру іс р сімін бастаыз:
v Бастау м зірінен келесілерді басыыз IBM Cognos TM1, IBM Cognos TM1
Performance Modeler.
v IBM Cognos TM1 Performance Modeler белгісін экраннан екі рет басыыз.
2. IBM Cognos TM1 жйесіне осылу тілатысу терезесінде Тікелей осылу
тймешігін басыыз.
3. TM1 Adminhost параметрін растаыз ж не ажет болса, згертііз.
4. &осылатын TM1 Server бадарламасын тадаыз.
5. Жарамды Пайдаланушы аты ж не  пия с"з элементтерін TM1 серверіне
енгізііз. Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасы ашылан кезде ол тек
Model Design ж не Transfer Design лгісіні Performance Modeler рамдастарына
осылуа рсат береді.

(алталарды пайдаланып, мазмнды реттеу
Мазмнды санаттау ж не реттеу шін алталарды пайдаланыыз.
Lдепкі бойынша, TM1 серверіндегі бар нысандар келесідегідей мазмн трі арылы
йымдастырылан алталара топтастырылан:
v
v
v
v
v

:лшемдер
Текшелер
Сілтемелер
Процестер
Негізгі рекеттер

v Нысандарды басару
v (лгі ауіпсіздігі
v Крсеткіштер жйелері
Содан кейін жаа нысандар сіз оларды алтаа арнайы рмайынша тбіне барады.
Содан кейін оларды алтаа орналастыра аласыз.
&ажеттілігіізге с йкес мазмнны реттелуін згерте аласыз. Мысалы, растырып
жатан бадарламалардан кейін алталарды атауды алауыыз ммкін. Lрбір
бадарламадаы барлы мазмнды кейін с йкес алтада сатауа болады. Кптеген
бадарламаларда олданылан лшемдерден тратын Блінген лшемдер деп
аталатын алта жасауды алауыыз ммкін.
&алта рылымы йымны жмыс істейтін жолын толытырып тру керек. Осындай
алта рылымы кптеген пайдаланушыларды тиімділігін бір уаытта жетілдіруі
ммкін.
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Кріністі лшем, текшелер, байланыстар, рдістер ж не дерек аымы диаграммалары
арылы топтастырылан нысандар тізіміне Switch Model Design алта к"рінісі
Model Design ойындысында басу арылы згерте аласыз.
тймешігін

(алталар жасау
Мазмнды зіізге с йкес т сілмен сатау шін алталарды олданыыз.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы Жа%а тізімінен
, алта басыыз.
2. Жаа алтаны атуын енгізііз ж не OK тймешігін басыыз.

Ба ылау нысандарын арау
Наты бір тапсырмаларды орындау шін баылау нысандары IBM Cognos TM1
серверінде жасалан. Оларды кзге крінетін еткен кезде, баылау нысандары (лгі
жобасы татасында крсетіледі. Оларды атаулары рашан о жа имек жашамен
(}) басталады . Мысалы, ауіпсіздікті plan_budget деп аталатын текшедегі яшытарда
тешейсіз. яшы ауіпсіздік текшесі }CellSecurity_plan_budget атаулы бас ару
нысандары > текшелер астында пайда болады.

Процедура
1. &рекеттер м'зірі белгішесін басыыз
ж не содан кейін Ба ылау
нысандарын к"рсету тймешігін басыыз. Параметр атауыны асында сбелгі
крсетіледі. Ба ылау нысандары алтасы баылау нысандарынан тратын ішкі
алталармен крсетіледі.
2. Басару текшесі шін кріністі жасау шін, басару текшесіне екі рет басыыз.
3. Баылау нысандарын жасырыыз келсе, &рекеттер м'зірі белгішесін басыыз
and then click Show Control Objects. Параметр атауыны асындаы
сбелгі ж не Ба ылау нысандары алтасы да крсетіледі.

Нысан туралы мліметтерді кру
Нысанды круші ж не Сипаттар татасынан нысандар туралы м ліметтерді кру.
Нысандарды (лгіны Lзірлеу &ойындысында немесе Бадарлама зірлеу
ойындысында зірлеу. :з лгіізді не бадарламаызды зірлегеннен кейін сіз
ойындылардаы нысандарды екі рет ну арылы толыыра кре аласыз. Нысанды
екі рет басан кезде, нысан туралы м ліметтер екі жерде крсетіледі:
v нысанды арап шыу ралы
v Сипаттар татасы

Нысанды арап шыу ралы
Lр бір нысан крушісі нысан атауы бар ойындыны ж не келесі кесетеде крсетілген
нысан тріні бірін крсететін элементті иеленеді:
Кесте 1. Нысан т рі белгішелері
Нысан т*рі

Белгіше

:лшем

Блім 1. Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасымен бастау
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Кесте 1. Нысан т рі белгішелері (жаласы бар)
Нысан т*рі

Белгіше

Ішкі жиын
Текше

Текше крінісі

Сілтеме

Процесс

Кнделікті жмыс

Ережелер

Нысандар рылымыны крнекі сынысы да пайда болады. Крініс рбір нысан
трінен баса. Мысалы, текшелерді арап шыу ралдары осымша лшемдерге
арналан екі лшемге оса м тінм н сзгілеріні торын крсетеді. :лшемді арап
шыу ралдары мшелер мен сипаттарды торын крсетеді. &арап шыу
ралдарыны сілтемесі байланысан екі нысанды ж не нсындарды элементтері
бір-біріне алай байланысатынын крсететін тікелей крсеткіштерді крсетеді.

Сипаттар та тасы
Сипаттар ойындысы ат, нысан, элементтер саны ж не атысты нысандар сияты
тадалан аымдаы нысанды Сипаттар ойындысында тізімдейді. Кейбір атысты
нысандарда еренсілтемелер бар. Еренсілтемелерді бірін бассаыз, байланысан
нысан нысанды арап шыу ралынан ашылады.
Сипаттар татасын олдануды бір жолы арап шыу ралындаы нысанды (лгі
жобасы татасындаы нысанмен салыстыру. Мысалы, текше нысанды арап шыу
ралында крсетіледі. (лгі жобасы татасындаы екінші текшені бірден бастыыз.
Екінші текше лшемдеріні тізімі Сипаттар татасында беріледі. Сипаттар
татасындаы лшемдерді нысанды арап шыу ралындаы лшемдерін салыстыра
аласыз.

Бірнеше кріністерге арау
&ай крініс кп с йкес келетінін шешуге немесе деректерді на алаандай
крсететін жаа кріністі жасауа кмектесетін бірнеше кріністерді араыз.

Процедура
1. Нысанды ашыыз. Нысан нысанды арау ралында крсетіледі.
2. &осымша нысандар шін 1 адамды айталаыз. Lрбір пайдаланушыа пайда
болатын ойындылар татада крінеді. Алайда, жаа ашылан кріністерді
барлы мазмндары крсетіледі. Кріністер осы баытта крсетілген кезде,
уаыттан тек бір кріністі круге болады.
3. Кріністерді рбір басаны басына тізііз.
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a. Кріністі ойындысын басып ж не оны тінтуірді абатты нысан белгісінен
тменгі крсеткішке
згереді.
b. Тінтуір тймешігін шыарыыз.
c. &осымша кріністерді орындау шін осы адамджарды айталаыз.

$лгі жобасы
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасыны лгі жасатамасы
ауымында бадарлама шін іскери логиканы анытау шін лшемдерді, текшелерді
ж не сілтемелерді жасаыз.
(лгі жасатамасы ойындысы лгілерді растыру шін ажетті адамдарды
жиынтыын крсетеді. (лгіні растыру адамдары келесідей:
-лшемдерді жаса тау
Деректерді кіріс ж не талдаулар шін ол жетімді ету шін алдымен
лшемдерді жасау керек. :лшемдерді кейбір мысалдары Тіркелгілер,
німдер, уаыт ж не нсалар диаграммасы.
&осымша апарат алу шін, Блім 3, “:лшемдерді жасау ж не пішімдеу”,
бетте 23 араыз.
 растыру текшелері
Текшелерді растыру шін аныталатын лшемдерді пайланыыз. Текше
пішіндегі деректер оймасы болып табылады. Бл кп лшемді болып
табылады ж не рамында жолдар, баандар ж не беттерді кез келген саны
болады. Бадарлама жасау шін бір немесе бірнеше текшелер пайдалана
аласыз. Текшелерді кейбір мысалдары: Сатуларды жоспарлау немесе шыын
талдаулары.
&осымша апарат алу шін, Блім 4, “Текшелер жасау”, бетте 43 араыз.
Сілтеме текшелері
Сілтемелер деректерді бір текшеден екінші текшеге кшіретін атынасты
орнатады. Сілтемелерді жасауа болады, мысалы, жоспарлау текшесінде
деректерді арастыруды анытау.
Сілтемелерді ережелер немесе процестер ретінде орындауа болады. Сілтеме
ереже ретінде орындалан кезде, деректер тек бастапы текшеде саталады,
біра талап етілгендей масатты текшеде олданылады ж не крсетіледі.
Сілтеме процесс ретінде орындалан кезде, деректер бастапы текшеден
масатты тешеге кшіріледі.
&осымша апарат алу шін, Блім 5, “Сілтемелер жасау”, бетте 67 араыз.
Текше есептеулерін жасау
Текше есептеулері лгіні басару ж не жзеге асыру сияты толы жалпы
лгілеу рекеттерін аятау шін ережелерді жасауды арапайым етеді.
Деректер зінен осымша апарат алу арылы лгіні маыздыра ету шін
есептеуді осуа болады.
&осымша апарат алу шін, “Текше есептеулері” бетте 55 араыз.
Ережелерді ж'не процестерді жасау
:лшем есептеулері, текше есептеулері мен сілтемелер ережелерді автоматты
трде жасайды ж не осы сипат сервер шін ажыратылан кезде берулерді
жасайды. Сілтемелер сонымен атар процестерді жасайды. &ажет болса,
крделі есептеулер шін ережелер ж не лгіні басару ж не олдау крсету
щін процестер жасай аласыз. Аымдаы ызмет крсету шін рдістерді
кнделікті жмыстара топтастырыыз.
Блім 1. Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасымен бастау
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&осымша апарат алу шін, Блім 6, “Ережелер мен беру ралдарын
басару”, бетте 77 араыз.

$лгіні жобалау крінісі ішінде нысандар )шін с)згілеу
жне іздеу
(лгіні жобалай крінісі ішінде ерекше шарттара сай нысандара таба ж не сзе
аласыз.
Мысалы, сатылым осатын барлы нысандар, соны ішінде ережелер, текшелер,
процесстер, ішкі жиындар, сілтемелер, кріністер, лшемдер, ж не шаруларды
осанда таба аласыз. Іздеуді алайтын нысандара ерекшелейтін жерде тадаулы
іздеу жасай аласыз. Мысалы, шатыр сзін амтитын барлы ережелерді тізімдеуді
алауыыз ммкін.

Процедура
1. Тарма ішінде сервер атына тінтуір о жа тймешігін басыыз, ж не іздеу *лгісі
тадаыз.
2. Іздеуді алайтын нысан трлерін тадаыз: текше, крініс, лшем, ішкі жиын,
сілтеме, процесс, диаграмма, немесе шаруа.
3. Егер басару нысандарын осуды алайтын болуды тадаыз.
4. Іздеуді алайтын бірнеше табаларын терііз ж не OK басыыз.

Бадарлама жобасы
Бизнесіізді процесін лгілегеннен кейін, IBM Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасыны Бадарлама жасатамасы ауымында бадарламаны жасауа болады,
сондытан пайдаланушылар оны арап шыа алады ж не лес оса алады.
Бадарлама текше кріністер, жмыс паратарын ж не арап шыушы немесе лес
осушы жмысын аятау шін ажетті баса нысандарды анытайды. Бадарлама
жоалананнан кейін, ол ол жетімді болып олданылады ж не ауіпсіздік ажетті
жоспарды жартысына кілетті пайдаланушылар атыса алатындай етіп аныталан.
Бадарламаны крсетілгендей жасау адамдары:
К"ріністер мен веб пра тарды аны тау
Алдын ала арауа немесе Салымшы пайдаланушыларына пайдаланылатын
трлі кріністерді жобалай аласыз.
масатты кріністер сонымен атар, есептелетін текшелерді олданылуына
кмектеседі. Есептелетін текшелер тйіндерді лкен с аны алдын ала
аралуы тиіс болан кезде, жетілдірілген німділікті ала алады. німділкті
жетілдіру шін TM1 TurboIntegrator рдісі бірнеше ережелер мен бірге
текшеге негізделіп, шолуа арналан кішкене ережелерді ана текшемен бірге
жаза алады.
&осымша апарат алу шін, “Текше крінісін анытау” бетте 50 немесе
“Cognos TM1 бадарламаларындаы веб паратар” бетте 91 араыз.
Растау иерархиясын аны тау
Растау иерархиясы бадарламаны жмыс аынын анытайды. Бекіту ж не
Жауапкершілік бадарламалары шін лшем ішкі жинаын бекіту
иерархиясын олдану шін крсетііз. Бадарламаларды баса трлеріне
растау иерархиясы ажет емес.
&осымша апарат алу шін, “Растау иерархиясын анытау” бетте 93 араыз.
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Бас ару "лшемін аны тау
Растау иерархиясын бадарламалар бойынша орта пайдалану шін басару
лшемін анытаыз.
&осымша апарат алу шін, “Басару лшемділігін анытау” бетте 94 араыз
Бадарламаны жаю
&арап шыушылар немесе лес осушылар бадарламаны олдана алмас
брын, оны IBM Cognos TM1 бадарлама ызметіне жаю керек.
Бадарламаны тадалан клиенттерді пайдаланушыларына ол жетімді ету
шін, порталда олданыыз.
&осымша апарат алу шін, “Бадарламаны тексеру ж не олдану” бетте 106
араыз.
Бадарлама
ы тарын орнату
TM1 бадарламасы олданыланнан кейін, бадарламаа ол жеткізе алатын
барлы пайдаланушы топтарына ытарды анытау керек.
&осымша апарат алу шін, “Бадарлама ытары басарылуда” бетте 107
араыз.
Бадарламаны белсендіру
Бадарламаны IBM Cognos Applications порталында белсендіру соы адам
болып табылады. Бадарламаны белсендіру оны кімші емес
пайдаланушылара крсетеді.
&осымша апарат алу шін, “Порталдаы бадарлама белсендірілуде” бетте
110 араыз.

Блім 1. Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасымен бастау
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Блім 2. Деректерді импорттау
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында кз деректерін импорттауа,
оны масатты деректерге тасымалдауа ж не жаа нысандарды (лгі жасатамасына
ауымына бірден импорттауа болады.
Деректерді импорттау арылы текшелер мен лшемдерді жылдам жасай ж не толтыра
аласыз.
Деректерді импорттаан кезде, Баытталан импорттау шебері рекеттерді
TurboIntegrator процесі ретінде сатайды. Процесс (лгі жобасы татасында нысан
ретінде крсетіледі. Lрекеттерді кейінірек айталау керек болса, бірдей
параметрлерді айта крсетілуіне жол бермеу шін, процесті іск оса аласыз.
Іске осыланда сз деректерін импорттайтын, масатты деректерге тасымалдайтын
ж не жаа нысандарды (лгі жасатамасы ауымына осатын процесті де жасауа
болады. Процесс лгі жасатамасы ауымында нысан ретінде крсетіледі ж не оны
шаырмайынша іске осылмайды. Бл оны іске оспас брын процесті рі арай
згертуге ммкіндік береді. Lкімшілік тапсырмаларды автоматты трде орындау
шін процестерді жоспарлауа болады. &осымша апарат алу шін, “Процестерді
басару” бетте 201 араыз.
Сонымен атар, IBM Cognos TM1 Performance Modeler ж не IBM Cognos Business
Viewpoint бадарламалары арасындаы лшемдерді тасымалдауа болады.

Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасы деректі алай
салыстырады
Деректі енгізген кезде IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасы
дерегіізді сіз енгізіп жатан дерек тріне байланысты салыстырады. Енгізу кезінде
дерегіізді алай салыстыру жнінде жасалан тадауларды бірін айта жаза аласыз.
Егер сіз Cognos тізім есебін немесе буманы енгізсеіз, айнар кзде аныталан лгі
олданылады. Баса айнар кзінен алынан дерек депкі бойынша тмендегі
жолдармен салыстырылады:
v &айнар кз файлындаы бірінші баана ж не лшемдер арсыда пайда болады.
Баса баандар лшемдер ретінде шолу аумаында ол жетімді болады.
v М тін баандары лшемдер ретінде осылады.
v Сандар баандары егер олар сандар болып табылса, крсеткіштер ретінде
осылады. Мысалы, Табыс деп аталатын баана лшем ретінде тсіндіріледі ж не
Телефон нмірі деп аталатын баан тлсипат ретінде тсіндіріледі.

Деректер кздерін импорттау
Бірнеше кздерді санынан деректерді текшелерді ж не лшемдерді жасау немесе
тарату шін IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасына импорттауа
болады.
&атысты деректер кздерінен баса барлы деректер кздері шін, кз деректері
онды м ндерді амтитын болса, біра алашы 100 жазбада онды м ндер болмаса,
деректер бтін сандар ретінде аныталады. Алайда, онды орындар саталады ж не
пішімдеуді онды сандарды осу шін олданыла аласыз.
© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2017
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Келесі деректер трлерін Performance Modeler бадарламасына импорттауа болады:
Б"лгіштері бар м'тіндік файлдар
Келесі файл пішімдеріні файлдарын импорттауа болады: CSV, TAB, CMA,
ASC ж не TXT.
Cognos TM1 Performance Modeler TXT ж не CSV файлдарын Microsoft
Windows айматы параметрлері мен жйе тілі файлды шифрлауа с йкес
келмейтін болса, зады шифрлаумен импорттауа олдау крсетпейді. Бл
м селені шешу шін, файлды UTF-8 шифрлауымен сатаыз немесе
Microsoft Windows айматы параметрлерін ж не жйе тілін файлды
шифрына с йкес келтіру шін згертііз.
Microsoft Excel файлдары
Microsoft Excel жмыс кітаптарында олданылан кейбір формулалар мен
функциялар импортталмаан. Бны Microsoft Excel жмыс кітабындаы
згерту жасалан баанны кшірмесін жасап, баандаы м ндерді ою шін,
"Арнайы ою" п рменін пайдалану арылы шешуге болады. Сондай-а,
жмыс кітабын ".csv" файлы ретінде сатап, сол ".csv" файлын импорттауа
болады.
атысты деректер к"здері (ODBC)
&атысты деректерді Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасына
импортау шін, атысты деректер кзін ж не срауларды анытауа
болатынын тсіну маызды. ODBC осылымдарыны импортталатын
деректер кздері шін орнатылатынын амтамасыз етііз.
IBM SPSS Statistics
IBM SPSS дерек орынан импорттаана дейін, IBM SPSS Access Pack
Package бадарламасына осылан ODBC драйверін жктегеніізді
тексеруііз керек. SPSS Access Pack Package бадарламасы IBM SPSS Statistics
немесе IBM SPSS Modeler бадарламаларын сатып алан кезде, ол жетімді
болады. ODBC драйверін жктеп аланнан кейін, ODBC осылымына
деректер кзін анытауа да болады. ODBC осылымдарын анытау туралы
осымша апаратты операциялы жйедегі пайдаланушы жаттамасын
араыз.
IBM Cognos есептері
Тек IBM Cognos Report Studio ішінде жасалан ана сралады ж не IBM
Cognos Workspace Advanced импорттала алады. Есеп срауларды амтитын
болса, есепті импорттай алмас брын сраулара жауап беру керек. Lдепкі
м ндері бар срауларды жай ана абылдауа болады. Бір м нді ж не кп
м нді сраулар тадауа болатын ытимал тізімді сынады. М тін немесе кн
шаырулары сияты, баса шаыру трлері шін срау ктетін пішімге срау
м нін енгізу арылы сраулара жауап беру керек.
Егер орналасу есептеулерін амтитын Cognos жазбасын импорттасаыз,
орналасу есептеулері импортталмайды. Себебі есептерді импорттау кезінде
CSV пішіміне трлендіруге болады ж не CSV орналасу есептеулеріне олдау
крсетпейді. Осы шыарылымды шешу шін, импорттау алдындаы срау
есептеулеріне арналан кез келген орналасу есептеулерін згертііз.
Есепті импорттаан кезде, деректерді шыарып алу рекеті Cognos Report
Studio есебін CSV файлына экспорттауа сас болады.
IBM Cognos бумалары
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Буманы импорттаан кезде деректерді шыарып алу рекеті Cognos Report
Studio есебін CSV файлына экспорттауа сас болады.
Ескерту: Егер сіз Cloud ортада Performance Modeler бадарламасын
пайдалансаыз, IBM Cognos бумалары деректер айнар кзі ретінде ол
жетімді емес.
IBM Cognos TM1 текше к"ріністері
Екі импорттау кздері ол жетімді:IBM Cognos TM1 текше к"рінісі ж не
IBM Cognos TM1 "лшем ішкі жинаы. Cognos TM1 текше кріністері ж не
лшем жиындары Cognos TM1 кімшісі арылы аныталан.
&олданылан бадарламада лшемді амтитын текшені импорттау шін,
алдымен бекіту иерархиясыны иелігі болу немесе бадарламаны
белсендірмеу керек.

Деректерді Интерактивті импорттау м)мкіндігін пайдаланып
импорттау
Бастапы деректер кптеген баандарды амтыанда, бастапы деректерді зерттеп,
андай баандар лшемдер, дегейлер, тлсипаттар немесе крсеткіштер крсетілу
керектігін анытаыз. Текшедегі тек лшемдерді немесе лшемдер ж не
крсеткіштерді екеуін де импорттауа тадай аласыз. Кз деректері файл, тізім есебі,
текше крінісі, лшемні Ішкі жиындары немесе реляциялы деректер кзі болуы
ммкін.

Процедура
1. (лгі дизайны блігіндегі лгі тбірін тінтуірді о жаымен басып,
Интеравтивтік импорттау тймешігін басыыз.
2. -лшемдер немесе Текше опциясын тадаыз.
3. &осымша: Жасалан импорттау TurboIntegrator процесі ретінде саталады.
Атауды Процесс атауы жолаына енгізііз.
4. Деректерді импорттау - Деректер кзін тадау терезесінде мына рекеттерді
бірін аятаыз:
Кесте 2. Деректер кзіні т рлері
Ма сат

&рекет

Microsoft Excel файлын импорттау

Т*р рісінен Файл тадаыз.
Импорттайтын файлды шолыыз.
Импортталып жатан файлды м ліметтерін
крсету шін Файл м'ліметтері опциясын
жайыыз.

Блім 2. Деректерді импорттау
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Кесте 2. Деректер кзіні т рлері (жаласы бар)
Ма сат

&рекет

Бліктелген м тін файлын импорттаыз

Т*р рісінен Файл тадаыз.
Импорттайтын файлды шолыыз.
Импортталып жатан файлды м ліметтерін
крсету шін Файл м'ліметтері опциясын
жайыыз.
Арнайы тілге онды табалар блгіштерін
ж не мыды табалар блгіштерін
пайдаланыыз келсе, Пішімдеу рісінен сол
тілді тадаыз.
&осулы кйінде жмыс істеп, деректерді
айта импорттау процесін орындауды
жоспарласаыз, ашытаы IBM Cognos TM1
серверінен ашылатын файлды орнын
крсетііз.

IBM Cognos Business Intelligence ішінде
жасалып, аныталмаан сраулары жо
арапайым кестелік тізімнен есеп деректерін
импорттау

Т*р рісінен IBM Cognos Есеп деректерін
тадаыз.
IBM Cognos BI Server Address рісіне мына
пішімде есепті осылым м ліметтерін
крсетііз: http://<host>/ibmcognos/cgibin/cognos.cgi. &осылымды тексеруге
болады.
Импорттау керек есепті орны мен атауын
Есеп орны рісінде крсетііз немесе есепті
тадау шін, Та%дау тймешігін басыыз.

Cognos TM1 текшені крінісін импорттау

Т*р рісінен IBM Cognos TM1 текше
к"рінісін тадаыз.
Импорттайтын текше ж не кріністі
тадаыз.

IBM SPSS Статистикалардан импорттау.
Серверде ODBC кзі крсетілуі керек.

Т*р рісінен IBM SPSS Статистикалары
тадаыз.
осылым м'ліметтері рісінде деректер кзі
осылымыны м ліметтерін крсетііз.
Дерек орындаы срауларды анытау ж не
згерту шін, срау растырышты ашыыз.

Cognos TM1 лшемні енгізуін импорттау
Бл параметр -шемдерді импорттау
п рменін пайдалананда ол жетімді болады.
&атысты деректер кзінен импорттау

Т*р рісінен IBM Cognos TM1 -лшем
жиындарын тадаыз.
Импорттайтын лшем ж не жиынды
тадаыз.
Мына “Деректерді атысты деректер кзінен
импорттау” бетте 19 мекенжайынан араыз.

5. Lдепкі бойынша деректер кзіндегі барлы баандар импортталу шін тадалады.
Импорттау сбелгілерін Баандар блігінде ойыыз немесе алып тастаыз,
осылайша тек импорттаыыз келген баандар ана тадалады.
6. Тек текше импорттау шін: егер баан алыпты лшем немесе лшем бірлік
лшемі болып ате аныталса, -лшем сбелгісін ойыыз немесе алып тастаыз.
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-лшем сбелгісі тадалан кезде, баан метрикалы лшем ретінде деледі
ж не баан ішіндегі деректер текшені толтыру шін пайдаланылады. -лшем
сбелгісі алынан кезде, баан негізгі лшем ретінде деледі.
7. &осымша м ліметтерді крсету шін, “Жетілдірілген енгізу параметрлерін
тадау” ішінде крсетілген процедураны орындаыз.
8. Ая тау тймешігін басыыз.

Нтижелер
Сіз тадаан р бір баана шін Cognos TM1 Performance Modeler ызметі жаа
лшемді рады. Кз деректері баан белгілерін амтыса, белгілер лшем атаулары
шін олданылады. Кз деректері баан белгілерін амтымаса, лшемдер column1,
column2, column3 ж не т.с.с.болып аталады.
Егер сіз жаа текшені импорттасаыз Cognos TM1 Performance Modeler ызметі оны
дерекпен зірлеп ж не текшені текше крушісінде ашады.
Интерактивті импорттау TurboIntegrator процесі ретінде саталады, оан деректер
кзін анытаан кезде сіз анытаан ат олданылады.
-зара байланысты т*сініктер:
“Процестерді басару” бетте 201
Деректерді импортталан ж не IBM Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасында паайдаланылан т сілін жасау, згерту ж не жоспарлау шін
процестерді басарыыз.

Жетілдірілген енгізу параметрлерін та,дау
Жетілдірілген параметрлерді Guided Import шеберінде IBM Cognos TM1 Performance
Modeler бадарламасында крсете аласыз. Жетілдірілген параметрлер
салыстыруларды бірнеше лшемдерді ру шін тешеуде іске осады ж не
амалдарды анытап немесе рады. Сонымен атар текшені зііз ран
салыстырулардан ра аласыз.

Бастаудан брын
Енгізу дерек кзін анытау. &осымша апаратты алу шін “Деректерді Интерактивті
импорттау ммкіндігін пайдаланып импорттау” бетте 13 араыз.

Процедура
1. Guided Import шеберінде Жетілдірілген басыыз. :лшемдерді енгізу терезесі
келесі ойындыларды крсетеді:
v Деректерді алдын ала арау - Деректер кзіні баандарын ж не мазмнын
крсетеді.
v Салыстыру - Импортталатын баандарды крсетеді (Кз элементтері) ж не
лшем, дегей немесе тлсипат сияты баанны мазмнын анытауа
ммкіндік береді. Салыстыру ойындысы сонымен атар (Mapped Source
Items) айнар кдегі бааналарды алай (Target Items) TM1 серверііздегі
нысандара салыстырыланын крсетеді.
Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасы енгізілуі ммкін бааналар шін
салыстыруларды рады. Жасалан салыстыруларды кез келгенін згертуге
болады.
2. Сипаттарды к"рсету тймешігін экранны тменгі жаында басыыз.
Сипаттар татасында тадалан бастапы элемент немесе масатты элемент шін
сипаттарды кре ж не орната аласыз.
Блім 2. Деректерді импорттау
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3. Салыстыруларды деу шін келесі рекеттерді бірін аятаыз:
v Lдепкі салыстыруды жою шін, Барлы салыстыруларды тазарту параметрін
тадаыз.
v Есептерді немесе файлдарды импорттаан кезде, деректерді бір дегейде
салыстыру шін Барлы салыстыруларды айта жасау, одан кейін
Иерархияларды аны тама%ыз параметрін басыыз.
v Есептерді не файлдарды енгізу кезінде салыстыруларды депкі салыстыруа
айтару шін Барлы салыстыруларды айта ру басып ж не содан кейін
Иерархияларды аны тау басыыз.
v Сонымен атар салыстыруларды элементті Салыстыру ойындысыны айнар
к"з Элементтер блімінен Ма сатты элементтер бліміндегі жаа
орналасыма жылжыту арылы дей аласыз. Сонымен бірге элементті бір
орналасымдаы Ма сатты элементтер блімінен блім ішіндегі жаа
орналасыма жылжыта аласыз. Элементті сйреп апаран кезде, мезер
элементті айда ж не алай апарылатынын крсетеді. Оны жаа лшем, бар
лшемні дегейі немесе тлсипат ретінде оюа болады.
4. Есептелетін баан осу керек болса, келесі рекеттерді орындаыз:
a. Есептелетін баан осу тймешігін басыыз.
b. Бастап ы элементтер блімінде Сипаттар татасында Бастап ы элемент
атын баана енгізііз ж не баана арналан Деректер т*рі параметрін
тадаыз.
c. Есептелген баан шін Салыстыру т*рі параметрін крсетііз.
d. -рнек рісіне есептелген баанды анытайтын рнекті енгізііз. :рнектер
нктелі тірмен (;) аяталуы керек.
Мысалы, аты-жнін осатын &ызметкерді атына есептелетін баанды осу
шін, келесі рнекті анытаыз:
v_Expression = v_Last_Name_0 | ’,’ | v_First_Name_1;
Есептелетін баанды мшелерді айта атауа оданасыз, мысалы, кзді алуа
масатты аттарды салыстыруа немесе арты табаларды кзден жоюа
олданасыз.
:рнекке арналан формулалар туралы осымша м ліметтерді алу шін, IBM
Cognos TM1 анытамалы н саулы ын араыз.
e. :рнекті н тижелерін кру шін Алдын ала к"ру тймешігін басыыз.
5. :лшемні сипаттарын теішеу шін Ма сатты элементтер блімін
Салыстырулар ойындысында тадаыз. &осымша апарат алу шін, “Деректі
енгізу кезінде лшемдер сипаттарын тешеу” бетте 17 араыз.
6. Дегейді згерту шін, Ма сатты элементтер бліміні Салыстырулар
татасында дегейін тадаыз.
a. Ма сатты элемент блімінде Сипаттар татасында дегейді атын енгізііз.
b. Ке%ейтілген блімін Сипаттар татасында осы дегей атысты болатын
лшемдерді крсету шін, ие "лшемі параметрін тадаыз.
c. &рылымдаы дегейді жылжыту шін, Де%гей индексі м нін згертііз.
7. Тлсипатты згерту шін, Ма сатты элементтер блімінде Салыстырулар
татасында тлсипатты тадаыз.
a. Сипаттар ойындысыны Ма сатты элемент блімінде Т"лсипат т*рі
тадаыз. Тлсипатпен салыстырылатын баанда санды м ндер бар болса,
тлсипат трі Санды болады.
Тлсипат шін баана салыстыруы м тінді амтыса, онда Тлсипат келесі
трлерді бірі болады:
v М'тін - Сипаттамалы апаратты амтамасыз етеді.
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v Та ырып - Нысан шін аударылан атты амтамасыз етеді, ол келесіде
сипатталан Блім 12, “(лгіні аудару”, бетте 207. Таырып бірегей атауды
талап етпейді.
v Ла ап аттар - Балама ат ретінде олданылады. Lрбір бркеншік ат бірегей
болу керек.
b. Егер Та ырып тадасаыз, с йкес the Тіл тадаыз. Мысалы, егер баана
салыстыруы Та ырып тлсипатында нім аттарын Бразилиялы португалия
тілінде болса, Португалды (Бразилия) тіл ретінде тадаыз.
c. Сипаттар ойындысыны Жетілдірілген блімінде Ие "лшемі ж не Ие
д'режесі атысты тлсипатты тадаыз.
8. Егер сіз енгізуді Guided Import > Cube арылы енгізуді кздесеіз, онда текше
сипаттарын тешей аласыз. &осымша апарат алу шін, “Деректі енгізу кезінде
текшелер сипаттарын тешеу” бетте 19 араыз.
9. Ая тау тймешігін басыыз.

Нтижелер
Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасы крсетілген енгізуде аныталан
лшемдер, д режелер ж не тлсипаттарды рады. Текшені жасауды тадасаыз,
текше де жасалады ж не деректермен осымша таратылады.
Енгізу анытамасы дерек айнар кзін анытаан кезде крсеткен атты олдану
арылы TurboIntegrator рдісі ретінде саталан.

Деректі енгізу кезінде лшемдер сипаттарын те,шеу
Жетілдірілген параметрлерді Guided Import шеберін IBM Cognos TM1 Performance
Modeler осымшасында крсеткен кезде, лшемдер сипаттарын тешей аласыз.

Бастаудан брын
Енгізу дерек кзін анытау. &осымша апаратты алу шін “Деректерді Интерактивті
импорттау ммкіндігін пайдаланып импорттау” бетте 13 араыз.

Процедура
1. Guided Import шеберінде Жетілдірілген басыыз.
2. Сипаттарды к"рсету тймешігін басыыз.
3. :лшемді Ма сатты элементтер блімінде Салыстырулар ойындысынан
тадаыз.
4. Сипаттар ойындысыны Ма сатты элемент блімінде -лшем атауы ж не
-лшем т*рі трлерін ажетінше згертііз. Мысалы, Табыстар лшемі есептеу
лшемі болуы ммкін. &осымша апарат алу шін, “Жаа лшемдер жасау” бетте
23 араыз.
5. -лшемдерді жа%арту рекетін крсетііз. Кздегі кез келген жаа элементті бар
лшемге олдану шін, Жа%а элементтерді осу тймешігін басыыз. айта
жинау "лшемі трін айнар кзде бар элементтерді ана олдану арылы
лшемді толытай айта ру шін тадаыз. Жа%артпа%ыз трін лшемді
айнар кзінен ешандай жаартуларысыз етіп алдыру шін тадаыз.
6. Егер сіз лшемді бірнеше д режелермен енгізіп жатсаыз ж не элемент аттары
бірегей болмаса, Бастап ы элементтерді% аттарын осу тексеру орабын
тадап ж не блгіш шін сипатты крсетііз. Блгіш сипаты бастапы атты
элемент атауынан ажыратады.
Бірегей емес элементтреді мысалы бірдей д режеде Жылдар лшемі болады.
Lрбір жыл бірінші ширекті ж не рбір бірінші ширек &атар айын амтиды.
Блім 2. Деректерді импорттау
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Бірегей емес элементтреді мысалы р трлі д режеде Солтстік Америка
лшемі болады. Онтарио Калифорниядаы ала ретінде ж не Онтарио
Канададаы аудан ретінде крсетілді.
7. Lр бір элемент шін депкі таырыпты ру шін Элемент аттарын та ырып
ретінде егер олар бірегей болса олданы%ыз трін тадаыз.
8. :лшем шін жалпыны крсететін элементті ру шін Жалпы элементті ру
тексеру орабыны тадаланына сенімді болыыз.
9. Аталан д режелерді ру шін Аталан д'режелерді ру тексеру орабын
тадаыз.
10. &айнар кз дерегін тедестірілмеген иерархия ретінде анытау шін
Те%дестірілмеген айнар к"з дерегі тексеру орабын тадаыз ж не содан
кейін иерархияны барлы еншілес элементтерді бірдей тередігін жасау
арылы немесе иерархияны тедестірмей алдыру арылы орындауды тадаыз.
11. Кз деректерін тегіс емес иерархия ретінде анытау шін, Тегіс емес к"з
деректері сбелгісін ойып, тегіс емес рылымды сатайтыныызды ж не бос
яшытара андай толтырыш деректерін кірістіретініізді тадаыз.
12. &рылымны ішіндегі лшемді жылжыту шін, -лшем индексі рісін
згертііз.
:лшемді жаа орына апара аласыз.
13. Тарма немесе еншілес элементтерді Элементті с рыптау трінде алай
срыпталатынын крсетііз.
14. &рамдас элементтерді  рамдасты с рыптау трінде срыпталуын
крсетііз. &осымша апарат алу шін, “:лшемдерде элементті ж не рамдасты
срыптау” араыз
15. Сонымен атар д режелерді, тлсипаттарды ж не текшелерді Сипаттар
терезесінде дей аласыз. Барлы згерістерді аятааннан кейін Ая тау
тймешігін басыыз.
-лшемдерде элементті ж'не

рамдасты с рыптау:

Баытталан импорттауды олданып деректерді импорттаан кезде, осымша
тймешігін басыыз, лшемде элементтерді срыптау жолын ж не элементтерде
рамдастарды срыптау жолын крсетуге болады.
элементтерді с рыптау
Элементтерді срыптау лшемдегі тектік деректер элементтеріні ретін анытайды.
Ешбір депкі элемент срыптауы элементтерді дереккзден енгізілген ретін
сатайды . Дегей не иерархия бойынша срыптау осымша сценарийлеу масаттары
шін олданыла алады. Мысалы, :нім жолы лшемі ішінде келесі элементтер болады:
Гольф жабдытары, Саяхат жабдытары ж не Сырты ораныс. Сіз бл элементерді
атауы бойынша срыптай аласыз немесе осы ретінде алдыра аласыз.
 рамдасты с рыптау
&рамдастарды срыптау лшемдегі элементтерді еншілес элемент ретін
анытайды. Ешбір депкі рамдас срыптауы рамдастарды дереккзден
енгізілген ретін сатайды. Сонымен атар рамдастарды атауы бойынша срыптауа
болады. Мысалы, саяхат жабдыы элементі келесі рамдастарды амтиды: палатка,
йытау аптары ж не шамдар. Сіз бл рамдастарды атауы бойынша срыптай
аласыз немесе осы ретінде алдыра аласыз.
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Деректі енгізу кезінде текшелер сипаттарын те,шеу
Текшелерді сипаттарын егер You can customize the properties of cubes if you chose
the Guided Import > Cube параметрін тадаан кезде Guided Import осымшасы
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында тешей аласыз.

Бастаудан брын
Енгізу дерек кзін анытау. &осымша апарат алу шін “Деректерді Интерактивті
импорттау ммкіндігін пайдаланып импорттау” бетте 13 араыз.

Процедура
1. Guided Import шеберінде Жетілдірілген басыыз.
2. Сипаттарды к"рсету тймешігін басыыз.
3. Салыстыру ауымыны Масатты элементтер бліміні жоары жаында
текшені тадаыз.
4. Текше шін атты енгізііз. Бл ат бар текше ат немесе жаа текше аты бола
алады.
5. Салыстырулар деректер кздерінде лшем бірлігі лшемдерін анытамайтын
болса, -лшем бірлігі "лшемін жасау тймешігін басыыз. Кз деректерінде тек
бір крсеткіш болса, деттегі крсеткіштер лшемін -лшем бірлік "лшемін
жасау сбелгісін тазарту арылы жоя аласыз.
Ма%ызды: Егер сіз депкі крсеткіштер лшемін импорттау барысында жоюды
тадасаыз, кейін осы текшеге жаа лшемдерді оса алмайсыз.
6. Деректі жа%арту рекетін енгізу амалы шін тадаыз.
v Деректерді осу деректер кзіндегі м ндерді бар текше м ндеріне осады.
v Деректерді ауыстыру кез келген бар текше м ндерін кздегі м ндермен
ауыстырады.
7. Амалды лшемге згерту шін Салыстыру т*рі астында М*ше т"лсипаты трін
басыыз. Нысан текше блігі ретінде лшем болады.
8. Бар лшемдерді текшеге осу шін Сипаттар ойындысыны Жетілдірілген
блімінде -лшемдерді та%дау трін басыыз.
9. &осыыз келген лшемдерді тадап, содан кейін Текшеге осу басыыз.
10. Сонымен атар лшемдерді, д режелерді ж не текшелерді Сипаттар терезесінде
дей аласыз. Барлы згерістерді аятааннан кейін Ая тау тймешігін
басыыз.

Деректерді атысты деректер кзінен импорттау
Реляциялы деректер кзінен деректі импорттамас брын, реляциялы деректер кзін
ж не SQL срауын жасауды тсінгеніізді тексерііз. ODBC байланыстары
аныталанын тексерііз. Байланысан кйде жмыс жасаанда, серверде аныталан
ODBC реляциялы дереккзін пайдаланасыз.

Процедура
1. Процестерді жасасаыз, келесі адама тііз. Интерактивті импорттау
ммкіндігін пайдалансаыз, мына рекеттерді бірін аятаыз:
v Егер тек лшемдерді импорттап жатсаыз, лгі дизайны блігіндегі лгі
тбірін тінтуірді о жаымен басып, Интеравтивтік импорттау >
-лшемдер тймешігін басыыз.

Блім 2. Деректерді импорттау
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v Егер жаа текшені импорттап жатсаыз, лгі дизайны блігіндегі лгі тбірін
тінтуірді о жаымен басып, Интеравтивтік импорттау > Текше
тймешігін басыыз.
2. Жазу рісінде атысты дерек к"зі (ODBC) опциясын тадап, осылым
м ліметтерін крсетііз.
3. Жйеізге аныталан ODBC реляциялы дереккзін тадаыз.
4. Срау растырышын ашыыз.
Басаша жолы – срау шін SQL кодын жазу.
5. Сраудаы деректерді алуа пайдаланатын баандарды крсету шін, Деректер
к"рінісі ойындысын басыыз ж не баандар немесе кестелерді Метадеректер
зертеушісі рісінен диаграммаа апарыыз.
Баандар немесе кестелерді зііз оса аласыз. Срау деректерді алу шін,
диаграммаа тікелей осатын баандарды пайдаланады. Срау диаграммаа
осатын кестелерге байланысты баандарды пайдаланады.
6. Баандар ж не кестелер арасындаы атынаса негізделген біріктірулерді жасау
шін, С рау диаграммасы ойындысын басыыз ж не келесі рекеттерді
орындаыз:
a. Кестелерді Метадеректер зарттеушісі рісінен диаграммаа апарыыз.
Срау баса кестелермен байланысу шін, диаграммаа осатын кестелерді
пайдаланады. Срау деректерді алатын кестелерге байланысты баандарды
пайдаланбайды.
b. &арым-атынас элементтерін тадап, арым- атынас жасау белгішесін
.
басыыз
c. &атынаса тбегейлігін крсетііз.
Тбегейлік наты деректерді екі рет санауды болдырмауа, жлдызды схема
лгілеріндегі орта тйы біріктірулерді олдауа, бастапы дереккздерді
жйесіне кіруді жасартуа ж не лшемдер немесе фактілер ретінде рекет
ететін элементтерді анытауа пайдаланылады.
&арым-атынастар мен лшем с йкессіздігі туралы осымша апаратты IBM
Cognos Framework Manager пайдаланушы н саулы ы блімінен крііз, ол IBM
Knowledge Center Cognos Business Intelligence с лемдесу бетінде
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEP7J/welcome) PDF блімінде
бар.
7. SQL срауын олмен деуге, SQL к"ру ойындысын басыыз. Деректі к"ру
ойындысында немесе С рау диаграммасы ойындысындаы орындалан
рекеттер SQL к"ру ойындысында крсетіледі.
8. Сраумен анааттансаыз, OK тймешігін басыыз.
9. Срау растырушысында немесе олмен жасалан сраудан айтарылан
деректерді алдын ала арап шыуа, Жа%арту тймешігін басыыз.
10. :лшемедерді салыстырыыз келсе, Келесі тймешігін басыыз.
Салыстыру туралы апаратты “Жетілдірілген енгізу параметрлерін тадау” бетте
15 ішінен рііз.
11. Ая тау тймешігін басыыз.

Нтижелер
Кз деректері импортталады, масатты деректермен салыстырылады ж не (лгі
дизайнына осылады. Оны стіне, рекеттер (лгі растыру блімінде крсетілетін
процесс ретінде саталан.
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Процесс жасасаыз, ол (лгі растыру блімінде нысан ретінде крсетіледі ж не
онымен наты байланысана дейін іске осылмайды.

Келесі рекет
Процесті оны іс р сімдерін деу арылы згерте немесе процесті кнделікті
жмыс блігі ретінде жоспарлай аласыз. &осымша апарат алу шін, “Іс р сімдерді
деу” бетте 204, ж не “Процестерді жоспарлау” бетте 205 араыз.
-зара байланысты т*сініктер:
“Процестерді басару” бетте 201
Деректерді импортталан ж не IBM Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасында паайдаланылан т сілін жасау, згерту ж не жоспарлау шін
процестерді басарыыз.

Блім 2. Деректерді импорттау
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Блім 3. лшемдерді жасау жне пішімдеу
Деректерді кіріс ж не талдаулар шін ол жетімді ету шін алдымен лшемдерді
жасау керек.
:лшем нім, уаыт ж не айма сияты бизнесті басты аспекті туралы атысты
деректерді кеейтілген категориясы болып табылады. Бір немесе бірнеше
иерархиялардаы мшелерді дегейлері осылан рбір лшем ж не есептелген
мшелерді немесе наты категорияларды міндетті емес орнатылуы. :лшемдер
IBM Cognos TM1 Бадарламаларынан ойынша торын, пішімдеу жолдарын,
баандарды ж не м тінм нді анытаан. :лшемді жасамас брын, деректерді ай
аспектілері атысанын анытау ж не жоспарларыызды жолдары ж не
баандарында андай деректер ажет болатынын шешу керек. IBM Cognos TM1
Performance Modeler бадарламасы рбір лшем тріне атысты сипаттарды сыну
арылы баыттайды.

Жа,а лшемдер жасау
:лшемді жасаан кезде, оны лшем трін крсетесіз.

Есептеу лшемдері
Есептеу лшемінде деректердегі математикалы ж не баса амалдарды орындайтын
формулалар бар. Мысалы, пайданы орнату ж не компания шін жоалан
нсауларды орнату шін немесе соы пайдаланушылара рылымды деректер
жазбасын беру шін тізімдерді олданан кезде есептеу лшемдерін олданыыз.

Уа ыт лшемдері
Уаыт лшемінде аржылы есептеу кезедері немесе сату тарнзациялары кндері
сияты пайдаланушылар шін маызды уаыт мшелері болады. Онда мыналар:
v жылдар, тосандар, айлар ж не апталар сияты к дімгі кн кезедері
v 13 апталы ндіріс кезедері сияты салалы кезедер
v аржылы жылдар сиятыпайдаланушы кезедері
v уаытты айлы кезедері, мысалы, айлы жылдар немесе айлар

Нс аларды, лшемдері
Нсалар лшемінде бадарламадаы мшені трлі зара рекеттесуіні деректері
болады. Мысалы, сіз жеткізу шыындарыны бюджет нсаларындаы
айырмашылыын кріп, алдыы жылы бюджет шыындарына салыстырыыз
келеді. Нсаулар лшеміндегі деректер блінбейді, себебі ол бірдей элемент шін
бірнеше деректер жазбаларын амтиды.

Иерархиялы лшемдер
Иерархиялы лшемде бизнесті, блімні немесе йымны есеп беру рылымы
болады. Бл лшем бадарламаны жмыс аынын анытайды. Жмыс растау
иерархиясыны соы тйінінде аяталандытан, жмыс аыныны логикасы
деректерді стігі тйінге ол жеткізілгенге дейін растау иерархиясы арылы жоары
баытталады. Растау иерархиясындаы шыа жетуді рбір адамында
пайдаланушылар атыснасу ытарына байланысты бадарламадаы кріністерді
© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2017
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тадаулы дей, алдына ала арай немесе жібере алады.

Жалпы лшемдер
Жалпы лшемде блімдер, німдер немесе ттынушыларды тізімдері сияты жалпы
мшелер болады. Жалпы лшемді наты лшем трін білмеген кезде пайдалануа
болады. :лшем трін соы кезеде згертуге болады.

Метрикалы лшемдер
Метрикалы лшемде маызды крсеткіштер жинаы немесе бизнесте немесе
йымда баылаыыз келетін німділікті кілттік крсеткіштері болады. Метрикалы
лшемдер Cognos TM1 электронды кестелер шешімдерінде олданылады. &осымша
апарат алу шін, “Метрикалы лшем” бетте 156 араыз.

Метрикалы крсеткіштер лшемдері
Метрикалы крсеткіштер лемі негізгі німділік крсеткіштері (KPI) немесе
метрикалары туралы осымша м ліметтерді береді. Метирикалы крсеткіштер
мысалдары бааны, кйді ж не трендті амтиды. Метрикалы крсеткіштер
лшемдері Cognos TM1 электронды кестелер шешімдерінде олданылады. &осымша
апарат алу шін, “Метрикалы лшем крсеткіші” бетте 157 араыз.

Есептеу лшемдерін жасау
Санды деректерде есептеулер ж не крсеткіштер жасау ажет боланда, есептеу
лшемін жасаыз.
Есептеу лшемінде деректердегі математикалы амалдарды орындайтын формуланы
амтиды. Мысалы, компанияызды пайдасы мен шыынын орнату шін есептеу
лшемін пайдаланыыз. Есептеу лшемі сонымен атар, лшемдерді крсеткіштерін
пайдаланатын лшем ретінде бола алады. Есеп лшеміні N ж не C сынды екі трі
болады. N есебі енгізу м ндеріне ие лшемні екі мшесіні арасындаы лшем
дегейінде орындалан арапайым есеп. C есебі біріктірілген орытынды беруге
арналан жиналан н тижелерде орындалан есеп. Есептеу лшемінде келесі
тлсипаттар болады:
v Атауы, мшені атауы.
v Пішім, пайдаланушы анытаан: нмір, кн/уаыт ж не м тін пішімдері.
v Та%дау тізімі, алдын ала аныталан лшем немесе жиын сілтемесі.
v О% айырмашылы ты% негізі, о м нні н тижесі, олайлы не олайсыз. Бл
тлсипат тек нса лшемімен бірге пайдаланылады. Мысалы, сатулар мен бааны
о м ні олайлы, ал сатулар ныны о м ні олайсыз болуы ммкін.
v N есебі енгізу м ндерінен алынан пара дегейінде орындалан арапайым есеп.
Мысалы: Жоспарланан табыс = Саны * Баасы.
v C есебі, жиналан н тижелерде орындалан есептеу. Біріктірілген есеп арапайым
есептерді н тижесінен алынады. Мысалы, орташа баа = &орытынды табыс /
&орытынды саны. :рнекті дегіш С есептеуде жалпы олданылан жинатау
т ртіптерін тадауда кмектеседі; Нлге апару, :лшенген орташа м н ж не
Уаытты орташа м ні.
v Салма о м нді теріс м нге згертуге минус 1 санын олданатын фактор болып
табылады. Мысалы, німні бірлік баасы 50 евро болса ж не шегерім 5 евро
болса, шегерімге олданылан -1 саныны салмаы осымша н тижені логикалы
стайды.
v Индекс мшелерге тез атынасу рсатын беретін санды м н.
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C есептеуін жина тау т)рлері
Осы біріктірілген м ндерді шешуге кмектесетін біріктірілген дегейде паратарды
жинатауын шешуге кмектесетін 3 жинатау тріне рнек дегіші ие болады.
v :лшенген орташа м н: Біріктірлуі керек м н A болса, B алым ж не C блгіш
болады, сонда A = B/C.
v Уаыт орташа м ні: Барлы кезедердегі м ндерді осындысы / кезедерді саны.
v Нлге апару: Біріктірілген м н нлге тееледі.
Мысал 1: Параты дегейінде крсетілетін нім шін бекітілген бааыз бар болса,
осы м н біріктірілген дегейдегі барлы айлар шін осы м н бірікіріледі. A = B/C
пішімінде есептеуді алу шін, сатылым бірлігіні баасы А болады, жалпы сатылым
м ні В ж не саны С болады. Сатылым бірлігіні баасы = жалпы сатылым м ні /
саны. :лшенген м н осы жадайда сан болады.
Мысал 2: :нім шін ай сайыны маржа % ие болсаыз, осы м ндерді біріктірілген
дегейі осымша есептеуді ажет етеді. Уаытты орташа м ні жиынтыты табыс
маржасы / уаыт кезедеріні санына ие. Маржа % шыысы арналан 4 ширек
кезені бірікіруі P1 = 4.5%, P2 = 6.4%, P3 = 3.6%, P4 = 5.2% болады. Уаытты
орташа м н шыысы 19.7 / 4 = 4.93%.
Мысал 3: :лшемге арналан біріктірлген м н керек емес болса, біріктіруді нлге
орнатасыз.

Есептеу лшемдерін арифметикалы N есептеулерімен
жасау
N есебі енгізу м ндеріне ие лшемні екі мшесіні арасындаы лшем дегейінде
орындалан арапайым есеп болып табылады.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы -лшемдер алтасын батырманы о жаымен
басыыз ж не Жа%а белгішесін басыыз

.

.
2. -лшем белгішесін басыыз
3. Жаа лшем атауын енгізііз ж не Есептеу тадаыз -лшем т*рі тізімінен.
4. :лшем мшелерін Атау тлсипатына тізімді жазып немесе кшіріп/ою рекетін
орындар осыыз. Мысалы: Саны, Ба а, Табыс, Сату ны, Сатудан тскен таза
пайда.
5. :лшемді сатаыз.
6. :дейтін есептеу лшемін ашыыз. Тиісті мшелерге арапайым формуланы
тікелей оса аласыз немесе рнек дегіші бар формуланы оса аласыз.
7. Жалыз есептеуге формуланы тікелей осу шін, мшені N есептеуі баанына
=<member1>*<member2> сзін жазыыз, бл жерде <member1> ж не <member2>
дегеніміз кіріс м ндері бар мшелер. Бл н тиже соы дегейдегі мшелер
німін береді.
8. :рнек дегіші бар формуланы осу шін, формуланы осатын яшыты
басыыз.
a. Сол яшытаы осымша тймешігін басыыз. :рнек дегіші ашылады.
b. Арифметикалы рісін &рекет т*рі рісінен тадаыз.
c. Lрекет трін тадаыз:+(осу)-(Алу)*(К бейту)/(Б лу)
d. -рнек рісінде ('<operand1>'*'<operand2>') рнегіндегі operand1 екі рет
басыыз. operand1 мшесіні атауын енгізііз. Мшені атауы атау
Блім 3. :лшемдерді жасау ж не пішімдеу
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тлсипатындаы мше атауынан бірегей болуы керек. Атау екі сзден трса,
атау бір тырнашада крсетіледі. Сонымен атар, мшелерді бір-бірлеп немесе
бір уаытта бірнеше мшені тадау арылы рнек деу ралына сйреп
апаруа.
e. <operand2> шін алдыы адамды айталаыз.
9. :лшемді сатаыз.

лшем функцияларын пайдаланып, N есептеулерімен бірге
есептеу лшемдерін жасау
:лшем функциясы пайдаланылан 'N' есебі лшемі ж не функция тадалан
мшені енгізу м ніні арасындаы лшем дегейінде орындалан есептеу болып
табылады.
:рнек дегішінде мше м ндерін есептеулерді енгізу шін олданылатын
кірістірілген функциялары бар. :лшем функциясы функция рнегі ж не енгізу м ні
ж не кейбір жадайларда тата м нінен алынан. :рнек дегіші лшем
функцияларын тадауда кмектеседі.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы -лшемдер алтасын батырманы о жаымен
басыыз ж не Жа%а белгішесін басыыз

.

.
2. -лшем белгішесін басыыз
3. Жаа лшем атауын енгізііз ж не Есептеу тадаыз -лшем т*рі тізімінен.
4. :лшем мшелерін Атау тлсипатына тізімді жазып немесе кшіріп/ою рекетін
орындар осыыз. Мысалы: Саны, Ба а, Табыс, Сату ны, Сатудан тскен таза
пайда.
5.
6.
7.
8.
9.

:лшемді сатаыз.
:дейтін есептеу лшемін ашыыз.
:рнек дегішіне функция осу шін, функцияны осатын яшыты басыыз.
Сол яшытаы осымша тймешігін басыыз. :рнек дегіші ашылады.
Функциялар ойындысын басып, -лшем функциялары аашын жайыыз.

10. Функция трін тадап, функцияны рнек дегішіне апарыыз. Егер Ке%естер
ойындысын бассаыз, тадалан функцияны толы тсініктемесін беретін
уатты деу олдауы ашылады.
11. -рнек рісіндегі мшені алып, <Input> рісіні стіндегі рнек дегішіне
апарыыз. Сонымен атар, ріске мшені атауын енгізе аласыз. Мшені атауы
атау тлсипатындаы мше атауынан бірегей болуы керек. Атау екі сзден трса,
атау бір тырнашада крсетіледі.
12. :лшемді сатаыз.
-зара байланысты т*сініктер:
“Функциялар” бетте 240
Д режелі ж не біріктіру д режелі есептеулерге арналан ол жетімді функциялар
сипатталды.

Есептеу лшемдерін арифметикалы C есептеулерімен
жасау
A 'C' есебі біріктірілген орытынды беруге арналан жиналан н тижелерде
орындалан есеп.
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Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы -лшемдер алтасын батырманы о жаымен
басыыз ж не Жа%а белгішесін басыыз

.

.
2. -лшем белгішесін басыыз
3. Жаа лшем атауын енгізііз ж не Есептеу тадаыз -лшем т*рі тізімінен.
4. :лшем мшелерін Атау тлсипатына тізімді жазып немесе кшіріп/ою рекетін
орындар осыыз. Мысалы: Саны/жылы, Бірлік ба асы, Табыс орытындысы,
Сатылымдарды# орытынды ба асы, Сатудан тскен орытынды таза пайда.
5. :лшемді сатаыз.
6. Есептеу лшемін ашыыз. Тиісті мшелерге арапайым формуланы тікелей оса
аласыз немесе рнек дегіші бар формуланы оса аласыз.
7. Жинаталан н тижелерді беру шін формуланы тікелеу осу масатында
мшені C есептеуі баанына =<member3>/<member4> сзін жазыыз, бл жерде
<member3> ж не <member4> есептелген м ндер болып табылады. Н тижесінде
жинаталан орытындыны біріктірілген есебі шыады.
8. :рнек дегіші бар формуланы осу шін, формуланы осатын яшыты
басыыз.
a. Сол яшытаы осымша тймешігін басыыз. :рнек дегіші ашылады.
b. Арифметикалы рісін &рекет т*рі рісінен тадаыз.
c. Lрекет трін тадаыз:+(осу)-(Алу)*(К бейту)/(Б лу)
d. -рнек рісінде ('<operand1>'*'<operand2>') рнегіндегі operand1 екі рет
басыыз. operand1 мшесіні атауын енгізііз. Мшені атауы атау
тлсипатындаы мше атауынан бірегей болуы керек. Атау екі сзден трса,
атау бір тырнашада крсетіледі. Сонымен атар, мшелерді бір-бірлеп немесе
бір уаытта бірнеше мшені тадау арылы рнек деу ралына сйреп
апаруа.
e. <operand2> шін алдыы адамды айталаыз.
9. :лшемді сатаыз.

Уа ыт лшемдерін жасау
Уаыт лшемі бадарламаны жмыс аынын анытайтын уаыт кезеін анытайды.
Уаыт лшемінде аржылы есептеу кезедері немесе сату транзакцияларыны
кндері сияты уаыт мшелері болады. барлы бадарламалар дерлік уаыт лшемін
ажет етеді. Уа ыт "лшемі ралын пайдаланып, мшелерді бірнеше дегейін оса
аласыз. Мысалы, тосан, ай ж не кндерді осуа болады.
Ескерту: Текшеде бірден кп уаыт лшемі олданылан кезде, уаыта атысты
есептеу текшедегі тек бірінші уаыт лшемін олданады.
Уаыт лшемінде келесі тлсипаттар болады:
v Атауы, мшені атауы.
v N есебі, соы дегейде орындалан арапайым есептеу.
v Басталу к*ні, лшемні бірінші кні.
v Ая талу к*ні, лшемні соы кні.
v
v
v
v

Со%ы кезе%, бірізділіктегі соы кезе.
Бірінші кезе%, бірізділіктегі бастапы кезе.
Алды%ы кезе%, бірізділіктегі алдыы кезе.
Келесі кезе%, бірізділіктегі келесі кезе.
Блім 3. :лшемдерді жасау ж не пішімдеу
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v Салма о м нді теріс м нге згертуге минус 1 санын олданатын фактор болып
табылады.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы -лшемдер алтасын батырманы о жаымен
басыыз ж не Жа%а белгішесін басыыз

.

.
2. -лшем белгішесін басыыз
3. Жаа лшем атауын жазыыз ж не Уа ыт п рменін -лшем т*рі тізімінен
тадаыз.
4. Уаыт лшемін толтыру ралын пайдалану немесе мшелерді олдап осу
арылы уаыт лшемін толтыра аласыз. Уаыт лшемін толтыру ралы туралы
толы м ліметті “Мшелерді уаыт лшемі ралымен бірге осу” блімінен
крііз. Мшелерді олдап осу шін, тмендегі адамдарды орындаыз.
5. :лшем мшелерін Атау тлсипатына тізімді жазып немесе электронды
кестеден кшіріп/ою рекетін орындап осыыз. Мысалы, жыл, Q1, Q2, Q3, Q4
6. Крсетілген мысалды пайдаланып, Жыл мшесі шін Бірінші кезе% тлсипатын
тадаыз ж не Q1 енгізііз.
7. Бір мше шін Со%ы кезе% тлсипатын тадаыз ж не Q4 енгізііз.
8. Осындай мысалдан Q1 мшесін тадаыз ж не Басталу к*ні тлсипатын
тадаыз. Ашылмалы кнтізбеден Q1 шін бірінші кнді тадап алыыз.
9.
10.
11.
12.
13.

Ая талу к*ні тлсипаты шін осы рекетті айталап, Q1 соы кнін тадаыз.
Q2, Q3 ж не Q4 шін осы адамдарды айталаыз.
Q1 мшесі шін Келесі кезе% тлсипатын тадап, Q2 деп жазыыз.
Q2 мшесі шін Алды%ы кезе% тлсипатын тадап, Q1 деп жазыыз.
Бірдей мше шін Келесі кезе% тлсипатын тадап, Q3 деп жазыыз.

14. Q3 ж не Q4 мшелерін айталаыз.
15. :лшемді сатаыз.

М)шелерді, уа ыт лшемі ралымен бірге осу
Уа ыт "лшемін жасау ралын мшелержі бірнеше д режелерін осу шін ж не
мшелерді иерархиясын крсету шін олдана аласыз. &ралды пайдалану,
мшелерді осуды оайлатады. Мысалы, тосадар, айлар ж не кндерді оса аласыз.
Уа ыт кезе%і мен т"лсипатты осу ралын олданбастан брын уаыт лшемін
рыыз.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы лшемді екі рет басыыз.
2. &ралдар татасындаы нысан крінісінде Уа ыт "лшемін жасау белгісін
.
басыыз
3. 1. Кезе% де%гейі тймешігін ныыз.
4. &ажетті дегейлерді тадау арылы лшемннен жылдар, тосандар, айлар кндер
осуды бірін тадаыз.
5. Жылдарды осуды тадасаыз, крсеткішті Жыл белгісіне ойыыз. йымыыз
жылдар кнтізбесін пайдаланатын болса, 365 (немесе 366) к*ндік жыл
к*нтізбесі тадаыз. йымда айлы жылдар пайдаланылса, 52 апталы айлы
жылды тадаыз. Тосандар, айлар ж не апталарды тадау кп жылдар бойы
жасалан тадауа т уелді ол жетімді болады. Кнтізбелік жылдарды
пайдалануды тадасаыз, тосанда рашан 3 айдан трады ж не ай рашан
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кнтізбеге с йкес келетін болады. Айлы жылдарды пайдалануды тадасаыз,
тосан рашан 13 аптадан тратын болады.
6. Айлы жылдарды олдануды тадасаыз, крсеткішті Айлар стіне апарыыз.
Апталарды тосандаы айлара алай блінгенін тадаыз.
7. Жылды кнтізбені олдануды тадасаыз, крсеткішті Апталар стіне
апарыыз. Екі айды амтитын апта екі ай арасында алай блінетінін тадаыз.
8. 2. [за ты .
9. Бастау к*ні орабында бірінші кезені бастау кнін лшемге осу шін
орнатыыз. Мысалы, бл аржылы жылды бірнші кні болуы ммкін.
10. Ая тау к*ні орабында соы кезені соы кнін лшемге осу шін
орнатыыз. Мысалы, бл аржылы жылды соы кні болуы ммкін.
11. Ауысу кнін тадаыз. Ауысу кні бастау кні бола алады немесе ол бастау не
аятау кні арасында болады. Егер ауысу кні аныталан уаыт кезеіні
арасында болса, онда сол кезе болаша кезе ретінде арастырылады. Егер
ауысу кні аныталан уаыт кезеіні соынан кейін пайда болса, онда ол кезе
тарихи болып есептеледі.
12. Егер айды кнтізбені соы кніні соына ойыыз келсе, И' белгісін Ай
со%ын к*нтізбеге таайындау параметрін басыыз.
13. 3. М*шелерді% аттары басыыз. :лшемге осатын мше дегейлеріне
пішімделетін параметрлерді орната аласыз.
14. Пішімдеу параметрлерін абылдаыыз келсе мше д режесін тадаыз.
Мысалы, пішімдеуді жылдара олданыыз келуі ммкін.
15. Пішімдеу орабында мше д режесіне абылдаыыз келген пішімдеуді
тадаыз.
16. Префикс ж не Суфикс терезелерінде деректерді крсетіліміне осылатын
префикстер мен суфикстерді орнату міндетті емес. Мысалы, &Ж элементін
аржы жылын косету шін жылдара жалау ретінде осыыз. 2011-2012
жылдар содан кейін 2011-2012 аржы жылдары ретінде крсетіледі.
17. Баса мше дегейлеріне пішімдеу параметрлерін ажетінше олданыыз. OK
тймесін басыыз.
18. :лшемді сатаыз.

Нс аларды, лшемдерін жасау
Бір деректі трлі нсаларын салыстыру ажет болан кезде нсалар лшемін
жасаыз.
Нсалар лшемінде бір деректі салыстыратын трлі нсалары бар, мысалы,
аымдаы бюджеттегі алдындаы жылдарды шыындары бар айырмашылытар.
Нсалар лшемдеріндегі деректерді детте біріктіруге болмайды, себебі бірнеше
деректер жазбасы сол элементке осылан. Нсалар лшемдерінде келесі
тлсипаттар болады:
v Атауы, мшені атауы.
v Пішім, пайдаланушы анытаан: нмір, кн/уаыт ж не м тін пішімдері.
v Есептеуіш Н с асы

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы -лшемдер алтасын батырманы о жаымен
басыыз ж не Жа%а белгішесін басыыз
2. -лшем белгішесін басыыз

.

.
Блім 3. :лшемдерді жасау ж не пішімдеу
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3. Жаа лшем атауын енгізііз ж не Н с алар п рменін -лшем т*рі тізімінен
тадаыз.
4. :лшем мшелерін Атау тлсипатына тізімді жазып немесе электронды кестеден
кшіріп/ою рекетін орындап осыыз. Мысалы: 2004 аржы жылыны# бюджеті,
2005 аржы жылыны# бюджеті, 2004 аржы жылыны# болжамы, 2005 аржы жылыны#
базисі.
5. :лшемді сатаыз.

Келесі рекет
Нсалар лшемдерін раннан кейін арапайым рнектерді жаза аласыз. Мысалы,
=Budget - Forecast, деректі сас трлерін салыстыру немесе лшем ызметтерін
олдану, VARIANCE ж не VARIANCEPERCENT элементтері “Жарамды нсаны
трі” тлсипатыны пайдасын Есептеу лшемінде олдану.

Иерархия лшемдерін жасау
IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішінде иерархиялы рылымдаы мшелер
тізімін амтитын иерархиялы лшем жасау.
Бадарламада иерархиялы рылымды ажет ететін элементтер тізімі болуы ажет.
Мысалы, континент, айма ж не ала. Иерархиялы лшем Дегейді жоарылату
ж не Дегейді тмендеті функцияларын пайдалануа ммкіндік береді. Мшелерді
тектік мшеге сйреп апаруа да болады. Бірнеше тектік иерархияларды кшіріп ою
арылы немесе CTRL пернесін басып трып, мшені тектік мшеге немесе мшелер
тобына сйреу арылы жасауа болады. Жаю ж не Жию м тінм н м зірі п рмендері
иерархия мшелерін крсетуге ж не жасыруа ммкіндік береді. Иерархия лшеміде
мына тлсипаттар бар:
v Атауы, мшені атауы.
v Салма о м нді теріс м нге згертуге минус 1 санын олданатын фактор болып
табылады.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы -лшемдер алтасын батырманы о жаымен
басыыз ж не Жа%а белгішесін басыыз

.

.
2. -лшем белгішесін басыыз
3. Жаа лшем атауын енгізііз ж не Иерархия п рменін -лшем т*рі тізімінен
тадаыз.
4. :лшем мшелерін Атау тлсипатына тізімді жазып немесе электронды кестеден
кшіріп/ою рекетін орындап осыыз. Мысалы, Африка, Египет,Судан, Уганда.
5. Осы мысалды пайдалана отырып, Мысыр, Судан ж не Уганда мшелерін
ерекшелеп, Та%далан тарма тарды% де%гейін жоарылатубелгішесін басыыз.
Тадалан мшелер Африка мшесіні мшелері болады.
6. :лшемді сатаыз.

Келесі рекет
Иерархия лшемін жасааннан кейін, кптеген мшелерді олмен жасай немесе оан
мшелерді импорттай аласыз. Сонымен атар, ауіпсідікті олдана аласыз.

30

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Жалпы лшемдерді жасау
:лшемні жалпы нсасын IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында
лшем тріні растыына рады.
:лшемдер тек шеде олданылан кезде, текше лшем тріне байланысты реттеледі,
сондытан, бл кп жалпы трдегі лшемдерді болмауыны жасы саясаты. Жалпы
лшемде келесі тлсипаттар болады:
v Атауы, мшені атауы.
v Пішім, пайдаланушы анытаан: нмір, кн/уаыт ж не м тін пішімдері.
v Та%дау тізімі, алдын ала аныталан лшем немесе жиын сілтемесі.
v N есебі, соы дегейде орындалан арапайым есептеу.
v C есебі, жиналан н тижелерде орындалан есептеу.
v Салма о м нді теріс м нге згертуге минус 1 санын олданатын фактор болып
табылады.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы -лшемдер алтасын батырманы о жаымен
басыыз ж не Жа%а белгішесін басыыз

.

.
2. -лшем белгішесін басыыз
3. Жаа лшем атауын енгізііз ж не Жалпы п рменін -лшем т*рі тізімінен
тадаыз.
4. :лшем мшелерін Атау тлсипатына тізімді жазып немесе кшіріп/ою рекетін
орындар осыыз.
5. :лшемді сатаыз.

Келесі рекет
Жалпы лшем трін текшеде олданана дейін ажетті трге згерту керек.

лшем т)рін згерту
жалпы лшем жасаланнан кейін, лшем трін жалпыдан ажетті лшем тріне
згерте аласыз.
Жалпы лшем трін текшеге олдануа дейін згертуге болады, жалпы лшем трі
соы лшем трі белгісіз болан кезде ол жетімді болады. Текше жасалан кезде,
текше тмендегі т ртіпте реттеледі:
1. Негізгі
2. Иерархия
3. Жалпы
4. Уаыт
5. Нсалар
6. Есептеу
Бл рет рашан траты ж не Нсалар мен Есептеулер тізімін ояды, себебі бл
лшемдер жол элементтерін жоары тізім пішіміндегі жол элементтерін амтиды
немесе мшелерді м тін пішімдерімен амтиды. &алыпты олданыста Нсалар ж не
Есептеулер лшемдері бірге олданылмайды.

Блім 3. :лшемдерді жасау ж не пішімдеу
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Процедура
1. Жалпы лшемді ашыыз.
2. :лшем атауын батырманы о жаымен басыыз ж не -лшем т*рін "згерту
басыыз.
3. Тізімнен жаа лшем трін тадаыз. OK тймесін басыыз.
4. :лшемді сатаыз.

лшемдерді ,деу
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасындаы лшемді деу ралын
лшемні тлсипаттарын ж не мшелерін осу, жою ж не згерту шін олдануа
болады.
&ол жетімді тлсипаттарды баандарына Санды , М'тін ж не Б*ркеншік ат
тріні осымша тлсипаттарын оса аласыз.
:лшемге жаа мшелер осуа болады, олар жасырын немесе крсетулі ж не орыны
згерген болуы ж не мшелерді иерархиясы аныталуы ммкін. Мшелерді жеке
осуа немесе электронды кестеден алып оюа болады.

Санды тлсипатты жасау
Есептеу масаттарына санды тлсипат жасаыз.
Санды тлсипатты соы немесе біріктірілген дегейлерде мшелерге орнатуа
болады. Соы дегейдегі м ндерде есептеу ж не жалпы трдегі лшем біріктірілген
дегейдегі есептеулерге олдануа болады. М тін жолдарын санды тлсипаттара
енгізу ммкін емес. Есептеу тріні лшемінде немесе жалпы лшемдегі есептеу
масаттарына санды тлсипаттарды олданыыз.

Процедура
1. :лшемді ашыыз.
2. Атауы бааныны астындаы мшені батырманы о жаымен басып, Жа%а
т"лсипат осу п рменін тадаыз.
3. Тлсипат атауын Жа%а т"лсипат атауын е%гізу жолында енгізііз.
4. Санды п рменін Т"лсипат т*рі п рменінен басыыз.
5. Растау шін OK тймешігін басыыз. Бір атты баан крсетіледі.
6. Соы дегейдегі рбір мшедегі тлсипата м ндер енгізе аласыз.
7. :лшемді сатаыз.

Мтін тлсипатын жасау
:лшем мшелеріне м тіндік тадау жасау шін, м тін тлсипаттарын оса аласыз.
М тін тлсипаттары тарма м ндеріне арналан. М тін тлсипаты мшелерді
трлендіру шін пайдалануа болады. Мысалы, жаластырылмаан мшелерді
белгілеу шін м тін тлсипатын пайдалана аласыз, біра лі де біріктірулерге
осылан болуыыз керек.

Процедура
1. :лшемді ашыыз.
2. Атауы бааныны астындаы мшені батырманы о жаымен басып, Жа%а
т"лсипат осу п рменін тадаыз.
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3.
4.
5.
6.

Тлсипат атауын Жа%а т"лсипат атауын енгізу рісіне енгізііз.
М'тін параметрін Т"лсипат т*рі п рменінен басыыз.
Растау шін OK тймешігін басыыз.
Жаа ана жасалан жаа тлсипатты астындаы мше яшыын басып,
тарматы жазыыз ж не растау шін айту тймешігін басыыз.
7. :лшемді сатаыз.

лшемде б)ркеншік ат тлсипатын жасау
Бркеншік аттар мше атауыны орнына рнектерде ж не сілтемелерде олданылуы
ммкін.
(лгідегі нысандар шін бркеншік аттар балама ат болады. Бркеншік ат ж не
таырып атауын да рнектерді дегіште олдануа болады ж не рнек дегіші
айтадан мше атауына сілтеме жасай алады. Бркеншік атты пайдаланып, ателік
жасап ойсаыз, рнек дегіші м тінді ызыл тсте ызыл сызыпен белгіленген.
:лшем сипаттарын да жаа бркеншік ат жасай аласыз.

Процедура
1. :лшемді ашыыз.
2. Атау бааныны астындаы мшені батырманы о жаымен басып, Жа%а
т"лсипат осу п рменін тадаыз.
3. Бркеншік ат атауын Жа%а т"лсипат атауын енгізу рісіне енгізііз.
4. Б*ркеншік ат параметрін Т"лсипат т*рі п рменінен басыыз.
5. Растау шін OK тймешігін басыыз. Баан бркеншік аттарды крсетеді.
6. Жаа тлсипаттарды астында жаа жасалан мшелердегі яшытарды басыыз
ж не рбір мшеге тадаан бркеншік атты енгізііз ж не растау шін енгізу
тймешігін басыыз.
7. :лшемді сатаыз.

Мысал
Траты мшені аты Q1 сатулар болса, сол мшені таырыбы Сатуды# бірінші
тосаны ж не бркеншік ат Q1 болса, барлы ш атауды рнектер дегішінде
пайдалануа болады. Сондытан келесі рнектер бірдей.
Кесте 3. М ше, таырып жне б ркеншік ат атаулары рнекте
М*ше аты

Та ырып

Б*кеншік ат

Q1 сатулар

Сатуды бірінші тосаны

Q1

='Q1 sales' * Price

='First quarter sales' *
Price

=Q1 * Price

Курсорды рнек дегішіндегі таырып немесе бркеншік ат стіне апарып ойан
кезде, мше атауы крсетіледі.

лшемді крсету параметрлерін ,деу
:лшемде тлсипаттарды лшем дегішінде алай крсетілуіне тиіс згертілуі
ммкін крсету параметрлері бар.
Жарамды лшем бар болуы керек. Тлсипаттарды тлсипаттар тілатысу терезесінде
згертуге болады.

Блім 3. :лшемдерді жасау ж не пішімдеу

33

Процедура
1. :лшемді ашыыз.
2. Ат таырыбыны о жаын басып ж не Барлы к"рсету параметрлері белгісін
басыыз.
3. -лшемдер тілатысу терезесінде крсеткііз келген тлсипаттарды тадаыз.
4. OK тймесін басыыз.
5. :лшемді сатаыз.

лшемге жалыз м)шені осу
:лшемді деу арылы тшемге жалыз мшелерді оса аласыз. :лшемге жаа
мше, м тін мшесін немесе еншідес мшені осуа болады.

Процедура
1. :лшемді ашыыз.
2. <Жа%а м*ше осу> рісіні Атауы баанынан екі рет басыыз.
3. Жаа мше атауын енгізііз.
4. Жаа мшені мшелер тізіміні дрыс орнына жылжытып ойыыз.
5. Жаа мшені иерархиядаы дрыс жерге ою шін Та%далан м*шелерді
т"мендету ж не Та%далан м*шелерді к"теру п рменін олданыыз.
6. :лшемді сатаыз.

лшемге бірнеше м)шелерді осу
Кесетізде мшелер тізімі болса, осы мшелерді ою рекетін олдану арылы оса
аласыз.

Процедура
1. :лшемді ашыыз.
2. Ашы электронды кестеден мшелерді кшірііз.
3. Мшелерді ойыыз келген кезде мшені о жаын басыыз.
4. Келесі параметрлерді тадай аласыз: Жо ары ою, Еншілесті ою Т мен ою.
5. :лшемді сатаыз.

Біріктіруден мшені жою
Бір біріктіруде мшені екі данасы болса, біріктіруді дрыс сатау шін даналарды
бірін жоюа болады.
Мшелер бір біріктірудегі екі трлі иерархияларда крсетілсе, біріктіруді барлыын
дрыс сатау шін бір дананы жою керек. Кптеген басты м ндерден тратын мшені
жойан кезде, тадалан мшелер біріктіруден жойылады. Егер мшеде тек бір тектік
элемент болса, ол мше жоары дегейге жылжытылып, мшені еншілес
элементтері мшеге атысты здеріні орнын сатайды.

Процедура
1. :лшемді ашыыз.
2. Мшені о жапен басып, Топтан м*шелерді алып тастау тймешігін басыыз.
Бірден кп мшені тадауа болады.
3. Мшені жою шін OK тймешігін басыыз.
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$лкен лшемдерде іздеу
(лкен лшемдерді дейтін кезде, шарлау иын болады. Жеілдету шін, лшем
дегішінде ашылатын лшемні брыннан бар элементтері арылы іздей аласыз.
Элемент бірден кп пайда болан кезде, элементті іздейтін кезде бірнеше н тижелер
ала аласыз. С йкес келетін элементтері бар иерархияларды барлыын іздеу
н тижелері крсетеді. Жоары енгізілген элементтер шін, мына іздеу н тижелері
шарлау шін иын болады. Ішкі орытындыларды іздейтін кезде, кірістірілген іздеу
н тижелеріні жоары дегейін арай ж не еншілестерін анытау шін оларды
кеейте аласыз.

Процедура
1. Мазмн татасы ішінде деуді алайтын лшемге немесе крсеткішке ашыыз.
2. Іздеу рісіндегі тапыыз келетін элементтерді іздеу шартын енгізііз ж не іздеу
белгішесін басыыз. Бл іздеу аымдаы шарта с йкес келетін элементтерді
айтарады. Толы зерттеу шін еншілесті кеейте аласыз.
3. Іздеуді тазалау шін ж не лшемдегі барлы элементтерді арау шін іздеуді
тазалау тймешігін басыыз.

М)шелерді пішімдеу
Пішім мшелер шін пайдаланушы анытаан сипат болып табылады. Пішімді
деуші арылы сан м нерін, кнді, уаытты ж не м тінді анытай аласыз.
Пішім сипаты нсаларда ж не есептеу лшемдерінде ол жетімді болады. Формат
сипаты тілатысуа арналан форматты иеленеді, онда сіз алаан форматыызды
тадап ж не формат параметрлерін орната аласыз.

М)шені пішімдеу
Нсалар мен есептеу лшемдерінде мшелерді пішімдей аласыз. пішімді бар тадау
тізіміні жинаы бар мшеге орнатылса, операция тадау тізімін жояды.

Процедура
1. :лшемді ашыыз.
2.
3.
4.
5.
6.

Пішім тлсипатынан мшедегі мше яшыын екі рет басыыз.
&алаан Формат Т*рін тадаыз.
Міндетті сипаттарды сіз тадаан формат шін орнатыыз.
олдану тймешігін басыыз.
:лшемді сатаыз.

Те,шелетін пішімдер
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында нсалар ж не есептеу
лшемдеріндегі тешелетін дисплей пішімдерін крсете аласыз.
Назар аудары%ыз: Пайдаланушылы пішімдеу шекейлері деректермен бірге
саталады. Баса пайдаланушылар м ны кргенде, оларды пайдаланушы т ртіптері
осы т ртіппен айта жазылан болады. Пішім т*рі тізімінен сізге керек пішім ол
жетімсіз боланда ана тешелетін пішімдеу шекейлерін пайдаланыыз.
Осы жерде сіз олданатын тешелетін пішім синтаксисіні екі трі бар: ICU
негізделген пішімдеу ж не MDX негізделген тешелетін пішімдеу.

Блім 3. :лшемдерді жасау ж не пішімдеу
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10.2 нсасына дейін Cognos TM1 тиісті нсасында MDX негізделген пішімдеу
олданылады. 10.2 ж не одан кейінгі нсадаы Cognos TM1 Performance Modeler
ж не Cognos Insight бадарламаларында ICU ж не MDX пішімдеуіні екеуі де
олданылады.
ICU синтаксисі депкі параметр бойынша Cognos Performance Modeler ж не Cognos
Insight бадарламасында пайдаланылады. MDX синтаксисін пайдалану шін, келесі
жалауша config.ini файлында Cognos Performance Modeler ж не IBM Cognos
Insight бадарламасы шін орнатылуы керек. config.ini параметріні орны
орнатылымыыза байланысты болады, мысалы: C:\Program Files\IBM\cognos\
tm1_64\perfmodeler\configurations\config_version_number\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Осы жалауша орнатылмаан болса немесе кірістірілмесе, ICU синтаксисі
пайдаланылады.

Те,шелетін пішімдерді орнату
:лшемдегі мшені пішімдеу шін, келесі адамдарды орындаыз:
1. :лшемді ашыыз ж не мшені Пішім яшыында тінтуірмен екі рет басыыз.
2. Пішім т*рі параметрін Те%шелетін ішінде тадаыз.
3. Сан немесе К*н параметрін тадаыз.
4. :рісте пайдаланылатын рнек пішімін енгізііз ж не олдану тймешігін
басыыз.
^лгілер астында сіз енгізген тешелетін пішімді алдын ала арай аласыз.

Те,шелетін пішімдерге арналан ICU синтаксисі
ICU синтаксисін пайдаланатын пішім рнектері  мен белгілер жиынын (табалар)
амтиды. О ж не теріс сандарды пішімделу жолын крсетесіз. Теріс ішкі лгіні
крсетпесеіз, шектелген минус табалы префиксі бар о пішімдеуді теріс сандар
пайдаланады.
Мысалы, келесі лгіні тешелетін пішімдеу рісін келесі лгіде
терсеіз:#,##0.00;(#,##0.00)
v О сандар келесідегідей пішімделеді: 123,456,789.00
v Теріс сандар келесідегідей пішімделеді: (123,456,789.00)
Нктелі тір (;) о ж не теріс ішкі лгілерді бледі.
(лкен сандарды наты крсетуге пайдаланылатын топтастыру блгішін згерту
жолын баса мысал крсетеді.
Келесі лгіні тешелетін пішімдеу рісінде терііз: #,##,##0
Бл лгі пішімдеріні сандары келесідей:
v О: 12,34,56,789
v Теріс: -12,34,56,789
&осымша апарат алу шін, келесі веб-торапа тііз: http://icu-project.org/apiref/
icu4c/classDecimalFormat.html, and search for “Special Pattern Characters”.
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Тешелетін кн пішімдері шін, кн лгісін пайдаланыыз. Кн лгісінде
табаларды жолдары кн ж не уаыт деректерімен алмастырылады.
Мысалы: hh:mm a параметрі уаытты келесідегідей пішімдейді:
v 12:00 тске дейін
v 06:00 тстен кейін
Баса мысал: EEE, MMM d, ’’yy параметрі кнді келесідегідей пішімдейді:
Mon, Oct 30, ’15
&осымша апарат ж не мысалдар алу шін, келесі веб-торапа тііз:
http://userguide.icu-project.org/formatparse/datetime, and look for “Date/Time Format
Syntax”.

Те,шелетін пішімдерге арналан MDX синтаксисі
MDX синтаксисін пайдаланатын рнектерді лгілерін “санды м ндер”
таырыбынан IBM Cognos TM1 Perspectives, TM1 Architect, ж не TM1 Web
жаттамасын араыз.

Жиындырды жасау
Жиындар лшемнен элементтерді жиынын шектейді.
Жиындарды пайдалануды кейбір мысалдары тменде сипатталан:
v Тадау иізіміндегі элементтерді санын шектеу шін, есептеу лшемінде тадау
тізімімен пайдаланатын жиынды жасаыз.
v Пайдаланушы кріністе арайтын айладры санын шектеу шін, уаыт лшемінен
жиынды жасаыз .
v :німдерді тізімінен орытындыны жасыру шін, жиынды жасаыз.
Жиын басты лшемнен тадалады. Жиындар траты ж не динамикалы болады.
IBM Cognos TM1 интерфейстерде CognosTM1 Architect ж не Cognos TM1
Perspectives сияты интерфейстерде IBM Cognos TM1 Performance Modeler
барламасымен бірге ашылса, MDX рнегі сипаттарда крсетіледі ж не пайдаланушы
ескерту алады. Динамикалы жиынды десеіз, жиын траты жиын ретінде
саталады.
Жиындарда сзгілерді пайдалана аласыз. Мысалы, пошта индексіні тлсипатына ие
болсаыз, “SW” м німен басталатын пошта индексімен бірге барлы сипаттарды
іздейсіз. Сзгілерді осу ж не брыннан бар мшелерді жоюа олданасыз.

Процедура
1. (лгі жасатамасы татасындаы лшемді тінтуірді о жаымен басыыз ж не
Жа%а > Жиын тймешігін басыыз
2. Жиын атауын енгізііз ж не OK тймешігін басыыз.
3. Жиына осатын мшелерді тадаыз. Оны жасауды р трлі дістері бар:
v Жиында ажет емес мшелерді жасыру немесе
v

сзгісін жиында ажетті элементтерді тадауа пайдаланыыз. &осымша
апарат алу шін, “Жиында сзгіні пайдалану” бетте 39 араыз.

Мшелерді жасыру шін:
Блім 3. :лшемдерді жасау ж не пішімдеу
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a. Жиына олданатын дегейге арналан кіл мшесін тінтуірді оі жаымен
басыыз. Мысалы, уаыт кезедері ретінде жыл, айлар, апталар болса, біра тек
айларды олданыыз келсе, кез келген ай элементін тінтуірді о жаымен
басыыз.
b. С йкес Жасыру п рменін тадау терезесінен тадаыз.
Ескерту: Жиындаы мшені жасыран кезде, мше жойылмайды.
4. Жиындаы мшелер алай крсетілетінін тадаыз. Мысалы, келесі рекеттерді
орындай аласыз:
v Мшені тінтуірді о жаымен басу арылы ж не срыптау опцияларыны
бірін тадау арылы жиындаы мшелерді срыптаыз.
v Барлыын кеейтііз ж не лшемдегі барлы мшелерді тасалаыз.
v Мшелержі жоары немесе тмен жылжытыыз.
5. Жиынды сатаыз.

Мысал
Мемлекет ж не айма атты лшемді алыыз ж не Еуропа атты жиынды жасаыз.
Мемлекет ж не айма лшемі келесі мшелерді амтиды:
v Барлы филиалдар
– Америкалы
– Азия-Тны мхит аумаы
– Еуропа
- Орталы Еуропа
- Солтстік Еуропа
- Отстік Еуропа
Еуропа жиынын жасау шін, келесі адамдарды орындаыз:
1. Мемлекет ж не айма атты лшемді тінтуірді о жаымен басыыз ж не Жа%а
> Жиын параметрін тадаыз. Жиынды Еуропа деп атаыз.
2. Еуропа мшесін тінутірді о жаымен басыыз ж не Бас аларды жасыру
параметрін тадаыз.
3. Еуропа мшесін кеейтііз, сонда пара мшелері крсетіледі ж не жиынды
сатайды.
Еуропа жиыны келесі элементтерді амтиды:
v Еуропа
– Орталы Еуропа
– Солтстік Еуропа
– Отстік Еуропа

Динамикалы жиындар жасау
:лшемге мшелер осылан немесе жойылан екзде дианмикалы жиын мшелері
згереді.
Жиындаы мшені тадауа динамикалы жиын рнекті пайдаланады. Жаа
мшелер лшемге осылан кезде ж не мше рнек анытайтын саната тссе, жаа
мшелер ішкі жинаа алдаы деулерсіз осылады. :онектер MDX дегішінде
делген.
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Тратыдан динамикалы жиына згерте аласыз ж не Динамикалы жиын
сбелгісін тадау арылы арта айта орала аласыз.. Динамикалы жиында рнек
болуы керек. Траты жиын рнек дегішімен бірге анытала ж не содан кейін
траты тізім ретінде сатала алады.
:рнекті тікелей дей ж не MDX рнектерін баса кздерден кесіп алып, оя
аласыз.

Процедура
1. :лшемні о жаын басып ж не содан кейін Жа%а > Ішкі жина тадаыз.
2. Жаа жиын атауын енгізііз ж не OK тймешігін басыыз.
3. Жиында сипаттар бетін крсету шін, ^лгі жаса тамасы татасында жаа жиын
атын басыыз.
4. -рнек сипатындаы деу тймешігін басыыз. MDX рнектерін дегіш
ашылады.
5. Динамикалы сбелгісін тексерііз. Динамикалы сбелгісі тадалмаса,
жиын траты жиын болады ж не мшелер тізіміне жасалан наты згерістерге
сер етпейді.
6. MDX рнегін тікелей -рнек жолына кшіре немесе оя аласыз. Жиын негізі
тадауын рнекті басталу нктесі ретінде опцияны тадайсыз:
Параметр

Сипаттама

Де%гей(n)

Мщелер шін ол жетімді дегейлер жо.

Барлы м*шелер

:лшемні барлы мшелері.

Аымдаы м*шелер

Жиынны аымдаы мшелері.

Та%даулы м*шелер

Атауы баанындаы мшелерді тізімінен
тадау жасау.

7. С рыптау тадауынан срыптау трін тадаыз, Артуы бойынша, Кемуі
бойынша немесе Иерархиялы .
8. :згертулерді пайдалану ж не дегішті жабу шін OK тймешігін басыыз,
згертулерді пайдалану ж не дегішті ашы алдыру шін олдану тймешігін
басыыз.

Жиында с)згіні пайдалану
Сзгілермен бірге тлсипаттарда немесе баан м ндерінде негізделген траты
жиында тадалан мшелерді тізімін шыару ммкіндігін береді.
Сзгі траты немесе динамикалы жиына да олданылады. Динамикалы жиына
сзгі олданылса, жиын саталан кезде траты болады.
Сзгі лшемдегі жиында емес, барлы мшелерде олданылады .
Жиындарды пайдалануды кейбір мысалдары тменде сипатталан:
С*згі мысалы
Ажыратылан элементтер Ажыратыл ан м тін тлсипатына ие. Аяталма ан
тлсипатымен бірге мшелерді сзу арылы сатуа ол жетімді барлы ол
жетімді элементтерді жиынын жасаыз.
С рып бойынша с*зу
100 кесе жмысшыларына негізделген барлы сипаттарды табыыз ж не
жмысшылар саныны кему ретімен срыптаыз. Осы мысалда “Кеседегі
жмысшылар ж не м рдігерлер” атты санды тлсипатты 100 санына осыдан
Блім 3. :лшемдерді жасау ж не пішімдеу
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аз немесе кему ретімен срыптау опцияларын тадау арылы іздеіз.
Барлыын та%дау ж не Алмастыру тймешігін басыыз.
С рыптау, жою ар ылы с*зу
&растыру кні 1900 жыла дейін болатын барлы сипаттарды табыыз ж не
100 жмыс орнынан аз болатын мшелерді жойыыз.
АБАЙЛАkЫЗ:
^лкен "лшемдер *шін, жою опциясы баяу болады. Ол осу ж'не
алмастыру п'рмендерін олданбайды.
Сзгі мшелерді траты атауы немесе тлсипат бойынша срыптайды, біра екі
Индекс ж не Салма тлсипаттарын олдану ммкін емес.

Процедура
1. Жиынды ашыыз.
2. Тлсипатты сзсеіз, сзетін тлсипат баанындаы мшені басыыз. Lйтпесе,
траты ат сзіледі.
Баан бойынша с*зу тймешігін басыыз.
3.
4. Т"мендегіні к"рсету немесе Т"мендегіні к"рсетпеу шартын тадаыз.
5.  пия с"здер немесе Сан рісінде (санды тлсипатты сзсе), пия сзді
немесе санды терііз.
6. Сзгі трін, м тін м ні шін Келесімен басталады, Келесімен ая талады
немесе амтиды опциясын немесе санды м н шін ^лкендік белгісі, Кішілік
белгісі немесе Те%дік белгісі опциясын тадаыз.
7. Сзгі т ртібін тадаыз, Артуы брйынша с рыптау, Кемуі бойынша
с рыптау, С раптамау.
8. Іздеу параметрін басыыз. Бірінші сзгі н тижесі М'ндер рісінде крсетіледі.
9. Жиында ажетті м ндерді басыыз. Бірнеше м н тадау шін Ctrl пернесін ж не
Shift пернесін басып трып тадаыз немесе Барлыын та%дау тймешігін
басыыз.
10. > тймешігін Та%далан м'ндер шін жылжытуа басыыз ж не сосын келесі
опцияларды бірін басыыз:
v Алмастыру параметрі жиындаы аымындаы мшелерді тадалан
мшелермен алмастырады.
v осу параметрі брыннан бар жиынны соына тадалан мшелерді осады.
v Жою параметрі тадалан мшелерді жиыннан жояды.
v Болдырмау
11. Жиынды сатаыз.

Та,дау тізімдерін жасау
Пайдаланушы яшыта тадай алатын мндерді амтитын тадау тізімі. Тадау тізімі
лшемні барлы мшелерін немесе лшемні ішкі жиынына с йкес м ндерді
амтиды. :лшем мшелері немесе жиын згерсе, тадау тізімінде ол жетімді м ндер
де згереді. Тадау тізімі сонымен атар тадау тізімін ру кезінде крсетілетін
м ндерді алыпты тізімін райды.
Тадау тізімі тлсипаты есептеу лшемінде ол жетімді болады. Тадау тізімін
пайдалануды пайдасы, пайдаланушыа рылымды интерфейсті амтамасыз етуі,
пайдаланушы енгізу талабы туралы детік тзінеді. Мысалы, тізім басарушылары
німділкті жоспарлауды орындайды; олар ке пішімді м тін жолын теруді орнына
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Т"мен, Орташа, Жоары, ж не -те жа сыаралас тізімнен тадау шін тадау
тізімін олдану арылы нім баасын тізімге абылдауды талап етуі ммкін. Егер сіз
тадау тізімін бр форматпен бірге мшеге орнатсаыз, рекет форматты жояды.

Процедура
1. Есептеу лшемінде Та%дау тізімін баанасын тадау тізімін анытау шін екі рет
басыыз.
2. &алыпты тадау тізімін ру шін алыпты тізім, содан кейін м ндерді
алыпты тізім орабында егізііз. Lр бір м нді ораптаы блек жола
егізііз.
3. Не ішкі жиыннан не лшемнен тізім м ндері ретінде динамикалы тадау тізімін
ру шін -лшем не Ішкі жиынын тадаыз.
a. К"бірек трін -лшемді немесе ішкі жиынды та%дау тілатысу орабын
тадаыз.
b. :зіізді тадау тізімінде пайда болатын алаан элементтері амтитын не
лшемді не ішкі жиынды шарлап, содан кейін OK тймешігін басыыз.
4. Не М'тін не Санды трлерін тадау тізімі м ндеріне абылданан элемент
трінде анытау шін тадау. Сілтемеде олданылатын тадау тізімін жасасаыз,
М'тін параметрін тадаыз. М'тін параметрін тадамасаыз, сілтеме дрыс
тексереді, біра ешандай деректер масатты текшеге ойылмайды.
5. OK тймесін басыыз.
6. :лшемді сатаыз.

Блім 3. :лшемдерді жасау ж не пішімдеу
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Блім 4. Текшелер жасау
Текше пішіндегі деректер оймасы болып табылады. Бл кп лшемді болып
табылады ж не рамында жолдар, баандар ж не беттерді кез келген саны болады.
Бадарлама жасау шін бір немесе бірнеше текшелер пайдалана аласыз.
Деректерді импортттау арылы текшені жасау шін, “Деректерді Интерактивті
импорттау ммкіндігін пайдаланып импорттау” бетте 13 блімін араыз.
:лшемдерді пайдаланып, текшені жасау шін, “:лшемдерді пайдаланып текшені
жасау” бетте 45 блімін араыз.

лшем т)рімен аны талан лшем тртібі
Текшені жасаан кезде, лшемдер тріне атысты срыпталады. Бірінші негізгі
лшемдері тізіледі содан кейін есептеу лшемдері тізіледі. Lдепкі бойынша, мына
т ртіпте тізімі берілген лшемдер:
1. Негізгі лшемдер
2. Иерархиялы лшемдер
3.
4.
5.
6.

Жалпы лшемдер
Уаыт лшемдері
Нсаларды лшемдері
Есептеу лшемдері

Текшедегі барлы жол мшелері соы лшемде крсетілуі керек. Себебі есептеу
ж не нсаларды лшем трлері соында тізіледі, жол мшесі бар лшем жиі
артынан ойылады.
Текшеде нса лшемі ж не есептеу лшемі де болса, есептеу лшемі соында
ойылады. Текшеге соында ойылмаан лшемге жол мшесін осу керек болса,
лшемдерді т ртібін згерте аласыз.

Есептеу тртібін лшем т)рі аны тайды
Текшеде лшем есептеулері болан кезде, есептеу лшем тріне атысты орындалады.
Бірінші нса лшемдері есептеледі, содан кейін есептеу лшемдері есептеледі.
Lдепкі бойынша, есептеу келесі т ртіпте орындалады:
1. :лшемді есептеу нсалары
2.
3.
4.
5.
6.

:лшемді есептеу уаыты
:лшемді есептеу иерархиясы
Жалпы лшемді есептеу
Негізгі лшемді есептеу
:лшемді есептеу есебі

Есептеу тртібін негіздеу мысалы
Бл мысал, лшемді есептеу нсалары неге лшемді есептеу есебінен брын
орындалатынын крсетеді.
Тмендегідей есептелген лшем есебі бар:
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Revenue(=Units*Price)
Тмендегідей есептелген лшем нсалары бар:
Variance(=Actual-Budget)
Мынандай деректер бар:
Бюджеттік

На ты

Бірліктер

100

110

Баа

5

4

1 сценарийі
:лшемді есептеу ережелері лшем нсаларны ережелерінен брын келсе, есептеу
келесі жолмен орындалады:
Бюджеттік

На ты

Айырмашылы

Бірліктер

100

110

10

Баа

5

4

-1

Табыс

500

440

-10

Осылайша, { Табыс , Ауыту } 10 * -1 = -10 = сияты дрыс емес формуламен
есептеледі.
2 сценарийі
:лшемді есептеу ережелері л шем нсаларыны ережелерінен кейін келсе, есептеу
тмендегідей орындалады:
Бюджеттік

На ты

Айырмашылы

Бірліктер

100

110

10

Баа

5

4

-1

Табыс

500

440

-60

Енді, { Табыс, Ауыту} = { Табыс, Наты} - {Табыс, Бюджет} = 440 - 500 = -60
дрыс болып табылады.

Текшелердегі лшем шектеулері
Текшеде саталан яшытар санында бадарламалы жасатама шегі жо. Компьютер
жадына байланысты бадарламалы жасатама шегі бар. Шектеу лшемін анытау
шін, жолдар санын баандар санына, беттерді санына кбейту арылы
яшытарды санын есептеіз. яшытар саны р бір лшемде амтылан
элементтер саныны німі болып табылады. Текше лшемін крсететін жалпы
формула мынау:
:лшем = (1 лшемдегі элементтер саны) * (2 лшемдегі элементтер саны) * (3
лшемдегі элементтер саны) * . . . * (n лшемдегі элементтер саны)
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:лшем шегі компьютерде ол жетімді жадыа байланысты р трлі болады. 500
iteэлементтерді зын лшемдерін амтитын текше 100 элементтерді лшемдерін
амтитын бірдей лшемді текшеге араанда кбірек жады олданады. Негізі, лшем
шектеулері трт немесе одан кп лшемдерді текшелерінде аны болады. 400 беттен
тратын ш лшемді текше болса, 20 элементтен тратын баса лшем осып,
жадыны олданылуын жиырма есе аттыруа болады . Яни, деректер саталатын
жерді 400 беттен 8000 бетке дейін арттырдыыз. 20 элементтен тратын бесінші
лшемді осып, жадыны олданылуын айтадан деректерді 160,000 бетіне дейін
жиырма есе арттыруа болады. Нашар орналасан бес лшемнен тратын бір
текшенін орнына ш немесе трт лшемнен тратын жасы орналасан текшелерді
сериясын жасау арылы осы жадыны шектеуін жоюа болады.

Текшені айта ру кезіндегі крсетулер рекеті
Егер текшеде андай да бір жеке кріністер босла, текше Cognos Performance Modeler
ішінде айта рылан кезде жеке кріністер жойылады. Текшені рылымын
згертетін рекеттер амтиды:
v Текшеге лшем осу
v Текшеден лшемді алып тастау
v Текшедегі лшемдер ретін згерту
Егер текше айта рылса, онда текшені Microsoft Excel бадарламасына немесе Веб
паратарына сілтейтінкез келген жмыс параы функциялары (мысалы DBRW)
текшені айта аралан лшемділігін беру шін жаартылуы тиіс.

Текшелерді згерту TM1 Бадарламаларында олданылады
Егер TM1 Бадарламасына олданылатын текшені згертуді ажет етсеіз,
бадарлама бірінші TM1 Бадарламалар порталында айта белсендендірілуі тиіс.
Егер текше (лестірілгенКйдегі Cognos Insight бадарламасы арылы абылдануы
керек болса, бадарлама текше згергеннен кейін айта орналастырылуы тиіс. Бл
дерек алдын ала тапсырыс беру дерегіні ескертпе иелігіні дрыс жойыла алуына
сенімділік беру шін арналан ж не содан кейін текше рылымыны згеруінен
кейін жаартылуы тиіс.
Бадарлама текше айта згертілуі аяталаннан кейін айта осыла алады.

лшемдерді пайдаланып текшені жасау
Текше жасау шін лшемдерді паайдаланыыз. :лшемдер есептеулерді, баылау
белгілерін орындайды ж не деркетер жазбасын пішімдейді.
Текшеде бірден кп уаыт лшемі олданылан болса, онда текшеде лшем
есептеулерінен жасалатын ережелер уаытты орташа м ндері сияты уаыта
атысты ережені бірінші уаыт лшемі тлсипаттарына сілтеме жасайды. Текшеде
олданылан осымша лшемдер (бірінші уаыт лшемінен кейін) біріктірілген
дегейде иерархиялы лшемдер ретінде рекет етеді.

Процедура
1. (лгіні жобалау ойындысында CTRL тймешігін басып трып ж не лшемдерді
текшеге жылжуын басасыз.
2. Жа%а элемент белгішесін басыыз
3. Текше тймешігін басыыз.

.
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4. Жа%а текше рісінде жаа текше атауын енгізііз. OK тймесін басыыз.
тймешігін басу арылы автоматты айта есептеуді
Ке%ес: Текше крінісінде
іске осасыз. Осы опция тадалмаса, текшеге кез келген зерісті жасап немесе
оны айта ашсаыз, текшедегі кріністерді кру шін, айта есептеу параметрін
олмен басасыз.

лшемдерді жа,а текшеге апару
:лшемдерді -лшемдер алтасынан алып, оларды жаа текшеге осу шін апара
аласыз.

Процедура
1. :лшемді басыыз ж не оны Жолдар аймаына апарыыз. :лшем м ндері текше
крінісіндегі жол таырыптары ретінде тізімделген.
2. Баса лшемді басыыз ж не оны Баандар аймаына апарыыз. :лшем м ндері
текше крінісіндегі баана таырыптары ретінде тізімделген.
3. &осымша лшемдерді басыыз ж не оларды М'тінм'н аймаына апарыыз.
Ескерту: :лшемдерді ою т ртібі маызды емес. :лшемдер трлеріне
байланысты реттеледі. :лшем трлері тізілген депкі т ртіпті згерте аласыз.

лшемдерді осу )шін пернета таны пайдалану
жаа текшеге лшемдерді осу шін пернетатаны пайдалана аласыз.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы Текшелер алтадаы сіз жасаан бос текшені
екі
рет басыыз. Жаа текшеге арналан текше крушісі жаа ойынды ретінде пайда
болады.
2. (лгі жобасы татасындаы -лшемдер алтасы ашыыз.
3. :лшемді батырманы о жаымен басып, Текшеге "лшем осу , cube_name
тадаыз. :лшем мшелері текше крушілеріндегі жол таырыптары секілді
тізімделген.
4. Баса лшемді батырманы о жаымен басу ж не Текшеге "лшем осу ,
cube_name тадау. :лшем мешелері текше крінісіндегі баана таырыптары
ретінде тізімделген.
5. &осымша лшемдерді батырманы о жаымен басып, Текшеге "лшем осу ,
cube_name тадаыз. :лшемдер текше крінісіндегі мазмн сзгілері ретінде
осылан.
Ескерту: :лшемдерді ою т ртібі маызды емес. :лшемдер трлеріне
байланысты реттеледі. :лшем трлері тізілген депкі т ртіпті згерте аласыз.

лшемдердіабар текшеге осу
Текшеге лшемдерді текшедегі деректерді атынасы толыымен текреілетіндей етіп
осыыз. Текшені барлы лшемдерін бір уаытта жасау ажет емес. :лшемді
соында осуа болады, мысалы, текше жасалан кезде лшемде деректер болмаса.

Процедура
1. Текшеге ай лшемді осатыызды шщешііз.
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Ескерту: Брыннан текше блігі болып табылатын лшемдерді тізімін кру
шін Сипаттар татасын араыз.
2. (лгі жобасы татасындаы -лшемдер алтасын ашыыз.
3. :лшемді басып, Жолдар, Баандар немесе текшені арау ралыны М'тінм'н
аумаына апарыыз.
4. яшытардаы деректер ережелермен есептелмесе, бар деректерді жаа лшемні
мшелеріні арасында алай таратыланын крсетііз.
ж не Са тау немесе ретінде са тау
5. &рекеттер м'зірі белгішесін басыыз
п рменін басыыз. Текше саталан ж не жаа лшем Сипаттар татасында ж не
текшені арау ралында крсетілген.
Ескерту: :лшемдерді бастапы т ртібі лшем трімен аныталан.

Текшеден лшемдерді жою
:лшемні текше деректеріне алай атысты екенін білу ажет болса, текшеден
лшемді жойыыз.
Мысалы, жобалайтын текше тек жоары дегейлі жоспарлауа арналан. Текшеден
лшемді жоясыз, себебі падаланушылара лшем туралы м ліметтерді білу ажет
емес.

Процедура
1. Текшеден жойылатын лшемді шешііз.
Ескерту: Текше блігі болып табылатын лшемдерді тізімін кру шін Сипаттар
татасын крііз.
2. :лшем жойылан кезде текшедегі жапыра дегейіндегі деректерді барлыын
орытындылаыыз келсе, біріктірілген мшені алып тастаыыз келген лшемге
осыыз.
3. Текшені кру ралыны Жолдар, Баандар немесе М'тінм'н аймаындаы
лшемді батырманы о жаымен басыыз ж не Жою тймешігін тадаыз.
4. яшытарда ережлер бойынша есептелмеген деректер болса, жойылан
мшелерден анша деректерді текшеде сатап алыыз келетінін крсетііз.
a. Тек бір б"лікті са тау тадаыз ж не содан кейін деректерді тек тадалан
мшеден сатау шін [dimension_name].[member_name] басыыз.
Ескерту: Текшедегі соы дегейлі деректерді барлыын осу шін
біріктірілген мшені оссаыз, осы параметрді тадаыз ж не біріктірілген
мшені басыыз.
b. Жойылан мшелерді ешбір деректерін сатамау шін Барлы деректерді
тазалау тймешігін тадаыз.
ж не Са тау немесе ретінде са тау
5. &рекеттер м'зірі белгішесін басыыз
п рменін басыыз. Текше саталан ж не лшем Сипаттар татасынан ж не
текшені кру ралынан жойылан.

лшемдерді, тртібін згерту
Текшені логикалы рылымын згерту шін текшедегі лшемдерді т ртібін
згертііз.
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текшені жасаан кезде, депкі бойынша, лшемдер здеріні тріне байланысты мына
т ртіпте реттеледі:
1. Негізгі
2. Иерархия
3. Жалпы
4. Уаыт
5. Нсалар
6. Есептеу
Текшедегі лшем т ртібін баса текшлерді т ртібіне с йкес болу шін згерте
аласыз. :лшемді тізімні соына арай жылжытуа болады, себебі ол соы мше
болмаса, крсетілмейтін м тін жолдарынан трады.
Ескерту: :лшем ретін &айта реттеу лшемдері белгісімен бірге згерту
жадыны баптандыру ретінде бірдей емес ол лшемдер белгісі арылы олданылан
.

Бастаудан брын
Текше
бір немесе бірнеше лшемдермен
крсетілуі тиіс.

нысанды кру ралында

Процедура
1. -лшемдер т'ртібін "згерту белгішесін басыыз
.
2. :лшемді басып, лшемді тізімні стіне немесе астына жылжыту шін
тймешіктерді пайдаланыыз.
3. OK тймесін басыыз.
ж не Са тау немесе ретінде са тау
4. &рекеттер м'зірі белгішесін басыыз
п рменін басыыз. Текше саталан ж не лшем Сипаттар татасында немесе
текшені кру ралында бдан рі крсетілмейді.

Текше ережелерін кру
Баса деректер м ндерінде негізделген наты деретерді м ндеріні есептелгенін
кру шін текше ережелерін крііз.
:лшем есептеулерінен ж не сілтемелерден жасалатын ережелер мен беру ралдары.
Ошаулау ереже блоктарына ойылан ережелер. Осы ережелерді блоктарын
пайдаланушылар дей алмайды. Алайда, оларды т ртібін згертуге болады.
Пайдаланушылар автоматты жасалан ережелерді осу шін здеріні ережелерін
жасай алады.
Барлы ережеден шыарылан м ндерді дрыс біріктірілгендігін амтамасыз ету
шін, есептеуді жасаан кезде, арналар автоматты трде жасалады.
Ескерту: Бизнес талдаушылары сиятя, кейбір пайдаланушылара оларды
есептеулерін орандауа олданылан ережелерді білу ажет емес.
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OLAP бадарламаларындаы жалпы есептеулер лшемдегі деректерді жинауды
осады. TM1 бадарламсында иерархияларды біріктіруді пайдаланып, осы
есептеулерді жасайсыз. Мысалы, Ай лшемінен кейін, &атар, Апан ж не Наурыз
м ндерін осатын барлы тосанды анытай аласыз.
&осымша бадарламаларда, шыын кластерлер ж не айырбастау аудармалары
ретіндегі статистикалы рнектеуді алмайтын есептеул ерд орындау керек. Текше
ережелерімен, мына есептеулерді орындауа арналан формулаларды жасай аласыз.
Текше ережелерімен, тмендегі тапсырмаларды орындай аласыз:
v Бірліктерді сатылымдар мшлшеріне н тиже беруге арналан бірліктермен
кбейтііз.
v Біріктірулер ажет болан кезде алдын ала анытаыз. Мысалы, жеке айлы
бааларды санын крсетуге тосанды бааа тиым сала аласыз.
v Баса бір текшедегі есептеулерді орындауа арналан бір текшедегі деректерді
пайдаланыыз немесе текшелер арасындаы деректерді орта пайдаланыыз.
Мысалы, Пайда ж не Шыын апараты бар текшедегі сатылымдар деректерін
ктере аласыз.
v Бірнеше яшытара арналан осындай м ндерді таайындаыз.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы Текшелер алтасын ашыыз.
2. Ережелерін кретін текшені ашыыз

.

. Нысанды кру алында ережелерді
3. Ережелер нысанын екі рет басыыз
дегіш крсетіледі. Ережелер дегіште блімдерді екі трі болады: ережелер
блімі ж не беру ралы блімдері.

Келесі рекет
Ережелер нысанын жасай немесе баса лгілеу тапсырмаларын жаластыра аласыз.
Ережелер туралы осымша апарат алу шін келесілерді араыз Блім 6, “Ережелер
мен беру ралдарын басару”, бетте 77 немесе IBM Cognos TM1 Ережелер
жаттама. Бл жаттамада бизнес ортасы туралы ережелерді дамытуа
адамдастыратын оулыы бар.

Ережелер нысанын жасау
Текше ережесін автоматты трде жасалан баса ережелерге олмен осу шін,
ережелер нысанын жасаыз.

Процедура
1. Насынды кру ралындаы ережелерді дегіште ашу шін текшедегі ережелер
нысанын екі рет басыыз

.

, бір немесе бірнеше ереже м лімдемелерін енгізііз.
2. Ержелер дегішіндегі
Ережелер м лімдемесіні жалпы пішімі: [Айма]=Формула;

Блім 4. Текшелер жасау
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Айнымалы м'ні

Сипаттама

Аума

Ережемен сер ететін текшені блігін
крсетеді.

Формула

TM1 текше аймаындаы яшытарды алай
есептейтінін крсетеді.

Мында трт ереже м лімелеріні мысалы бар:
['Gross Margin%']=['Gross Margin']\['Sales']*100;
['Price']=N:DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);
C:['Sales']\['Units']*1000;
['Sales']=N:['Price']*['Units']\1000;
Ережелерді жасау туралы осымша апарат алу шін келесілерді араыз Блім 6,
“Ережелер мен беру ралдарын басару”, бетте 77 немесе IBM Cognos TM1
Ережелер жаттама.
, содан кейін Деректерді са тау
3. &рекеттер м'зірі белгішесін басыыз
басыыз. Сіз осан ереже текшеде саталан.

Текше крінісін аны тау
Сараптаушы немесе лес осушы шін деректерді крсетілу жолын анытауа
болады. Алдымен (лгі жасатамасы ауымында текше крінісін анытаыз ж не
арап шыушы немесе лес осушы крінісін Бадарлама жасатамасы ауымында
бадарламаа осыыз.
Бадарламаа кріністі осу шін, “Бадарламалара баылаушы ж не атысушы
кріністерін осу” бетте 90 блімін араыз.
Кріністі келесі жолдармен згертуге болады:
v
v
v
v
v

Біріктірулерді кеейту ж не тасалау
:лшемдерді жиынтытау
Мшелерді жасыру
Деректер крінісін сзу
Ішкі жинатарды деу

Алдын ала араушылар немесе салымшылара
кріністерді жобалау
Алдын ала арауа немесе Салымшы пайдаланушыларына пайдаланылатын трлі
кріністерді жобалай аласыз.
Мысалы, баылаушы толы рнекті кріністерді кргенге дейін, атысушы жоары
дегейлі жиынтытарды кре алады.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler Бадарлама жобасы ойыншасында андай
кріністер Салымшы немесе Алдын ала араушы кріністері ретінде жобалананын
крсете аласыз.
масатты кріністер сонымен атар, есептелетін текшелерді олданылуына
кмектеседі. Есептелетін текшелер тйіндерді лкен с аны алдын ала аралуы тиіс
болан кезде, жетілдірілген німділікті ала алады. :німділкті жетілдіру
шінTurboIntegrator рдісі бірнеше ережелер мен бірге текшеге негізделіп, шолуа
арналан кішкене ережелерді ана текшемен бірге жаза алады.
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Алдын ала араушы кріністері крсетілмесе, біріктірілген дегейдегі алдын ала
араушы ытарына ие барлы пайдаланушыларда соы дегейде крсетілген
салымшыларды кріністерге атынасу ытары да бар.
Кріністі алдын ала араушы немесе салымшы крінісі ретінде анытау шін,
кріністі TM1 Objects татасынан алдын ала араушы немесе салымшы орындарына
апарыыз.

Сурет 1. Кріністерді орны

Жа,а текше крінісін жасау
Баылаушы немесе атысушы шін жаа текше крінісін жасаыз.

Бастаудан брын
Бл текше (лгі дизайны блігінде брыннан болуы керек.

Осы тапсырма туралы
Текшені рылымын текше крінісінен емес, тек текше деушісінен згерте
алатыныызды мытпаыз.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы Текшелер алтасын ашыыз.
2. Крініс жасаыыз келетін текшені батырманы о жаымен басыыз ж не Жа%а
> К"рініс.
3. текшк крінісіні атауын енгізііз ж не OK тймешігін басыыз. Жаа текше
крінісі

тпнсалы текше астындаы (лгі жобасы татасында крсетіледі.

Келесі рекет
Осы блімде сипатталан дістерді пайдалану арылы текше крінісін згертііз.

Блім 4. Текшелер жасау
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Біріктірулерді ке,ейту жне тасалау
Текшені кру ралындаы біріктіруді кеейту ж не тасалау шін мше атауыны
асындаы баылауды баса аласыз.
Шыарып алу
Мше атыны жанындаы осу белгісі біріктіру ретінде мшені анытайды.
Біріктірулерді лшемгі тмен жылжыту ж не негізгі м ліметтерді кру шін,
осу белгісін ныыз. &осу белгісі алу белгісіне ауысады.
Тасалау
Мше атыны жанындаы алу белгісі шыарып алынан біріктіруді
анытайды. :лшемдегі соы элементтерді жинау шін минус белгісін
басыыз. Алу белгісі осу белгісіне ауысады.

лшемдерді жиынты тау
Текше деректеріні крсетілімін згерту шін, лшемдерді алып жаа орындара
апару арылы лшемдерді текшені кру ралына жинатаыз.
v :лшемді баан орнына апарыыз.
v :лшемді жол орнына апарыыз.
v лшемді таырып орнына апарыыз.
v Dimension1 лешмін жылжытанда жгіргі Dimension2 лшеміні ортасында
орналасса, лшемді тастау екі лшемні орындарын ауыстырады.
v :лшем1 жылжытып ж не :лшем2 сол жаында тінтуірді орналастырыыз,
:лшем1 :лшем2 сол жаына жедел жылжытылан.
v :лшем1 жылжытып ж не :лшем2 о жаында тінтуірді орналастырыыз,
:лшем1 :лшем2 о жаына жедел жылжытылан.
:лшемді брыннан бар баан немесе жол лшеміне апарып, бірден тастасаыз,
баандар ж не жолдар крінісінде осымша м ліметтерді кре аласыз. Мысалы,
баандардаы уаыт ж не блімше м ліметтерін кру шін, кріністегі баандарда
plan_time лшемін plan_department лшеміні алдынан тастай аласыз.

М)шелерді жасыру
Экран кеістігін сатау шін, текшені кру ралындаы жолдар мен баандарды
жасырыыз. Жасырынды мшелер кру ралында крсетілген деректерге олданыла
береді, біра экран кеістігін жаппайды.

Процедура
1. Баан таырыбын немесе жол таырыбын басыыз. Жол немесе баан тадалан.
2. Бірдей баан таырыбын немесе жол таырыбын батырманы о жаымен
басыыз ж не Та%даландарды жасыру тадаыз.

Жиындарда жне та,далан м)шелерде негізделген
кріністі аны тау
Брыннан жасалан жиындарды жиындарында немесе мшелерінде негізделген
текше крінісін анытаыз.
сіз немесе ріптесііз жиынды алдын ала анытаан болса, оны жиынды айта
анытаусыз текше крнісіне оса аласыз.
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Процедура
1. Бар текше кріністі ашыыз
немесе жаа текше крінісін жасаыз. Текше
крінісі нысанды кру ралында крсетіледі.
2. Жиынды басыыз ж не оны бар лшем немесе кріністегі нысанды крінісіне
апарыыз.
Ескерту: Жиынды тек оны басты лшеміне немесе баса басты жиына апарауа
болады.
Жиынды жол немесе баана апаран кезде, жиыннны барлы мшелері
крсетіледі. Оны м тінм н аймаына апарсаыз, жиынны бірінші мшесі
крсетіледі.
3. Текше крінісіне осылан жиынны тек тадалан мшелерін сатаыыз келсе,
келесі рекеттерді жасаыз:
a. Нысанды кру ралындаы импортталан жиынды жолдар аймаына немесе
баандар аймаына апарыыз.
b. Текше крінісіне сатайтын жол таырыптарын немесе баан таырыптарын
Ctrl+ басыыз. Тадалан жолдар мен баандар блектенген.
c. Блектенген айматы батырманы о жаымен басыыз ж не Та%даланды
са та%ыз п рменін тадаыз. Тадалмаан жолдар немесе баандар жоалады.
4. &рекеттер м'зірі белгішесін басыыз
басыыз.

, содан кейін ретінде са тау п рменін

5. Крініс атауын енгізііз ж не OK тймешігін басыыз. Жаа текше крінісі
параметрін Текшелер алтасында cube_name астындаы (лгі жобасы татасында
крсетіледі.

Кріністегі орындалып жат ан жиынды ,деу
Крініс негізделген лшемні орындалып жатан жиынын деу бойынша кірінсті
деіз.

Осы тапсырма туралы
Жиынды айта анытаусыз текше крінісінде аныталан жиынды дей аласыз.

Процедура
1. Бар текше крінісін ашыыз
. Текше крінісі нысанды кру ралында
крсетіледі.
2. Орындалып жат ан жиын ашылмалы м зірін басыыз ж не Жиынды "%деу
басыыз. Орындалып жат ан жиын "%дегіші ашылады. Барлы сзгілеу
ммкіндіктері жиынды деу шін ол жетімді.
3. Жиынды ажетінше деіз.
a. Кріністегі жиынды шаыру шін OK тймешігін басыыз.
b. Жиынды айта олдануа сатап ою шін, ретінде са тау басыыз ж не
жиына жаа атау енгізііз. Жаа жиын -лшемдер алтасында жасалан.

Нтижелер
Орындалып жат ан жиын "%дегіші жабылады ж не крініс делген жиында
негізделген деректерді крсетеді.
Блім 4. Текшелер жасау
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Кріністі, орындалып жат ан жиынын згерту
Крініс негізделген лшемні орындалып жатан жиынын згерту арылы кріністі
деіз.

Осы тапсырма туралы
Жиынды айта анытаусыз текше крінісінде аныталан жиынды згерте аласыз.

Процедура
1. Бар текше крінісін ашыыз
. Текше крінісі нысанды кру ралында
крсетіледі.
2. Орындалып жатан жиын атауыны ашылмалы м зірін басыыз ж не Жиынды
"%деу басыыз. Орындалып жат ан жиын "%дегіші ашылады. Барлы сзгілеу
ммкіндіктері жиынды деу шін ол жетімді.
3. Жиын рісін басыыз ж не ол жетімді жиындарды тізімінен олданатын
жиынды басыыз.
4. Жиынды ажетінше деіз.
a. Кріністегі жиынды шаыру шін OK тймешігін басыыз.
b. Жиынды айта олдануа сатап ою шін, ретінде са тау басыыз ж не
жиына жаа атау енгізііз. Жаа жиын -лшемдер алтасында жасалан.

Нтижелер
Орындалып жат ан жиын "%дегіші жабылады ж не крініс згертілген жиында
негізделген деректерді крсетеді.

Деректі текше крінісінде тарату
Деректі тарату параметрлерін санды деректі текше крінісіндегі яшытарда тарату
шін олдана аласыз. Мысалы, сіз тіпті яшытарды ауымы немесе яшытарды
ауымындаы барлы м ндерді крсетілген пайызы бойынша артуы арылы да
м нді тарата аласыз.
Кейбір деректі тарату параметрлері біріктірілген яшытарда деректі еншілес
яшытар арылы тарату шін ана олданылады: атысты пропорционалды, те
тараулар, тарауларды айталау.

Процедура
1. Деректер таралуы басталатын яшыты тінтуірді о жа тймешігімен ныыз
ж не Деректі тарату тймешігін басыыз. Немесе біріктірілген яшыта м нді
енгізііз.
2. С йкес параметрді тадаыз:
атысты пропорционалды
Сілтемелі яшыты тарматарына біріктірілген пропорционалды
тарматара м ндерді таратыыз. Сілтеме яшыы таратылым
баптандырылан яшыы да бірдей біріктірулерді блісуі керек.
Мысалы, келесі кесте 100 біріктірілген м нін Бразилия шін 1 ширегінде,
10 санын &атарда, 20 санын Апанда ж не 70 санын Наурыз айында
крсетеді.
Канадаа арналан м ндер аымда 0 санына те.
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Мемлекет
немесе айма

То сан 1

а%тар

А пан

Наурыз

Бразилия

100

10

20

70

Канада

0

0

0

0

Егер сіз атысты пропорционалды таратуды Канада шін 1 ширегінде
таратуды кздесеіз, 400 м нін тарату Бразилия арылы 1 ширекте
сілтеме яшы ретінде таратып, келесі м ндерді Канада елі шін аласыз:
Мемлекет
немесе айма

То сан 1

а%тар

А пан

Наурыз

Канада

400

40

80

280

Те% де%гейлер
Крсетілген м нді біріктірілген яшыты е тменгі еншілес мшелері
арылы те крсетеді. Сіз не бны барлы тарма яшытарына не
зірленген тарма яшытарына атысты болуын тадай аласыз ж не
рекетті жаартуды крсете аласыз: алмастыру, осу немесе алу.
Те% тарату
Крсетілген м нді біріктірілген яшыты барлы тарматары арылы
те крсетеді.
айталау тарма тары
Крсетілген м нді тарма яшытары арылы айталайды. Сіз не бны
барлы тарма яшытарына не зірленген тарма яшытарына атысты
болуын тадай аласыз ж не рекетті жаартуды крсете аласыз:
алмастыру, осу немесе алу.
айталау
Тадалан яшытарды м нмен ауыстырады, м нді тадалан яшытара
осады немесе м нді тадалан яшытардан алады.
Тегіс сызы
Крсетілген екі соы нкте арасында текше яшытарын сызыты
интерполяция бойынша толтырады Бастау ж не аятау м нін крсетіп,
таратуды баытын тадап ж не рекетті жаарта аласыз.
Мысалы, келесі кесте 100 ж не 200 яшытарымен алты яшы ауымы
бойынша таратылатын тзу сызыты серін крсетеді.
Мемлекет
немесе
айма

а%тар

А пан

Наурыз

С'у

Мамыр

Маусым

Аргентина

100

120

140

160

180

200

-сім %
лайтылан пайыз арылы ауымдаы м ндерді кезекпен арттырады.
Аымдаы яшыа абылданатын м нді крсетіп, содан кейін сім
пайызы тадалан баытпен бірге крсетілген жаарту рекетімен
абылданады.

Текше есептеулері
Текше есептеулері лгіні басару ж не жзеге асыру сияты толы жалпы лгілеу
рекеттерін аятау шін ережелерді жасауды арапайым етеді. Деректер зінен
осымша апарат алу арылы лгіні маыздыра ету шін есептеуді осуа болады.
Блім 4. Текшелер жасау

55

Егер ауысу реттерін не табыстарын есептеу сияты біріктіруді тудырмайтын
есептеулерді ру керек болса, сіз Текшені Есептеу деушісінде формула рнектерін
ра аласыз. :лшемдер мен текшелер шін олданылатын функцияларды олдануа
болады.
Есептеуді деушіні пайдалану арылы тадалан яшыа андай есептеулерді
олданылатын ж не текшедегі есептеулерді немесе ережелерді бар екенін
згертуге болады. Ереже деушісін текше есептеуімен байланыстырылан ереде
батыны ретін згерту шін олдана аласыз.
Келесі растыру текше есептеулеріні пайдаларыны кейбірі:
v Есептеу иыс жадайын растыру шін баса текшелерден деректерді алыыз.
Мысалы, лшемде бар есептеу аныталатынан баса тлсипаттарды пайдалануа
болады.
v Біріктірілген дегейлерді тармаына есептеулерді олданыыз.
v Жол элементтеріне есептеулерді олданыыз.
v Анытама элементіні тлсипаттары.
v &алыпты TM1 функцияларды д реже ж не біріктірілген д реже шін олдану.
TM1 functions, see the IBM Cognos TM1 Сілтеме н саулы ы файлын толы
апарат алу шін араыз.
Есептеулер жазан кезде келесі шаралара назар аударыыз:
v Нлден лкен біра бірден кіші санды пайдалансаыз, санны кіріспесін нлден
бастаыз. Мысалы, 0.10.
v Тлсипат аттары жаалауында орналасан жалыз сынылан баа белгілері ж не
тртбрышты жашаларды олдану. Мысалы, ['item_name'].
v Бас ріптер ж не кіші ріптерді екеуін де пайдалана аласыз. Синтакс пернетата
регистріні есебіне байланысты емес.
v :рнек жолы тедік белгісімен (=) басталуы керек.
v Сіз текше есептеуін ран кезде ережелер автоматты трде жасалады. Берушілер
сервер сипатыны Берулерді жасау параметрі автоматты трде Барлы ережелер
немесе Тек ана автоматты трде жасалан ережелер тармаына орнатылан кезде
жасалады.

Есептеу ау ымы
Тменде есептеу олданылатын ауым немесе лшем беріледі:
v Арнайы яшыа арналан
v Арнайы лшем мшесіне арналан
v яшы сілтемелеріне арналан немесе баса текшеден алынан яшы
v Арнайы n-лшемді блік шін
Есептеу ауымы текшедегі немесе текше крінісіндегі тадаудан алынады. Есептеуді
жасаан кезде, тек ана жол мен баан лшемдері амтылады. Есептеу кез келген
м тінм н лшемдерінде барлы мшелер шін олданылады. Жолды немесе
баанны барлы мшелері тадалан болса, есептеу лшем мшелеріні барлыына
олданылады. :лшем депкі есеп атында немесе м тінм нде амтылмайды.
Модельдеуші келесі жолдарды бірінде лшем шін мше тадауларын осу, жою
ж не згерту арылы тадауды ауымын згерте алады:
v Есептеу дегішінде м тінм нні лшем ауымын пайдаланыыз
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v Тектік текшені м тінм н аймаына немесе аймаынан оларды сйреп апару
арылы лшемдерді осыыз немесе жойыыз.

Есептеулер текшесін са тау
Деректер мен текше есептеулері есептеулер жасалатын текшеден лшемді жойан
немесе оан осан кезде біріктіруді жзеге асырады. Дегенмен бірі осылан болса
жаа лшемге сілтемелерді реттелетінін амтамасыз ету керек. Жаа іскери
талаптара реттеу шін текшелерді алдын ала енгізген ж не айта растыран кезде,
осы сатау пайдалы болады.

Текше есептеуін жасау
Текшені есептеу шін, амалдаыштарды, функцияларды, тлсипаттарды ж не м тін
жолдары ж не сандар сияты м ндерді н тижесінде бір м н шыатын рнекке
біріктіру керек.

Осы тапсырма туралы
Есептелген деректер элементтеріне арналан формулалар арапайым немесе крделі
болу керек. &арапайым формулалар баса лшем мшелеріні, санды траты
м ндерді ж не арифметикалы амалдаыштарды тіркесін амтиды. Крделі
формулалар осы элементтер мен функцияларды ж не баса текшедеректері шін
сілтемелерді амтиды. Есептелген деректер элементін текшеге осан кезде, ол
лшемні элементіне айналады.
Барлы ережеден шыарылан м ндерді дрыс біріктірілгендігін амтамасыз ету
шін, есептеуді жасаан кезде, арналар автоматты трде жасалады.
&оректендіргіштерді автоматты трде жалпыландыру шін сіз оректендіргіштерді
автоматты т*рде жалпыландыру тріні сипатын и' сізді TM1 серверіізге арнап
орнатылуы тиіс.
Траты м н ретінде тадалан лшем пайдаланушы анытаан тлсипаттарды
амтитын болса, :нім трі, рнектегі элементтер сияты тлсипаттарды олдануа
болады. Тарматы дегейді есептеу сияты жйе анытаан тлсипаттар немесе
есептеу лшемі шін біріктірілген дегейдегі есептеу тлсипаттары крсетілмейді.
Текше есептеуінде сілтеме жасалатын лшем тлсипаты оны лшемні барлы
мшелері шін сол тлсипатты м ндеріне сілтеме жасайтынын білдіреді. Сондай-а,
текшені р трлі лшемдеріні мшелеріне сілтеме жасауа болады.

Процедура
1. (лгі Lзірлеушісі татасында Текшелер алтасын шыарып ж не текшені немесе
крсетілімді есептеу осыыз келгенде ашасыз.
2. М н есептелетін яшыты немесе яшытарды ауымын тінтуірді о жа
тймешігімен нып, Текшені есептеуді жасау тймешігін басыыз.
Ауымны мысалы трт аржылы тосандаы наты м ндер мен бюджет шін
пайда болып табылады.
Баанды тадаан кезде, есептеуді деуші есептеуді рбір лшеміне
олданылатынын білдіреді. Дегенмен, белгілі тлсипатта сзу жасалатын лшемге
олданылатын есептеулерді жасауа болады.
3. Текшені есептеу *шін атауды енгізу рісіне есептеу шін маыналы атауды
енгізііз, сонда оны анытауа болады ж не OK тймешігін басыыз.
Lдепкі атау текшені аты, лшем немесе жол, жол мшесі, баандаы лшем ж не
баан мшесі. М тінм н аймаындаы лшем мшелеріні тадауы орындалады.

Блім 4. Текшелер жасау
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4. Есептеу деушісінде тадалан мшелер мазмн аумаында тадаланын
крсетіп ж не содан кейін рыыз келген рнек трін тадаыз:
v Пара дегейінде рнекті олдану шін, -рнек, астында Пара де%гейіндегі
"рнек ойындысын басыыз.
v Біріктірілген дегейде рнекті олдану шін, -рнек астында Біріктірілген
де%гей "рнегі ойындысын басыыз. Біріктірілген яшытаы кез келген
есептеу яшыта пайда болатын еншілесті біріктірілген м ндерінен емес,
есептеуді н тижесі яшыта крсетілетінін білдіреді.
v Тарматы- ж не біріктірілген-дегейдегі рнектерді екеуі шін бірдей рнекті
пайдалану шін, Тарма ты ж'не біріктірілген т*рін біріктіру сбелгісін
ойыыз. :рнек тек пара дегейінде олданылса, біріктірілген дегейде
еншілесті біріктірілген м ндері яшыта крсетіледі. Кейбір жадайда, оны
орындаланын аламайсыз. Мысалы, м ндер пайыздар болса, юалы пайызды
м ндерді біріктірілген рісте біріктірілгенін аламайсыз; оны орнына
орташа м нді ажет етесіз. Аралас пара пен біріктірілген опциясын тадау
арылы сас рнек пара ж не біріктірілген дегейіні екеуінде де
олданылады ж не м ндер біріктірілген яшыта біріктірілмейді.
Ескерту: Осы опцияны болдырмау шін, Аралас пара ж'не біріктірілген
сбелгісін тазалаыз. :рнекті Пара де%гейіндегі "рнек немесе Біріктіріген
де%гей "рнегі рйындысынан ажет болса, жойыыз.
v -рнек тармаыны астында жол дегейін айтару шін, Жол "рнегі
ойындысын ныыз.
Ескерту: Есептеуді масатты аймаы санды ж не жол элементтерін
амтитын болса, жол рнегі тек жолдар ретінде пішімделетін есептеуді
ауымында амтылан яшытара ана олданылады. Жол м нін айтару шін,
м тінм н аймаы кейбір жола пішімделген яшытарды амту керек.
5. -рнек жолаына есептелген элементті анытайтын формуланы енгізііз.
Формуланы жасау шін келесі элементтерді тіркесімін пайдалануа болады:
Ма сат

&рекет

-лшем элементін енгізу

Шарттар ойыншасын басыыз.
Текшені барлы лшемдері тармата
крсетіледі. Иерархия бар болса, текшедегі
немесе кріністегі лшемдер тармата
иерархиялы трде крсетіледі.
Оны рнек формуласына осу шін, лшем
мшесін -рнек терезесіне апарыыз.
Мшелер толыымен к сіби мшелер ретінде
крсетіледі. Атау таба орнын амтитын
болса, ол жаша алынады.
Ескерту: :лшемді ж не оны барлы
мшелерін -рнек терезесіне апару ммкін
емес. :лшемді тік жашамен жауып, олмен
енгізу керек. Мысалы, айма атты лшемді
енгізу шін, [Айма] деп енгізу керек.
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Ма сат

&рекет

М'ндерді осу, алу, к"бейту немесе б"лу

арапайым ойыншасын басыыз.
&рекет т*рі астында Арифметрика трін
тадаыз.
IBM Cognos TM1 бадарламасы арифметрика
рекеттерін келесі т ртіпте баалайды:
1. Дегейлі м н
2. Кбейту
3. Блу
4. &осу
5. Алу
Баалауды р трлі т ртібін кштеу шін
тырнашаны олдану керек. 2*3+4 рнегі
(2*3)+4 сияты бірдей н тижені шыарады,
себебі кбейтуге басымдылы беріледі.

Уа ыт немесе Шебер орта м'нін е%гізу

арапайым ойыншасын басыыз.
&рекет т*рі астынан Орташа м'н тадаыз.

TM1

ру функциясын е%гізу

Функциялар ойыншасын басыыз.
Оны рнек формуласына осу шін,
функцияны -рнек терезесіне апарыыз.
Lрбір функцияны ыса сипаттамасы
&уатты деуге олдау ауымыны Ке%естер
ойындысында крсетіледі.
Трлі функцияларды толы тсіндіру шін
IBM Cognos TM1 Reference жаттамасын
араыз.

Бас а текшеден деректер элементін енгізу

Шарттар ойыншасын басыыз.
М нді егізу шін осылымды тадап немесе
ра аласыз.
v Сілтемені тадау шін, Импортталан
м'ндер алтасын шыарып алыыз.
v Сілтемені жасау шін, Терминдерді
импорттау тймешігін басыыз.

6. IF-THEN-ELSE сияты шартты рнекте жолды немесе санды тлсипаттарды
олдану шін, Терминдер ойындысында лшемні астында Т"лсипаттар
алтасын шыарып алыыз ж не тлсипат мшесін -рнек жолаына сйреп
апарыыз.
7. Дайын боланда, н тижелерді круді немесе есептеуді сатауды тадауа болады.
v :згертулерді олдану ж не есептеуді н тижелерін арау шін, олдану
тймешігін басыыз.
v Есептеуді сатау ж не есептеуді деушіні жабу шін, OK тймешігін басыыз.

Нтижелер
Ескерту: Есептеуді жою шін, яшыты немесе яшытарды аумаын батырманы
о жаымен басыыз ж не Текше есептеуді жою > басы%ыз, Есептеуді жою:
calculation_name.
Блім 4. Текшелер жасау
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-зара байланысты тапсырмалар:
“Текше есебіні м тінм нін згерту” бетте 63
Текше есептеуді деректерді наты аумаына тез кезелім жасау шін бір немесе
бірнеше лшемдерді згерте аласыз. Текшедегі текшені есептеу аумаын баылау
шін м тінм нді сзгілеіз.
“Баса текшелерден деректерді сілтеме жасайтын текше есебін жасау”
Текше есебін анытау шін, масатты текшеге сілтеме жасау арылы баса текшеде
брыннан бар деректерді крсете аласыз.

Бас а текшелерден деректерді сілтеме жасайтын текше
есебін жасау
Текше есебін анытау шін, масатты текшеге сілтеме жасау арылы баса текшеде
брыннан бар деректерді крсете аласыз.

Осы тапсырма туралы
Текше ережелеріне сай есептеулерді баса текшеде жасау шін бір текшедегі
деректерді пайдалануа болады. Мысалы, Пайда ж не Шыын апараты бар текшедегі
сатылымдар деректерін ктере аласыз.
Элементтерді саны арылы бааа негізделген формуланы олданатын пайданы
есептеуді аладыыз делік. Текшедегі баалара арналан деректер есептеу
жасалатыннан баса болады; баа туралы м ліметтерді амтитын масаттаы
текшедегі деректерден басаша. Сырты деректерге сілтеме шін Баа текшесіне
сілтеме жасау арылы оны импорттау керек.
Есептеу дегішінде сілтемені жасаан кезде, ол ереже ретінде орындалады. Сілтеме
ереже ретінде орындаланда, есептеу кз текшесінде блек саталады, біра ажет
кезде масатта олданылады ж не крсетіледі. Кз текшесіндегі есептеу
згертулерінде деректер жаартылан болса, згертулерге масатты текшеде
автоматты трде сер етіледі. Дегенмен, деректер кз текшесінде ана
саталатындытан, деректер м ндері шін барлы деулер кз текшесінде кріну
керек. Масатты текшелерде крсетілетін деректер м ндерін ереже сілтемелерінде
згерту ммкін емес.

Процедура
1. (лгі ру татасындаы Текшелер алтасын ашыыз ж не есептеуді осатын
текше крінісін ашыыз.
2. М н есептелетін яшыты немесе яшытарды ауымын тінтуірді о жа
тймешігімен нып, Текшені есептеуді жасау тймешігін басыыз.
Ауымны мысалы трт аржылы тосандаы наты м ндер мен бюджет шін
пайда болып табылады.
3. Текшені есептеу *шін атауды енгізу рісіне есептеу шін маыналы атауды
енгізііз, сонда оны кейінірек анытауа болады ж не OK тймешігін басыыз.
Lдепкі атау текшені аты, лшем немесе жол, жол мшесі, баандаы лшем ж не
баан мшесі. М тінм н аймаындаы лшем мшелеріні тадауы орындалады.
4. Есептеуді деу ралында жасалатын рнекті трін тадаыз:
v -рнек тармаыны астында тарма дегейіндегі рнекті баалау шін,
Тарма де%гейіндегі "рнек ойындысын ныыз.
v -рнек тармаыны астында біріктірілген н тижелердегі н тижені баалау
шін, Біріктірілген де%гейдегі "рнек ойындысын ныыз.
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Ескерту: :рнекті екі дегейіне де бір рнекті пайдалану шін, Со%ы ж'не
біріктірілген де%гейлерде бір "рнекті олдану сбелгісін ойыыз.
v -рнек тармаыны астында жол дегейін айтару шін, Жол "рнегі
ойындысын ныыз.
Ескерту: Жол м нін айтару шін, м тінм н аймаы жолы пішімделген
яшытарды амту керек.
5. Терминдер ойындысында Терминдерді импорттау тймешігін басыыз.
6. Есептеу *шін атауды енгізу рісіне оай анытауа болатындай есептеу
сілтемесі шін сипаттама атауды енгізііз.
Сілтеме дегішінде, сырты деректерді есептеуден тратын текшедегі лшем
мшесімен салыстыру арылы сілтеме деректерін пайдаланатын жерді крсете
аласыз.
7. (лгі жобасы татасындаы есепте крсететін деректерден тратын текшені
басыыз ж не оны Бастап ы текшені осу рісіне апарыыз.
Есептеуде аныталан текше масатты текше ретінде автоматты трде
аныталады.
:лшем ос текшеде олданылан болса, екі лшем барлы лшем мшелері
арасында автоматты трде крсетіледі. Барлы баса лшемдер шін кз ж не
масатты текше немесе тадалан лшем мшелеріндегі блік арасында
байланысты орнату керек.
8. &осымша: &ажет болса, кз ж не масатты текше немесе тадалан лшем
мшелеріндегі блік арасында байланысты орнатыыз.
9. Жылжытумен анааттанан кезде, есептеу сілтемесін сатау шін, OK
тймешігін басыыз.
Сілтеме кзіні масатты текшеде олданылатын есептеуді ауымына с йкес
келетінін амтамасыз ету шін, сілтеме тексеріледі. Бл растау рнекті жарамды
н тижелерді айтаратынын амтамасыз етеді.
Сырты текше деректерінен тратын сілтеме Шарттар тармаындаы
Импортталан м'ндер алтасында крсетіледі.
10. Формулаа оны элемент ретінде осу шін, -рнек жолаына сілтеме апарыыз.
11. Дайын боланда, н тижелерді круді немесе есептеуді сатауды тадауа болады.
v :згертулерді олдану ж не есептеуді н тижелерін арау шін, олдану
тймешігін басыыз.
v Есептеуді сатау ж не есептеуді деушіні жабу шін, OK тймешігін
басыыз.

Нтижелер
Сырты текшеде сілтеме жасалан деректер яшыта немесе текшені есептеу
аныталан текше яшытарында крсетілген.
Ескерту: Текше есептеуі ішінде олданылатын элементтерді импорттауды жою ж не
атын згерте аласыз. Текше есептеуі динамикалы трде шарта сай болуы шін
жаартылады ж не есептеу жарамды болуы шін тексеріледі.
-зара байланысты тапсырмалар:
“С йкес ж не салыстыру лшемдерін орнату” бетте 68
Бастапы рет сілтеме жасаан ж не бастапы текшені ж не масатты текшені
анытаан кезде, текшелерді жалпы лшемділігі тексерілген.

Блім 4. Текшелер жасау
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(ауіпсіздікті ба ылау текшесінде текше есебін жасау
Текше есептеулерін яшытара арсы, элементтерге, лшемдерге арсы рып ж не
белгіленген ауіпсіздік басармасы текшесінде ауіпсіздік деушісін олдану
арылы рыыз.

Осы тапсырма туралы
:деуші тек Жол "рнегі ойындысын крсетеді себебі яшытар ауіпсіздік
текшесінде тек жол м ндерін абылдай алады. Жарамды рнек яшытаы жол
м ніне бааланады. Мысалы, рнекті Жо м нге бааланатын рнекті ра аласыз, сол
арылы мысалы, яшы д режелі ауіпсіздік топмшелерін яшыты мазмнын
круден тиым салады.
яшы-д режелі ауіпсіздік мшелерге абылданады ж не жалпы біріктірулерге
абылданбайды. Алайда Еш андай ж не О у ауіпсіздік ережелері біріктірулерді
деуді немесе крсетуді басару шін болады.

Процедура
1. (лгі LзірлеушісіDesign ойындысында (лгі &ауіпсіздігі шыарылады ж не
CubeSecurity шыарады.
2. Дегейлі яшы ауіпсіздігін олданатын текшені батырманы о жаымен
басыыз ж не ауіпсіздікті те%шеу > атынасу
ы тарын > Текше
яшы тары орнату.
3. [яшы ауіпсіздігі текшесін ру орабында лшемдерді ішкі жиынтыын
тадап, яшы ауіпсіздігі лшемділігін басару шін басып ж не OK тймешігін
басыыз.
яшы ауіпсіздігі текшесі нысан крушісіндегі ойынды ретінде крсетілген.
4. &ауіпсіздікті дегіште яшыты немесе атынасу ытарыны
артышылытарын олданатын яшытар ауымын батырманы о жаымен
басып, Есептеу текшесін жасау тймешігін басыыз.
5. Есептеу текшесіні% атауын енгізу рісіндегі есептеуге кейін таба алатындай
маыналы атау енгізііз ж не OK тймешігін басыыз.
Lдепкі атау текшені аты, лшем немесе жол, жол мшесі, баандаы лшем ж не
баан мшесі. М тінм н аймаындаы лшем мшелеріні тадауы орындалады.
6. Есептеуіш деушісінде тадалан мшелер мазмн аумаында крсетілетініне
сенімді болыыз.
7. -рнек жолаына есептелген элементті анытайтын формуланы енгізііз.
Формуланы жасау шін келесі элементтерді тіркесімін пайдалануа болады:
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Ма сат

&рекет

-лшем элементін енгізу

Шарттар ойыншасын басыыз.
Текшені барлы лшемдері тармата
крсетіледі. Иерархия бар болса, текшедегі
немесе кріністегі лшемдер тармата
иерархиялы трде крсетіледі.
Оны рнек формуласына осу шін, лшем
мшесін -рнек терезесіне апарыыз.
Мшелер толыымен к сіби мшелер ретінде
крсетіледі. Атау таба орнын амтитын
болса, ол жаша алынады.
Ескерту: :лшемді ж не оны барлы
мшелерін -рнек терезесіне апару ммкін
емес. :лшемді тік жашамен жауып, олмен
енгізу керек. Мысалы, айма атты лшемді
енгізу шін, [Айма] деп енгізу керек.

Бекітілген функцияны кірістіру

Функциялар ойыншасын басыыз.
М тіндік функциялар тізімін кеейту шін
М'тін алтасын басыыз.
Оны рнек формуласына осу шін,
функцияны -рнек терезесіне апарыыз.
М тін немесе Логикалы функцияларшартты
рнекті ру шін олданылады.
М тін негізі туралы толы апарат алу шін
келесі файлды араыз IBM Cognos TM1
Сілтеме н саулы ы.

8. Аятаан кезде н тижелерді кргііз келеді ме немесе есептеуді сатаыыз келеді
мен тадаыз.
v :згертулерді олдану ж не есептеуді н тижелерін арау шін, олдану
тймешігін басыыз.
v Есептеуді сатау ж не есептеуді деушіні жабу шін, OK тймешігін басыыз.

Нтижелер
Топ мшелері есептеу текшесіні н тижесі ретінде таайындалан ауіпсіз
яшытара байланысты яшытара атынаса алады.
-зара байланысты т*сініктер:
“Деректерге атынасу ж не ауіпсіздік” бетте 137
Пайдаланушылар тобы ж не мшелерді жеке текшелерге, лшемдерге, процестерге,
істерге кіру ыын кеейте немесе шектей аласыз.

Текше есебіні, мтінмнін згерту
Текше есептеуді деректерді наты аумаына тез кезелім жасау шін бір немесе
бірнеше лшемдерді згерте аласыз. Текшедегі текшені есептеу аумаын баылау
шін м тінм нді сзгілеіз.

Осы тапсырма туралы
Есептеудегі м тінм нді тмендегі т сілдерді бірімен згерте аласыз:
v Текшені кру ралыны М тінм н аумаына лшемдер осыыз.
Блім 4. Текшелер жасау
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v Текше есептеу дегішіні м тінм н сзгілеріндегі лшем мшелерін згертііз.

Процедура
1. Есептеуді ауымын згерту шін, келесі адамдарды орындаыз:
a. Текше Есептеуі деушісіні мазмн аймаында тадалан лшемге арналан
тменгі крсеткішті басып ж не М*шені "%деу тадауын тадаыз.
b. Ау ымды лшем мшесі тілатысу терезесінен тадаыз, оны сбелгісін
тазалау немесе тадау арылы лшем мшесін немесе жиынды жою немесе
осуды тадаыз.
c. &осымша: Ауымды жою шін, лшем м тінм ніні сзгісін батырманы о
жаымен басып, Жою тймешігін басыыз.
Ескерту: Текшені есептеу дегішіні М тінм н ауымындаы барлы
лшемдерді жойсаыз, есептеу текшені барлы яшытарына олданылады.
2. Ауыма лшем мшелерін осу шін, келесі адамдарды бірін орындаыз:
v :лшемді (лгі жобасы татасынан Текшені есептеу дегішіні м тінм н
ауымына апарыыз ж не ажетті мшелерді тадаыз.
:лшемдерді ешайсысы Есепті та%дау лшем мшесі тілатысу орабын
тадаыз, себебі текше крінісінде жо лшемді осасыз. Мшелерді оларды
тексеру ораптарын тадау арылы мшелерді олмен осуыыз керек.
v :лшемді текше немесе крініс м тінм ні ауымынан Текшені есептеу
дегішіні м тінм н ауымына апарыыз.
:дегішті М тінм н аумаына осылан жаа м тінм н лшемі.

Текше есептеулерін згерту
текше кру ралындаы текше есептеуішіні формуласын кез келген уаытта
згертуге болады.

Процедура
1. (лгіні Lзірлеу ойындысында Текше алтасын шыарып ж не текшені шыарып
ж не сізді згерткііз келген есептеуді амтитынын кресіз.
2. яшытарды яшыын немесе ауымын батырманы о жаымен басыыз ж не
Текше есептеуді ашу > Есептеуді ашу: calculation_name.
Ке%ес: Тінтуірді яшытара оларды есептелуін анытау шін апарыыз.
:рнек формуласы Текше есептеу дегішінде крсетілген.
3. &ажетті згертулерді жасаыз.
4. Аятаан кезде н тижелерді кргііз келеді ме немесе есептеуді сатаыыз келеді
мен тадаыз.
v :згертулерді олдану ж не есептеуді н тижелерін арау шін, олдану
тймешігін басыыз.
v Есептеуді сатау ж не есептеуді деушіні жабу шін, OK тймешігін басыыз.
-зара байланысты тапсырмалар:
“Текше есептеуін жасау” бетте 57
Текшені есептеу шін, амалдаыштарды, функцияларды, тлсипаттарды ж не м тін
жолдары ж не сандар сияты м ндерді н тижесінде бір м н шыатын рнекке
біріктіру керек.
“Баса текшелерден деректерді сілтеме жасайтын текше есебін жасау” бетте 60
Текше есебін анытау шін, масатты текшеге сілтеме жасау арылы баса текшеде
брыннан бар деректерді крсете аласыз.
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“Текше есебіні м тінм нін згерту” бетте 63
Текше есептеуді деректерді наты аумаына тез кезелім жасау шін бір немесе
бірнеше лшемдерді згерте аласыз. Текшедегі текшені есептеу аумаын баылау
шін м тінм нді сзгілеіз.

Блім 4. Текшелер жасау
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Блім 5. Сілтемелер жасау
Сілтемелер деректерді бір текшеден екінші текшеге кшіретін атынасты орнатады.
Сілтеме жасаан кезде, деректер шыатын бастапы текшені ж не дерек м ндерін
алатын масатты текшені анытайсыз.
Сілтемелер ережелер немесе процестер ретінде іске асырылады. Сілтеме ереже
ретінде орындалан кезде, деректер тек бастапы текшеде саталады, біра талап
етілгендей масатты текшеде олданылады ж не крсетіледі. Деректер бастапы
текшеде згертілсе, згертулер масатт текшеге автоматтты сер етеді. Алайда,
деректер тек бастапы тек шеде саталатын боландытан, дерек м ндеріне жасалан
барлы деулер бастапы текшеде орын алады; ереже сілтемелеріндегі масатты
текшелерде крсетілген дерек м ндерін деу ммкін емес.
Сілтеме процесс ретінде орындалан кезде, деректер бастапы текшеден масатты
тешеге кшіріледі. Процесті іске осу арылы деректерді бастапы текшеден
масатты текшеге кшіргеннен кейін, екі текше арасындаы осылым зіледі.
Бастапы текшедегі не масатты текшедегі деректерді еркін дей аласыз.

Бастап ы жне ма сатты текшелерді крсету
Сілтеме жасау шін, деректер шыатын бастапы текшені ж не деректерді орыны
болып тиабылатын масатты текшені крсету керек.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы Сілтемелер алтасын батырманы о жаымен
басыыз ж не Жа%а > Сілтеме тймешігін басыыз.
2. Жаа сілтемені атауын енгізііз ж не содан кейін OK тймешігін басыыз.
Сілтемеге сипаттамалы атау беру жасы идея болып табылады. Мысалы, сілтеме
деректерді Баа деп аталатын бастапы текшеден Сату деп аталатын масатты
текшеге кшірсе, сілтемені Сату баасы деп атаыз. Негізгі ойынды екі
басаруды крсетеді: айнар к"з текшесін осу ж не Ма сатты Текше осу.
3. Мына рекеттерді бірін орындап, бастапы текшені орнатыыз:
v (лгі жобасы татасындаы бастапы текшені басып, оны Бастап ы текше осу
белгісіне апарыыз.
v Бастапы текшені батырманы о жаымен басып, Бастап ы сілтемеге текше
осу, <link_name> басыыз.
4. Мына рекеттерді бірін орындап, масатты текшені орнатыыз:
v (лгі жобасы татасындаы масатты текшені басып, оны Ма сатты текше осу
белгісіне апарыыз.
v Масатты текшені батырманы о жаымен басып, Ма сатты сілтмеге текше
осу, <link_name> басыыз.
5. Осы жерде сілтеме анытамасын сатау шін Са тау тймешігін басыыз.
Сілтеме анытамасын сатау шін, ятауды ажет етпейді, біра ол жарамды
болуы керек. Сілтеме анытамасы жарамсыз болса, сілтеме белгішесі ызыл
ретінде крсетіледі
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Сйкес жне салыстыру лшемдерін орнату
Бастапы рет сілтеме жасаан ж не бастапы текшені ж не масатты текшені
анытаан кезде, текшелерді жалпы лшемділігі тексерілген.
:лшем ос текшеде олданылан болса, екі лшем барлы лшем мшелері арасында
автоматты трде крсетіледі. Барлы баса лшемдер шін кз ж не масатты текше
немесе тадалан лшем мшелеріндегі блік арасында байланысты орнату керек.

Процедура
1. Екі бірдей айнар кз ж не масат текшесін шолып ж не ай лшемні бір біріне
с йкес келетінін анытау. Сонымен атар, ай лшемдер с йкес болуы керек,
біра бір немесе бірнеше мшелерге бліктенуі керегін анытаыз.
2. С йкестікті орнату керек лшемдер шін:
a. Бастапы текшедегі лшемді басыыз.
b. Ctrl+click тймешіктерін с йкес лшемде масатты текшеде басу.
3. С йкестік лшеміне олданатын салыстыру трін тадаыз, Автоматты немесе
олмен.
Автоматты тадасаыз, Сілтемелер ойыншасындаы салыстырулар татасында
крсетілген бірдей атты мшелерді арасында салыстыру автоматты трде
жасалады. Автоматты трде саластырылан лшемдер Байланыс ойыншасында
шбрышты нктеде жалыз жол арылы белгіленген.
олмен тадасаыз, бастыпы лшем ж не масатты лшем мшелеріні
арасында салыстырулар жасау керек. &олмен салыстырылан лшемдер
Сілтемелер ойыншасындаы ромб нктеде аяталатын жасыл сызыпен
крсетілген.
Салыстыру трін тадамасаыз, с йкестікті анытауа Жалпы салыстыру
олданылады. Жалпылай саластыру толтырыш болып табылады; ол сізге айнар
кз лшемін с йкес масатты лшеммен бірге сіз байланыс айырмашылыында
жмыс істеу кезінде саластыруа ммкіндік береді. Онымен атар, с йкестікті
анытау шін Автоматты немесе &олмен салыстыру аныталана дейін,
с йкестік аяталмаан ж не сілтеме жарамсыз болып есептеледі.
Саластыруды Автоматт ретінде с йкестіктерді рылуын арапайымдандыруа
ммкіндік беріп, содан кейін &олмен жмыс істеуге с йкестендіреді. Осы арылы
барлы с йкестіктерді Автоматты саластырумен жылдам анытауа, содан кейін
саластыруды &олмен трлендіруге ж не сіз талап еткен тек с йкестіктерді
шыаруа ммкіндік береді. Автоматты с йкестендіруді олмен с йкестендіруге
трлендіру шін саластыруды о жаын басып ж не содан кейін олмен
саластыруа т*рлендіру трін басыыз.
Жалпы Автоматты с йкестендіру н тижелірек боланнан кейін кптеген
мшелермен с йкестендіру шін олданылуы тиіс. Кп мшелермен бірге
с йкестендіруге арналан олмен саластыру н тиже бере алады
4. Бастапы ж не масатты лшемдер арасындаы мшелерді олмен салыстыру
шін, мына рекетті орындаыз:
a. Бастапы текше астындаы М*шелер тізімінен мшені тадаыз.
b. Ctrl+бастыпы текше астындаы М*шелер тізімінен салыстыратын мшені
тадап, басыыз.
Сіз сонымен атар мшені айнар кз текшесі астындаы М*шелер тізімінен
басып ж не оны масатты текше астындаы М*шелер тізіміндегі алаан
мшеге апара аласыз.
Егер де кем дегенде айнар кз лшеміндегі бір мше масатты лшемдегі
мшеге с йкестендірілсе, онда алааныыз бойынша айнар кз ж не
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масатты лшемдер арасындаы кп немесе аз мшелермен с йкестендіре
аласыз. Сонымен атар, бастапы лшемдегі жалыз мшені масатты
лшемдегі бірнеше мшелермен салыстыра аласыз. Байланыстар
ойыншасыны С йкестендіру ойыншасы сіз ран барлы с йкестіктерді
крсетеді.
Бл сонымен атар бар жп с йкестендіруді электронды кестеден немесе
м тіндік файлынан Саластыру ойыншасына тікелей ояды. Мысалыегер
сізде іргелес емес бааналара электронды кестелерді саластырумен
орнатсаыз, сіз с йкестіктерді электронды кестеден кшіріп ж не оларды
тікелей Саластыру ойыншасына оя аласыз. Сонымен атар шектелген
файлдан с йкестіктерді кшіріп, оларды Саластыру ойыншасына оя аласыз.
Жпты салыстыруларды Салыстыру ойыншасына оюыыз тиіс; мшелерді
жалыз баанасын ойыншаа оя алмайсыз.
c. Егер сіз ателік жасап ж не салыстыруды жойыыз келсе, салыстыруды
Салыстырым ойыншасынан тадап ж не Та%далан м*ше салыстыруын
жою трін басыыз.
&олмен салыстыру аяталаннан кейін, олмен салыстырылан лшем
с йкестіктері Сілтеме ойыншасындаы ромб нктеде аяталатын жасыл ттас
сызыпен крсетілген.
5. С йкестік ж не салыстыру жо рбір лшем шін бліктейтін мше немесе
мшелерді крсету керек:
a. -лшемдер тізіміндегі лшем атауын басыыз.
b. М*шелер тізіміндегі блгііз келетін мшені немесе мшелерді тадлаыз.
Бастапы лшемдегі бірнеше мшелерді бліктесеіз, осы мшелердегі
деректер ол масатты текшеге кшкенге дейін жинаталан. СізБарлыын
Та%дау трін М*шелер тізіміні жоары жаынан басып айнар кз
лшемінен барлы тйіндерді тадай аласыз. Алайда, бастапы лшемде
біріктіруді бір жоары дегейі болса, лшемдегі барлы соы тйіндерді
осуды орнына сол біріктіруді бліктеу тиімді болып табылады.
Масатты лшемдегі бірнеше мшелерді бліктесеіз, рбір тадалан мше
бастапы текшеден кшірілген деректерді алады. Сіз Барлыын Та%дау трін
М*шелер тізіміні жоары жаынан масатты лшемдегі барлы тйіндерді
тадау шін баса аласыз, біра кптеген тйіндер масатты лшемде тадалан
кезде тйіндерді ешандай орытындысы абылданбайды, себебі сіз деректі
біріктіруге жаза алмайсыз.
6. Орындалуын сатау шін Са тау тймешігін басыыз.

Нтижелер
Егер сіз кп олмен жасалатын салыстыруларды немесе салыстырылмаан біра
кптеген мшелерде бліктелген масатты лшемдерді иеленетін байланысты
рсаыз, онда :німділікті (лгілеу зын оректендіргіштерді жалпыландыра аласыз.
Оыс жадайда TM1 Сервері :німділікті (лгілеу арылы жалпыландырылатын
оректендіргіш клемін орындауа абілетті болмайды. Серверге оректендіргішті
орындауа бгет болатын жадайды болдырмау шін:німділікті (огілеу 1000
жолдан арты орындайтын оректендіргішті орындау кезінде, ол оны орнына келесі
тсініктемені ереже жолында орналастырады: WARNING: Unable to create feeder
it would produce too many lines.
Байланыс оректендіргішті аса лкен клемін жалпыландыран кездегі жадайды
олдаан кезде, сіз оларды байланысын не айтадан тешелеп немесе
оректендіргіштерді жалпыландырайын ба? сипатын Байланыс шін Жо
жауабына орнатыыз.
Блім 5. Сілтемелер жасау
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лшем м)шелерін бліктеу
С йкестік бастапы ж не масатты лшемдер арасында крсетілген кезде, осы
лшемдерді кейбір немесе барлы мшелері баса біреуімен салыстырылуы керек.
Алайда, бір текшедегі лшем баса текшедегі барлы лшемге с йкес келмесе, бір
немесе бірнеше мшелерді тадау арылы ол бліктенеді.
Мысалы, Наты ж не Бюджет мшелері бар Нсалар лшемімен бірге текшені
есептейді. Мнда, біреуі Наты табыса, біреуі Бюджеттелген табыса арналан
текше м ндеріні екі жины бар. Нсаулар лшеміні бастапы текшесінде немесе
масатты текшесінде болуына байланысты бліктеу трлі сер етеді.
Масатты текше лшемі шін барлы мшелерді блектеу ге тадау бастапыдаы
дерек м ндерін барлы блектенген мшелерге жылжуына алып келеді. Алдыы
мысалды олдана отырып, егер Нсалар лшемі масатты текшеде болса, Белсенді
ж не &аржы м ндерді сол жинаын алады. Бастапы текшеде тек бюджет сандары
болса, тек Бюджет мшесін масатты текшеге блектеуді керек етуііз ммкін.
Бастапы текшедегі лшем шін, барлы мшелерді блектеу ретінде тадау, оларды
масатты текшеде ол жетімді болуына дейін осылуына алып келеді. Нсалар
лшеміні мысалын пайдаланып, Наыт ж не Бюджетті тадау ажетсіз м ндерді
осындысына алып келеді. Бір жаынан, масаттыдаы с йкессіз лшемі бар бастапы
текшеде :нім лшемдері болса, барлы :нім мшелерін блектеу ретінде тадау
шін ол те логикалы болады.

Сйкестікті бзу
Бар лшем с йкестігін бзуа болады. С йкестік бзылан кезде, бастапы текшедегі
лшем ж не масатты текшедегі лшем жаа с йкестік анытамалары шін ол
жетімді болады.

Процедура
1. Сілтеме дегішіндегі бастапы текшедегі лшем ж не масатты текшедегі лшем
арасындаы с йкестікті крсететін жолды батырманы о жаымен басыыз.
2. осылымды *зу тймешігін басыыз. Екі лшем арасындаы с йкестік бзылан.
:лшемді трлі с йкестікте олдана аласыз.

Салыстыру т)рін згерту
С йкестіктегі бар салыстыру трін згертуге болады.

Осы тапсырма туралы
Аымдаы салыстыру тріне байланысты с йкестік айырмашылыындаы салыстыру
трін згерту кезінде параметрлер ол жетімді болады.
v Аымдаы салыстыру автоматтандырылан болса, салыстыруды олмен немесе
жалпы салыстыру тріне згерте аласыз.
v Аымдаы салыстыру трі олмен салыстырылан болса, салыстыруды
Автоматтандырылан немесе жалпы салыстыру тріне згерте аласыз.
v Аымдаы салыстыру жалпы болса, салыстыруды автоматтандырылан немесе
олмен салыстыру тріне згерте аласыз.

Процедура
1. Сілтеме дегішіндегі бастапы текшедегі лшем ж не масатты текшедегі лшем
арасындаы с йкестікті крсететін жолды батырманы о жаымен басыыз.
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2. осу <new_mapping_type> п рменін басыыз. салычстыру трін
автоматтандырылан немесе жзалпы салыстыруа згертсеіз, ешандай осымша
рекет ажет емес.
3. Салыстыру трін &олмен салыстыруа згертсеіз, олмен салыстыру процесін
“С йкес ж не салыстыру лшемдерін орнату” бетте 68 сипатталандай аятаыз.

Сілтемені орындау т)рін орнату
Сілтемені жасаан кезде, ереже немесе процесс ретінде орындалуы тиіс сілтемені
крсету керек.

Осы тапсырма туралы
Сілтеме ереже ретінде орындалан кезде, деректер тек бастапы текшеде саталады,
біра талап етілгендей масатты текшеде олданылады ж не крсетіледі.
Сілтеме процесс ретінде орындалан кезде, процесс жасалан ж не іске осыланнан
кейін деректер бастапы текшеден масатты тешеге кшіріледі.

Процедура
1. &ажет болса, сілтемені ашыыз.
2. Сипаттар ойыншасындаы Сілтемені% орындалу т*рі рісіндегі белгіні
басыыз. Бл белгі сілтеме жасалан аымдаы орындау трін крсетеді.
Сілтемені бастапыда жасаан кезде, ережелерді депкі трі болып табылады.
3. Мына рекеттерді бірін тадаыз:
v Сілтемені ереже ретінде орындау шін Ережелер басыыз.
v Сілтемені процесс ретінде орындау шін Процесс басыыз.
4. Сілтемені сатау шін Са тау тймешігін басыыз.

Нтижелер
Сілтемені ереже ретінде орындасаыз ж не сілтеме саталан кезде жарамды болса,
ереже тез жасалады ж не масатты текшеге олданылады.
Сілтемені процесс ретінде орындауды тадасаыз, деректерді бастапы текшеден
масатты текшеге кшіру шін процесті жэасауыыз ж не іске осуыыз керек.

Сілтеме процестерін жасау жне іске осу
Сілтемені прцесс ретінде жасаан кезде, алдымен прцесті жасауыыз ж не содан
кейін оны деректерді бастапы текшеден масатты текшеге кшіру шін іске
осуыыз керек.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы сілтемені батырманы о жаымен басыыз ж не
Процесс жасау п рменін басыыз.
Жаа TurboIntegrator процесі жасалан ж не серверде саталан. Жаа процесс
(лгі жобасы татасындаы Процестер алтасынан крінеді.
Оны стіне, процеске ажетті жаа кріністер бастапы текшеде ж не масатты
текшеде де жасалан. Бастапы текшедегі крініске процесс жасалатын (бастапы
крініс) ж не атауа осылатын сілтемені атауы таайындалады. Масатты
текшедегі крініске процесс жасалып осылатын (масатты крініс) сілтемесіні
атауы таайындалады. Масатты текшедегі крініс бастапы текшедегі крініс
сынатын деректерді абылдайды.
Блім 5. Сілтемелер жасау
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2. Процесті батырманы о жаымен басыыз ж не Процесті орындау п рменін
басыыз.

Процесс ретінде орындалан сілтемені згерту
Lлдеашан процесс ретінле орындалан сілтемені згертсеіз, деулерді ескеру
шін процесті айта жасауыыз керек.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы згертілген сілтемені батырманы о жаымен
басыыз ж не Процесс жасау п рменін басыыз.
2. Бар процесті айта анытау берілгенде OK тймешігін басыыз.
3. &аласаыз, жаадан айта аныталан процесті батырманы о жаымен басыыз
ж не деулері бар процесті тез орындау керек болса, Процесті орындау
п рменін басыыз.

Та,дау тізімдерін сілтемелердегі виртуалды лшемдер ретінде
пайдалану
Тадау тізімдерін сілтемелердегі виртуалды лшемдер ретінде пайдалануа болады.
Осылайша, бастапы не масатты текшедегі наты лшем ж не арама-арсы
текшедегі тадау тізіміні виртуалды лшеміні арасында с йкестік орнатуа болады.
Тадау тізіміні виртуалды лшемі сілтеме жасалан бастапы текшеде
пайдаланылан кезде, сілтеме жиынты сілтеме ретінде крсетіледі. Тадау тізіміні
виртуалды лшемі сілтеме жасалан масатты текшеде пайдаланылан кезде, сілтеме
іздеу сілтемесі ретінде крсетіледі.
Тадау тізіміні виртуалды лшемдері сілтеме жасалан бастапы текшеде немесе
масатты текшеде пайдаланылуы ммкін ж не ажет болса, бастапы текшеде немесе
масатты текшеде бірнеше виртуалды лшемдерді пайдалана аласыз. Біра, виртуалды
лшемдерді бір уаытта бастапы текшеде ж не масатты текшеде олдануа
болмайды.

Бастаудан брын
Мт н элемент тріне ие болуы керек вируталды лшем ретінде тадау тізімі болады.
Тадау тізімінде м тін элемент трі болмаса, сілтеме дрыс тексереді, біра ешандай
деректер масатты текшеге ойылмайды.

Процедура
1. Бастапы ж не масатты текшелерді крсету сипатталандай сілтемедегі бастапы
ж не масатты текшені анытаыз.
2. Бастапы текше немесе масатты текшені :лшемдер тізіміндегі виртуалды
лшем ретінде пайдаланатын тадау тізімі бар лшемін басыыз. Тадалан
лшемні Мшелер тізімінде лшем мшелері крсетіледі. Кез келген мшеде
мше
осымен байланысты тадау тізімі болса, Тадау тізімі белгішесі
атауыны асында крсетіледі.
3. Тадалан лшемні Мшелер тізіміндегі виртуалды лшем ретінде пайдаланатын
тадау тізімі шін Тадау тізімі белгішесін екі рет басыыз. Жаа виртуалды
лшемі :лшем тізімінде крсетіледі.
4. Тадау тізімі виртуалды лшемін пайдалану арылы салыстыруды аятаыз.
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лшем сипаттарын сілтемелердегі виртуалды лшемдер ретінде
пайдалану
Тадау тізімдерін сілтемелер жасалан виртуалды лшемдер ретінде пайдалануа
болады. Осылайша, бастапы текшедегі наты лшем ж не масатты текшедегі
тлсипатты виртуалды лшеміні арасында с йкестікті орната аласыз. Тлсипатты
виртуалды лшемі сілтеме жасалан мсасатты текшеде орнатылан болса, сілтеме
іздеу сілтемесі ретінде крсетіледі.

Осы тапсырма туралы
Кез келген пайдаланушы анытаан м тін лшеміні тлсипатын сілтемеде
виртуалды лшем ретінде пайдалана аласыз. Тлсипаттарды кез келген келесі трін
виртуалды лшемдер ретінде пайдалану ммкін емес:
v жйеде жасалан тлсипаттар
v санды тлсипаттар
v бркеншік ат тлсипаттары
Тлсипат байланыста, виртуалды лшем ретінде олданылан кезде,:німділікті
(лгілеу байланыс шін жасалан оректендіргіште ATTRS сілтемесін олданады.
Сондытан оректендіргіш егер тлсипат м ндері згерген кезде айтадан
бааланбауы тиіс. Тлсипаттара арналып жасалан оректендіргіштерді айта
баалау шін сіз не згертіп ж не байланысты айта сатауыыз керек немесе
CubeProcessFeeders ызметін TurboIntegrator рдісінде байланысты масатты
текшесіндегі ережелерді айта орындау керек.
Егер сіз виртуалды лшемді байланыса орнатуды тадасаыз, біра виртуалды
лшем ешандай салыстыруда олданылмаса, ол байланыстан байланыс саиалан
кезде жойылады.

Процедура
1. Бастапы ж не масатты текшелерді крсету сипатталандай сілтемедегі бастапы
ж не масатты текшені анытаыз.
2. Масатты текшедегі :лшемдер тізімінен виртуалды лшем ретінде
пайдаланыыз келетін тлсипаттан тратын лшемді басыыз. Тадалан
лшемні Мшелер тізімінде лшем мшелері крсетіледі.
3. Тадалан лшемні Мшелер тізімінде Атау ж не Блік белгілері крсетілетін
басты айматы батырманы о жаымен басыыз. :лшемге арналан
пайдаланушы анытаан м тін тлсипаттарыны тізімі крсетіледі.
4. Сілтемеде виртуалды лшем ретінде пайдаланатын тлсипатты басыыз. Жаа
виртуалды лшем dimension_name [attribute_name] атау беру ережесін
пайдаланып, :лшем тізімінде крсетіледі.
5. Тлсипатты виртуалды лшемін пайдаланып, салыстыруды аятау. Бастыпы
лшем ж не виртуалды тлсипатты масатты лшеміні арасындаы барлы
салыстыру автоматты салыстыру ретінде орындалуы керек.

Ішкі сілтемелерді жасау
Ішкі сілтеме мшелер арасындаы деретерді жалыз текшеге кшіреді. Ішкі
сілтемедегі бастапы текше ж не масатты текше бірдей текше болып табылады.

Блім 5. Сілтемелер жасау
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Осы тапсырма туралы
Ішкі сілтемелер деректерді бір уаыт кезінен екінші уаыт кезеіне кшіру шін
пайдалы. Мысалы, бір уаыт кезеіндегі жабы тегерімді келесі уаыт кезеіндегі
ашы тегерімге кшіруді алауыыз ммкін.

Процедура
1. “Бастапы ж не масатты текшелерді крсету” бетте 67 сипатталандай,бастапы
ж не масатты текшелерді деректерді кшіретін бір текшеге орнатыыз. Себебі
бастапы ж не масатты текшелер бірдей, барлы лшем с йкестіктері шін
автоматты салыстырулар жасалан.
2. Мшелер арасында деректерді кшіретін лшем шін, с йкестікті зу.
3. Деректерді кшіретін мшелер арасындаы &олмен жасалан карта.

Байланыстардаы жылжыту нысандарын ру
Жылжыту ммкіндіктерін пайдаланушылара текше крінісіндегі яшыты тадауа
ммкіндік беретін байланысты жылжытуа ж не яшы шін толы апаратты немесе
м тінді амтамасыз ететін атысты дерекке жылжытуа ммкіндік береді.
Жылжыту ммкіндіктері атысты деректі анытау ж не крсетуге арналан рдістер
мен ережелерге байланысты болады. :німділікті (лгілеу бадарламасы осы міндетті
жылжыту нысандарын автоматты трде жасай алады.
Егжей-тегжейлі нобайларды толы сипаттамасы шін IBM Cognos TM1 Developer
жаттамасын араыз.

Процедура
1. Байланыса арналан сипаттар татасында Жылжыту нысандары сипаттарын
жасау трін И жауабына орнатыыз.
2. К"бірек трін Жылжыту нысандары сипаты жанында орналасан. Жылжыту
опциялары тілатысу орабы ашылады.
3. Жылжыту *рдісі атауын егізу. Бл ат пайдаланушылар шін Cognos Insight
немесеTM1 Бадарлама Вебіндегі жылжыту опциясын олдану кезінде крінеді.
4. Жылжыту лшемдерді алаан баыта кшіру арылы орындалу кезінде
ашылатын кріністі тешелеіз. :лшемді кшіру шін лшемді басып ж не содан
немесе Т"мен к"шіру
басыыз.
кейін не Жоары к"шіру
5. OK тймесін басыыз.

Егжей тегжейлі кмек )рдісін бадарламаа осу
Пайдаланушы егжей тегжейлі кмекті атысты дерекке олданбастан брын Егжей
тегжейлі кмек рдісін бадарламаа осыыз.

Процедура
1.

Бадарлама ^лгісі ойыншасын ашыыз.

2. &рекеттер тймешігін басып ж не Бас ару нысандарын бас ару трін іске
осыыз.
3. TM1 Нысандар ойыншасында Нысандарды Бас арутрін, содан кейін ^рдістер
трін тадаыз.
4. Егжей-тегжейлі кмек рдісін басып, содан кейін рдісті Lзірлеу
ойыншасындаы ^рдісті жылжыту алтасына жылжытыыз.
5. Егжей-тегжейлі рдіс шін ережелерді абылдау.
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6. Бадарламаны сатау ж не айта олдану.

Нтижелер
Users viewing data in Cognos Insight немесе TM1 Бадарлама Вебіндегі
пайдаланушыларды кру дерегі Жылжыту опциясын с йкестендірілген яшытан
егжей-тегжейлі кмек шіннаты крініске олдана аласыз.

Сілтемені тексеру
Сілтемелер тексерілген. Сілтеме жасаан кезде, сілтемені анытау шін ажетті
адамдарды туіне байланысты жарамдылы тесеріледі. Осылайша, нысандардаы
жасалан барлы згертулер сілтемедегі тексерісті тудыртады.
Сілтеме жарамсыз болып аныталан кезде, (лгі жобасы татасындаы сілтеме
белгішесі сілтеме кйін крсету шін жаартылады

.

Оны стіне, барлы тексеріс ескертулері немесе ателер сілтемедегі Тексеру
ателері сипатында байяндалан.
Сілтемені олданана дейін барлы ескертулер мен ателерді тзету керек.

Сілтемлерді т)зету
Сілтеме т уелді кез келген нысанды жоюдан немесе згертуден сілтеме жарамсыз
болып алса, сілтемені автоматты трде тзету шін осы діс олдана аласыз.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы сілтемені батырманы о жаымен басыыз.
2. Сілтемені т*зету тймешігін басыыз.

Нтижелер
Сілтеме е лкен д реже тзетілген. Нысандарды жоятын барлы сілтемелер
сілтемеден жойылады, біра кейбір лшемдерді олмен ауыстыруа немесе оны
рекеттерін алпына келтіру шін сілтемені басаша згерте аласыз.

Сілтеме сипаттары
Сипаттар татасы сілтеме сипаттарын крсетеді.
Кптеген сілтеме сипаттары тек оу шін арналан. Яни, олар сипат м ндерін
есептейді, біра Сипаттар татасында тікелей деле алмайды.
Кесте 4. Сілтеме сипаттары
Сипат

Сипаттама

Атауы

Сілтемені атауы.

Блім 5. Сілтемелер жасау
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Кесте 4. Сілтеме сипаттары (жаласы бар)
Сипат

Сипаттама

Сілтеме трі

Сілтеме трі. Мнда Сілтеме тріні ш м ні бар.
v Lдепкі - Траты лшем с йкестіктері ж не салыстырулары
бар сілтеме.
v Ауыстыру - Тадау тізімдерінде немесе масатты текшедегі
тлсипаттарда негізделген виртуалды лшемдерді
пайдаланатын сілтеме.
v Жинау - Бастапы текшеде негізделген тадау тізімдерін
пайдаланатын сілтеме.

&ауіпсіздік иесі

:лшемді немесе сілтемені жиі деп отыратын адам иесі
болып табылады.

Бастапы текше

Сілтеме деректерін сынатын текше. Бл еренбелсенді сипат;
текшені ашу шін бастапы текше атауын басыыз.

Масатты текше

Сілтемеден деректер алатын текше. Бл еренбелсенді сипат;
текшені ашу шін масатты текше атауын басыыз.

Хаттар

Сілтемеде аныталан с йкестіктерді санын крсетеді. Lрбір
с йкестік ретімен тізілген.

Сілтемені жзеге асыру трі

Сілтемені “Сілтемені орындау трін орнату” бетте 71
сипатталандай ереже немесе процесс ретінде орындаланын
анытау шін осы сипатты орнатыыз.

Арналарды жасау керек пе?

&оректендіргіштер ереже ретінде орындалан байланыс шін
жасалуы тиіс пе екенін крсетеді. И' жауабын
оректендіргіштерді жасау шін олданыыз, Жо жауабын
байланысты оректендіргішсіз ру шін тадаыз.
Сілтемені олдану т*рі параметрі Ережелер ретінде
орнатылан болса, осы сипат жарамды болады.

Жылжыту нысандарын
жасайын ба?

Ережелер мен рдістер арылы жылжыту байланыс шін
жасалуы керек пе екенін крсетеді.

&ателерді тексеру

Сілтемедегі ескертулер мен ателер санын крсетеді, рбір
ескерту мен. ате ретімен тізіліп крсетіледі.
Ескертулер сілтеме анытамасында тікелей орындалан
рекеттер бойынша сілтеме жасалатын проблемаларды
крсетеді. Мысалы, ескерту наты лшемді
салыстырмааныызды немесе блмегеніізді крсетуі ммкін.
Бл ескертуді шешу шін сілтеме дегішіндегі лшемді
салыстыра немесе бле аласыз.
&ателер сілтеме дегішінде сілтеме жасалмауы ммкін
проблемаларды крсетеді. &ателерді шешу шін Сілтемені
жндеу ажет.
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Блім 6. Ережелер мен беру ралдарын бас ару
Ережелер дегішімен бірге IBM Cognos TM1 ережелерін жасай ж не басара
аласыз.
Cognos TM1 ережелері лшем иерархиясыны біріктірулерінде орындалатын
алыпты біріктіруден тыс текше м ніні крделі есептеулерін орындау ммкіндігін
береді. Мысалы, сатылан бірліктерді бірлік баасына кбейту арылы табыс м нін
есептеуге ережелерде олдана аласыз. Сонымен атар, блек текшелердегі м ндерге
сілтеме жасап, бір текшеге м ндер алу шін ережелерді олдана аласыз.
(лгіні жобалау татасы ішінде байланысты рбір текшемен ережелер текшелер
алтасы ішінде саталады. Мысалы, plan_BudgetPlan текшесі plan_BudgetPlan атты
ережеге ие. Бл рбір текше алтаны тменгі блігінде орналасан. Ережені ашу
шін екі рет басыыз.
&оректендіргіштер ережелер арылы рыла алатын есептеулерді санын шекету
жолын амтамасыз етеді. Бл діс біріктірілген есептеулерді зірлеу кезінде
німділікті жетілдіру шін жол болуы ммкін.
Ереже жалыз текшемен байланысты ж не тек сол текшедегі м ндерді есептейді.
Ереже, текше сияты зімен байланысты бір атауды рашан олданады ж не астында
(лгі жобасы татасындаы байланысты текшені крсетеді ж не тменде текше шін
брыннан бар кез келген кріністер болады. Таба (лгі жобасы татасында
крсетілгендей, байланысан крінісі мен ережесі бар текшені крсетеді.

Сурет 2. Крініс жне ережесі бар текше

Ереже тсініктеріне арналан жалпы кіріспе шін “К сіп Дерегіне арналан
Жетілдірілген Есептеулер” трін IBM Cognos TM1 Lзірлеуші крсеткішінде крііз.
Бл жарияланым Cognos TM1 ережесіне ж не тмендегідей мекенжай
таырыптарына шолу жасайды:
v Ережелер синтаксисі
v Ережеле нсаулытарын йымдасытру
v Ережелердегі есептеу т ртібі
Cognos TM1 ережелерін толы шолып шы шін IBM Cognos TM1 Ережелер
Крсеткішіне хабарласыыз, ол ережелерге негізделген крделі к сіптік
бадарламаны рылуы арылы шолу жасайды.

Автоматты т)рде жасалан ережелер жне беру ралдары
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасы бизнес деректерінде
есепатеулерді орындауа ажетті IBM Cognos TM1 ережелерді кейбіреулерін
автоматты трде жасау бойынша бадарламаны дамуын жеілдетеді.
Келесі рекеттерді бірін аятаан кезде, ережелер мен беру ралдары автоматты
трде жасалады:
© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2017
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v “Текше есептеуін жасау” бетте 57 ішінде сипатталандай текше есебін жасаыз.
v :лшем мшесін есептеуді жасауды “Есептеу лшемдерін жасау” бетте 24 ішінде
сипатталады.
v Байланыс рып ж не оны ереже ретінде келесідегідей сипатталандай етіп
рыыз Блім 5, “Сілтемелер жасау”, бетте 67.
Автоматты жасалан ережелер Ереже дегішінде клекелі фонмен крсетіледі.
Беру ралдарыны автоматты жасалуын істен шыара аласыз. &осымша апарат алу
шін, “&осымшаны беру дегейіні сервері” араыз.
Автоматты трде жасалан ережелер тікелей згертіле алмайды, біра ежелер
дегішіндегі автоматты жасалан ережелер мен беру ралдарын тадаулы осуа
немесе ажыратуа болады. &осымша апарат алу шін, Ережелер мен
оректендіргіштерді іске осу ж не ажырату араыз. Сіз сонымен атар автоматы
трде рылан ережелерді т ртібін згерте аласыз. &осымша апарат алу шін,
Ереже блоктары мен м ліметтерді айта реттеу араыз.
Назар аудары%ыз: Кез келген автоматты жасалан ережелерді Cognos TM1
Performance Modeler бадарламасынан тыс деуге болмайды. Баса ралда
делген автоматты жасалан ережелер келесіде автоматты жасалан ережелер
жктелген кезде айта жазылады.

(осымшаны беру де,гейіні, сервері
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасы сынылан беру ралдарыны
жиынын сервердегі барлы текшелерге автоматты трде жасай алады. (лгілеумен
олмен аныталан немесе есептеулер мен сілтемелерден автоматты трде жасалан
ережелерге ол олданылады. Беру ралдарын жасауды аятамас брын лгіге
сынылатын беру ралдарын кру шін, беру ралын талдауыны есебін
экспорттай аласыз.

Беру ралын жасау туралы
Беру ралдары автоматты трде немесе сраныс бойынша сервер дегейінде
жасалан кезде, Performance Modeler бадарламасы барлы текшелердегі ережелерді
тексереді ж не толы TM1 сервері шін отайлы беру ралдарын жасау ркетін
жасайды. :лшем есептеулері, текше есептеулері, сілтемелер немесе олмен жасалан
ережелер болсын, тпнсасына т уелді емес барлы ережелерді беру ралдары
жасаан.
Автоматты беру ралдары жасалан кезде, олар текшені ереже жолыны жалыз
блогына осылады. &олмен жасалан брыннан бар беру ралдарын автоматты беру
ралдар жасап, згертуге болмайды.
Автоматты беру ралдары жасаланнан кейін, сіз оларды жоя алмайсыз, біра
жасалан беру ралдарын осымша трде іске оса ж не ажырата аласыз.

Автоматты беру ралын осу немесе ажырату
Performance Modeler бадарламасы TM1 серверіндегі барлы текшелерде беру
ралдарын жасау рекетін жасаан. Lдепкі параметрі бойынша, Performance Modeler
бадарламасы брыннан бар TM1 серверіне осылан кезде, ол беру ралдарын
автоматты трде жасамайды. Беру ралдарын сраныс бойынша жасай аласыз. Бл
брыннан бар TM1 серверге осылан кезде, лгі автоматты жасалан беру
ралымен ктпеген жерден згермегенін кепілдейді.
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Жаа лгіні растыран, тп тланы орындаан кезде немесе керісінше
Performance Modeler бадарламасында беру ралдарын жасаан кезде, автоматты
жасау ралын іске оса аласыз. Кез келген моделдеу рекеті (сілтеме растыру,
есептеу жасау немесе олмен ереже жасау сияты) алынан м ндерді барлы
ережелері дрыс біріктірілген кепілдеп, н тижесінде беру ралдарыны жасалуына
алып келеді.
TM1 серверіне Беру ралдарын автоматты т*рде жасау сипаттамасын орнату
арылы беру ралдарыны автоматты жасалуын баылау.
1. (лгі ру татасында лгі ру тармаыны стігі жаындаы TM1 серверді
басыыз.
2. Сипаттар татасында келесі Беру ралдарын жасау сипаты м ндеріні бірін
басыыз:
v Сервердегі барлы ережелерге арналан беру ралдарын автоматты трде
жасау шін, арлы ережелер параметрін тадаыз.
v Сервердегі беру ралын автоматты жасауды ажырату шін Жо тадаыз.
v :лшем есептеріне, текше есептеріне ж не байланыстара атысты ережелерге
арналан беру ралдарын автоматты жасау шін, Тек автоматты жасалан
ережелер параметрін тадаыз. &оректендіргіштер олмен егізілген ережелер
шін жасалмаан. Бл депкі жадай.

Срау бойынша жасалатын беру ралдары
TM1 серверіндегі автоматты беру ралын жасау ажыратылан кезде, беру
ралдарын срау бойынша жасай аласыз.
1. (лгіні ру татасындаы лгіні ру тармаыны стігі жаындаы TM1
серверін батырманы о жаымен басыыз.
2. Беру ралдарын жасау тймешігін басу

Беру ралын талдау есебін жасау
(лгідегі ережелерді талдайтын ж не рбір ережеге сынылан беру ралдарын
крсететін есепті жасай аласыз. Есепті жасау сынылан беру ралдарын лгіге
бекітпейді немесе лгіні згертпейді. Есепті пайдалану сервердегі беру ралын
автоматты жасауды немесе беру ралдарын срау бойынша жасауды осудан брын
сынылан жасалан беру ралдарын арау ммкіндігін береді.
Беру ралын талдау есебін жасау:
1. (лгіні ру татасындаы лгіні ру тармаыны стігі жаындаы TM1
серверін батырманы о жаымен басыыз.
2. Есеп жасау тймешігін басыыз.
3. Ереже/Беру ралын талдау.
4. Талдау есебін сатайтын алтаны крсетііз.
5. OK тймесін басыыз.
сынылан беру ралдарын арау шін, талдау есебін сатаан алтаа тііз ж не
index.html ашыыз.
Беру ралын жасау есебі келесі ойындыларды амтиды.
Проблема ережелері
Олар шін беру ралдары жасалмайтын барлы ережелер. М тінм ндегі
ережені кру шін басатын сілтеме жасалан ережелер.
Блім 6. Ережелер мен беру ралдарын басару
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Проблема арналары
Тиімсіз беру ралдары блімдері жасалан, біра атты тиімді емес беру
ралдарын крсетеді.
Динамикалы емес беру ралдары блімі жасалан, біра динамикалы
т сілмен жмыс істмеуі ммкін беру ралдарын крсетеді.
[сынылан арналар
Серверде ережелері брыннан бар барлы текшелер. сынылан беру
ралдарын кру шін текше атауын басыыз. еру ралдарын Performance
Modeler бадарламасында жасауды тадасаыз, осы ойындыда тізілген
лгіге жазылатын беру ралдары бар.
Ережелерді талдау
Lрбір текше ережелеріні тізімі ж не сол м нге атысты сынылан беру
ралын круге арналан белгіше мен еренсілтеме.
Аны тама
Беру ралын жасау туралы толы м ліметтерді береді.

лшемді есептеу ережелері
:лшем есептеуі ережелері д режелі есептеу немесе біріктірілген д реже есептеуі
лшемде бар болан кезде автоматты трде рылады.

Санды есептеу ережелері
Санды есептеу ереже батында бір немесе бірнеше д режелі есептеулер берілген
текшеде кез келген лшемге арналып аныталатынына арамастан автоматты трде
жасалады. Мысалы, егер сізде есеп1 лшемін амтитын текшені иеленсеіз, д реже
есептері сол лшемдегі Біріктірулер мен &н мшелеріне арналып айындалады,
ереже баты келесіге сас болып жасалады.
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC NUMERIC 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Units
4
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B556E6974735D
5
#Region{account1 : Units}
6
[’account1’:{’Units’}]=N:100;
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9
#Region Calculation rules: Price
10
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B50726963655D
11
#Region{account1 : Price}
12
[’account1’:{’Price’}]=N:200;
13
#EndRegion
14
#EndRegion
15 #EndRegion

Осы ереже блогындаы барлы жолдар нмір (#) белгісімен тсіндірілгенін,
есептеуді орындайтын наты ережелер м лімдемесі болып табылатын 6 ж не 12
жолдарыны тсінігімен тсіндірілгенін ескеру керек. Тсіндірме берілген жолдар
осы ереже блогы олданылатын текше ауматарын анытауа кмектеседі.
v 1-жол толы есептеу ережесіні блогы олданылатын лшемді анытайды, бл
жадайда account1 лшемі.
v 2 жол барлы ережелерді CALC NUMERIC немесе д реже есебі, ережелер болуы
ретінде аныталады. Бл жолда ережелерді толы блогына жйеде жасалан
бірегей идентификатор болады.
v 3-жол бірліктер мшесіне олданылатын блоктаы бірінші ережені анытайды.
v 4-жол блоктаы бірінші ереже шін жйеде жасалан бірігей идентификаторды
крсетеді.
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v 5-жол бірінші ереже олданылатын толыымен жарамды ауматы крсетеді, бл
жадайда account1 : бірліктер.
v 6-жол блоктаы бірінші ереже нсаулыы болып табылады. Ол бірліктердегі м нді
есептейді.
v 9-жол Баа мшесі олданылатын блоктаы екінші ережені анытайды.
v 10-жол блоктаы екінші ереже шін жйеде жасалан бірегей идентификаторды
крсетеді.
v 11-жол екінші ереже олданылатын толыымен жарамды ауматы крсетеді, бл
жадайда account1 : баа.
v 12-жол блоктаы екінші ереже нсаулыы. Бл баадаы м нді есептейді.

Есептеу ережесін біріктіру
Біріктірілген есеп ережесі баты бір немесе одан кп біріктірілген д реже есептері
берілгентекшеде кез келген лшем шін аныталады. Мысалы, егер сізде есеп1
лшемін амтитын текше болса, онда біріктірілген д реже есептеуі сол лшемдегі
Жалпы Норма мшесіне арналып айынжалан, келесіге сас ереже баты жасалды.
(Кейбір жол сілтемелері масаттарды жариялау шін осы жерде осылады.)
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC CONSOLIDATED 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Gross Margin
4
#Autogenerated MEMBERCALC CONSOLIDATED
5B6163636F756E74315D2E5B47726F7373204D617267696E5D
5
#Region{account1 : Gross Margin}
6
[’account1’:{’Gross Margin’}]=C:([’account1’:’Sales’][’account1’:’Variable Costs’]);
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9 #EndRegion

Осы ереже блогындаы барлы жолдар нмір (#) белгісімен тсіндірілгенін,
есептеуді орындайтын наты ережелер м лімдемесі болып табылатын 6 жолды
тсінігімен тсіндірілгенін ескеру керек. Тсіндірме берілген жолдар осы ереже
блогы олданылатын текше ауматарын анытауа кмектеседі.
v 1-жол толы есептеу ережесіні блогы олданылатын лшемді анытайды, бл
жадайда account1 лшемі.
v 2 жол CALC CONSOLIDATED, немесе біріктірілген д реже есебі, ережелері
болуы ретінде бат арылы барлы ережелерді айындайды. Бл жолда
ережелерді толы блогына жйеде жасалан бірегей идентификатор болады.
v 3-жол Жалпы маржа мшесіне олданылатын блоктаы бірінші ж не тек ережені
анытайды.
v 4-жол блоктаы бірінші ереже шін жйеде жасалан бірігей идентификаторды
крсетеді.
v 5-жол бірінші ереже олданылатын толыымен жарамды ауматы крсетеді, бл
жадайда account1 : Жалпы маржа.
v 6-жол блоктаы тек ереже нсаулыы. Ол Жалпы маржа м нін есептейді.

Сілтеме ережелері
Ереже ретінде орындалан сілтеме бадарламада брыннан болан кезде, сілтеме
ережесіні блоктары автоматты жасалады.

Блім 6. Ережелер мен беру ралдарын басару
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Масатты текше шін, с йкес лшемде негізделген м нді ж не сілтемеде аныталан
салыстыруды есептейтін ереже блогы жасалан. Бастапы текше шін,
бадарламаны олайлы гімділігін тексеру шін ажетті беру ралдарыны
нсаулыы бар ереже блогы жасалан.

Ма сатты текшеге арналан сілтеме ережелері
Масатты текше шін автоматты жасалан ережелер біріктіретін м ндерді есептейтін
сілтеме анытау ммкін емес боландытан, рашан санды мшелердегі м нді
есептейді.
Мысалы, бадарламада ереже ретінде орындалан сату баасы аталатын сілтеме болса,
сілтеме бастапы PriceCube баа туралы деректерді масатты SalesCube кшірген
кезде, SalesCube шін жасалан ереже тмендегіге сас болады:
1
2
3
4
5
6

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

v 1-жол осы ереже блогы сатылатын баа аталатын сілтемеден жасаланын крсетеді.
v 2-жол осы сілтемедегі бастыпы текше PriceCube деп аталатынын крсетеді.
v 3-жол осы сілтемедегі масатты текше SalesCube деп аталатынын крсетеді.
v 4-жол ереже шін жйеде жасалан бірегей идентификаторды крсетеді.
v 5-жол PriceCube с йкес м нді шыару арылы Баа м нін есептейтін ереже
нсаулыы болып табылады.

Бастап ы текшедегі сілтеме ережелері
Бастапы текшеде автоматты трде жасалан ережелерде рашан сілтеме ережесін
пайдаланатын масатты текшедегі орынды беретін беру ралдары болады.
Беру ралдары IBM Cognos TM1 бадарламасы ережелер олданылатын
бадарламалардаы отайлы німділікті тексеру шін пайдаланатын механизм болып
табылады. &оретендергіштер нобайы ж не оларды орындалуы
“&оретендергіштермен німділікті жетілдіру” ішінде IBM Cognos TM1 Rules
жаттамасы сипатталады.
Бадарламада ереже ретінде орындалан сату баасы аталатын сілтеме болса, сілтеме
бастапы PriceCube баа туралы деректерді масатты SalesCube кшірген кезде,
PriceCube шін ережеде жасалан беру ралдары тмендегіге сас болады:
1
2
3
4
5
6

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

v 1-жол осы ереже блогы сатылатын баа аталатын сілтемеден жасаланын крсетеді.
v 2-жол осы сілтемедегі бастыпы текше PriceCube деп аталатынын крсетеді.
v 3-жол осы сілтемедегі масатты текше SalesCube деп аталатынын крсетеді.
v 4-жол бл беру ралыны нсаулыы екенін крсететін ереже нсаулыындаы
ереже шін жйеде жасалан бірегей идентификаторды крсетеді.
v 5-жол Баа мшесімен аныталан SalesCube барлы орындарды беретін беру
ралыны нсаулыы болып табылады.
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(олмен жасалан ережелер жне беру ралдары
Бизнес бадарламасыны бірегей талаптарына апаратын ережелерді олмен жасауа
болады.
Ережелер дегіші IBM Cognos TM1 ережелерде ол жетімді функцияларды
пайдаланып, ережелер м лімдемелерін тікелей дегішке енгізу ммкіндігін береді.
&олмен жасалан ережелер Ережелерді дегішінде клекелі фонсыз крсетіледі
ж не еркін деле алады; олар автоматты жасалан ережелер ретінде оралмаан.
Cognos TM1 ережелер функциясы сырты текшелердегі м ндерге сілтеме жасау,
мше туралы апаратты шыару, уаыт м ндерін анытау ж не шартты логиканы
олдану ммкіндіктерін береді. Бл функциялар, IBM Cognos TM1 Reference
жаттамасы ішінде толы сипатталып, келесі жалпы санаттара блінеді.
v Текше деректері
v Кні ж не уаыты
v :лшем туралы апарат
v Мше туралы апарат
v &аржылай
v Логикалы
v Математикалы
v М тін

Ережелер мен беру ралдарын ,деу
Ережелер мен беру ралдарын деу шін Ережелер дегішін пайдаланыыз.
Ережелер мен беру ралдарын деуге ашу шін, (лгі жобасы татасындаы
ережені екі рет басыыз.
(лгіні жобалау татасы ішінде байланысты рбір текшемен ережелер текшелер
алтасы ішінде саталады. Мысалы, plan_BudgetPlan текшесі plan_BudgetPlan атты
ережеге ие. Бл рбір текше алтаны тменгі блігінде орналасан. Ережені ашу
шін екі рет басыыз.
Ережелер дегіші жаа ойыншада ашылады. Тікелей дегіш ішіне енгізу ж не
Мазмн кмекшісі ммкіндігін пайдалану арылы ережелерді ж не беру ралдарын
олмен жасай ж не дей аласыз. Сонымен бірге, ережелер мен оретендергіштері
ережесін осу, ажырату ж не згертуге автоматты трде жасалан ережелерді
пайдаланатын бірнеше ережелер дегіші ммкіндіктері рсат етеді.

Ереже жне беру ралыны, блоктарын ке,ейту жне
тасалау
Lдепкі бойынша, автоматты жасалан ереже ж не беру ралыны блоктары
Ержелер :дегішінде тасаланан пішімде крсетіледі. Блоктарды жеке кеейтуге
ж не тасалауа немесе бір уаытта барлы блоктарды кеейту/тасалауа болады.

Осы тапсырма туралы
Кейбір ереже блоктарында бірнеше айматар болуы ммкін ж не оларды барлыы
Ережелер :дегішінде депкі бойынша тасаланып крсетіледі. Ереже блогы зі
шыарып ала немесе тасалай алатындай ережені рсаулау ішінде айматарды
шыарып ала/тасалай алады.
Блім 6. Ережелер мен беру ралдарын басару
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Процедура
1. Жеке ереже батын шыару шін немесе жеке айматы ереже баты арылы
шыару шін Шыару белгсін басыыз .
2. Жеке ереже батын немесе ереже баты арылы жеке айматы тасалау шін,
Тасалау белгішесін
ныыз.
3. Барлы ереже баттары мен айматарды толыымен шыару шін клдене
татаны о жаын басып, содан кейін Барлыын Шыару белгісін басыыз.
4. Барлы ереже баттары мен айматарды толы біріктіру шін клдене татаны
о жаын басып, содан кейін Барлыын Біріктіру трін басыыз.

Ереже блоктарыны, жне млімдемелерді, тртібін
згерту
Автоматты трде жасалан ереже блоктарыны ж не олмен жасалан
м лімдемелерді т ртібін Ережелер :дегішінде згерте аласыз.

Осы тапсырма туралы
Ережелер блогыны немесе м лімдемелерді бааланан т ртібі деректерде
орындалан есептеулерге тікелей сер етеді. Текшені берілген аумаында
олданылатын бірінші м лімдеме осы аумаа олданылатын кейінгі
м лімдемелерден басым болады. Ережелерді т ртібін згерту рекетеін жасаана
дейін, деректерді ж не есептеулерді ктілетін н тижелерімен жетік таныс болуыыз
керек.
Ереже есептеулері шін кезек атысты осымша м лімет шін IBM Cognos TM1 Rules
жаттамасын араыз.
Ережелер дегішіні SKIPCHECK аймаындаы ереже блоктарын немесе
м лімдемелерді кшіруге болады, біра оларды FEEDERS аймаына кшіруге
болмайды. Осылайша, FEEDERS аймаындаы беру ралдарыны блоктарын
немесе м лімдемелерді кшіруге болады, біра оларды SKIPCHECK аймаына
кшіруге болмайды.
Беру ралдарыны блоктарын кшіргеннен еш пайда жо.

Процедура
1. Бірінші табаны алдын басып, кшіретін блокты немесе м лімдемені тадаыз
ж не содан кейін барлы блок немесе м лімдеме бойынша апарыыз.
2. Тадалан блок немесе м лімдемені басыыз.
3. Блок немесе м лімдемені алып, Ережелер дегішіндегі жаа орына апарыыз.
Таайындалан жер бос жол болуы керек. Сіз батты немесе м ліметті бар бат
пен тсініктемеге жылжыта алмайсыз. Блок немесе м лімдемеге берілген жаа
орын жарамсыз болса, таайындалан жерді фоны ср тспен крсетіледі.

Код жолдарына т)сініктеме беру жне т)сініктеме бермеу
Код немесе аартпаны олмен енгізілген жолдарына тсініктеме беру ж не бермеу
шін Ережелер дегішіні Тсініктеме беру/Тсініктеме бермеу ммкіндігін
пайдалана аласыз.
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Осы тапсырма туралы
Тсініктеме ммкіндігі жолды басына ереже процесі кезінде жол еленбегенін
крсететін # табасын енгізеді. Осылайша тсініктеме берілген жола тсініктеме
бермеуге болады, сондытан жол процеске осылан. Ережелерді сипаттайтын
тсініктемелер рашан Ережелер :дегішінде тсініктеледі. Есептеу
м лімдемелерінен баса Ережелер :дегішіндегі кез келген м тін тсінік берілмей
крсетілсе, тексеру с тсіз аяталады.
Автоматты жасалан ережелерде Тсініктеме беру/Тсініктеме бермеу ммкіндігін
пайдалануа болмайды. Біра, ережелерді тадаулы осу немесе ажырату
ммкіндігімен автоматты трде жасай аласыз.

Процедура
1. Бір немесе бірнеше жолдара тсініктеме беру шін, оны алып, жолдар арылы
тадауа апарыыз ж не Тсініктеме беру/Тсініктеме бермеу белгішесін
басыыз .
2. Аымда тсініктеме берілген бір немесе бірнеше жолды ескертпеу шін, оны
алып, жолдар арылы тадауа апарыыз ж не содан кейін Тсініктеме
беру/Тсініктеме бермеу белгішесін басыыз .

ержелер мен беру ралдарын осу жне ажырату
Ережелер дегішіндегі автоматты жасалан ережелер мен беру ралдарын
тадаулы осуа немесе ажыратуа болады.

Осы тапсырма туралы
Автоматты жасалан ережелерге тсініктеме бере немесе жоя алмайсыз. Автоматты
жасалан ережені жою рекетін жасасаыз, алдымен ол жойылу шін Ережелер
дегішінен крсетіледі, біра ереже келесі жктелген кезде автоматты трде айта
жасалады.
Алайда, автоматты трде жасалан ережелер мен беру ралдарын тадаулы осуа
немесе ажыратуа болады. Автоматты жасалан ережені ажыратан кезде, автоматты
жасалан ережемен аныталан барлы м ндер есептелмейді.

Процедура
1. Автоматты жасалан ережені немесе беру ралын ажырату шін, ережені
батырманы о жаымен басыыз ж не Ажырату тймешігін басыыз.
2. Аымда ажыратылан атоматты жасалан ережені немесе беру ралын осу шін,
ережені батырманы о жаымен басыыз ж не осу тймешігін басыыз.

Автоматты т)рде жасалан ереже жне беру ралынан
мазмнды кшіру
Автоматты трде жасалан м лімдемені тікелей деу ммкін емес боланымен,
м лімдемені кез келген блігін кшіруге болады. Кшірілген блікті кейін Ережелер
дегішіне олмен жасалан ере м лімдемесінде олдану шін оюа болады.

Процедура
1. Тінтуір крсеткішін Ке%ейту белгішесіне апарыыз
тасаланан ереже
м лімдемесі. Толы м лімдеме тілатысу терезесінде крсетіледі.
2. тілатысу терезесінде м лімдемені алаан блігін тадаыз.
тадалан м тінді кшіруге арналан.
3. К"шіру белгішесін басыыз
Блім 6. Ережелер мен беру ралдарын басару
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4. Ережелер дегішіндегі ажетті кірістіру орнын басыыз ж не содан кейін ою
белгішесін басыыз
кшірілген тадауды оюа арналан.

Мазмн кмекшісін пайдалану
Мазмн кмекшісі ммкіндігі ережелер мен беру ралдарын олмен жасау немесе
деу кезінде, лшем мшелері ж не ережелер функцияларыны тізімінен
элементтер тадау ммкіндігін беріп, м лімдемелер жасауа кмектеседі.

Осы тапсырма туралы
Мазмн кмекшісі ережелер м лімдемесінде берілген м тінм нге с йкес келетін
ереже элементтеріні тізімдерін береді. Мысалы, есептеу м лімдмесі немесе беру
ралы пайдаланылатын айматы анытаан кезде немесе керісінше лшем
мшелеріне сілтеме жасаан кезде, Мазмн кмекшісі сервердегі ол жетімді лшем
мшелеріні тізімін береді. Ереже есептеулерін орындау шін функцияларды
кірістірген кезде, Мазмн кмекшісі ол жетімді ереже функцияларыны тізімін
береді. Дерекор функциясын жасаан кезде, Мазмн кмекшісі сервердегі ол
жетімді текшелер тізімін береді.
Мазмн кмекшісі лшем мшесіні сілтемесін енгізген кезде, автоматты анытайды.
[’ (д йекшесі бар сол жа квадрат жаша) енгізген кезде, Мазмн кмекшісі
сервердегі ол жетімді лшем мшелеріні тізімін крсетеді. Оны Ережелер
дегішіндегі курсор орынына кірістіру шін кез клген мшені баса аласыз.
Мазмн кмекшісі сонымен атар, дерекор сілтемесіні функциясын енгізу кезінде
анытайды. db(’ енгізген кезде, Мазмн кмекшісі сервердегі ол жетімді
текшелерді тізімін крсетеді. Тадалан текшеге сілтеме жасайтын жарамды
дерекор функциясын кірістіру шін кез келген текшені басуа болады.

Процедура
Мазмн кмекшісін олдану шін:
немесе Ctrl+Space басыыз.
1. Мазмн кмекшісі белгішесін басыыз
2. Мазмн кмекшісі тізіміндегі ажетті элементті басыыз.

Ережелер мен беру ралдарын тазалау
Ережелерді жоюа болмайды, біра мазмндарды тазартуа болады.

Процедура
1. Ережені батырманы о жаымен басыыз ж не Тазалау тймешігін басыыз.
2. Ережлерді тазалауды растау терезесінен ережені тазалауды растаыз.

Ережелер мен беру ралдарын тексеру
Ережелер мен беру ралдары саталу шін тексерілген. Блім жарамсыз болып
табылса, бірінші жарамсыз м лімдемені орынын крсететін ате негізі туралы
ысаша сипаттамасы бар хабарлама крсетіледі.
Ереже есептеулеріні дрыстыын тексеру шін, ережеде баяндалатын барлы
ателерді дрыстау керек.
Жарамсыз ережені сатауды тадай аласыз. Бл уаыт ммкіндік бергендей ереже
ателеріне бару рсатын бергенше, лгіні немесе бадарламаны дамытуды
жаластыру ммкіндігін береді. Алайда, ережедегі KIPCHECK бліміндегі жалыз
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атені зі барлы ережемен алынан м ндерді есептелуіне жол бермейді. Ережені
FEEDERS блімінде бір ате боланны зінде, SKIPCHECK аймаындаы есептеу
м лімдемелері орындалады, біра беру ралдары орындалмайды.

Ереже сипаттары
Сипаттар татасы ереже сипатарын крсетеді.
Кптеген ережелер тек оу шін арналан. Яни, олар сипат м ндерін есептейді,
біра Сипаттар татасында тікелей деле алмайды. Сипттар татасына тікелей
орнатылуы ммкін ерекшелік Алынан яшы тар ережесін беруді талап ету
сипаты.
Кесте 5. Ереже сипаттары
Сипат

Сипаттама

Атауы

Ерженені атауы. Ереже рашан байланысан текше атауын
пайдаланады. Мысалы, RegionalSales атты текше ережесі сонымен
атар RegionalSales аталуы керек.

Трі

Сипаттар татасы м ндерді крсететін нысан трі. Ержені кру
кезінде, Трі рашан Ереже болады.

Нсау блімдеру

Ережедегі олмен жасалан блімдерді крсетеді.
&олмен жасалан блімдер ережеде крсетілген болса, сипат м ні
Ия болады.
Ереже тек автоматты трде жасалан ережелерден тратын болса,
сипат м не Жо болады.

Ереже блімдері

Ережедегі есептеу блімдеріні санын крсетеді.
Lрбір есептеу блімі, блімні санды немесе біріктірілген м нді
есептейтінін крсетіп, бірізді тізіліп крсетіледі. Блім сілтемемен
байланысты болса, сілтеме атауы еренбелсенді элемент ретінде
крсетіледі. Сілтемені ашу шін сілтеме атауын басыыз.

Арналар блімдері

Ережедегі беру ралы блімдеріні санын крсетеді.
Lрбір беру ралыны блімі FEEDER белгісімен ретімен тізіліп
крсетіледі. Беру ралы сілтемемен байланысты болса, сілтеме
атауы сілтеме ретінде крсетіледі. Ашу шін сілтеме атауын
басыыз.

Блім 6. Ережелер мен беру ралдарын басару
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Кесте 5. Ереже сипаттары (жаласы бар)
Сипат

Сипаттама

Ережеден туан
яшытара беру ажет
пе?

Ережеде FEEDERS бліміні болуын анытау шін осы сипатты
орнатыыз.
ЖО& орнатылса, ережеде FEEDERS блімі болмайды ж не
текшедегі алынан яшытарды ережелерін анытайтын беру
ралдары болмацды. беру ралдары бар ережеде осы сипатты
ЖО& деп орнатсаыз, брыннан бар беру ралдары ережеде
саталады.
ИЯ деп орнатса, ережеде FEEDERS блімі болмайды ж не
текшедегі алынан яшытар ережелерге беру ралдарын анытау
керек.
Назар аудары%ыз:
Сілтемемен байланысты текшелердегі барлы ережелерде беру
ралдары болуы керек. Алынан яшы тар ережесін беруді
талап ету параметріне арамастан, беру ралдары автоматты
трде жасалады ж не ережеге кірістіріледі.

(айта жасау ережелері
На осы уаытта жоба ішінде барлы ережелер олдап айта жасай аласыз.

Процедура
(лгіні жобалау татасы ішінде, сервер атына тінтуірді о жа тймешігін басыыз
ж не ережелерді жасау тадаыз.
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Блім 7. Бадарламаларды жобалау жнге олдану жне
 ы тарды бас ару
IBM Cognos TM1 Performance Modele бадарламасында жоспарлау жмыс аыныны
рбір мшесі аражатты масаттарына лес осу шін ажетті деректерді, топтарды
ж не рлдерді анытаыз.
&андайда бір бадарлама пайдаланылана дейін, есептеу рылымына ж не
бадарлама тріне т уелді пайдаланушы топтар мен ытарды анытау керек.
&осымша апарат алу шін, “Бадарлама ытары басарылуда” бетте 107 араыз.
&олданылан бадарламамен жмыс істейтін пайдаланушыны келесі адамдары IBM
Cognos TM1 Applications порталында талап етіледі. &осымша апарат алу шін,
“Cognos TM1 бадарламаларын порталда басару” бетте 110 араыз
(ш ол жетімді клиенттер бар: Cognos Insight - осылан ж не Cognos Insight таратылан, ж не TM1 Application Web.
IBM Cognos Insight ызметі таратылан немесе осылан кйлердегі тадау
ммкіндігімен бейімделгіш ж не кзбе-кз белсенді т жірибені сынады. Таратылан
кйінде, Cognos Insight ызметі жауапты, жылдам ашулылар мен шарлауды беретін
бадарламаларды жоспарлау ж не талдау шін кзбе-кз белсенді кенеп орналасуды
пайдаланады. Тек деректер жктемелеріні бліктерін жасаудан кейін, есептеу мен
срауды таратылан рылымда делуі жергілікті трде орын аланда, кімшілер
Cognos Insight бадарламаларын бірдей орталы сервер рылысынан кбірек
таратылан пайдаланушылара олдана алады.
IBM Cognos TM1 Application Web пайдаланушылара пішімдеуді жоары дегейін
олдану немесе пайдаланшуылара жергілікті компьютерінде IBM Cognos Insight
рамдасын орнату ажет болмаанда жасы тадау болып табылады.

Бадарламаны жобалау жне олдану
Бір уаытта бір немесе бірнеше бадарламаны жасай ж не дей ж не бірден кп
бадарлама трін жасай аласыз.
Бадарламаны растыру шін, жарамды код болуы керек.
Бадарлама жасатамасы ауымында бадарлама трін ж не бадарламада амтылатын
кріністерді анытаыз. Сонымен атар, сіз бадарламаа, кріністерге ж не
бадарлама тріне сипаттарды орната ж не арай аласыз. Бадарламаны жасау
бойынша маызды адамдар келесі тізімде сипатталады:
v
v
v
v

Бадарлама трін анытау
Кріністер мен веб пратарды анытау
Растау иерархиясын анытау
&ытарды анытау

Келесі бадарлама трлерін жасауа болады:
Бекіту Бекіту крінісі немесе бизнесті, блімні немесе к сіпорынны рылымы
бойынша есеп беру. Иерархиялы растауды трі жмыс процесі бар
пайдаланушыа кмектеседі.
© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2017
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Орталы
Бекіту иерархиясы жо; орталы жоспарлауды немесе талдауларды орындау
тапсырмасын те орта пайдаланатын пайдаланушыларды кішкентай тобы
арылы олданылады. Белгілі бір пайдаланушыа иелік ету осымша, баса
бадарламалардаыдай міндетті емес. Модельдеушілер сынылатын иелікті
алу шін параметрді болдырмауа да болады.
Жауапкершілік
Бекіту иерархиясына негізделеді, біра пайдаланушы оны лыптау шін
тйінді жібере алмайды. Аяталу кні аныталмаан айнымалы болжауларды
немесе здіксіз жоспарлауды пайдаланатын ттынушылар олданысы шін.

Жа,а бадарлама жасау
Барлы трдегі жаа бадарлама IBM Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасын пайдаланып, жасалуы ммкін.

Процедура
1. Бадарлама лгісі ойындысында Бадарлама алтасыны о жаын басып ж не
Жа%а > Бадарлама басыыз.
2. Бадарлама шін атты терііз.
3. Ашылмалы м зірден бадарлама трін тадаыз.
Бадарлама т*рі

Сипаттама

Растау

Есептеу рылымында негізделген. :згерту
жіберілгеннен кейін, малдаушы кісі
згертуден бас тартанша бадарлама кез
келген жаа згертулер шін лыптаулы
болады.

Орталы

Есептеу рылымы жо. Барлы
пайдаланушыларды ытары бірдей ж не
згертулерді лыптау ммкін емес.

Жауапкершілік

Есептеу рылымында негізделген.
:згертулерді жіберу ж не малдаусыз
жасауа болады.

4. OK тймесін басыыз.

Келесі рекет
Бадарламаа кріністер немесе веб паратарды оса аласыз ж не бадарлама
сипаттарын орната аласыз.

Бадарламалара ба ылаушы жне атысушы кріністерін
осу
TM1 бадарламасы жасалан со, бадарламада ай кріністерді пайдаланылатынын
айындай аласыз. Баылаушылара немесе атысушылара пайдаланылатын трлі
кріністерді жасатай аласыз. Мысалы, баылаушы толы рнекті кріністерді
кргенге дейін, атысушы жоары дегейлі жиынтытарды кре алады.
Крініс атысушы немесе баылаушы крінісі ретінде аныталмас брын болуы
керек. &осымша апарат алу шін, “Текше крінісін анытау” бетте 50 араыз.

Процедура
1. Бадарлама дизайны блігінде атысушы к"ріністері алтасын немесе
Ба ылаушы алтасы алтасын басыыз.
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Орталы бадарлама шін, тек аьысушы кріністерін айындай аласыз.
2. TM1 нысандары блігінде Текшелер алтасын ж не бадарламаыза осыыз
келген кріністі амтитын текшені жайыыз.
3. Бадарламаа осатын кріністі басыыз. Іргелес емес бірнеше кріністерді
тадау шін Ctrl+ немесе бірнеше осылан кріністерді тадау шін Shift+ басу
керек.
4. Кріністерді бадарламаны атысушы к"ріністері алтасына немесе
Ба ылаушы к"ріністері алтасына тастаыз.
Кріністерге сипаттарды орната аласыз. &осымша апарат алу шін, “TM1
Performance Modeler бадарламасындаы бадарлама сипаттарын орнату” бетте 97
араыз.
5. Крініс атын згерту шін, кріністі атысушы к"ріністері алтасында немесе
Ба ылаушы к"ріністері алтасында тінтуірді о жаымен басып, Атын "згерту
тймешігін басыыз. Кріністі жаа атауын енгізіііз.
6. Бадарламаны сатаыз.

Cognos TM1 бадарламаларындаы веб пара тар
Веб паратарды IBM Cognos TM1 бадарламаларында ол жетімді нысан ретінде
пайдалана аласыз.
Жоспарлау лгісі веб паратар санын амтиды.
Веб парашасын Cognos TM1 Бадарламасында ол жетімді ету шін оны Cognos
TM1 Performance Modeler осымшасыны нысандар тізіміне осыыз. Веб паратар
осымша пішімдеу икемділігін береді ж не ртрлі кріністерді іске осу немесе
TurboIntegrator процестерін бастау шін Lрекет тймешіктерін сынады.
Веб пара TM1 Нысандар аумаындаы тізімде берілсе, оны растыру аумаында
крсетілген бадарламаны Біріктіруші тйініне жылжытыыз.
Сіз пайдаланатын веб параты анытааннан кейін, веб параты пайдалану шін
бадарламаны растаыз ж не айта олданыыз.
Cognos Insight ызметі веб паратарды пайдалана алмайды. СізCognos Insight
ызметін растауа немесе олдануа тырыссаыз, бадарлама олданылмайды.
Веб пара осыланнан кейін, ол белгіленген атымен жаа ойынды ретінде
бадарламада крсетіледі.
Иелік етпейінше, веб паратаы кез келген рекет тймешігі ол жеткізгісіз ретінде
ср тспен белгіленеді.
IBM Cognos TM1 TurboIntegrator процесстері веб паратардаы рекет
тймешіктерін олдану арылы орындалуы ммкін. Веб параты блігі ретінде
кірістірмей трып, TurboIntegrator процесіні іске осудаы серлерін
тексергеніізге сенімді болыыз.
Бекіту иерархиясымен аныталан веб паратан кейінгі ауіпсіздік Cognos TM1
бадарламасы блігі ретінде олданылады.
Бадарламаны% веб пара тарын аны тау:
Бадарлама жасааннан кейін, бадарламада олданылатын веб паратарды анытауа
болады.
Блім 7. Бадарламаларды жобалау ж нге олдану ж не ытарды басару
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Осы тапсырма туралы
Веб пара бадарлама ауымына осылан кезде, тйіндер мен кріністерді
деректерін сатауды осу шін кп адамдар ажет. бадарламаа кріністерді осуа
дейін, бадарламаызда пайдаланылан веб паратар брыннан бар TM1 Нысандар
татасында болуы керек. IBM Cognos TM1 Developer жаттамасы сілтеме жасауды
тінеміз. Lрбір веб парата пайдаланушыа пайдаланатын екі сипат болады:
Ма%ызды: Веб паратардан тратын бадарламалар тек IBM Cognos TM1
Applications бадарламасында олданылады.
Процедура
1. Бадарлама дизайны блігіндегі бадарламаны екі рет басып, Ке%ейтілген
*лгілеу м*мкіндігін іске осу параметрін тадаыз.
2. TM1 Нысандар татасындаы Веб пара тар алтасын ж не бадарлама
кріністерін осыыз келетін веб параы бар алтаны кеейтііз.
3. Бадарламаа осатын веб параты басыыз. Іргелес емес бірнеше веб
паратарды тадау шін Ctrl+ немесе бірнеше осылан веб паратарды тадау
шін Shift+ басу керек.
4. Веб параты не Жасаушы к"ру ралдары ойындысында не араушылар к"ру
ралдары ойындысында орнатыыз.
5. Сипаттарды талап етілгендей орнатыыз. &осымша апарат алу шін, “TM1
Performance Modeler бадарламасындаы бадарлама сипаттарын орнату” бетте
97 араыз.
6. Бадарламаны сатаыз.
7. TM1 Нысандар татасындаы Текшелер алтасын кеейтііз.
8. Веб параымен сілтеме жасалан текшелерді басыыз. Іргелес емес бірнеше
текшені тадау шін Ctrl+ немесе бірнеше осылан текшені тадау шін Shift+
басу керек.
9. Текшелерді бадарламадаы Т'уелділіктер н с аулыы алтасына апарыыз.
10. Бадарламаны сатаыз.

Растау иерархиясы
Растау иерархиясы бадарламаны жмыс аынын анытайды.
Бекіту ж не Жауапкершілік бадарламалары шін лшем ішкі жинаын бекіту
иерархиясын олдану шін крсетііз. Бадарламаларды баса трлеріне растау
иерархиясын крсету ажет емес.
Бекіту иерархиясындаы біріктірілген мше сонымен атар бекіту иерархиясы ішкі
жинаындаы еншілесті барлыын олдануы тиіс. Мысалы, бекіту иерархиясын
келесідей ойластырыыз:
v Барлы Айматар
– Солтстік
– Шыыс
– Отстік
– Батыс
Бл бекіту иерархиясы Барлы Айматармен бірге тбір ретінде барлы трт
д режелі айматарды олдануы тиіс. Солтстік ж не Шыысты, біра Отстік
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немесе Батысты емес айматы амтитын TM1 Бадарламасын олданыыз келсе,
Солтстік ж не Шыысты стінен жаа біріктіруді бекіту иерархиясы ретінде
олданыыз. Мысалы:
v Барлы Айматар
– Солтстік ж не Шыыс
- Солтстік
- Шыыс
– Отстік
– Батыс
Растау иерархиясын аны тау:
Растау ж не Жауапкершілік бадарлама трлері аныталан бекіту иерархиясын
иелену керек. Растау иерархиясы IBM Cognos TM1 серверіндегі лшем жиыны
болып табылады.
Жиындаы рбір мше растау иерархиясында "тйін" ретінде ескеріледі. Растау
иерархиясында мына шектеулер болады:
v Бадарламадаы кемінде бір кріністе растау иерархиясыны жиыны бар лшем
болуы керек.
v Растау иерархиысыны жиынында тек жоары дегейлі мше болуы керек.
Жиында бірнше жоары дегейлі мшелер болса, ате туралы хабарлама аласыз.
v Растау иерархиясыны жиынында ешандай жол мшелері бола алмайды.
v Жиын растау иерархиясы ретінде жобаланан болса, жиынны басты лшеміні
барлы ауіпсіздігі IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасымен
баыланады.
Ескерту: &олданылып жатан ішкі жиын абылдау иерархиясы ретінде бадарлама
орналасаннан кейін кез келген жолда делсе ж не бадарламаны баса ешбір
аспектілері згертілмесе, &ытарды айта сатау керек Бл ауіпсіздік ж не баса
бадарлама артефакттары жаа бекіту иерархиясыны рылымын шыару шін
жаартылатынын айтады. &ытарды айта сатау жаадан осылан жапыра
тйіндері шін згертуді таратады. Аымдаы уаытта аныталан &ытар &арап
шыушы дегейінде аныталатын болса да, &ытарды згертуден кейін айта
сатау керек. Бадарламаны айта орналстырудаы ателік пайдаланушыларды
тйіндерді телігін алудан тиым салады.
Процедура
1. TM1 Нысандар татасындаы -лшемдер алтасын ж не жиындарды ашыыз.
2. Растау иерархиясы ретінде олдануа арналан ішкі жинаты амтитын лшемді
басыыз.
3. Растау иерархияыз ретінде олданыыз келген ішкі жинаты о жаын басып
ж не Бадарламаа осу > Растау иерархиясы басып ж не растау иерархиясы
осылатын бадарламаны тадаыз.
4. Бадарламаны сатаыз.
Келесі 'рекет
Lкімшілер бадарлама сипаттарын орната алады, басару лшемін анытап ж не
бадарламаларды тексеріп ж не олданады.
Lкімшілер бадарлама олданылан кезде растау иерархиясымен бірге жмыс істей
алады.
Блім 7. Бадарламаларды жобалау ж нге олдану ж не ытарды басару
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v TM1 Бадарламалар порталында &ытарды басару элементін басып
Растау иерархиясы ойындысын басыыз.

ж не

&осымша апарат алу шін, “Бадарлама ытары басарылуда” бетте 107 араыз.

Бас ару лшемділігін аны тау
IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішіндегі басару лшемділігін пайдалану
арылы, бекіту иерархиясын бадарламалар арылы орта пайдалана аласыз. Баылау
лшемі бадарламаны кез келген пайдаланушысы арылы рсат берілген е кп
атынасты білдіреді.

Бастаудан брын
Басару лшемділігі нсалар мен айларды амтитын арапайым лшемділік болып
табылады. Басару лшемділігі оны анытар алдында бар болуы керек. &осымша
апарат алу шін, “Растау бекіту иерархияларын р трлі бадарламаларда олдану”
араыз.

Процедура
1. TM1 Нысандар татасындаы -лшемдер алтасын ж не жиындарды ашыыз.
2. Басару лшемділігі сияты пайдаланыыз келетін ішкі жиынды амтитын
лшемділікті басыыз.
3. Басару лшемділігі сияты пайдаланыыз келетін ішкі жиынды о жа
батырмамен басыыз да, Бадарламаа осу > Бас ару "лшемділігі тймешігін
басып, осылатын басару лшемділігі болып табылатын бадарламаны тадаыз.
4. Бадарламаны сатаыз.
5. Бадарлама жасатау ойындысындаы Те%шеу
ы тары ж не Бас ару
"лшемділігі ойындысын басыыз.
6. Lрбір элементке атынас жасаыз. Кем дегенде бір элемент жазылмалы болу
керек.
Ескерту: Басару лшемділік ытары Cognos TM1 ауіпсіздігін айта
жазбайды. Басару лшемділігі бадарламасындаы наты абатта е лкен
атынасу ыын орнатады.

Келесі рекет
Lкімшілер бадарлама орындалан кезде порталдаы басару лшемділігімен жмыс
істей алады. Мына элементтерге арналан атынасты згерте аласыз:
ж не
1. TM1 Бадарламалар порталындаы Басару ытары белгішесін
Бас ару "лшемділігі ойындысын басыыз.
2. Элементке арналан атынас рісін басып, элементке арналан атынас дегейін
тадаыз.
3. олдану тймешігін басыыз.

Растау бекіту иерархияларын р т)рлі бадарламаларда
олдану
Растау иерархиясы р трлі бадарламаларда деректі жазу текшені р трлі
жатарына орындаланына сенімді болу шін баылау лшемін анытау арылы
олданыла алады.
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Деректер абаттаспаса, растау иерархияларын трлі бадарламаларда немесе
бадарламаларды блімдерінде айта олдана аласыз.
Мысалы, сол текше деректерін олданатын, біра баса кестелерде жмыс істейтін
немесе трлі жималарды олданатын бюджет бадарламасын ж не болжам
бадарламасын жасай аласыз. Жималарды баса трлерінде жетілу жималарыны
нарыына арсы географиялы жималар бар. Болжам бадарламасы болжам блігіне
ж не бюджет бадарламасы бюджет бліміне жазан кезде, балама трде бірдей
растау иерархиясы олданылуы ммкін. Мысалы, басалары солтстік Америка
иерархиясын олданып жатан кезде, бадарлама иерархияны еуропа блігін
олданан кезде иерархияларды орта пайдалануа болады.
Растау иерархиясымен блісу шін баылау лшемі мен бадарламадаы ішкі
жинаты ауматы plan_version секілді баса лшемні мазмны арылы баылау шін
анытау керек. Баылау лшемі бадарламаны кез келген пайдаланушысы арылы
рсат берілген е кп атынасты білдіреді. Баылау лшеміні кез келген
жазылмалы мшесі шін пайдаланушыныі атынасы оларды Растау Иерархиясыны
Ережелері бойынша аныталады
Ескерту: Баылау лшеміні крінетін бліктерін анытауа арналан ішкі жинаты
ратын баылау лшемі. Баылау ішкі жинаын жоймаыз не оспаыз. Бадарлама
лдеашан басару лшемімен олданылан болса, басару лшемін келесі айта
олданулар шін жою ммкін болмайды.
Сіз Растау Иерархиясы ж не Ба ылау -лшемі ойындыларымен немесе IBM
Cognos TM1 Performance Modeler не Application Portal бадарламаларында жмыс
істей аласыз. Бадарлама бірінші олданылуы тиіс. &осымша апарат алу шін,
“Бадарламаны тексеру ж не олдану” бетте 106 араыз.
v Performance Modeler бадарламасында Application Design ойындысында жмыс
істегііз келетін бадарламаны шыарып ж не Ережелер ойындысын басыыз.
Растау иерархиясы ж не
Порталдаы &ытарды басару белгішесін басыыз
:лшемді баылау ойыншаларымен жмыс істеуге арналан.
Растау иерархиясыны ойыншасы тйінді, топты, ыты, мият арау ж не
растау иерархиясына мият арауды крсетеді. Бл мысал, барлы бизнес бірлігі
растау иерархиясын 1000 пайдаланушылар тобына арап шыу ыын
таайындауа олданылан 2004 Болжам бадарламасына арналан растау
иерархиясын крсетеді. Жалпы бизнес бірлігінде еуропа, Солтстік Америка, PacRim
ж не ROW иерархиялары бар.
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Сурет 3. #$ытар экранын басару

1. &олданба атауы
2. Таайындалан ытар
3. Растаушы иерархия атауы
4. Растаушы иерархия мазмны
:лшемді баылау ойыншасы бадарламадаы барлы бліктерге атынасу
ытарын орнатады. Бл мысалда Басару :лшемі ойындысы
пайдаланушыларды2004 &аржы бадарламасын абылдап, FY 2004 &аржы бліміне
жазуы ммкін екенін крсетеді. Баса бліктер оу ытарын олданады,
сондытан олар осы бадарламалардаы деректерді кре алады, біра олара жаза
алмайды. 2004 аржы жылында Кемелдік бадарламасында ытар жо, ол
деректерді ешайсысы пайдаланушылара ол жетімсіз екенін білдіреді.

Сурет 4. Солт стік Америка бюджетін басару лшемі

Ескерту: Басару лшеміні ытары Cognos TM1 ауіпсіздігін айта жазан жо.
:лшемді баылау ойыншасы осы бадарламадаы наты блікте рсат етілген е
лкен атынасу ыын орнатады.
Еуропалы пайдаланушы тобыны мшесі жекеменшік ыына ие болан ж не
деректерді бадарламаа осан кезде, осы сценариймен тек 2004 аржы жылыны
бюджеттік бадарламасы ана жазуа ол жетімді болады. Баса бліктер крсетілген,
себебі оу ыы баса бліктерде орнатылан. &ытарда аныталандай, бл
пайдаланушы Болжам блігіне жаза алмайды.
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TM1 Performance Modeler бадарламасындаы
бадарлама сипаттарын орнату
Бадарламаны шолуын кру шін ж не оан р трлі сипаттарды орнату шін,
Бадарлама растыру татасын басыыз ж не Бадарлама растыру ойындысын
Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында ашу шін бадарлама атын екі рет
басыыз.
Бадарлама шін келесі рекеттерді орындай аласыз:
атысушы к"ріністері мен сараптаушы к"ріністерін к"рі%із, жойы%ыз ж'не
айта ретте%із.
Мына “Алдын ала араушылар немесе салымшылара кріністерді жобалау”
бетте 50 мекен-жайынан араыз.
Бекіту иерархияларын ж'не бас ару "лшемдерін ара%ыз
Оларды жою немесе айта реттеу шін бекітілетін иерархияны немесе
адаалау лшемділігін екі рет басыыз. “Растау иерархиясын анытау” бетте
93 ж не “Растау бекіту иерархияларын р трлі бадарламаларда олдану”
бетте 94 блімін араыз.


ы тар те%шеу
Мына “Бадарлама ытары басарылуда” бетте 107 мекен-жайынан
араыз.
Ескерту: &ытарды конфигурациялаудан брын бірінші болып
бадарлама ны орналастыруыыз керек. Мына “Бадарламаны тексеру ж не
олдану” бетте 106 мекен-жайынан араыз.



ытарды іске осуа пайдаланылатын ауіпсіздік 'дісін аны тау
TM1 бадарламаларыны арасында бекітілетін иерархиялы лшемділікті
орта олдану шін, ытарды амтамасыз ету шін яшы ауіпсіздігін
олдануыыз керек. &ытарды кшіне енгізу шін Элемент ауіпсіздігі
олданылса, :лшемді басару олданылмайды. Бл параметр орталы
бадарламаа олданылмайды йткені орталы бадарламалар бекітілетін
иерарзияны амтымайды. Мына “Бадарламадаы ауіпсіздік ытарын
кшіне енгізу жолы” бетте 146 мекен-жайынан араыз.

Т*йінні% иесі "згеретін кезде не болатынын аны тау
Меншік т*ріні% "згерту тізімінен элементті тадаыз. Мына “Иелік
сипаттарды тешеу” бетте 105 мекен-жайынан араыз.
Бадарлама *шін ай клиенттерді% ол жетімді екенін к"рсету ж'не 'депкі
клиентті аны тау
Мына “Бадарламада олданатын клиентті депкі жйелерін тадау” бетте
99 мекен-жайынан араыз.
Бадарламаа арналан аны тама м'тінін орнату
Анытама м тіні, пайдаланушы К"рініс > Аны тама опциясын IBM Cognos
бадарламаларындаы кріністе басан кезде крсетіледі. Бл сипат
пайдаланушылара крініске деректерді енгізу кезінде кмек крсететін
нсауларды немесе апаратты крсетеді. Анытама м тіні жмыс аыныны
бетінде де ол жетімді болады.
олжетімді т*сінік тіркемесіні% т*рін аны та%ыз.
Мына “Иелік сипаттарды тешеу” бетте 105 мекен-жайынан араыз.
Пікірге арналан е% *лен тіркемені те%шеу
Lдепкі 500 KB болып табылады.
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Бадарлама шін кейбір параметрлерді іске оса аласыз. Келесі кесте бадарламаны
параметрлерін сипаттайды:
Кесте 6. Бадарлама параметрлері
Параметр

Сипаттама

Диаграммалауды іске
осу

Диаграмма т*рі белгішесін TM1 Application web ызметінде іске
осады.

Бірнеше
іске осу

Пайдаланушыларды бірнеше мсааттарды ру шін іске
осады. &м ж шіктер бюджет н тижелерін арау шін, осуа
немесе згертуге ммкіндік бере отырып, баса нсаларда
деректермен жмыс істеуге рсат береді. &мсааттарда
жасалатын згерістер, дерек абылдананша жалпылай
жасалмайды. Бірнеше мсааттармен жмыс жасайтын
пайдаланушылар IBM Cognos TM1 Application Web ызметінен
абылдануы керек, олар Cognos TM1 Workflow бетінен
абылданбайды.

мсааттарды

Барлы Виджеттерді
лыптау

IBM Cognos Insight бадарламасындаы виджеттерді
лыпталмауынан кімші емес пайдаланушыа тыйым салу шін,
бадарламадаы виджеттер Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасында атты лыпталуы ммкін.

Ережеге таралан
ажыратылан
біріктірілген яшы тар

Пайдаланушылара ережені ажыратылан біріктірулерін
амтитын яшытара енгізу шін ж не деректі тілатысу
орабынан тарату трінен тадау шін рсат береді.

Кесу экспорттауды іске
осу

Экспорттау опцияларын Cognos TM1 Application Web
ызметінде іске осады:
v Excel ызметіне экспорттаыз. Дерек пен формулаларды
(SUBNM ж не DBRW функциялары) жаа Excel электронды
кестесіне экспорттайды. Электронды пара сервермен
байланысты сатайды. Пайдаланушылар шін Microsoft Excel
бадарламасы орнатылан болуы керек.
v Excel ызметіне сурет. (SUBNM ж не DBRW функциялары)
формулаларды оспаанда, деректі жаа Excel электронды
кестесіне экспорттайды. Электронды пара сервермен
байланысты сатамайды.
v PDF файлына экспорттаыз. Деректі PDF файлына
экспорттаыз. PostScript принтерін PDF файлына экспорттау
опциясына жмыс жасау шін орнатыыз.
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Ішкі жиынты
"%дегішін іске осу

Жетілдірілген ішкі жиынты дегішін Cognos TM1 Application
Web ызметінде іске осыыз.

Текшені% импорттауын
іске осу

Пайдаланушыларды импорттау сценарийін орындайтын Cognos
Insight ызметіндегі рекет тймешігін осу шін (бл опция
IBM Cognos Insight жеке днуге олданылмайды) іске осыыз.

Енгізуде айта есептеуді
іске осу

Cognos TM1 Application Web ызметінде Енгізуді стінен
басан кезде кріністегі деректі жаартады ж не айта есептейді.
Деректер саталмайынша немесе жіберілмегенше, деректер
згертулері серверге айта саталмайды.

CDD файлын са тауды
іске осу

IBM Cognos Insight пайдаланушыларын Cognos Insight жмыс
аумаын CDD файлы сияты сатау шін іске осады. CDD
файлы жмыс аумаындаы ж не жмыс аумаыны
орналасудаы модуль мен деректі амтиды. Пайдаланушылар
CDD файлын баса пайдаланушылара жібере алады немесе
файлды Cognos осылымында орта олдана алады. &осымша
апарат алу шін, IBM Cognos Insight жаттамасын араыз.
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Кесте 6. Бадарлама параметрлері (жаласы бар)
Параметр

Сипаттама

Жетілдірілген
модульдеуді іске осу

Бадарламаа автоматты трде осылмаан бадарлама
нысандарын олмен оса аласыз. Бл опция осылу шін желі
параына тадалуы керек. &осымша апарат алу шін,
“Жетілдірілген лгілеу” араыз.

Шыуда растау *шін
ша ыруды іске осу

Осы параметрді пайдаланушыны з дерегін серверге бар Cognos
TM1 Бадарлама веб бадарламасын шыаран кезде орындау
шін шаыруа тадаыз.

Бадарламада олданатын клиентті, депкі ж)йелерін
та,дау
IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішінде жасалан бадарлама шін андай
клиенттерді ол жетімді болатынын айындай аласыз.
Клиентті Бадарлама дизайны ойындысында немесе Бадарлама дизайны блігінде
ерекшеленген бадарламаны Сипаттар терезесі ішінде орната аласыз. &ол жетімді
клиенттер:
v IBM Cognos TM1 Application Web – депкі клиенті. Серверде наты бір уаытта
дейді.
v IBM Cognos Insight бадарламасы - IBM Cognos Insight бадарламасымен бірге
пайдалану шін осылан. Серверде наты бір уаытта дейді.
v IBM Cognos Insight - таратылады. Деректер жергілікті трде деледі ж не
айталанан деректермен бірге серверді жаартады.
бадарламадаы е жасы клиентті арастыру кезінде, осы м селелерді арастыру:
v Таратылан немесе осылан режиміндегі Cognos Insight ж не Cognos TM1
Applications бадарламаларын бадарлама бір трдегі текшені олданса ж не
бірнеше ажыратылан м ж шіктер болса зара згертіп олдануа болады.
Пайдаланушы олар осы бадарламаларда олданысы келетін клиентті тадай
алады.
v Кенеп орналасуын пайдаланатын бадарламалар Cognos TM1 Applications
бадарламасымен пайдаланылан кезде арапйым кп ойындылы кріністі
крсетеді.
v Веб паратарынан тратын бадарламалар тек Cognos TM1 Applications Web
бадарламасы арылы ашылады.

Процедура
1. Бадарлама дизайны блігінде Бадарлама дизайны ойындысын крсету шін
бадарлама атын екі рет басыыз.
2. &ол жетімді еткііз келген Клиенттер опциясын тадаыз.
3. Бадарламада олданылатын депкі клиентті тадаыз.
4. Бадарламаны сатаыз.

Келесі рекет
Бадарламадаы пайдаланушы ытарын деуге дейін, алдымен бадарламаны
тексеруііз ж не олдануыыз керек.

Жетілдірілген )лгілеу
Жетілдірілген лгілеу бадарлама жасатаушысына бадарлама рыстыруа
нысандарды олмен осу ммкіндігін береді.
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Жетілдірілген лгілеу бадарлама жасатаушысына бадарламаа автоматты трде
осылмаан элементтерді осу ммкіндігін береді. Бл бадарлама кріністерін,
лшемдерін ж не бекіту иерархиясын тсінуде бадарлама жасатамасына кмектесе
алады. &жетіне байланысты пайдаланылатын кейбір лгілеу дістері, мысалы, шартты
ережелер талданбайды ж не автоматты трде аныталмайды. Бл жадайда,
бадарлама жасатаушысы осы нысандарды таратылан клиентте олданылан кезде
бадарламаны аумаына осыланын тексере алады. Бадарлама олданылан кезде,
т уекелділікті талдау бадарламаа осылан нысандарда аяана дейін орындалады,
біра Т'уелділік н с аулыы алтасындаыларды оспайды. К"ріністер, Бекіту
иерархиясы тармаындаы нысандарды толы тізімі мен олмен т'уелділіктер
алтасына олмен осыландар бадарлама анытамасыны блімінде амтылады.
&осымша лгілеуді бадарламаны осу шін жмыс паратарына осу керек.
осымша *лгілеуді осу:
&олдап орындалатын т уелділер алтасына т уелділерді оспас брын кеейтілген
лгілеуді іске осуыыз керек.
Процедура
1. Бадарлама дизайны блігінде Бадарлама дизайны ойындысын крсету шін
бадарлама атын екі рет басыыз.
2. Параметрлер блімінде Ке%ейтілген *лгілеуді іске осу опциясын тадаыз.
3. Бадарламаны сатаыз.
Т'уелділіктерді олмен осу:
Орналастыру шін т уелділіктерді бадарламаа олмен осуа болады.
Бастаудан б рын
Жетілдірілген *лгілеуді осу Бадарламаны лгілеу ойындысында тадалуы тиіс.
Осы тапсырма туралы
Manual Dependencies алтасы IBM Cognos TM1 нысандарын осу шін олданылуы
ммкін, мысалы ереже т уелділіктері ж не рекеттер.
Процедура
1. Бадарламаны лгілеу ойындысында -зара Т'уелділіктер алтасын басыыз.
2. TM1 Нысандар татасындаы бадарламаа осатын т уелділіктерден тратын
алтаны кеейтііз.
3. Бадарламаа осатын т уелділікті басыыз. Іргелес емес бірнеше т уелділіктерді
тадау шін Ctrl+ немесе бірнеше осылан т уелділіктерді тадау шін Shift+
басу керек.
4. Т уелділіктерді бадарламаны олмен жасалан т'уелділіктер алтасына
апарыыз.
5. Бадарламаны сатаыз.
Келесі 'рекет
Бадарламаны тексере ж не олдана аласыз.

100

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Т)сініктеме беру бадарламаларын те,шеу
(лгілеуші файл трлерін ж не бадарламалардаы файл тіркемелерні лшемін
шектей алады.

Процедура
1. Бадарлама лгісі ойындысын ашыыз.
2. А%артпалар т*рлері рісінде рсат етілген файл трлеріні алыпты жинаы
крсетілген. Файл трін шектей аласыз. Мысалы орындалатын файлдарды рсат
етілген файлдарды файлдан жою арылы жктеуден алдын ала аласыз. (...)
белгілерді жаа файл трін осу шін немесе бар файл трін жою шін басыыз.
3. TM1 серверіне Max attachment size (KB) файлында жктелетін файлдарды
клемін басару шін осы бадарлама шін рсат етілген е лкен файл лшемін
енгізііз.
Ескерту: Бл файл лшемі 500 KB не одан аз болуы тиіс.
Т*сіндірмелерді тазалау:
Критерияларды трлілігін олданып тазалау шін тсіндірмені анытауа болады.
Бір уаытта бірнеше бадарлама шін тсіндірмені тазалаыз. Тсіндірмені тазалау
шін кімші болуыыз керек.
Процедура
1. Cognos TM1 бадарламалар порталында оларды тсіндірмесін жоюды аласаыз,
бадарламаларды тадау жолаын ныыз. Бірнеше бадарламаны тадасаыз,
жалыз ол жетімді шарт «Жасаана дейін» кні болады. :рісте тек аымдаы
пайдаланушылар ана ол жетімді. Тсіндірмені наты пайдланушылар арылы
тазалау шін, Жасаан немесе т*йінге-негізделген сзгіні пайдаланыыз.
басыыз.
2. Commentary Maintenance белгішесі
3. Б рын жасалан, Т*йін *шін ж не Жасаан тадауларын пайдаланып жою шін
тсіндірмені крсетііз. Тсіндірмелер мен тіркемелерді жоюды немесе тек
тіркемелерді тадауа болады. Осы бадарлама шін тйіндер мен
пайдаланушылар ашылмалы м зірде ол жетімді.

Сурет 5. Т сіндірме ызмет крсетуі

Блім 7. Бадарламаларды жобалау ж нге олдану ж не ытарды басару
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Бірнеше шартты осу рекеті ретінде арастырылады. Сондытан, формуладаы
мысалда 2/18/2014 кнінен брын жасалатын ж не Еуропа тйініндегі ж не
Lкімші арылы жасалатын аартпа ана тазаланады.
4. Дрыс тсіндірме аныталатын болса, OK тймешігін басыыз.
Ескерту: П рмен жолы интерфейсін олданып тсіндірмені тазалауа болмайды.

Электронды пошта хабарландыруларыCognos TM1
Сіз бадарламаа ызметкер орындайтын тапсырманы немесе пошта жеткізу
ызметтерін немесе з стандартты аартпа ызметін пайдалану арылы электронды
хабарландыру оса аласыз.
Жмыс аымы ескертулері тек IBM Cognos TM1 серверлері шін ол жетімді, олар 5
кй растамасын олдану арылы CAM расталан.
Ескертулер адаммен орындалатын тапсырмалар ж не аартпа ызметімен Cognos
платформасынан орындалады немесе ескертулерді текалыпты электронды
хабарламаларды жеткізу ызметтерін олдану шін орната аласыз. Аддаммен
орындалатын тапсырма ж не аартпа ызметтері Cognos Business Intelligence (BI)
серверіні блігі ретінде орнатылады, ол BI нсасына 10 ттынушылар ие немесе
Cognos BI орындалу уаытыны блігі ретінде орнатылады ол жерде Cognos TM1
ттынушылары Cognos BI лицензиясын пайдаланбайды. Платформа ызметі 10.1.1
немесе жаа нсада болу керек.
Егер сіз Cognos TM1 ттынушысы болсаыз ж не Cognos BI Runtime бадарламасын
жмыс аымы хабарламаларына орнатсаыз, олдау крсетілген RDBMS данасы
ретінде орнатыыз, мысалы DB2, SQL Server, немесе Oracle ретінде Мазмн
&оймасы ретінде олданасыз. Сонымен бірге тесттік немесе крсетілімдік ортада,
Cognos сіз Мазмн оймасын Apache Derby негізінде олдана аласыз. Дегенмен,
блCognos BI орындаушы ортаCognos TM1 клиеттер ммкіндік береді ж не
німділік жйеге олданылмауы амтамасыз етілуі тиіс.
Стандартты хабар жеткізу ж*йесін (DLS хабарландыруы) пайдалану:
Стандарт пошта жеткізу жйесін Cognos TM1 бадарламалар жмыс аыны
рекеттері шін пайдалана аласыз.
Процедура
IBM Cognos конфигурациясындаы TM1 Application Server тймешігін басып, DLS
параметрін Ескертулер амтамасыз етуші рісіне енгізііз.
Адаммен орындалатын тапсырмаларды ж'не а%артпа ызметін те%шеу:
Lрекеттерді жасаан пайдаланушылара ескертуге арналан Адам тапсырмаларын
орындайтын ызметтерді пайдалану шін, Cognos TM1 бадарламаларын тешей
аласыз. Адаммен орындалатын тапсырма ызметі IBM® Cognos® Event Studio ж не
IBM Cognos Workspace ішінде пайдаланылатын адаммен орыналатын тапсырмалар
жасалады ж не басарылады. Есепті бекіту срауы сияты адаммен орындалатын
рекет немесе апарат хабарландыруы адаммен орындалатын тапсырма болады.
Бастаудан б рын
Жйеізде тменде крсетілген бадарламалы жасатама болуы керек:
v Орнатылан Cognos BI сервері немесе Cognos BI Атарушы ортасымен
&ызметкер орындайтын тапсырма ж не аартпа ызметтері тешеледі. IBM
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Cognos Business Intelligence Administration кімшісін ж не ауіпсіздік
нсаулыын ж не осымша апарат алу шін, IBM Cognos Business Intelligence
орнатылымы нсаулыын араыз.
v Cognos TM1 Application Server Cognos Access Management (CAM)тіркелемелеріне арсы орнатылады ж не тешеледі Cognos TM1 серверлері.
v С йкесінше TM1 Бадарлама шлюзі рамдастары Cognos BI Серверінде орнатылу
шарт ж не дрыс тешелуі керек. . Мысалы, planning.html файлы
BI_install_location\webcontent каталогы оны орналасуына арай згертілуі
тиіс CognosTM1 Бадарлама сервері, мысалы, http://machinename.com:9510).
v Cognos TM1 бадарламасы Cognos TM1 ішінен олданылаан Performance Modeler
бадарламасына ытары таайындалан.
Процедура
1. Cognos TM1 бір дана Cognos Тешелім орнатылымдары Cognos BI серверіне
жарамды.
2. Cognos осылымындаы пайдаланушы Кіріс ж шігіне жіберілетін ескертулерге
арналан осымша электронды поштамен жмыс рдісі ескертулерін жібергііз
келсе, онда сол Cognos BI бадарламасыны Cognos конфигурациясыны
данасында тешелетін пошта серверін мият тексерііз.
3. <notifications emailProvider tag> параметрін pmpsvc_config.xml file for the
Cognos TM1 файлындаы Бадарлама серверіне згертііз:
<service>
<notifications emailProvider="HTS"/>
</service>

4.

Cognos TM1 айта іске осу бадарлама серверіні ызметі.

Хабарландыруларды "згерту:
IBM Cognos TM1 Applications порталында электронды пошта хабарламасы
параметрлерін згерте аласыз.
Процедура
1. IBM Cognos TM1 бадарламалары порталында, мысалы, http://
server_name:9510/pmpsvc бадарламаны тадау терезесін басыыз ж не
басыы.
Сипаттарды орнату бнлгішесін
2. Хабарландырулар ойындысын басыыз.
Хабарландырулар бетінде рбір хабарландыру тріні рекеттері мен аымдаы
м ндері крсетіледі.
3. Белгілі бір рекеттер шін хабарландыру ммкіндігін іске осу немесе ажырату
шін, True немесе False м нін Хабарландыруды іске осу баанына жазыыз.
4. Хабарландыру алушыларын згерту шін немесе хабарландыруларды мазмнын
згерту шін Ке%ейтілген хабарландыру параметрлері баанындаы тиісті
жолды басыыз:
5. Алушыларды згертуге, р трлі хабарландыру таырыптары мен негізгі
бліктерін жасап, хабарландыру мазмнында алдын ала орнатылан параметрлерді
пайдалана аласыз.
6. Хабарландыру параметрлеріне олданылан згертулер з кштеріне ену шін
бадарламаны айта олданыыз.
Ескерту:
Active Directory немесе LDAP сияты тпнсалыты растау кздерінде
автоматты трде толтырылатын электронды пошта мекенжайлары болады.
Блім 7. Бадарламаларды жобалау ж нге олдану ж не ытарды басару
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Жергілікті электронды пошта мекенжайы жо NTLM сияты тпнсалыты
растау кзін пайдаланып, электронды пошта мекенжайын Cognos Connection
ызметіндегі пайдаланушыны алаулы параметрлерінен осуа болады.
Электронды пошта мекен-жайлары жо ттынушылар хабарламаларды кіріс
алта арылы абылдайды.
Хабарландырулар *шін тілді "згерту:
Сіз хабарландыру шін пайдаланылатын тілді, тілді анытау арылы згерте аласыз
ж не Бадарлама сипаты параындаы аударылан м тін арылы згертуге болады.
Процедура
1. Cognos TM1 Бадарлама параы ішінде, Бадарламаны олдану шін тадаыз.
2. Сипаттар белгішесін басыыз.
3. Пайдаланыыз келетін Жмыс рдісі рекетін басыыз. Тек хабарландыруларды
пайдалана алатын рекеттер ана ол жетімді.
4. Хабарландыру ойындысында, сіз тіл орнатылымдарын, таырыбын ж не
хабарландыру м тінін сонымен атар хабарландырудын аударылан м тінін
згерте аласыз.
Ма%ызды: Мынандай метадерек тегетерін гертпеіз немесе жоймаыз
<Current Owner> немесе <Application Link>. Ол тегтерді аудармаыз.
Хабарландыруларды о у:
Хабарландыруларды Cognos Connection ж не Cognos TM1 Applications порталы
арылы ашуа болатын Кіріс ж шігі арылы оисыз.
Процедура
v Cognos TM1 Бадарлама порталы ралдар татасы, Мені кіріс хабарламаларым
белгішесін басыыз.
v Cognos Connection ішінен Кіріс ж шігі Мені% аймаымдаы опциялар
ашылмалы м зірде табылады.

Виджеттерге арналан пайдаланушы  ы тарын бас ару
IBM Cognos Insight бадарламасындаы виджеттерді лыпталмауынан кімші емес
пайдаланушыа тыйым салу шін, бадарламадаы виджеттер Cognos TM1
Performance Modeler бадарламасында атты лыпталуы ммкін.
In Cognos Insigh бадарламасында кез келген пайдаланушы м тінм нге т уелді
м зірлерін олдана отыра виджеттерді лыптан аша алады. Виджеттер атты
лыпталаннан кейін, Cognos Insight пайдаланушыларына оларды лыптан ашуа
тыйым салынады. Cognos Insight бадарламасын пайдаланып, кімші емес
пайдаланушымен бадарлама ашылан кезде, сипат шын м ніне орнатыланнан кейін,
аттар кеістігі мен виджеттерді екеуіні де м тінм н м зіріні рекеттері істен
шыарылады.
Виджеттерге арналан атты

лыптау

ы тарын бас ару:

IBM Cognos Insight бадарламасындаы виджеттерді лыпталмауынан кімші емес
пайдаланушыа тыйым салады.
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Осы тапсырма туралы
TM1 Performance Modeler ішінде виджеттерді лыпталмауынан кімші емес
пайдаланушыа тыйым салу шін, барлы виджеттерді атты лыптау опциясын
орнатасыз.
Процедура
1. TM1 Performance Modeler ішінде бадарлама жасатамасын ашыыз ж не
Бадарлама жасатамасын ойындысын крсету шін бадарлама атын екі рет
басыыз.
2. Барлы виджеттерді атты лыптау опцясын тадаыз ж не сатаыз.
3. Бадарламаны олданыыз.

Біріктірілген яшы тарда деректерді, таратылуын бас ару
Осы ммкіндік яшыа біріктіруден алынан ережені теруге тарату деректеріні
м ндерін таратуа тарату тілатысу терезесін іске осуа пайдаланушыа рсат
береді ж не тарату трі шін сралады.
Пропорционалды таралу, Те% таралу ж не Пара тар таралуын айталау
параметрлері Деректерді% таралуы тілатысуы терезесіндеIBM Cognos Insight
ішінде ол жетімді болады. Опциялар IBMCognosTM1 Performance Modeler
бадарламасында іске осылады.
Деректерді тарату опцияларын бас ару:
Біріктірілген яшытарда деректерді тарату опцияларын белсендіретін адамдарды
сипатталан.
Процедура
1. Cognos TM1 Performance Modeler ішінде бадарлама жасатамасын ашыыз ж не
Бадарлама жасатамасын ойындысын крсету шін бадарлама атын екі рет
басыыз.
2. Ережеден туындалан біріктірілген яшытара тарату орнату ж не сатауды
тадаыз.
3. Бадарламаны олданыыз.

Иелік сипаттарды те,шеу
Егер пайдаланушыларды баса жйе арылы иелік еткен тйінді иелік етуге рекет
етсе, жйе ескерту хабарламасын жіберіп ж не болдырмауды сынады немесе иелікті
алуды болдырмайды. Иелік сипаттары кімші арылы тешелген.
Lкімші кімні ие екенін кре алады ж не ай иенін шыарыланын анытайды.
"Секіру" рекеті р бір бадарлама шін басарылады.
Ескерту хабарламаларын бадарлама атауын Бадарламаны Жобалау ойындысында
екі рет басу арылы ж не параметрді Иелік ету "згерісінде тізімінен тадау арылы
тешей аласыз. Сіз сонымен атар ескерту хабарламаларын Иелік ету "згерістеріні%
'рекеті сипатын орнату арылы тешей аласыз.
Параметрлер келесідей:
Еш ашан ескертпеу
Пайдаланушылар иелікті басалардан еркін трде ала алады ж не ешандай
ескертпе берілмейді.
Блім 7. Бадарламаларды жобалау ж нге олдану ж не ытарды басару
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Белсенді пайдаланушы туралы ескерту
Ескертуді егер аымдаы ие тйінді ттынушыда ашы болан кезде
крсетііз, біра иелік згерістерін егер ("секіру") ескертпе болмаан кезде
жаластыру шін рсат берііз.
Белсенді пайдаланушыны% "туіне тыйым салу
Ескертуді егер аымдаы ие тйінді ттынушыда ашы болан кезде
крсетііз ж не иелік ету згерістерін лыптаыз. "секіруді" пайда болуын
болдыртпау.
&р ашан ескерту
Егер пайдаланушы андайда бір тйінге жауапкершілік алысы келсе, біра
аымдаы еге жйеде бар ма жо па оан арамастан, егер ол баса
пайдаланушыа тиесілі болса ескерту терезеден крінетін болады. Иелік ету
згерістерін пайдаланушы жаластыран кезде орын алуына рсат беру.
Иелік етуді "згертуге 'р ашан тыйым салу
Егер пайдаланушы андайда бір тйінге жауапкершілік алысы келсе, біра
аымдаы еге жйеде бар ма жо па оан арамастан, егер ол баса
пайдаланушыа тиесілі болса ескерту терезеден крінетін болады. Иелікті
згерістеріне жаласуа ешашан рсат етпеіз. Осы жадайда аымдаы
иелік оны иелігін баса пайдаланушы иелікті алуа рекет етпес брын
шаыруы тиіс.
Бл орнатылымдар пайдаланан клиентке атыссыз ол жетімді. Пайдаланушылар
жмыс аымы бетінде
иелікті иеленген кезде кімші Иелікті шыару белгісін
тйіндерді аымдаы иеліктерін тізімдейтін терезені крсету шін баса алады.
Осыдан кейін кімші андай пайдаланушы босатылатынын тадайды.

Бадарламаны тексеру жне олдану
Тексеру процесі бадарламаны олдану шін ажет барлы шарттарды с йкестігін
ныайтадыбарлы.
&андайда бір бадарламаны пайдаланана дейін, бадарлама тексерістен ж не
олданудан ту керек. Бл процесс мына шарттарды с йкестігін ныайтады:
v Растау иерархиясында дрыс рылым олданылан.
v Бадарлама анытаасындаы барлы нысандар IBM Cognos TM1 серверінде ол
жетімді болады.
v Бадарламада дрыс клиент олданылан.
v Бадарлама трлері шін Бекіту ж не Жауапкершілік, Бекіту иерархиясы
алтасында бекіту иерархиясын амтитын лшем болады.

Процедура
1. Бадарлама дизайны блігінде бадарламаны о жапен басып Бадарламаны
бекіту басыыз

Егер бекіту орындалмаса, бадарламаа жасалуы керек згерістерді жою туралы
ате хабары крсетіледі.
2. Бадарламаны батырманы о жаымен басып Бадарламаны олдану

106

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

.
3. OK тймесін басыыз.

Келесі рекет
Бадарлама олданыса дайын болмас брын пайдаланушы топтары мен ытары
Бекіту ж не Жауапкершілік бадарламаларына тешелуі керек.

Бадарлама  ы тары бас арылуда
IBM Cognos TM1 бадарламасы орнатыланнан кейін, бадарламаа атынасты
сыныыз келген барлы пайдаланушы топтарына ытарды анытауыыз керек.
Бекіту иерархиясы бар бадарламада бекіту иерархиясындаы р тйінде
бадарламаызды басты серверінде бар пайдаланушылар топтарына таайындалан
ытар бар. Таайындалатын ытар пайдаланушылар топтарыны мшелері
орындай алатын рекеттерді анытайды.
Бекіту иерархиясы жо бадарламаларда бадарламаа толы атынасты болуы
масатымен топ таайындай аласыз. Орталы бадарламалар не пайдаланушылара
меншік трін алуа немесе тек ана тйіндерді деуге рсат береді.

Бекітушіні,  ы тары таайындалуда
Lдепкі бадарламада, бекітушіге бекіту иерархиясындаы біріктіру тйіндерінде
Сараптау немесе Жіберу атынасы таайындалады. Бадарлама лгілеушісі ретінде
келесі арты сратарды ойланыыз:
v Бекіту аталмыш тсініктемені соындаы барлы д режелерді круге талап берді
ме?
Егер и болса, онда пайдаланушыларды Тере%дігін к"ру ж не Тере%дігін к"ру
опцияларын  ы тарды осу терезесін олдану арылы кптеген иерархиялы
дегейлерді крсетінін адаалай аласыз.
v Бекітуші тйіндерді деуге немесе тек жіберуге не оларды шектеуге сраныс
білдірді ме?
Керек болса, Сараптаушыа "%деуге р сат ету параметрін  ы тар терезесінен
осу арылы бекітушіге тарма тйіндерін деу рсатын бересіз.
&ытар біріктірілген тйінге таайындалан кезде, сол ытар бл біріктірілген
тйінні барлы еншілес тйіндерге олданылады. Еншілес тйіндерге біріктірілген
тйін астындаы біріктірілген жне тарма тйіндері кіреді. &атарластырылан
ережелер таайындаулары бастапы біріктірілген тйінге абылданатын ережеге
байланысты болатын келесі т ртіптерге ие болады:
v Біріктірілген тйінде таайындалатын К"рініс ытары, сондай-а барлы
еншілес тйіндерде де таайындалады.
v Біріктірілген тйін жинатарында абылданан ережелерді Шолу, ережелерді К"ру
біріктіру ж не Жіберу ережелері барлы еншілестерге.
v Жіберу ережелері біріктірілген тйін жинатарында абылданан Жіберу
ережелері сол біріктірулерге ж не Жіберу ережелері барлы еншілестерге
арналан.
арап шыу ралын "%деуге р сат беру опциясы ж не Тере%дікті к"ру ж не
Тере%дікті к"ру опциялары  ы тарды осу терезесіндегі, біріктірілген тйінде
арау ж не абылдау ытарыны ашылмалысын алдын ала анытайды:
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v К"рушілерге -%деуге р сат беру тексеру орабы тадалмады, бадарлама К"ру
атынас ережесін тек Жіберу немесе -%деу ережелері бар боланда абылдайды.
v Санды (n) Тере%дікті Шолу ж не Тере%дікті К"ру опцияларына орнатан кезде,
бадарлама тек n-д режені бастапы тйіннен крсетеді. Жоары тсініктеме
д режелерінде фокусталуы тиіс жоары д режелі басарушылара арналан пайда
болатын тменгі д режелі тйіндерге осы опцияларды сатауа олдануа болады.

Бекітушелр еместерге  ы тар таайындалуда
Бекітуші болып табылмайтын пайдаланушыа немесе атысушыа кп тйінді деу
орындау ммкіндігін беру шін, біріктірілген кйге кемінде К"рініс ытарын
таайындауыыз керек. Бл е аз ытарды таайындалу біріктірілген тйінді
пайдаланушы ытары бар барлы еншілес тйіндерге атынасу, деу ж не
жіберу ммкінігі бар бастапы нкте етеді. Пайдаланушылар барлы байланысты
тарма тйіндерінеатынасты алу масатымен бірнеше тйінді деу ммкіндігін
пайдалану шін біріктірілген тйіндегі иеленушілікті алулары керек. Бадарлама
зірлеушісі ретінде сіз келесі осымша сратарды болжамдай аласыз:
1. &абылдамаушы Кп-Тйінді :деуді уаытпен бірге бір тйіннен кп абілетті
талап етеді ме?
Талап етсе, 2 сраын арастырыыз.
Талап етпесе, бекітуші болып табылмайтын пайдаланушылара жеке тарма
тйіндеріне -%деу немесе Жіберу ытарын таайындай аласыз.
2. Бекітуші болып табылмайтын пайдаланушы басты біріктірілген тйінге есеп
береті барлы тйіндерде Жіберу ытарын керек ете ме?
Керек болса, 3 сраын арастырыыз.
Егер жо болса, ережелерді Жіберу таайындалан еншілес тйіндерге
абылданады.
Ескерту: абылдау ытарын соы нысана таайындайтын кезде,
белгіленетін TM1 ауіпсіздік текшесі сондай-а соы нысан тйініні
біріктірілген тектігіне жазу атынасына рсат береді. Бл м ндерді біріктірілген
бастапыдан тйіндерге таратыла алатын пайдаланушы Жіберу
ережелеріниеленетініне сенім береді.
3. Бекітуші болып табылмайтын пайдаланушы біріктірілген тйінді жіберу шін
жауапты ма?
Жауапты болса, біріктіру тйініндегі бекітуші емес болып табылатын
пайдаланушыа Жіберу ыын таайындаыз.
Болмаса, 4 сраын арастырыыз.
4. Біріктірілген тйінні жіберуге арналан баса пайдаланушы жауапты ма?
Жауапты болса, біріктіру тйініндегі бекітуші болып табылмайтын
пайдаланушыа Сараптау ытарын таайындаыз.

Растау иерархиясы бар бадарламада пайдаланушы
топтары мен  ы тарын салыстыру
IBM Cognos TM1 бадарламасы олданылан со, бекіту иерархиясы шін
пайдаланушы топтарын ж не кіру ытарын таайындай аласыз.
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Осы тапсырма туралы
Бадарламаны Растау ж не Жауапкершілік трлері шін, растау иерархиясындаы
рбір тйін шін пайдаланушы топтарын ж не атынасу ытарын анытауа
болады. Таайындалатын ытар пайдаланушылар топтарыны мшелері орындай
алатын рекеттерді анытайды.
Пайдаланушы топтары барламаыз бар IBM Cognos TM1 серверінде болуы керек.
Бадарлама айта орнатылса, згерту деректері алып тасталынбайды.

Процедура
1. Бадарлама жобасы татасындаы 

ы тар нысанын екі рет басыыз.

Ке%ес: Сонымен атар, &олданба дизайны ойындысында  ы тарды те%шеу
тймешігін баса аласыз.
2.  ы тар осу блігінде иерархиядаы тйінді Т*йін та%дау баанынан
басыыз.
3. Топ та%дау баанынан пайдаланушы тобын тадаыз.
4.  ы , Тере%ірек арап шыу ж не Тере%ірек арау параметрлерін
ауіпсіздікті аны тау баанынан тадаыз. Аныталан рбір ыты орнату
шін осу тймешігін басыыз.
5. Бадарламада талап етілетін рбір пайдаланушы тобы шін 3 ж не 4 адамдарды
айталаыз. Пайдаланушы тобында бірден кп пайдаланушы ытары болуы
ммкін.
6.  ы тар терезесінде олдану тймешігін басыыз.

Орталы бадарлама т)ріндегі пайдаланушы топтарын
бас ару
Орталы тр бадарламасы олданылан со, сол бадарлама шін пайдаланушы
топтарын таайындай аласыз.

Осы тапсырма туралы
Орталы бадарлама трі шін пайдаланушы тобын ж не пайдаланушы тобы иелікті
ала алатынын немесе тек ана тйінді дей алатынын анытай алады.

Процедура
1. Бадарлама жобасы татасындаы 

ы тар нысанын екі рет басыыз.

Ке%ес: Сонымен атар, &олданба дизайны ойындысында 
тймешігін баса аласыз.

ы тарды те%шеу

2. Топ та%дау баанында пайдаланушы тобын тадаыз.
3. Пайдаланушыа иелік алуа ммкіндік беру шін, Иелену опциясын
ауіпсіздікті ай ындау рісінде тадаыз. Пайдаланушыа иелік алуа
ммкіндік бермеу шін, -%деу опциясын тадаыз. Екі жадайда да пайдаланушы
зіне кіру ыын иелік алмастан беретін лгі ауіпсіздігі бар жердегі
яшытара жаза алады. Дегенмен, сізде :деу ытары болан кезде, Иелік
алу тймешігі ешашан ол жетімді болмайды. Сізде иелену ытары болан
кезде, Иелік ету тймешігі Иелік ету ытары таайындалатын жердегі топтаы
пайдаланушыа белсенді болады.
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Cognos TM1 бадарламаларын порталда бас ару
Орналастырылан IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасымен жмыс
жасау шін, порталдаы бадарламаны белсенді етуііз керек.
Барлы бадарламалар кімшілерге бадарламалар порталында крінеді.
Бадарламаны пайдаланудан брын, оны белсенді ету керек. Белсендірілгеннен кейін,
бадарлама пайдалану шін ол жетімді болады. Бадарлама мен сипаттар да деледі.

Порталдаы бадарлама белсендірілуде
IBM Cognos TM1 німділік модельдеушісі бадарламасы пайдаланушылар оны
бадарламалар порталында пайдалабас брын белсендірілуі керек.

Процедура
1. Порталды ашыыз. Бадарламалар Атау баанасында тізімделген.
2. Бадарламаны белсендіру шін &рекеттер бааныны астында Бадарламаны
белсендіру белгішесін

басыыз.

Бадарлама порталдан экспортталуда
Жаа бадарламаны лгісі немесе брыннан бар бадарламаны саты кшірмесі
ретінде пайдалану шін, IBM Cognos TM1 німділік модельдешісі бадарламасын
экспорттай аласыз.
Бадарлама экспортталан бадарламаны бекітілетін иерархиясы шін ртрлі
лшемділікті олданатын немесе сол бадарламаны амтымайтын серверге ана
экспортталады. Мраат рылады ж не бадарламаны рылымы мен ауіпсіздігін
сипаттайтын XML файлдарын амтиды.

Процедура
1. Cognos бадарламалар порталын ашыыз.
2. Бадарламаны экспорттау белгішесін &рекеттер бааныны астында басыыз.
3. Компьютерге файлды жктеу шін Файлды са тау тймешігін басыыз.

Экспорттаан бадарлама потала импортталуда
Экспортталан бадарламаны IBM Cognos TM1 Applications порталына айтарып
импорттай аласыз ж не оны жаа бадарлама шін негіз сияты олдана аласыз.

Процедура
1. Cognos TM1 Applications порталын ашыыз.
2. Бадарламаны импорттау

белгісі.
3. Бадарлама импортталатын серверді тадаыз.
4. Файлды та%дау басыыз.
5. Бадарлама (.zip) файлына апарыыз ж не сосын Ашу тймешігін басыыз.
6. Егер ауіпсіздік параметрлерін бадарламамен импорттаыыз келсе, Бадарлама
ауіпсіздігін импорттау опциясын тадаыз.
7. Егер пікірбі бадарламамен импорттаыыз келсе, Бадарлама пікірін айта
алпына келтіру опциясын тадаыз.
8. Импорттау параметрін тадаыз.
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Порталдаы бадарлама ысырылуда
Бекітілетін иерархиядаы барлы тйіндерді оларды бастапы кйіне бадарлама
IBM Cognos TM1 Applications порталына орналастырыланан кейін айта орната
аласыз.
Бадарламаны ысыру жоспарлау процессінде жасалан барлы орындаулар алынып
тасталады, сондытан жоспарлау процесін айта бастай аласыз. Ол сондай-а
мсааттарды жояды. Бадарламаны айта орнату ешандай деректер згерістерін
ысырмайды немесе алып тастамайды.

Процедура
1.
2.
3.
4.

Бадарламалар порталын ашыыз.
Бадарлама атыы асындаы сбелгіні ныыз.
Бадарламаны айта орнату тймешігін басыыз.
Ысыруды растау шін, OK тймешігін басыыз.

Бадарламалар порталындаы параметрді,
жмысаымы, аудару жне мтін сипаттары
IBM Cognos TM1 Applications порталындаы сипаттарды орната аласыз.

Процедура
1. Бадарламалар порталын ашыыз.
2. Сипаттарды орнату терезесінде ашу шін, Сипаттарды орнату
басыыз

тймешігін

3. Сипаттарды келесіде сипатталандай орнату:
Ж мысаымыны% параметрлері: Ж мысаымы бетіні% жа%арту баасы
Жмыс рдісіні беті жаартылатын минуттармен алынандаы кезелім.
Бадарлама м'тіні: Тіл
Бадарлама іске осылатын тіл.
Кез келген ол жетімді тілдерді м зірден тадаыз.
Бадарлама м'тіні: Ат
Бадарламаызды аты. Бл бадарламалар порталыдаы ж не баса
орналасулардаы бадарламаны анытайтын ат болып табылады.
Бадарлама аттары шін шектелетін 200 таба бар.
Бадарлама м'тіні: Аны тама
Бл сипат пайдаланушылар бадарламаа бадарламалар порталы арылы
атынасан кезде пайда болатын пайдаланушыларды нсаулыы м тінін
орнатады.
Пайдаланушылара бадарламаызды пайдалану туралы нсаулы
беретін м тінді енгізііз.
К"ріністер: Ат
Бл сипат бадарлама клиентіндегі крініс ойындысында крсетілетін
атты орнатады.
К"ріністер м'тіні: Аны тама
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Бл сипат бадарламалар клиентіндегі крініспен жмыс істеу кезінде
пайдаланушы анытама тймешігін басан кезде пайда болатын мтінді
орнатады.
Пайдаланушылара крініске деректерді енгізуде кмек крсететін
нсауларды немесе апаратты енгізііз.
4. OK тймешігін басыыз.

Cognos TM1Бадарлама те,шелімі параметрлерін орнату
Бадарламаларды абылдайтын ж не бадарламара арсы осылатын клиенттерді
анытау шін, параметрлерді тешей аласыз.

Процедура
1. &кімші бадарламасы белгісін басыыз
IBM Cognos TM1 Бадарламалар
порталында орналасан.
2. &осымша бадарламаларды абылдайтын жаа сервер осу шін, осу параметрін
Сервер аттары блімінде тадаыз.
a. Жаа сервер шін кімші хостыны атын крсетііз.
b. Сервер атын ол жетімді серверлер тізімінен тадаыз. Егер Сервер аты тізімі
бос болса, жаарту тймешігін басыыз.
c. OK тймешігін басыыз.
Сондай-а осы серверді ажырату шін Ажыратылан тймешігін тадаыз.
3. Серверді деу немесе жою шін, серверді тадаыз ж не -%деу немесе Жою
тймешігін басыыз.
4. Жаа клиент бадарламасын осу шін, клиенттер рекетіндегі осу тймешігін
басыыз.
a. Клиент шін бірегей Идентификаторды енгізііз.
b. Т*р ттынушысын тадаыз. Клиент не Аымдаы терезеде ашылуы ммкін,
Жа%а терезеде ашыыз немесе жаа бадарламада ашу шін Дайындалан
болуы ммкін.
c. Жаа клиент шін (URL мекенжайы) мбебап ресурс орналастырушысын
енгізііз.
d. Lдепкі сияты олдану шін Тілді тадаыз. Тілді параметрі клиентке ай тіл
жолы олданылатынын анытайды. Клиент аты жмысаымы бетіні
м тінм н м зірінде крінетін болады ж не жекелендіру пайдаланушыдан
мазмн тіліні параметріне негізделіп аударылады.
e. Ттынушы шін Ат параметрін енгізііз.
5. Бар клиентті деу немесе жою шін, клиенттер тізімінен клиентті тадаз ж не
-%деу немесе Жою тймешігін тадаыз.

Cognos TM1 Applications Maintenance параметрлерін
орнату
Сервер шін ызмет ету параметрлерін тешей аласыз, мысалы ттынушы ателігі
параметрлерін деу ж не жмыс кйін орындайтынтзету бадарламалы.
&ате кодтарды санын анытай аласыз ж не оларды крсетілетін пайдаланушы
тілдері шін м тін жолдарымен байланыстыра аласыз. Сіз сонымен атар жмыс
аымы орындалуын жедел тотататын ателік жадайды анытай аласыз.
Егер бадарламалы жмысты орындау кезінде бір исын жадай туындаса,
бадарлама жмыс кйіні болмауы туындауы ммкін. Бл егер TM1 сервері немесе
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TM1 Бадарламалар ызметі ктпеген жадайда тотатылан кезде болуы ммкін.
Оны "Орындалушы ж мыстар" туын та%далан сервер *шін жою параметрін басу
арылы тзете аласыз.

Процедура
1. &кімші бадарламасы белгісін басыыз
IBM Cognos TM1 Бадарламалар
порталында орналасан.
2. Жасау басыыз.
3. Серверді тадаыз.
4. &ателік кодын анытау шін Та%далан сервер *шін т тынушы ателік
параметрлерін "%деу басып ж не ателік кодын тадап ж не деіз.
Мысалы, CheckPrices деп аталатын ателік коды шін, CheckPrices бл
pErrorCode параметрі шін олданылатын код ттынушы рдісінде орналасан.
Аылшын ж не Француз тілдеріне арналан сіз кретін жолдар здеріні жйе
тілдерімен анытала алады. Дрыс жолдарды крсету шін Cognos TM1 сервері
таырыпа олдау крсетумен дрыс тешелуі тиіс, себебі тиісті м дениеттер (en,
en-GB, en-US, fr, fr-FR ж не т.с.с.) Cognos TM1 сервердегі тиісті таырыптармен
бірге байланысты болуы керек.
5. Ол орындалатын жмыстарды "Орындалушы ж мыстар" туын та%далан
сервер *шін жою параметрін басу арылы тзете аласыз.
Бл параметр IsRunningMaintenance тлсипатын }tp_applications лшемін
жаартады. Бл м нді N м ніне орнатады. Бл сонымен атар TM1 серверіні
жаанды ApplicationMaintenanceRunning }tp_config лшеміні тлсипатын
жаартып, м нді N м ніне орнатады.

TM1 бадарламаларындаы тапсырмаларды бас ару
&олдануды, ытарды бастапы сатауын ж не TM1 бадарламалары порталында
за уаыт жмсалуы ммкін бадарламаларды импорттауды басара алады ж не онда
де орындалатын сол тапсырмалар болады.
Егер олар лдеашан бірдей блектелген TM1 серверінен бадарламаны жасауды іске
осан бол, бл ммкіндік кімшілерді осы рекеттерді адаалауын баттайды.
Осы процестер аяталып жатанда бадарламаа осылуа рекет жасайтын кез
келген адам блокталады ж не бадарлама бос емес белгішесін крсетеді. Сондай-а,
баса рекеттер белгішелері процесті осы трі кезінде ол жетімді болмайды. Кту
уаыты мен арналарды е лкен санын MaxThreads олдану ж не MaxWaitTime
олдану параметрлерін pmpsvc_config.xml файлында олданып тешеуге болады.

Процедура
1. TM1 Applications порталында Тапсырмаларды басару
белгішесін ныыз.
Аымда делетін кез келген жмыстармен крсетілетін жмыстар терезесін
басару.
2. Аымда барлы орындалып жатан жмыстар крсетілетініне кз жеткізу шін
Жа%арту

белгішесін басыыз.

белгішесін басыыз.
3. Крсетілген жмыстарды азайту шін, С*згілеу
Крсетуді азайтан кезде олданылатын шартты анытау шін С*згіні аны тау
тймешігін басыыз.
Кргііз келген жмысты трін анытау шін рбір рістегі тменге тарту
тймешігін олданыыз.
Блім 7. Бадарламаларды жобалау ж нге олдану ж не ытарды басару
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4. Шартты баса жиынтыын осу шін осу белгісін
олданыыз.
5. Егер жмыс аымда орындалып жатан болса, оны тадай аласыз ж не жою
белгішесін жмысты жою шін

олдана аласыз.

Жмыс )рдісіндегі рекетті орындау )шін TurboIntegrator
процесін те,шеу
TurboIntegrator рдісіні орындалуын Cognos TM1 Бадарлама Серверіні жмыс
аымы рекетін тешелей аласыз.

Процедура
1. Орындаыыз келген ттынушы TurboIntegrator рдісін рыыз. &осымша
апарат алу шін, “Жмысаымы рекетінен орындалатын TurboIntegrator
процесін ру шін шарттар” бетте 115 араыз.
2. Пайдаланушыа айту шін ате хабарламаларын анытаыз. TM1 Applications
басыыз ж не ызмет к"рсету тймешігін
порталында, кімші белгішесін
басыыз. Cognos TM1 Application Portal бадарламсындаы ате туралы кодтар
санын анытай ж не оларды пайдаланушыны наты орындарындаы м тін
жолдарымен байланыстыра аласыз. Сіз сонымен атар жмыс аымы орындалуын
жедел тотататын &ателік жадайды анытай аласыз.
Мысалы, CheckPrices болып аталатын ате коды шін, CheckPrices бадарламасы
pErrorCode згертпелі процесте олданылатын параметрді коды болып
табылады. Аылшын ж не Француз тілдеріне арналан сіз кретін жолдар
здеріні жйе тілдерімен анытала алады. Дрыс жолдарды крсету шін Cognos
TM1 сервері таырыпа олдау крсетумен дрыс тешелуі тиіс, себебі тиісті
м дениеттер (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR ж не т.с.с.) Cognos TM1 сервердегі
тиісті таырыптармен байланысты болуы керек.
3. :згертпелі ректті орнату шін, Бадарлама растуры ойындысындаы
Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасыны бадарламасын ашыыз.
4. Бадарламаны тадап ж не Сипаттар ойыншасын татада орнатыыз.
5. (...) кпнктелерді -згертпелі процестер жазу белгісіндегі терезені крсету шін
басыыз. Алдындаы ж не кейінгі процесс аттарын орната аласыз ж не егер
процесс іске осылатын болса. Келесі мысалды араыз:
Іске осылды

Алды%ы
процесс

Іске осылды

Жіберу

И

Баса табыс
тексерілімі

Жо

&абылдамау

Жо

Баса табыс
тексерілімі

Жо

Тсініктеме беру Жо

Баса табыс
тексерілімі

Жо

-ткен процесс

Осы мысалда, Баса табыс тексерілімі процесі абылдау, болдырмау немесе
тсіндіру оиасындаы алдын ала жмысаымы рекетіні процесі сияты
орындау шін конфигурацияланады. Алайда, ол тек жіберу жмыс рдісі рекеті
шін осылан.
лдын ала ж не кйінгі жмыс рдісі рекеттері шін кейбір рекеттерді тешей
аласыз. Дегенмен, рбір жадайда іске осатын тек бір процесті тешеуге болады.

114

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Мысалы, жіберу операциясы шін жібру процесі ретінде іске осатын ш
процесті атай алмайсыз. Тек бір процес рсат етілген.
Бадарлама осы параметрлерге сер алу шін орналастырулары керек.
Пайдаланушы процесін ндіру жйесінде олданбас брын, оны даму ортасында
орындалуын тексерііз. Пайдаланушы процесін орындау кезінде ателер орын
алса, пайдаланушы процесі іске осылмаан жадайда жмыс рдісіні
рекеттеріні алыпты жмыс істеп транын анытау шін пайдаланушы
процесін тадап ошаулау шін осыл ан жалаушасын тадаыз.
6. OK тймешігін басыыз.

Жмысаымы рекетінен орындалатын TurboIntegrator
процесін ру )шін шарттар
Жмысаымы рекетінен орындалатын TurboIntegrator процесін ратын кезде,
тіркелімге алынатын шарттар болуы керек.
TurboIntegrator процесін IBM Cognos Performance Modeler бадарламасында ра
аласыз. Model Design татасыны о жа тймешігінен басып, Келесі > Процесс
тймешігін тадаыз.
Cognos TM1 бадарлама сервері жмысаымы рекетіні м тінм нін, олданылатын
бекіту иерархиясыны тйіні ж не жмысаымыны рекеті орындалатын
бадарламаны ажет етеді. TurboIntegrator процесі, процесс дегішіндегі
жетілдірілген ойындыда осы ретте келесі параметрлерді амтуы керек.
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Бадарлама шін GUID бірегей идентификаторды крсетеді. GUID
адарламасы рекетті тудыран бадарламаны анытайды. &ай бадарлама
рекетті іске осатынын наты анытауды ажет ететіндей, бірдей текшеден
бірден кп бадарламаны орналастыра аласыз.
pNodeId
Жмыс рдісіні рекеті орындалан тйінді сынады. pNodeId бадарламасы
рдайым жалыз м нді; кптеген ескертпе деуінде pNodeId бадарламасы
рекет орындалан байланыстырылан ескертпеге сынады.
pWorkflowAction
Келесі м ндерді бірін айтарады:
Кесте 7. pWorkflowAction мндері.
pWorkflow 'рекетіні% м'ні

Сипаттама

ТЕК :ЗДЕРІНІКІ

Тйін Иелігін алыыз.

СА&ТАУ

Тйінге арналан деректі алыыз.

ЖІБЕРУ

Тйінді жіберу.

&АБЫЛДАМАУ

Тйінді абылдамау.

Т(СІНІКТЕМЕ БЕРУ

Тйінді тсіндірііз.

ШЫ£АРЫЛЫМ

Тйін шыарылымыны меншік трі.

ДЕРБЕС ЖМЫС

Cognos Insight клиенті Distributed режимінде
олданылатын кезде, бекітілетін иерархия
тйінін шірулі кйінде алыыз.
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Кесте 7. pWorkflowAction мндері (жаласы бар).
pWorkflow 'рекетіні% м'ні

Сипаттама

ЖЕЛІДЕ

Cognos Insight клиенті Distributed режимінде
олданылатын кезде, бекітілетін иерархия
тйінін желіге айтарыыз.

Барлы жмыс аымы рекеттері барлы бадарлама трлерінде ол жетімді.
Мысалы, Жіберу немесе &абылдамау рекеттері Жауапкершілік
бадарламасында пайда бола алмайды.
Pre-Workflow TurboIntegrator рдісін Орындау рекетіне орната алмайсыз.
Бадарлама пайдаланушысыны дрыс орынына наты бір хабарламалдарды
айтару шін процесс ProcessError жасайтын наты жйемен жасалатын
TurboIntegrator процесін шаыру керек; шаыру:
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

Осы ExecuteProcess() нсаулыындаы тек pErrorCode ж не pErrorDetails
рістерін жаартыыз. Баса рістерді деуге болмайды.
pProcess
Аымдаы процесті атауы.
pErrorCode
Пайдаланушыа (OtherRevWarning осы мысалда) туралы ескерту жасауа
олданылатын ате шартын крсететін код. Осы ате кодына с йкес
аударылатын осымша сипаттаманы жолы Cognos TM1 Applications Portal
порталында тешеледі. &осымша апарат алу шін, “Жмыс рдісіндегі
рекетті орындау шін TurboIntegrator процесін тешеу” бетте 114“Жмыс
рдісіндегі рекетті орындау шін TurboIntegrator процесін тешеу” бетте
114 араыз.
pErrorDetails
Пайдаланушы жмыс рдісі рекетін іске осан кезде пайдаланушыа
айтару керек осымша апаратты айтаратын кез келген жол болуы ммкін.
Бл жадайда, айнымалы vErrorDetails пайдаланылан, біра наты м тін
жолыда пайдалануы ммкін. Осы м н аударылмайды. Пайдаланушы процесі
ProcessError атесін крсетуі керек; пайдаланушыа ате немесе ауіпті
крсететін Cognos TM1 Application Server бадарламасыны нсаулыы.
&ауіп немесе ате туралы хабарламаны айтаратын пайдаланушы процесін
тудыратын рекеттері де }tp_process_errors текшесіне тіркеледі. Бл текше
Cognos TM1 Application Server бадарламасында саталан ж не делмеген.

Тапсырмаларды Cognos TM1 Application Maintenance ызметтік
бадарламасымен бірге автоматтандыру
Cognos TM1 Application Maintenance ызметтік бадарламасы кімшілерге брын тек
Cognos TM1 порталында ол жетімді болан рекеттерді орындауа кмектесетін
п рмендік жолыны ызметтік бадарламасы болып табылады.
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&ызметтік бадарламаны Cognos TM1 бадарлама серверінен баса компьютерде
олдану шін автоматтандыру нсасын жаю масатында олдануа болады. Сіз
сонымен атар ызметтік бадарламаны ке ауымды жмыс блігі ретінде
TurboIntegrator (рдісінен орната аласыз.
&ызметтік бадарлама Cognos TM1 бадарламасыны блігі ретінде келесі файлды
орнатыланinstall_dir/webapps/pmpsvc/WEB-INF/tools/app_maintenance.bat
&ажетті параметрлермен бірге автоматтандырылуы ммкін рекеттерді тізімін
крсету шін -h аргументін олданыыз. Пішімделген нсасы шін, шыыс м нді
уаытша м тін файлына орналастырыыз, мысалы, app_maintenance.bat -h >
automate.txt. Анытама файлы барлы параметрлерді ж не рбір рекет шін
ажетті синтаксисті амтиды.
&ызметтік бадарлама келесі рекеттерді автоматтандыра алады:
v Бадарламаны белсендіру/тотату
v Бадарламаны олдану
v Егізу/Шыару/жаарту ытары
v CAM жйесіне кіру
v Жйеге шифрланан пия сзбен кіру
v Жйеге TM1crypt.exe бірге жасалан шифрланан пия сзбен кіру
v Файла кіру
v ERROR, DEBUG, INFO немесе OFF кіру дегейін орнату
v П рмен файлынан п рмендер ретін орындау
v app_maintenance ралыны бумасын жасау, сондытан оны баса компьютерде
орнатуа ж не іске осуа болады
v Серверді осу/ажырату
v Бадарламаны айта орнату (-h ту тізімінде егізілмеген). Бл бадарламадаы
текшелерге арналан барлы бар мсааттарды жояды. TM1 бадарламалар
порталынан ысыру ралын олданан кезде, жойылан мсааттарды растау
сралады.
&ралJava™ іске осу ортасын талап етеді. Lдепкі бойынша рал депкі TM1 орнату
орнындаы JRE трін олданады. Ол JAVA_HOME немесе JRE_HOME айнымалы
орталарын олданады.
&ралды баса рылыа олдану шін, JRE баса рылыда ол жетімді болу
керек. Javahome айнымалы м нін рал оны таба алатындай орнату керек.
Сонымен атар, ралды нсасын олдана ж не бір орына ажетті барлы
атарылатын файлдарды олдана аласыз. Одан кейін оларды баса компьютерге оай
импорттауа болады.
Мысалы, ызметтік бадарламаны іске асырыыз келетін машинада
D:\AppAutomation\utility атты алтаны жасай аласыз. Бастапы компьютерде
ралды бумасын жасау ж не оны ажетті нысандарын олдану шін келесі
п рменді олданыыз: app_maintenance.bat - package "D:\AppAutomation\
utility". Бл рекет автоматтындыруды іске осатын баса машинаа кшірілуі
ммкін application_maintenance.zip атты сыымдалан файлды жасайды.
Сыымдалан файлда рал ж не оны ажетті нысандары болады. &ысылан
файлды осымша компьютерде шыарыыз. Java іске осу уаыты ортасы осымша
компьютерде ол жетімді болуын ж не оны javahome немесе jrehome ортаны
айнымалы м нінде аныталатынын амтамасыз етііз.
Блім 7. Бадарламаларды жобалау ж нге олдану ж не ытарды басару
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Келесі адам StorePlan деп аталатын бадарламаны ажырату шін олданылады
(синтаксистегі зілімдер тек ана пішімдеу масаттарында олданылады. П рмендегі
осы жолдарды збеіз):
D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}

URL ызметі TM1 Applications порталына шолу жасайтын URL болып табылады.
Шолышты "{}" URL мекенжайында шифрлауа болады. GUID шолыш шін
ажетті трлендіруді олданатынын амтамасыз етііз.
Бл п рмен TM1 тпнсалы растаманы олданады. :ндіріс ортасында
пайдаланушы атын ж не пия сзді шифрланбаан м тінде беру ауіпті болып
табылады. Lкімшіні ажетті тіркелгі деректерін шифрлау шін ТM1Crypt ызметтік
бадарламасын олданыыз ж не шифрланан пия сз файлын осы ызметтік
бадарламаа жіберііз.
GUID коды aid параметрі арылы шолыш сілтемесінде бадарламаны TM1
Applications порталында ашанда аныталады.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1
&aid=7cc2f875-281f-4e97-b51c-daf7b772a777

TurboIntegrator процесіні, блігі ретінде автоматтандыру
ралын пайдалану
Бл ызметтік бадарламаны TurboIntegrator процесіні блігі ретінде олдануа
болады.
Мысалы, келесі растау иерархиясы бар лгі бар делік:

Сурет 6. Жоба ж$мыс аыныны лгісін сатау

Осы мысала Еуропаа оралатын "Батыс Еуропа" деп аталатын жаа тйін параын
осу керек. Бір іске біріктірілген TurboIntegrator процестеріні жиынын жасай
аласыз. Chore процесіні Бірнеше беру режимінде олдану шін орнатыланын
амтамасыз етііз, сондытан TurboIntegrator процесі орындалады ж не атысты
лыптаулар келесі TurboIntegrator процесін іске оспайынша шыарылады. Процесс
бумасындаы бадарламаны жаарту шін автоматтандыру ралын олданыыз.
TurboIntegrator процестері келесі рекеттерді орындайды:
Ажырату
Жаарту болып жатан кезде бадарламаны пайдаланушылара ол жетімді
етеді.
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Елді ж'не айма ты жа%арты%ыз
Осы бадарламаа арналан бекіту иерархиясы лшемін жаартады. П рмен
Еуропа астына тйін ретінде Батыс Еуропаны осады.
Растау иерархиясыны% жиынын жа%арту
Жаа м ліметтері бар бекіту иерархиясы ішкі жинаын жаартады.
Store Plan бадарламасын олдану
Бадарламаны айта олданады. :ндіріс ортасында, бірінші деректер
енгізіледі.
Store Plan бадарламасындаы
ы тарды жа%арту
Еуропа шін арап шыу ытары бар пайдаланушылар шін ытарды
жаартады. Сол пайдаланушылар ытарды жаа тйінге алдырады.
Store Plan бадарламасын белсенді ету
Сол згертулерді жасааннан кейін айтадан пайдаланушылар шін
бадарламаны ол жетімді етеді.
Процестерді ажыратуа арналан лгі коды:
ExecuteCommand(’D:\AppAutomation\StorePlanDeactivate.bat’, 1);

П рмендегі "1" келесі п рмен орындалана дейін п рменні аяталанын крсетеді.
Іс аяталан кезде, ол тез арада орындалады немесе тнде орындалатын процесс
ретінде жоспарлануы ммкін.

Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында Дерек
Аымын крсету
Бадарламаызды сызбалы крінісін Cognos TM1 Performance
Modelerбадарламасындаы Дерек Аымын Крсету опциясын олдана отырып кре
аласыз.
&ай текшелер осыланын крсететін текшелер шін дерек аымыны сызбалы
крінісін кре аласыз.
Бадарламаызды сызбалы крінісін кру шін:
1. Келесі опцияларды бірін орындаыз:
v Бадарламаны атында о жаты басыыз.
v Текшені о жаын басыыз.
v Текшелерді амтитын алтаны о жаын басыыз.
v Сервердегіні барлыын амту шін сервер тбіріні о жаын басыыз.
2. Дерек аымын к"рсету басыыз.
Бадарлама текшелеріні ж не ережелерді диаграммасы крсетіледі:

Блім 7. Бадарламаларды жобалау ж нге олдану ж не ытарды басару
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Сурет 7. Текшелер мен ережелер мысалы

3. Аым диаграммасынан келесі рекеттерді ала аласыз:
v Аымдаы бадарламадаы сол элементтерді крсетілуін баылау шін Ереже
Байланыстары, (рдіс Байланыстары, Ережелер немесе &оректендіргіштерді
тадау немесе тадамау.
v Зумды + ж не - табалары арылы баылаыз
v Кбірек исынды трдегі диаграмманы зірлеуге арналан Орналасуды айта
орнату.
v Элементтерді жаа орындара жылжыту. Немесе бір немесе бірнеше
диаграммалар татада ашылан кезде ж не осыла алатын нысан трі ретінде
басылан кезде Дерек Аымы Диаграммасын осу опциясын олданыыз.
v Сипаттар татасындаы здеріні м ндерін крсету шін элементтерді екі рет
басыыз.
v Байланыс ж не Ереже деу терезелерін крсету шін лгі арылы Ереже
немесе Байланыс белгілерін екі рет басыыз.
v :деуге арналан лшемді ашу шін нысан атын екі рет басыыз. Аым
диаграммасына айта оралу шін жаа татаны жабыыз.
v Нысанды TM1 Нысандар татасына оларды лгіге осу шін ж не жаа ж не
бар нысандар арасындаы арым атынасты крсету шін жылжытыыз.
v Диаграмманы о жаын басып ж не Файла шыару трін дерек аымын .png
файлы ретінде сатау шін тадаыз.
v Элементтерді CTRL басу арылы топтап ж не о жаын басыыз ж не содан
кейін Топтау тадаыз. Элементтреді топтамау шін топтыі о жаын басып,
Топтамау трін тадаыз. Сіз сонымен атар жаа диаграмманы топталан
деректен ра аласыз
v Элементті диаграммадан жою шін элементті о жаын басып Жою басыыз
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v Элементті топтан жою шін топты о жаын басып ж не Топтан жою басып
ж не содан кейін жоятын элементті тадаыз.
Дерек Аымы ммкіндігін крсету сізді лгіізді кез келген рылысын згерту
шін олданыла алмайды. Ол арапайым бар рылысты крнікті сынысын
амтамасыз ету шін олданылады.

Нысан туелділіктерін талдау
Оны жойса, баса нысандарды айсысына ыпалы тиетінін кру шін нысан
т уелділіктерін талдаыз.

Осы тапсырма туралы
Баса нысандармен атысы бар нысандар. Мысалы, текше баса текшеге байланысты
бола алады. :лшем текше рылымыны блігі бола алады. бір нысанды жою екінші
нысанны сипаттарына сер етсе, екінші нысан туелді нысан деп аталады.
Бір текше екіншіге осылан кезде екі текше де зара байланы нысандарына т уелді
болады. Себебі бірінші текшені жою екінші текшені барлы деректі иеленбеуіне
келеді. Екі текше де зара байланы нысандарына т уелді болады, себебі егер біреуі
жойылса онда байланыс жойылады. :лшем текшені бір блігі боланда, текше
нысана т уелді болады, себебі лшемді жою текшені рылымына сер етеді.
Тадалан нысандарды барлы т уелді нысандарын кре аласыз. Бл, ай
нысандарды жоймау керектігі туралы шешімді абылдауа кмектеседі. Т уелді
нысандардан тратын нысанды жою рекетін жасасаыз, алдымен т уелділіктерді
жою ажет болады.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы алтаны ашыыз.
2. Бір немесе бірнеше нысандарды тадаыз.
Ескерту: Бірнеше нысандарды тадау Ctrl- басыыз.
3. Тадауды батырманы о жаымен басып, Т'уелділіктерді к"рсету тймешігін
рбір тадалан нысана арналан
басыыз. Т'уелділіктер ойыншасы
барлы т уелді нысандарды тізімін береді.
4. Кру ралындаы т уелді нысанды ашу керек болса, оны сілтемесін басыыз.
5. Бірнеше т уелділіктерді срыптау керек болса, келесі рекеттерді орындаыз:
a. Тадалан нысандарды срыптау шін Нысан бааныны таырыбын
басыыз.
b. Т уелді нысандарды срыптау шін ажетті бааныны таырыбын басыыз.
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Блім 8. $лгі нысандарын жне бадарламаларды
тасымалдау
(лгі элементтерін жаартуа тасымалдай аласыз, мысалы, брыннан бар текшені
немесе бадарламаны. Сонымен атар, IBM Cognos Business Viewpoint
бадарламасынан лшемдерді IBM Cognos TM1 ортасына ж не керісінше тасымалдай
аласыз.
(лгі нысандарын бір IBM Cognos TM1 ортадан баса ортаа кшіру ж не
бадарламалардаы барлы згертулерді немесе лгі элементтерін басару шін
Сипаттама дегішін тасымалдауды олданыыз. Мысалы, лгі нысандарын
німділікті тестілеуге олданылан аралы орта боланда ж не нысандарды осы
ортадан німділік ортасына кшіргііз келген кезде тасымалдай аласыз. Оны стіне,
бизнес пайдаланушыларына немесе талдаушылара тарату шін лгіні бірнеше
нсаларын жасау керек болады.

Тасымалдау сипаттамасын ру
Нысандар арасындаы атынасты тсіну ж не бастапы ортадан лгілеушілер емес
пайдаланушылара андай нысандарды кшіру иын болатынын анытау. Тасымалдау
рекетін бастаан кезде, жасалан нысандарды тадауыыз тасымалдау рекетін кейін
айталау шін тасымалдау сипаттамасында саталуы ммкін. (лгілеушілерден баса
пайдаланушылар осы сипаттаманы іске оса алады ж не бір лгі нысандарын тадау
тапсырмасыны айталануын болдырмауы ммкін.

Тасымалдауды, талдауларына сер ету
Масатты ортаа алдында лгі нысандары орнатылан болса, бастапы ортадан лгі
нысанын масатта ортаа кшірген кезде, лгі рылымындаы айырмашылы
Тасымалдау сипаттамасын дегішін алдын ала арап шыудаы &рекет баанында
крсетіледі. Бл алдын ала арап шыу лгі нысандарыны масатты IBM Cognos
TM1 ортаа с йкес келегені туралы ысаша апарат береді. Мысалы, сіз андай
нысандар лшемге немесе текшеге осыланын ж не андай нысандар жаартылып
жатанын немесе бастыпы блімнен жойыланын тез анытай аласыз.

Текше дерегін тасымалдау
IBM Cognos TM1 ортасынан тасымалдаан кезде, лгілерді тек нысандарын
тасымалдауды немесе нысандарды ж не атысты текше деректерін тасымалдауды
тадай аласыз. Тіпті солай деректі жылжыта аласыз, дерек клемдерін жылжыту шін
тасымалдау рдісін олданбаыз, мысалы сатулар бірізділігі, оршаан орта. Бастапы
деректерді масатты жйеге импорттау шін TI Процесі немесе Импорттардау
шеберін олданыыз. Деректі тасымалдау текшедегі баса деректі ажырату шін
олданылатын аша жиілігі сияты метадеректі жалжытыыз келгенде е тиімді
олданылады.

Тасымалдау )рдісін автоматтандыру
Тасымалдайтын нысандарды тадау тасымалдау сипаттамасында саталан кезде, осы
бадарламаны жоспарланан уаытта ж не бгетсіз іске осу шін бума файлын
жасай аласыз.

© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2017

123

$лгі нысандарын IBM Cognos TM1 орталары арасында
тасымалдау
Бастапы IBM Cognos TM1 ортасынан нысандарды тадау арылы лгі элементтерін
кшіру шін ж не оларды масатты IBM Cognos TM1 ортасына кшіру шін Сырта
тасымалдау п рменін олданыыз. Масатты ортаа тасымалданан лгі
нысандарыны трін ж не санын баылай аласыз.
Тасымалдау сипаттамасында тадалан нысандар ж не олара ажетті осы нысандар
болады.
Бадарламаны згерту ж не тестілеу шін даму ортасын олдансаыз, жасалан
згертулерді масатты каталога тасымалдай аласыз. :згертулер орындаланнан
кейін масатты каталогтаы мазмны ндіріс ортасына тасымалдауа дайын болады.
Тадамалы тасымалдау мына артышылытарды сынады:
v Сервер зілмеді.
v Тек згертілген нысандарды тадауа болады. Бадарламадаы бизнес логикасын
тсіну тасымалдау процесі барысында жасалуы ммкін барлы ателерді азайтады.

IBM Cognos TM1 ортасынан )лгі нысандарын тасымалдау
IBM Cognos TM1 даму ортасынан тадалан нысандарды масатты ндіріс ортасына
кшіру шін Сырта тасымалдау п рменін олданыыз.
Бастапы ортадаы бадарламаа немесе лгі элементтеріне жасалан згертулерді,
бл згертулер масатты ортаа тасымалданудан брын масатты каталога кшіруге
болады.
Мына лгі нысандарын тасымалдай аласыз:
v текшелер
v
v
v
v
v
v
v

кріністер
лшемдер
ішкі жиындар
сілтемелер
процестер
негізгі жмыстар
крсеткіштер жйесі

Текше есептеулерін тасымалдаан кезде, олар TM1 кзінен тадай алатын бастапы
лгі нысандары емес. Есептеу текше немесе крініспен бірге тасымалданатын
метадеректер болып саналады.
Баса нысандармен байланысан нысандарды осу шін осу кезінде т'уелді
опциясын тадай аласыз. Мысалы, лшем текше рылымыны
нысандарды осу
блігі болып табылады. :лшем осылан болса, ол текшені рылымына сер етеді.
Нысандарды білмесеіз, ажетті нысандарды барлыы масатты ортаа
кшірілгеніне кз жеткізу шін осы п рменді олданыыз. Т уелділіктерді осу с тті
жаарту ытималдыын арттырады.

Процедура
1. (лгіні жобасы татасындаы тасымалдайтын барлы нысандарды тадаыз.
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Ке%ес: Ctrl басыыз ж не Shift басыыз ж не бірнеше элементтерді тадауды
басыыз.
2. Тадаланды батырманы о жаымен басып, Сырт а тасымалдау тймешігін
басыыз.
3. Егер сралса, Тасымалдау масаты ішінде Файлдар ж не OK тймешігін басыыз.
4. &алтаны тадау терезесінде тасымалдау сипаттамасын сатайтын каталога тііз
ж не OK тймешігін басыыз.
Lдепкі каталог target_drive:\Users\your_user_name\AppData\Roaming\IBM\
Cognos Performance Modeler\Transfer.
Тасымалдау сипаттамасын дегіште тасымалдауды алдын ала арау крсетілген.
Сырта тасымалдау рекеті тадалан ажетті нысандарды т уелділіктерін
талдайды ж не оларды Масатты татада крсетеді. &айнар кз татасы
нысандарды бастапы тадауына осуа болатын лгі нысандарын крсетеді.
Масатты татадаы тармата жаа, жаартылан, брыннан бар мазмнны
біріккені болады. Масатты ортада брыннан бар мазмн болса, &рекет бааны
згертулерді масатты ортаа алай сер етуі туралы м ліметтерді сынады.
Lдепкі бойынша, згертулерді аны крінісі крсетіледі. Барлы лгі
тймешігін басыыз.
нысандарын крсету шін Барлыын жаю
5. Т уелді нысандарды осу шін осу кезінде т'уелді нысандарды осу
тймешігін басыыз.
6. Бастапы жйеден осымша элементтерді осу шін Бастапы блігіндегі
ааштаы нысанды басып, мына тймешікті басыыз: осу . Нысан ж не оны
т уелділіктері Масатты тармаа осылан.
7. Кріністер немесе текшелер шін яшы деректерін тасымалдау шін, Деректерді
белгішесін ралдар татасынан басып, опцияларды бірін тадаыз.
те%шеу
Ке%ес: Егер тадалан деректерді кріністер немесе текшелер шін
тасымалдаыыз келсе, алдымен кріністерді немесе текшелерді ерекшелеп,
белгішесін басып, тиісті опцияны тадаыз.
Деректерді те%шеу
8. Тасымалдауды орындау шін Тасымалдау тймешігін басыыз.

Келесі рекет
Осы нысандарды масатты каталогтан масатты ортаа тасымалдай аласыз немесе
тасымалдау процесін автоматтандыру шін тасымалдау сипаттамасын жасай аласыз.
“(лгі нысандарын IBM Cognos TM1 ортасына тасымалдау”
(лгі нысандары бастапы ортадан сатау каталогына тасымалдананнан кейін,
каталогтан нысандарды масатты ортаа тасымалдай аласыз. Нысандар орталар
арылы брыннан бар текшелер мен бадарламаларды жаарту шін
тасымалданан.
“Тасымалдау сипаттамасын жасау” бетте 132
(лгі нысандарыны тадауын тасымалдау сипаттамасына баса кімшілер
тасымалдау процесіне осыла алатындай сатаыз.

$лгі нысандарын IBM Cognos TM1 ортасына тасымалдау
(лгі нысандары бастапы ортадан сатау каталогына тасымалдананнан кейін,
каталогтан нысандарды масатты ортаа тасымалдай аласыз. Нысандар орталар
арылы брыннан бар текшелер мен бадарламаларды жаарту шін тасымалданан.
Тасымалдау мраатынан тасымалдау сипаттамасын тасымалдаан кезде, тасымалдау
масатты ортада ие болатын серлер &рекеттер баанында Масатты татада

Блім 8. (лгі нысандарын ж не бадарламаларды тасымалдау
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крсетіледі. Мысалы, масатты ортада нысан брыннан бар болса,нысан
жаартылады. Егер нысан ортада болмаса, нысан осылады.

Процедура
1. Масатты серверге осылу шін &рекеттер м'зірі белгісін
ж не осылу
тймесін басу.
2. TM1 серверін та%дау терезесінен масатты ортаны басыыз.
3. (лгі жобасы татасында жоары д режелі admin_host:server_name нысаныны о
жаын басып ж не Келесіге к"шіру трін басыыз.
4. Егер сралса, Тасымалдау кзі ішінде Файлдар ж не OK тймешігін басыыз.
5. &алтаны тадау терезесіндегі тасымалдау сипаттамасы бар алтаы тііз ж не
OK тймешігін басыыз.
Ке%ес: Lдепкі каталог target_drive:\Users\your_user_name\AppData\Roaming\
IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
Тасымалдау сипаттамасын дегіште тасымалдауды алдын ала арау крсетілген.
Ішке тасымалдау рекеті тадалан ажетті нысандарды т уелділіктерін талдайды
ж не оларды Масатты татада крсетеді. &айнар кз татасы нысандарды
бастапы тадауына осуа болатын лгі нысандарын крсетеді.
Масатты татадаы тармата жаа, жаартылан, брыннан бар мазмнны
біріккені болады. Масатты ортада брыннан бар мазмн болса, &рекет бааны
згертулерді масатты ортаа алай сер етуі туралы м ліметтерді сынады.
Lдепкі бойынша, згертулерді аны крінісі крсетіледі. Барлы лгі
тймешігін басыыз.
нысандарын крсету шін Барлыын жаю
6. (лгі нысандарын згерту шін, келесі тапсырмаларды бірін немесе бірнешесін
аятаыз:
v Бастапы TM1 ортасынан осымша элементтерді осу шін, Кз блігінде
элементті тадап, осу белгішесін басыыз.
v Тасымалдануа дайын элементті тадаудан алып тастау шін Масат
ойынысында тасымалдауа дайын тадаудан элементті жою шін элементті
тадап ж не Жою
белгішесін басыыз.
Ма%ызды: Масатты ортадаы яшы деректерін згертсеіз, жасалан
згертулер аымдаы тасымалдау рекетіне осылан яшы деректерімен бірге
айта аныталан.
7. :згертулер анааттандырса, Тасымалдау тймешігін басыыз.
Импортталан нысандар мен атысты жаартулар (лгі жобасы татасында
крсетілген.

IBM Cognos TM1 ортасы арасындаы бадарламаларды
тасымалдау
Бадарламаны бір ортадан екінші ортаа жылжыту шін тасымалдаыз.
Бадарламаны тасымалдаан кезде, мына элементтер кшіріледі:
v IBM Cognos TM1 сервері нысандары
v IBM Cognos TM1 бадарламасы анытамасы
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасынан бадарламаны тасымалдау
Cognos TM1 Бадарламалры порталынан бадарламаны экспорттау ж не
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импорттаудан баса. Порталдан андайда бір бадарламаны экспорттаан кезде, тек
бадарлама анытамасы кшеді; Cognos TM1 сервер нысандары экспортталмаан.
Бадарламаны тасымалдаан кезде бадарлама ажет ететін текше кріністері
тасымалдауда амтылады. Кріністер шін деректерді амтуды аласаыз, Дерктерді
белгішесін ралдар татасында тадаыз ж не Деректерді 'депкі
те%шеу
к"ріністер *шін амту, Деректерді к"ріністер *шін амту немесе Деректерді
б"лектелген к"ріністер *шін амту тармаыны бірін тадаыз.

Бадарламаларды IBM Cognos TM1 ортасынан
тасымалдау
Бадарламаны IBM Cognos TM1 ортасынан баса ортаа тасымалдаыз.

Бастаудан брын
Бадарламаны тасымалдамас брын бадарламаны елесі тапсырмаларды орындау
арылы зірлеп ж не орналастыра аласыз:
v Бадарлама жасау шін

тймешігін басыыз.

.
v Бадарлама кріністерін анытау
v Жарамды болса, растау иерархиясын анытаыз.
v Бадарламамен бірге олданылуы тиіс клиентті депкі жйелерін тадаыз.
v Бадарламаны тексерііз

ж не олданыыз

.

v Пайдаланушы тобыны бадарламаа атынасу ытарын таайындаыз

.

Процедура
1. Бадарламаны Lзірлеу ойындысында бадарламаны о жаын басып ж не
тймешігін басыыз.
Бадарламаны тасымалдау
2. Тадау &алтасы ерезесінде масатты каталогты тадап, бадарлама анытамасын
ай жерде сатаыыз келсе сол жерде OK басыыз.
Тасымалдау сипаттамасын дегіш тасымалдауа дайын бадарлама анытамасын
алдын ала арап шыуды крсетеді. Анытаманы натылауды жаластыра аласыз.
3. Бадарлама анытамасын згерту шін келесі тапсырмаларды бірін не одан кбін
аятаыз:
v TM1 орта айнар кзінен нысанды осу шін, in&айнар кз ойындысында
нысанды тадап ж не келесіні тадаыз осу .
v Тасымалдауа дайын тадамадан нысанды жою шін Масат ойындысында
нысанды тадап ж не келесіні тадаыз Жою .
белгісін
v Текше дерегін тасымалдау архивына осу шін Деректі те%шеу
ралдар татасында тадап ж не келесі параметрлерді тадаыз: Деректі
'депкі к"ріністерге кірістіру, Деректі к"ріністерге осу , Белгіленген
к"ріністерге деректі осу немесе Деректі текшелерге осу.
4. Тасымалдауды орындау шін Тасымалдау тймешігін басыыз.
5. Компьютердегі масатты алтаны мазмнын масатты IBM Cognos TM1
ортасына кшірііз.
Блім 8. (лгі нысандарын ж не бадарламаларды тасымалдау
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Нтижелер
Бадарлама ытары тасымалданбаан, алайда егер сіз бадарлама лдеашан бар
жйеге тасымалдап жатсаыз, онда бар бадарлама тары жойылмайды. Себебі
сізді айнар кз жйеізде масатты жйедегідей бірдей пайдаланушы жйесі жо.
Басару лшемі параметрлері мбебап ж не сондытан олар тасымалданады.
Сралан нысан ауіпсіздігі масатты ортада бадарламаа тасымалдау арылы
орнатылмаан, сонымен атар бар нысан ауіпсіздігі айта жазылан жо. Мысалы,
егер сіз бадарламаны А текшесіні крінісімен бірге тасымалдасаыз, онда А
текшесі масатты ортада болмайды, бадарлама олданушыларына тасымлдааннан
кейін текше ытарын беруііз керек.
Бадарлама олданушыларына ытарды беру шін яшы д режесі ауіпсіздігін
орнататын текшені о жаын басып, ауіпсіздікті те%шеу > Келесі *шін атынас
р сатын орнату > текше параметрлерін басыыз.

Бадарламаларды IBM Cognos TM1 ортасына тасымалдау
Баса IBM Cognos TM1 ортадан згертулерді лгілеу дегейін ктеру шін
бадарламаны тасымалдаыз.

Бастаудан брын
Алдымен жобалауыыз, олдануыыз ж не е соында IBM Cognos TM1 ортасынан
бадарламаны тасымалдауыыз керек. Бастапы TM1 ортадан бадарламаны
тасымалдаан кезде, серверді шірмей, згертулерді лгілеуді ортаа импорттайсыз.
Алайда, рекетті бастамас брын, масатты ортадаы барлы бадарламаларды
ажырату керек.

Процедура
1. (лгіні Lзірлеу ойындысында жоары д режелі admin_host:server_name
трін басыыз.
нысанны о жаын басып ж не Келесіге тасымалдау
2. Егер сралса, Тасымалдау кзі ішінде Файлдар ж не OK тймешігін басыыз.
3. &алтаны тадау терезесінде архив алтасы шін шолып ж не OK тймешігін
басыыз.
Тасымалдау дегіш тасымалдауа дайын бадарлама анытамасын алдын ала
арап шыуды крсетеді. Анытаманы натылауды жаластыра аласыз.
4. Бадарлама анытамасын згерту шін, келесі бір немесе бірнеше тапсырмаларды
аятаыз:
v Нысанды айнар кз TM1 ортасынан осу шін &айнар кз ойындысында
нысанды тадап ж не келесіні басыыз осу .
v Нысанды тасымалдауа дайын тадамадан жою шін Масат ойындысында
нысанды тадап ж не келесіні басыыз Жою .
элементін ралдар
v Текше дерегін тасымалдау шін Те%шеу дерегі басу
татасында басып ж не Деректі текшеге осу белгісін басу.
Ма%ызды: Масатты жйедегі яшы деректерін згертсеіз, жасалан
згертулер аымдаы тасымалдау рекетіне осылан яшы деректерімен бірге
айта аныталан.
5. :згертулеріізді аятаан кезде Тасымалдау трін басыыз.
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Импортталан нысандар мен атысты жаартулар (лгі жобасы татасында
крсетілген.

Келесі рекет
Тасымалдау аяталан кезде бадарламаны пайдаланушылар олдануа дайын
болатындай белсендендірііз.

Иерархияларды IBM Cognos Business Viewpoint бадарламасына
жне керісінше тасымалдау
IBM Cognos Business Viewpoint бадарламасында траты жаарып отыратын
лшемдерде згертулерді кейбіреулерін IBM Cognos TM1 жйесі сияты сырты
жйеде басаруды алауыыз ммкін. Тасымалдау функциясын IBM Cognos
Performance Modeler бадарламасында иерархиялар сияты лшем нысандарын IBM
Cognos Business Viewpoint бадарламасына немесе бадарламасынан кшіру шін
пайдаланыыз.

Cognos TM1 Application Service бадарламасын Cognos
Business Viewpoint бадарламсына баптау
Деректерді IBM Cognos Business Viewpoint бадарламасынан тасымалдау шін, IBM
Cognos TM1 Application Service бадарламасындаы баптау файлын деу керек.
Cognos Business Viewpoint бадарламасыны олданылуын ж не орнын крсеткен
кезде, бл бастапы ж не масатты тасымалдау ретінде ол жетімді болады.

Бастаудан брын
Depending on the version of Windows рекеттер жйесіні нсасына байланысты сіз
кімші пайдаланушы болуыыз тиіс немесе тешелім файлын згерту шін кімшілі
ммкіндіктерііз бар пайдаланушы болуыыз тиіс.

Процедура
1. М тін деушісінде fpmsvc_config.xml тешеу файлын TM1_install_location\
webapps\pmpsvc\WEB-INF\configuration каталогында ашыыз.
2. businessViewpoint enabled параметрін шын деп орнатыыз.
3. IBM Cognos Business Viewpoint бадарламасына URL мекенжайын
uri="http://localhost:9410/bv"/ параметрінде крсетііз, мндаы localhostIBM
Cognos Business Viewpoint бадарламасы орнатылан сервер атауы.
4. Баптау файлын сатаыз.
5. TM1 Applications ызметін айта бастаыз.
6. Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасын бастаыз.

Нтижелер
Тасымалдау немесе Сырт а тасымалдау п рменін пайдаланан кезде, IBM Cognos
Business Viewpoint бадарламасы бастапы немесе масатты жйе ретінде ол жетімді
болады.

Блім 8. (лгі нысандарын ж не бадарламаларды тасымалдау
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Иерархияларды IBM Cognos Business Viewpoint
бадарламасынан тасымалдау
Иерархияларды IBM Cognos Business Viewpoint бадарламасынан тасымалдаан
кезде, иерархияларIBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында
брыннан бар лшемдерге импортталады.

Бастаудан брын
IBM Cognos Business Viewpoint бадарламасыны 10.1.1 немесе соы нсасын
пайдалану керек.
Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасы IBM Cognos Business Viewpoint
серверіне осуа дайын болуы керек. Cognos Business Viewpoint бадарламасыны
URL мекенжайы fpmsvc_config.xml баптау файлына орнатылан.

Процедура
1. (лгі жобасы ойындысында е жоары д реже алтасыны о жаын басып
ж не Тасымалдау трін тадаыз.
2. &айнар кзді тасымалдау ойындысында IBM Cognos Business Viewpoint ж не
OKтймешгін басыыз.
IBM Cognos Business Viewpoint параметрі тек жйеде URL мекенжайы
крсетілген кезде ол жетімді болады.
3. &ажет болса, IBM Cognos Business Viewpoint бадарламасына атынасу шін
ауіпсіз тіркелгі деректеріізді енгізііз.
Тасымалдау сипаттамасын дегіште тасымалдауды алдын ала арау крсетілген.
&айнар кз татасы масатты блімге осуа болатын иерархияларды крсетеді.
4. Иерахиялар тадауын згерту шін келесі тапсырмаларды бірін немесе
бірнешеуін орындаыз:
v Бастапы IBM Cognos Business Viewpoint бадарламасынан иерархияларды
кп нсасын осу шін, &айнар кз татасындаы барлы еншілес жиындарды
осатын иерархияны бір нсасын тадаыз ж не осу тймешігін басыыз.
Бірнеше иерархияны тадауа болады, алайда, р лшем шін тек бір
иерархияны тадауа болады.
v Масат ойынысында тасымалдауа дайын тадаудан нсаны жою шін
нсаны тадап ж не Жою басыыз.
5. Жасаан тадауды алдын ала арап шыыыз ж не Тасымалдау тймешігін
иерархияларды IBM Cognos Business Viewpoint бадарламасынан IBM Cognos
TM1 масатты ортаа кшіру шін басыыз.

Иерархияларды IBM Cognos Business Viewpoint
бадарламасына тасымалдау
:лшемдерді иерархиялар ретінде IBM Cognos Business Viewpoint бадарламасына
тасымалдай аласыз.

Бастаудан брын
IBM Cognos Business Viewpoint бадарламасыны 10.1.1 немесе соы нсасын
пайдалану керек.
Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасы IBM Cognos Business Viewpoint
серверіне осуа дайын болуы керек. Cognos Business Viewpoint бадарламасыны
URL мекенжайы fpmsvc_config.xml баптау файлына орнатылан.
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Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы жоары дегейлі алтаны батырманы о жаымен
басып, Сырт а тасымалдау тймешігін басыыз.
2. Тасымалдау масаты терезесінде IBM Cognos Business Viewpoint тймешігін
ж не OK тймешігін басыыз.
IBM Cognos Business Viewpoint параметрі тек жйеде URL мекенжайы
крсетілген кезде ол жетімді болады.
3. &ажет болса, IBM Cognos Business Viewpoint бадарламасына атынасу шін
ауіпсіз тіркелгі деректеріізді енгізііз.
Тасымалдау сипаттамасын дегіште тасымалдауды алдын ала арау крсетілген.
&айнар кз татасы бастапы блімге осуа болатын иерархияларды крсетеді.
4. Иерахиялар тадауын згерту шін келесі тапсырмаларды бірін немесе
бірнешеуін орындаыз:
v Бастапы TM1 ортасынан иерархияларды кп нсасын осу шін, &айнар
кз татасындаы барлы еншілес жиындарды осатын иерархияны бір
нсасын тадаыз ж не осу тймешігін басыыз.
Бірнеше иерархияны тадауа болады, алайда, р лшем шін тек бір
иерархияны тадауа болады.
v Масат ойынысында тасымалдауа дайын тадаудан нсаны жою шін
нсаны тадап ж не Жою басыыз.
5. Жасаан тадауды алдын ала арап шыыыз ж не Тасымалдау тймешігін
иерархияларды IBM Cognos TM1 жйесінен IBM Cognos Business Viewpoint
бадарламасына тасымалдау шін басыыз.

Келесі рекет
Иерархияларды IBM Cognos Business Viewpoint бадарламасыны жаа лшеміне
осуа болады.

Тасымалдау сипаттамалары
Тасымалдау сипаттамасы мазмнды IBM Cognos TM1 жйелері немесе IBM Cognos
Business Viewpoint бадарламасы арылы тасымалдау шін олданылатын лгі
элементтері ж не бадарлама анытамалары сияты лгі нысандарыны тадауы
болып табылады. Тасымалдау сипаттамалары алдаы уаыта саталан, сондытан
TM1 кімшілері сипаттаманы текшелерді немесе масатты ортадаы бадарламаларды
жаарту шін іске оса алады.
Lкімші несе лгілеуші емес, біра тасымалдау процесін іске осу ыы бар
пайдаланушылар тасымалдау сипаттамаларын лгі нысандарын немесе лшемдерін
кшіру шін пайдалана алады. Сипаттаманы іске осатын пайдаланушылар шін
бадарламаны бизнес логикасын немесе нысандар арасындаы т уелді атынасты
білу ажет емес. Осы себепті, мраатталан тасымалдау сипаттамасын олдану
тасымалдуа процесін жеілдетеді.
Тасымалдау сипаттамасын жасаан кезде, келесі тапсырмаларды орындай аласыз:
v Тасымалдау сипаттамасын лгі нысандарыны немесе бадарлама
анытамаларыны барлы жаартуларына сер ететіндей етіп, згертііз.
v Тасымалдау сипаттамасында негізделген тасымалдауды автоматтандыру шін бума
файлын жасаыз.

Блім 8. (лгі нысандарын ж не бадарламаларды тасымалдау

131

Тасымалдау сипаттамасын жасау
(лгі нысандарыны тадауын тасымалдау сипаттамасына баса кімшілер тасымалдау
процесіне осыла алатындай сатаыз.

Осы тапсырма туралы
Lкімшілер тасымалдау сипаттамасын іске оса алады, сондытан рылымды
тасымалдау шін олар лгі нысандарын немесе бадарламаларды айта тадай
алмайды. Осы сипаттаманы пайдаланып пайдаланушылар мазмнды бір жйеден
екінші жйеге с тті тасымалдау шін лгіні бизнестік логикасын толы тсінуді
ажет етпейді.

Процедура
1. (лгіні Lзірлеу ойындысында, татасындаы тасымалдайтын барлы нысандарды
тадаыз, батырманы о жаымен басып, Сырт а тасымалдау тймешігін
басыыз .
2. Шаырылан болса Масатты тасымалдау терезесінде Файлдар басыыз.
3. &алтаны тадау терезесінде тасымалдау сипаттамсын сатаыыз келген
каталогты тадап ж не OK тймешігін басыыз.
Lдепкі каталог \Users\your_user_name\AppData\Roaming\IBM\Cognos
Performance Modeler\Transfer.
Сырта тасымалдау рдісі текше арылы талап етілген тадалан нысандарды
т уелділігін талылайды. Бл алдын ала шолуды рып ж не жаа ойындыдаы
Аталмаан тасымалдау деп белгіленген н тижелерді крсетеді. Тасымалдауды
алдын ала арап шыу ралында Бастапы татасы алдыы тадалан
нысандара осуа болатын лгі нысандарын крсетеді.
Масатты татасы нысандарды ж не тасымалдауа дайын оны т уелділіктерін
крсетеді. Масатты тармата жаа, жаартылан ж не брыннан бар мазмнны
біріккені болады. &рекет бааны згертулерді масатты ортаа сер етуін
крсетеді. Lдепкі бойынша, згертулерді аны крінісі крсетіледі. Барлы лгі
нысандарын крсету шін басыыз Барлыын к"рсету .
4. Тасымалдау сипаттамасын сатау шін Са тау тймешігін басыыз.
5. Тасымалды алтаа сатау терезесінде тасымал крсеткіштеріне атты енгізііз.
Тасымалдау сипаттамасы Тасымалдау жобасы татасында крсетілген.

Келесі рекет
Баса кімшілер мен лгілеушілер нысандарды тадауын айталаусыз кез келген
уаытта тасымалдау процесін іске осу шін осы файлды олдана алады. Lкімшілер
сонымен атар, тасымалдау сипаттмасын іске осатын бума файлын жасау арылы
аныталан зілістерде іске осу шін тасымалдау процесін жоспарлай алады.

Тасымалдау сипаттамасын згерту
Тасымалдауа тасымалдау сипаттамасын сатааннан кейін, лгі элементтеріні ж не
бадарламаларды жобасындаы жаартулара сер ету шін оны згертуіізге
болады.

Процедура
1. Дизайнды тасымалдау ойындысында тасымалдауды о жаын басып, Ашу
тймешігін басыыз.
Тасымалдауа дайын лгі нысандарын алдын ала арап шыу ралы Тасымалдау
сипаттамасын дегіште крсетілген.
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2. Келесі згертулерді бірін немесе бірнешесін жасаыз:
a. (лгі нысанына атысты барлы т уелді нысандарды осу шін, алдымен осу
тймешігін &айнар кз блігіні
кезінде т'уелді нысандарды осу
астынан басыыз.
b. Бастапы оршаан ортадан осымша элементтерді осу шін Бастапы
блігіндегі ааштаы нысанды басып, мына тймешікті басыыз: осу
Ке%ес: (лгі рылымымен таныс болсаыз ж не наты андай нысандарды
тасымалдайтынын білсеіз ана осу тймешігін басыыз. Мысалы, лкен
лшемдегі жиын анытамасын згетсеіз, наты згертуді толы лшемді
тасымалдаусыз тасымалдай аласыз.
c. яшы деректерін кріністерге тасымалдау шін Дерктерді те%шеу
белгішесін ралдар татасында тадаыз ж не Деректерді 'депкі к"ріністер
*шін амту, Деректерді к"ріністер *шін амту немесе Деректерді
б"лектелген к"ріністер *шін амту тармаыны бірін тадаыз.
3. :згертулер анааттандырса, Са тау тймешігін басыыз.

Тасымалдау сипаттамасын пайдаланып тасымалдауды
автоматтандыру
IBM Cognos TM1 орталары арасындаы лгі насындарын тасымалдауды
автоматтандыру шін п рмен жолын пайдаланыыз. Алдын ала аныталан
тасымалдау сипаттамасы автоматтандырылан тасымалдау рекетін баыттау шін
олданылан.
П рмен жолын пайдаланып тасымалдау процесін іске осу шін, алдымен тасымалдау
сипаттамасын жасау керек.

Осы тапсырма туралы
Топтама файлын жргізу шін, Performance Modeler рамдастарына 32 биттік
java.exe файл (installation_directory\tm1_64\bin\jre\version_number\bin
каталогындаы) керек.
Бума файлын іске осуды ажет ететін .jar файлы баптау каталогында\tm1_64\
webapps\pmpsvc\rcp_updates\plugins каталогы.
Жасайтын бума файлыны п рменін пайдаланан кезде, п рмен файлы жасалады,
сондытан оны п рмен жолында іске осуа болады. Бума файлын крсетілген кні
немесе уаытта іске осу шін жоспарланан ызметтік бадарламаны пайдалану
арылы тасымалдау процесін автоматтандыра аласыз.

Процедура
1. Бума файлын жасау шін, келесі адамдарды аятаыз:
a. &рекеттер м'зірі белігісін
трінде басып ж не Жобаны тасымалдау
басыыз.
b. Жобаны Тасымалдау ойындысында тасымалдауды о жаын басып ж не
Бума файлын жасау трін басыыз.
П рмен файлы жасалан ж не target_drive:\Users\your_user_name\
AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer\тасымалдау
сипаттамасыны алтасы \scripts\ каталогында саталан.
2. Бастапы немесе масатты параметрлерді айта анытау шін, бастапы ортаа -S
ж не масатты ортаа -T пайдаланыыз.
Блім 8. (лгі нысандарын ж не бадарламаларды тасымалдау
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Мысалы, келесі жолда бастыпы IBM Cognos TM1 всервері туралы м ліметтер
айта аныталан: java.exe -jar com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar
-Suser=user_ID -Spwd=password -Sserver="source_server_name" -file
"transfer_specification.json"
Егер сіз CAM ауіпсіздігін олданып жатсаыз, сіз сонымен атар бірнеше CAM
арнайы параметрлерін крсете аласыз, тмендегі мысалдаыдай: java.exe -jar
com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID -Spwd=password
-Smode="CAM" -ScamNameSpace="SYD" -ScamUrl="http://
machinename.domain.com:9300/p2pd/servlet/dispatch" -SadminHost=adminhost
-Sserver="source_server_name" -file "transfer_specification.json"
Ескерту: ScamNameSpace параметріні лкен-кішілігі ескеріледі. Ат бос
орныны жадайын BI Cognos тешелімінде тексерііз.
3. Бума файлын іске осу шін п рмен файлын екі рет басыыз.
Масатты IBM Cognos TM1 ортасы тасымалдау сипаттамасына осылан
нысандарда негізделіп жаартылан.
“Тасымалдау сипаттамасын жасау” бетте 132
(лгі нысандарыны тадауын тасымалдау сипаттамасына баса кімшілер
тасымалдау процесіне осыла алатындай сатаыз.
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Блім 9. Пайдаланушы топтарына ауіпсіздікті жне
ба ылау  ы тарын орнату
&андайда бір бадарлама олданылана дейін пайдлаланушы топтары, пайдаланушы
топты ммкіндіктері ж не пайдаланушы тобыны мшелеріне ауіпсіздік
ытары аныталуы керек.
&ауіпсіздік жмыс аыны мынандай:
v Жаа пайдаланушы тобын анытаыз.
v Пайдаланушы тобыны ммкіндіктерін таайындаыз.
v Пайдаланушы тобыны пайдаланушыларын анытаыз.
v Деректерге ж не ауіпсіздікке атынас жасайтын пайдаланушы тобыны
артышылытарын анытаыз.

Пайдаланушы топтарына арналан м)мкіндіктер жне ауіпсіздік
Lрбір пайдаланушы тобында ауіпсіздік ммкіндігі ж не пайдаланушы тобы IBM
Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасына кіргенге дейін аныталан ауіпсіз
атынасу ыы болуы керек.
&ауіпсіздік ммкіндігі ж не ауіпсіз атынасу ыы былай сипатталан:
v Ммкіндік таайындаулары
v Деректерге атынасу ж не ауіпсіздік

М)мкіндік таайындаулары
Пайдаланушыларды тобына наты ммкіндіктерді Таайындау м*мкіндіктері
м зірінде орнатуа болады.
Пайдаланушы рбір тобына ммкіндік орнатуа рсат етілуі немесе тыйым салынуы
ммкін. Ммкіндіктер:
v RunServerExplorer пайдаланушы тобына сервер шолышын пайдалану
ммкіндігін береді. Осы ммкіндікті рсат ету сервер шолышына атынасу
ыын береді.
v UsePersonalWorkspaceWritebackMode пайдаланушы тобындаы згерген
деректерді делуін анытайды.
Рсат етілген кезде, згертулерді дерекора олмен бекіту шешіміні алдында
згертілген деректерді алд ыы жмыс кеістігінде сатай алады.
Пайдаланушылар м ж шіктер деп аталатын бірнеше жеке сценарийлер шыара
алады (Sandbox Capability араыз).
– Пайдаланушылар дерек м ндерін оама ол жетімді етуден брын жекеше
орната алады. &м ж шіктер крделі атаулы м ж шіктерсіз деректерді трлі
згерту т сілдерін жасай алады.
– Жаа деректер негізгі деректер блімі болып табылатын деректерден баса
тсте крсетіледі. Деректер згертілгеннен кейін дербес жмыс кеістігіне
бекітіледі, оныдерекорыны блігі ретінде анытау ші яшы айтадан ара
тске боялады.
– Баса пайдаланушылара ол жетімді ету шін пайдаланушылар з деректеріні
згертулерін олмен жасау ажет.
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– Дербес жмыс кеістігі режимі тікелей кері жмыс істейтін режиммен
салыстыреанда німділікті жасарта алады. Деректерді рбір згерісі база
бірігуі керек кезде, дерек орында згертулер аз болады.

v
v

v

v

v

Бас тартылан кезде, пайдаланушылар тікелей деректер орымен жмыс істеуі
керек. Бл осы ммкіндікке арналан депкі рекет болып табылады. Деректерді
тез арада згертілуі осы ммкіндік параметріні артышылыы болып табылады.
UseSandbox, пайдаланушы топтары сценраий руа пайдаланылуы ммкін атаулы
м ж шіктерді жасай алады.
ManageDataReservation, жеке пайдаланушылара текше айматарындаы жазуа
эксклюзивті атынас руды тешеуге ммкіндік беретін серверге атысты
функция. &ораланнан кейін, сол айматаы деректерді тек ана орау
шыарыланша белгілі пайдаланушы арылы згертуге болады.
DataReservationOverride, пайдаланушы тобыны мшелеріне здеріне ж не баса
пайдаланушылара сатауды айта анытау ммкіндігін беретін серверге атысты
ммкіндік.
Consolidation TypeIn Spreading ызметі пайдаланушыларды ттынушыларда
тарату рекетін ережені масаты болатын біріктірілген яшытан орындауа
ммкіндік береді. Егер осы абылеттілік Бас тартуа орнатылса, пайдаланушылар
ережені масаты болатын біріктірілген яшыта енгізуден алдын алады. Осы
абылеттілікті Бас тартуа орната аласыз, егер мнда біріктірілген яшыта енгізу
лкен таратылу рекетін тудырып, крсетілім басылымдарына сер еткен жадайда
орнатуа болады. Алайда пайдаланушы лі де деректі таралу рекетін мазмн
м зірінен (біріктірілген яшыта о жаын басып ж не таратылан деректі тадау)
тадай алады. Lкімші пайдаланушы Бас тартуа орнатыла алмайды.
Таратуа р сат беру, пайдаланушылара тарату ызметтерін абылдауа рсат
береді. Бл Бас тартуа немесе пайдаланушыа кімшілікті таайындауа орнатыла
алады.

UsePersonalWorkspaceWritebackMode ж не UseSandbox ммкіндіктері тмендегідей
бірге жмыс істейді:
Пайдаланушы тобына
р сат беру

Дербес ж мыс ке%істігіні%
кері жазу к*йін пайдалану

 м ж'шік к*йін пайдалану

Бірнеше м ж шік жасау
ммкіндігімен дерекорында
тікелей жмыс істеу.

Тыйым салу

Рсат ету

Аалан мж шіктерсіз
жалыз,жеке жмыс
аумаындаы жмыс.

Рсат ету

Тыйым салу

Жеке жмыс аумаында ж не
атаулы м ж шіктермен
жмыс істеіз.

Рсат ету

Рсат ету

&мж шіктерсіз тікелей кері
жазуда жмыс істеу. Бл м
ж шіктерді пайдалануа жол
бермейді ж не барлы
пайдаланушыларды кері жазу
режиміне ояды.

Тыйым салу

Тыйым салу

-зара байланысты тапсырмалар:
“ммкіндіктерді пайдаланушы топтарына таайындау” бетте 141
Пайдаланушы тобы аныталаннан кейін, ммкіндіктерді пайдаланушы тобына
таайындауа болады. Lдепкі бойынша, таайындаулар бос.
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Деректерге атынасу жне ауіпсіздік
Пайдаланушылар тобы ж не мшелерді жеке текшелерге, лшемдерге, процестерге,
істерге кіру ыын кеейте немесе шектей аласыз.
Пайдаланушы тобыны кіру ыын кеейту немесе шектеу. Осы нысандарды
орау шін орнатылатын артышылытар:
v READ - Топ текше, элемент, лшем, процесс немесе істі кре алады, біра
нысандаы амалдарды орындай алмайды
v WRITE - Топ текше, элемент, лшем, процесс немесе істі кре ж не жаарта алады
v LOCK - Топ текшені, элементті, лшемді немесе баса нысандарды кре ж не
жаарта алады ж не пайдаланушылара оларды жаартуа жол бермеу шін
нысандарды траты блоктай алады.
v NONE - Топ текшені, элементті, лшемді, процесті немесе істі кре алмайды ж не
нысандаы амалдарды орындай алмайды.
v RESERVE - Топ текшені, элементті, лшемді немесе баса нысанды кре ж не
дей алады ж не баса пайдаланушылар оларды жаартуына жол бермеу шін
оларды уаытша сатай алады.
v ADMIN - Топ текше, элемент, лшем немесе баса нысана атынас жасауды
аятаан.
Жаа текше жасаан кезде баса топатар басынан жаа текшелерге кіре алмайды.
Баса топтара текшені кретін ауіпсіз ытар беру керек.
Жаа лшем жасаан кезде, атынас жасау ытары тмендегідей болады:
v Тек ADMIN мшелері ж не DataAdmin топтары ана лшемдерді жасай ж не жоя
алады.
v :лшемді оу ытары бар топтар лшемді ж не мше тлсипаттарын кре
алады, біра, тлсипат м ндерін дей алмайды.
v Баса топтарда басынан жаа лшемдерге атынасу ыы болмайды.
v :лшемдегі мшеге ауіпсіздік таайындалмаан болса, топтарды сол лшемге
жаа мшелер жазу ыы болады.
v :лшемдегі кемінде бір мшеге ауіпсіздік ытарын таайындаанда, топты
сол лшемдегі жаа мшелерге ешандай ыы болмайды. &атынасу ыын
згертпеген болсаыз, брыннан бар мшелер здеріні бастапы ытарын
(Write) сатайды.
Процестерге ж не істерге таайындалан ауіпсіздік ытары топты салалы
жмысты орындау ммкіндігін анытайды. Пайдаланушыны процеске кіру ыы
болмаса, біра ескі істерді оу ыы болса, топ процесті ескі істерде орындай
алады.
&ытарды бірнеше мшелерге немесе бірнеше топтара мшелерді ауымын
тадап таайындай аласыз. Біріктірілген мшеге ж не біріктіруге атысты мшелер
параына ауіпсіздікті трлі дегейлерін орната аласыз.
Келесі кестеде топтара таайындауа болатын барлы ауіпсіздік ытары ж не
артышылытар сипатталан.

Блім 9. Пайдаланушы топтарына ауіпсіздікті ж не баылау ытарын орнату

137

Кесте 8. М ше нысандарын арналан сипаттамаларды артышылыы
Ерекшелік

Сипаттама

О&У

Пайдаланушы тобыны мшелері мшемен
аныталан яшытарды кре алады, біра
оларды деректерін згерте алмайды.

ЖАЗУ

Пайдаланушы тобыны мшелері мше
анытаан яшытарды ои ж не жаарта
ж не мше тлсипаттарын дей алады.

&РСАУ

Пайдаланушы тобыны мшелері жазу
рсатынан шыатын барлы
артышылытара ие ж не сонымен атар,
мшені ошаулай алады. Мше ошауланан
болса, мше анытаан яшытарды ешкім
жаарта алмайды. &лыпты тек мшеге
кіретін Admin ытарына ие
пайдаланушылар ана жоя алады. &рсаулар
ашытытаы сервер жабыланнан кейін
орнында трады.

ЕШБІР

Топ мшелері жиынды дегіш немесе
лшемді дегіштегі мшені ж не текшені
шолу кезінде мше анытаан яшытарды
кре алмайды.

&ОР£АУ

Топ мшелері жазу рсатынан шыатын
барлы артышылытара ие ж не сонымен
атар, мше анытаан текше яшытарын
баса пайдаланушы жаартуына жол бермеу
шін мшені резервте сатай алады. Мшені
резервке сатаан пайдаланушы немесе
мшеге кіретін Admin ытарына ие
пайдаланушылар резервке сатауды жоя
алады. &орауды мерзімі сервер
ажыратылан кезде, немесе орау
пайдаланушысы ашытытаы серверден
ажыраан кезде автоматты трде теді.

Кесте 9. /лшем нысандарына арналан сипаттамаларды артышылыы

138

^сті%гі деректеме

^сті%гі деректеме

О&У

Пайдаланушы тобыны мшелері лшемдегі
мшелерді кре алады, біра мшелерді оса,
жоя немесе т ртібін згерте алмайды.

ЖАЗУ

Пайдаланушы тобыны мшелері мше
тлсипаттарын дей, мше пішіндерін
дей ж не лшемні жеке жиындарын
жасай алады. Мшелер з лшеміне арналан
тлсипаттарды дей алады.

&РСАУ

Топ мшелері жазу рсатынан шыатын
барлы артышылытара ие ж не сонымен
атар, лшемді лыптай алады. :лшем
лыпталанда, ешкім лшем рылымын
демейді. &лыпты тек лшемге кіретін
Admin ытарына ие пайдаланушылар жоя
алады. &рсаулар ашытытаы сервер
жабыланнан кейін орнында трады.
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Кесте 9. /лшем нысандарына арналан сипаттамаларды артышылыы (жаласы
бар)
^сті%гі деректеме

^сті%гі деректеме

ЕШБІР

Топ мшелері Server Explorer ішіндегі
лшемді крсе алмайды ж не лшемі бар
текшені шола алмайды.

&ОР£АУ

Топ мшелері жазу рсатынан шыатын
барлы артышылытара ие ж не сонымен
атар, баса пайдаланушылара лшемді айта
анытауа жол бермеу шін лшемді резервте
сатай алады. :лшемді резервте сатаан
пайдаланушы немесе лшемге кіретін Admin
ытарына ие пайдаланушылар резервте
саауды жоя алады. &орауды мерзімі сервер
ажыратылан кезде немесе орау
пайдаланушысы ашытытаы серверден
ажыраан кезде автоматты трде теді.

Кесте 10. Текше нысандарына арналан сипаттамаларды артышылыы
Ерекшелік

Сипаттама

О&У

Пайдаланушы тобыны мшелері текшедегі
яшытарды кре алады, біра оларды
деректерін згерте алмайды.

ЖАЗУ

Пайдаланушы тобыны мшелері
яшытарды ои ж не жаарта алады. Жеке
текше кріністерін сатай алады. Жазу
атынасыны артышылытары біріктірілген
мшелер анытаан яшытара немесе
ережелерден алынан яшытара
олданылмайды.

&РСАУ

Пайдаланушы тобыны мшелері жазу
рсатынан шыатын барлы
артышылытара ие ж не сонымен атар,
текшені лыптай алады. Текше
лыпталанда, ешкім оны деректерін
жаартпайды. &лыпты тек текшеге кіретін
Admin ытарына ие пайдаланушылар жоя
алады. &рсаулар ашытытаы сервер
жабыланнан кейін орнында трады.

ЕШБІР

Топ мшелері текшені Server Explorer
бадарламасында кре алмайды, сондытан
текшені шолу ммкін емес.

&ОР£АУ

Топ мшелері жазу рсатынан шыатын
барлы артышылытара ие ж не сонымен
атар, баса пайдаланушылара деулерді
олдануа жол бермеу шін текшені резервте
сатай алады. Текшені резервке саатаан
пайдаланушы немесе текшеге кіретін Admin
ытарына ие пайдаланушылар ана
резервте саауды жоя алады. &орауды
мерзімі сервер ажыратылан кезде немесе
орау пайдаланушысы ашытытаы
серверден ажыраан кезде автоматты трде
теді.

Блім 9. Пайдаланушы топтарына ауіпсіздікті ж не баылау ытарын орнату
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Кесте 11. Процесс нысандарына арналан сипаттамаларды артышылыы
^сті%гі деректеме

^сті%гі деректеме

О&У

Пайдаланушы тобыны мшелері процесті
кре алады ж не процесті олмен орындай
алады, біра процесті дей алмайды.
Процестерге белгіленген артышылытар
процесс негізгі рекетте орындаланда
еленбейді.

ЕШБІР

Топ мшелері Server Explorer ішіндегі
процессті арай алмайды ж не процессті
орындай алмайды. Процестерге белгіленген
артышылытар процесс негізгі рекетте
орындаланда еленбейді.

Кесте 12. Ескі істерді нысандарына арналан сипаттамаларды артышылыы
^сті%гі деректеме

^сті%гі деректеме

О&У

Пайдаланушы тобыны мшелері ескі істі
кре алады ж не ескі істі олмен орындай
алады, біра ескі істі жаарта алмайды

ЕШБІР

Топ мшелері Server Explorer ішіндегі негізгі
жмысты арай алмайды ж не негізгі
жмысты орындай алмайды.

-зара байланысты тапсырмалар:
“&ауіпсіздікті ж не атынасу параметрлерін анытау” бетте 142
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында аныталан нысандардаы
пайдаланушы тобына артышылытар табуа болады.
“&ауіпсіз текше яшыын жасау” бетте 142
Текшедегі наты яшытара атынас жасайтын пайдаланушы тобыны
ерекшеліктерін анытау шін ауіпсіз текше яшыын жасаыз.

Жа,а пайдаланушы тобын аны тау
Жаа пайдаланушы осу шін, IBM Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасынан алдымен пайдаланушы тобын табу керек.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы лгі тармаын тадаыз.
2. (лгі тармаын батырманы о жаымен басып, Те%шеу ауіпсіздігі >
Пайдаланушыларды ж'не топтарды аны тау > Пайдаланушылар ж'не
топтар.
ClientGroups кестесі ашылады.
3. ClientGroups кестесіні о жаын басып ж не New Group басыыз немесе жа%а
топ басыыз. .
4. Жаа топ атауын енгізііз. OK тймесін басыыз.
Жаа пайдаланушы тобы ClientGroups кестедегі баан ретінде крсетіледі.
5. Кестені жабыыз.
6. &ауіпсіздікке жасалан згерістерді пайдалану шін, (лгі дизайны блігін
тінтуірді о жа тймешігімен басып, ауіпсіздікті жа%арту тймешігін
басыыз.
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Келесі рекет
Жаа пайдаланушы тобына таайындаулар ммкіндігін оса аласыз.

м)мкіндіктерді пайдаланушы топтарына таайындау
Пайдаланушы тобы аныталаннан кейін, ммкіндіктерді пайдаланушы тобына
таайындауа болады. Lдепкі бойынша, таайындаулар бос.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы лгі тармаын тадаыз.
2. Тарматы батырманы о жаымен басып, Те%шеу ауіпсіздігі >
Пайдаланушыларды ж'не топтарды аны тау > М*мкіндіктерді таайындау
п рменін басыыз. Ммкіндіктер кестесі ашылады.
3. М'тінм'н рісінен ммкіндіктерді таайындайтын пайдаланушы тобын
тадаыз.
4. Lрбір ммкіндіктегі EXECUTE баанында яшыты екі рет басыыз ж не
GRANT немесе DENY тадаыз.
5. Осы таайындауларажасалан згертулер IBM Cognos TM1 бадарламасынан
шыап, айта кірген кезде кшіне енеді.
6. Кестені жабыыз.
7. &ауіпсіздікке жасалан згерістерді пайдалану шін, (лгі дизайны блігін
тінтуірді о жа тймешігімен басып, ауіпсіздікті жа%арту тймешігін
басыыз.

Келесі рекет
Пайдаланушы топтарына пайдаланушыларды оса аласыз.
-зара байланысты т*сініктер:
“Ммкіндік таайындаулары” бетте 135
Пайдаланушыларды тобына наты ммкіндіктерді Таайындау м*мкіндіктері
м зірінде орнатуа болады.

Пайдаланушы тобына жа,а пайдаланушы аны тау
Жалыз пайдаланушыны ауіпсіздік пайдаланшылары ж не топтарына осуа болады.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы лгі тармаын тадаыз.
2. Тарматы батырманы о жаымен басып, Те%шеу ауіпсіздігі >
Пайдаланушыларды ж'не топтарды аны тау > Пайдаланушылар ж'не
топтар п рменін тадаыз. ClientGroups кестесі ашылады.
3. Жа%а пайдаланушы тймешігін басыыз.
4. Жаа пайдаланушы атауын, жаа пайдаланушыны пия сзін енгізііз ж не
пия сзді растаыз. OK тймесін басыыз.
5. ClientGroups кестесіндегі жаа пайдаланушы жазбасына арай жылжыыз. Lрбір
пайдаланушы тобына жаа пайдаланушыа атынасу ыын тадаыз.
6. Кестені жабыыз.
7. &ауіпсіздікке жасалан згерістерді пайдалану шін, (лгі дизайны блігін
тінтуірді о жа тймешігімен басып, ауіпсіздікті жа%арту тймешігін
басыыз.
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Нтижелер
Жаа пайдаланушыларда здері мше болып табылатын пайдаланушы тобына
атынасу ытары болады.

(ауіпсіздікті жне атынасу параметрлерін аны тау
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында аныталан нысандардаы
пайдаланушы тобына артышылытар табуа болады.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы лгі тармаын тадаыз.
2. (лгі тармаын батырманы о жаымен басыыз ж не Те%шеу ауіпсіздігі >
атынасу р саттарын орнату басыыз ж не келесі нысандарды бірін
тадаыз: -лшемдер, Текшелер, Процестер, К*нделікті ж мыстар немесе
Элементтер.
3. &ауіпсіздікке олданатын нысан трі шін деректер тріні иылысындаы
яшыты ж не пайдаланушы тобын екі рет басыыз.
4. Ашылмалы м зірден мыналарды бірін тадаыз:
v О&У
v ЖАЗУ
v
v
v
v

&РСАУ
ЕШБІР
&ОР£АУ
LКІМШІ

&осымша апарат алу шін, “Деректерге атынасу ж не ауіпсіздік” бетте 137
араыз.
5. Кестені жабыыз.
6. &ауіпсіздікке жасалан згерістерді пайдалану шін, (лгі дизайны блігін
тінтуірді о жа тймешігімен басып, ауіпсіздікті жа%арту тймешігін
басыыз.
-зара байланысты т*сініктер:
“Деректерге атынасу ж не ауіпсіздік” бетте 137
Пайдаланушылар тобы ж не мшелерді жеке текшелерге, лшемдерге, процестерге,
істерге кіру ыын кеейте немесе шектей аласыз.

(ауіпсіз текше яшыын жасау
Текшедегі наты яшытара атынас жасайтын пайдаланушы тобыны
ерекшеліктерін анытау шін ауіпсіз текше яшыын жасаыз.

Осы тапсырма туралы
&ауіпсіз текше яшыы баылау текшесіні трі болып табылады. Баылау текшелері
IBM Cognos TM1 серверінде наты тапсырмаларды орындау шін жасалады.
Тмендегілерді орындап, яшыты ауіпсіздік дегейін таайындадыыз:
1. яшы д режесі ауіпсіздігін тешеген текшені лшемдерін амтитын яшы
ауіпсіздігі басарма текшесін рыыз. &ауіпсіздікті анытауды ажет ететін
лшемдер ана басару текшесіне осылады.
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2. С йкес яшытар шін ауіпсіздікті басару текшесінде TM1 ауіпсіздік топтары
шін ауіпсіздік ережелерін таайындау арылы орнатыыз.
Lрбір пайдаланушы тобына наты яшытара атынасу артышылытарын
таайындау шін ауіпсіз текше яшыын пайдаланыыз. Бл атынасу
артышылытары келесі м ндерді бірі болуы ммкін:
v READ - яшыты тек кре алатын топ мшелері
v WRITE - яшыты ои ж не жаза алатын топ мшелері
v LOCK - яшыты кре ж не дец ж не баса пайдаланушылара оны жаартуа
жол бермеу шін яшыты траты блоктай алатын топ мшелері
v NONE - яшыты кре алмайтын топ мшелері
v RESERVE - яшыты кре ж не деу алатын ж не баса пайдаланушылара оны
жаартуа жол бермеу шін яшыты уаытша блоктай алатын топ мшелері
v ADMIN - яшыа атынасуды аятаан топ мшелері
Соы мшелерге олданылатын ж не жалпы біріктірулерге олданылмайтын
яшыты ауіпсіздік дегейі, алайда, біріктірулерді крсетілуі ж не делуін
баылау шін None ж не Read ауіпсіздік ытарын пайдалана аласыз.

Процедура
1. Баылау текшелері лі крінбесе, &рекеттер м'зірі белгішесін басыыз
,
содан кейін Ба ылау нысандарын к"рсету басыыз. Ба ылау нысандары
алтасы крсетілген.
2. (лгі жобасы татасындаы Текшелер алтасын ашыыз.
3. Дегейлі яшы ауіпсіздігін олданатын текшені батырманы о жаымен
басыыз ж не содан кейін ауіпсіздікті те%шеу > атынасу
ы тарын >
Текше яшы тары орнату. &ауіпсіз текше яшыы нысанды крушіде ойынша
ретінде крсетіледі.
басып
4. :лшемдерді згерту шін -лшемділікті "згерту белгісін басыыз:
ж не лшемділікті тадаыз.
5. яшыты екі рет басыыз ж не содан кейін таайындайтын атынасу
артышылытарын тадаыз.
6. &осымша яшытара ауіпсіздік таайындау шін алдыы екі адамды
айталаыз.

Нтижелер
Таайындаан ауіпсіз яшыа байланысты топ мшелері яшытара атынаса
алады.
-зара байланысты т*сініктер:
“Деректерге атынасу ж не ауіпсіздік” бетте 137
Пайдаланушылар тобы ж не мшелерді жеке текшелерге, лшемдерге, процестерге,
істерге кіру ыын кеейте немесе шектей аласыз.

Та,дау тізіміні, текшесін жасау
Тек яшытарында крсетілетін тадау тізімдерін анытау шін тадау тізіміні
текшесін жасаыз.
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Осы тапсырма туралы
Текшені тадау тізімі текшені баылау трі болып табылады. Баылау текшелері IBM
Cognos TM1 серверінде наты тапсырмаларды орындау шін жасалады.
Текшелер баыланатын тадау тізімдерін жасай аласыз. Бл тадау тізімдерін амту
керек текше яшытарын артыыра баылау ммкіндігін ж не жеке яшытар шін
тадау тізімдерін артыыра анытау икемділігін береді. Жалыз яшытан бкіл
текшеге, текшені кез келген блімі шін тадау тізімдерін анытауа ммкіндік
беретін тадау тізімін баылау текшесі шін ережелерді де жасауа болады.
Тадау тізімін баылау текшесі }Picklist атаулы осымша лшеммен атар,
байланыстырылан алыпты текше сияты бірдей лшемдерден ралады. }Picklist
лшемінде М н деп аталатын жалыз жол мшесі болады.
Басару текшесіндегі жеке яшытар шін тадау тізімдерін анытау масатында осы
адамдарды орындаыз. Басару текшесіндегі тадау тізімдері байланыстырылан
алыпты текшедегі тадау тізіміні м ндерін крсету шін олданылады.

Процедура
1. Баылау текшелері лі крінбесе, &рекеттер м'зірі белгішесін басыыз
,
содан кейін Ба ылау нысандарын к"рсету басыыз. Ба ылау нысандары
алтасы крсетілген.
2. (лгі жобасы татасындаы Текшелер алтасын ашыыз.
3. Текшені батырманы о жаымен басып, PickList текшесін орнату п рменін
басыыз.
4. picklist текшесін жасау терезесінен Ия басыыз. picklist текшесі нысанды арап
шыу ралында ойынша ретінде крсетіледі.
Ескерту: Тадау тізімі текшесіні крінісі осы айырмашылытардан баса,
атысты текшені крінісіне сас:
v Нысанды круші айырмашылытары
– Тадау тізімі текше белгісі
жанында пайда болады.

PicklistCube for <текше аты> файлы

– -лшемдер т'ртібін "згерту тймешігі
крсетілмейді

ралдар татасында

– Текше "лшемдерін о%тайландыру тймешігі
крсетілмейді
v Сипат татасындаы айырмашылы

ралдар татасында

– Атау сипатыны м ні }PickList_cubename
– Жаа лшем, }PickList лшем тізімінде крсетіледі
5. Тадау тізімдері аныталатын яшытарды арап шыу ажет кеже басару
текшесіні крінісін тешеіз.
6. Тадау тізімі жасалатын рбір яшыа тадау тізімі лшемін енгізііз. Басару
текшесіне тадау тізімі трлеріні кез келгенін енгізуге болады: статикалы, ішкі
жина немесе лшем.
7. &рекеттер м'зірі белгішесін басыыз
басыыз.
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, содан кейін Деректерді са тау

Нтижелер
Байланысан траты тешедегі яшы сіз жасаан тадау тізіміні м ндерін
крсетеді.

Ара атынас ережелері мен атынас ба ылауы TM1
Бадарламаларында
TM1 Application Server деректерді арауа немесе деуге рсат берілетінін
анытайтын р трлі іскери ережелерді кшіне енгізеді. Бл ережелер Бадарламада
&ытарды орнатыланын; берілген пайдаланушыда тйінні немесе Бадарлама
Иелігі болатынын; ж не тйінні жіберілген-жіберілмегенін анытайды.
Белгілі пайдаланушыда ана рсат болатын шектеулі деректер немесе текшелер
арылы олданылатын басаруды TM1 бадарлама сервері пайдаланатын ш негізгі
"абаты" бар: TM1 ауіпсіздігі, Деректерді сатау ж не TM1 бадарлама сервері
абаты.
TM1 ауіпсіздігі
Е негізгі абат.
Деректерді са тау
яшытарды белгілі ауымына жаза алатын басару элементтері тек белгілі
пайдаланушылара (топтар емес) ж не Иелік тжырымын кшіне енгізу шін
олданылады. Деректерді сатауды олдану туралы толы деректердіUsing
деректерін сатау блімінен араыз.
ауіпсіздік абаты
Бл абат яшытарды белгілі ауымына жаза алатын пайдаланушыларды
басарады. Дегенмен, &ауіпсіздік абаты барлы пайдаланушылар TM1
Application бадарламасына ытары бар пайдаланушылар шін ана емес,
TM1 server бадарламасындаы барлы пайдаланушылара олданылады.
&ауіпсіздік абаты деректерді лыптау шін Жіберу тжырымын кшіне
енгізу шін олданылады.
Есте са та%ыз: Деректерді сатау немесе &ауіпсіздік абаты TM1 ауіпсіздік
рсаттарынан кп ытарды ешашан бере алмайды: олар тек пайдаланушыны
рсатын растыра алады.
Келесі кесте кейбір ыты кштеу сценарийлерін сипаттайды.
Кесте 13. TM1 Application Server ж$мыс рдісі логикасын к шіне енгізу шін
олданылатын техникалар
Т жырым

TM1 сервері

Т*сіндірме

&ытар

Элемент
ж не/немесе
яшы
ауіпсіздігі

Lкімші Бекіту шін ытарды немесе Иерархияны бекітумен
ж не :лшемді басарумен бірге Бадарлама жауапкершілігін
орнататын болса, бл &ытар Элемент немесе яшы
ауіпсіздігіне аударылады. Элемент немесе яшы ауіпсіздігі
Бадарламаны тешелімі арылы аныталады.
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Кесте 13. TM1 Application Server ж$мыс рдісі логикасын к шіне енгізу шін
олданылатын техникалар (жаласы бар)
Т жырым

TM1 сервері

Меншік
трі

Деректерді
сатау

Т*сіндірме
Текше Бекіту немесе Жауапкершілік бадарламасында
олданылатын болса, Деректерді сатауды
REQUIREDSHARED режимі текшеге олданылады. Бл
деректерді сатау режимі олар текшеге жазбас брын,
пайдаланушыда деректерді сатау ммкіндігі болу керектігін
талап етеді. TM1 бадарлама сервері Иерархияны бекіту
тйініні иелігін немесе Тйіндер жинаын алатын
пайдаланушылара Деректерді сатау ммкіндігін береді.
Деректерді сатау топа емес, наты пайдаланушыа арналады.
Тек бір пайдаланушыда кез келген уаытта тарма тйініні
Иелігі болады. TM1 Application Server арылы берілетін
деректерді сатау атысты Иерархияны бекіту тйіндеріне
беріледі. :лшемді басару олданылса, Деректерді сатау
Бадарламаа арналан жазылатын :лшемді басару бліктеріне
беріледі.
Есте са та%ыз: Деректерді сатау бкіл текшеге олданылатын
TM1 Application Server арылы }CubeProperties басару
текшесіндегі жазба орнатылады. Деректерді сатау бкіл текшеге
олданылатындытан, тіптен TM1 Application тіптен текшені
кез келген аймаына жазу шін ажетті :лшемді басару,
деректерді сатау ммкіндігімен бірге тек текшені блігіне
ана беріледі.
Орталы бадарламалар шін Деректерді сатауды ALLOWED
режимі олданылады. Бадарламаны ауымындаы барлы
яшытар шін жазу рсаты ана болса, бл режим осымша
иелікті алуа рсат береді. Орталы бадарламадаы
пайдаланушылар алыпты TM1 ауіпсіздігіне Иелікті алу
таырыбынсыз депкі бойынша жаза алады.

Жіберу

&ауіпсіздік
абаты

Тйінді жіберу рекеті тек Бекіту бадарламаларына
олданылады. Тйін жіберілгенде, Иерархияны бекіту тйіні
ж не :лшемді басару арылы аныталатын деректерді блігі
олданылатын болса блокталады, келешекте деректерді
енгізілуіні алдын алады. Бл блоктау ауіпсіздік абаты
текшесімен орындалады.

Бадарламадаы ауіпсіздік  ытарын к)шіне енгізу жолы
Бадарлама арылы текшеде немесе яшыта ытарды кшіне енгізілу жолын
анытау шін олданылатын дісті орнатуа болады.

146

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

TM1 бадарламасыны ертеректегі нсалары, бекітілетін иерарзия бадарлама
арасында орта олданылмайды. Деректерді белгілі блігін арау немесе деу
ытары бекіту иерархиясындаы элемент ауіпсіздігімен кшіне енгізіледі. Бл
яшы ауіпсіздігімен ытар іске асырылатындай с улет згертілген. Бекіту
иерархиясы лшемін білдіретін осы згертуді бірнеше бадарламаларда олданылуы
ммкін. Ол сондай-а бірдей текшеден орналастырылатын бірнеше бадарламаларды
іске осады. &азірде элемент ауіпсіздігін пайдалану шін немесе бадарламадаы
ауіпсіздік ытарын кшіне енгізетін яшы ауіпсіздігі екеуіні біреуін тадай
аласыз.
Элемент ауіпсіздігі бадарламаны жасайтын кезде кшіне енгізу ауіпсіздігіні
депкі дісі болып табылады, біра  ы тарды к*шіне енгізу 'дісі параметрін
ытарды кшіне енгізу шін пайдаланылатын дісті крсетуге арналан
Бадарламалы жасатамада пайдалана аласыз (элемент немесе яшы екеуіні
біреуі). &осымша апарат алу шін TM1 Performance Modeler де бадарлама
сипаттарын орнату.
Бекітілетін иерархиялшемділігін TM1 бадарламаларыны арасында орта олдану
шін, ытарды іске асыру шін яшы ауіпсіздігін олдануыыз керек. яшы
ауіпсіздігімен басару лшемі бадарламаларды анытау шін олданылады.
яяяшыяшы ауіпсіздігі олданаттын кезде, TM1 Aбадарлама сервері,
бекітілетін иерархия лшеміділігін амтитын бадарламадаы барлы дерек текшелері
шін яшы ауіпсіздігіні текшелерін рады. Егер яшы ауіпсіздігіні текшелері
лде ашан бар болса, TM1 бадарлама сервері, егер адаалау лшеміділігі
олданылатын болса, оларды лшемділігін, бекітілетін иерархия лшемділігіне
осылатынына кз жеткізу шін кеейтеді.
&ытар элемент ауіпсіздігімен кшіне енгізілген кезде, элемент ауіпсіздігі
TurboIntegrator процесін олданып Иерархияны бекіту лшемінде таратылады.
Мндай жадайда ытар шін згертулер &ауіпсіздік жаарту параметрін
жасамайды.
&ытарды кшіне енгізу шін Элемент ауіпсіздігі олданылса, :лшемді басару
олданылмайды.
Бекітілетін иерархияда элемент ауіпсіздігін іске аыру параметрін, бекітілетін
иерархияларда элемент ауіпсіздігін осу шін олдана аласыз. Бл параметр
берілген TM1 сервер шін жауапты бадарламалар мен барлы бекітілетін сипат
болып табылады.
Есте са та%ыз: Бл параметр Орталы бадарламалара олданылмайды, себебі
Орталы бадарламаларда Иерархияны бекіту болмайды. TM1 бадарламасы кез
келген осымша TM1 ауіпсіздікті орталы бадарламалар шін іске асырмайды.
Бекітілетін иерархияда элемент ауіпсіздігін іске асыру параметрі екі жаа ж не
орталар шін Жо м ніне депкі болады. Осы параметрді бадарламалар
алтасындаы сипаттар татасында орнатасыз.
Кез келген TM1-емес бадарламасыны интерфейсіндегі кез келген пайдаланушы бар
екеніне кз жеткізу шін, мысалы TM1 Web, Architect, немесе Cognos Business
Intelligence , бадарламасы, тек ана олар атынасы бар бекітілетін иерархия
лшемділігіні элементтерін кре алады, осы параметрді и' м ніне орнатыыз.
Пайдаланушыда бірнеше бадарламаа рсат болатынын есте сатаыз. И'
параметрі бекіту иерархиясы ретінде олданылатын кез келген лшем шін Элемент
ауіпсіздігін олданады.
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Ертеректегі шыарылымдарда, элемент ауіпсіздігі бекітілетін иерархия
лшемділігіне оланылмады. Сол жадайда, егер с улетшіні олданатын болсаыз,
мысалы, онда ішкі жиынты дегішіндегі бекітілетін иерархияны барлы
элементтерін кре аласыз, сондай-а деректі TM1 бадарламасында ытары бар
элементтерді де кре аласыз.
&ытар яшы ауіпсіздігін олданып кшіне енгізілген болса, Бекіту
иерархияларындаы Элемент ауіпсіздігін к*шіне енгізу параметрі И м ніне
орнатылан болса ана, Элемент ауіпсіздігі Бекіту иерархиясына олданылады.
Бекітілетін иерархияларда элемент ауіпсіздігін іске асыру параметрі и м ні
болатын кезде, элемент ауіпсіздігі TM1 бадарлама сервері арылы басарылатын
адаалау текшесіне сілтеме жасайтын ережені олдана отыра олданылатын болады.
Бл текше бірдей Иерархияны бекіту лшемін олданатын барлы топтар мен
бадарламалара блек ауіпсіздікті есептейді. Осы жадайда, йткені элемент
ауіпсіздігі ережелерді олдана отыра іске осылады, TM1 бадарлама сервері,
ытар жаартылатын кезде, ауіпсіздік жаартуын жасауы керек. Бл ауіпсіздік
жаартуы лкен TM1 сервер шін бірнеше уаытты алуы ммкін. Егер бл уаыта
тыйым салынатын болса, онда ытарды іске асыру шін элемент ауіпсіздігін
олдану шін згерістерден бас тарта аласыз немесе Бекітілетін иерархиялардаы
элемент ауіпсіздігін іске асыру опциясын Жо м ніне ауыстырыыз, адаалау
лшемділігін олдану ммкін емес, егер элемент ауіпсіздігі ытарды іске асыру
шін олданылатын болса.
яшы ауіпсіздігі
ы тарды іске асыратын 'діс сияты олданылатын кезде,
содан кейін осымша орнатылатын CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE деп
аталатын параметр }CubeSecurityProperties текшесіне, бадарламаны аумаы ішінде
дерек текшелері шін орната аласыз.
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE параметрі и' деп орнатылан кезде, Элемент
пен яшы ауіпсіздігі е шектеулі олданулар ретінде рекет жасайды. Мысалы,
белгілі элементке арналан Элемент ауіпсіздігі берілген Топ ж не яшы
ауіпсіздігі шін READ м ніне орнатылады, сол лшем элементіне сілтеме жасайтын
яшы WRITE м ніне орнатылады, одан кейін ауіпсіздік READ м ніне шешіледі.
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE параметрі И м нінен баса кез келген м нге
орнатылан болса, онда сервер алдыы шыарылымда орындаандай рекет
жасайды.
Осы параметрді алай орнатуды тадау CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE м ні
и' м ніне орнатылатын кезде жаа асиетті артышалаын алуды алайтыныыза
немесе бар TM1 сервер асиетін сатауды алауыыза байланысты болады. Егер бар
TM1 бадарламаларын TM1 10.1.1 немесе яшы ауіпсіздігі олданатын
ертеректегіні олдана отыра ранды амтитын болсаыз,
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE параметрі згертуді ажет етпейтіндей ескі
асиетті сатаыыз келетін болады. Егер жаа бадарламаларды, онда бекітілетін
иерархия лшемділіктерін орта олдану абілетін олдануды алайсыз ж не бірдей
лшемділікте оу-дегейіні элемент ауіпсіздігіні олданысын жасаыыз келетін
болады, сосын CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE м нін тсінікті элемент
ауіпсіздігін алу шін и' м ніне орната аласыз.
Егер лде ашан TM1 10.2 нсасында орналастырылан бадарламаларды амтитын
болсаыз, онда IBM техжазбасыны элемент ауіпсіздігінде ж не TM1
бадарламалары TM1 10.2 http://www-01.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21659499 бліміндегі сипатталан техникаларды олдана аласыз.
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE параметрін олдану сол техникалы жазбада
оай сипатталатын сценарийлерді кейбір лгісіне рсат береді.
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TM1 бадарлама сервері CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE м ніне атынаса
алмайды ж не ол депкі арылы бос. Бл асиет, TM1 серверінде, яшы
ауіпсіздігіні ертеректегі шыарылымдардаы олданылан асиет болып табылатын
оу-дегейіні элемент ауіпсіздігін алдын ала анытайтын жазуа орнатылады
дегенді білдіреді. яшы ауіпсіздігін олданып ытарды кшіне енгізгііз келсе,
мысалы, Иерархияларды бекіту параметрін орта пайдалану шін, сондай-а,
Элемент ауіпсіздігін READ м ніне орнатуды пайдалануды да аласаыз, онда осы
параметрді атысты текшелер шін И м ніне орнатыыз.

Блім 9. Пайдаланушы топтарына ауіпсіздікті ж не баылау ытарын орнату
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Блім 10. Cognos TM1 Scorecarding бадарламасы
IBM Cognos TM1 Scorecarding бадарламасы крсеткіштер жйелеріні баылау
таталарын ж не басару стратегиясын Cognos TM1 бадарламасына біріктіреді. IBM
Cognos TM1 :німділікті (лгілеу бадарламасын баылау шін кілтті німділік
крсеткіштерін (К:К) анытау шін олданасыз. Оларды зіізді крсеткіштер
жйелері диаграммаларыыза ру шін олдана аласыз. Сіз ран крсеткіштер
жйелері нысандары ж не диаграммалары сізді Cognos TM1 серверінде саталан
ж не пайдаланушылара интерактивті баылау татасы ретінде ол жетімді етіп
жасалан. Крсеткіштер жйесі ммкіндіктеріні осы жиынтыы крсеткіштер
жйелеріні ж не жоспарлау, талдау ж не баылау таталары бар стратегияны
жабы бірігіуін жасайды.
Крсеткіштер жйесі текшелері мен диаграммаларды IBM Cognos Insight, IBM
Cognos Жмыс кеістігі ж не IBM Cognos TM1 Вебте олдана аласыз.
Бл блімде крсеткіштер жйелеріні нысандары ж не диаграммалары туралы
толы апарат ж не крсеткіштер жйелеріні шешімін растыру ж не олдану
туралы тсініктер бар.

Крсеткіштер ж)йесі )лгісіні, сервері
IBM Cognos TM1 ызметі GO_Scorecards деп аталатын лгі крстекіштер жйелері
дерекорын береді.
Бл лгі олданыса дайын, метрикалы текшелерді, сер ету диаграммалары,
стратегиялы карталар ж не ттынушы диаграммаларын осанда крсеткіштер
жйелеріні жиынтыын амтиды.

Cognos TM1 Крсеткіштер ж)йесін т)сіну
Жоспарлаумен німділікті басаруды е жасы бірігуін сыну шін IBM Cognos
TM1 Scorecarding бадарламасы крсеткіштер жйелері ж не басару
стратегиясыны ммкіндіктерін IBM Cognos TM1 бадарламасына біріктіреді.
Крсеткіштер жйесі шешімдерін анытау ж не ру шін IBM Cognos TM1
:німділікті (лгілеуді олдану. Сіз оларды IBM Cognos Insight бадарламасында,
IBM Cognos Жмыс кеістігінде ж не IBM Cognos TM1 Вебінде атынасу ж не
баылау шін ол жетімді ете аласыз.
Cognos TM1 Крсеткіштер жйесін олдана отырып келесі тапсырмаларды аятай
аласыз:
v йымдастырушылы стратегияны ж не масаттарды кзбен жазып алу ж не
баылау
v Бадаршам ж не тренд белгішелері бар німділікті кілттік крсеткіштерін
анытау ж не баылау
v :німділікті кілттік крсеткіштерін ауымдыты стратегиялы масаттарымен
салыстыру
v Крсеткіштер жйесіні интерактивті диаграммаларын ж не кзбен шолу
деректерін жасау

© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2017

151

Крсеткіштер ж)йесі дегеніміз не?
Крсеткіштер жйесі к сіптік ауымдастыты немесе йымны стратегиялы
масаттарын шыару шін зірленген німділік метрикаларыны жиынтыы болып
табылады. Крсеткіштер жйесі туралы апарат нысандарды белсенді н тижелерге
салыстырмалы жоспарлауы бойынша аншалыты с йкес келетінін анытайды.
Крсеткіштер жйесі сонымен атар, бизнестегі баса йыма да апарат бере алады.
Бадаршам ж не тренд белгішелері сияты кзбен шолу кйіні крсеткіштерін
пайдалану арылы крсеткіштер жйелері пайдаланушылара німділікті тез
баалауа кмектеседі.

Cognos TM1 Scorecarding шешімі дегеніміз не?
Cognos TM1 Scorecarding шешімі TM1 деректері ж не лшемдерді баса
пайдаланушылармен орта пайдалана алатын интерактивті диаграммалара ж не
кзбен шолу деректеріне біріктіреді.
Cognos TM1 Крсеткіштер жйесі кілт терминологиясы шін келесі нысандарды
амтиды:
К"рсеткіштер ж*йесіні% шешімі
Метрикалы лшем, метрикалы текше ж не бір немесе одан да кп арым
атынасты крсеткіштер жйелері диаграммалары амтитын TM1
нысандарды жиынтыы. Крсеткіштер жйесіні шешімі Cognos TM1
Performance Modeler бадарламасында рылан ж не Cognos Insight
бадарламасында пайдаланылан.
Meтрика
Бизнесті маызды саласыны німділігін беретін крсеткіш немесе
німділікті кілттік крсеткіштері. Мысалдар Пайда, Табыс жне Шы ындар
амтиды.
Метрикалы к"рсеткіш
Бизнесті кілттік саласындаы (метрикалы) німділік, кй немесе тренд
крсеткіші. Метрикалы крсеткіш аымдаы н тижелерді соы м ндермен
салыстырады. Мысалы, Ба алау, К й ж не Тренд.
М ліметтерді трлі дегейлерін амту шін трлі аудиториялара крсеткіштер
жйелерін жасай аласыз. Крсеткіштер жйесі шешімін жасы басару шін
йымдаы рбір бірлік шін блек крсеткіштер жйелерін жасаыз.

Крсеткіштер ж)йесіні, деректері
Сізді Cognos TM1 жйенізден жаа немесе бар дерекке негізделген крсеткіштер
жйелері шешімдерін расыз.

Крсеткіштер ж)йесіні, диаграммалары
Cognos TM1 Крсеткіштер жйесін олдана отырып, сіз келесі интерактивті
диаграммаларды ж не сізді метрикалар текшесіндегі лшемдерге негізделген дерек
кріністерін ра аласыз.
v Lсер ету диаграммасы
v Стратегиялар картасы
v Пайдаланушы диаграммасы
v Журнал диаграммасы
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Крсеткіштер ж)йесіні, ралы
Cognos TM1 Scorecarding бадарламасы келесі пайдаланушы интрфейстерін
крсеткіштер жйелеріні шешімдерін жасау, басару ж не кру шін олданады.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Крсеткіштер жйесіні шешімдерін ру ж не пайдалану шін Cognos TM1
Performance Modeler бадарламасын олданыыз.
v К"рсеткіштер ж*йесі Шаыру бетін Cognos TM1 :німділікті (лгілеуде
сізді крсеткіштер жйелерін ру шін барлы ажетті тапсырмаларды
бастау шін олданыыз.
К"рсеткіштер ж*йесіне ош келдііз бетін ашу шін, К"рсеткіштер
ж*йесін жасау параметрін ^лгіні ру ош келдііз бетіндегі Cognos
TM1 Performance Modeler бадарламасынан басыыз.
v Аныталан крсеткіштер жйелері ралдарын Cognos TM1 :німділікті
(лгілеу бадарламасында сізді крсеткіштер жйелері лшемдерін,
текшелерін ж не диаграммаларын ру ж не анытау шін олданыыз.
v Крсеткіштер жйесіні шешімін Cognos TM1 серверіне олданып, оны
IBM Cognos Insight бадарламасыны пайдаланушыларына ол жетімді
етііз.
IBM Cognos Insight
Баылау татасы ммкіндіктерін Cognos Insight бадарламасында сізді
Стратегиялы карта мен Lсер ету диаграммаларын интерактивті крнекі
диаграммалары ретінде крсету шін олданыыз. Cognos Insight
бадарламасын олдана отырып м ндерді р трлі уаыт кезедері,
метрикалары ж не лшемдері шін тадап ж не деректі тікелей зіізді
крсеткіштер жйелері диаграммаларында талдаыз.
IBM Cognos Ж мыс ке%істігі
Метрикалар текшесі ж не Крсеткіштер жйесі диаграммаларымен бірге
кріп, атынасыыз.
IBM Cognos TM1 Web
Метрикалар текшелері, Lсер ету диаграммалары ж не Стратегиялы
Карталарымен бірге кру ж не атынасу.

Крсеткіштер ж)йесіні, нысандары
Cognos TM1 Scorecarding бадарламасы крсеткштер жйесіні шешімін
йымдастыру ж не сатау шін келесі мамандандырылан TM1 нысандарды
олданады:
v Метрикалы лшем
v Метрикалы лшем крсеткіші
v Метрикалар текшесі
v Lсер ету диаграммасы
v Стратегиялар картасы
v Пайдаланушы диаграммасы
v Журнал диаграммасы

Крсеткіштер ж)йесі шешімі
IBM Cognos TM1 крсеткіштер жйелері шешімі крсеткіштер жйелері
нысандарыны тобын амтиды (лшемдер, текше крініс ж не диаграммалар). Осы
нысандарды німділік метрикаларын ж не к сіпті немесе йымны стратегиялы
масаттарын крнекі ж не интерактивті блісу шін олданылады.
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Пайдаланушылар крсеткіштер жйелері текше крінісінде ж не диаграммаларында
апаратпен бірге атынаса алады. Олар ныасндарды жоспарлананды белсенді
н тижелерге алайша жасы салыстыра алатынын крсетеді. М ліметтерді трлі
дегейлерін амту шін трлі аудиториялара крсеткіштер жйелерін жасай аласыз.
Крсеткіштер жйесі шешімін жасы басару шін йымдаы рбір бірлік шін блек
крсеткіштер жйелерін жасаыз.
Cognos TM1 Крсеткіштер жйесі шешімі жалыз TM1 метрикалар текшесінде
негізделген. Крсеткіштер жйесі шешімінде крсеткіштер жйелері диаграммаларын
растыру шін, лшемдерді метрикалар текшесінде олданасыз.

Сурет 8. Cognos TM1 Scorecarding шешімі

Крсеткіштер жйесі рылымын жасау шін IBM Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасын пайдаланасыз. Крсеткіштер жйесіні жартысын крсету шін
брыннан бар IBM Cognos TM1 деректерді пайдалануа болады.

Крсеткіштер ж)йесі шешіміні, талаптары
TM1 Performance Modeler бадарламасында оларды Cognos Insight бадарламасында
пайдаланана дейін, кемінде бір крсеткіштер жйелерін жасауыыз ж не
жариялауыыз керек.
Cognos TM1 ксеткіштер жйесі шешіміне ойылатын басты талап метрикалар
текшесі болып табылады. Lдепкі бойынша, сол текшеге атысты крсеткіштер
жйелері диаграммасы сонымен атар крсеткіштер жйелері шешіміне осылады.
Крсеткіштер жйесі шешімін жариялау шін кбірек диаграммаларды ру талап
етілмейді, алайда, рашан крсеткіштер жйелері метрикалы текше рылан кезде
автоматты трде рылан сер ету диаграммасын амтиды.
Крсеткіштер шешімі амтиды:
v Метрикалар текшесі
– Метрикалы лшем
– Метрикалы лшем крсеткіші
– Уаыт лшемі
– &осымша - география, нім немесе ттынушыа арналан кбірек лшемдер.
v Lсер ету диаграммасы (Крсеткіштер текшесі шін автоматты трде жасалады)
v Тарихи тілатысу (Крсеткіштер текшесі шін автоматты трде жасалан)
v Крсеткіштер жйесіні осымша диаграммалары:
– Стратегиялар картасы
– Пайдаланушы диаграммалары
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Метрикалар текшесі
Метрикалар тешесі IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасындаы
крсеткіштер жйелері шешімдерін ж не крсеткіштер жйелері диаграммаларыны
негізін сынатын текшені ерекше трі болып табылады. Крсеткіштер жйесіндегі
апаратты арау ж не талдау шін олданылатын лшемдерді барлыын осатын
метрикалар текшесін жасауа болады.
Метрикалар текшесін кптеген метрикалар мен метрика крсеткіштерін басару шін
олданады. Метрика текшесіні бастапы ммкіндігі кестедегі кптеген жолдарыны
атысты кйін крсетеді. Бл кптеген лшемдерді аымдаы трендін крсетеді.
Келесі тізім алыпты крсеткіштер жйелері орналасуын метрика текшесі шін
сипаттайды:
v Жол таырыбы лшемі: метрика лшемі
v Баан таырыбыны лшемі: метрикалы крсеткіш лшемі
v Мазмн лшемдері: уаыт, география ж не баса дерек мазмны лшемдері

Сурет 9. Метрикалар текшесі мысалы

Метрикалы текше метрика лшемін ж не метрикалы крсеткіш лшемін баса
траты TM лшемдерімен біріктіреді.
Бл текшелер баса TM1 текшелерді бірдей сипаттарын иеленеді. :лшемдерді баса
бар лшемдерден егізе аласыз.
Метрикалар текшесі мына лшемдерді е азын талап етеді:
v Бір метрика лшемі
v Бір метрикалы крсеткіш лшемі
v Бір уаыт лшемі
&аласаыз, сонымен атар, география немесе німдер сияты баса бар лшемдерді
оса аласыз.
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Ескерту: Метрикалар текшесін ру кезінде сер ету диаграммасы автоматты трде
рылады. Метрикалар текшесінде тек бір сер ету диаграммасы болады.

Метрикалы лшем
Метрикалы лшемде маызды крсеткіштер жинаы немесе бизнесте немесе
йымда баылаыыз келетін німділікті кілттік крсеткіштері(KPI) болады.
Осы лшемдер метрикалар деп аталады ж не райсысы німділікті р аспектісін
анытайды, олар Жалпы пайда, Табыс немесе %нім ба асы болады. Метриканы
наты німділігін баылай аласыз ж не кйі німділік ж не тренд туралы толы
м ліметтерді беруге метрикалы крсеткіштер жйесімен бірге масатты немесе
ктілген м ндерді салыстырасыз. Метрикалар текше крінісіні лшемні таырып
жолында крсетіледі.

Сурет 10. Метрикалы лшем метрикалар текшесінде

Метрикалы лшемді жобалау
Себебі метрикалы лшем анытамалары сізді бар TM1 дерегіізде саталмауы
ммкін, сізге метрикалы лшемді ж не атысты метрикалар мшелерін ру ажет
болады. Метрикалы лшемді ру шін, Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасында метрикалы лшем дегішін пайдаланасыз.
Сізді крсеткіштер жйеізді пайдаланушылары р бір метрика шін ктілетін
німділік бояыштарын тсінуді ажет етеді. Мысалы, орнатылан масатты м ннен
жоары табыс бизнес болжалан табыстан асатыны туралы о крсеткіш болып
табылады, дегенмен, нім баасы орнатылна масаттан суі теріс крсеткіш ж не
назарды талап етеді.
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Метрикалы лшем сипаттары
Метрикалы лшемде лшем дегішінде тешейтін тмендегі сипаттар болады.
Пішім сипаты
Санды немесе кн/уаытты крсетілу пішімін крсетеді.
-німділік *лгісі
Метрика алай абылданды. Тменнен тадаыз:
v Ма сатты м'ннен жоарысы пайдалы
v Ма сатты м'нмен бір боланы пайдалы
v Ма сатты м'ннен т"мені пайдалы
Баыланатын наты метрикаа т уелді :німділік лгісін тадаыз. Мысалы,
масаттан жоары пайда нім баасы масаттан тмен болан кезде олайлы
болады.
Т"зімділік т*рі
Тзімділік трі м нні тзімділік крсеткішінде алайша орындалатынын
крсетеді.
v Абсолютті м ні тзімділік крсеткішіндегі м нді тадау шін ж не оны
олдануды крсетеді.
v Пайыз м нін тзімділік крсеткішіндегі м нні тзімділікті масатты
пайызы ретінде есептеу шін олдану шін тадаыз.

Метрикалы лшем есептеулері
Метрикалы лшемдерді анытауа стандартты TM1 функцияларын олдануа
болады. Мысалы:
Profit = Revenue - Expenses
Соы ж не біріктірілген яшытара блек есептеулер орнатуа болады.
Жапыра де%гейлі "рнек
Д режеде орындалатын арапайым есептеу.
Біріктірілген де%гей "рнегі
Біріктірілген н тижелерде орындалатын есеп.
&осымша апарат алу шін, “Метрика ж не метрика лшемдері шін есептеулерді
жасау” бетте 178 араыз.

Метрикалы лшем крсеткіші
IBM Cognos TM1 Крсеткіштер жйесі бадарламасында Метрикалы крсеткіш
лшемі сізді кілт німділігі крсеткіштері (К:К) немесе метрикалары туралы
апаратпен амтамасыз етеді. Метрикалы крсеткіш мысалдарына Ба алау, К&й ж не
Тренд кіреді.
Крсеткіштер жйесіндегі шешімдегі метрикалы крсеткіштер аымдаы н тижелер
мен масатты м ндерді салыстыру арылы бизнесті кілттік аймаындаы німділікті,
кйді ж не трендтерді лшейді. Мысалы, метрикаа арналан Наты, Масатты
ж не Толеранттылы крсеткіштері детте атысты Есеп, К&й ж не Тренд
крсеткіштерін есептеуге олданылады.
Cognos TM1 Крсеткіштер жйесі кіоістірілген, алдын ала аныталан метрикалы
крсеткіштер жинаын сынады. Алдын ала аныталан метрикалы крсеткіштерді
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олдана немесе зііз жасай аласыз. Сонымен атар, стандартты TM1 функцияларын
ж не арнайы крсеткіштер жйелеріні функцияларын метрикалы крсеткіштерді
есептеуге пайдалана аласыз.
Метрикалы крсеткіштерді санды м ндер немесе бадаршам ж не тренд
белгішелері сияты крнекті трде крсетуге болады. Метрикалы крсеткіш лшемі
детте стандартты крсеткіштер жйелері немесе текше крінісіні баан лшеміні
таырыбында крсетіледі.

Сурет 11. Метрикалы текшедегі метрикалы крсеткішті лшемі

Метрикалы крсеткіш белгішелеріне арналан кзбен шолу
сипаты
Кзбен шолу сипаты метрикалы крсеткішті німділігін крсетуге арналан
кзбен кру сілтемесі ретінде олданатын крсеткіш трін анытайды. Бл
белгішелер метрикалы текшелерде ж не крсеткіштер жйелеріні
диаграммаларында крсетіледі. Lрбір метрикалы крсеткішке трлі кзбен шолу
сипатын орнатасыз.
:деуші сипатына арналан жарамды опциялар келесі тізімде амтамасыз етілген:
v Бадаршам белгішесі - кзбен шолу сипатына trafficLight енгізііз.
v Метрикалы тренд белгішесі - кзбен шолу сипатына metricTrend енгізііз.
v Санды - крсеткіш белгішесіні орнына санды м нді крсету шін бос яшы
алдырыыз.
Бадаршам к*йіні% к"рсеткіші
Бадаршам немесе кй крсеткіші метрикалы крсеткішіні кйін
крсететін белгіше болады. Кй келесі кестеде сипатталандай белгішені
тсімен ж не пішінімен крсетіледі.
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Кесте 14. Метрикалы крсеткіш бадаршамы к йіні белгішелері
Бадаршам
белгішесі

Сипаттама
Дгелек жасыл белгіше байланысты метрикалы крсеткішті
анааттанарлы кйін крсетеді.
Сары ромб белгіше байланысан метрикалы крсеткіш кйі туралы
ауіпті крсетеді.
Трт брышты ызыл белгіше байланысан метрикалы крсеткішті кйі
туралы ескертуді крсетеді.
Осы сурет наты немесе масатталан метрика крсеткіштері шін ешбір
дерек болмаан кезде, толы емес кйді береді. Есеп немесе кй осы
м ндерді біреуі жо болан кезде есептеліне алмайды.

Тренд к"рсеткіші
Тренд крсеткіші бір баанны м ні екінші баанны м німен
салыстырыланын крсетеді. Мысалы, тренд крсеткіші кезедер арасындаы
м ндерді салыстыру арылы трендті алдыы кезенен аымдаы кезеге
жіберіп крсетеді. Тренд крсеткіші егер м н згертілмегеннен лкен болса
немесе алдыы кезедегі м ннен де кем болса ана крсетеді.
Кесте 15. Метрикалы крсеткішті тренд белгішесі
Тренд белгішесі

Сипаттама
Беті стіне араан жасыл шбрышты белгіше тренд м ніні алдыы
кезенен лкен екнін крсетеді.
Мысалы, м н алдыы айдан немесе тосаннан лкен.
Ср сызыша белгішесі тренд м ніні згертілмегенін крсетеді.
Бет жаы астына араан ызыл шбрышты белгіше тренд м ні алдыы
кезеге араанда кіші екенін крсетеді.
Мысалы, м н алдыы айдан немесе тосаннан кіші.

Бос яшы

Сол кезеге трендті аяталмаанын крсетеді. Мнда аяталмаан кй
болан кезде тренд крсетіле алмайды. Мысалы, тренд Q1 (ширек бір)
секілді бірінші рет болан кезде крсетілеалмайды. Алдыы дерек жо,
тіпті егер де метрика Белсенді, Масатты, Есеп ж не Кйді иеленсе
болмайды.

Yдепк метрика крсеткіштері
Cognos TM1 Крсеткіштер жйесі олдануа дайын кірістірілген метрикалы
крсеткіштерді жинаын сынады. Метрикалы крсеткіш лшемін жасаан кезде,
бл элементтер автоматты трде сынылан крсеткіш атауларымен ж не
есептеулерімен жасалады ж не толтырылады.
АБАЙЛАkЫЗ:
Сіз тек ана ру метрика к"рсеткішін олдана аласыз. Оларды "%деуге немесе
жоюа болмайды, себебі олар к"рсеткіштер ж*йелері *шін ажет. -зі%ізді%
метрикалы к"рсеткіштері%із ажет болса, оларды кірістірілгендерді% біріне
осымша енгізі%із.
Cognos TM1 Крсеткіштер жйесінде келесі кірістірілген метрикалы крсеткіштер
болады:
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Кесте 16. >депкі метрикалы крсеткіштер тізімі
Метрикалы
к"рсеткіш атауы

Сипаттама

К*й

Метрикалы есепті німділігін крсететін есептелген м н.
Тор крінісі ж не диаграммадаы кйді кзбен шолып крсету шін
айтарылан санды м н бадаршам крсеткішіні белгішесі ретінде
крсетіледі.
v

1 - те жасы (масатта немесе жоарыда)

v

0 - орташа (масатты 1 тзімділігі арылы)

v

1 - нашар (масаттан 1 тзімділіктен кп)

SCORESTATUS метрикалы крсеткіш функциясын олданады:
=SCORESTATUS(’Score’)
Тренд

Алдыы кезенен бері метрикалы німділікті алай згергенін
крсететін есептелген м н.
Метрикалы есепті баалайды ж не метриканы аымдаы німділігін
крсету шін м нді айтарады
Егер есеп тзімділікті 5% пайызынан кп згерсе, онда н тиже тек
жаымды не жаымсызтрендті шыарады.
Lдепкі бойынша, бл крсеткіш тор кріністері ж не диаграммалардаы
тренді кзбен шолып крсету шін метрикалы тренд крсеткішіні
белгішесі ретінде крсетілу шін тешелген.
v

1 - тренд жасаруда

v

0 - трендте згеріс жо

v

1 - тренд нашарлануда

SCORETREND метрикалы крсеткіш функциясын олданады:
=SCORETREND(’Score’)
На ты

Наты крсеткішке арналан м н рекеттік деректен блінген.
Бл м нді брыннан бар Cognos TM1 деректерімен толтырыыз.

Ма сатты

Масатты м н ктілетін німділік дегейін анытайды.
Бл м нді брыннан бар Cognos TM1 деректерімен толтырыыз.

Толеранттылы

Толеранттылы м ні орнатылан масаттан ауытитын н тиже шін
рсат етілген ауымды анытайды.
Осы м нді енгізііз немесе оны брыннан бар Cognos TM1
деректерімен толтырыыз.

Айырмашылы

Наты ж не масатты крсеткіштер арасындаы айырмашылыты
есептейді.
Мына есептеуді олданады: =’Actual’-’Target’

Пайыздаы
айырмашылы

Наты ж не масатты крсеткіштер арасындаы айырмашылы пайызын
есептейді.
Мына есептеуді олданады: =(’Actual’-’Target’)/’Target’
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Кесте 16. >депкі метрикалы крсеткіштер тізімі (жаласы бар)
Метрикалы
к"рсеткіш атауы
Есеп

Сипаттама
Белсенді, масатты ж не тзімділік крсеткіштері шін негізделген
метрикаларды есебін есептейді.
Бл м н метриканы масатты, масаттыдан лкен немесе масаттыдан
кіші ж не аншалыты кіші екенін крсетеді. Бл толеранттылы
бірліктерінде крсетілген масатты м ннен ашытыты крсетеді.
М ндер 10 нан 10 дейінгі ауымда берілген, мндаы 0 м ні метриканы
масатты м н екенін крсетеді. О есеп метриканы жасы
орындаланын крсетеді. Теріс есеп метриканы дрыс
орындалмаынын крсетеді.
SCORE метрикалы крсеткіш функциясын олданады:
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Есепті "згерту

Аымдаы м нді алдыы уаыт кезеіні м німен салыстыру арылы
есептегі згерісті есептейді.
Cognos TM1 LAG функциясын тмендегідей олданады:
=’Score’-LAG(0,’Score’)

На ты тренд

Аымда олданылмайды.

На ты "згеріс
пайызы

Аымдаы м нді алдыы уаыт кезеіні м німен салыстыру арылы
наты крсеткіш пайызындаы згерісті есептейді.
Cognos TM1 LAG функциясын тмендегідей олданады:
=(’Actual’-LAG(0,’Actual’))/LAG(0,’Actual’)

Status_1_Count

Тек іште олдануа арналан.

Status_0_Count

Тек іште олдануа арналан.

Status_-1_Count

Тек іште олдануа арналан.

Пайдаланушымен аны талан метрикалы крсеткіштер
Бкіл нерк сіптік алыпты лшем ретіндегі салыстырмалы метрикаа арсы
метриканы німділігін лшейтін пайдаланушымен аныталатын зіізді жеке
Метрика крсеткішін рыыз.
Мысалы, болжам метрикасыны німділігін баылау шін метирикалы
крсеткіштерді анытауды алауыыз ммкін. Осы сеанста сіз блінген ж не
есептелген метрика крсеткіштеріні жинаын расыз.
Келесі блінген метрикалы крсеткіштерін рып ж не крсеткіштерді бар болжам
дерегімен бірге жасатайды.
v Наты болжам
v Масатты болжам
v Толерантты болжам
Келесі есептелген метрикалы крсеткіштерді жасаыз ж не оларды толтыру шін
метрикалы крсеткіш функцияларын пайдаланыыз.
v Болжамды есеп - осы м нді есептеу шін SCORE функциясын пайдаланыыз.
Мысалы: =SCORE(’Forecast Actual’,’Forecast Target’,’Forecast Tolerance’)
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v Болжам к&йі - осы м нді есептеу шін SCORESTATUS функциясын пайдаланыыз.
Мысалы: =SCORESTATUS(’Forecast Score’)
Осы метрикалы крсеткіште бадаршам белгішесін крсету шін кзбен шолу
сипатына trafficLight енгізііз.
v Болжам тренді - осы м нді есептеу шін SCORETREND функциясын пайдаланыыз.
Мысалы: =SCORETREND(’Forecast Score’)
Осы метрикалы крсеткіште тренд белгішесін крсету шін кзбен шолу
сипатына metricTrend енгізііз.
Метрикалы крсеткіштер жасау ж не есептеу туралы осымша апарат алу шін,
келесі таырыптарды араыз.
v “Метрикалы крсеткіш лшемі жасау” бетте 177.
v “Метрикалы крсеткіш функциялары” бетте 172.

Метрикалы крсеткіштерді, есептеулері жне функциялары
Метрикалы крсеткіштерге арналан есептеулерді анытау шін стандартты TM1
функцияларын ж не метрикалы крсеткіш функцияларыны ерекше жинаын
пайдаланасыз. Метрикалы крсеткішті есептеу бір метриканы баса
крсеткіштерінде негізделген кйді, есепті немесе тренд м нін сына алады.
Мысалы метрика крсетішіні SCORE функциясын метрикаа арналан Белсенді,
Масатты, Т)зімділік крсеткіштеріні есебін есептеу шін олдана аласыз.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
Метрикалы крсеткіштермен бірге есептеулерді пайдалануы туралы осымша
апарат алу шін, келесі таырыптарды араыз:
v “Метрикалы крсеткіш функциялары” бетте 172
v IBM Cognos TM1 Reference жаттамасы, “ережелер функциялары” таырыбы.
v :лшем есептеулері

Ажыратылан метрикалар
Ажыратылан метрика сізді метрика лшеміізден алынан кілт тешелімі
крсеткіші немесе лшеміне негізделген метрика болып табылады. Ажыратылан
метриканы мысалдары: &ызметкерді анааттылыы ызметкерді ызметт
н тижелеріне, ызметкерді айналымына ж не жала алыну нына негізделген
немесе Ттынушы анааттылыы нім ызметіне, айналымдарына ж не ттынушы
есебіне байланысты болады. Бл екі ажыратылан метрикалар сонымен атар келесі
ажыратылан метрика, Оverall Company Satisfaction рейтингісіне негіз бола алады.
Ажыратылан метрканы иерархияны метрика лшемінде ру арылы анытай
аласыз. Бастапы метрика ажыратылан метрика ж не ол оны еншілес
метрикаларынан есептелінеді. Мысал суретінде метрикалар ызметкер айналымы,
Бонус, Жала ы ж не Жаттыу ны ажыратыан метриканы ызметкер
анааттылыы еншілес мшелері болады. Метрика лшемі gometric ажыратылан
метриканы &ызметкер анааттылыын оны еншілес метрикаларымен, &ызметкер
айнымалысымен, Бонус, Жалаы, Жаттыу нымен крсетеді.
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Ажыратылан метриканы кйіне арналан есептеу еншілес метрикларды кйінен
ажыратылан. Осы ажыратылан есептеулерді біріне негізделіп аныталан кй:
v К"птеген жарамды к*йлер. Кптеген жарамды еншілес метрикаларды кйін
крсетеді.
v Аз жарамды к*й. Аз жарамды еншілес метрикаларды кйін крсетеді.
v К"птеген жиі к*йлер. Кптеген жиі еншілес метрикаларды кйін крсетеді.
v Орташа к*й. Барлы еншілес метрикаларды орташа кйін крсетеді.
Ескерту: Ажыратылмаан метрикалар келесідей крсетеді Ажыратылмаан. Бл
бірдей иерархиядаы есептелген метрикалар мен ажратылан метрикалар арасында
ажырату шін арналан.

Ескерту: Ажыратылан метрика ажыратушы бірліктер мен лшемдерді иеленетін
тікелей еншілес метрикаларды біріктірілуіне негізделген. Сондытан метрика
крсеткіштері Ма сатты ж не Негізгі м ндерді ндірмейді ж не сондытан нл
ретінде крсетеді. Мысалы, ызметкер анааттылыы келесіге негізделген:
ызметкер айналымы % есепті негізі ретінде, Бонус жалаыны % ретінде,
Жала ы валюталы м н ретінде ж не Жаттыу ны валюталы м н ретінде. Осы
м ндерді бірігуі айтарлытай н тиже береді, сондытан ешайсысы берілмейді.
Еншілес метрикаларды кй крсеткіштері келесідей:
v Тамаша крсеткіш

- негізгі м н те немесе асып тседі, масатты м н.

- негізгі м н масатты м нні астында орналасан, біра
v Орташа крініс
абылданан ара ашытыты білдіреді.
- негізгі м н масатты м нні астында орналасан ж не астында
v Нашар крініс
абылданан ара ашытыты білдіреді.
v Аяталмаан кй

- мнда кй есептелінетіндей жеткілікті дерек жо.

Е, о,ды к)й
Ажыратылан метрика тікелей еншілес метрикаларды е кп жарамды кйлерін
береді.

Сурет ажыратылан метриканы Жалпы к'сіп баалауы осы жадайда &ызметкер
анааттылыы болып есептелетін еншілес метрикаларды е жарамды кйі
болатынын крсетеді.
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Е, о,сыз к)й
Ажыратылан метрика тікелей еншілес метрикаларды е аз жарамды кйлерін
береді.

Сурет ажыратылан метриканы Жалпы к'сіп баалауы осы жадайда :нім
анааттылыы болып есептелетін еншілес метрикаларды е аз кйі болатынын
крсетеді.

Е, жиі пайдаланылатын к)й
Ажыратылан метрика тікелей еншілес метрикаларды е кп есептелген есептерді
береді.

Сурет ажыратылан метриканы Жалпы к'сіп баалауы осы жадайда &ызметкер
анааттылыы ж не Шыындар профилі болып есептелетін еншілес метрикаларды
е жиі кйі болатынын крсетеді.
Ескерту: Егер мнда е жиі кйлерді бірінен кбі болса, мысалы, екі жасыл ж не
екі сары, онда кй жоары басымдылыпен бірге кйді береді. Жасыл немесе тамаша
крініс е жоары басымдылыты иеленеді, ср немесе аяталмаан кйлерді
басымдылыы тменірек болады.

Орташа к)й
Ажыратылан метрика тікелей еншілес метрикаларды берілген кйлеріні орташа
м нін береді.

Сурет ажыратылан метриканы Жалпы к'сіп баалауы еншілес метрикаларды
орташа кйі болатынын крсетеді.
-зара байланысты тапсырмалар:
“Ажыратылан метриканы ру” бетте 188

Крсеткіштер ж)йесіні, диаграммалары
Cognos TM1 Крсеткіштер жйесін олдана отырып, сіз келесі интерактивті
диаграммаларды ж не сізді метрикалар текшесіндегі лшемдерге негізделген дерек
кріністерін расыз. Осы диаграммалар Cognos Insight баылау татасын жинауа
пайдаланылады.

164

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Yсер ету диаграммасы
Lсер ету джиаграммасы метрикалар текшесіндегі метриклар арасындаы о ж не
теріс атынасты кзге крсетеді. Бір метриканы екіншісіне сер етуін крсету
арылы диаграмманы бл трі бизнесті жалпы алай жмыс істейтінін крсетеді.
Мысалы, сер ету диаграммасы Табыс ж не Шы ындар параметріні алайПайда сер
ететінін, ол кейін Бонустар ж не *аржыны іздеу алай сер ететінін крсете алады.

Lсер ету диаграммалары диаграммадаы р метриканы кйін ж не трендін крсету
шін бадаршам ж не тренд крсетікішін крсетеді. Пайдаланушы сер ету
диаграммасымен бірге атынасан кезде, олар р трлі лшем мазмнын сзе алады.
Жргізу ж не тренд крсеткіштері тадалан лшем шін жаа м ндермен бірге
жаартады.

Yсер ету диаграммаларын жаса тау
Lсер ету диаграммалары метрикаларды ш санатта анытайды;+сер ету Метрикалар,
Кезелім Метрикалары ж не +сер етілген Метрикалар.
v Lсер ету метрикалары - мысалдарда Шы ындар ж не Табыс
v Кезелім метрикалары - мысалдарында Пайда болады
v Lсер етілген метрикалар - мысалдарында *аржыландыруды зерттеу ж не
*ызметкер бонустары болады

Yсер ету сипатыны, негізі
&сер ету табиаты сипаты диаграммадаы метрикалар арасындаы о немесе теріс
сер ету атынысан крсететін жол трін тешейді.
v О% - бір метрикадан екінші метрикаа о серді крсетуге диаграммадаы ттас
жол болып крсетіледі.
v Теріс - бір метрикадан екінші метрикаа теріс серді крсетуге диаграммадаы
сызыша жол ретінде крсетіледі.
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Бл сипатты &сер етуші метрикалар ж не &сер етілген метрикалар тізімдеріндегі
р метрикаа орнатуга болады.

Стратегиялар картасы
Стратегиялы карта дегеніміз артышылытар, міндеттер ж не метрикалар
арылы к сіп німділігін жргізетін нерк сіптік алыпты крнекілеу болып
табылады.
IBM Cognos TM1 Крсеткіштер жйесін сізді артышылытары мен міндеттеріізді
анытау арылы Стратегиялы карта рылатын ж не содан кейін сізді
метрикаларыызды солара саластыру шін олданасыз. Стрателиялы карта
метрикаларды кйін жары шамдармен ж не тренд крсеткіштерімен крсетеді.
Стратегиялар картасы келесі иерархиядаы басымдытарды, масаттарды ж не
крсеткіштерді осылай йымдастырады:
v Стратегиялар картасда бірнеше басымдытар болуы ммкін.
v Lрбір келешек ммкіндікте бірнеше масат болады.
v Lрбір масатта бірнеше метрика болады.
Стратегиялы картаа арналан алыпты артышылытар келесі белгілерін амтиды:
v &аржылы німділік
v Ттынушы туралы малмат
v Ішкі бизнес процестер
v Оу ж не су
Нысана арналан метрикалы крсеткіш белгілеріні стінен тінтуірмен мезеген
кезде, атысты метрикалы крсеткіштерді тізімі крсетіледі.
Тінтуір курсорын келешек ммкіндіктер крсеткішіні белгішелеріне апаран
кезіізде, диаграмманы ж не келешек ммкіндік атауы крсетіледі.
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Сурет 12. Стратегиялы картаны мысалы

Стратегиялы Картаны, (осылымдары
Стратегиялы картадаы осылымдар крнекі арым атынасты немесе
диаграммадаы масаттар арасындаы аымды крсетуге тікелей крсеткіштер
ретінде крсетіледі. Стратегиялы карта осылымдардын талап етпейді, біра сіз
оларды аласаыз оса аласыз.

Стратегиялы карталара арналан депкі мндер
Стратегиялы картаны жасаан кезде келесі артышылытар мен масаттар автоматты
трде сол шін рылады. Бл артышылытар мен масаттарды бастау нктесі
ретінде олданып, оларды деп немесе зіізді жеке рылымыызды ра аласыз.
v &аржылай
– Кірісті сіру
– Шыындарды азайту
v Ттынушы
– Шаымдарды азайту
v Ішкі процесстер
v Оу ж не жаартпа

Стратегиялы Карталара арналан К)й жне К)й Есептеулері
Стратегиялы Карта диаграммасындаы артышылытары мен масаттары
диаграммадаы белгіленген метрикаларды кйіне арналан орытындыны крсетеді.
Кй есептеу белгіленген метрикаларды алайша орытындылананын немесе
диаграммадаы р бір артышылытар мен масаттар шін іріктелгенін басарады.
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Метрикаа арналан кй метрикаа арналан жылдамдыын крсететін есептелген
м н болып табылады. &айта айтарылан санды м н диаграммадаы кйді крнекі
крсетуге арналан озалыс жарыы крсеткіші белгісі ретінде крсетіледі. Кйге
арналан м ндер :те жасы, Орташа, Нашар ж не Аяталмаан деген сияты
м ндерді амтиды.
Кесте 17. Стратегиялы Карталарды метрикаларды орытындылауа арналан к й
К*й

Сипаттама

Керемет

Жасыл дгелек белгі анааттанарлы кйді белгілейді.
Метрика масатта немесе жоарыда.

Орташа

Сары ромб белгі ескерту кйді белгілейді.
Метрика масатты бір тзімділігі арылы орналасан.

Нашар

&ызыл шаршы белгісі ескерту кйін білдіреді.
Метрика масаттан алынан бір тзімділктен кп екенін білдіреді.

Аяталмаан

Аяталмаан кй наты немесе масатты крсеткіштерге ешандай
деректер жо екенін білдіреді. пайды немесе кйді есептеу ммкін
емес.

Стратегиялы картала метрикаларды алайша орытындылайтынын баылау шін
сіз тадаан ол жетімді кй есептеулері келесі кестеде сипатталан.
Кесте 18. Стратегиялы Карталарды метрикаларды орытындылауа арналан к й
есептеуі
Есептеу к*йі

Сипаттама

К*й жо

Осы артышылытар немесе масаттармен байланыстырылан
метрикалара арналан кез келген кйді крсетпеу.

Е% жиі к*й

Осы артышылытар немесе масаттармен байланыстырылан
барлы метрикаларды е жиі кездесетін кйіне арналан кй
белгісін крсетеді.
Мысалы, байланыстырылан метрикалар :те жасы (2), Орташа (4),
Нашар (1) ж не Аяталмаан (0) боланда, Орташаны кйі
крсетіледі.

Е% жарамды к*й

Осы артышылытар мен масаттармен байланыстырылан барлы
метрикаларды кйін крсетеді.
Басымдылыты келесі т ртібінде тадалан кй; :те жасы,
Аяталмаан, Орташа, Нашар.
Мысалы, байланыстырылан метрикалар :те жасы (1), Орташа (1),
Нашар (3) ж не Аяталмаан (1)боланда, :те жасыны кйі
крсетіледі.
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Кесте 18. Стратегиялы Карталарды метрикаларды орытындылауа арналан к й
есептеуі (жаласы бар)
Есептеу к*йі

Сипаттама

Жарамды к*й тізімі

Осы артышылы пен масатпен байланыстырылан барлы
метрикаларды жарамды кйі тізіміне арналан кй крсетіледі.
Басымдылыты келесі т ртібінде тадалан кй; Нашар,
Аяталмаан, Орташа, :те жасы.
Мысалы:
Егер байланыстырылан метрикалар :те жасы (1), Орташа (1),
Нашар (1) ж не Аяталмаан (1)боланда, жарамды кй тізімі Нашар
болады.
егер байланыстырылан метрикалар :те жасы (1), Орташа (1),
Нашар (0) ж не Аяталмаан (2) боланда, жарамды кй тізімі
Аяталмаан болады.
егер байланыстырылан метрикалар :те жасы (1), Орташа (1),
Нашар (0) ж не Аяталмаан (0) боланда, жарамды кй тізімі
Орташа болады.

Пайдаланушы диаграммасы
Тешелетін суретті импорттай ж не деректер нктесі ретінде сіретте лшемді
м тінм нмен бірге крсететін жерде стратегиялы карта ретінде тешелетін
диаграмма болады.
Тешелетін диаграммаларды осы мысалдары ол жетімді болады:
Географиялы карталар
йымыызды айматы баытын крсету шінн.
Процесс диаграммалары
Процесс аыныны м тінм ніндегі метрикаларды крсетііз.
Тешелетін диаграмма метрика мен лшем аттарын бадаршаммен бірге ж не ренд
крсеткіштері белгісімен бірге тадалан суретте абат ретінде крсетеді.
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Сурет 13. /згермелі диаграмманы мысалы

Те,шелетін диаграммаа арналан лшемдер
Суретті тадау ж не содан кейін лшемдерді тадау арылы пайдаланушы
диаграммасын ж не диаграммада олданатын лшемні м тінм нінін жасайсыз.
v Бастапы лшем (ажетті)
v Екінші лшем (міндетті емес)
v Екінші лшемні м тінм ні (міндетті емес)

Жай суреттер
Осы суреттер тешелетін диаграмма дегішінде ол жетімді болады:
v Географиялы лшеммен лем картасы олданылады.
v Процесс аыныны диаграммасы.
v йымды диаграммаа

Сурет файлыны, т)рлері
Пайдаланушы диаграммасында келесі сурет файлы трлеріні кез келгенін олдануа
болады:
v PNG
v GIF
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v BMP
v JPEG

Сурет сипаттары
Суретті клемі мен млдірлігіне арналан сипаттарды дей аласыз.

Журнал диаграммасы
Тарихи диаграмма метрика шін деректер баанасыны диаграммасын крсетеді.
Lдепкі жадайда, бл рбір уаыт кезеі масатты м ніне арсы наты м нді
салыстырады, ж не абылданан тзімділік млшеріне сай екенін крсетеді. Сіз
крінетін уаыт кезеіні ретін фокус ойындысын жылжыту арылы м ліметті
дегейін кеміту не арттыру шін згерте аласыз.
Баанаа мезеген кезде, бадар шамдары ж не тренд индикаторлары сияты
рамындаы м ндер егжей-тегжейлі крсетіледі. Бадар шамдары метрика шін
німділік лгісіне сай кйін крсетеді. Мысалы, егер де німділік лгісі Ма сатты
де%гейден жоары орнатылан болса, кйі келесіні бірі болуы ммкін:
v Тамаша крсеткіш

- негізгі м н те немесе асып тседі, масатты м н.

- негізгі м н масатты м нні астында орналасан, біра
v Орташа крініс
абылданан ара ашытыты білдіреді.
- негізгі м н масатты м нні астында орналасан ж не астында
v Нашар крініс
абылданан ара ашытыты білдіреді.
Крсетілім лгілері туралы осымша апарат алу шін келесіні араыз “Метрикалы
лшем крсеткіші” бетте 157.
Тренд крсеткіштері крсетілімні жетілдірілгенін (

), бас тартыланын (

)

немесе сондай болып аланын ( ) алдыы уаыт кезеіне салыстырыланын
крсетеді. Тарихи диаграммадаы бастапы жол секілді алдыы уаыт кезеі ол
жетімсіз болан кезде, ешбір тренд апараты крсетілмейді.
Келесі мысал табыс деректері сегіз айына кезелімді тарихи диаграмманы крсетеді.
Апан 2013 зге рбір ай шін, жалпы табыс німділігі орташа дегейде. Апан 2013
кезелім жасай отырып, німділік тмендігін кре аласыз, ж не &атар 2013
салыстыранда тренд азаюы байалады.
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Сурет 14. Тарихи диаграмманы мысалы

Метрикалы крсеткіш функциялары
IBM Cognos TM1 Крсеткіштер жйесі метрикалы крсеткіш есептеулеріне
арналан арнайы болатын таайындау функцияларыны жиынтыын амтиды.
Lдепкі метрикалы крсеткіштер жйесіндегі осы функцияларды мысалы Ба алау,
К&й ж не Тренд болады. Оларды зіізді метрикалы крсеткіштеріізбен бірге
олдана аласыз.
Бл функциялар Метрикалы крсеткіштермен жмыс істеу кезінде :рнекті деуде
ол жетімді.

SCORE
Ма саты
SCORE функциясы наты, масатты ж не толерантты крсеткіштеріні крсетілген
м тінні метрикасы баасын есептейді.
Бл функция масаттаы метриканы, масаттан жоары немесе масаттан кіші ж не
аншалыты кіші екенін крсететін м нді айтарады. Бл толеранттылы
бірліктерінде крсетілген масатты м ннен ашытыты крсетеді. Бл -10 нан 10
дейінгі ауымда берілген м ндерді айтарады, мндаы 0 м ні метриканы масатты
м н екенін крсетеді. Жарамды есеп метриканы масатта орналасанын крсетеді.
Жарамсыз есеп метриканы масатта емес екенін крсетеді.
Бл функция метрикалы лшем бар ж не метриканы ж не толеранттылы тріні
німділік лгісін анытайтын текшеде жарамды болады.
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=SCORE('<Actual>','<Target>'),'<Tolerance>'

Параметрлер
Наты
Наты крсеткішті сынатын метрикалы крсеткішті атауы.
Масаты
Масатты крсеткішті сынатын метрикалы крсеткішті атауы.
Т ратылы
Толеранттылы крсеткішті сынатын метрикалы крсеткіш атауы.

$лгі
Мысалы, бл функция Баалау деп аталатын метрикалы депкі крсеткіште
олданылады.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

SCORESTATUS
Ма саты
SCORESTATUS функциясы метрикадаы баа німділігін крсететін м нді
есептейді.
Осы функция аымдаы мазмн шін арналан метрикалы есепті амтитын мшені
алады.
Бл метриканы алайша орындалуын крсететін келесі санды м ндерді бірін
айтарады:
v 1 - те жасы (масатты немесе жоары)
v 0 - орташа м н (бір масатты толеранттылыта)
v -1 - нашар (масаттан алша 1 тзімділік)
=SCORESTATUS('Score')

Параметрлер
Score параметрі метрикадаы баа крсеткішін сынатын метрикалы крсеткіш
атауы болып табылады.

$лгі
Мысалы, бл функция Кй деп аталатын метрикалы депкі крсеткіште
олданылады.
=SCORESTATUS(’Score’)

SCORETREND
Ма саты
SCORETREND функциясы алдыы кезенен бері метрикалы німділікті алайша
згергенін есептеп крсетеді.
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Функция метрикалы ауматы иеленетін мшені алып ж не келесі м ндерді бірін
метриканы аымды німділігін крсету шін айтарады:
v 1 - жасару
v 0 - згеріссіз
v -1 - нашарлау
Н тиже тек егер де аума тзімділікті 5% пайызынан жоарыа згерсе ана
жаымды немесе жаымсыз трендке сер етеді.
Бл функция тек текшеде р бір метрикаа арналан алдыы кезеді анытайтын
Уаыт лшемімен бірге жмыс істейді.
=SCORETREND(Score)

Параметрлер
Ба алау параметрі баа крсеткішін сынатын метрикалы крсеткіш атауы болып
табылады.

$лгі
Мысалы, бл функция Тренд деп аталатын метрикалы депкі крсеткіште
олданылады.
=SCORETREND(’Score’)

Крсеткіштер ж)йесі диаграммалары жне крінстеріні,
рекеті
Lр трлі IBM Cognos бадарламаларында диаграммалары арап шыан кезде,
модельдеушілер мен пайдаланушылар шін ол жетімді интерактивті ммкіндіктерді
бірнешеуі бар.
Крсеткіштер жйесі диаграммаларындаы интерактивті ммкіндіктер крсетілген
деректерді лкейту, жаю, ысу ж не сзу ммкіндігін амтиды. Осы ммкіндік осы
бадарламаларда ол жетімді болады:
v Cognos TM1 Performance Modeler (диаграмманы деуші Алдын ала арау
ойындысында ол жетімді)
v Cognos Insight
v Cognos TM1 Web

Крсеткіштер ж)йесі диаграммаларын )лкейту жне
кішірейту
Барлы крсеткіштер жйесінін диаграммалары диаграмманы лкейту ж не
кішірейтуді басарады.

Yсер диаграммаларын ке,ейту немесе тасталау
Lсер диаграммалары диаграммадаы жеке метрикаларды немесе барлы
метрикаларды белсенді шыарып алу ж не тасалау шін басару элементтерін береді.
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Барлы к"рсеткіштерді ке%еaйту немесе тасалау
Барлыын ке%ейту ж не Барлыын тасалау Диаграмманы ралдар
татасы бкіл сер диаграммасындаы крсеткіштерді барлыын кеейтеді
ж не тасалайды.

Жеке к"рсеткіштерді ке%ейту ж'не тасалау
Ке%ейту ж не Тасалау белгішелері баса крсеткіштерді тегі болатын рбір
крсеткіш шін диаграммада тікелей крсетіледі. Бл жеке крсеткіштер
диаграмма бойына тадаулы трде кеейтіледі немесе тасаланады.

Стратегиялы карта диаграммасында крсеткіштерді
та,дау ар ылы крсеткіштер ж)йелері ба ылау та тасын
с)зу
Cognos Insight пайдаланушылары стратегиялы картасында крсеткіштерді тадау
арылы жмыс кеістігі баылау татасында крсеткіштер жйелері виджеттерін сзе
ж не жаарта алады. Тінтуір мезерін стратегиялы картадаы нысана апаран кезде,
алымалы терезе атысты крстекіштерді тізімін крсетеді. Арнайы крсеткіш
туралы осымша м ліметтерді алу шін, оны алымалы терезеде басыыз. Тадалан
крсеткіш туралы м ліметтерді крсету шін, баылау татасын жаартуда баса
крсеткіштер жйелері виджеттерін тадаыз.
Мысалы, жмыс кеістігі айас ойындыны (деректер торы), стратегиялы картаны,
сер диаграммасын ж не згермелі диаграмманы амтиды. Барлы трт крсеткіштер
жйелері виджеті бір-бірімен ндестіріледі. Lрбір виджетте крсетілетін деректерді
згерту шін, стратегиялы картадаы нысана мезерді апаран кезде крінетін
крсеткіштерді бірін тадауа болады.

Cognos TM1 крсеткіштер ж)йесіні, шешімін жасау
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасындаы Крсеткіштер жйесі
шешімін жасау шін ажетті адамдар сериясы.
Крсеткіштер жйесіні шешімін растыру ж не жариялау шін, алдымен ажетті
крсеткіштер жйелері нысандарын анытайсыз ж не растырасыз. К"рсеткіштер
ж*йесі ош келдііздер бетін Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында
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крсеткіштер жйелері шешімін растыру шін барлы ажетті тапсырмаларды
бастау шін пайдаланыыз. &ажетті шешімді растыраннан кейін, оны зара
рекеттесу шін ол жетімді ж не IBM Cognos бадарламасында баылау шін
шешімді жариялаыз.
IBM Cognos Insight бадарламасын крсеткіштер жйелері шешіміндегі нысандардан
баылау татасын жасау шін олданыыз.

Мертика лшемін жасау
Метрика лшемін IBM Cognos TM1 крсеткіштер жйесін жасау кезінде IBM Cognos
TM1 Performance Modeler ішінде руыыз керек.

Осы тапсырма туралы
Метрикалы лшемде бизнесті німділігін баылауа олданылатын барлы
метрикалар тізімі бар.
Метрикалы лшем туралы осымша апарат алу шін, “Метрикалы лшем” бетте
156 блімін араыз.

Процедура
1. Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасыны ^лгі жобасы ош
келдііздер бетіндегі К"рсеткіштер ж*йесін жасау тймешігін басыыз.
2. К"рсеткіштер ж*йесі бастапы бетіндегі бірінші тапсырмада Метрикалы
"лшемдер тймешігін басыыз.
3. Метрикалы лшем атын енгізііз.
Ескерту: -лшем т*рі параметрін Метрика м ніне орнатылан ж не
згертілмейді.
4.
5.
6.
7.

Метрика лшемін деу шін, жаа ойынды ашылады.
Атау баанында <Жа%а м*шені енгізу> басыыз ж не аты жаа мшеге
егізііз.
Пара дегейіне есептеу жасау шін Пара де%гейіндегі "рнек баанында
осышма белгішесін басыыз.
Пішімдеу баанында осышма белгішесі кн/уаыт немесе санды пішімді
орнатуа басыыз. Пішім сипаттары экранны астында крсетіледі.
Біріктірілген де%гейдегі "рнек баанында осымша белгішесін біріктірілген
нітижелерді есептеуін жасауа басыыз.

8. -німділік бояышы баанында метрикаларды олдану жолын тадаыз.
v Ма сатты м'ннен жоарысы пайдалы
v Ма сатты м'нмен бір боланы пайдалы
v Ма сатты м'ннен т"мені пайдалы
9. Т"зімдіділк т*рі баанында мертикаларды баалану трін тадаыз.
v Негізделген наты м нді баалау шін, Абсолютті параметрін тадаыз.
v Пайызда негізделген масатты м нді баалау шін Пайыз тадаыз.
10. Алдыы адамдарды метрика лшеміне кбірек мшелерді осу шін
айталаыз.
11. Са тау тймешігін басыыз.
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Келесі рекет
Метрика лшемін раннан кейін, Метрикалы крсеткіш лшемін ра аласыз.

Метрикалы крсеткіш лшемі жасау
IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішінде метрикалы крсеткіш лшемін
жасаыз.

Осы тапсырма туралы
Жаа метрикалы лшем крсеткішін жасаан кезде, ол Метрикалар текшесін
растыру шін ажетті мшелермен алдын ала толтырылан. &ажет болса осымша
осасыз.
АБАЙЛАkЫЗ:
 растырылан метрикалы к"рсеткіштерді жойма%ыз ж'не "%деме%із. Олар
к"рсеткіштер ж*йесіне ажет болады. -зі%ізді% метрикалы к"рсеткіштері%із
ажет болса, оларды кірістірілгендерді% біріне осымша енгізі%із.
Метрикалы крсеткіш лшемі туралы осымша апарат алу шін, “Метрикалы
лшем крсеткіші” бетте 157 блімін араыз.

Процедура
1. К"рсеткіштер ж*йесі ош келдііздер бетіндегі Метрикалы "лшемдер жасау
тапсырмасында Метрикалы "лшемдер к"рсеткіші тймешігін басыыз.
2. Жаа метрикалы лшем крсеткішіні атауын енгізііз ж не OK тймешігін
басыыз.

3.
4.
5.
6.

Ескерту: -лшем т*рі параметрі Метрика к"рсеткіштері м ніне орнатылан
ж не згертілмейді.
Жаа ойындыда жаа шемні мшелерін оса ж не дей аласыз. Мшелер
автоматты трде толтырылады, мысалы, К&й, Ба алау ж не Тренд.
Атау баанында <Жа%а м*шені енгізу> басыыз ж не аты жаа мшеге
егізііз.
Пішімдеу баанында осышма белгішесі кн/уаыт немесе санды пішімді
орнатуа басыыз. Пішім сипаттары экранны астында крсетіледі.
Пара дегейіне есептеу жасау шін Пара де%гейіндегі "рнек баанында
осышма белгішесін басыыз.
Біріктірілген де%гейдегі "рнек баанында осымша белгішесін біріктірілген
нітижелерді есептеуін жасауа басыыз.

7. Шыару баанына Кй немесе трендке пайдаланылатын кй шін пайдалануа
trafficLight не metricTrend орнатыыз. Крсеткіш белгішесіні орнына санды
м нді крсету шін яшыты бос алдырыыз.
8. Осы адамдарды кбірек мшелерді метрикалы крсеткіш лшеміне осу шін
айталаыз.
9. Са тау тймешігін басыыз.

Келесі рекет
&азір метрикалы текшені жасайсыз.
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Крсеткіштер ж)йесі диаграммалары )шін згермелі
метриканы, крсеткіштерін жасау
Крсеткіштер диаграммасындаы нысана мезерді апаран кезде кеес ралында
крсетілетін метрика крсеткіштеріні згермелі ішкі жинаын жасауа болады.
Бірнеше згермелі ішкі жинатарды жасауа ж не рбір крсеткіштер жйелері
диаграммаларыны рбірі шін олданылатынын крсетуге болады.

Осы тапсырма туралы
Жаа немесе бар метрика крсеткіштеріне негізделген згермелі ішкі жинаты
растыру шін метрика крсеткішіні ішкі жинаы шеберін пайдаланыыз.
Крсеткіштер диаграммасындаы нысана мезерді апаран кезде кеес ралында
осы метрика крсеткіштеріне т ртіпті орнатуа да болады.
Метрика крсеткіштеріні згермелі ішкі жинаын жасааннан кейін,
Бадаршамны% ішкі жина тары сипатын диаграмманы деу ралында олданып
крсеткіштер жйелері диаграммасы шін ішкі жинаты таайындауа болады.

Процедура
1. Метрикалы крсеткіш лшемін ашыыз.
2. Метрика крсеткішін деушіні ралдар татасында Жиын
басыыз.

белгішесін

3. :гермелі метрика крсеткіштеріні ішкі жинаын жасау шін шебердегі
адамдарды орындаыз.
4. Жаа жиын атауын терііз.
5. Диаграмманы алыма сзкмек алымалы терезесінде крсету ретін шін бес
метрика крсеткішіне дейін тадаыз ж не йымдастырыыз.
6. (лгі алыма сзкмегіні терезесін арау шін Мысал тймешігін басыыз.
7. :згермелі метрика крсеткіштеріні жиынтыын араыз.
8. Процесті аятау шін OK тймешігін басыыз.
:згермелі крсеткіштер аымдаы метрика крсеткіштеріні лшемінде ішкі
жина ретінде осылады.
9. :згермелі метрика индикаторы ішкі жинаын диаграммаа таайындау шін, осы
адамдарды орындаыз:
a. Крсеткіштер жйесі диаграммасын ашыыз.
b. Сипаттар ауымында згермелі метрика крсеткішіні ішкі жинаын тадау
шін, Бадаршамны% ішкі жина тары сипатын пайдаланыыз.
c. &алыма сзкмекте згермелі метрика крсеткіштерін арау шін, Алдын
ала арау ойындысын нып, мезерді метриканы стіне апарыыз.

Метрика жне метрика лшемдері )шін есептеулерді
жасау
Метрикалы лшемдерді ж не метрикалы крсеткіш лшемдерін анытаан кезде,
стандартты TM1 функцияларын олдана аласыз. Метрикалы крсеткіштер шін,
сонымен атар, крсеткіштер жйелері шін ерекше болып табылатын фу
нкцияларды жинаын олданасыз.
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Осы тапсырма туралы
Метрикалы лшемдерді ж не метрикалы крсеткіш лшемдері шін арапайым
(Санды), лшем ж не TM1 фунцияларын пара дегейіне ж не біріктірілген
дегейдегі рнектерге пайдаланыыз. Біріктірілген функциялар тек біріктірілген
дегейдегі рнектерге ана олданылады.
Стандартты TM1 функциялары туралы осымша апаратты мына таырыптардан
араыз:
v IBM Cognos TM1 Reference жаттамасы, “ережелер функциялары”
v “Есептеу лшемдерін жасау” бетте 24
&осымша апарат алу шін, “Метрикалы крсеткіш функциялары” бетте 172
араыз .

Процедура
1. Метрика ж не метрикалы крсеткіш лшемдерімен бірге стандартты TM1
есептеулерін ж не функцияларды пайдалану шін, Cognos TM1 Performance
Modeler бадарламасындаы рнек дегішін пайдаланыыз.
2. Есептеуді енгізетін лшем дегішіндегі Пара де%гейіндегі "рнек немесе
Біріктірілген деігейдегі "рнек яшыындаы белгішені ныыз.
3. :рнекті растыру шін, рнек дегішін олданыыз.
4. Метрикалы крсеткіш лшеміндегі мшелермен бірге метрикалы крсеткіш
функцияларын олдану шін, рнек дегішінде Функциялар тймешігін
басыыз ж не Метрика функцияларын кеейтііз.

Бар лшемдерден метрикалар текшесін жасау
Метрика мен метриканы анытау лшемдерін жасааннан кейін, IBM Cognos TM1
Performance Modeler бадарламасында жаа метрикалар текшесін жасауа болады.

Осы тапсырма туралы
Метрикалы текше метриканы, метрика индикаторыны ж не уаыт лшемін талап
етеді. Сонымен атар, география немесе німдер сияты баса бар лшемдерді оса
аласыз.

Процедура
1. К"рсеткіштер ж*йесі ош келдііздер бетінде Метрикалар текшесін жасау
тймешігін басыыз.
2. Жаа метрикалар текшесіні атауын енгізііз ж не OK тймешігін басыыз.
3. Метрикалы )лшем басып, текшені жол аймаына апарыыз.
4. Метрикалы к)рсеткіш )лшемі басып, текшені баандар аймаына апарыыз.
5. Уаыт )лшемі басып, текшені м тінм ндік аймаына апарыыз. Метрикалар
текшесіне кбірек апаратты оларды басып ж не текшені мазмн аймаына
сйрету арылы оса аласыз
6. Са тау тймешігін басыыз.

Келесі рекет
Осы метрикалар текшесіне негізделген крсеткіштер жйесіні диаграммасын жасай
аласыз.
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Бар стандартты текшеге негізделген метрикалар
текшесін жасау
Бар стандартты текшеге негізделген жаа метрикалар текшесін жасауа болады.
Метрикалар текшесін жасау шін осы дісті пайдаланан кезде, бар стандартты текше
TM1 серверінде згертусіз алады ж не лшемі сас жаа метрикалар текшесі
жасалады.

Осы тапсырма туралы
Метрикалы текше метриканы, метрика индикаторыны ж не уаыт лшемін талап
етеді. Сонымен атар, география немесе німдер сияты баса бар лшемдерді оса
аласыз.
:лшемдерді осы р трлі трлері туралы осымша м ліметтерді алу шін, “Жаа
лшемдер жасау” бетте 23 блімін араыз.

Процедура
1. Performance Modeler бадарламасыны Модель жаса тамасы ауымында
метрикалар текшесіні негізі ретінде пайдаланылатын стандартты текшені
тінтуірді о жа тймешігімен басып, Жа%а > Метрикалар текшесі параметрін
тадаыз.
2. Жа%а метрикалар текшесі тілатысу терезесінде жаа метрикалар текшесі
атауын енгізііз.
3. Брыннан бар текшеде жаа метрикалар текшесіндегі метрикалар лшемі ретінде
олданылатын есептеу лшемін тадап, OK тймешігін басыыз.
4. Метрикалар текшесін жасау м'ліметтері хабарында OK тймешігін басыыз.

Нтижелер
Жаа метрикалар текшесін жасаан кезде, лшемдер мен деректерді бар стандартты
текшеден метрикалар текшесіне жылжытатын жаа сілтеме жасалады. Сілтеме жаа
метрикалар текшесіне таайындалан бірдей атауды олданады.
v 3-адамда тадаан есептеу лшемі метрикалар лшеміне трлендіріледі.
v Стандартты текшедегі нса лшемі жаа метрика крсеткіші лшеміне
жылжытылады. Бл жаа метрика крсеткіші лшемі жаа метрикалар текшесіне
таайындалан бірдей атауды олданады.
Талдаулар ажеттіліктері шін ажетті сілтемені згертуге болады. Performance
Modeler бадарламасындаы сілтемелер туралы осымша м ліметтерді Блім 5,
“Сілтемелер жасау”, бетте 67 блімінен араыз.

Келесі рекет
Метрикалар текшесін жасааннан кейін, сол текшеге негізделетін крсеткіштер
жйелері диаграммасын жасауа болады.

Yсер ету диаграммасын ,деу
Lдепкі бойынша сер ету диаграммасы автоматты трде метрикалар текшесі
рылан кезде рылады. Метрикалар текшесінде тек осы сер ету диаграммасы
болады. Lсер ету диаграммаларын метрикалар текшесі шін метрикаларды
диаграммада ш санатта олданылуын згертесіз: +сер ету метрикалары,
Ба ыттал ан метрикалара ж не +сер етілген метрикалар.
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Осы тапсырма туралы
Lсер ету диаграммалары метрикалар текшесіндегі лшемдерді мшелеріні
арасындаы атынасты кзге крсетеді. Бір метрика баса метрикаа сер етуін
крсету арылы бл диаграммалар бизнесті жалпы алай жмыс істейтінін
крсетеді.
Диаграммалар туралы осымша апарат алу шін, “Lсер ету диаграммасы” бетте 165
блімін араыз.
Тменде крсетілген таба сер ету диаграмасы шін метрикаларды йымдастырылу
жолын крсетеді.

Сурет 15. >сер ету диаграммасын деуді мысалы

Процедура
1. К"рсеткіштер ж*йесі Бастапы бетіндеДиаграммаалармен ж мыс істеу астында
&сер ету диаграммасын "%деу тймешігін басыыз.
2. Диаграммамен олдануы керек Метрикалар текшесін тадаыз ж не OK
тймешегін басыыз.
3. Баытталын метрикалар тізіміне ажетті метриканы апарыыз.
4. &сер етілетін метрикалар тізіміне ажетті метриканы апарыыз.
5. &сер етілген метрикалар тізіміне ажетті метриканы апарыыз.
6. Lрбір сер ету ж не сер етілген метрикаа &сер ету негізі п рменін орнатыыз.
&сер ету метрикалары немесе &сер етілген метрикалар тізімінен метрикаа
жаын &сер ету негізі яшыын басыыз ж не м нді тадаыз:
v О% диаграммадаы ттас сызы ретіндегі метрикалар арасындаы байланысты
крсетеді.
v Теріс диаграммадаы сызыша ретіндегі метрикалар арасындаы байланысты
крсетеді.
7. Са тау тймешігін басыыз.
8. Диаграмманы интерактивті алдын ала арау шін Алдын ала арап шыу
тймешігін басыыз.

Келесі рекет
&осымша крсеткіштер жйелері диаграммаларын жасай немесеIBM Cognos
бадарламасында олдану шін крсеткіштер жйелері шешімін олдана аласыз.
Блім 10. Cognos TM1 Scorecarding бадарламасы
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Yсер диаграммасындаы метрикалар арасындаы сер
атынастарын ашу
Lсер диаграммасындаы метрикалар арасындаы сер арым-атынастарын ашу ж не
жасау шін Ашу ммкіндігін пайдалануа болады. Жасалан арым-атынастар
метрикалар лшемінде текше ережелерін талдау арылы аныталады. Н тижелерді
арап шыуа, кез келген ажетті згертулерді жасауа ж не оларды Lсер
диаграммасында пайдалануа болады.

Бастаудан брын
Назар аудары%ыз: Ашу процесі бар автоматты трде жасалан серлерді бле
алады немесе жоя алады. Ашу процесін іске осан кезде, хабар ескертумен
крсетіледі ж не сізден жаластыру немесе болдырмау сралады.

Осы тапсырма туралы
Ашу процесіні н тижелері Lсер диаграммасын деушіде крсетіледі.
Ма%ызды: Ашылан серлер ереже м тінм нін есепке алмай, текше ережелеріне
негізделеді. Мысалы, текше ережесі Солтстік Америка шін таза пайданы
Канаданы шыындарын шегергендегі Америка &рама Штаттарыны пайдасына
тек екенін крсетсе, ашылан сер атынасы пайда мен шыындар метрикалары
арылы сер етілетінін пайда болып табылады.
Ашу процесі рбір жасалан арым-атынас шін аныталмаан ретінде серді
табиатын орнатады. Н тижелерді арап шыу ж не о немесе сол аныталмаан
м ндерді олмен орнату ажет.

Процедура
1. Lсер диаграммасын ашыыз.
2. Шыыс ойындысында Ашу тймешігін басыыз.
Есте са та%ыз: Ескерту хабары алдында автоматты трде жасалан
арым-атынастарды блінуі немесе жойылуы ммкіндігін крсетеді.
3. Жаластыру шін И' тймешігін басыыз.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
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Lсер арым-атынастары автоматты трде аныталады ж не Шыыс
ойындысындаы сер тізімдерінде жаартылады.
Кезелген метрикалар тізіміндегі Аны талан 'серлер ашылмалы тізімін
тадаыз ж не метриканы тадаыз.
&сер ету метрикалары ж не &сер етілген метрикалары тізімінде метрикаларды
арап шыыыз.
Lрбір метрика шін &сер табиаты параметрін арап шыыыз.
Ашылан сер арым-атынастарын арап шыыыз:
Аны талмаан деп орнатылан кез келген арым-атынастарды серіні
табиатын білсеіз, серді О% немесе Теріс деп орнатыыз.
Диаграмманы сатаыз.
Диаграмманы интерактивті алдын ала арау шін Алдын ала арап шыу
тймешігін басыыз.
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Стратегиялы картаны жасау
Стратегиялы Карталарды келешек м&мкіндіктер ж не масаттар анытау арылы
бизнес німділігін баылауа стратешиялы карта расыз ж не сосын оны
метрикалармен салыстырасыз.

Осы тапсырма туралы
Стратегиялы Карта ран кезде келешек ммкіндіктер мен масаттарды лгісі ол
шін автоматты жасалады. Оларды бастапы нкте ретінде олдана, оларды дей
немесе зіізді жеке тіркесімдеріізді ра аласыз.
Стратегиялы Карталар туралы толы апарат алу шін, “Стратегиялар картасы”
бетте 166 блімін араыз.

Процедура
1. К"рсеткіштер ж*йесі Бастапы бетінде, Стратегиялармен ж мыс істеу
астында Стратегиялы картаны жасау тймешігін басыыз.
2. Стратегиялы картамен бірге олданатын метрика текшесін тадаыз.
3. Стратегиялы картаны атын енгізу
4. Стратегия т*рі тізімінде Стратегиялы карта м нін тадаыз. OK тймесін
басыыз.
Стратегиялы карта деушісі ашылады.
5. Келешек ммкіндіктерді ру:
Келешек м*мкіндіктер бааныны астындаы <Жа%а келешек м*мкіндіктер
атауын енгізу> тймешігін басыыз, жаа келешек ммкіндіктер атауын
жазыыз. Enter пернесін басыыз.
6. Масатты ру:
Ма саттар бааныны астындаы брыннан бар Келешек ммкіндіктер
жанындаы яшытаы <Жа%а нысан атауын енгізу> тймешігін басыыз,
жаа масат атауын жазыыз. Enter пернесін басыыз.
Жаа масат сол келешек ммкіндіктермен байланысты.
7. Кбірек келешек ммкіндіктер мен масаттарды ру шін алдыы адамдары
айталаыз.
8. Масата метрика осу:
a. Ма саттар баанындаы бір масатты басыыз.
b. Метриканы Бастып ы текше тізімінен Та%далан ма сат арналан
метрикалар тізіміне апарыыз.
Тадалан метрика енді осы масатпен байланысты.
c. Кбірек масаттар мен метрикалар шін айталаыз.
9. Диаграммадаы р бір келешек ммкіндігі мен масат шін кй есептеуін шолу.
Lрбір элементке арналан депкі кй Е% жиі кездесетін к*й болады. Кй
есептеуі туралы толы апарат алу шін келесі файлды араыз “Стратегиялар
картасы” бетте 166
a. Стратегиялы Карта кестесінде кй есептеуін орнатыыз келген келешек
ммкіндік немесе масатты басыыз.
b. Сипаттар ойындысында М'н рісін К*йді есептеу сипаты шін басып,
есептеулер трлерін тадаыз.
v К*й жо - Осы артышылытар немесе масаттармен байланыстырылан
метрикалара арналан кез келген кйді крсетпеу.
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v Е% жиі кездесетін к*й - Келешек ммкіндікпен немесе масатпен
байланыстырылан барлы метрикаларды е жиі кездесетін кйіне
арналан кйін крсетеді.
v Е% жарамды к*й - Осы келешек ммкіндіктермен немесе масатпен
байланыстырылан барлы метрикаларды е жарамды кйіне арналан
кйді крсетеді.
v Жарамды к*й - Осы келешек ммкіндіктермен немесе масатпен
байланыстырылан барлы метрикаларды жарамды кй белгісін
крсетеді.
c. Баса келешек ммкіндіктер немесе масаттара арналан кй есептеулерін
дегііз келсе осы адамдарды айталаыз.
10. Диаграммаа осылымдар осыыз:
&осылымдар екі масат арасындаы диаграммада крсеткіш ретінде крсетіледі.
a. Стратегиялы карта дегішіндегі осылымдар ойындысын басыыз.
Сізді келешек ммкіндіктерііз бен масаттар тізімііз Стратегиялы
Карта кестесінде крсетілген. Диаграммаа арналан осылымдар тізімі о
жатаы осылымдар кестесінде крсетілген.
b. &осылымды ру шін масатты Стратегия Картасы кестесінен From
баанына апарыыз, ол осылымдар кестесінде орналасан.
c. Lр трлі масатты To баанасына апарыыз.
d. Масаттар жбыны арасында кбірек осылымдар жасау шін осы
адамдарды айталаыз.
11. Стратегиялы картаны сатау шін, Са тау тймешігін басыыз.
12. Стратегиялы картаны интерактивті алдын ала арау шін, Алдын ала арап
шыу ойындысын басыыз.

Келесі рекет
Осы стратегиялы картаны раннан кейін сіз одан да кп крсеткіштер жйелері
диаграммаларын рып немесе крсеткіштер жйелері шешімін IBM Cognos
бадарламасына олдану шін орналастыра аласыз.

Крсеткіштер ж)йесіне те,шелетін диаграмма жасау
Кескін файлын импорттау ж не оны крсететін метрикалы лшем деректерін
абаттастыру арылы пайдаланушы диаграммасын жасай аласыз.

Осы тапсырма туралы
Cognos TM1 німділікті модельдеушідегі згермелі диаграмманы деуші ауымы
Шыыс ж неАлдын ала арау ойындысын амтиды. Бл ойындылар тешелетін
диаграммасын жасатау ж не оны интерактивті лгісін алдын ала арау шін блек
айматарды береді.
Пайдаланушы диаграммалары туралы осымша апаратты “Пайдаланушы
диаграммасы” бетте 169 араыз.

Процедура
1. К"рсеткіштер ж*йесі Бастапы бетінде Диаграммаалармен ж мыс істеу
астында Те%шелетін диаграмманы ру тймешігін басыыз.
2. Диаграммамен бірге олданатын метрика текшесін тадаыз.
3. Диаграммаа атты егізіп ж не содан кейін OK тймешігін басыыз.
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Тешелетін диаграмма деушісі ашылады.
4. Диаграммаызды дік суретін тадаыз, -%дік сурет тйммешігін басып
ж не лгілік суретті тадаыз немесе зііздікін шолыыз.
5. Бастап ы "лшем ізімін басып ж не з диаграммаызда олдану шін негізгі
лшемді тадаыз ( детте крсеткіштер жйесіні лшемі).
6. *осымша адам: &олданатын екінші лшемді ж не м тінм нді тадаыз:
a. Екінші -лшем тізімін диаграммаа арналан екінші лшемді тадау шін
басыыз.
b. Екінші -лшем Мазм ны тізімін лшем мшесін екінші лшемнен тадау
шін басыыз.
7. Бастап ы текше тізімінен лшем мшесін басып, оны суретке апарып ойыыз.
Мше ср кй белгішесімен крсетіледі.
8. Сурет сипаттарын ж не параметрлерді лшемін деіз.
9. Са тау тймешігін басыыз.
10. Диаграмманы интерактивті алдын ала арау шін Алдын ала арап шыу
тймешігін басыыз.
Диаграмманы тексеріп ж не арап шыу шін:
v &осымша м ліметтер крсету шін тінтуір мезерін деректерді стіне
апарыыз.
v Lр трлі лайту дегейлерінде диаграмманы арап шыу шін ^лкейту ж не
Кішірейту белгішелерін тадаыз.
v Диаграмма шін лшем м тінм нін згертііз.

Тарихи диаграмманы те,шеу
Тарихи диаграммасы автоматты трде метрикалар текшесі рылан кезде рылады.
Метрикалар текшесінде тек бір тарихи диаграммасы болады.
Тарихи дтаграмманы мерткалар текшесіне кірістіру шін р бір тарма мшесі уаыл
лшемінде бастау кнін ж не аныталан аятау кнін иеленуі тиіс. &осымша апарат
алу шін, “Уаыт лшемдерін жасау” бетте 27 араыз.
Тарихи диаграммалар туралы осымша м лімет шін келесіні араыз “Журнал
диаграммасы” бетте 171.
Lдепкі бойынша тарихи диаграмма негізгі м ндерді масатты м нлерге арсы
салыстырады. Тарихи диаграмманы деректі р трлі жинатар крінісіне салыстыру
шін тешей аласыз. Мысалы, негізгі м ндерді аржы м ндермен бірге салыстыруды
алауыыз ммкін. Мны орындау шін Сипаттар ойындысында Метрика
к"рсеткіштеріні% ішкі жина тары сипатын ттынушы метрика крсеткішіні ішкі
жинаына тадау шін олданыыз.
Ттынушы метрикасыны крсеткіш ішкі жинатары туралы осымша м лімет алу
шін келесіні араыз “Крсеткіштер жйесі диаграммалары шін згермелі
метриканы крсеткіштерін жасау” бетте 178.

Тзімділік мндеріні, крінісін жне пішімдеуін бас ару
Текше крінісінде бірдей лшемдер арылы р трлі пішімдердегі м ндерді крсетуге
арналан кейбір шектеулер бар. Осы себептен Метрикалар текшесіні Тзімділік
баанасындаы міндетті м н ж не пайызды м н ретінде пішімделген трлер
араласын крсете алмайсыз. Алайда, текшедегі р бір метриканы с йкестендіретін
пішімделген м ндерді крсету шін сізді Метрикалар текшесінде арнайы Тзімділік
М н баанасын ра аласыз.
Блім 10. Cognos TM1 Scorecarding бадарламасы
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Бастаудан брын
Крсеткіштер жйелерін шешуге арналан Метрикалар текшесін лдеайда
рансыз.

Осы тапсырма туралы
Арнайы Тзімділік М ні баанасын руа арналан адамдар Метрикалы
Крсеткіштер лшемінде жаа мшені руды ж не сол мшеге текше есептеуін
осуды кірістіреді.

Сурет 16. Тзімділікті Мні баанасымен бірге Метрикалар текшесіні мысалы. Бейне р бір жола арналан
атысты метрика ретіндегі бірдей пішімдегі мндерді крсететін Тзімділік Мн баанасымен бірге метрикалар
текшесіні мысалын крсетеді.

Бл мысал К рсеткіштер жйесі деп аталатын Метрикалар текшесін, Метрикалар деп
аталатын Метрикалар лшемін ж не Метрика К рсеткіші деп аталатын Метрикалы
крсеткіштер лшемін олданады.

Процедура
1. Метрикалы Крсеткіштер лшемінде жаа Тзімділікті М ні мшесін рыыз.
a. Метрикалар текшесіне арналан Метрика Крсеткіштері лшемін ашыыз.
b. :лшемге жаа мшені осыыз. Мысалы,Т зімділік мні деп аталатын жаа
мшені осыыз.
Мшелерді Метрикалы Крсеткіштер лшеміне осу туралы апарат алу
шін, “Метрикалы крсеткіш лшемі жасау” бетте 177 блімін араыз.
Ма%ызды: Осы жаа мшеге ешандай пішімдеуді олданбаыз.
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c. :лшемді сатау шін Са тау басыыз.
2. Метрикалар текшесіне текше есептеуін осыыз.
Осы мысал Метрикалы Крсеткіштерді сізді Метрикалар текшеізге арналан
баана таырыбы ретінде орнатылан.
a. Метрикалы текшені ашыыз.
b. Т"зімділік М'ні баана таырыбында тінтуірді о жвымен басып ж не
Текше Есептеуін  ру параметрін тадаыз.
c. Жаа есептеу шін депкі атты немесе з атыызды егізііз.
d. OK тймесін басыыз.
:рнек :деушісі ойындысы жаа есептеу шін ашыалады.
e. :рнек :деушісінде Combine leaf and consolidated тексеру орабын
тадаыз.
Бл опция есептеуді Тзімділік М ні баанасындаы барлы яшытара
абылдайды.
f. Келесі рнекті Жапыра ж'не біріктірілген "рнек ойындысына осыыз.
=ABS(IF [Metrics].tolerancetype = 1
then [Metric Indicators]:Tolerance
else [Metric Indicators]:Tolerance * [Metric Indicators]:Target )

Ке%ес: Нысан тармаын сонымен атар Терминдер ойындысында
тлсипатты жылжытуа ж не нысан аттарын рнекке жылжытуа олданасыз.
Мысалы, Т"зімділік т*рі тлсипатын Метрикалар лшеміне жылжытыыз
ж не сосын Ма сат ж не Т"зімділік мшелерін Метрикалы Крсеткіштер
лшемінен рнекке жылжытыыз.
g. :рнекті сатау ж не оны метрикалы текшеге олдануа OK тймешігін
басыыз.

Нтижелер
Метрикалар текшесіндегі Т"зіімділік М'ні баанасындаы м ндер азір рбір жола
атысты с йкестендірілген форматта крсетіледі.

Деректі метрикаларды, текшесіне осу
Крсеткіштер жйесі нысандарын раннан кейін сіз Метрикалар текшесіне деректі
осу шін р трлі дістерді олданасыз.

Осы тапсырма туралы
TM1 деректерін крсеткіштер жйесіні шешімінен алу шін, бастапы тйін ретінде
метрикалар текшесін пайдаланыыз. Сіз бны деректі Белсенді, Масатты ж не
Тзімді яшытара текшедегі р бір метрикаа арнап осу арылы жасай аласыз.
Мысалы, Табыс метрикасына арналан метрикалы крсеткішм ндерін есептеу шін:
1. Белсенді ж не Масатты метрикалар крсеткіші яшытарын Табыса арналан
атысты м ндермен бірге зірлеу.
2. Тзімділік м нін белсенді табысты масатты табыса салыстыру шін
абылданатын ретті анытау шін егізесіз.
3. Белсенді, Масатты ж не Тзімділік яшытарындаы м ндер содан кейін Кй,
Тренд ж не Трлілік сияты баса метрикалы крсеткіш м ндерге арналан
негізді амтамасыз етесіз.
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Кез келген алыпты дістерді деректерді TM1 сізді Метрикалар текшесіндегі
Белсенді, Масатты ж не Тзімділік яшытарын толтыру шін олдана аласыз.

Процедура
v Деректі олмен егізу:
М ндерді тікелей зіізді метрикалар текшесіне егізу. Деректерді олмен
енгізуге IBM TM1 Perspectives, TM1 Architect, жне TM1 Web жаттамасы, IBM
Cognos TM1 Applications жаттамасы, ж не IBM Cognos Insight жаттамасы ішінде
сипатталан.
v Дерек таралуын олдану:
Біріктіруді еншілесі м ндерін кру немесе тарату ішінде яшытарды аумаы
арасындаы м ндерді таратады. &осымша апарат алу шін, “Деректі текше
крінісінде тарату” бетте 54 араыз.
v Деректі Cognos TM1 TurboIntegrator бадарламасымен бірге егізу:
Текше ішінде кез келген олдау крсетілетін дерек кзінен деректерді импорттау
TurboIntegrator процессін жасауа IBM Cognos TM1 TurboIntegrator жаттамасы
ретінде сипатталан.
v Ережелерге негізделген есептеулерді пайдаланыыз:
Текше шін анытайтын ережелерді олдап жасау шін IBM Cognos TM1 Rules
жаттамасы ішінде сипатталан. Сіз сонымен атар текше есептеулерін немесе
лшем есептеулерін текше немесе лшем д режесінде анытайтын ережелерді
жаарта аласыз. МЫсалы, сіз дниежзілік м н немесе рнекті сізді метрикалар
текшесіндегі барлы метрикалара бірдей тзімділік д режесін абылдайды.
Текше есептеулері жайлы м ліметтері шін текше есептеулері араыз.
:лшем есептеулеріне м ліметтері шін лшем есептеулері араыз.

Ажыратылан метриканы ру
Осы тапсырма туралы
Ажыратылан метрика р трлі бірлік трлеріні еншілес метрикаларын олдана
отырып крсетілімді крсету шін арналан концептуалды метрика. Ажыратылан
метрпика здері талаптарына негіщделген лгі анытайтын ттынушы метрикалар.
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Процедура
1. Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында ^лгіні 'зірлеу басып ж не
метрика лшемін ашыыз.
2. Атау баанында <Жа%а м*шені енгізу> басыыз ж не аты жаа ажыратылан
метрикаа егізііз.
3. Метрикаларды жаа метрикадаы ажыратылан метрикаа орналастырыыз.
Мысалы: ажыратылан метрика Н'тижелілікті "ндіру деп аталып, Сатылан
к"лем, Сатылымдар табысы ж не -нім ызметі трлерін рады.
4. Б"лінген есептеу баанасында К"бірек белгісін еншілес метрикаларды кйіне
негізделген ажыратылан есебіне ру шін басыыз.
v К"птеген жарамды к*йлер кптеген жарамды еншілес метрикаларды кйін
крсетеді.
v Шамалы жарамды к*йлер шамалы жарамды еншілес метрикаларды кйін
крсетеді.
v Е% жиі к*йлер е жиі еншілес метрикаларды кйін крсетеді.
v Орташа к*йлер орташа еншілес метрикаларды кйін крсетеді.
5. Алдыы адамдарды метрика лшеміне кбірек мшелерді осу шін айталаыз.
6. Са тау тймешігін басыыз.

Келесі рекет
Ажыратылан метриканы раннан кейін ажыратылан метрика н тижелерін
крсеткіштер жйесінде кре аласыз.
-зара байланысты т*сініктер:
“Ажыратылан метрикалар” бетте 162
Ажыратылан метрика сізді метрика лшеміізден алынан кілт тешелімі
крсеткіші немесе лшеміне негізделген метрика болып табылады. Ажыратылан
метриканы мысалдары: &ызметкерді анааттылыы ызметкерді ызметт
н тижелеріне, ызметкерді айналымына ж не жала алыну нына негізделген
немесе Ттынушы анааттылыы нім ызметіне, айналымдарына ж не ттынушы
есебіне байланысты болады. Бл екі ажыратылан метрикалар сонымен атар келесі
ажыратылан метрика, Оverall Company Satisfaction рейтингісіне негіз бола алады.

TM1Серверінде крсеткіштер ж)йесіні, шешімін олдану
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында крсеткіштер жйелері
шешімін жасауды аятааннан кейін, оны баса пайдаланушылармен блісу шін
TM1 серверінде олдана аласыз. Содан кейін пайдаланушылар IBM Cognos
бадарламасындаы крсеткіштер жйелері диаграммаларын бизнес німділігін
баылау шін кре ж не зара рекеттесе алады.

Процедура
1. Бадарлама жаса тамасы татасында Бадарламалар алтасын тінтуірді о
жаымен басыыз ж не Жа%а > Бадарлама тймешігін басыыз.
Ескерту: TM1 Performance Modeler, ішіне кірген кезде, TM1 серверіне тікелей
осылсаыз, бадарламалар татасы крсетілмейді. Мына “TM1 серверіне тікелей
осылу” бетте 4 мекен-жайынан араыз.
2. Бадарлама шін атты терііз.
3. Бадарлама Т*рі м зірінен Орталы ты тадау.
4. OK тймесін басыыз.
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5. Текше крінісі нысанын атысушы к"ріністері аймаын жаа бадарлама шін
олдануа арналан метрикалр текшесінен жылжытыыз.
Ескерту: Сіз метрика текшесі крінісін тек бадарламаа ана оса аласыз.
Бадарламаа жеке сер ету диаграммаларын немесе стратегиялы карталарды
осу ммкін емес. Lдепкі бойынша сіз бадарламаа тадаан кріністерге
атысты барлы диаграммалар орналастырылан.
6. Клиенттер бліміні астындаы жаа бадарлама шін:
a. Cognos Insight - осылан немесе Cognos Insight - Таратылан параметрін
тадаыз ж не оны депкі ретінде орнату шін &депкі параметрін басыыз.
b. TM1 Application Web параметрі тадалмаанын тексерііз.
7. Бадарламаны сатаыз.
8. Бадарламаны батырманы о жаымен басып, Бадарламаны олдану
тймешігін тадаыз.
9. Бадарламаны белсенді ету ж не ашу шін IBM Cognos TM1 Applications
бадарламасын пайдаланыыз.
a. IBM Cognos TM1 Applications бадарламасын ашып, портал бетіне тііз.
b. &ралдар татасында Жа%арту белгішесін басыыз.
&ол жетімді бадарламалар Ат баанасында Мені% Бадарламаларым
кестесінде тізімделеді.
c. Бадарламаны белсенді ету шін, &рекеттер бааныны астындаы
Бадарлааманы белсенді ету белгішесін ныыз.
d. Бадарламаны ашу шін бадарлама атауын басыыз.
Бет жаартыланнан кейін бадарламаны атын екінші рет басу ажет болады.
Крсеткіштер жйесіні шешімі Cognos Insight бадарламасында ашылады.

Келесі рекет
Cognos Insight бадарламасы ашыланнан кейін, крсеткіштер жйелері шешіміндегі
крсеткіштер жйелеріні нысандарын ж не диаграммаларын круге ж не зара
рекеттерсуге болады.

$лестірілген бадарламамен бірге крсеткіштерді,
шешімін орналастыру
(лестірілген бадарлама ретінде крсеткіштер жйелері шешімін IBM Cognos Insight
бадарламасыны талартарына арнап арнайы адамдарды жинаын олдану.

Осы тапсырма туралы
Осы адамдар жмысты IBM Cognos TM1 :німділікті (лгілеу, IBM Cognos TM1
Бадарламалар ж не IBM Cognos Insight бадарламасымен жргізеді.

Процедура
1. Арнайы каталогты TM1 нысандарыны жергілікті кшірмесін орынауа
орнатыыз:
Каталог орналасуын DistributedPlanningOutputDir парметрін Cognos TM1
сервер тешелімі файлында олдана отырып крсетііз Tm1s.cfg.
Бл параметр каталогты TUnits трі жазылан кезде анытайды, ол кезде Cognos
Insight ндестірілген бадарламасы орналасады.
Мысалы: DistributedPlanningOutputDir=<location of the tunit directory>
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2. Бадарламаны IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында рыыз .
Мысалы, бадарламаны бекіту трін ру.
a. Географиялы лшемді бекіту бадарламасындаы бекіту иерархиясына
арналан негіз ретінде олдану.
b. Бекіту иерархиялы лшем лшемге арналан бастапы тйінді иеленентініне
сенімді болу. Мысалы, Дние жзін Солтстік Америка, Еуропа ж не баса
элементтерді барлыы бастапы элементке айтарлылатындай етіп осыыз.
c. Осы лшемнен динамсикалы болмайтын жаа ішкі жиынтыты рып ж не
оны бекіту иерархиясына арналан ішкі жиынты ретінде олдан.
3. (лестірілген кйде орналастырылатын бадарламаны тешеіз.
a. Cognos Insight - ^лестірілген трін Т тынушылар бліміні астынан
тадаыз.
b. Жетілдірілген *лгілеуді іске осу трін Жина тар бліміні астынан
тадаыз.
Бл опция басару текшесіне арналан олмен т уелділіктерді анытауды іске
осады.
c. &рекеттер > Бас ару нысандарын к"рстеу п рменнін TM1 нысандарын
басаура басыыз.
d. Са тау басып ж не содан кейін Жа%артуды басыыз.
олмен жасау т'уелделектері fалтасы автоматты трде бадарламаны
астында рылады. Бадарламаны астынан Lзірлеу тармаындаы &олмен
жасау Т уелділіктерін бір рет крсеіз, онда міндетті басару текшесін алтаа
оса аласыз.
4. Басару текшелерін атысты крсеткіштер жйелері диаграммаларына олмен
жасау т'уелділіктері алтасына жылжытыыз:
Келесі атау трлендірулерін іздеу арылы крсеткіштер жйелері
диаграммаларына арналан басару текшелерін таба аласыз:
v Lсер ету диаграммасы - }MI_metrics_cube_name
v Стратегиялы карта - Стратегиялы карта секілді бірдей атты натымен бірге
басару текшесі Мысалы, Strategy_map_name.
v Ттынушы диаграммасы - Ттынушы диаграммасы секілді бірдей атты
натысымен бірге басару текшесі. Мысалы, Custom_diagram_name.
5. Бадарламаны сатау, тексеру ж не олдану:
a. Бадарламаны о жаын басып ж не Бадарламаны са тау трін басыыз.
b. Бадарламаны о жаын басып ж не Бадарламаны Тексеру трін басыыз.
c. Бадарламаны батырманы о жаымен басып, Бадарламаны олдану
тймешігін басыыз.
6. Cognos TM1 Бадарламалар порталында з бадарламаызды тізімге
орналастырып ж не оны белсендендіру шін Белсендендіру белгісін басыыз.
7. Cognos Insight бадарламасын ру ж не баылауды татасын жариялау шін
ашыыз:
a. Cognos Insight бадарламасын ралдар татасынан Cognos TM1
Бадарламалар порталынан ашыыз.
b. Cognos Insight бадарламасында TM1 серверімен байланыстырып ж не
олданан бадарламаны тадау.
&рекеттер басып > IBM Cognos TM1 бадарламасына осылу, Жоспарлау
Серверіне кіру, тадау, онда сізді бадарламаыз орналасан ж не содан
кейін осылу трін басыыз.
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c. Баылау татасын зіізді крсеткіштер жйелері нысандарын, сонымен
атар &олмен жасау Т уелділіктері алтасына осан крсеткіштер жйелері
диаграммаларын олдана отырып ру.
d. Баылау татасын жариялау, біра Жариялау ж'не ^лестіру опциясын
тадамаыз.
&рекеттер > Жариялау басып ж не содан кейін Жариялау опциясын
басыыз.
Бл сізді бадарламаызды TM1 серверінде жаартады.
8. Cognos TM1 Бадарламалар порталында лестіру кйіндегі тйіндерді біріне
арналан бадарламаны ашыыз.
Сіз ран баылау татасын лестіру кйінде ана кре аласыз.

Крсеткіштер ж)йесі жне ауіпсіздігі
&алыпты IBM Cognos TM1 ауіпсіздік адамдарын крсеткіштер жйелері
пайдаланушыларына арналаннысан д режелі ауіпсіздігіні р трлі трлерін
тешелеу шін олдана аласыз. Нысан д режелі ауіпсіздікті р трлі олдану
жадайларына негізделген нысандара аранап тешелей аласыз.
Крсеткіштер жйесі нысандарына арналан ажетті ауіпсіздікті крсеткіштер
жйелері шешімінде оларды жарияламас брын шолып ж не абылдаыз.
&ауіпсіздікті зіізді крсеткіштер жйелері нысандарыыза оларды ру немесе
олар аяталаннан кейін абылдай аласыз.
Сіз абылдаан ауіпсіздікке байланысты пайдаланушылар крсеткіштер жйелері
нысандарымен атынасуа тырысу кезінде жеткілікті ауіпсіздік ережелерін
иеленбегендіктен хабарламаларды креді. Кейбір жадайларда пайдаланушылар
крсеткіштер жйелері нысандарын тіптен круге абілетті болмауы ммкін.
Осы ауіпсіздік таайындауларын тешелеу шін сіз не TM1 ADMIN не
SecurityAdmin топтарыны мшесі болуы тиіссіз.
IBM Cognos TM1 :німділікті (лгілеу бадарламасын ауіпсіздік жинатарын
олдану шін олданыыз.

Крсеткіштер ж)йесі ауіпсіздігіне арналан жадайлар
олдану
Келесі мысалдарды ауіпсіздікті ай д режесі сізді крсеткіштер жйелері
нысандарыыза абылданатынын анытау шін олданыыз. :су аумаы бойынша
талап етілген ауіпсіздікті кіші аумаы ретіндегі мысалдар реті жеке крсеткіштер
жйелері нысандарына ж не лшем мшелеріне арналан.

Yкімші емес пайдаланушылара крсеткіштер
ж)йелеріні, нысандарына е, аз атынасты беру
Ттынушыдаы барлы крсеткіштер жйелері нысандарын ашу шін кімші емес
пайдаланушылара арналан е аз ауіпсіздік атынасын анытау ж не тешелеу шін
келесі апаратты олданыыз. Ттынушылар IBM Cognos Insight немесе IBM Cognos
TM1 Вебін олданады. Бл адамдар барлы крсеткіштер жйелері нысандарына
олданылады; крсеткіштер текшесі, сер ету диаграммасы, стратегиялы карта ж не
тешелетін диаграммалар.
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Осы тапсырма туралы
IBM Cognos TM1 бадарламасында ауіпсіздікті атыстыра алатын нысандар не
алыпты (ттынушымен аныталан) нысандар не басару (жйемен аныталан)
нысандары болып табылады. Бл нысандар текшелерді, лшемдерді ж не лшемді
мшелерді амтиды. &ауіпсіздікті крсеткіш жйесіне абылдаан кезде текшелер,
лшемдер ж не лшем мшелеріне арналан алыпты ж не басару нысандарына
ауіпсіздікті абылдау талап етіледі.
Мнда трт нысан бар; крсеткіштер текшесі, сер ету диаграммасы, стратегиялы
карта ж не ттынушы диаграммасы. Крсеткіш жйесі текшесі алыпты болады,
пайдаланушымен TM1 нысаны аныталады, біра сер ету диаграммасы,
стратегиялы карта ж не ттынушы диаграммасы жйе арылы аныталан басару
нысандары арылы крсетіледі.
Пайдаланушы READ ережелерін барлы осы крсеткіш жйесі нысандарына Cognos
Insight немесе Cognos TM1 Вебіндегі нысандармен араласып ж не кру шін ажет
етеді.
Ескерту: Крсеткіш жйесіне арналан алыпты ж не басару нысандары туралы
апаратты кру шін IBM Cognos TM1 :німділікті Модельдеу бадарламасындаы
Модельдеу татасын ашып ж не нысанды ныыз. Нысан ж не оан атысты
нысандар туралы апаратСипаттар татасында крсетілген.
Метрикалар текшесі
Метрикалар текшесі немесе крсеткіш жйесі торы алыпты нысандардан
трады. Мысалы, Крсеткіш Жйесі деп аталатын деттегі метрикалар
текшесі Метрикалар, Крсеткіштер, География ж не Уаыт деп аталатын трт
лшемдерден жасалан.
&сер ету диаграммасы
Lсер ету диаграммасы алыпты ж не басару нысандары рамынан трады.
Нысандар атаулары диаграммаа арналан атысты метрикалар текшесі
аттарына негізделген нысандар атауы. М селен, Крсеткіш жйесі деп
аталатын метрикалар текшелеріне арналан деттегі сер ету диаграммасы
}MI_Scorecard деп аталатын басару текесіні бірінен ж не three dimensions
named Metrics, }MI_Scorecard_I, ж не }MI_Scorecard_D деп аталатын ш
лшемдерден трады.
Стратегиялар картасы
Стратегиялы карта алыпты ж не басару нысандары рамынан трады.
М селен, Тедестірілген Крсеткіш жйесі деп аталатын стратегиялы карта
Тедестірілген Крсеткіш Жйесі деген сол атаумен басару текшесі арылы
аныталан. Ол трт лшемнен трады - География, Уаыт, Крсеткіштер деп
аталатын траты лшемдер ж не Тедестірілген Крсеткіштер Жйесі деп
аталатын бір басару лшемінен трады.
Пайдаланушы диаграммасы
Ттынушы диаграммасы алыпты ж не басару нысандары рамынан
трады. Мысалы, Ттынушы деп аталатын ттынушы диаграммасы да
Ттынушы деп аталатын бір басару текшесінен ж не ш лшемдерден
трады. :лшемдер Метрикалар деп аталатын бір алыпты лшемді,
}MD_Scorecard}_Custom_I ж не }MD_Scorecard}_Custom_D деп аталатын
екі басару лшемдерін амтиды.
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Процедура
1. Осы сценарий шін ішкі орнатуын рыыз.
Cognos TM1 :німділікті Модельдеуде кімші пайдаланушы ретінде кіріп ж не
келесі адамдарды аятаыз:
a. Метрикалар, Метрикалы Крсеткіштер, География ж не Уаыт лшемдерін
амтитын Крсеткіштер жйесі деп аталатын метрикалар текшесін рыыз.
b. Кем дегенде бір сері бар Lсер ету диаграммасын тешеіз.
c. Lдепкі параметрлерді пайдалану арылы стратегиялы картаны жасаыз.
d. Тешелетін диаграмманы рыыз ж не нктені А&Ш тріне осыыз.
e. Орталы тр бадарламасын рып ж не оны Cognos TM1 Бадарламалар
порталына орналастырыыз.
2. Жмыс кеістігін Cognos Insight бадарламасында рыыз:
a. Cognos TM1 Бадарламалар порталынан кімші ретінде кіріп ж не
бадарлама/жмыс кеістігін Cognos Insight бадарламасында ашыыз.
b. Cognos Insight бадарламасында келесі трт нысанды кенепке осыыз:
метрикалар текшесі, стратегиялы карта, ттынушы диаграммасы ж не сер
ету диаграммасы.
c. Жмыс кеістігін сатаыз.
3. Cognos TM1 :німділікті Модельдеуде nonadmin деп аталатын пайдаланушыны
рып ж не оны nonadmingroup тобына абылдаыз.
Бл пайдаланушы барлы крсеткіштер жйелері нысандарын Cognos TM1
Бадарламасынан ж не Cognos Insight бадарламасынан ашып ж не кре алады.
4. CubeSecurity басару текшесін олдана отырып текше ауіпсіздігін орнатыыз.
nonadmingroup тобы келесілер ретінде арнайы текшелерге абылдануын талап
етеді:
a. Метрикалар текшесін кру шін READ атынасын nonadmingroup тобына
Крсеткіштер жйесі текшесіне орнатыыз.
b. Барлы крсеткіштер жйелері диаграммаларын кру шін, READ атынасын
келесі басару текшелері шін nonadmingroup тобына орнатыыз:
v }MD_Scorecard}_Custom
v }MI_Scorecard
v }MS_Scorecard}_Balanced Strategy
Ескерту: CubeSecurity басару текшесінде жмыс істеу кезінде стратегия
картасы мен ттынушы диаграммалар шін басару текшелеріні толы
аттары }MS_metrics_cube_name}_ ж не }MD_metrics_cube_name}_
файлдарыны префиксімен бірге орналасан.
5. DimensionSecurity басару текшесін олдана отырып лшем ауіпсіздігін
орнатыыз.
nonadmingroup тобы келесілер ретінде арнайы лшемдерге абылдануы тиіс:
a. READ атынасын алдыы адамдардаы Крсеткіштер жйесі текшесіне
орнатан кезде, TM1 бадарламасы пайдаланушыны READ атынасын
Крсеткіштер жйесі текшесіндегі лшемдерге автоматты трде орнатады.
Ережелер тмен арай атарластырылан.
b. READ атынасын алдыы адамдардаы }MD_Scorecard}_Custom,
}MI_Scorecard ж не }MS_Scorecard}_Balanced Стратегиялы текшелерге
орналастыран кезде, TM1 бадарламасы пайдаланушыны READ атынасын
}MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard ж не }MS_Scorecard}_Balanced
Стратегиялы басару текшелеріндегі лшемдерге автоматты трде
орналастырады.
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c. nonadmingroup тобы READ атынасын }Cubes лшеміне орнатыыз.
6. &ажет боланда мше дегейіндегі ауіпсіздігін крсеткіштер текшесін ран
барлы лшемдер шін тешеуді алауыыз ммкін.
&ауіпсіздікті алдыы адамдарда сипатталандай тешелегеннен кейін
nonadmingroup тобы READ атынасын метрикалар текшесін ран барлы
лшемдердегі барлы мшелеріне иелене алады. Текшені бліктерін кру шін
пайдаланушылар READ атынасын текшені ран лшемдерде иеленулері тиіс.
Осы жинатарды натылаыыз келсе, мше ауіпсіздігі ережелерін олмен
орнатыыз немесе оларды орнату шін ережелерді рыыз.

крсеткіштер ж)йелері нысандарын абылдауды
рсаулау
Бл жадайда пайдаланушы атынасын р трлі крсеткіштер жйелері нысандарына
рсаулуа тырысамыз. Бл нысандар крсеткіштер текшесін, стратегиялы карта
диаграмманы, тешелетін диаграмманы ж не сер ету диаграммасын амтиды.

Осы тапсырма туралы
Осы пайдалану жадайында кімші пайдаланушы жмыс кеістігін IBM Cognos
Insight бадарламасымен бірге трт крсеткіш жйелеріні нысандарын рады.
Содан кейін трт жаа пайдаланушыларды рып ж не ауіпсіздікті р бір
пайдаланушы крсеткіш жйесіні нысандарынан шектелетіндей тешелеіз.

Процедура
1. Стратегиялы диаграммаа атынасты рсаулау:
a. NA_no_balanced пайдаланушысын рып ж не оларды NA_No_Balance_Group
тобына таайындаыз.
b. NA_No_Balance_Group тобына барлы крсеткіштер жйелері нысандарын
кру шін ажет е кіші ережелерді берііз.
&осымша апарат алу шін, “Lкімші емес пайдаланушылара крсеткіштер
жйелеріні нысандарына е аз атынасты беру” бетте 192 араыз.
c. READ ытарын NA_No_Balance_Group тобы шін }MS_Scorecard}_Balanced
крсеткіштер жйесінде жойыыз.
d. IBM Cognos TM1 бадарламалар порталына NA_no_balanced пайдаланушысы
ретінде кіріп, Cognos Insight ішінде бадарламаны ашыыз.
Пайдаланушы круге, атынасуа ж не тек келесі трлерді жаа нысандарын
жылжытуа ммкіндігі бар; метрикалар текшесі, ттынушы диаграммасы ж не
сер ету диаграммасы.
Пайдаланушы Стратегиялы карта диаграмма шеберін круі тиіс, біра ол осы
пайдаланушыны шебер мазмнын круге рсаты жо екенін тсіндіретін
ателік хабарламасынан басасында бос болуы тиіс.
Пайдаланушы нысан тармаындаы стратегиялы карта белгісін нысанны
тармаында кре алмайды.
2. &атынасты тешелетін диаграммаа рсаулау шін:
a. NA_no_custom пайдаланушысын рып ж не оларды NA_No_Custom_Group
тобына таайындаыз.
b. NA_No_Custom_Group тобына барлы крсеткіштер жйелері нысандарын кру
шін ажет е кіші ережелерді берііз.
c. READ ыын NA_No_Custom_Group тобы шін }MD_Scorecard}_Custom cube
ішінде жойыыз.
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d. Cognos TM1 бадарламалары порталына NA_no_custom пайдаланушысы
ретінде кіріп ж не бадарламаны Cognos Insight бадарламасында ашыыз.
Пайдаланушы круге, атынасуа ж не тек келесі трлерді жаа нысандарын
жылжытуа ммкіндігі бар; крсеткіштер текшесі, стратегиялы карта ж не
сер ету диаграммасы.
Пайдаланушы тешелетін диаграмма виджетін круі тиіс, біра ол осы
пайдаланушыны шебер мазмнын круге рсаты жо екенін тсіндіретін
ателік хабарламасынан басасында бос болуы тиіс.
Пайдаланушы нысан тармаындаы тешелетін диаграмма белгісін нысанны
тармаында кре алмайды.
3. &атынасты Lсер ету диаграммасына рсаулау шін:
a. NA_no_impact пайдаланушысын рып ж не оларды NA_No_Impact_Group
тобына таайындаыз.
b. NA_No_Impact_Group тобына барлы крсеткіштер жйелері нысандарын кру
шін ажет е кіші ережелерді берііз.
c. READ ыын NA_No_Impact_Group тобы шін }MI_Scorecard cube ішінде
жойыыз.
d. Cognos TM1 Бадарламалар порталына NA_no_impact пайдаланушысын
олдана отырып кіріп ж не бадарламаны Cognos Insight бадарламасыны
ішінде ашыыз.
Пайдаланушы круге, атынасуа ж не тек келесі трлерді жаа нысандарын
жылжытуа ммкіндігі бар; крсеткіштер текшесі, стратегиялы карта ж не
тешелетін диаграмма.
Пайдаланушы ттынушы диаграмма шеберін кре алады, біра ол осы
пайдаланушыны шебер мазмнын круге рсаты жо екенін тсіндіретін
ателік хабарламасынан басасынан бос болуы тиіс.
Пайдаланушы нысан тармаында сер ету диаграмма белгісін нысанны
тармаында кре алмайды.
4. &атынасты Крсеткіштер жйесі текшесіне рсаулау шін:
a. NA_no_scorecard пайдаланушысын рып ж не оларды
NA_No_Scorecard_Group тобына таайындаыз.
b. NA_No_Scorecard_Group тобына барлы крсеткіштер жйелері нысандарын
кру шін ажет е кіші ережелерді берііз.
c. READ ыын NA_No_Impact_Group тобы шін крсеткіштер жйесі текшесінде
жойыыз.
d. Пайдаланушы лі де крсеткіштер жйелерін зірлеген лшемдерге ыы
бар екеніне сенімді болыыз: География, К рсеткіштер,, Метрикалар, ж не
Уаыт.
e. Cognos TM1 бадарламалары порталына NA_no_scorecard пайдаланушысын
пайдаланып кіріп ж не бадарламаны Cognos Insight бадарламасында
ашыыз.
&ате туралы хабар крсетіледі.

Крсеткіштер лшеміндегі жеке крсеткіштерге
атынасты шектеу
Осы жадайда крсеткіш лшеміндегі сатылымдар крсеткішінде пайдаланушыны
кіру ыын лыптаймыз. Бл мысал жеке крсеткішке шектеу атынасыны трт
негізгі крсеткіштер жйелері нысандарыны алайша сер етуін крсетеді;
метрикалар текшесі, стратегиялы карта, ттынушы диаграмма ж не сер ету
диаграммасы.
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Осы тапсырма туралы
Осы пайдалану жадайында кімші пайдаланушы жмыс кеістігін IBM Cognos
Insight бадарламасымен бірге кенепте лдеашан орналасан трт крсеткіш
жйелеріні нысандарын рады.
Бл мысал крсеткіштер жйелеріні нысандарыны келесі тешелімін олданады:
v Крсеткіш лшемі трт крсеткішті амтиды Табыс, Шы ын, Адам саны ж не
Сатылымдар.
v Lсер ету диаграммасы Сатылымдар сияты сер ету крсеткіші Табыс шін амтиды.
v Стратегиялы карта Сатылымдар параметрін Табыс сімі шін тадалан крсеткіш
ретінде амтиды.
v Ттынушы диаграммасы амтамасыз етілген дниежзілік карта лгісі суретін
олданады ж не Канада шін арналан Сатуларды амтитын нктені амтиды.

Процедура
Сатулар метрикасын рсаулау:
1. NA_no_metric пайдаланушысын рып ж не оларды NA_No_Metric_Group тобына
таайындаыз.
2. NA_No_Metric_Group тобына барлы крсеткіштер жйесіні нысандарын кру
шін ажет е кіші ережелерді береді.
&осымша апарат шін, “Lкімші емес пайдаланушылара крсеткіштер
жйелеріні нысандарына е аз атынасты беру” бетте 192 араыз.
3. READ ыын NA_No_Metric_Group тобына арналан ережені крсеткіш
лшеміндегі сатылымдар элементінде жойыыз.
4. Сатулар метрикасына арналан сілтеме сонымен атар стратегиялы карта шін
басару лшемінде орындалады. READыын NA_No_Metric_Group тобына
арналан сатылымдар мшесін }MS_Scorecard}_Balanced Крсеткіштер жйесі
лшемінде жойыыз.
5. IBM Cognos TM1 Бадарламалар порталына NA_no_metric пайдаланушысы
ретінде кіріп ж не бадарламаны Cognos Insight бадарламасында ашыыз.
Пайдаланушы жаа крсеткіштер жйесі нысандарын круге, рекеттесуге ж не
апаруа: крсеткіштер текшесі, стратегиялы карта, тешелетін диаграмма ж не
сер ету диаграммасы.
Пайдаланушы барлы трт крсеткіштер жйелері шеберлерін креді, біра
келесілердегідей осы нысандардаы Сатулар метрикасындаы кез келген
сілтемелерді кре алмайды:
v Крсеткіштер текшесі - Сатулар крсеткіші торда крсетілмейді.
v Стратегиялы карта - Сатулар крсеткіші алыма сзкмекте крсетілмейді.
Бл сонымен атар :сім Табысында кй санаына атыспайды.
v Ттынушы диаграммасы - Сатулар нктесі ттынушы диаграммасында
крсетілмейді.
v Lсер ету диаграммасы - Табыс крсеткішке баытталан болан кезде, онда
баытталан крсеткішке ештее атысты крсетілмейді.

Крсеткіштер ж)йесі келешектері мен ма саттарын
шектеу атынасы
Осы мысал пайдаланушыны кіру ыы NONE шін стратегиялы картадаы
нысандарды біріне болса не болатынын крсетеді.

Блім 10. Cognos TM1 Scorecarding бадарламасы

197

Осы тапсырма туралы
Осы сценариді тешеу шін, NONE кіру ыын теестірілген стратегия деп аталатын
стратегия картасында табыс сімі нысаны шін бересіз.
Басару лшемі Стратегиялы Картасына арналан болаша ммкіндіктер мен
масаттарды орындайды. Мысалы, Те#дестірілген стратегия деп аталатын
стратегиялы карта Те#дестірілген стратегия сас атпен басару текшесімен
аныталады. Стратегилы картаа арналан келешек ммкіндіктер мен масаттар
сонымен атар Те#дестірілген Стратегия бірдей атты иеленетін басару лшемінде
аныталады.

Процедура
1. IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында&рекеттер м'зірі >
Бас ару Нысандарын К"рсету тймешігін басыыз.
2. ^лгі жаса тамасы татасын Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында
Те%дестірілген стратегия басару лшемін тінтуірді о жаымен басыыз ж не
ауіпсіздікті те%шеу > Кіру
ы тары р саттарын > Элементтер шін
тадаыз.
3. Масаты жо атты топты тадаыз ж не WRITE кіру ыын &аржылы, :сім
Табысы масатынан баса барлы келешек ммкіндіктер ж не масаттара
таайындаыз.
4. Сол бір масат шін, NONE ыын масаты жо тобына таайындаыз.
5. Cognos Insight бадарламасын No_Objective тобындаы пайдаланушы ретінде
ашу.
6. Стратегиялы картасын кенепке апарыыз.
Стратегиялы карта бос ж не ателік крсетіледі.
ателік - Сізде бл келешек ммкіндіктер мен масаттар а арнал ан ауіпсіздік ережелер жо.

Крсеткіштер ж)йесіні, нысандарын тасымалдау
Тасымалдау ммкіндігін IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында
Крсеткіш Жйесі нысандарын бір IBM Cognos TM1 ортасынан басасына
тасымалдау шін олдана аласыз.
Келесі апарат Крсеткіштер Жйесі нысандары р трлі трлерінен тасымалдауды
талаптары мен рекеттерін белгілейді. Трлер крсеткіштер текшесі, Lсер ету
диаграммаларын, Стратегиялы Карта диаграммаларын ж не Ттынушы
диаграммаларын амтиды.
Тасымалдау ммкіндігі туралы толы апарат алу шін келесі файлды араыз
Блім 8, “(лгі нысандарын ж не бадарламаларды тасымалдау”, бетте 123.

Крсеткіштер ж)йесі нысанын тасымалдауа арналан
жалпы адамдар
Тасымалдауа арналан крсеткіштер жйесін тадаан кезде, TM1 бадарламасы
автоматты трде тасымалдануы тиіс ажетті атысты нысандарды анытайды.
Крсеткіштер жйесіні нысанын тасымалдау шін:
1. TM1 Performance Modeler бадарламасындаы (лгіні Lзірлеу татасыны
тармаында кшіргііз келген Крсеткіштер жйесі нысанын орнатыыз.
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2. Нысанды тінтуірді о жаымен басыыз ж не Сырт ы тасымалдау параметрін
тадаыз.
3. Шыыс орналасуына арналаналтаны тадап ж не OK тймешігін басыыз.
TM1 бадарламасы нысандыавтоматты трде талылап ж не баса нысандарды
тасымалдау рдісіне кірістірілуін анытайды. Бл рдіс аяталан кезде
Тасымалдау ойындысы крсетіледі.
4. Егер сіз текше дерегін тасысалдау рісімен бірге амтыыыз келсе, Ма сат:
Файлдар ралдар татасында Деректі те%шелеу белгісін тадап ж не
Текшелерге арналан деректі кірістіру опциясын тадаыз.
Бл опция кбінесе метрикалар текшесіне атысты болады ж не белсенді дерек
м ндерін амтитын баса TM1 текшелерін амтиды.
Lдепкі бойынша сырта тасымалдау рдісі [яшы дерегісіз осу кптеген
текшелерге орнатылып ж не дерек м ндерін тасымалдауа кірістірмейді. Текше
дерегін кірістіру тадауы масатты ортаа не саталатыныны байланысты болады.
Ішке тасымалдаан кезде сіз сонымен атар нысандарды тазалайсыз.
5. Тасымалдау трін сырта тасымалдау рдісін аятау шін басыыз.

Крсеткіштер текшелерін тасымалдау
Крсеткіштер текшесі алыпты TM1 текшесі болып табылады, тек текше тлсипатын
олдану арылы крсеткіштер текшесі ретінде айындалады. Бл таайындау
тасымалдау талылауы рдісі кезінде аныталады ж не текшеге арналан атысты
нысандарды барлыы тасымалдауа кірістіру шін автоматты трде тадалады. Бл
барлы атысты крсеткіштер жйелерін тадалан метрикалар текшесіне кірістіреді.
Мысалдар диаграмманы ж не стратегиялы картаны немесе текшеге негізделген
ттынушы диаграммаларын кірістіреді.
Егер текше дерегін тасымалдауды тадайтын болсаыз, тасымалдау баса TM1
текшелері ретінде рекет етеді ж не белсенді дерек м ндерін крсеткіштер
текшесінен кірістіреді.

Yсер ету диаграммаларын тасымалдау
Тасымалдау шін Lсер ету диаграммасын тадаан кезде, атысты крсеткіштер
текшесі т уелді нысан ретінде автоматты трде кірістіріледі. Тасымалдаумен бірге
автоматты трде тадалан баса нысандар басару текшесін амтиды. Бл
диаграмманы, метрикалы лшемді метрикалар текшесінен ж не диаграмма туралы
метадеректі амтитын басару лшемдерді анытайды. Диаграммалар текшесіндегі
дерек сонымен атар автоматты тасымалдауа орнатылады.
Есте са та%ыз: Крсеткіштер текшесі сонымен байланыстырылан тек бір сер ету
диаграммасын иеленеді.

Стратегиялы карталарды тасымалдау
Стратегиялы карта сырта тасымалдау автоматты трде атысты крсеткіштер
текшесін т уелді нысан ретінде амтиды. Стратегиялы карта басару текшесі арылы
аныталып ж не атысты крсеткіштер текшесі ретінде бірдей лшемділікті иеленеді.
Мнда тасымалдауа арналан диаграммада дерек жо, себебі ол есептелген текше
болып табылады.
Есте са та%ыз: Крсеткіштер текшесі бір немесе бірнеше стратегиялы карта амти
алады.

Блім 10. Cognos TM1 Scorecarding бадарламасы
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Те,шелетін диаграммаларды сырт а тасымалдау
Тешелетін диаграмманы тасымалдау автоматты трде атысты метрикаларды т уелді
нысан ретінде амтиды. Баса барлы атысты жиі ж не басару лшемдері ж не
текшелері сонымен атар автоматты трде тадалады, диаграмма шін
пайдаланушымен аныталан дік суретті кірістіреді.
Есте са та%ыз: Метрикалар текшесі бір немесе бірнеше ттынушы диаграммаларын
амтиды.

Крсеткіштер ж)йесі хабарламаларына кіру
IBM Cognos TM1 :німділкті (лгілеу бадарламасын ж не IBM Cognos Insight
бадарламасын р бір бадарлама шін кіруге арналан Крсеткіштер жйесі
хабарламаларын жазу шін тешелей аласыз. Осы хабарламаларды Крсеткіштер
жйесі рекеттерін басару не ааулытарын жою шін олдана аласыз.
Крсеткіштер жйесі хабарламалары log4j журналын олдана отырып Cognos TM1
:німділікті (лгілеу ж неCognos Insight бадарламасында жазылады.
Крсеткіштер жйесіні келесі аумаы туралы хабарламаларды тіркеу шін кіру
сипаттары файлындаы кірушілерді тешелей аласыз:
К"рсеткіштер ж*йесіні% 'рекеті туралы жалпы хабарламалар
log4j.logger.Metrics=DEBUG
К"рсеткіштер ж*йесі "німділігі туралы хабарламалар
log4j.logger.com.ibm.cognos.perf.Metrics=DEBUG
К"рсеткіштер ж*йесіні% диаграммалары мен к"ріністері туралы хабарламалар
Бл кіруші тек Lсер ету диаграммасы ж не Стратегиялы Карта ана
абылданады.
log4j.logger.RAVEMetrics=DEBUG
Lдепкі бойынша кіру кнделікті масаттара арналан ажетті хабарламаларды жазу
шін тешеленеді ж не алыпты жадайда ретелуін ажет етпейді. Кейбір
жадайларда сізIBM Ттынушымен &олдауды Крсеткіштер жйесі рекеті туралы
кбірек арнайы хабарламаларды жазуа арналан кіру тешелімін згерту шін бірге
жмыс істеу ажет болады.
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Блім 11. IBM Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасына кімшілік ету жне техникалы
крсету

олдау

IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасындаы параметрлерді
отайландыру, процестерді басару ж не бадарламаларды тасымалдау сияты
кімшілік ету ж не техникалы олдау крсету тапсырмаларын орындаыз.

Текше жадын олдануды о,тайландыру
Текшеде німділігін жетілдіру шін олданылан жадын отайландыру.

Осы тапсырма туралы
Мына себептермен даму ортасында жмыс істеген кезде ана текше жадын
олдануды отайландырыыз:
v Текшеде олданылан жадыны отайландыру шін кптеген жады ресурстары
талап етіледі. Отайландыру процесі барысында IBM Cognos TM1 серверіндегі
уаытша RAM отайландырып жатан текшеде екі есе атады. Мысалы, 50 MB
текшеге отайландыру шін 100 MB RAM ажет.
v Отайландыру орындалып жатан кезде, сервер барлы пайдаланушыларды
срауларын лыптайды.
Ескерту: Текше жадын олдануды отайландыру лшем т ртібін згертумен бір
емес.

Процедура
1. Текшені ашып ж не Текше "лшемдерін о%тайландыры%ыз белгішесін басыыз
.
2. Жа%а т'ртіп терезесіндегі лшемді басыыз.
3. Тізімдегі лшемні т ртібін жылжыту шін Жоары немесе Т"мен тймешігін
басыыз.
4. -згертілген пайыз м ніне назар аударыыз. Егер осы м н теріс болса,
лшемдерді жаа реті жадты аз пайдаланады ж не тиімдірек болады.
5. :лшемдерді тиімді т ртібіне ол жеткізгенше 2 ден 4 дейінгі адамдарды
айталаыз.
6. OK тймесін басыыз.
ж не Са тау немесе ретінде са тау
7. &рекеттер м'зірі белгішесін басыыз
п рменін басыыз. Текше жадыны отайлы олдануа тешелген.

Процестерді бас ару
Деректерді импортталан ж не IBM Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасында паайдаланылан т сілін жасау, згерту ж не жоспарлау шін
процестерді басарыыз.
-зара байланысты тапсырмалар:
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“Деректерді Интерактивті импорттау ммкіндігін пайдаланып импорттау” бетте 13
Бастапы деректер кптеген баандарды амтыанда, бастапы деректерді зерттеп,
андай баандар лшемдер, дегейлер, тлсипаттар немесе крсеткіштер крсетілу
керектігін анытаыз. Текшедегі тек лшемдерді немесе лшемдер ж не
крсеткіштерді екеуін де импорттауа тадай аласыз. Кз деректері файл, тізім есебі,
текше крінісі, лшемні Ішкі жиындары немесе реляциялы деректер кзі болуы
ммкін.
“Деректерді атысты деректер кзінен импорттау” бетте 19
Реляциялы деректер кзінен деректі импорттамас брын, реляциялы деректер кзін
ж не SQL срауын жасауды тсінгеніізді тексерііз. ODBC байланыстары
аныталанын тексерііз. Байланысан кйде жмыс жасаанда, серверде аныталан
ODBC реляциялы дереккзін пайдаланасыз.

Процесті жасау
Импортталатын дерек кзін, деректерді салыстыруларын ж не осымша \іс
р сімдерді анытайтын процесті жасаыз. Процесті кез еклген уаытта іске оса
аласыз немесе процесті аныталан зілістерде іске осуды жоспарлай аласыз.

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы процесті сатайтын алтаны батырманы о жаымен
> Процесс.
басыыз ж не Жа%а белгішесін басыыз
2. Процесс атауын енгізііз ж не OK тймешігін басыыз. &алта ашылып, (лгі
жобасы татасында жаа процесс крсетіледі. (рдіс крінісі сізге рдісті
анытауа рсат береді.
3. “Деректерді Интерактивті импорттау ммкіндігін пайдаланып импорттау” бетте
13 немесе “Деректерді атысты деректер кзінен импорттау” бетте 19 бірі шін
адамдарды орындаыз.

Мысалы: жа,а талаптар прототипі
Жаа талаптар прототипі сияты, наты бір жадайларда ш наты функцияларды
орындайтын бір процесті жасау шін Интерактивті импорттауды пайдалана аласыз:
v лшемдерді жасайды немесе жаартады
v текшелерді жасайды немесе жаартады
v деректерді жктейді
Lдеттегі ндіріс ортасында бл функцияларды ш трлі процесс ретінде бле аласыз.
Бл, згертулер енгізуге немесе техникалы ызмет крсетуді орындауа икемділік
береді. Оны стіне, ш процестен тратын кнделікті жмысты жасай аласыз. Бл
деректерді траты жаарылып труын жоспарлау ммкіндігін береді. Мысалы,
кнделікті жмысты р кні тн ортасында іске осу шін жоспарлау керек .
Шарулары жайлы осымша апарат шін “Процестерді жоспарлау” бетте 205
араыз.

Келесі рекет
(рдісті оны орындалуларын згерту арылы дей аласыз немесе рдісті жмысты
блігі ретінде жоспарлай аласыз.
(лгі жобасы татасындаы кнделікті жмысты батырманы о жаымен басу ж не
Процесті орындау тймешігін басу арылы процесті кез келген уаытта іске оса
аласыз.
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Процесті ,дегішті пайдалану
Процесті дегіш процесс жасалан кезде аныталан процедураларды згерту
ммкіндігін береді.

Процесс ,дегішін пайдалану кездері
Келесі рекеттерді орындайтын кезде, процесті дегішті пайдаланыыз:
v Интерактивті импорттауды іске осан кезде жасалан процесті натылау
v процесс сценарийін жасау
v Интерактивті импорттауды айналып ту
v Оны бірден орындаусыз процесс ру

Процесс ,дегішін TurboIntegrator ,дегішімен салыстыру
Процесс дегішінде кптеген пайдалы деу тапсырмаларын орандау ммкіндігін
беретін ралдар татасы бар. Мысалы, тсініктеме/ескертпеу белгішесін басыыз
тадалан м тінге тсініктеме беруге арналан. Немесе кмекші мазмн
белгішесін баса аласыз

жарамды функцияларды тізімін круге арналан.

IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасындаы процесті дегіш
жазбаларында жасалан таырып та ж не жасалан м лімдемелер де бар.
TurboIntegrator жазбаларында жасалан таырыптар емес, м лімдемелер бар.
Кейбір процесс дегіш п рмендері TurboIntegrator жо. Мысалы, процесс
дегіште мына екі сызы арасындаы м нді жабу арылы жылжымалы мазмн
жасауа болады:
#Region region_name
#EndRegion

Келесі дерек трлеріне IBM Cognos TM1 Architect бадарламасында олдау
крсетіледі, біра Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында олдау
крсетілмейді:
v ODBO
v SAP
v IBM Cognos бумалары

Жазбаларды Cognos TM1 Performance Modeler жне Cognos
TM1 Architect бадарламалары арасында жылжыту
Процесс дегішіні жазбалары ж не TurboIntegrator жазбаларыны пішімдері
бірдей, біра толы зара бір-бірін ауыстыра алмайды. Салыстыруларды згертпейтін
боландытан, дегіштер арасындаы жазбаларды бле аласыз. Келесі кестеде
жазбалар Cognos TM1 Performance Modeler ж не IBM Cognos TM1 Architect
бадарламалары арасында кшірілген ш сценарийлер тізімін береді. Бірінші екі
сценраийде жазба жарамды болып алады. (шінші сценрийде салыстырулар згереді,
ол сценарийді жарамсыз етеді.

Блім 11. IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасына кімшілік ету ж не техникалы олдау крсету
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Сценарий

Жазбаны% олданылу мерзімі

Жазба Cognos TM1 Architect
бадарламасында жасалан ж не Cognos TM1
Performance Modeler бадарламасында
ашылан.

Жарамды

Жазба Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасында жасалан ж не Cognos TM1
Architect бадарламасында ашылан.

Жарамды

Жазба Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасында жасалан, Cognos TM1
Architect бадарламасында згертілген ж не
Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасында ашылан.

Жарамсыз.

Мысал: ViewZeroOut функциясы
ViewZeroOut функциясы кріністегі деректерді барлы нктелерін нлге орнатады.
Синтаксисі:
ViewZeroOut(Cube, ViewName);.
Аргумент

Сипаттама

Текше

Нлді шыаратын кріністі тектік текшесі.

ViewName

Нлді шыаратын крініс.

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

Бл мысал нлге 1-тосанны наты м ндер крінісіндегі барлы деректер
нктелерін орнатады.

Іс рсімдерді ,деу
:дегіш процесі дегішіні функцияларын ж не процесс ммкіндіктерін ашатын
IBM Cognos TM1 ережелері функцияларын осу шін іс р сімдерді деіз.
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.

Бастаудан брын
Процесс брыннан бар, себебі сілтемеден интерактивті импорттауды, жасалан
процесті немесе рылан процесті іске остыыз.

Осы тапсырма туралы
Процесс деректер кзін крсеткен ж не деректерді салыстыран кезде, тадалан
параметрде негізделген трт іс р сімнен трады. Бл іс р сімдерді тізімі келесі
кестеде берілген.
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Сипаттама

Пролог

Деректер кзі делгенге дейін орындалуы
керек м лімдемелер топтамасы.

Метадерек

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

Деректер

Деректер кзіндегі рбір жазбаны м ндерін
басаратын м лімдемелер топтамасы.

Эпилог

Деректер кзі делг орындалуы керек
м лімдемелер топтамасы.

Барлы олжетімді TurboIntegrator ж не Cognos TM1 ережелер функцияларына
толы тізіміне IBM Cognos TM1 Reference жаттамасын 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 кзіні трі енді жазылан болса, деректер ж не метадеректерді
кіші ойыншалары ол жетімсіз болады.

Процедура
1. Ке%ейтілген ойындысын ныыз.
2. Параметрді м ндерін крсетііз:
a. Брыннан бар текшені немесе лшемдерді айта анытау процесін аласаыз,
param_destroy = 1 орнатыыз.
b. Жо болан жадайда, текше ж не лшемдерді жасау процесі керек болса,
param_createIfNotExist = 1 орнатыыз.
3. :дегііз келетін іс р сімі шін ішкі ойындыны басыыз.
4. М тін терезесіне не дейін мына жолдарды біріне нсаулытарыызды енгізііз:
v #****ЖАСАЛ£АН МLЛІМДЕМЕЛЕР БАСТАЛУЫ****
v #****ЖАСАЛ£АН ТА&ЫРЫПТЫ¥ БАСТАЛУЫ****
немесе кейін мына жолдар:
v #****ЖАСАЛ£АН МLЛІМДЕМЕЛЕР АЯ&ТАЛУЫ****
v #****ЖАСАЛ£АН ТА&ЫРЫПТЫ¥ АЯ&ТАЛУЫ****
5. Процесті сатаыз.

Келесі рекет
Келесі рекеттерді орындай аласыз:
v процесті жоспарлау
v лгі жобасы татасындаы кнделікті жмысты батырманы о жаымен басып,
процесті кез келген уаытта іске осу ж не Процесті орындау тймешігін басу

Процестерді жоспарлау
Процестерді аныталан зілістерде іске осуды жоспарлау шін кнделікті жмысты
жасаыз.

Осы тапсырма туралы
Кнделікті жмыс пайдаланушы анытаан жиілікке с йкес бір немесе бірнеше
процестер орындайтын IBM Cognos TM1 нысаны болып табылады. Негізгі тапсырма
мынадан ралады:
v орындалатын процестерді тізімі
v кнделікті жмысты бастыпы орындауды басталу кні ж не уаыты
Блім 11. IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасына кімшілік ету ж не техникалы олдау крсету
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v кнделікті жмыс орындалатын жиілік

Процедура
1. (лгі жобасы татасындаы кнделікті джмысты сатайтын алтаны батырманы
> К нделікті
о жаымен басыыз ж не Жа%а белгішесін басыыз
ж мыс.
2. Кнделікті жмыс атауын енгізііз ж не OK тймешігін басыыз. &алта
.
ашылып, (лгі жобасы татасында жаа кнделікті жмысты крсетеді
Жмыс крушісі пайда болады.
3. ол жетімді орапта алаан рдістеріізді тадап ж не крсеткіш белгісін
Та%далан орапа кшірііз.
4. Процестерді кнделікті жмысты орындалу т ртібіне кшіру шін жоары
ж не тменгі крсеткіштерді пайдаланыыз.
5. Та%далан терезесінде процесті тадау ж не м нді жаарту арылы параметр
м ндерін крсетііз.
6. Кнделікті жмысты жалыз транзакция немесе бірнеше транзакция ретінде
орындалуын крсетііз.

7.
8.
9.
10.

Ескерту: Lдепкі бойынша, процестерді барлы реті жалыз Бекіту
транзакциясы ретінде орындалады. Бірінші процесс бойынша алынатын кез
келген рсаулаулар соы процесс аяталанша сатайды. Бірнеше
транзакциялар параметрін тадасаыз, рбір процесс транзакция ретінде
бекітіледі. Сондытан, рсаулар кнделікті жмыс барысы шін емес, рбір
процесс барысы шін саталады.
Кесте ойыншасын басыыз.
Басталу к*ні ж'не уа ыты терезесінде кнделікті жмысты бастапы
орындалуыны орын алатын кнін крсетііз.
Кнделікті жмыс орындалатын зілісті крсету
К*нделікті ж мысты белсендіру сбелгісін тадаыз. Бл сбелгі тек м ндер
&рбір к*нделікті ж мысты іске осу терезесіне енгізілгенде осылады.

Ескерту: Уаыт кезеінде кнделікті жмысты іске осылуын тотату керек
болса, К*нделікті ж мысты белсендіру сбелгісін тадаусыз алдырыыз.
11. Кнделікті жмысты сатаыз.

Келесі рекет
(лгі жобасы татасындаы кнделікті жмысты батырманы о жаымен басу ж не
К*нделікті ж мысты орындау тймешігін басу арылы кнделікті жмысты кез
келген уаытта іске оса аласыз.
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Блім 12. $лгіні аудару
IBM Cognos TM1 TM1 серверінде нысандарды баса тілдерде крсету механизмін
береді, сондытан сол пайдаланушылар ешбір тешелімді талап етпей сол тілдерде
нысан атауларын арай алады.
Cognos TM1 бадарламасындаы аударма таырып тлсипаты арылы орындалады,
ол TM1 серверіндегі кез келген текшеге, лшемге, мшеге немесе мше тлсипатына
аударылан атауларды таайындауа ммкіндік береді. . TM1 бадарламасында олдау
крсетілетін барлы тілдер шін таырып тлсипаты м ндерін таайындауа болады,
ол }М дениеттер басару лшеміндегі мшелерге с йкес келеді.
Пайдаланушы ешбір тешелімді талап етпейтін пайдаланушыны аымдаы тілімен
байланыстырылан тіл шін Таырып тлсипаты м нін крсететін нысан атауларына,
аудармаа олдау крсететін TM1 клиенттеріне кез келгенін бастайды. Аударылан
м ндерді текшеге оссаыз, аударылан тлсипаттар сзгі тілатысу терезесінде
крсетіледі.
Келесі TM1 клиенттер аудармаа олдау крсетеді:
v IBM Cognos TM1 Web бадарламасы
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
TM1 Web ж не TM1 Application Web крсетілетін тілді анытау шін аымдаы
шолыш тілі параметрін олданады.
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel болса Windows Location параметрін
крсетілетін тілді анытау шін пайдаланады.
Cognos Insight бадарламасы Windows орын параметрін Windows іске осу м зірінен
ашылатын тілді анытауа пайдаланады. Cognos Insight бадарламасы TM1
Application Web жмыс процесі экранында ашылан кезде, порталды
пайдаланушысы тешелімдерінде аныталан мазмн тілін пайдаланады.
Ескерту: IBM Cognos Performance Modeler TM1 серверіндегі нысандар шін
аударылан атауларды немесе згермейтін атауларды осымша крсете алады.
Траты атау — тпнсаны жасау бойынша нысана таайындалан жаа атау.
Аударылан атауларды крсету шін (лгі жасатамасы ауымыны тбірін тінтуірді
о жа тймешігімен нып, Та ырыптарды к"рсету п рменін тадаыз.
:згертілмейтін атауларды крсету шін (лгі жасатамасы ауымыны тбірін
тінтуірді о жа тймешігімен нып, Та ырыптарды к"рсету п рменін тадаыз.

Та ырып тлсипаты
Таырыпты тлсипатыны М тін трі немесе Бркеншік атау трі ретінде орнатылу
реттелуі ммкін. Таырып тлсипат Бркеншік аты трі болан кезде, тлсипат
м ндері аударылан нысан атауларын крсету шін пайдаланылады. Оан оса, TM1
Таырып тлсипаты м ндеріні бірегейлігін кштейді ж не байланыстырылан
лшемді, текшені немесе мшені іздеу шін немесе TM1 серверіне деректерді
жіберетін не одан шыарып алатын функциялара арналан д лелдер ретінде олдану
шін Таырып м нін олдануа болады.
© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2017
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Таырып тлсипаты М тін трі болан кезде, тлсипат м ндері аударылан нысан
атауларын крсету шін блек пайдаланылады. Бірегейлік кштелмейді, сондытан
ажет болса, бірнеше тлсипаттар шін бірдей м нді олдануа болады.
Ескерту: Таырып тлсипатын TM1 Web, TM1 Application Web немесе IBM Planning
Analytics for Microsoft Excel ішінде пайдалану шін анытау кезінде, Таырып
тлсипатын Бркеншік аты трінде анытаыз. TM1 Web ж не TM1 Application Web
бадарламаларында текше крінісіні лшемдері тек бркеншік аттарды крсетуге
орнатылады. Оан оса, веб парата SUBNM крсетуді анытау кезінде, ол аргумент
ретінде тек бркенші аттарды алуы ммкін. сас трде, IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel ішінде, SUBNM бркеншік атты аргумент ретінде абылдайды.

Та ырып тлсипатыны, тіл кодтары мен рекеті
TM1 негізгі тілдерді анытау шін ISO 639-1 арылы ж не арнайы тілдерді анытау
шін IETF тіл тегтері арыталатын халыаралы тіл кодтарын пайдаланады. Мысалы,
“fr” Француз тілін анытайды, ал “fr-CA” Француз (Канада) тілін анытайды.
“fr” сияты лкен тіл кодтары шін Таырып тлсипаты м ндерін, сондай-а, “fr-FR”
немесе “fr-CA” сияты кез келген таайындалан арнайы тілдерді таайындауа
болады.
Таырып тлсипаты м ні берілген белгілі тіл шін болмаса, TM1 байланыстырылан
лкен тіл кодыны м нін автоматты трде шыарып алады. Мысалы, Таырып
тлсипаты м ні “pt-BR” шін болмаса, TM1 “pt” шін м нді шыарып алады.
Таырып тлсипаты шін ешбір м н табылмаса, негізгі депкі тлсипат м ні
айтарылады.
TM1 бадарламасында олдау крсетілетін ISO 639-1/IETF тіркесімдерін зіізге
таныстыру шін }М дениеттер басару лшемінде элементтерді тізімін арап
шыыыз.

Аудару текшелері
Текше аттарын баса тілде талап етілген басару текшесін ру арылы ж не содан
кейін Таырып тлсипаты м ндерін TM1 серверінде ол жетімді текшелер шін
таайындау арылы крсете аласыз.

Процедура
1. Performance Modeler бадарламасыны (лгі жасатамасы ауымында
Локализацияланан текше т"лсипаттарын жасау тймешігін басыыз. Бл
рекет Таырып тлсипатын }CubeAttributes басару лшеміне осады ж не
}LocalizedCubeAttributes басару текшесін жасайды.
Ке%ес: Баылау нысандарын кргііз келсе &рекеттер м'зірі белгісін басыыз
ж не Ба ылау нысандарын к"рсету.
2. Таырып тлсипаты м ндерін TM1 серверіндегі текшелер шін таайындаыз.
Келесі дістерді бірін олданып м ндерді таайындауа болады.
v Кріністі жасауа }LocalizedCubeAttributes басару элементі текшесін екі рет
басыыз. Бл крініс ішінде, жеке TM1 серверінде р текше шін, аударылан
м тінді крсетуді алайтын жергілікті тілдер шін таырып тлсипатыны
м нін таайындайды.
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v TurboIntegrator ызметінде Таырып тлсипатына м ндерді таайындау шін
CubeAttrPutS функциясын олданатын процесті жасаыз.
Мысалы, plan_BudgetPlan текшесіне арналан Француз шін Таырып
тлсипатын таайындаыз, келесі функцияны олдануа болады:
CubeAttrPutS( ’Plan Budgetaire’, ’plan_BudgetPlan’, ’fr’ )
CubeAttrPutS TurboIntegrator функциясы толы трде IBM Cognos TM1
Reference жаттамасы ішінде сипатталан.

Нтижелер
Таырып тлсипаты м ндері текшелер шін таайындаланнан кейін
пайдаланушылар аударылан текше аттарын TM1 ттынушыларды кез келгенін
олдану кезінде креді.

Аудару лшемдері
:лшем аттарын баса тілде талап етілген басару текшесін ру арылы ж не содан
кейін Таырып тлсипаты м ндерін TM1 серверінде ол жетімді лшемдер шін
таайындау арылы крсете аласыз.

Процедура
1. Performance Modeler бадарламасыны (лгі жасатамасы ауымында лгі тбірін
тінтуірді о жа тймешігімен нып, Локализацияланан "лшем
т"лсипаттарын жасау тймешігін басыыз. Бл рекет }DimensionAttributes
басару лшеміне таырып тлсипатын осады ж не
}LocalizedDimensionAttributes басару текшесін жасайды.
2. Таырып тлсипаты м ндерін TM1 серверіндегі лшем аттары шін
таайындаыз. Келесі дістерді бірін олданып м ндерді таайындауа болады.
v Кріністі жасауа }LocalizedDimensionAttributes басару элементі текшесін екі
рет басыыз. Бл крініс ішінде, TM1 серверінде р лшем шін, аударылан
м тінді крсетуді алайтын жергілікті тілдер шін таырып тлсипатыны
м нін таайындайды.
v TurboIntegrator элементі DimensionAttrPutS ызметінде Таырып тлсипатына
м ндерді таайындау шін DimensionAttrPutS функциясын олданатын
процесті жасаыз.
Мысалы, Жалпы бизнес элементі лшеміне арналан Француз шін Таырып
тлсипатын таайындау масатында келесі функцияны олдануа болады:
DimensionAttrPutS( ’Des Entités d’Affaires’, ’plan_business_unit’,
’fr’ )
DimensionAttrPutS TurboIntegrator функциясы IBM Cognos TM1 Reference
жаттамасы ішінде толы трде сипатталан.

Нтижелер
Таырып тлсипаты м ндері лшемдер шін таайындаланнан кейін
пайдаланушылар аударылан лшем аттарын TM1 ттынушыларды кез келгенін
олдану кезінде креді.

М)шелерді аудару
Мше аттарын баса тілде талап етілген басару текшесін ру арылы ж не содан
кейін Таырып тлсипаты м ндерін берілген лшемде ол жетімді мшелер шін
таайындау арылы крсете аласыз.
Блім 12. (лгіні аудару
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Процедура
1. Performance Modeler осымшасыны (лгі ойындысында аударатын элементтерді
амтитын лшемні о жаын басып, содан кейін Жекешеленген м*ше
т"лсипаттарын ру басыыз. Бл элемент Таырып тлсипатын
}ElementAttributes_<dimname> басару лшеміне осады ж не
}LocalizedElementAttributes_<dim_name> басару текшесін жасайды.
2. :лшемдегі мшелер шін Таырып тлсипаты м ндерін таайындаыз. Келесі
дістерді бірін олданып м ндерді таайындауа болады.
v }LocalizedElementAttributes_<dim_name> басару текшесіне арналан
кріністі жасаыз ж не кріністі ашыыз. :лшемдегі рбір мше шін
аударылан м тінді крсеткііз келген тіл шін Таырып тлсипаты м нін
таайындаыз.
v TurboIntegrator ызметінде Таырып тлсипатына м ндерді таайындау шін
AttrPutS функциясын олданатын процесті жасаыз.
Мысалы, Жалпы бизнес ралы элементі шін текшесіне арналан Француз
Таырып тлсипатын таайындау шін, келесі функцияны олдануа болады:
AttrPutS( ’ Entités Totale’, ’plan_business_unit’, ’Total Business
Unit’, ’Caption’, ’fr’)
AttrPutS TurboIntegrator функциясы IBM Cognos TM1 анытама
н саулы ында толыымен сипатталан.

Нтижелер
Таырып тлсипаты м ндері элементтер шін таайындаланнан кейін
пайдаланушылар аударылан элемент аттарын TM1 ттынушыларды кез келгенін
олдану кезінде креді.

Бар б)ркеншік ат мндерін Та ырып тлсипаттарына кшіру
(лгі локализацияланан жолдарды крсету шін бркеншік аттарды олданады, бар
бркеншік аттарды Таырып тлсипаттарына трлендіру шін, TurboIntegrator
ммкідігін олдануа болады.

Процедура
1. Performance Modeler бадарламасыны (лгі жасатамасы ауымында Процесстер,
одан кейін Жа%а, Процесс тарматарын тадаыз.
2. Жаа процесс шін атауды енгізіп, OK тймешігін ныыз.
3. Ке%ейтілген ойындысын ныыз.
4. Пролог ойындысын ныыз.
5. Пролог ойындысында бркеншік аттар м нін шыарып алатын процесті
жасаызж не одан кейін м нді Таырып тлсипатына таайындаыз.
6. Процесті сатаыз ж не орындаыз.

Мысал
TM1 бадарламасымен бірге жеткізілетін жобалау лгісін олданып, келесі процесс
бркеншік аттар м нін Жалпы бизнес элементі шін BusinessUnit_French м ніне
BusinessUnit шін fr тіліне кшіреді.
vValue = AttrS( ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’BusinessUnit_French’);
AttrPutS( vValue, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’, ’fr’);
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(осымша A. (ол жетімділік м)мкіндіктері
&олжетімділік ммкіндіктері ебекке абілтесіз, яни озалысы шектеулі ж не кру
абілеттері нашарлаан пайдаланушылара апаратты технология німдерін
пайдалануа кмектеседі.

Пернелер тіркесімі
Стандартты Microsoft Windows шарлау пернелері бадараламада крсетілген
пернелереге осымша пайдаланылады.
Бадарламаны жылжыту ж не тапсырмаларды крсету шін пернетата
табашаларын пайдалана аласыз. Экраннан оу бадарламасы пайдаланылса,
пернетата табашаларыны кестесі толыымен кеейтілген ж не ол жетімді болу
шін терезені жаюа болады. Бадарламадаы жиектер, диаграммалар ж не схмелар
жасыра крінуі шін, амалды жйедегі жоары контрасттылы функциясын
осуа болады.
Ескертпе: Келесі пернелер тіркесімі А&Ш стандартты пернетаталарына негізделген.
Кесте 19. Пернелер тіркесімі
&рекет

Пернета та та%башасы

Бадарлама крінісін ашу

Alt+A

Model крінісін ашу

Alt+M

:дегішті жабу

Ctrl+W

Келесі дегішке ту

Ctrl+F6

Алдыы дегішке ту

Ctrl+Shift+F6

Келесі крініске ту

Ctrl+F7

Алдыы крініске ту

Ctrl+Shift+F7

Сатау

Ctrl+S

Барлыын сатау

Ctrl+Shift+S пернелер тіркесімі

Перне кмегін крсету

Ctrl+Shift+L

:дегішке осылу

Ctrl+Shift+E

Мазмн м зірін ашу

Shift+F10 пернелері

М зірді жылжыту

Жоары ж не тменгі крсеткілер

М зір немесе м тінм ндік м зірдегі Енгізу
п рменді белсендіру
Келесі ол жетімді м зір элементіне Тменгі крсеткі
немесе м тінм ндік м зір
элементіне жылжу ж не тадау
М зір немесе м тінм ндік м зірді О жа крсеткі
ішкі м зіріндегі бірінші ол жетімді
элементті тадау
Алдыы ол жетімді м зір
элементіне немесе м тінм ндік
м зір элементіне жылжу ж не
тадау
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Кесте 19. Пернелер тіркесімі (жаласы бар)
&рекет

Пернета та та%башасы

Ашылан м зірді жабу

Esc

&сбелгіні тадау немесе тазалау

Бос орын пернесі

Тілатысу терезесі немесе шебердегі &ойынды
келесі элементке жылжу
Тілатысу терезесі немесе шебердегі Shift+Tab пернелері
алдыы элементке жылжу
Ашылмалы тізімдегі келесі тадауа Тменгі крсеткі
жылжу
Ашылмалы тізімдегі алдыы
тадауа жылжу

Жоары крсеткі

Келесі опция тймешігіне жылжу
ж не тадау

Tab+Space bar

Алдыы опция тймешігіне
жылжу ж не тадау

Shift+Tab+Space bar

Ашылмалы тізімді немесе м зірді
ашу ж не крсету

Alt+тмен крсеткісі

Ашы тран ашылмалы тізімді
немесе м зірді жабу

Alt+Up крсеткісі немесе Esc

Тілатысу терезесін немесе шеберді Esc
жабу
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Тадалан ашылмалы тізімді
шаыру

Енгізу

Жасалан згертулерді олдану
ж не тілатысу терезесін немесе
шеберді жабу

OK параметріне адамды шегініс жасау ж не Енгізу
пернесін басу

Жасалан згертулерді олданбай
ж не сатамай тілатысу терезесін
немесе шеберді жабу

Esc

&ойындылар арасындаы жылжу

Сол ж не О крсеткілер немесе Tab немесе Shift+Tab
пернелері

Аымдаы ойындыны оа
жылжыту

Shift+Page Up пернелері

Аымдаы ойындыны сола
жылжыту

Shift+Page Down пернелері

Белгішеден ралдар татасы
белгішесіне жылжыыз

Сол жа ж не о жа крсеткілер

Текше крушідегі лшемділікті
мшелерін крсету

Alt+тмен крсеткісі

Текше крушіде бірнеше жолдар
немесе баандар тадау

Ctrl+Down крсеткісі

Жолдаы бар лшемді тадалан
лшеммен ауыстыру

Ctrl+R

Баандардаы бар лшемді
тадалан лшеммен ауыстыру

Ctrl+C

М тінм ндегі бар лшемді
тадалан лшеммен ауыстыру

Ctrl+T
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Кесте 19. Пернелер тіркесімі (жаласы бар)
&рекет

Пернета та та%башасы

Тадалан лшемдегі мшелерді
автоматты трде кеейту

Тадалан лшемге м тінм н м зірінен тменгі
крсеткімен Де%гейге ке%ейту п рменін ж не
крсететін дегейін тадау

:лшемде бастысын кеейту немесе Енгізу
жасыру
(лгіні сервердегі деректермен
жаарту

F5

Бадарламадан шыу

Alt+F4

IBM жне арнайы м)мкіндіктер
IBM корпорациясына арнайы кіру ммкіндіктері бар міндет туралы осфмша апарат
шін IBM арнайы ммкіндіктері орталыын(http://www.ibm.com/able)крііз .

&осымша A. &ол жетімділік ммкіндіктері
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(осымша B. Моделдеу жне талдау туралы о улы
Осы оулы арапайым моделдеу ж не талдау техникаларын IBM Cognos TM1
Performance Modeler бадарламасында крсетеді. Сценариді орындай отырып, ол
талдауды жасауа арналан адамдара алып келеді.

Сценарий
Бас атарушы директорыыз компанияызды саудамен айналысатын тлаларынан
(пайда талдауы) талдауды ажет етеді. Ол берілген жеілдіктерді тсінгісі келеді ж не
андай алалар мен німдер лкен жеілдіктермен байланысты екенін білгісі келеді.
Ешандай жіберілім процесін талап етпегеніне арамастан, ол вебтегі бадарлама
арылы соы лгіге кіру ммкіндігін алысы келеді.

Ма сат
Сізді тапсырмаыз келесі талдауларды (кріністерді) жасау болып табылады:
Баа ауыт уы
Айырмашылы м ндерді екі жиыны арасындаы згешелікті береді. Осы
мысалда наты соы жылды баа м ндерін (згеретін м ндер) наты соы
жыл-1 баа м ндерімен салыстырасыз.
Баа тенденциясы
Lрбір німні баасы жыл бойы алай згеретінін крсетеді.
Табыс айырмашылыы
Клемін, табыс айырмашылыын крсетеді. Таза табыс, ала бойынша
ерекшеленетін жеілдік % ж не жеілдік айырмашылыы.
ала бойынша же%ілдік пайызы
&андай ала жоары жеілдік пайызды крсеткішті беретінін крсетеді.
-нім бойынша же%ілдік пайызы
&андай нім жоары жеілдік пайызды крсеткішті беретінін крсетеді.

Бизнес )лгісі
Кріністерді ндіру шін, бизнес лгісін жасауыыз керек. Сіз жасайтын
нысандарды р трлі трлері тменде сипатталан:
Текшелер
Текше баандар мен жолдарды ж не детте кем дегенде бір бетті бірнеше
лшемді жасай отырып, амтиды. Текшелердегі яшытар енгізілген деректер
мен есептеулерді амтиды.
-лшемдер
Текшені жолдары, баандары ж не беттері лшемдерден жасалан. Табыс
ж не шыын элементтері, німдері, ттынушылар, баа орталытары, нса
ж не айлар сияты байланысты элементтерді тізімдері лшемдер тізімдер
болады. :лшемдер сонымен атар есептеулерді амтиды. Бір лшем бірнеше
текшені пайдаланады. :лшемдегі элементтер мшелер деп аталады.
Ішкі жиындар
Жиын басты лшемнен тадалан болады. Пайдаланушы лшемнен кретін
элементтерді санын шектек шін, жиынды жасаыз. Мысалы, пайдаланушы
кріністе кретін айларды санын шектей аласыз.
© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2017
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К"ріністер
&андай пайдаланушылар кретінін анытау шін, кріністі жасай аласыз.
Мысалы, сараптаушы жоары дегейлі (біріктірілген) элементтерді ана
кргенін алайсыз. :лшемдегі мшелерді жасыра аласыз

Тапсырмалар
Осы оианы зерттеу келесі тапсырмаларды крсетеді:
1. Жасалан нысандарды йымдастыру шін, алталарды жасаыз.
2. Нсаулы импортты пайдалану арылы лшемдерді жасаыз ж не толтырыыз.
3. :лшемдерді згерту
4. Текше есептеулерін жасаыз.
5. Кріністер мен жиындарды жасау арылы сараптаушы немесе лес осушы шін
деректер алай крсетілетінін анытау
6. Бадарламаны жасап, олданып, белсендірііз ж не бадарламаны тексеру шін,
Cognos Insight бадарламасына кірііз.
7. Е лкен жеілдік пайызы бар ала мен німді табу шін, бадарламадаы
кріністерде срыптауды пайдаланыыз.

$лгі файлдары
Текшелер мен лшемдерді жасау ж не толтыру шін, ш бастапы файлды TM1
Performance Modeler бадарламасына импорттайсыз. (лгі файлдарын келесіден ала
аласыз IBM Support site: (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27047004).
Келесі файлдарды пайдаланасыз:
v list prices.csv параметрі німдер шін бааларды ай мен нса арылы
сатайды.
v net revenue.csv параметрі соы екі жылдаы німдер, алалар ж не айлар
арылы наты клем ж не таза табыс туралы апаратты сатайды.
v cities.csv параметрі алаларды тізімін ж не оларды иерархия рылымын
сатайды.

(адам 1: Екі текшені жаса,ыз жне нысандарды
йымдастыры,ыз
IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішінде сіз жасайтын нысандарды
йымдастыруа арналан кейбір алталарды жасаыз. Тізім баасы текшесін жасаыз
ж не List Prices.csv файлын импорттауа нсаулы импорт процесін пайдаланып
оны толтырыз. Нсаулы импорт лшемдерді, баа тізімі текшесін жасайды ж не
деректерді текшелерге импорттайды. Net Revenue.csv файлын импорттау арылы
таза табыс текшесін жасаыз. Соында сіз жасаан алтада нысандарды
йымдастырыыз.

Бастаудан брын
List Prices.csv, Net Revenue.csv ж не Cities.csv файлдарын келесіден жктеіз
IBM Support site: (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047004).

Процедура
1. TM1 Performance Modeler бадарламасын Windows іске осу м зірінен іске
осыыз немесе жмыс стелі пернелер тіркесіміне іске осыыз.
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a. Бас аша кіру тймешігін басыыз ж не пайдаланушы аты мен пия сзді
енгізііз.
b. TM1 Server тізімінен пайдаланылатын серверді тадаыз ж не OK тймешігін
басыыз. Бар нысандарды арасында ешандай дау-дамай туындамайтындай
етіп жаа ТM1 серверін олдануды алайтын боларсыз.
2. &алталарды жасаыз.
a. ^лгі жаса тамасы татасында серверді атын басыыз, Жа%а белгішесі
басыыз ж не алта тймешігін басыыз.
b. &алтаны Белсенділер деп атаыз.
c. Белсенділер алтасын тінтуірді о жаымен басыыз ж не Жа%а
тймешігін басыыз ж не екі еншілес алталарды жасаыз: Табыс талдауы
ж не Жалпы нысандар.
3. list prices.csv файлын импорттау арылы баа тізіміні текшесін жасаыз.
a. Жалпы нысандар алтасын тінтуірді о жаымен басыыз ж не Н с аулы
импорт > Текше тймешігін басыыз.
b. list prices.csv амтитын ылтаны шолып ж не prices.csv тізімін тадаыз.
Крсетілген деректерді алдын ала араыз.
c. Файлды% толы деректері блімін кеейтііз. Баан белгісін амтитын
деректер опциясы шін И' м нін тадаыз.
d. осымша тймешігін басыыз.
e. Деректерді импорттау - Деректерді салыстыру экранындаы масатты
элементтер татасында баалар тізім текшесін басыыз.
f. Сипаттарды к"рсету тймешігін экранны о жаында басыыз.
Опцияларды импорттау параметрін тмендегідей згертііз:
v К"лем "лшемін жасау м нін тазалаыз. Ол крсеткіш лшемін жасамайды.
Оны орнына м ндер файлдан импортталады.
v Деректерді алмастыру шін, Деректерді жа%арту 'рекеті параметрін
орнатыыз. Ол кез клеген брыннан бар текше м ндерін импортты
деректермен алмастырады.

g. Жиынты тймешігін басыыз.
&орытынды баалар тізімі атты жаа текшені трт жаа лшеммен бірге
жасайды: :німдер, Ай, Нсалар ж не Баа тізімі.
&осымша B. Моделдеу ж не талдау туралы оулы
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Lрбір лшем шін жасалан орытынды; осыны Ке%ейтілген экранда немесе
импорттан кейін згертесіз.
Барлы лшемдер жалпы лшемдер ретінде импортталады; лшем трлері
Ке%ейтілген экранда импорттан кейін згертіледі. Оларды импорттан кейін
згертеміз.
h. Ая тау тймешігін басыыз.
Баа тізімдеріні текшесі ж не лшемдер жасадажы ж не деректер
импортталады.
i. айта есептеу тймеш гін басыыз, сонда деректерді кре аласыз.

Ке%ес: Автоматты т*рде айта есептеу белгішесі
басу арылы текшені
згерткен сайын текшені атоматты трде айта есептеу текшесін орнатасыз.
j. Баалар тізімі текшесін сатаыз.
4. Баа тізіміні текшесін жасаан жолмен Net Revenue.csv файлын импорттау
шін, импорт нсаулыын пайдаланып, таза пайда текшесін жасаыз.
a. Опцияларды импорттау параметрін тмендегідей згертііз:
v Крсеткіш лшемін жасамаыз.
v Деректерді алмастыру шін, Деректерді жа%арту 'рекеті параметрін
орнатыыз.
b. орытынды экранында кейбір лшемдер брыннан бар екенін кресіз, себебі
олар тізім баасымен текшесімен бліседі. Ая тау тймешігін басыыз.
c. айта есептеу параметрін басыыз, сонда сіз деректерді кре аласыз.
d. Таза табыс текшесін сатаыз.
5. Нысандарыызды келесідегідей йымдастырыыз:
a. ^лгі жаса тамасы татасында жалпы нысандар алтасын ашыыз, CTRL
пернесін басыыз ж не таза табыс текшелеріні тізім бааларын басыыз.
белгішесімен аныталады
Текшелер
b. Табысты талдау алтасына текшелерді апарыыз.
c. Жалпы нысандар алтасында CTRL пернесін басыыз ж не жасалан екі
жаа процесс нысанын тінтуірді о жаымен басыыз ж не Жою
тймеш гін басыыз. Осы проуестер импорттау нсаулары процесімен
жасалады. Импорттау процесімен жасалан процестер импорттарды
автоматтандыруа жасалады.
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(адам 2: лшемдерді згерту
IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішінде алдыы адамда жасалан лшемдерді
згертііз, сонда олар дрыс лшем трлері мен сипаттарына ие болады.
:лшем орындайтын функцияа негізделген лшемні сипаттарын згертііз.
Мысалы, лшем айларды амтыса, ол уаыт лшемі болады, оны уаыта атысты
арнайы сипаттары болады.
list prices.csv ж не Net Revenue.csv файлдарын ^лгі жаса тамасы татасынан
импорттау кезінде лшемдер белсендірілген, жалпы нысандар алтасында ол жетімді
болады.

:лшем трлері тменде сипатталан:
Иерархия "лшемі
Бизнес, блім немесе нерк сіп рылымын хабарлау крсетілімін амтиды.
Есептеу "лшемі
Деректердегі математикалы ж не баса операцияларды орындайтын
формулалар бар.
Уа ыт "лшемі
&аржылы есептеу кезедері немесе сату тарнзациялары кндері сияты
пайдаланушылар шін маызды уаыт мшелері болады.
Н с алар "лшемі
Бадарламадаы мшені трлі зара рекеттесуіні деректері болады.
:лшем трін згерткен кезде, лшем аттарынан кейінгі белгішелер сер трлеріне
згертіледі.

Процедура
1. Атын тінтірді о жаымен екі рет басу арылы Жалпы нысандар алтасында
крсетіледі. Lрбір лшемді келесі адамдарда сипатталандай згертііз.
2. &алалалрды иерархия лшеміні згертііз.

&осымша B. Моделдеу ж не талдау туралы оулы
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a. Жалпы нысандар алтасындаы алаларды тінуірді о жаымен басыыз ж не
-лшем т*рін "згерту тймешігін басыыз.
b. Иерархия лшемі трін тадаыз ж не OK тймешігін басыыз.
3. &алалар лшемін згертііз, сонда ол алаларды бастапысы ретінде
мемлекеттерді амтиды. Performance Modeler ішіндегі лшемді олмен згерте
аласыз немесе тменде крсетілгендей CSV файлын импорттай аласыз.
a. (лгі жобасы татасындаы алталар лшемін батырманы о жаымен
басыыз ж не "алалар" "лшеміне импорттау тймешігін басыыз.
b. -лшемдерді импорттау - Деректер к"зін та%дау экранында cities.csv
файлын шолыыз.
c. Ке%ейтілген тймешігін ж не сосын Спаттарды к"рсету тймешігін
басыыз.
d. Салыстыру, Ма сатты элементтер татасында алалар лшемін басыыз.
e. Сипаттар татасында келесі опцияларды тадаыз:
v -лшемдерді жа%арту тізімінде -лшемді толтыру параметрін тадау
v орытынды элементті жасау опциясын тазалаыз, сонда мшелерді
осылуын аламайсыз.
v Бастап ы-еншілес параметрін мшелер бастапы, еншілес атынастара ие
екенін білдіруге арналан.
f. Бастап ы элементтер татасында масатты элементтер татасындаы
бастапы мшелер элементіне бастапы элементті апарыыз.
g. Бастап ы элементтер татасында ма сатты элементтер татасында еншілес
мшелер элементіне еншілес мшелерді апарыыз.
h. Жиынты тймешігін басыыз. Ескерту хабары крсетіледі. Ескертулерді
ауіпсіз трде елемеіз, себебі лшемдерді толтырыланын алайсыз.
i. Ая тау тймешігін басыыз.
j. Брыннан бар алалалр лшемін жабыыз ж не деректерді жаартуа оны
айта ашыыз.
&алалар лшемі азір иерархия болады.
Орталы Еуропа
v Бельгия
– Хеверле
v Франция
– Леон
– Париж
v Германия
– Гамбург
– Мюнхен
4. Баа тізімін есептеу лшеміне згертііз ж не келесі адамда крсетілгендей
сипаттарды згертііз.
a. Баа тізіміні лшемін крсетііз.
b. &орытынды баа тізімін тінуірді о жаымен басыыз ж не Та%далан
м*шелерді жою тймешігін басыыз.
&орытынды есептеу лшемінде ажет болады.
c. Са тау тймешігін басыыз ж не лшемді басыыз.
5. Айды уаыт лшеміне згертііз ж не тмендегі адамда крсетілгендей
згертііз.
a. Ай лшемін крсетііз.
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b. Уа ыт толтыру "лшемі белгішесі
басыыз.
c. Басталу к*ні параметрін тадаыз.
d. М*шелерге арналан кезе% т*рін та%дау шін. Кезе трін тадау шін,
Кезе% баанындаы яшытарды басыыз. Жыл м нін 0 шін ж не Ай м нін
1 дегейіне тадаыз.

e. OK тймешігін басыыз ж не Са тау тймешігін басыыз ж не лшемді
басыыз.
6. Таза табысты есептеу лшеміне згертііз ж не келесі адамда крсетілгендей
сипаттарды згертііз.
a. Таза табыс лшемін крсетііз.
b. Таза табысты орытындысын жойыыз.
c. :лшем мшелерін келесі ретпен жылжытыыз: Клем, Таза табыс, Табыс
немесе Т"мен
сімі, Жеілдік %, мшені тадап ж не Жоары к"шіру
басыыз.
к"шіру
d. Са тау тймешігін басыыз ж не лшемді басыыз.
7. :німдерді терархия лшеміне згертііз.
8. Нсаларды нсалар лшеміне згертііз ж не кейбір жаа мшелерді осыыз.
a. Нсалар мшесіні орытындысын жояды.
b. Variance LY v LY-1 атты жаа мшені Жа%а м*шені енгізу басу арылы
ж не атты теру арылы осыыз.
c. Пікрілер атты жаа мшені осыыз.
d. Са тау тймешігін басыыз ж не лшемді басыыз.
:лшем тріне байланысты рбір лшем шін белгішелер блек болатынын
ескерііз.

&осымша B. Моделдеу ж не талдау туралы оулы
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(адам 3: Баалар тізіміні, текшесін згерту
IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішінде баалар тізіміні текшесін згертііз
ж не кейбір кріністерді згертііз.
Келесі адамдарды орындайсыз:
v Пікрілер рісіне енгізілетін м тінді іске осыыз.
v Айырмашылы есептеуін осыыз.
v Баа айырмашылыыны крінісін текшені шегінен німдерді орытындысын
жоюа жасаыз.
v Баа тізіміні лшемін згертііз, сонда баалар спейді.
v Баа трендтеріні крінісін жасау

(адам 3a: Пікрілер рісін ,деу
Пікрілер рісін нсалар лшемінде згертііз, сонда пайдаланушылар м тінді
енгізеді.

Процедура
1.

(лгі жасатамасы татасында Белсенділер > Табысты талдау кеейтііз, оны
тінтуірмен екі рет басу арылы баалар тізімін ашыыз ж не айта есептеу
тймешігін Автоматты айта есептеу опциясы тадалмаса, басыыз.
Деректер кріністе жаартылды ж не айта есептелді.
2. Нсалар лшемін ашыыз ж не Пішім рісін пікірлерде ашыыз, пішім трі
ретіндеМ'тін параметрін тадаыз ж не OK тймешігін басыыз.
3. Нсаларды лшемін сатаыз.
4. Баалар тізіміні текшесіне тііз, сонда ол текшедегі соы лшем болады.
:лшемде м тін рісі бар болса, дрыс пішімделгеніне кз жеткізу шін, лшем
текшедегі соы лшем болуы керек.
басыыз
a. Баалар тізіміндегі текшеде -лшемді айта реттеу белгішесін
ж не нсалар лшемін басыыз ж не Со%ына жылжыту тймешігін
басыыз.
b. OK тймесін басыыз.

(адам 3b: Айырмашылы ты есептеуді жасау
Нсаларды лшеміне айырмашылы есептеуін осыыз, сонда наты соы жыл
м ндері ж не наты соы жыл -1 м ндері арасындаы айырмашылыты кресіз.
Наты соы жылды м ндері згереді ж не наты соы жыл -1 м ндері наты
соы жылмен салыстырылады.

Процедура
1. Баалар тізіміні текшесінде баандар бліміні ай лшеміні басындаы
нсалар лшеміне апарыыз. Бл текшені бадарын згертеді, сол себебтен
лшем :німдері жолдарды райды, Нса лшемі баандарды райды ж не Ай
м тінм нге айланады.
2. Нсаларды лшемін ашыыз.
3. LY ж не LY-1 жолдары арасында айырмашылоы Н с аны есептеу рісін
басыыз ж не рістегі тймешікті шолыыз.
4. Функциялар ойындысын Н с аны есептеу LY ж не LY-1 айырмашылыы
татасы шін басыыз.
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5. -лшем функциялары тймешігін басыыз ж не АЙЫРМАШЫЛЫ& м нін
тінуірмен екі рет басыыз.
6. Наты соы жыл ж не наты соы жыл -1 мшелерін -рнек терезесіне
апарыыз ж не келесі рнекті жасаыз: =VARIANCE(’Actual Last Year’,’Actual
Last Year-1’). OK тймесін басыыз.

7. :лшемді сатаыз.
8. Баалар тізіміні текшесінде LY ж не LY-1 баандары арасындаы м нді
тексерііз: ол наты осы жыл ж не наты осы жыл -1 арасындаы айырмашылы
болады. Дрыс м н О% айырмашылы ты% табиаты м нін олайлы ретінде
орнату арылы ол жеткізіледі. Баанда LY ж не LY-1 айырмашылыын тінтуірді
о жаымен басыыз М*шені "%деу (Баа тізімі) тймешігін басыыз ж не О%
айрмашылы ты% табиаты м нін олайлы шін сипат м нін згертііз.
Сатылымдарды баасы шін, о айрмашылыты табиаты шін олайсыз м нді
орнатыыз. Бл тлсипат тек нсалар лшемімен бірге пайдаланылады.
9. Баа тізіміні лшемін сатаыз ж не жабыыз.

Нтижелер
:німдер шін наты соы жыл м ні наты соы жыл м ні-1 м нінен аз екенін
кресіз, Star Lite німінен басасы.

(адам 3c: Баа айрмашылыыны, крінісі
Кріністі текшені шегінен німдерді орытындысын жоюа жасаыз. TM1
бадарламасында сараптаушы немесе лес осушы шін деректерді крсетілу жолын
анытауа кріністерді пайдаланасыз.

Процедура
1. (лгіні жасатау татасында баалар тізімі текшесін тінтуірді о жаымен
Белсенділер > Табысты талдау алтасында басыыз ж не Жа%а > К"рініс
параметрін тадаыз. Кріністі Ба а айырмашылы ы деп атаыз.
2. Баа айырмашылыы крінісінде Жолдар астында барлы мшелер, німдір
тізіміні терезесіндегі крсеткіні ж не Жиынды "%деу тймешігін басыыз
Жиан лшемнен элементтерді тадауы болады.
&осымша B. Моделдеу ж не талдау туралы оулы

223

3.

Star Lite исяты пара тйінінде тінтуірді о жаымен басыыз, Де%гей
бойынша жасыру > Біріктірілген м*шелерді жасыру тймешігін басыыз.
Сатаыз ж не осы жиынды Пара деп атаыз.

4. М'тінм'н оастында айлар лшемін айларды орытындысына згертііз.
Бааларды скенін байайсыз біра аламайсыз. Осыны баа тізімі лшемінде
згертесіз.
5. Баа айрмашылыы крінісін сатаыз.

(адам 3d: Баа тізіміні, лшемін згерті,із, сонда баа
жыл бойы спейді.
Баа тізіміні лшемін згертііз, сонда баа жыл бойы спейді. Біріктірілген
дегейдегі рнекті жасау арылы осыны орындайсыз.

Процедура
1. Баалар тізіміні текшесін ашыыз ж не баандардаы нсаларды жоары
жаына ай лшемін апарыызы, сонда німдерді жолдарда ж не айды баандарда
кресіз.
2. яшыты тінтуірді о жаымен юасыыз ж не М*шені "%деу (Баа тізімі)
тймешігін басыыз.
3. Сипаттар ойындысында Біріктірілген де%гейдегі "рнек рісін басыыз ж не
рісте шолу тймешігін басыыз.
4. Баа тізіміне арналан біріктірілген де%гейдегі "рнек татасында Опция
параметрін Уа ыт орташа м'ні ретінде орнатыыз. :рнек келесідегідей
крсетіледі: =TimeAverage("Time Average"). OK тймесін басыыз.
Баа айрмашылыы крінісінде айларды орытындысы азір орташа м н екені
кресіз.

Сурет 17. Баа айырмашылыы айларды орытындысын орташа мнмен бірге крсетеді

5. Нсалар лшемін ай лшеміні жоары жаына апарыыз, сонда кріністі
айырмашылыын кресіз.
6. Баа тізіміні лшемін сатаыз ж не жабыыз ж не баалар тізіміні текшесін
сатаыз.

Нтижелер
Баа айырмашылыыны крінісі осындай болуы керек:
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Сурет 18. Баа айрмашылыыны крінісі німдерді жолдар ретінде жне н$салар айрмашылыы есептеуін
баандар ретінде болады

(адам 3e: Баа трендіні, крінісін жасау
Баа тенденциясы деп аталатын баалар тізіміні текшесі крінісін жасаыз. This
shows you how the price for products trends Ол німдер баасыны жыл бойы алай
сетінін крсетеді.

Процедура
1. (лгіні жасатау татасында баалар тізімі текшесін тінтуірді о жаымен
Белсенділер > Табысты талдау алтасында басыыз ж не Жа%а > К"рініс
параметрін тадаыз. Кріністі Ба а тренді деп атаыз.
2. Баандар бліміндегі нсалар лшеміні жоары жаына ай лшемін апарыыз.
Ол текшені баытын згертеді, сонда ай лшемі баандарды жасайды, нсандар
м тінм нге айналады ж не німдерді лшемі жолдарды жасайды.
3. :німдерді орытындысын крсетуге тыйым саласыз ж не німдер лшеміне
бааларды осуа тыйым салады.
a. Баа тенденциясы крінісінде барлы мшелер, німдерде тмен крсеткісін
басыыз ж не Жиынды "%деу тймешігін басыыз.
b. Жиын тізімінде пара (алдында осы жиынды жасау шін) параметрін
тадаыз ж не OK тймешігін басыыз.
c. Кріністі сатаыз ж не жабыыз.

Нтижелер
:німдерді орытындысы жойылады.

&осымша B. Моделдеу ж не талдау туралы оулы
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Сурет 19. Баа трендіні крінісі

(адам 4: Таза табыс текшесін згерту
IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішінде таза табыс текшесін згертііз, сонда
ол баытты н тижесі болады ж не м тінді LY v LY пікір рістеріне енгізе аласыз.
Сосын таза табыс лшемін згертііз, сонда о немесе теріс м ндер крсетіледі.

Процедура
1.

^лгі жаса тамасы татасында Белсенділер > Табысты талдау кеейтііз, оны
тінтуірмен екі рет басу арылы баалар тізімін ашыыз ж не айта есептеу
тймешігін басыыз.
Деректер кріністе жаартылды ж не айта есептелді.
2. Баандар бліміне лшемні жоары жаына нсалар лшеміне апарыыз ж не
Жолдар бліміндегі лшемні жоары жаындаы таза табыс лшемін апарыыз.
Осы згерістер текшені баытын згертеді, сонда таза табыс лшемі жолдарды
жасайды, нсаларды лшемі баандарды жасайды ж не німдер, алалар ж не
айлар лшемдері М'тінм'н райды.

3. :лшемдерді айта реттеіз, сонда нсаларды лшемі таза табыс текшесіндегі
соы лшем болады, сонда пікірлер рісіне м тінді енгізііз.
басу
Ке%ес: Таа табыс текшесінде -лшемді айта реттеу белгішесі
4. Таза табыс лшемін згертііз, сонда о немесе теріс м ндер крсетіледі.
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a. Таза табыс текшесінде м ліметтер дегейін крііз, орытындыны орнына
айта есептеу тймешігін басыыз.
Мысалы, німдер лшемінде Star Lite параметрін алалар лшемі шін
Гамбург параметрін ж не айлар лшеміне а#тар м нін тадаыз.
b. Таза табыс лшемін ашыыз.
c. Клем астында табыс сімі элементін жылжытыыз. Ол тек крініске
арналан, ол баса ештеені згертпейді.
d. Оі айырмашылы табиаты сипатын р ишеге сипатталандай згертііз:
v Клем, таза табыс ж не табыс сімі олайлы болады.
v Жеілдік % ж не жеілдік олайсыз (жеілдік шін теріс м н ажет
болады).

e. :лшемді сатаыз ж не жабыыз, текшені сатаыз.

Келесі рекет
Келесі адам табыс сімі болады.

(адам 5: Жалпы табысты есептеу
IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішінде жалпы табысты есептеу шін, текше
есептеуін жасаыз.
Текше есептеуі ішінде таза табыс текшесіне баалар тізімінен кейбір деректерді алып
келуге сілтемені жасайсыз. Осы деректер жалпы табыс м ндерін жасауа клем
арылы кбейтіледі.

&осымша B. Моделдеу ж не талдау туралы оулы
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Процедура
1. Таза табыс текшесін ашыыз ж не жалпы табыс жолында CTRL пернесін басып
трып, наты соы жыл ж не наты соы жыл -1 екеуін де тадаыз.
2. Тадауды тінтуірді о жаымен басыыз ж не Текше есептеуін жасау,
тймешігін басыыз ж не Жалпы табыс текше есептеуін атаыз
3. Текшені есепету рнегінде, Элементтерді импорттау астынжа таза табысты
кеейтііз ж не клемді рнек татасына апарыыз.

4. Баалар тізімі текшесі ж не таза табыс текшесі арасында сілтеме жасауа
Терминдерді импорттау тймешігін басыыз ж не сілтемені атаыз, мысалы,
баа тізімі.
Ке%ес: Терминдерді импорттау сілтемесін кру шін, тізім жолаыны жоары
жаына жылжыыз.
5. Баалар тізімі текшесін ^лгі жаса тамасы татасынан Бастап ы текшені осу
рісіне апарыыз. Баа тізіміні текшесіндегі лшемдер автоматты трде таа
табыс текшесіндегі лшемдермен слыстырылады.
6. Салыстыру нсасын згертііз. Нсалар лшемдеріні бірін тінтуірді о
жаымен басыыз ж не олмен салыстыруа т*рлендіру тймешігін басыыз.
7. Салыстырулар татасында тек наты соы жыл ж не наты соы жыл -1
алайсыз, сонда баса екі элементті (LY ж не LY-1 айырмашылыы мен пікірлер)
жойыыз.
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8. Баалар тізіміндегі -лшемдер татасында баа тізімін басыыз, сосын М*шелер
ішінде баа тізімі сбелгісін басыыз. Таза табысты -лшемдер татасында
алаларды басыыз. Сілтеме барлы алалара олданылады, сонда М*шелер
м нінен кейінгі сбелгіні тадаыз
9. Сілтемені таза табыс лшеміндегі жалпы табыса оланылуын алайсыз. Таза
табысты -лшемдер татасында таза табысты басыыз ж не М*шелер
татасында жалпы табыс сбелгісін басып, OK тймешігін басыыз.
10. Текше есептеуі дегішінде сіз жасаан сілтемені круге Импортталан м'ндер
параметрін кеейтііз.
11. Баа тізімі атты сілтемені -рнек татасына апарыыз ж не рнекті осылай
згертііз: =[Net Revenue]:Volume*LINK(’List_price’). олдану тймешігін
басыыз ж не есептеуді жабыыз.

Нтижелер
&азір маызды жалпы табыс сандарына иесіз.

Сурет 20. Жалпы табыс сандары бар таза табыс текшесі

(адам 6: Же,ілдік пен же,ілдік % есептеу
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында таза табыс текшесінде
жеілдік ж не жеілдік % есептуге екі текше есептеулерін жасаыз. Жеілдік жалпы
табыс пен таза табысты алы арылы есептеледі.

Процедура
1. Таза табыс текшесін ашыыз ж не жеілдік жолында CTRL пернесін басып
трып, наты соы жыл ж не наты соы жыл -1 яшытарын тадаыз.
2. Тадауды тінтуірді о жаымен басыыз ж не Текше есептеуін жасау
тймешігін басыыз. Текше есептеуін Наты же#ілдік деп атау
3.

Текшені есептеу рнегінде, таза табысты кеейтііз ж не таза табысты -рнек
татасына апарыыз.
4. Таза табысты -рнек татасына апарыыз.
5. :рнект згертііз, сонда ол осылай крсетіледі: =[Net Revenue]:[Gross
Revenue]-[Net Revenue]:[Net Revenue]
6. олдану тймешігін басыыз ж не сосын есептеуді жабыыз. Жеілдік
есептеуін жасаыз.
7. Наты же#ілдік пайызы атты параметрін % жеілдік жолында наты соы жыл
ж не наты соы жыл -1 яшытарына текше есептуін жасаыз. :рнек осылай
крсетіледі: =[Net Revenue]:Discount/[Net Revenue]:[Gross Revenue]

&осымша B. Моделдеу ж не талдау туралы оулы
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8. Текшені есептеу дегішінде Пара пен біріктірілген параметрін, сосын
олдану тймешігін басыыз. Осы опция пара ж не біріктірілген дегейді
екеуіне де формула олданылатынын білдіреді, сонда м ндер біріктірілген
дегейге осылмайды.

Сурет 21. Текше есептеу рнегі аралас пара пен біріктірілген опцияны крсетеді

9. Жеілдік % яшытарын згертііз, сонда олар пайыз ретінде пішімделеді.
a. Жеілдік % яшытарыны бірін тінуірді о жаымен басыыз ж не
М*шені "%деу(Жеілдік %) тймешігін басыыз.
b. Жеілдік % жолында Пішім яшыын тінтуірмен екі рет басыыз.
c. Пішімін Жеілдік % татасы шін Пайыз тймешігін басыыз ж не 1
м нін Онды орын шін тадаыз.
d. олдану тймешігін басыыз.
10. Клемді Сан ретінде пішімдеіз ж не Санды топтарды к"рсету параметрін
блгішті пайдалануа тадаыз. олдану параметрін тадаыз.
11. Пішімдеуді баса элементтерге жеілдік % басасына кшірііз.
a. Клем жолында Пішім тймешігін ж не К"шіру тймешігін басыыз.
b. CTRL пернесін Format яшыын жалпы табыс, таза табыс ж не жеілдік
шін тадаыз, сосын тінтуірді оі жаымен басыыз ж не осы элементтерге
санды пішімдеуді кшіру шін, ою тймешігін басыыз.
c. олдану тймешігін басыыз.
d. :лшемді сатаыз ж не жабыыз.

Нтижелер
Жеілдік ж не жеілдік % есептеулерімен бірге таза табыс текшесін осылады:

Сурет 22. Жеілдік жне жеілдік % есептеулері бар таза табыс
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(адам 7: Табыс текшесіне арналан жаса кріністерді жасау
IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішінде таза табыс текшесіні кейбір
кріністерін жасаыз. Осы кріністер табыс айрмашылыын, ала бойынша жеілдік
ж не нім бойынша пайызды жеілдік. Осы кріністер сіз жасаан соы
бадарламада пайдаланылады.

Процедура
1. Табыс айырмашылы ы атты таза табысты жаа крінімін жасаыз.
a. М тінм н жолаында лшемдер элементтерін згертііз, сонда німдерді
орытындысын, орталы Еуропа ж не айды орытындысын кресіз.
b. Кріністі сатаыз ж не жабыыз.

Сурет 23. Табыс айырмашылыыны крінісі

2. ала бойынша же#ілдік пайызы атты таза табысты жаа крінісін жасаыз.
a. &алалар лшемін Желі табысы лшеміні жоары жаына жолдарда &алалар
Желі табыстарын алмастыратындай етіп апарыыз.
b. Таза табыс лшемінде жеілдік % тадаыз. Ай лшемі бкіл айларды
орытындысын крсететініне кз жеткізсеіз ж не німдерді лшемі
німдерді орытындысын крсетеді.
c. Кріністі сатаыз, біра оны жаппаыз.

Сурет 24. #ала бойынша жеілдік пайызы крінісі

&осымша B. Моделдеу ж не талдау туралы оулы
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3. нім бойынша же#ілдік пайызы атты баса кріністі рыыз.
a. Ашылан ж не тадалан аланы Жеілдік пайызымен бірге Са тау

b.
c.
d.
e.

ж не оны нім бойынша пайызды же#ілдік деп атаыз.
&алаларды алмастыру шін, німдер лшемін жола апарыыз.
барлы мшелер, німдерде тмен крсеткісін басыыз ж не Жиынды "%деу
тймешігін басыыз.
Жиын тізімінде пара (алдында осы жиынды жасау шін) параметрін
тадаыз ж не OK тймешігін басыыз.
Кріністі сатаыз ж не жабыыз.

Сурет 25. /нім бойынша жеілдік пайызы

(адам 8: Таза табыс бадарламасын жасау
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында сіз жасаан кріністерді
пайдаланып, бадарламаны жасаыз. Сосын IBM Cognos Insight ішіне бадарламаны
тексеру шін кірііз.. Е лкен жеілдік пайызы бар ала мен німді табу шін,
бадарламадаы кріністерде срыптауды пайдаланыыз.

Процедура
1. TM1 Performance Modeler бадараламасында Бадарлама жаса тамасы татасын
ашыыз.
Ке%ес: Alt+A пернелерін басыыз.
2. Бадарламалар тймешігін тінтуірді о жаымен басыыз ж не Жа%а >
Бадарлама тймешігін басыыз.
3. Бадарламан Табысты талдау деп атаыз.
4. Бадарлама трін тадаыз. Осы жаттыу шін, Орталы параметрін тадаыз.
Бекіту иерархиясы орталы бадарламада жо; орталы жоспарлауды
талдауларды орындау тапсырмасын те орта пайдаланатын пайдаланушыларды
кішкентай тобы арылы олданылады.
Бекіту иерархиясын пайдаланыыз келсе, Бекіту параметрін тадаыз, оны
иерархиялы бекіту рылымы немесе Жауапкершілік бар болады.
Жауапкершілік бадарламасы бекіту бадарламасына сас болады, біра
пайдаланушылар лыптауа тйіндерді жібереді. Жауапкершілік бадарлама
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болжамдар немесе соы кні белгісіз жаласпаы жоспарлау процесін жргізу
шін пайдаланылады. Табыс талдауы атты жаа ойынды жасалады.
5. Алдыы адамдарда жасаан кріністерді атысушы к"ріністері татасына
осыыз.
a. TM1 нысандары татасында &рекеттер > Табыс талдауы > баалар тізімі
кеейтііз ж не баа тренді ж не баа айырмашылыы кріністерін атысушы
крінісіні татасына апарыыз.
b. TM1 нысандары татасында &рекеттер > Табыс талдауы > таза табыс,
кеейтііз ж не жеілдік пайызын ала бойынша, жеілдік пайызын нім
бойынша ж не табыс айырмашылыы кріністерін атысушы к"ріністері
татасына апарыыз.
c. Кріністерді апару арылы айта реттеіз, сонда олар келері ретпен беріледі:
1) Баа ауытуы
2) Баа тенденциясы
3) Табыс айырмашылыы
4) &ала бойынша жеілдік пайызы
5) :нім бойынша жеілдік пайызы
Ол атысушылар кріністерді кретін ретті білідреді.
6. Клиенттер астында Cognos Insight - Connected клиентін тадаыз ж не оны
депкі кйде жасаыз.
Ке%ес: Осы опцияны кру шін, терезеде тмен жылжуыыз керек.
&осылан кйді есептеулер серверде орындалады ж не таратылан кйде
есептеулер жергілікті компьюетрде орындалады.
7. Бадарламаны сатаыз.

Сурет 26. Табысты талдау бадарламасыны жасатама ойындысы

&осымша B. Моделдеу ж не талдау туралы оулы
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8. Табыс талдауы бадарламасын Бадарлама жаса тамасы татасында тінтуірді
о жаымен басыыз ж не Бадарламаны олдану тймешігін басыыз.
9. IBM Cognos TM1 бадарламаларыны порталын веб-шолышта ашыыз,
мысалы: http://localhost:9510/pmpsvc/applications.jsp. Табыс талдауыны
бадарламасы тізілуі керек.
10. Белсендіру белгішесін табыс талдауы шін басыыз.

Сурет 27. Cognos TM1 бадарламаларыны порталы

11. Табыс талдауы атын бадарламаны ашуа басыыз ж не Табыс талдауы
тймешігін Cognos Insight ішінде бадарламаны ашуа айта басыыз.
Бадарламаа кімші ретінде кірііз, себебі ешандай ауіпсіздк орнатылмаан.
Ол дегеніміз бадарламада барлыын кретініізді білдіреді.
&ойынды бадарламада осан рбір крініс шін крсетіледі.
12. ала бойынша же%ілідк пайы%ыз ойындысын басыыз. Осы кріністі
срыптайсыз. Lрбір мемлекетті кеейтііз, сонда алалар крсетіледі. Натыс
соы жыл баанын таырыбын тінтуірді о жаымен басыыз ж не С рыптау
> М'н бойынша с рыптау > Кему бойынша тймешігін басыыз.
13. Жеілдік % крінісін кресіз. М'тінм'н аймаында клем (таза табыс лшемі)
басыыз ж не жеілдік % тадаыз.
Гамбуцрг е лкен жеілдікті жасайтынын кресіз.
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Сурет 28. Cognos Insight бадарламасында ала бойынша жеілдік пайызыны крінісі.

14. -нім бойынша же%ілдік ойындысын басыыз. Наты соы жыл баанын
таырыбын тінтуірді о жаымен басыыз ж не С рыптау > М'н бойынша
с рыптау > Кему бойынша тймешігін басыыз.
Canyon Mule Cooler параметрі е лкен жеілдігі бар німге ие екенін кресіз.

Сурет 29. Cognos Insight бадарламасында нім бойынша жеілдік пайызыны крінісі.

&осымша B. Моделдеу ж не талдау туралы оулы
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(осымша C. Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасы брыннан бар Cognos TM1
пайдаланушыларына арналан
Брыннан бар IBM Cognos TM1 пайдаланушыларыIBM Cognos TM1 Performance
Modeler бадарламасына кшкен кезде келесі м селелер ж не назар аударарлы
жерлер туралы ескерілуі керек.

Нысан жасау жне )лгіні бас ару
Cognos TM1 пайдаланушылары сервер шолышында орындауа йреніп алан
кптеген нысан жасау ж не лгіні басару тапсырмаларын Cognos TM1 Performance
Modeler бадарламасында орындауа болады. Cognos TM1 лгілеріізді Cognos TM1
Performance Modeler бадарламасындаы мына ерекше жадайларда сатай аласыз.
v Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында репликалауа ж не
синхрондауа олдау крсетілмейді. (лгіде репликалау ж не синхрондау
олданылса, лгіні осы блігін Cognos TM1 сервер шолышында сатау керек.
Шаылысу ж не ндестіру бойынша толы м ліметтері шін IBM Cognos TM1
Operation жаттамасын араыз.
v Білімді толытыру процесі ж не ережелері Cognos TM1 с улет немесе с улетті
кіріністе жасалуы ж не саталуы тиіс. Процесстер мен ережелер егжей-тегжейлі
жасау м ліметтері шін IBM Cognos TM1 Developer жаттамасын араыз.
v Жеке пайдаланушыларды, пайдаланушылара таратылатын хабарламаларды
ажырату ж не пайдаланушылара ескерту бар серверді сндіру сияты сервердегі
кімшілік тапсырмалар сервер шолышында ол жетімді болатын клиенттерге
хабарлама жіберу орталыында орындалуы керек. Бл “басарушы клиент
осылымдары” болса IBM Cognos TM1 рекеті ішінде жаттамасына м ліметтер
шін араыз.
v ODBO дерек кздерімен бірге TurboIntegrator процестері с улет немесе с улетті
кріністерде жасалуы ж не саталуы тиіс. Cognos TM1 Performance Modeler
TurboIntegrator дегіші ODBO дерек кзіне олдау крсетпейді. Баса
TurboIntegrator дерек кздеріні барлыы Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасында саталуы тиіс. ODBO кзімен процесстерді жасау м ліметтері
шін IBM Cognos TM1 TurboIntegrator жаттамасын арауды тінеміз.
v Егер Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасындаы интерактивті
импорттауда TurboIntegrator процесін жасасаыз, наты с улеттегі немесе с улетті
кріністегі процесті келесідей деуге болмайды.

Cognos TM1 Performance Modeler жне Cognos TM1
Architect/Perspectives арасындаы функционалды
айырмашылы тар
IBM Cognos TM1 Performance Modeler ж не IBM Cognos TM1 Perspectives/Architect
бадарламаларындаы кптеген нысанды жасау функциялары сас болады.
Дегенмен, ескеретін айырмашылытар бар.
v Cognos TM1 Architect/Perspectives бадарламасымен салыстыранда интерфейсті
Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасына тасу арылы текшені жасау
жеілдетілген. Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасы сонымен атар,
брыннан бар текшені айта лшеу, немесе текшеге лшемдерді осу немесе жою
немесе текшедегі лшемдерді т ртібін згерту ммкіндігін береді.
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v Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасындаы динамикалы ішкі жинатар
шін шектеулі олдау.
v Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында ереже жасау те жеілдетілген.
Ережелерді дегішке ереже жасау кезінде м тінге атысты элементтер немесе
апарат сынатын Content Assist ммкіндіктері кіреді. Оны стіне, Cognos TM1
Performance Modeler бадарламасы есептеу лшемін анытаан немесе сілтеме
жасаан кезде ережелерді ж не байланысты оркетендіргіштерді автоматты трде
жасайды.
v Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасындаы TurboIntegrator дегішінде
осымша сценарйилер ойындысындаы жетілдірілген деу ммкіндіктері
(Параметрлер, пролог, метадеректер, деректер, эпилог) болады.
v Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасындаы лшемді дегіш
лшемдерді барлы аспектілерін басаратын интуитивтік ж не жан-жаты
ортаны сынады. Мысалы, лгіні бірегей талаптарын орындайтын наты бір
лшем трлерін жасай аласыз. Оны стіне, барлы басару лшемдері бір
терезеде орындалады. Тлсипаттарды басару немесе элемент сипаттарын орнату
шін блек терезе ашуды ажеті жо.
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(осымша D. лшем есептеулері
Есептеулердегі лшем рнектері мен функциялары синтаксис ж не мысалдармен
сипатталан.
:рнекті деуші д режелі есептеушілерге ж не біріктірілген д реже есептеулеріне
ол жетімді. :рнекті деуші арифметикалы ж не орташа есептеу рнектеріні
делуі мен рылуына арналан арапайым рнекті иеленеді ж не функциялы
деуші екі бірдей д режелі ж не біріктірілген д режелі есептеулеріне арналан
алдын ала аныталан функцияларды абылдайды. :рнек деушісі сонымен атар
біріктірілген д реже есептеріне арналан ол жетімді біріктірілген рнек деушісін
иеленеді.

Уа ыт а атысты функциялар лшем есептеулерінде
Егер сіз уаыта атысты функцияа абылдасаыз мысалы CUMULATE, лшем
есебінде ж не лшем содан кейін ешандай Уаыт лшемін амтитын текшеде
олданылады, жарамсыз ереже м ліметтері жасалды ж не м ліметті сипаттайтын
м селе Уаыт лшемін олданбайтын текшеге арналан ережеде орналасан. Кей
жадайларда есеп лшемі кптеген д режелерде ж не барлы емес Уаыт лшемін
амтитын текщшелерде орналасан кезде, сіз Уаыт лшемін амтымайтын текшеге
арналан ережеде жарамсыз ереже м ліметтерін ажырата аласыз.

Арифметикалы амалдар
IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасы алыпты арифметикалы
амалдара олдайды: сома, айырмашылы, кбейту ж не блу.

(осынды
&арапайым сепетеулерге арналан осу операнды.

Ма саты
яшы м ндеріні сомасы не д режелі ж не біріктірілген д реже есептеулері болады.
=(<операнд 1> + <операнд 2>)

Айырмашылы
&арапайым есептеулерге арналан айырмашылы операнды.

Ма саты
Д реже ж не біріктірілген діреже есептеулеріне арналан екі яшы м ндері
арасындаы айырмашылы есептеуі.
=(<операнд 1> - <операнд 2>)

Кбейту
&арапайым есептеулерге арналан кбейту операнды.
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Ма саты
Д реже ж не біріктірілген діреже есептеулеріне арналан екі яшы м ндері
арасындаы кбейту есептеуі.
=(<операнд 1> * <операнд 2>)

Блу
&арапайым есептеулерге арналан блу операнды.

Ма саты
Д реже ж не біріктірілген діреже есептеулеріне арналан екі яшы м ндері
арасындаы блу есептеуі.
=(<операнд 1> / <операнд 2>)

Функциялар
Д режелі ж не біріктіру д режелі есептеулерге арналан ол жетімді функциялар
сипатталды.
Крсеткіштер жйесінде пайдаланатын функциялар туралы осымша апарат алу
шін, “Метрикалы крсеткіш функциялары” бетте 172 блімін араыз.
-зара байланысты тапсырмалар:
“:лшем функцияларын пайдаланып, N есептеулерімен бірге есептеу лшемдерін
жасау” бетте 26
:лшем функциясы пайдаланылан 'N' есебі лшемі ж не функция тадалан
мшені енгізу м ніні арасындаы лшем дегейінде орындалан есептеу болып
табылады.

Біріктірілген орташа мн (CAVERAGE)
Ма саты
Бл функция біріктірудегі орташа м нді есептейді ж не жалыз м нді айтарады.
Бл функция сіз текшені есептеу немесе лшемдегі С есептеуімен жмыс істеген
кезде :рнекті деушіні біріктіру ойындысында ол жетімді.
=CAVERAGE(<flag-value>)

Параметрлер
жалауша-мн параметрі келесі м ндерді бірі болуы ммкін:
v 1 - М нді есептеу шін лшенетін біріктіруді олдануа болмайды. Осы жалауша
осылан болса, біріктірілген элементті жол м ні олданылады.
v 2 - Нлдік м ндерді елемеу. Егер осы ту орнатылса, нлдік м ндер орташаны
орындауды блігі ретінде олданылмайды.
v 3 - 1 ж не 2 жалауша м ндеріні тіркесімі; м нді есептеу ж не нлдік м ндерді
елемеу шін лшенетін біріктіруді олдануа болмайды.
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$лгі
Мысалы, бл функция Толеранттылы деп аталатын метрикалы депкі крсеткіште
олданылады.
=CAVERAGE(3)

ЖИНА(ТАУ
Ма саты
CUMULATE интегралды жиындарды баса жолдаы бастапы сандара негізделген
бір жолда есептейді.
=CUMULATE(<Input>)

$лгі
=CUMULATE(Profit) функциясы ЖИНА&ТАУ функциясы пайдаланылатын
текшедегі Уаыт лшемі ішінде кумулятивті табысты есептейді.

DECUMULATE
Ма саты
Жинаталан орытындылардан бастаса, DECUMULATE функциясы тпнсалы
серияларды есептейді.
=DECUMULATE(<Input>)

$лгі
=DECUMULATE('Жиынты сатылымдар') функциясы жиынты сатылымдарды
DECUMULATE функциясы пайдаланылан жердегі текше ішіндегі уаыт лшемі
арылы кезе сатылымдарына бледі.

БЛЕК
Ма саты
Осы функция аымдаы ж не алдыы уаыт аралытарындаы айырмашылыты
есептейді. Айырмашылы пайыз(%), пропорция(p) немесе стандартты
арифметикалы айырмашылы (a) ретінде крсетілуі ммкін.
Текше есептеуімен немесе лшемдегі N ж не C есептеулерімен жмыс істеген кезде,
осы функция рнек дегішіндегі функциялар ойындысында ол жетімді болады.
=DIFFER('<Base>','<%/a/p>')

Параметрлер
Негізгі
<Негізгі> параметрі лшем мшесін крсетеді.
%/a/p
Осы параметр айырмашылы пайыз(%), пропорция(p) немесе стандартты
арифметикалы айырмашылы (a) ретінде крсетілуі ммкін.
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$лгі
Мысалы, мшелерді жмысшылар санын згерту =DIFFER(Headcount, "a")
функциясын аымдаы ж не алдыы уаыт кезедері арасындаы згерісті есептеу
керек.

Нлге айналдыру
Ма саты
Мшені м нін нлге айналдырады.
Бл функция сіз лшемдегі С есептеуімен жмыс істеген кезде :рнекті деушіні
біріктіру ойындысында ол жетімді болады.
=ForceToZero()

$лгі
Мысалы, біріктірілген дегей рнeгі ретінде =ForceToZeroегіде () функциясын
мшені нім баасы пайдаланады. Ол нім баасын біріктіруін болдырмайды.

СІМ
Ма саты
:СІМ функциясы р аралыта крсетілген пайыз арылы негізгі крсеткішті
ктереді. :сім крделі (C) немесе сызыты (L) болуы ммкін.
Текше есептеуімен немесе лшемдегі N ж не C есептеулерімен жмыс істеген кезде,
осы функция рнек дегішіндегі функциялар ойындысында ол жетімді болады.
=GROW(<Base>', '<%Growth Rate>', "<L/C>)

Параметрлер
Негізгі
Осы параметр % :сым олданылатын мшені крсетеді.
<%Growth Rate>
Осы параметр сім жиілігін амтитын мше болып табылады. Мше Негіз
параметрінде крсетілген мше ретінде бірдей лшемде болуы тиіс. :сім жиілігі
тек сан болуы керек ж не онды м ндер болмауы керек. Мысаыл, 20% сім
жиілігін олдану шін, 0.2 м нін емес, 20 м нін пайдаланыыз.
L/C
Осы параметрі сім жиілігі олданылатын м нерді крсетеді: Сызыты(L)
немесе &рамдас (C).
Ескерту: :СІМ функциясын пайдаланатын мшені пайызды ретінде пішімдесеіз
ж не 20 енгізсеіз, ол 2000% ретінде крсетіледі. Ол тек дисплей м селесі болады.
Есептеу лі дрыс жмыс істеуде. Дисплей м селесін жндеу шін, тешелетін
пішімді мшеге олданыыз ж не пайызды пішім трін пайдаланбаыз.

$лгі
Мысалы, сатылымдар болжамыны мшесі =:СІМ('Айлы
сатылымдар','Сатылымдарды сімі %',"L") функциясын айлы сатылымдара ж не
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сатылымдардары ажетті пайызды суге негізделген сатылымдар болжамын
есептейді.

АУЫТ(У
Ма саты
Баса атардаы жазбаны 1 нктеге кешіктіру арылы н тижені есептейді.
=АУЫТУ(<Pad>,<Inputs>)

Параметрлер
Татасы
<Pad> аргументі LAG арылы уаыт лшеміндегі бірінші жапыра мше шін
айтарылан м нді крсетеді; ол лшемдегі немесе траты м ндегі баса мше
болуы ммкін. Егер ол ткізіліп жіберілсе, пайдаланушы осы функция м нін
уаыт лшеміндегі бірінші жапыра мшесіне енгізуі ммкін.

$лгі
'Opening Balance' мшесі =LAG('Prime value', 'Closing Balance') функциясын
пайдалана алады.

LASTNZ
Ма саты
LASTNZ функциясы енгізу жолындаы деректер сериясын іздеп, е соы нлдік
емес м нді айтарады. LASTNZ функциясын кезедер бойы енгізу сирек згеретін
за уаыт шкаласында деректерді айта енгізбеу шін пайдалануа болады.
=LASTNZ(<Енгізу>)

Параметрлер
<Енгізу>
Санды немесе жол мшесі бола алады.

PERIODDAYS
Ма саты
Кезедегі кндерді саны.
=PERIODDAYS()

PERIODEND
Ма саты
Осы кезені соындаы кн ж не уаыт.
=PERIODEND()
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PERIODMIDDLE
Ма саты
Осы кезені ортасындаы кн ж не уаыт.
=PERIODMIDDLE()

PERIODSTART
Ма саты
Осы кезені басталу кні ж не уаыты.
=PERIODSTART()

SCORE
Ма саты
SCORE функциясы наты, масатты ж не толерантты крсеткіштеріні крсетілген
м тінні метрикасы баасын есептейді.
Бл функция масаттаы метриканы, масаттан жоары немесе масаттан кіші ж не
аншалыты кіші екенін крсететін м нді айтарады. Бл толеранттылы
бірліктерінде крсетілген масатты м ннен ашытыты крсетеді. Бл -10 нан 10
дейінгі ауымда берілген м ндерді айтарады, мндаы 0 м ні метриканы масатты
м н екенін крсетеді. Жарамды есеп метриканы масатта орналасанын крсетеді.
Жарамсыз есеп метриканы масатта емес екенін крсетеді.
Бл функция метрикалы лшем бар ж не метриканы ж не толеранттылы тріні
німділік лгісін анытайтын текшеде жарамды болады.
=SCORE('<Actual>','<Target>'),'<Tolerance>'

Параметрлер
Наты
Наты крсеткішті сынатын метрикалы крсеткішті атауы.
Масаты
Масатты крсеткішті сынатын метрикалы крсеткішті атауы.
Т ратылы
Толеранттылы крсеткішті сынатын метрикалы крсеткіш атауы.

$лгі
Мысалы, бл функция Баалау деп аталатын метрикалы депкі крсеткіште
олданылады.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
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SCORESTATUS
Ма саты
SCORESTATUS функциясы метрикадаы баа німділігін крсететін м нді
есептейді.
Осы функция аымдаы мазмн шін арналан метрикалы есепті амтитын мшені
алады.
Бл метриканы алайша орындалуын крсететін келесі санды м ндерді бірін
айтарады:
v 1 - те жасы (масатты немесе жоары)
v 0 - орташа м н (бір масатты толеранттылыта)
v -1 - нашар (масаттан алша 1 тзімділік)
=SCORESTATUS('Score')

Параметрлер
Score параметрі метрикадаы баа крсеткішін сынатын метрикалы крсеткіш
атауы болып табылады.

$лгі
Мысалы, бл функция Кй деп аталатын метрикалы депкі крсеткіште
олданылады.
=SCORESTATUS(’Score’)

SCORETREND
Ма саты
SCORETREND функциясы алдыы кезенен бері метрикалы німділікті алайша
згергенін есептеп крсетеді.
Функция метрикалы ауматы иеленетін мшені алып ж не келесі м ндерді бірін
метриканы аымды німділігін крсету шін айтарады:
v 1 - жасару
v 0 - згеріссіз
v -1 - нашарлау
Н тиже тек егер де аума тзімділікті 5% пайызынан жоарыа згерсе ана
жаымды немесе жаымсыз трендке сер етеді.
Бл функция тек текшеде р бір метрикаа арналан алдыы кезеді анытайтын
Уаыт лшемімен бірге жмыс істейді.
=SCORETREND(Score)
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Параметрлер
Ба алау параметрі баа крсеткішін сынатын метрикалы крсеткіш атауы болып
табылады.

$лгі
Мысалы, бл функция Тренд деп аталатын метрикалы депкі крсеткіште
олданылады.
=SCORETREND(’Score’)

Орташа уа ыт
Ма саты
Бл функция барлы уаыт кезедерінде есептелген орта м нді айтарады, тек
бірінші кезеді немесе тек соы кезеді.
Бл функция сіз текшені есептеу немесе лшемдегі С есептеуімен жмыс істеген
кезде :рнекті деушіні біріктіру ойындысында ол жетімді.
=Уа ытты% орташа м'ні(<'Уаытты орташа м ні'>)

Параметрлер
Уаыт аралыыны трі
&айтаруа арналан м н трін крсету. Рсат етілген м ндер мыналар:
v Уаыт аралыы: аралыты кезені орытынды / сан ретінде есептейді
v Бірінші кезе: деректі бірінші кезенен ана олданады
v Соы кезе: деректі соы кезенен ана олданады
v Нлдік: нлді айтарады
Бірінші ж не соы кезе шін рнек "соы кезе" немесе "бірінші кезе"
тлсипаты шін р бір растау мшесін іздейді ж не сол тлсипатты Уаыт аралы
м нін алу шін олданады.

$лгі
Headcount мшесі use a function of =Time Average("Уаыт аралыы") функциясын
кезедері арылы есептеу шін олданылады.
Немесе еге сіз Headcount мшесіні деректі тек соы кезенен олдануын
аласаыз =Time Average("Соы кезе") функциясын олданыыз.

АУЫТ(У
Ма саты
<Наты> ж не <Бюджет> деп аталатын екі дерек жинаы арасындаы
айырмашылыты есептейді.
О ерекшелік олайлы болатын лшемні мшесі шін н тиже <Наты>
теріс<Бюджет> деп есептеледі. О ерекшелік олайсыз болатын есептеу лшеміні
мшесі шін н тиже <Бюджет> алу <Наты> деп есептеледі.
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Нса есептеуімен жмыс істеген кезде, осы функция рнек дегішіндегі
функциялар ойындысында ол жетімді болады.
=VARIANCE(<Наты>,<Бюджет>)

VARIANCEPERCENT
Ма саты
<Наты> ж не <Бюджет> деп аталатын екі дерек жинаы арасындаы пайызды
ерекшелігін есептейді.
О ерекшелік олайлы болатын лшемні мшесі шін н тиже (<Наты> <Бюджет>) / <Бюджет> * 100. О ерекшелік олайсыз болатын лшемні мшесі
шін н тиже <Бюджет> - <Наты>) / <Бюджет> * 100.
Нса есептеуімен жмыс істеген кезде, осы функция рнек дегішіндегі
функциялар ойындысында ол жетімді болады.
=VARIANCEPERCENT(<Наты>,<Бюджет>)

Синтаксис тіркесімдері
Функция тіркесімі ж не логикалы операнд сипатталан.
:рнектерді дегіш наты уаытта тесеріледі. :рнекті тесеретін осымша адамдар
жо. Жарамсыз рнекті асты ызылмен сызылып, ызылда крсетіледі.
Жарамды рнекті анытау шін Backus–Naur пішімін олданатын лшемді есептеу
рнектерін тексеретін талдаыш. :рнекте пайдаланылуы ммкін синтаксистерді
тіркесімі мынандай:
v Expression ::= AndExpression { "OR" AndExpression }
v AndExpression ::= CmpExpression { "AND" CmpExpression }
v CmpExpression ::= AddOrSub [ "=" AddOrSub | "<>" AddOrSub |"<" AddOrSub |
">" AddOrSub | ">=" AddOrSub | "!" AddOrSub | "<=" AddOrSub ]
v AddOrSub ::= MultiplyOrDivide { "+" MultiplyOrDivide | "-"
MultiplyOrDivide }
v
v
v
v

MultiplyOrDivide ::= Power { "*" Power | "/" Power | "%" Power }
Power ::= Unary [ "^" power ]
Unary ::= "+" Unary | "-" Unary | "!" Unary | Operand
Operand ::= INTEGER | Variable |"(" Expression ")"| Sum | Multiply|
IfExpression | BIFS

v
v
v
v
v

IfExpression ::= "IF" Expression "THEN" Expression [ "ELSE" Expression ]
BifExpression ::= BIF "(" Expression { ";" Expression } ")"
SumExpression ::= SUM "(" Expression { "," Expression } ")"
MultiplyExpression ::= MULTIPLY "(" Expression { "," Expression } ")"
WeightedAverageExpression ::= WEIGHTEDAVERAGE "(" Expression ")"

v TimeAverageExpression ::= TIMEAVERAGE "(" TIMEAVERAGETYPE ")"
v ForceToZeroExpression ::= FORCETOZERO "(" ")"
v Condition ::= parseExpression ["AND" parseExpression | "OR"
parseExpression |"NOT" parseExpression

&осымша D. :лшем есептеулері
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(осымша E. Cognos Planning )лгілерін Cognos TM1
бадарламасына импорттау
Cognos талдаушы нысандарын Cognos Planning лгісінен Cognos TM1
бадарламасына импорттай аласыз.
Cognos Planning *лгісін импорттау параметрі Cognos Planning лгісін IBM Cognos
TM1 Performance Modeler бадарламасында растыруа кмектеседі. Импорттау
опциясы Cognos Planning лгісінен жасалатын .XML бадарламасыны анытама
файлын олданады. Бл файл Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында
лгіні расчтыру шін ажетті лшемдерді, текшелерді ж не сілтемелерді бастау
шін пайдаланылады.
Импорттау опциясы депкі бойынша Cognos TM1 10.2 немесе жоары орнатылан.
Опцияны ол жетімді ету шін жаартыш ж не пайдаланушы м зіріні элементі
Cognos талдаушыда олданылан опцияны Cognos Planning ортасына осуа
арналан.
Импорттау процесі ш бліктен трады:
v Cognos талдаушы бліміне пайдаланушы м зіріні элементін осасыз, сондытан
лгідегі леуетті проблемалы нысандарды крсететін есеп жасай аласыз.
v Cognos Салымшы трінде лгіні .XML бадарламасыны анытамасын жасай
аласыз. Импорттау Cognos Planning бадарламасынан .XML шыуын .json тріні
файлдар алтасына трлендіреді.
v Cognos TM1 німділікті моделдеу бадарламасынв .json файлдарын Cognos TM1
німділікті моделдеу бадарламасына &рекет > Cognos Planning *лгісін
импорттау опциясымен бірге импорттадыыз.

Импортталан элементтер
Импорттау опциясы Cognos Planning лгісін талдайды ж не Cognos TM1 тиісті
рылыспен амтамасыз етеді. Барлы нысандар ауыстырылмайды. Cognos Planning
бадарламасындаы кейбір нысандар мен лгі сипаттарыны Cognos TM1 баламасы
жо. Бл жадайларда, Cognos TM1 лгісіні н тижесінде наты бір ммкіндіктерді
олмен реттеу керек. Келесі блімдерде ай ызметтік бадарламаны
тасымалданатыны туралы м лімет берілген.
Деректер, ауіпсіздік ж'не олданба
ы тары
Импорттау опциясы арылы тек лшемділіктер, текшелер ж не сілтемелер
импортталан. Бл деректерді, ауіпсіздік параметрлерін немесе бадарлама
ытарын ескермейді.
Cognos салымшы сілтемесі
Тасымалданатын нысандар Cognos Салымшысы .XML бадарламасынан
жасалан. Осылайша, тек Therefore, Cognos Салымшы бадарламасыны
блігі болып табылатын сілтемелер осылан. Сырты кз сілтемелері немесе
оларды текшесін жйелік жаартуындаы жо сілтемелері осылмаан.
За%сыз та%балар
Засыз ж не саталан табалар Cognos Planning ж не Cognos TM1
арасында бірдей емес. Осылайша, нысан ж не лшемділік элементіні
атаулары здеріні тран жеріне импортталады. Жарамсыз табаларды
импорттау ммкін емес болса, жарамсыз табаларды жою керек.
© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2017
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Кесте 20. Импортталан лшемділіктер
-лшем

Сипаттама

:лшем трлері

Cognos Planning бадарламасында лшемділік
трлері жо, біра лшемділіктер есептеу,
иерархия, уаыт немесе нсаларды е
с йкес трінен таайындалан.

Есептеулер

Кірістірілген крделі шартты жадайлармен
оса, барлы лшемділік есептеулері
импортталан. BiF арналан балама функция
бар жерде, импортталан лшемділік оны
олданады. Мнда тікелей балама болмаан
кезде есептеу жаа лгіге сілтеме шін оыла
алатындай сыны раммен бірге есептеу
ретінде егізеді. Пішімделген dlist немесе
пішімделген м тін элементтеріне атысты
есептеулерді кру шін Кесте 22 араыз.

Пішімдер

Кндер ж не пішімдер тізімімен оса, барлы
пішімдер импортталан (Cognos TM1
бадарламасындаы "picklists"). Cognos
Planning ж не Cognos TM1
бадарламаларында депкі бойынша пішімдеу
баса болады. Cognos Planning
бадарламасындаы крініске ол жеткізу
шін импортталан лгідегі пішімделмеген
элементтер тзетілуі тиіс.

Уаытты орташа м ні

Бастапы кезе, соы кезе ж не уаытты
орташа м ндері импортталан.

Текшелер

Импортталатын барлы лшемділіктер соы
орындаы есептеу тріні лшемділіктерімен
бірге аныталатын жасы т ртіпте.

Кесте 21. Импортталан сілтемелер
Сілтеме

Сипаттама

Текше сілтемелеріндегі текше

Толтыру кйін импорттайды.

Толтыру сілтемелері

Толтыру кйін импорттайды.

Сілтемелерді арау

Алмастыру режимін импорттайды.

Орналастыру кестелері

Орналастыру кестесі бастапы ж не масатты
жатаы лшемдлііктермен байланысты
болса, лшемділіктер арасына нсаулы
ретінде импорттау.

Кесте 22. Импортталатын, біра т зетуді ажет етпейтін нысандар
Нысан т*рі

ажетті 'рекет

:лшенген орташа м ндер

Cognos TM1 німділікті моделдеу
лшемділіктеріндегі c-calcs ретінде алпына
келтіру.

Пішімделген dlist элементтеріні IIDs
байланысты есептеулер

IID араанда элемент атауын осу шін
алпына келтіреді.

Cognos TM1 Performance Modeler ызметінде Жмыс істемейтін есептеулерді тзетііз.
болмайтын Bifs
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Кесте 22. Импортталатын, біра т зетуді ажет етпейтін нысандар (жаласы бар)
Нысан т*рі

ажетті 'рекет

Бірден кп есептеу тріні лшемділігі бар
текшелер

Текшелерді ктілгендей жмыс істеуін
тексерііз. &ажет болан жадайда
лшемділіктерді т ртібін олмен згертііз.

Текшедегі текше ж не жинау сілтемелері
толтырудан баса кез келген кйде болады

Толтыру кйінде импорттайды. &ажет болан
жадайда згерте аласыз.

Алмастырудан баса кез келген кйден
сілтемелерді арау

Алмастыру кйінде импорттайды. &ажет
болан жадайда згерте аласыз.

Орналасу кестелерін немесе dcube
орналастыру кестелерін немесе кіші
баандарды ысартуды пайдаланатын
сілтемелер

&ажет болан жадайда орналастыру
нсаулытарымен немесе лшемділік
тлсипаттарымен згерте аласыз.

Аралы орытындылара немесе есептелген
элементтерге баытталан сілтемелер

Импорттайды, біра масатты текшелердегі
кері блмейді. :згертуді ажет етеді.

Кесте 23. Импортталмайтын нысандар
Нысан

&рекетті орындау

&атынасу кестелері

&ауіпсіздік лгісін айта жасаыз.

Орналастыру кестелері

Cognos TM1 бадарламасында балама нысан
жо, біра, сас н тижеге ол жеткізу шін
лшемділік тлсипаттарын олдануа болады.

Тексерулер

Аымдаы Cognos TM1 бадарламасында
функционалды баламасы жо. Жаа Cognos
TM1 серверде айта жасаыз. Сонымен атар,
“Жмыс рдісіндегі рекетті орындау шін
TurboIntegrator процесін тешеу” бетте 114
араыз.

Деректер

Импортталмаан. &олмен енгізііз.

:лшемділікті импорттау сілтемелері

Импортталмаан. &олмен енгізііз.

АБАЙЛАkЫЗ:
Импорттау Cognos Planning *лгісінде олданылатын моделдеу 'дісіні%
к"шіргеннен кейін ж мыс істеуін тексермейді. Сонымен атар, ол Cognos TM1
рамдастарын немесе м*мкіндіктерін олдану *шін со%ы *лгіні
о%тайландырмайды.

Импорттау опциясын осу
Cognos Analyst and Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасын дайындау шін
мына лгілерді имапорттай аласыз:
1. Cognos Analyst бадарламасын іске оспас брын .up1 ж не menu.txt файлдарын
Cognos Analyst install_dir\bin каталогына кшірііз.
2. Cognos Analyst бадарламасын іске осыыз.
3. Жаарту олданыланына кз жеткізу шін Аны тама > Жа%артулар басыыз.
Тілатысу терезесінде олданылан жаартулар крсетіледі
Update ID
XPJTM101

Applied
Description
Yes
Migration to TM1

4.  ралдар > Параметрлер > Те%шеу параметрін тадаыз.
5. menu.txt кшірген жерге барыыз ж не осыны тадаыз.
&осымша E. Cognos Planning лгілерін импорттау
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6. OK тймесін басыыз.
7. Cognos Analyst бадарламасын айта іске осыыз.
Cognos Analyst бадарламасын айта іске осаннан кейін, м зірді ралдар
татасында Тасымалдау крсетіледі.

$лгіні зерттеу
Импорттауды орындауа дейін, тешеуді ажет ететін нысандарды зерттеу шін
жаадан осылан Тасымалдау параметрін олданыыз:
1. Жеке кітапхананы зерттеу немесе ажетті нысандар бірнеше кітапханалара
блінген болса, нысандарды тобын зерттей аласыз:
a. Жеке кітапхананы зерттеу шін Тасымалдау > Кітапхананы зерттеу басыыз
ж не талдайтын кітапхананы тадаыз.
b. Нысандар тобын зерттеу шін Файл > Кітапхана > нысандар басыыз ж не
бір кітапханадан бастапы нысандарды тадаыз. Содан кейін, Т тасты ты
тексеру рамдасты олданыыз немесе нысандар тобы аяталана дейін
нысандарды олмен тадаыз.
2. Есеп жасау шін OK тймешігін басыыз.
Есеп импорттаудан кейін тешеуді ажет ететін Cognos Analyst лгісіндегі
ммкіндіктер туралы ескертеді. Элементтер ж не оларда олдануа болатын
сынылан рекеттер шін Кесте 22 бетте 250 араыз.

Cognos салымшы бадарламасында .XML жасау
Импорттауа ажетті .XML жасау шін Cognos Басару консолін Cognos
Салымшыда іске осыыз:
1. Импорттайтын бадарламада Даму > ызмет к"рсету бадарламасы > XML
бадарламасы тадаыз.
2. .XML файлын орналастыратын орына барыыз. Осы орын туралы ескерііз.
3. Файла XML са тау тймешігін басыыз.

Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасындаы .XML
ашу
Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасы компьютерінде:
1. Осы компьютерге импорттайтын алтаны жасаыз.
2. Cognos Басару консолінен жасалан .XML файлын Cognos TM1 Performance
Modeler компьютеріне кшірііз.
3. &рекеттер > Cognos Planning Model импорттау параметрін басыыз.
4. .XML файлыны орналасан жеріне бару ж не оны тадау шін кпнктелі
тймешікті басыыз.
5. OK тймесін басыыз.
.json файлдары жасаланнан кейін тілатысу терезесі орналасан орынын
крсетеді:
Import completed - model elements ready to be transferred in from location

Осы орын туралы ескерііз.
6. OK тймесін басыыз.
7. Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасындаы тарматаы Cognos TM1
серверін тінтуірді о жа батырмасымн басыыз ж не Тасымалдау тймешігін
тадаыз.
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8. Тасымалдауды растау тілатысу терезесінде крсетілген орына барыыз.
Ескерту: &ажетті файл json атты кіші алтадан тратын басты алта болып
табылады
9. Импорттауды бастау шін OK тймешігін басыыз.
Тілатысу терезесі импортталып жатан нысандар тізімін крсетеді.
10. Нысандарды импорттау ж не лгіні импорттауды аятау шін Тасымалдау ж'не
жою тймешігін тадаыз. Н тижесінде алынан лгіні тексеру шін Cognos
TM1 Performance Modeler бадарламасын олданыыз. (лгіге деректерді осуа
болады.
Келесі мысалдар Cognos Planning лгісінде жиі кездесетін лшенген орташа м ндерді
тешеуді ш жолын сипаттайды.

лшенген орташа мн, мысал 1
Осы мысалда, табыс Бірліктер * ба а ретінде есептелген. Жыл бойы
Price=Revenue/Units алайсыз
Cognos Planning бадарламасына Ба а параметрін лшенген орташа м н болу шін
Сатыл ан бірліктер бойынша орнатыыз.
Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында бірдей н тижеге ол жеткізу
шін C- есептеуді Ба а орнатыыз.

лшенген орташа мн, мысал 2
Бл мысалда, сіз Жалпы маржа білесіз ж не Жалпы маржа % = Жалпы маржа
*100/Revenue есептей аласыз
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Бір жыл сияты жинатау элементінде бірдей есептеуді олданыыз 2200*100/7200 =
30.56%

лшенген орташа мндер, мысал 3
Cognos Planning бадарламасында толы нім мына сценариймен есептеледі: келесі
есептеудегі кіріс н тижелері:

Cognos TM1 Performance моделдеу бадарламасында лшенген орташа м нді
есептеуде олдану шін жаа элемент жасау керек. Осы бос элементті
пайдаланушыдан жасыру шін ішкі жиындарды ж не текше кріністерін жасай
аласыз.

Жа,артуды ажет ететін моделдеу дістері
(лгіізде келесі дістер олданылса, с тті тасымалдауа ол жеткізу шін лгіні
жаартыыз.
v Орналастыру кестелерін немесе кіші баандарды ысартуды пайдаланатын
сілтемелер
Тлсипатты лшемге осу арылы осыны айта лгілеу детте ммкін болады.
Содан кейін осы тлсипатты байланыса с йкестендірііз.
v &осу немесе алу режиміндегі сілтемелер
Осы сілтемелерді масаты болу шін масатты текшеге осымша жолдар жасау
ж не масатты лшемділіктерде тиісті есептеулер орнату
v "деректер жо" атынас кестелерін олданатын лгілер
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(лгідегі жалыз н рсе кейбір elist элементтері сілтемесіні текше кзі болып
табылатын лгіні жасай аласыз. Бл жадайдаы масатты текше баса elist
элементтер шін басаша рекет етеді. Себебі "деректер жо" ымы Cognos TM1
бадарламасында жо, бл сценарийді шарттарды пайдаланып айта моделдеу
керек.
v Сол лшемні сас кшірмелері немесе бірнеше кшірмелер.
:лшемділік dlist ретінде олданылса, сонымен атар текшелердегі наты
лшемділік ретінде олданылан кезде, осы дісті мысалы Cognos Planning
бадарламасында болады. dlist кшірмесі тек м ліметті деректерден тратын dlist
пішіміндегі элементте олданылан. Бл рылым сонымен атар ажет болуы
ммкін, себебі dlist тізімін формат ретінде олдану лшемді “ию” рдісі сияты
заымданудан сатайды. Cognos TM1 бадарламасында лшемділікті осымша
кшіру ажет емес. :зіні тпнсалы лшемділігі немесе с йкес ішкі жинаы
тадау тізімі ретінде пайдалануы ммкін.

~зын elists
(лгііздегі elist тым зын болса, кшіруге олданатын ысаша толтырыш elist бар
жаа лгі жасаыз. (лгіні айта жаартаннан кейін Cognos TM1 бадарламасындаы
лшемділік н тижелерін жаартыыз.
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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 Корпорациясы
North Castle Drive
Армонк, Нью-Йорк 10504-1785
А&Ш
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
Зады ж не Авторлы ы заы
IBM Жапония ЖШС
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 Lмірлігінде 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
Кіл аударыыз: Лицензия беру
3755 Riverside Dr.
Оттава, ON K1V 1B7
Канада
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
кірістірілген. Мына аттарды б рі одан шыарылан ж не наты бизнес
нерк сібінде пайдаланылатын аттара ж не мекен-жайлара састыы
кездейсоты.
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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 Corp. тіркелген сауда белгілері осымша лемдік юрисдикциясында
тіркелген. Баса нім ж не ызмет атаулары IBM корпорациясыны немесе баса
компанияларды сауда белгілері болуы ммкін. IBM сауда белгілеріні аымдаы
тізімі, “ Авторлы ытар ж не сауда белгісі апараттары ”www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml торапта ол жетімді болады.
Мына терминдер сауда белгілері немесе баса компанияларды тіркелген сауда
белгілері:
v Microsoft, Windows, Windows NT ж не Windows логотипі &рама Штаттардаы,
баса елдердегі немесе екеуінде де Microsoft корпорациясыны сауда белгілері.
v Java ж не барлы Java негізіндегі сауда белгілері мен логотиптер Oracle
ж не/немесе оны серіктестеріні сауда белгілер не тіркелген сауда белгілер.
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