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Кіріспе
Бл жаттама IBM® Cognos TM1 бадарламасымен пайдалануа арналан.
Бл жаттама IBM Cognos TM1 серверінде нысандарды алай жасау ж не олдауды,
ауіпсіздікті басару ж не TM1 бадарламасын дамытуды сипаттайды. Сонымен,
жаттама TM1 аупсіздік аспектілерін сипаттайды.

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

'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.

'ол жетімділік м&мкіндіктері
>ол жетімділік ммкіндіктері ебекке абілетсіз, яни озалысы шектеулі немесе
кру абілеттері нашарлаан пайдаланушылара апаратты технология німдерін
пайдалануа кмектеседі.
Бл нім озалуы шектелген немесе кзі нашар кретін озалу ммкіндігі
шектелген жандара аымдаы ол жетімділік ммкіндіктерін пайдалануа олдау
крсете алмайды.

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.
Yзірлеу, шыару ж не IBM жалыз арап шыуына алдыратын функционалды
ммкіндігіні немесе функциясыны жзе асыру уаытын анытау.
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Блім 1. TM1 дамытуына арналан нс аулы
Бл блім кп лшемділікті тжырымдамасын таныстыруын береді ж не IBM
Cognos TM1 пайдаланан зірлеушілерді кейбір жалпы міндеттерін сипаттайды.

Кп лшемдікті т&сіну
IBM Cognos TM1 мен сіз бизнес ж не аржы менеджерлеріне динамикалы бизнес
лгілерін жылдам трінде пайдалану шін кп лшемді дерекорын жасай аласыз.
Кп лшемділікті тсіну шін, Америка >рама Штаттары мен Канадада жмыс
атаран компанияны блшек сауда компания Сатылым Вице-Президентті
блшек сауда желісінде німдерді сатуын талдау лгісін араыз. Yрбір сату
оймасы элементті сатуды, доллара сатуды ж не сенімді ттынушы німдері шін
арзандатып сатуларды жазады.
Сатулар нім, сценарий (наты мен бюджетті салыстыранда), айма, лшемдер
(элементтер, доллара сату ж не жеілдіктер) ж не апта бойынша талданады. Бл
мысал бес лшемдік лгіні анытайды. (лшемдер деректерді йымдастырылу
жолын немесе деректерді адаалау трлеріні жолын анытайды.
TM1 бадарламасында сатулар талдауы бір немесе кп лшемдік текше атты
рылымдарында тру ммкін. Текшелерді жинаы дерекорды жасайды. Текшедегі
р дерек нктесін бір элемент арылы р текше лшемінде аныталады. Мысалы,
Бостон дкенінде атарды екінші апта ішінде кептіргіштерді наты доллара сатуы.
текшелерінде екіден кем емес ж не 256 кп емес лшемдер болуы керек.

Берік текше
Тменде крсетілген диаграммада Берік текшедегі рбір лшем тік сызыns
сегментмен крсетіледі. (лшемдегі элементтер бірлік аралытарымен крсетіледі.
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Сіз Сатылым Вице-Президенті екенііз дейік, ж не ту стратегияларымен ауіпті
орындарды анытау шін німдеріні ж не оймаларды німділігін тез салыстыру
керек. TM1 кплшемді кріністерді пайдалану арылы арнайы срауларды шексіз
санын жасау ммкін болады.
Тменде крсетілген мысалда, апталы наты салыстыру бюджетіні доллар
сатылымдарын жылдам салыстыра аласыз. Бл айма Бостон ж не кептіру
рылысыны лгісі болып табылатын німі.

Кріністі айта ойып, барлы айматар бойынша кептіргіш лгісіне арналан доллар
сатылымдарын салыстыра аласыз.

Кріністерді ата тешеу шін ж не талдау талаптарыызды анааттандыру шін
кп лшемді дерегіізге тмен жылжыту шін TM1 олдану ммкін.

Жетілдіру ретіндегі рл
Сіз IBM Cognos TM1 зірлеушісі ретінде сізді жауапкершілігііз трт негізгі
міндеттеріне блінеді.
v Бизнес талдауларын деген текшелерді жасаыз ж не жобалаыз.
v Zйым бойынша орта пайдалануа болатындай текшелер саталатын орынды
анытаыз.
v Текшелерге деректерді транзакциялы жйелерден ж не баса деректер кздерінен
импорттаыз.
v Орташа бааларды, валюта конвертациясын ж не баа-табыс коэффициентін
есептейтін формулаларды жасаыз.
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Осы тапсырмаларды атару шін сізде TM1 деректеріне атынасу ытарыыз
болуы керек. Yдетте, сізді TM1 кімшііз атынасу ытарды орнатуа жауапты.
Келесі блім жергілікті ж не ашытыты серверлер арасында айырмаларын
сипаттайды, ж не ашытыты серверде тапсырмаларды атаруы шін керек болан
атынасу ытарын тізімдейді.

TM1 нысан атау келісімі
Yзірлеуші ретінде IBM Cognos TM1 жйесінде бірнеше нысандарды жасауа ж не
атауа жауаптысыз. Баса нсаулар е жасы т жірибелерін сынаан кезде TM1
атауда кейбір шектеулерді м жбрлейді. TM1 нысандарын атауда келесі келісімдерді
баылаыз.
Сондай-а, кейбір табалар саталмаан боландытан, осы згеше табаларды кп
жадайларда элементерді ж не нысандарды атауда олданмау ажет.Элементтерді
атау бойынша арнайы апаратты “Элемент атаулары мен MDX сздері” бетте 4
блімінен араыз.
Кесте 1. Нысан жне элемент атауда олдауа жарамайтын згеше табалар
Таба

Сипаттама

’

апостроф

*

жлдызша

@

атла - “ТМ1 ережелерінде нысан аты” бетте 4 блімін араыз.

\

керісінше иаш сызы

:

ос нкте

,

тір

{

ирек жаша “Нысан атауларындаы ирек жаша” бетте 4 блімін араыз.

"

ос тырнаша

!

леп белгісі “ТМ1 ережелерінде нысан аты” бетте 4 блімін араыз.

>

лкен

<

кіші

-

алу белгісі - элемент атауларында. Мына “Элемент атаулары мен MDX
сздері” бетте 4 мекенжайынан араыз.

|

таяша

+

осу белгісі - элемент атауларында. Мына “Элемент атаулары мен MDX
сздері” бетте 4 мекенжайынан араыз.

?

сра белгісі

;

нктелі тір

/

иаш сызы

~

ирек - “ТМ1 ережелерінде нысан аты” бетте 4 блімін араыз.

<р рамдас &шін резервтелген табалар
Келесі таблар аны трде келесі рамдастар шін резервтелген ж не осы
м тінм ндерде нысандарды атауда еш кашан олданмау ажет:
v TM1 Architect келесі табаларды сатайды:
\ / : * ? " < > | }

v TM1 Server сервері бл табаларды келесі нысандарда сатайды: Текше, (лшемдер,
Ішкі жиын, Крініс, Процес, >осымша жмыстар.
Блім 1. TM1 дамытуына арналан нсаулы

3

\ / : * ? " < > | ’ ; ,

v Процесті айнымалы м ніні аты шін, анытаушы кез келген белгілі табаларды
мынадан баса жадайда амти алмайды:
AllowableChars[] = ".$%_`";

Нысан атауларындаы ирек жа ша
Пайдаланушы арылы жасалан кез келген TM1 нысанны атында о фигуралы
апсырманы (}) бірінші таба ретінде олданмауы жасы т жірибе болып табылады.
О фигуралы апсырмамен басталатын нысан аттарын ТМ1 рдайым баылайды.
Пайдаланушы жасаан нысан атауы о жа ирек жашамен басталса, Бас ару
нысандарын крсету параметрі ажыратыланда, нысан жасырын болады.

Элемент атаулары мен MDX сздері
Элемент атыны алашы табасы ретінде + не - табасын олданбаыз. Дегенмен
белсенді нысана кесуде + не – табаларын элемент атында бірінші таба ретінде
пайдалануа ммкін болмаан кезде + не – табаларын элемент атында бірінші таба
ретінде олданмау жаксы т жиріба болып табылады.
Сондай а, барлы баса элемент аттарында пайдалануа олжетімді болатын
табалар техникалы шектелген емес болуымен алдыы кестеде крсетілген згеше
табаларды элементтерді атауда олданмауы жасы тажірибе болып табылады.
Элемент атауы о тік жашаны (]) амтуі ммкін, біра осы табасы бар элемнттін
аты MDX рнегіне сілтемеленсе, ол еселеу арылы ашып сатану керек. Мысалы,
Array[N] Elements деп аталан элемент MDX рнегіне сілтеме жасаланда
[Array[N]] Elements] крінісінде болуы ммкін.

ТМ1 ережелерінде нысан аты
Техникалы олжетімді боланымен, осы згеше табаларды нысан аттарында
оданудан кашу жаксы тажірибе болып табылады, себебі оларды ереже рнектерінде
пайдалануда айшылы тудыру ммкін. Бл нсаулы осы арнайы табалара
шектеу ойылмаанда, нысандар немесе элементтер ереже нсауыны блігі
боланда орайды.
v Мысалы, ) | ~ ; @ \ / : * ? " < > ережелер нсауларында барлыы жиі табылмаан
ж не оларды нысан атауларында олданбау керек.
v @ техникалы шектелмеген, біра @ табасы TM1 ережелерінде жолды салыстыру
амалдаышы болып табылады, сондытан @ табасын нысан аттарында немесе
элемент аттарында олданудан бас тарту жаксы тажірибе болып табылады.
Ережелерде @ табасын амтитын атауы бар нысана сілтеме жасасаыз, нысан
атауын жалыз тырнашаа алу ажет. Мысалы, products@location деп аталатын
лшем атына ежелерде 'products@location' трінде сілтеме жасау керек.
Тырнашаа алу барлы жадайларда жмыс істемпейді, сондытан нысандарды
атаан кезде, барлы жадайларда @ табасын олданбау е жасы т жірибе.
v Белгілі табаны тырнашаа алу ! немесе белгілі ереже рнектерінде жмыс
істемейді.
v ! леп белгісі таба нысан аттарында олдану ммкін емес, себебі ол сомен бірге
ережелер рнектерінде пайдаланылады. Мысалы:
DB(’MarketExchange’,!market,!date)
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Деректер каталогы мен нысан атаулары &шін е &лкен жол
зындыы
Тгел жол IBM Cognos TM1 сервер деректеріні каталог аты тіркесімімен
крсетілген ж не нысан аты 128 байта дейін шектелген. Мысалы, деректер каталогы
C:\Financial data\TM1\ (22 байт) болса, .cub не .rux сияты файл кеейтімін амтып,
нысан атаулары 106 байта шектеледі.
Кейбір крініс, ішкі жиындар ж не бадарламалар сияты TM1 нысандары TM1
сервер дерек кетелогыны ішкі каталогдарында саталады. Сол жадайда 128 байтты
шектеуі TM1 сервер дерек кетелогыны, ішкі каталогды ж не нысан атыны
тіркесіміне олданады.

лкен кіші %ріптерді ескереді
Нысан аттары тіркемені ескеретін емес. Мысалы, actvsbud лшем аты ActVsBud
атына балама.

Нысан аттарындаы бос орындар
Бос орындар барлы нысан аттарында рсат етілген, біра бос орындар IBM Cognos
TM1 сервері арылы еленбейді. Act Vs Bud лшем атын ActVsBud (не actvsbud) TM1
сервері эквивалентті деп санайды.

Пайдаланушы аттары
>оралан табаларды амтитын пайдаланушы аттары жеке нысандарды амти
алмайды.

Блім 1. TM1 дамытуына арналан нсаулы
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Блім 2. Текшелер мен лшемдерді жасау
IBM Cognos TM1 іскерлік деректі текшелерде сатайды. Бл жаттамада текшелерді
ж не оларды растыру блоктарын, лшемдерін алай жасау керек екенін
сипаттайды.
Ескерту: Бл жаттамада сипатталан барлы тапсырмалара TM1 Perspectives
немесе TM1 Architect бадарламалары керек. Сізде TM1 Client бадарламасымен
текшелерді жасауа, лшемдерді жасауа немесе деуге, немесе репликалауларды
орнатуа ммкіндігііз жо.

Текшелерді жаса тау
TM1 сізді бизнесті талдауызды текшелерде сатайды. Текшедегі рбір яшыта
талдау кезінде баылайтын крсеткіш бар. Осы текше деректерді бір немесе бірнеше
крсеткіштерге арсы сатай алады.
Баылаыыз келетін крсеткіштерді немесе деректерді йымдастыру жолын
анытайтын текшені лшемдермен пішімдейсіз. Yрбір лшемдегі бір элемент
текшедегі яшыты орнын анытайды.
Тмендегі лгі текшесінде ш лшем бар: (нім, крсеткіштер ж не ай. Сатылымдар
ретіндегі рбір крсеткіш нім немесе ай арылы лшенеді не йымдастырылады.
Мысалы, яшы м ні 300000 >атар (>а) айындаы 1-седанны сатылымдарын
крсетеді.
TM1 барлы лшемдерді бірдей абылдайды, не крсеткіштерді анытайтын
элементер бола ма, не крсеткіштерді алай йымдастыруды сипаттайды ма.

лшемдерді санын тадау
Yрбір текшеде кем дегенде екі лшем ж не е лкен 256 лшемдер бар. Мысалы, екі
лшемдік текше осымша лшемдері бар баса текшелердегі м ндерді есептегііз
келетін кездегі іздеу кестесі ретінде те жасы с йкес келеді. Мысалы, айырбастау
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курсын сатайтын екі лшемдік текшені пайдалану арылы валютаны есептеуге
арналан жергілікті валюта млшерін трлендіре аласыз. TM1 ережелерін
пайдаланумен жылдамдыа ие боласыз.
Текшедегі лшемдерді саны кбінесе деректеріізді лшемділігіне байланысты.
Табыс ж не шыын м лімдемесі шотын арап шыу.
Табыс жне шы ын млімдемесі (мы)
Жыл соы 31 Жел, 2002
Таза кіріс

200,000

Тікелей шыындар

35,000

Тікелей ебек

50,000

Жалпы пайда

115,000

Жалаылар

30,000

Тлем тізімдемесі

3,500

Электр жйесі

5,000

Жала алу

10,000

Амортизация

6,000

Кіріс пен шыындарды зіні ыпалдары бойынша згерту жолын тексергііз келсе,
тіркелгілерді екі топа блуііз керек.
Ай ж не (Actual ж не Budget екеуін салыстыру) сценарийі, айма, нім арылы
лшемі, Тікелей шыындар мен Таза кірісті ретінде Жалпы пайда жолында ы
тіркелгілер.
v Ай ж не (Actual ж не Budget екеуін салыстыру) сценарийі, айма арылы лшемі,
біра німі емес, Жала беру ж не Электр жйесі, Тлем тізімдемесі сияты
Жалпы пайда жолыны астында ы тіркелгілер. (німге арналан стеме
шыындарды тлсипаты бола алмайсыз, сондытан оларды егжей-тегжейлерді
осындай дегейіні жананда талдай алмайсыз.

v

(лшемділіктегі осы айырмашылы екі текшені срайды:
v Жалпы пайда жолыны стіндегі тіркелгілерге арналан бес лшемдік текше
v Жалпы пайда жолыны астындаы тіркелгілерге арналан трт лшемдік текше

Бес лшемдік текше
Тменде крстеілген диаграмма бес лшемдік текшедегі элементтерді ж не
лшемдерді крсетеді. Yрбір лшем тік сызыты сегментпен крсетіледі. (лшемдегі
элементтер бірлік аралытарымен крсетіледі.
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Трт лшемдік текше
Тменде крстеілген диаграмма трт лшемдік текшедегі элементтерді ж не
лшемдерді крсетеді. Yрбір лшем тік сызыты сегментпен крсетіледі. (лшемдегі
элементтер бірлік аралытарымен крсетіледі.

Егжей-тегжейді лшем иерархияларын пайдалану
ар ылы топтастыру
Текшеге импорттайтын деректер егжей-тегжейді арнайы дегейіні асындаы
бизнесті суретін береді. Мысалы, алалы німдерге арналан апталы немесе айлы
сатылымдарды импорттауыыз ммкін. (лшем элементтері рбір лшемдегі
арапайым немесе жапыраты дегей элементтері болып табылатын мына деректер
нктелерін анытайды: бір аптаа, бір німге, бір алаа арналан сатылымдар.
(лшем иерархияларын пайдалану арылы талдаулардаы маыналы санаттардаы
санды деректерін оайыра біріктіре аласыз. Yрбір санат лшемдегі осымша
Блім 2. Текшелер мен (лшемдерді жасау
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элементтер немесе екеуіне арналан егжей-тегжейлерді біріктіруіне с йкес келеді.
Мысалы, айлы сумма сатылымдары тіркелгілері болып табылатын квадратты
элементтерді жасай аласыз. TM1 бадарламасыны ішінде топталуыларды крсететін
элементтерді біріккен элемент немесе біріктірулер деп аталады.
Тменде крсетілген диаграмма Айматы лшемні элементтеріне арналан
топтаманы ш дегейін крсетеді. Ос алалар (0 дегейі) егжей-тегжейіні е
тменгі дегейін береді. Осы алалар Соында Шыыс А>Ш топтамасына третін
(3-дегей), айматы топтамаларда трілетін, (1-дегей) мемлекет топтамаларында
треді.

лшем иерархиясымен шарлау
(лшем иерархиясы егжей-тегжейді ртрлі дегейіндегі деректерді талдауа
арналан шарлау жолын береді. Тменге жылжыту бір лшемге т н егжей-тегжейді
лкенірек дегейлерін шарлау дегенді білдіреді. Мысалы, Жаа Англядан Айма
лшеміне тмен жылжытан бойда, екі елге, содан кейін трт алаа арналан негізгі
деректерді атынастырасыз. Жоары жылжыту лшемдердегі жиынты дегейлеріне
шарлау дегенді білдіреді.

Express біріктірулеріне салма м%ндерін олдану
Салма факторлары элементті біріктіруге лесін анытайды. Коннектикут
сатуларыны Хартфорд пен Нью Хейвенні жиынтыы екенін шыару шін, 1.0
депкі м н факторын Хартфорд пен Нью Хейвенге таайындайсыз.
Элементтермен байланыстырылан м ндерді алу арылы элементтерді біріктіруге де
болады. Жаа пайданы Нары м ні - Бастапы баа ретінде шыаруа болады. 1.0
салма факторын нары м ніне -1.0 to бастапы бааа таайындайсыз. Келесі кесте
біріктірулерді трт салматы мысалын береді.
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$лшем

Біріктірілген
элемент

Біріктіру дісі

&осал ы
элементтер

Салма
факторлары

Тіркелгі

Жаа пайда

Алу

Нары м ні

1.0

Бастапы баа

-1.0

>атар

1.0

Апан

1.0

Наурыз

1.0

>атар

.07692

Апан

.07692

Наурыз

.09615

Хартфорд

1.0

Нью Хейвен

1.0

Ай

Кезе

(ір

1Quarter

>осымша

Жылды бюджет 4-4-5 тарату

Коннектикут

>осымша

лшемдегі Бірнеше жыймаларды жасау
Тменгі д режедегі санды деректерді сатылымдар, бірліктер ретінде бірнеше жолмен
лшемдегі бірнеше иерархияларды жасап жыйа аласыз. (лшемдегі бірнеше
жыймаларды жасау арылы, лшемдерді санын ж не текшедегі бос яшытарды
санын азайта аласыз.
Тменде крсетілген лгіде, Хардфорд, Айматы лшемдегі арапайым элемент екі
жолмен бірге жыйылады: географиялы ж не басару.
Географиялы жыйма:

Бас ару жиымасы:

Блім 2. Текшелер мен (лшемдерді жасау
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К&рделі есептеулерді жасау
TM1сіз таайындалатын салматы фактор арылы лшемдер ішіне жасаан
біріктірулерді жинайды. Элементтер аралыында коэффициенттерді жасау шін
немесе элементтермен байланысты м ндерді кбейтушін ереже деп аталан
рамдас есептеулерді жасауыыз ажет.
Келесі екі есептеулер TM1 ережелерін талап етеді:
v Жалпы пайда = (Жалпы кіріс Таза сатылымдар) x 100
v Сатылымдар = (Баа x Бірліктер)
Сонымен атар, элементтерді санауа арналан ережелерді пайдалана аласыз.
Дегенмен, ережелер таотастыруа араанда заыра деледі, сіресе лкен ж не
сирек болады. Сирек текшелерде бос яшытарды жоары пайызы бар.
IBM® Cognos® TM1® бадарламасы ережеден хабардар болу біріктіру деуін
сынады. Осы ммкіндік IBM® Cognos® Business Intelligence® (BI) клиенттеріні
негізінен крінеді. Cognos TM1 бадарламасыны алдыы нсасында Cognos BI
сервері арылы Cognos TM1 есептелген яшытар-ережесіне оса берілген кезде
депкі жинатауды есептеуге ммкін емес. Алдыы шыарылымдарда Cognos BI
есептері ате яшытарды Cognos TM1 есептелген яшытар-ережесіне осылан
депкі жинатау ретінде айтаран еді. Орнындаы ережеден хабардар болу
біріктіруімен осы біріктіру сандары Cognos TM1 ережелеріні семантикасына
негізделіп есептеледі.
Yдепкі жинатарды есептелген яшытар-ережесіне арсы есптеу кезінде келесі
шектеулер лі да орнында бар:
v Кп лшемді м ндер жолыны жиындары есептелген яшытара арсы
жинатауы ммкін емес, егер олар жеке лшем мше жиындарыны айас
осылуыды н тижесі болмаса. Бндай жадайда, жиындар н тижесі ате яшы
болып жаластырылады.
v Ережеден хабардар болу жинаауы MDX есптелген мшелерін олданбайды, яни,
есептелген мшелер жинаталан мшеге орнатуында немесе жинатау
м тінм нінде олдау крсетілмейді. Бндай жадайда, жиындар н тижесі ате
яшы болып жаластырылады.
v Жйе ережені жинатау н тіжесі шін айта пайдалануа ммкін болан жадайда,
жинаталан яшытар д л осындай ережемен байланыста болуы керек.
Жинаталан мше жиыныны лшеміне тиісті UDC (Аныталан Біріктіруді
Пайдалану) элементерін осу шін ереже клемі жеткілікті жалпы болу керек.
Ережелерді кешенді тсіндіру шін, TM1 Ережелері араыз.

Элементтер т&рлері
Бл уаыта дейін біріктірулерге орындайтын арапайым немесе негізгі дегей
элементтер туралы йрендііз. TM1 элементті ш тріне олдау крсетеді.
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Элемент

Сипаттама

Санды

(лшемдегі е кіші дегейді толы деректерін анытайды. Бір ана
саны бар текшелерде TM1 барлы е тменгі дегейдегі элементерді
санды ретінде анытайды.
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Элемент

Сипаттама

Біріктірілген

Тмен дегейдегі деректерді жинатайды. Мысалы, жылды алашы
ш айы шін сатулар клемін осу шін уаыт лшеміндегі 1Тосан
элементін олдануа болады.

Тарма

Zяшытардаы м тін жолдарын сатайды. Zяшыты анытайтын соы
лшемнен алынатын элемент текшедегі яшыта жолды амту шін жол
элементі болу керек. ТМ1 кез келген лшемде кезделген согы
элементтерден санды элемент болып айырмаланан жол элементтерін
арастырады.
Жол элементтеріне арнала деттегі олданыс енгізу файлындаы
кодтарды ресми элементтер атауларына трлендіретін екі лшемдік
текше болып табылады. Мысалы, тіркелгі кодтарын тіркелгі атауларына
трлендіруді аласаыз.

Элемент тлсипаттары
Осы элементтер деректерді текшеде анытайды ж не элемент тлсипаттары
элементтерді здерін сипаттайды.
Келесідегі шін тлсипаттарды пайдалана аласыз:
v Элементтерді ммкіндіктерін тізімдеіз. Мысалы, сатауды шаршы метрі ж не
клік лгісіні осы озалтышы.
v Баламалы аттарды немесе бркеншік аттарды берііз. Мысалы, жалпы кітап
тіркелгілеріні сипаттама аттары ж не нім аттарыны жергілікті тіл нсалары.
v Санды деректерді дисплей пішімін баылаыз. Yдетте, текшеде баылайтын
крсеткіштерге арналан дисплей пішімін тадайсыз.
Элементтерді Жиын дегіші ішіндегі тлсипат м німен тадай аласыз. Сонымен
атар, TM1 тілатысу терезелерінде оларды бркеншік аттарын пайдалану арылы
элемент аттарын крсете аласыз.
Тлсипаттарды жасау ж не тлсипат м ндерін таайындау шін, Тлсипаттар
дегіші параметрін пайдаланыыз.

Сипаттамалы тлсипаттар
Тменде крсетілген кесте клік лгілерін сипаттайтын тлсипаттар лгісін
крсетеді.
Тлсипаттар
Элементтер

Ат к;ші (Санды )

&оз алт ыш (Мтін) Дыбыс (Мтін)

Седан 1

190

V-8

Ышам дискі

Седан 2

140

Кірістірілген 4

Таспа / Радио

Седан 3

120

Кірістірілген 4

Таспа / Радио

Седан 4

180

V-8

Ышам дискі

Седан 5

140

Кірістірілген 4

Таспа / Радио

Б&ркеншік ат тлсипаттары
Тменде крсетілген кестеде Аылшын жиазы аттарыны Неміс, Испан ж не
Француз тілдеріндегі нсалары крсетіледі.
Блім 2. Текшелер мен (лшемдерді жасау
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Б;ркеншік ат
тлсипаттары
Элементтер

Неміс

Испан

Француз

Орынды

Stuhl

Silla

Chaise

?стел

Schreibtisch

Escritorio

Bureau

Шам

Lampe

Lámpara

Lampe

Пішім тлсипаттарын крсету
Текше Круші терезесі келесі кестедегі крсетілген пішімде санды деректерді
крсетеді.
Пішім аты

Сипаттама

Мысалы

Валюта

Аша нышанымен ж не онды орындарды
крсетілген санымен крсетіледі (натылы).
ТМ1 Microsoft Windows Айматы параметрлер
тілатысу терезесіне аныталан аша белгісін
пайдаланады.

$90.00

Жалпы

Сандар онды орындарды крсетілген санымен
крсетіледі (натылы).

-90

Пайызы

Сандар пайыз ретінде, онды орындарды
крсетілген санымен крсетіледі (натылы).

90.00%

ылыми

Сандар экспоненциальды пішім, онды
орындарды крсетілген санымен крсетіледі
(натылы).

9.0e+001

Кні

Сандар кн жолы ретінде крсетіледі. 1=апан 1,
1900. Мнда кн пішімдеріні саны ол жетімді
болады.

2002 жылды 31
наурызы

Элемент Кн ретінде пішімделген кезде, ж не
элемент TM1 Web ж не TM1 Application Web
ішінде крінетін болса, жаа кн м нін тадау
шін кнтізбе кнін тадаушысын олдана
аласыз.
Уаыт

Сандар уаыт жолы ретінде крсетіледі. Уаыт
пішімдеріні саны ол жетімді болады.

19:53:30 A

?тір

?тірлерді лкен сандардаы с йкес орындара
салады.

1,000,000

Тешелім

Пайдаланушы анытаан пішім.

Тешелім

Тлсипаттарды деу ралы терезесін олданып текшедегі рбір лшемдегі рбір
элемент шін крсету пішімін тадауа болады. Дегенмен, тек ана бір лшем шін
крсету пішімдерін тадау сынылады, текшеде адааланатын крсеткіштер.
Аныталан крсету пішімі жо элементтерді яшытарына олданылатын Текшені
арап шы у ралы терезесінде де пішімді тадауа болады.
ТМ1 Текше Круші терезесінде кайсы крсету пішімін одануын келесідей
анытады:
1. ТМ1 бірінші рет крсету пішім шін баан лшеміндегі элементтерді тексереді.
Егер лшемдер бумаланан болса, ТМ1 тменгі жаынан жоары арай тексереді.
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2. Егер пішім табылмаса, ТМ1 элементтерді крсету пішім шін лшем жолында
тексереді. Егер лшемдер бумаланан болса, ТМ1 сол жаынан оа арай
тексереді.
3. Егер пішім табылмаса, ТМ1 элементтерді крсету пішім шін таырып
элементтерін тексереді. Элементтер о жатан сол жаа тексеріледі.
4. Егер пішім табылмаса, ТМ1 пішімді аымдаы крініске олданады.
TM1 пішімді текше шаралары шін олданыланын тексеру шін, шараларды
амтитін лшемді баанны е тменгі лшемі ретінде орындатыыз.

Жолдар мен баандара арналан дисплей пішімдерін
орнату
Жалыз жолдаы немесе баандаы садарды пішімдегііз келуі ммкін. Мысалы, екі
онды орындарды бар баандаы немесе жолдаы сандар еш онды нктелермен
барлы сандар ретінде крсетілетіннен жасыра. Баандаы немесе жолдаы
сандарды пішімдеу шін Тлсипат дегіші опциясын пайдаланыыз.
Ай лшемі кріністі баанында крсетіледі. Кез келген дисплей пішімі жол лшемі
шін тадалатын пішімді крсететін баан лшемі айта анытауларын
таайындайды.
Бірінші тапсырма шін Ай лшеміні Жыл элементі шін еш пішімдеуді
олданылмайтындыын тексерііз. Осы адамдар бойынша орындаыз.

Процедура
1. SalesPriorCube Пішін крінісін ашыыз.
2. Server Explorer ішіндегі SalesPriorCube текшесін жайыыз, сондытан оны
лшемдерін кре аласыз.
3. Ай лшеміне тінтуірді о жаын басыыз да, Элемент тлсипаттарын деу
опциясын тадаыз.
Осы Тлсипат дегіші ашылады.
Ай лшеміне арналан еш Пішім тлсипаты м ндері жотыын ескерііз. >азір
тексере алатын жол лшемі шін орнатылатын кез келген пішімдерді Cube
Viewer (немесе In-Spreadsheet Browser) ішінде басымдыыа ие болады.
4. Тлсипат дегішін жабу шін Бас тарту тймешігін басыыз.
Осы тапсырма шін, нл (0) онды орындармен барлы сандар ретіндегі
Бірліктер жолындаы сандарды пішімдеуге арналан адамдармен орындаыз.
5. Server Explorer ішіндегі Тіркелгі1 лшемін тінтуірді о жа тймешігімен
басыыз да, Элемент тлсипаттарын деу опциясын тадау.
Осы Тлсипат дегіші ашылады.
6. Бірліктер элементі жолыны иылыс жанындаы яшыты ж не Пішім баанын
басыыз.
7. пішім тймешігін басыыз.
Осы Сан пішімі тілатысу терезесі ашылады.
8. Fтір санатын тадаыз да, 0 м нін Длдік ж шігіне енгізііз ж не OK
тймешігін басыыз.
9. Тлсипаттарды деуші тілатысу терезесіндегі OK тймешігін басыыз.
Пішім крінісін айта есептеу шін.
10. &айта есептеу
Осы Бірліктер м ндері азір онды нктелерінсіз барлы сандары ретінде
крсетеді.

Блім 2. Текшелер мен (лшемдерді жасау
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Элементтерге арсы Тлсипаттар
Жалыз элементке арналан бірнеше тлсипат м ндерін тізімдегііз келгенде,
осымша элементтерді немесе осымша лшемдерді жасаан жн. Мысалы, шана
тсі клік лгілеріні тлсипаты болып табылады. Осы ызыл лгілер баса тсті
лгілерге араанда жиі жасыра болады. Егер сіз р бір клік шін бір элемент
жасаыз ж не р тсі шін элементмен баса лшем жасаыз, TM1 бадарламасын
клік сатылымдарын тсі арылы баылауа пайдалану ммкін. Егер сатылымдарды
жалыз лгіге біріктірсеіз, маыналы егжей-тегжейлерін жоалтып алуыыз ммкін.
Баса бір лгіні араыз. Клік лгілері кестесінде озалтыш конфигурациясына
арналан тлсипат санаты бар. Yрбір клікте V-8 ретіндегі жалыз конфигурация бар.
Егер кез келген седан лгілері бір озалтыш конфигурациясынан кп ол жетімді
болса, озалтыш конфигурациясына арналан бір элементті жасаан жн.

Текшелерді таайындау - жиынты
Бл текшелерді жасатаан кезде олданылатын нсаулар:

Процедура
1. Іскери талдауларда адаалау шін крсеткіштерді тізімдеіз. Крсеткіштерді
мысалдары сатулар млшерлерін, сатылан элементтерді, шыындарды, алу
м ндерін ж не науан шыындарын амтиды.
2. Крсеткіштерді йымдастыру немесе лшеу жолын анытаыз. Кптеген
талдауларда крсеткіштерді уаыт те адаалайсыз.
v Негізгі уаыт интервалы андай: кндер, апталар, айлар?
v Географиялы лшем бар ма?
v Крсеткіштер ттынушы ж не нім арылы згешелене ме?
v Сценарий лшемі бар ма (бюджетке арсы наты)?
3. (лшем элементтерін біріктіру жолын анытаыз.
4. Текшені элементтерімен байланыстырылатын тлсипаттарды тізімін жасаыз.
Тлсипаттарды мысалдары квадратты фут клемін, ттынушы
идентификаторларын, элемент атауларыны жергілікті тіл нсаларын амтиды.
5. Крсеткіштер шін пішімдерді текшелерде крсетуді анытаыз. Мысалы, Gross
Margin трін пайыз ретінде ж не аша клемін сатулар ретінде анытаыз.

лшемдерді жасау
(лшемді жасайтын кезде, лшемді осатын жапыра дегейлі элементтерді ж не
осымша лшемні ішіндегі кез келген иерархияларды (біріктірілген) анытайсыз.
(лшемдерді жасауды трт жолы бар:
$лшем дегіші - Элементтерді осып, сондай-а лшемдерді жасатау
барысында біріктірулерді жасаыз немесе айта таайындаыз. >осымша апарат
алу шін, “(лшемдерді (лшем дегіші терезесін пайдалану арылы жасау” бетте
17 ішін крііз.
v TurboIntegrator - Элемент аттарын ASCII, ODBC, текше крінісі немесе лшем
жиын кзі ішінен импорттаыз. (лшемдерді бір уаытта жасаыз да, біріктіруді
мына лшемдерде орнатыыз. >осымша апарат алу шін, TM1 TurboIntegrator
араыз.
v

Ескерту: Solaris те немесе AIX элементінде Oracle ODBC айнар кзіне атынсу
шін TM1 бадарламасы DataDirect драйверлерін талап етеді. Бл драйверлер TM1
мен берілмейді ж не блек сатып алыныу керек.
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v Деректерді Жаа текшеге импорттау - Текшеге арналан деректер кзіні енгізу
жолдарын салыстыру шін TurboIntegrator бадарламасын пайдаланыыз. Zяшы
орнын ж не яшы м ндерін сынатын енгізу баандарын анытаыз. Бл процесс
жайлы осымша апарат ілу шін, TM1 TurboIntegrator араыз.
v $лшем ж мыс пара тары - Бір лшемге арналан иерархиялы
арым-атынастарды ж не элементтерді тізімдеуге арналан осы згертілген
Microsoft Excel жмыс паратарын пайдаланыыз. >осымша апарат алу шін,
“(лшем жмыс паратарын пайдаланатын лшемдерін жасау” бетте 25 ішін
крііз.

лшемдерді лшем дегіші терезесін пайдалану
ар ылы жасау
Осы блім $лшем дегіші терезесін пайдалану арылы лгі Айма лшемін
жасауа арналан адамдар арылы алып барады. ?ш лгі элементтерін Коннектикут,
Массачусетс ж не Вермонт ж не біріктірілген Жаа Англияны амтитын Айма
лшеміне арналан иерархияны пайымдаыз.

Процедура
1. Server Explorer Тарма татасындаы лшемді амтитын сервер астындаы
$лшемдер опциясын тадаыз.
2. $лшемдер, Жаа лшемді жасау тймешігін басыыз.
Осы $лшем дегіші ашылады.
Элементтерді азір лшемге оса аласыз.
3. $деу, Элементті енгізу тймешіктерін немесе Ба ыны ы элементті енгізу
.
$лшем элементін кірістіру тілатысу терезесі ашылады.
4. Біріктірілген элементті осу шін, тменде крсетілгендерді жасаыз:
v Элемент атыны рісін енгізудегі Жаа Англия опциясын енгізііз.
v Элемент т;рі тізімін Біріктірілген ішінен тадаыз.
v &осу тймешігін басыыз.
v OK тймешігін басыыз.
Біріктірілген элементке арналан лшемні бірінші элементі ретінде Жаа
Англия азір пайда болады. >азір ш еншілес элементтерін Жаа Англия
элементіне осыыз. Н тиже ретінде, Жаа Англия ш еншілес элементтеріні
тектік элементі болады.
5. Жаа Англия элементін тадаыз.
.
6. $деу, Еншілесті енгізу тймешігін немесе Еншілесті енгізу
$лшем элементтеріні енгізуі тілатысу терезесі ашылады. ТМ1 New England
тектік атын сіз жасаан кез келген элементтер New England еншілестері болатын
ылып крсетеді.
7. Элемент аты рісін енгізудегі Коннектикут опциясын енгізіп, &осу тймешігін
басыыз.
8. Элемент атын енгізу рісіндегі Массачусетс опциясын енгізіп, &осу
тймешігін басыыз.
9. Элемент атын енгізу рісіндегі Вермонт опциясын енгізіп, &осу тймешігін
басыыз.
Осы тілатысу терезесі Жаа Англияны ш еншілесін амтиды, рбірі деттегі
1 салмаымен болады.
Блім 2. Текшелер мен (лшемдерді жасау
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10. OK тймешігін басыыз.
$лшем дегіші Жаа Англияны еншілесі ретіндегі жаа элементтерді
крсетеді.
.
11. $лшем, Са тау тймешігін немесе Са тау
Осы $лшем бас аша са тау тілатысу терезесі ашылады.
12. (лшем атын енгізііз де, Са тау тймешігін басыыз.
(лшем аттарында е лкені 256 тада болады. Yрашан сипаттама лшем
аттарын пайдаланыыз.
Жаа лшем сервердегі лшемдерді тізімінеде крсетіледі.

лшемді згерту
(лшемді жасааннан кейін, тмендегі згертулерді жасай аласыз:
v Туысты тораптарды брыннан бар элементтерге осыыз.
v Еншілесті брыннан бар элементтерге осыыз.
v Біріктірулердегі элементтерді айта орналастыру сияты иерархия рылымын
айта реттіз.
v Элементтерді лшемнен жойыыз.
v Элементтерді біріктірулерден жойыыз.
v Біріктірудегі элементті салмаын згерту сияты осы элемент сипаттарын
деіз.
v (лшемдегі элементтерді ретін айта реттеіз.

Бір дегейлі элементтерді бар элементтерге осу
(лшемді деу ралындаы бар элементтерге бір дегейлі элементтерді осу шін
осы адамдарды орындаыз.

Процедура
1. Бір дегейлі м ндерге осылатын элементті тінтуірді о жа тймешігімен
нып, $лшем рылымын деу тймешігін басыыз.
2. $деу, Бір дегейлі элементтерді кірістіру тарматарын тадаыз.
$лшем элементін кірістіру тілатысу терезесі ашылады.
3. Бір дегейлі элементті атын Элемент атын кірістіру рісіне енгізііз.
4. >олданыста болса, элемент салмаын енгізііз.
Yдепкі элемент салмаы 1 болады.
5. &осу тймешігін басыыз.
6. >осылатын рбір бір дегейлі элемент шін 3 пен 5 аралыындаы адамдарды
айталаыз.
7. OK тймешігін басыыз.
TM1 жаа элементтерді сіз тадаан 1 адам ішінде элементті баыныы
ретінде осады.

Еншілесті бар элементтерге осу
(лшемді деу ралындаы бар элементтерге еншілесті осу шін осы адамдарды
орындаыз.

Процедура
1. Бір дегейлі м ндерге осылатын элементті тінтуірді о жа тймешігімен
нып, $лшем рылымын деу тймешігін басыыз.

18

TM1 зірлеушілер шін

2.
3.
4.
5.

Еншілесті арапайым (жапыра дегейлі) элементке оссаыз, элемент автоматты
трде біріктірілген элементке айналады.
$деу, Еншілес элементті кірістіру тарматарын тадаыз.
$лшем элементін кірістіру тілатысу терезесі ашылады.
Элемент атын кірістіру рісіні алашы еншілесіні атын енгізііз.
>олданыста болса, элемент салмаын енгізііз.
Yдепкі элемент салмаы 1 болады.
&осу тймешігін басыыз.

6. >осылатын рбір еншілес шін 3 пен 5 аралыындаы адамдарды айталаыз.
7. OK тймешігін басыыз.
TM1 жаа элементтерді сіз тадаан 1 адам ішінде элементті еншілес ретінде
осады.

лшем иерархиясын айта реттеу
(лшем иерархиясы ішіндегі элементтерді орнын згерту шін мына адамдар
бойынша орындаыз.

Процедура
1. Осы $лшем дегіші ішіндегі жылжытыыз келетін элементтерді тадаыз.
v бір элемент тадау шін, элементті ныыз.
v Бірнеше с йкес элементті тадау шін, алашы элементті нып, SHIFT
пернесін басып трып, соы элементті тадаыз. Сонымен атар, барлы
крнекі элементтерді тадау шін CTRL-A пернелер тіркесімін баса аласыз.
v С йкес емес бірнеше элементті тадау шін CTRL пернесін басып трып, рбір
элементті тадаыз.
2. Элементтерді лшем иерархиясындаы здеріні жаа орындарына сйреп
апарып тастаыз.
Сіз элемнтті сйреп тастаан кезде жгіргі TM1 элементерді тмендететін
орындарды крсетумен згереді. Сондай-а, кй жолаында ТМ1 элементтерді
тмендететін орындарды крсеткен хабар крсетіледі.
Сонымен атар, лшем иерархиясын айта реттеу шін элементтерді иып
ойыыз.

лшемнен элементтерді жою
(лшемнен элементтерді жою шін мына адамдарды орындаыз.

Процедура
1. Жойылатын элементтерді тадаыз.
v бір элемент тадау шін, элементті ныыз.
v Бірнеше с йкес элементті тадау шін, алашы элементті нып, SHIFT
пернесін басып трып, соы элементті тадаыз.
v С йкес емес бірнеше элементті тадау шін CTRL пернесін басып трып, рбір
элементті тадаыз.
v Элементтерді иерархиялы дегей, тлсипат м ні, немесе емле лгісі бойынша
тадау шін, TM1 Perspectives, TM1 Architect, жне TM1 Web араыз.
2. $деу, Элементті жою тарматарын тадаыз.
Растау тілатысу терезесі лшем аты тізімделетінін ж не тадалан нысанны
жойылатынын тексеруді срайтынын крсетеді. Жоюды жаластыру шін И
тймешігін басыыз, жоюды болдырмау шін Жо немесе Болдырмау
тймешігін басыыз.
Блім 2. Текшелер мен (лшемдерді жасау
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Біріктіруден элементтерді жою
Біріктіруден элементтерді жою шін осы адамдарды орындаыз.

Процедура
1. Жойылатын элементтерді тадаыз.
v бір элемент тадау шін, элементті ныыз.
v Бірнеше с йкес элементті тадау шін, алашы элементті нып, SHIFT
пернесін басып трып, соы элементті тадаыз.
v С йкес емес бірнеше элементті тадау шін CTRL пернесін басып трып, рбір
элементті тадаыз.
тймешігін
2. $деу, Біріктіруден элементті жою тарматарын тадап, Жою
басыыз.
Растау тілатысу терезесі лшем аты тізімделетінін ж не тадалан нысанны
жойылатынын тексеруді срайтынын крсетеді. Жоюды жаластыру шін И
тймешігін басыыз, жоюды болдырмау шін Жо немесе Болдырмау
тймешігін басыыз.
TM1 біріктіруден элементті жояды, ж не лшемдегі кез келген баса элементтін
даналарын сатайды.
Ескерту: Егер сіз элементті тек біріктіруде анытасаыз, ТМ1 лшемден
эелементті жояды.

Элемент сипаттарын деу
Біріктіруді элементіне жаа салматы таайындау немесе жапыра дегейлі
элементті элемент трін згерту шін элемент сипаттарын деуге болады.
Ескерту: Біріктірілген элементтерді элемент трін згертуге болмайды ж не
біріктіруді мшесі болмайтын элементті кез келген мысалына элемент салмаын
таайындауа болмайды.

Процедура
1. Элементті тадаыз.
2. $деу, Элемент сипаттары тарматарын тадаыз.
$лшем элементіні сипаттары тілатысу терезесі ашылады.
3. >ажет болса, Элемент т;рі тізімінен жаа элемент трін тадаыз.
4. >ажет болса, жаа элемент салмаын енгізііз.
5. OK тймешігін басыыз.

лшемдегі Элементтерді бас асын орнату
(лшемдегі р элемент шін м н индексін анытау шін ТМ1 лшемге элементтер
ретін орнатуа ммкіндік береді. (лшемдегі бірінші элементте 1 индекс м ні бар,
екінші элементте 2 индекс м ні бар, таыда сол сиятылар.
Элемнт ретін лшемге орнату маызды функция, себебі кп ТМ1 функциялары
(жмыс параы, ережелер ж не TurboIntegrator) элемент индекс м ніне сілтеме
жасайды.
Ескерту: (лшемдегі элементтер ретін згертетін болсаыз, кез келген функция
жаасын беретін элементті индекс м ндерін ж не ытимал ктілмеген м ндерді
сілтейді.
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Процедура
1. (лшемде пайда болатын кездегі элементтерді реттеіз.
Срыптау опцияларын ж не элементтер ретіне арналан $лшем дегіші
опциясыны апарып тастау ызметін пайдалана аласыз.
2. $лшем ретін орнату тймешігін басыыз.
3. $лшем, Са тау тймешіктерін басыыз.
v (лшем срыптау сипаты автоматты трде орнатылан кезде, ТМ1 срыптау
сипатын >олмен тріне озгертуді срайды.
v (лшемді срыптау сипаты >олмен тріне орнатылса, ТМ1 р сіз лшемге
осан элементтерді айда да болмасын, оларды олмен $лшем $дегіш ішіне
жайастырасыз.
4. Сипатты олдап срыптайтын лшемді орнатыыз ж не жаа лшем ретін сатау
шін И тймешігін басыыз.
(лшем дегіші тек барлы лшем элементтеріні жиынын ана крсететін кезде
элементтер ретін орната аласыз. Мысалы, егер сізде лкен лшем бар болса, аз
еэлементтерді ретін ана орнатуыыз ж не згертуііз ммкін. Элементтер
ретін тек $лшем дегіші ішінде крсетілген элементтер жиынымен орнататын
кезде, бкіл лшем сер ететінін білііз.
Тменде крсетілген лгі Жиын дегішіндегі бкіл лшемге сер ететін
жиынмен жмыс істейтін кездегі элементтер ретін орнату жолын крсетеді.
Оайлату шін осы лгі лшемі он элементті жалыз ріпті аттармен он
элементті амтиды, біра осы ым лкенірек осымша крделі лшемдердегі
кбірек олданылатын осы лгіде крсетілген.
v a
v b
v c
v d
v e
v f
v g
v h
v i
5. >азір c, d ж не g элементтерін тадайтын болсаыз $деу, Са тау тймешігін
басыыз, (лшем дегіші тек элементтерді тадалан жиынын амтиды.
6. >азір, мына ш элементтерді ретін згертуді шешесіз. Бірінші элемент болу
шін d ж не соы элемент болу шін c атын алайсыз.
7. >азір осы элемент алаан ретте пайда болады ж не $лшем ретін орнату
Бкіл лшемге арналан элементтерді реті орнатылады. Бкіл лшемді арау
шін, тменде крсетілгендей (лшем дегішіндегі ашылатынын арайсыз.
v
v
v
v
v
v
v

.

i
a
b
d
g
c
e

v f
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v h
v i
Мысалы, жиына арналан элементтерді ретін орнататын кезде, жаа тапсырыс
тменде крсетілген жолдаы бкіл лшемге сер етеді:
v Элемент реті клекелі белгішелермен пайда болатын элемент ретімен
орнатылатын кезде белсенді болды.
v Бірінші жиын элементі лшемдегі орынды сатайды е жаыннегізін салушыа
атысты.
v осы мысалдаы элемент d элементтерді реті орнатылатын кездегі жиындаы
бірінші элемент болып табылады.
v Элемент b е жаын негізін салушы болып табылады, жиын элементтеріні
жеке элементі келесідегіге арналанлшемдегі d, сондытан d азір лшем
рылымындаы b атына рсат етеді.
v Баса жиын элементтері жиындаы бірінші элементке атысты орынды
сатайтын лшем рылымында пайда болады.
$лшем элементтеріні ретін Server Explorer ішінен орнату:
Сонымен атар лшем элементтерін Server Explorer ішінен $лшем дегіші
опциясын ашпастан орната аласыз. Сонымен атар, лшемге арналан срыптау
сипатын мына ш автоматты срыптау реттерінен тадай аласыз:
v Атауы
v Дегей
v Иерархия
Срыптау сипаттамасын орантаннан кейін, ТМ1 срыптау ретінде сіз лшемге
здеріні жайасына байланысты осан элементтерін кірістіреді. Мысалы, егер сіз
автоматты ретте атын срыптауды орнатсаыз, ТМ1 жаа элементті алфавит ретінде
лшемге кірістіреді.
Процедура
1. Server Explorer ішіндегі лшемді тінтуірді о жа тймешігін басыыз.
2. Элементтер ретін орнату тймешігін басыыз.
$лшем элементтерін реттеу тілатысу терезесі ашылады.
3. Срыптау трін орнатыыз.
С рыптау т;рі

Сипаттама

Автоматты

Автоматты срыптауды опциялармен осады: аты, дегейі ж не
иерархиясы.

>олмен

(лшем рылымында брыннан бар элементтерді реттейді ж не
лшем срыптау сипатын олмен орнатады.

4. Егер &олдап срыптау трін тадасаыз, 7-адама тііз.
5. Мыналармен автоматты т;рде с рыптау опциясын тадаыз.
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Келесідегілермен
с рыптау

Сипаттама

Атауы

Элементтерді ліпби ретімен срыптау

Дегей

Иерархия дегейімен элементтерді срыптаыз.
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Келесідегілермен
с рыптау

Сипаттама

Иерархия

(лшем иерархиясына байланысты элементтерді срыптаыз.

6. Жарамды болса, С рыптау ба ыты опциясын тадаыз.
7. OK тймешігін басыыз.
Нтижелер
(лшем элементтеріні ретін азір орнаттыыз. (лшем ашылатын кезде, 5-ші
адамда крсетілген Келесідегімен с рыптау опциясына байланыстыру шін осы
элементтерді арайсыз.

лшем дегішіндегі Элементтерді дисплейін реттеу
(лшем дегішіэлементтерді крсету жолын реттейтін бірнеше ммкіндіктерді
амтиды. Мысалы, лкен лшемдермен жмыс жасайтын кезде, тек арнайы иерархия
дегейіні элементтерін ана крсету шін пайдалы болуы ммкін немесе
элементтерді алфабит ретімен кргііз келуі ммкін.
Сіз $лшемді деу ішінде элементерді крсетуін згерткен кезде терезедегі TM1
сынаан элементерді жолын згертесіз.
Алдыы блімдер (лшем дегішіндегі элементтерді крсетуді басару жолын
сипаттайды.

Элементтерді са тау
(лшемді деу ралында тек ана тадалан элементтерді крсету шін мына
адамдарды орындаыз.

Процедура
1. Крсетілетін элементтерді тадаыз.
v бір элемент тадау шін, элементті ныыз.
v Бірнеше с йкес элементті тадау шін, алашы элементті нып, SHIFT
пернесін басып трып, соы элементті тадаыз.
v С йкес емес бірнеше элементті тадау шін CTRL пернесін басып трып, рбір
элементті тадаыз.
тймешігін басыыз.
2. $деу, Са тау тарматарын тадаыз немесе Са тау
$лшемді деу ралы тек ана тадалан элементтерді крсетеді.

Элементтерді жасыру
(лшемді деу ралында тадалан элементтерді жасыру шін осы адамдарды
орындаыз.

Процедура
1. Жасырылатын элементтерді тадаыз.
v бір элемент тадау шін, элементті ныыз.
v Бірнеше с йкес элементті тадау шін, алашы элементті нып, SHIFT
пернесін басып трып, соы элементті тадаыз.
v С йкес емес бірнеше элементті тадау шін CTRL пернесін басып трып, рбір
элементті тадаыз.
Блім 2. Текшелер мен (лшемдерді жасау
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2. $деу, Жасыру тарматарын тадап, Жасыру
тймешігін басыыз.
(лшемді деу ралы тадалан элементтерді жасырады. Барлы баса
элементтер крінетін болып саталады.

Элементтерді %ліпби бойынша срыптау
(лшем дегішіндегі элементтерді артуы мен кемуі бойынша ліпби бойынша
ретімен срыптай аласыз.
С раптау тртібі

Сипаттама

Yліпби ретімен арттыру

$деу, Келесідегімен с рыптау, Артуы бойынша тймешігін
басыыз немесе Артуы бойынша с рыптау

Yліпби бойынша кеміту

$деу, Келесімен с рыптау, Кемуі бойынша тймешігін
басыыз немесе Кемуі бойынша с рыптау

Индекс м%німен Элементтерді срыптау
Осы элементтерді индекс м ніне арналан артуы немесе кемуі бойынша $лшем
дегіші ішінде срыптай аласыз.
С раптау тртібі

Сипаттама

Арту индексинин мани

$деу, Келесідегімен с рыптау, Индекс артуы тймешігін
немесе Индекспен, Артумен с рыптау

Кему индексіні м ні

$деу, Келесідегімен с рыптау, Индекс кемуі тймешігін
немесе Индекспен, Кемумен с рыптау

Элементтерді иерархиямен срыптау
Сонымен атар, элементтерді лшем иерархиясында пайда болатындай срыптай
аласыз.
С рыптау т;рі

Сипаттама

(лшем иерархиясында
пайда болатындай

$деу, Келесідегімен с рыптау, Иерархия тймешігін басыыз
немесе Иерархия с рыптауы

Элементтерді б&ркеншік ат бойынша арау
Егер бркеншік ат тлсипатын лшем шін анытасаыз, элементтерді бркеншік
аттар бойынша $лшем дегіште арауа болады.
TM1 Sample Data каталогында лшемдерді Француз ж не Неміс тілдері шін
аныталан лаап аттары бар, солай сіз осы шет тілі баламалары арылы аттарды
барлы элементтерін кре аласыз.

Процедура
1. Ай лшемін (лшем дегіште ашыыз.
2. &арау,& ралдар та талары, Б;ркеншік ат тймешігін Б;ркеншік ат ралдар
татасын крсету шін басыыз.
Б;ркеншік ат ралдар татасында екі нысан бар: бркеншік аттар дисплейін
осатын немесе шіретін Б;ркеншік аттарды пайдалану осыш тймешігі ж не
бркеншік атты тадауа болатын Б;ркеншік атты тадау тізімі.

24

TM1 зірлеушілер шін

3. Monat ('Ай' неміс тілінде) Б;ркеншік атты тадау тізімінен тадаыз.
4. Б;ркеншік аттарды пайдалану тймешігін басыыз.

Н%тижелер
Yдепкідей, ТМ1 лаап аттарды крсетмейді. $лшем дегіш барлы элементті
Неміс бркен аттары арылы крсетеді.

лшем жмыс пара тарын пайдаланатын лшемдерін
жасау
(лшем жмыс параы бір лшемге арналан иерархиялы арым-атынастарын ж не
тізім элементтеріндегі Microsoft Excel электронды кестесі згертіледі. TM1 жмыс
пара дерегін екі файла сатайды: лшем жмыс параы (dimname.xdi) ж не
рыстрылан файл (dimname.dim).
v (лшем (деу терезесін немесе TurboIntegrator олданып лшемді ру кезде,
TM1 бір ана dimname.dim (рыстырылан) файла жазады.
v (лшемді (лшем (деуді олдану арылы згерткен кезде, TM1 сізді
згертулеріізді .dim файлына сатайды. Егер лшемге арналан .xdi файл бар
болса, TM1згертулерді лшем жмыс параына сатауды срайды. (лшем жмыс
параын жаартудан бас тартсаыз .dim файлындаы лшем рылымы .xdi
файлынан трленеді.
v Сізді барлы лшем згертулеріне TM1 атынсуы бар екенін тексеру шін,
лшемдерді ру ж не лшем жмыс параымен or (лшем (деуді олодау керек.
Yдістерді араластырмаыз. Бл деректерді жоалуына келеді.

ндестірілген Деректерді са тау
Параметрлер тілатысу терезесінде Local Server Data Directory рісіндегі тізімде
крсетілген бірінші каталогда TM1 лшем жмыс пара файлдарын сатайды.
Сондытан, TM1 лшем жмыс параыызды (.xdi) лшем файлдарыыздан (.dim)
баса каталогдарда сатау ммкін.
Ескерту: Жмыс параын пайдаланып жатан лшемдерді дейтін кезде те са
болыыз. Тиісті саты шарасын жасамаан болсаыз, деректерді жоалтып алуды
бірнеше жолдары бар. Тменде крсетілген мысалдар лшем деректерін жоалтып
алуды екі жолын крсетеді.
v Дйсенбіде, Account1 лшеміне арналан лшем жмыс параын дейсіз де,
лшемді сатайсыз. Сейсенбіде, баса бір кімші лшемді згерту шін (лшем
дегішін пайдаланады. Ол жасайтын згертулер лшем жмыс параыны
файлына таратылмайды. С рсенбіде, ескірген лшем жмыс параын пайдаланып
жатан лшемге баса бір згерту жасайсыз. (згертулерііз баса кімшімен
жасалатын згертулерді айтадан жазады.
v Екі кімші екі ртрлі лшем жмыс паратарын пайдаланып жатан осындай
сервердегі лшемді жаартады. Бл те ауіпті. TM1 згертулерді те оай айта
жазуы ммкін. лшем жмыс паратарыны бір орнатуын пайдаланыыз. !р
лшем "шін .xdi файлды 1-ден арты болмауын рекет етііз.
Шатасуды алдын алу ж не деректер файлыны жоалуыны алдын алу шін, лшем
жмыс паратарын дейтін кезде саты шараларын пайдаланыыз. Тменде
крсетілген процедураларды біреуін пайдалануды сынды.
v (лшем жмыс паратарын сатау шін, ашытытан басаратын сервер деректері
каталогын пайдаланыыз.
v (лшем жмыс паратарын сатау шін арнайы каталогты пайдаланыыз.

Блім 2. Текшелер мен (лшемдерді жасау

25

&ашы та ы сервер деректері каталогын пайдалану:
Сервер деректері каталогындаы лшем жмыс паратарын ашытаы серверде
деу шін, мына адамдарды орындаыз.
Процедура
1. Options dialog box to the data directory used by your remote IBM Cognos TM1
серверіне Жергілікті сервер деректер каталогын орнатыыз.
2. Іске осуда жергілікті сервердге осылу параметрін шіру.
3. Компьютерде іске осылан жергілікті серверлерді жабыланын тексерііз.
4. >ашытаы ТМ1 серверіне кіру.
5. Барлы лшемдер згерістеріні жмыс параы файлдарын ашытаы сервер
деректер каталогында пайдаланатындай етіп жасаыз.
6. Excel ішінде TM1 > $лшем ж мыс пара тары > Сактау басыыз
ТМ1 .dim файл мен .xdi файл екеуін ашытаы сервер деректер каталогына
жазады.
Ж мыс пара ы каталогын пайдалану:
Арнайы жмыс параы каталогын пайдалану арылы, лшем жмыс паратарын
атынасты бірден шектеуге болады. Бл ауіпсіздікті орнату кезінде те пайдалы
болады. Жмыс параы каталогын орнату шін, мына адамдарды орындаыз.
Процедура
1. Жмыс параы каталогын файл жйесіні бір жерінде жасаыз.
2. Барлы жмыс параы файлдарын (лшемдер шін .xdi ж не ережелер шін .xru)
жмыс параы каталогына кшірііз.
3. Параметрлер тілатысу терезесінде Жергілікті Сервер деректері каталогын
жмыс параы каталогына орнатыыз.
4. Жаартылатын лшемді амтитын ашытаы серверге ж не баса ажетті
серверлерге осылыыз.
5. (лшемдерге барлы згерістерді жмыс параы файлдарын жмыс параы
каталогында пайдаланып жасаыз.
6. Excel ішінде TM1 > $лшем ж мыс пара тары > Сактау басыыз
Сервер атын тадау тілатысу терезесі ашылады.
7. >растырылан лшемді сатайтын серверді тадаыз.
8. OK тймешігін басыыз.

лшем жмыс пара тарын жасау
(лшем жмыс паратарын олданып лшемді жасау шін осы адамдарды
орындаыз.

Процедура
1. Excel ішінде TM1 > Ж мыс пара тар $лшемі > Жаа.
$лшемді жасау тілатысу терезесі ашылады.
2. Жоары жолата келесі трдегі лшем шін атауды енгізііз:
v (лшемді жергілікті серверде жасау шін лшемні атын енгізііз. Мысалы:
(нім.
v >ашытан басарылатын серверде лшемді жасау шін, сервер атын, тірді
ж не одан кейін лшем атын енгізііз. Мысалы, sales:Product сатулар
серверіндегі нім лшемін жасайды.
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Ескерту: >ашытаы серверде лшем жасау шін TM1 кімшісі болуыыз ажет.
3. OK тймешігін басыыз.
Бос лшем жмыс параы Excel бадарламасында ашылады.

лшем жмыс пара тарын толтыру
Тменде крсетілген жмыс параыАйлы лшемге арналан рылымды анытайды.

Тменде крсетілген блімдер лшем жмыс параындаы біріктірілген лгіні
анытау жолын сипаттайды.
&арапайым элементтерді аны тау:
1 жолдан бастап лшемні арапайы (жапыра дегейіндегі) элементтерін анытау
арылы лшем жмыс параын толтыруды бастаыз.
Процедура
1. A баанына элемент трін крсетііз.
v Санды элементтер шін N деп енгізііз.
Блім 2. Текшелер мен (лшемдерді жасау
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v Жол элементтері шін S деп енгізііз.
Мысалдаы барлы элементтер санды.
2. B баанына элементті атын енгізііз.
Біріктірілген элементтерді аны тау:
(лшемде арапайым элементтерін анытааннан кейін, біріктірілген элементтерді
анытай аласыз.
Процедура
1. Соы арапайым элементті тменгі жаындаы бос жолды А баанына C деп
терііз.
2. B баанына біріктірілген элементті атын енгізііз.
3. Келесі жолдара біріктірілген элементті еншілес атауларын В баанына енгізііз.
Мысалы, лшем жмыс параындаы келесі зінді еншілес атар, апан, ж не
наурыз біріктірулері ретінде аныталан 1 тосандын біріктірілген элементін
крсетеді.

Біріктірудегі элементтерді лшеу:
Біріктірудегі элементтерді салмаы шін C баанын олданыыз. Жалпы пайданы
есептеу шін, мысалы, сатулардан айнымалы м н бааларын алыыз. Осы есептеуді
шыару шін, -1 салмаын біріктірудегі айнымалы м н баандары элементі шін
таайындаыз. Келесі жмыс параы Account1 лшеміндегі салматы крсетеді.
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лшем жмыс пара тарын са тау
Жмыс параыны лшемдерін сатау шін ж не лшемді растыру шін Excel
ішінде TM1 > Ж мыс пара тары $лшемі, Са тау басыыз. TM1 (dimname.xdi)
лшем жмыс параы файлын жаартады ж не (dimname.dim) растырылан лшем
файлын жасайды.
Ескерту: Excel ішінде Файл, Са тау пайдаланмауа сенімді болыыз. Бл рекет бір
ана .xdi файлды сатайды. TM1 лшемді растырмайды ж не .dim файлын
сатамайды.

Аталан иерархия дегейлерімен TM1 лшемдерін
олдану
(зііздін жеке тешеу атыызды TM1 лшеміні иерархия дегейне
}HierarchyProperties баылау текшесін пайдалану арылы бюелгілей аласыз. Сіз
жасаан аталан дегейлер IBM Cognos Report Studio, MDX м лімдемелері немесе
баса MDX OLAP ралдарымен TM1 деректеріне сырттан атынсу кезінде
олдануы ммкін. (лшем шін де депкі мшені таайындауа болады.
Мысалы, level000, level001, level002 жалпы иерархиялы дегей атауларын
олдануды орнына, келесі кестеде крсетілгендей Ттынушылар лшеміндегі
дегейлерді сипаттайтын атауларды таайындауа болады.
TM1 $лшем дегейі

Атал ан лшем дегейлеріні мысалы

level000

Барлыы

level001

Кй

level002

>ала

level003

Жеке тла

Аталмыш дегейлерді конфигурациялау
}HierarchyProperties басару элементі текшесін аталмыш дегейлерді
конфигурациялау шін пайдаланыыз.
Блім 2. Текшелер мен (лшемдерді жасау
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Ал }HierarchyProperties басару текшесі жайлы толы м ліметтер алу шін, TM1
Operations ішінде басару текшелері жайлы блімді араыз.

Процедура
1. TM1 Architect ішінде Крініс м зірін басыыз ж не Ба ылау Нысандарын
Крсету басыыз.
2. Навигация блігінде Текшелер тйінін кеейту шін басыыз.
3. }HierarchyProperties басару элементі текшесін екі рет басыыз.
}HierarchyProperties басару элементі текшесі ашылады.
4. Таырып лшемдері тізімін аталмыш дегейлерді белгілейтін лшемді тадау
шін басыыз.
5. defaultMember яшыында, олданыстаы элемент атын осы лшемні депкі
мшесі ретінде орнату шін енгізііз.
IBM Cognos Report Studio сас сырты бадарламадан TM1 деректері
шыарылып алынан кезде, сіз мында егізген элемент лшемді срыптау ммкін.
Жоары элементті атын лшем иерархиясында енгізііз, осылайша барлы
лшем элементтері депкі параметрі бойынша шыарылады.
Мысалы, Yлем параметрін Айма лшеміні депкі мшесі ретінде орнатыыз.
6. level000 яшыынан level020 яшытарына дейін, лшемде бар р иерархия
дегейі шін жеке арнайы атты енгізііз.
Ескерту: Аталмыш дегейлер 255 бір-байтты таба зындыымен шектеледі.
М ліметтерді мына “Аталан дегейлер шін жол зындыыны шегі”
мекенжайдан араыз.
7. Аталмыш дегейлерді конфигурациялааннан кейін, згертулерді олдану шін,
келесіні бірін орындау керек:
v IBM Cognos TM1 серверін айта іске осыыз, немесе
v RefreshMdxHierarchy функциясынTurboIntegrator процесінде іске осыыз.
М ліметтерді мына “RefreshMdxHierarchy TurboIntegrator функциясын
аталмыш дегейлермен пайдалану” бетте 31 мекенжайдан араыз.

Н%тижелер
Ескерту: Элемент аттары немесе лшем рылымы згертулері аталмыш дегейлер
ммкіндігі арылы автоматты трде аныталмайды. Егер сізді лшемііз згерсе,
ТМ1 серверінде MDX иерархиясын жаарту шін, бірінші рет }Иерархия Сипаттары
баылау текшесінде олмен аталан тапсырмалар дегейін жаартуыыз керек ж не
не TM1 сервеін айта іске осу керек не RefreshMdxHierarchyTurboIntegrator
функцмясын іске осу керек.

Аталан дегейлер &шін жол зындыыны шегі
Аталмыш дегейлер 255 бір-байтты таба зындыымен шектеледі. Дегенмен
}HierarchyProperties басару текшесі зын жолдара олдау крсетеді, MDX
нсалары 255 табадан зыныра аталан дегейлері бар атені айтара алады.
Егер сіз аталан дегейді зындыы 255 бір биттік табалардан жоары енгізсеіз,
сервер іске осылан кезде TM1 атені крсетеді:
4648 ERROR 2008-06-27 13:50:04,532 TM1.Иерархияны пайдаланушы анытаан
дегейі атауы згертіледі ...
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RefreshMdxHierarchy TurboIntegrator функциясын аталмыш
дегейлермен пайдалану
}Иерархия Сипаттары баылау текшесінде аталан тапсырмалар дегейін тешеу
немесе деуден кейін TM1 серверінде айта іске осуны сраусыз жаарту шін
RefreshMdxHierarchy функциясын пайдаланыыз.

Процедура
1. Жаа TI процесті жасаыз.
2. RefreshMdxHierarchy функциясын ProLog ойындысында келесі пішімді
пайдаланып енгізііз:
RefreshMdxHierarchy(dimensionName)

осымша параметр, dimensionName, арнайы лшемді жаарту шін крсетііз
немесе барлы лшемдерді жаарту шін бос болуы керек.
Мысалы, барлы лшемдерді жаарту шін:
RefreshMdxHierarchy(’’);

Тек ттынушылар лшемін жаарту шін:
RefreshMdxHierarchy(’customers’);

3. TI процесін іске осыыз.

Бірнеше иерархияларды пайдалану
IBM Cognos TM1 лшемдері бір немесе бірнеше иерархияларды амтуы ммкін. Бл
блім кп-иерархиялы лшемдерді сипаттамаларын, жалыз-иерархиялы
лшемдерге арналан салыстыруларды ж не бірнеше иерархияларды пайдалануа
ж не басаруа арналан олжетімді функцияларды сипаттайды. >азірде, бірнеше
иерархиялар TurboIntegrator немесе Planning Analytics Workspace бадарламасын
пайдалану арылы іске асырылуы ммкін, алайда бл Dimension Editor немесе
Dimension Worksheets бадарламаларымен ммкін емес.
Ескерту: Yдеттегідей кп-иерархиялар осылмайды. Yкімші
EnableNewHierarchyCreation tm1s.cfg параметрін бірнеше иерархиялармен жмыс
істеуден брын ж не байланысты TurboIntegrator (TI) ж не Ережелер рекеттерін
пайдаланудан брын тешеуі тиіс.
(лшем лгілеу ммкіндігі текше арылы лшемдерді лкенірек санындаы ж й
н тижелерді, жалыз-иерархияны осатын барлы лшемдерде бар. Кейбір
жадайларда, “топтарды айталау” пайда бола алады. Мысалы, ProductCategory
лшемі Коммерциялы санатындаы Product1 ж не Блшек санатындаы Product2
німдерін амтиды. М н Product1 арылы сілтенетін кезде, ProductCategory
координатасы рдайым коммерциялы болып табылады. (нім санаты дрыс
тлсипат болса, мына “топтарды айталау” Коммерциялы ж не Блшек санаттар
екеуінде ешашан болмайтын нім ажет етілмейді.
Баса жадайда, км-иерархиялы ммкіндік ByPriceRange немесе ByRegion сияты
баса иерархиялары бар нім лшемі ByCategory иерархисы арылы осылатын
жерде пайдаланыла алады. Бл діс текшедегі лшемдерді санын азайтады. >осылан
крделілілік келесіге атысты элемент иерархиясын крсетуге тура келеді, сратарды
орындау немесе TI не текше ережелерінде.
Бірнеше иерархиялар срау алдында лкенірек икемділікпен амтамасыз етіледі.
Жалыз иерархия лгісімен наты 10 иерархиясы бар барлы срауларды талап ететін
10 лшемдік текшеге арсы срайды. Бірнеше иерархиялармен сраулар 10 немесе
бірнеше иерархияларды ажетінше ала алады. Срау бір не бірнеше иерархияларды
осатын кезде, зара сер пайда болады. Мысалы,
Блім 2. Текшелер мен (лшемдерді жасау
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SELECT { [Products].[ByPriceRange].[PriceRange1] } ON ROWS, { [Measures].[Target] } ON
COLUMNS FROM [Cube]

жалпы масатты PriceRange1 німдерінен крсетеді. >орытындыны срауа баса
иерархияны осу арылы айта анытай аламыз. Мысалы,
SELECT { [Products].[ByPriceRange].[PriceRange1] } ON ROWS, { [Measures].[Target] } ON
COLUMNS FROM [Cube] WHERE ( [Products].[ByCategory].[Retail] )

Блшек санатындаы пайда болатын PriceRange1 німдері бар орытындыны ана
азайтады.
TurboIntegrator ж не текше ережесіні функуиялары наты иерархия крсетіліміне
рсат ету шін осылан. Блек функциялар жалыз ж не бірнеше иерархиялар
шін олжетімді. Текшелерііз жалыз иерархия лшемдерін ана амтитын болса,
баса нсаны пайдалана аласыз. Мысалы, тмендегі екі таырыпшалар бірдей
болады.
DimensionElementInsert(’dimension’, ’’, ’element’, ’c’);
HierarchyDimensionElementInsert(’dimension’, ’dimension’, ’element’, ’c’);

Жалыз иерархия лшемдері шін бл иерархия лшем сияты сас атпен бліседі.
HierarchyDimensionElementInsert функциясыны екінші параметрі иерархия аты
болып табылады. Жоарыдаы таырыпшалар жалыз иерархиялы лшем шін
пайдаланыла алады. Сондай-а, екінші иерархиясы бар лшем болса (hierarchy2
сияты), онда бірнеше иерархиялы функцияны пайдалану керексіз ж не траты
иерархия атын крсету керексіз. Мысалы,
HierarchyDimensionElementInsert(’dimension’, ’hierarchy2, ’element’, ’c’);

>олдау крсетілетін TI ж не текше ереже рекеттеріне толы апарат шін, TM1
Сілтеме араыз.

Текшелерді жасау
Текшелерді рдайым жергілікті серверде жасай аласыз. >ашытаы серверге
текшелерді жасау шін сіз TM1 кімшісі болуыыз ажет.
Текшелерді жасайтын екі жол бар:
v Бос текше - Жаа текшені еш деректермен жасауа арналан Текшені жасау
ішіндегі брыннан бар лшемдерді тізімінен тадаыз.
v

Сырт ы деректер кздері - Брыннан бар текшеге немесе жаасына арналан
сырты деректер кздерін салыстыруа ж не анытауа арналан TurboIntegrator
бадарламасын пайдаланыыз.

Осы блім жаттары текшелерді Текшені жасау терезесінде жасайды.
TurboIntegrator ішінде текшелерді жасау жайлы апарат шін, TM1 TurboIntegrator
араыз.

Текшедегі лшемдерді реттеу
Текшедегі лшемдерде текшені жасайтын тадауа арналан реті бар. Тадалатын рет
жйе німділігіне сер ете алады, сондытан текшені жасамас брын, лшемдерді
ретіне арналан бірнеше біріктіруді беруііз керек.
(лшемдерді реттеуді бірінші адамы ретінде лшемдерді екі топа блііз: сирек
ж не тыыз лшемдер. Тыыз лшемде элементтерге арналан м ндерді жоары
пайызы бар. Осы сраа жауап беру арылы тыыздыты баалай аласыз: егер
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лшемдегі бір элементте м н болса, баса лшемдер траты м ніні элементтерін
сатаыз, андай ытималдыта лшемдегі баса элементтерді м ндері бар?
Мысалы, егер сізде айма ж не берілген тіркелгіге арналан >атардаы бюджет
болса, алан айлара арналан м н болуы ытимал. Сондытан, Айлы лшем
ытимал тыызды болып табылады. Zсастыы бойынша, аймаа ж не тіркелгіге,
берілген айа арналан бюджет м ні болса, ActVsBud тыызды лшемін белгілейтін
наты м н бар болуы ытимал.
Дегенмен, лемдік сатылымдар текшесінде, рбір айматаы кез келген німді
сатпауыыз ытимал. Сондытан, сирек лшемдер ретіндегі Айматы ж не (німді
арастырасыз.
Тмендегідей лшемдерді реттеуді жалпы сынды: е лкен сиректікке арналан е
кіші сиректікпен, е лкен тыыздыа арналан е кіші тыыздыпен жасалады.
Дегенмен, бірнеше иілгіштік сралады. Мысалы, те лкенінен брын тек екі немесе
ш элементтері бар ActVsBud ретіндегі те кіші тыызды лшемін ою жасыра,
біра мыдаан элементтері бар болуы ммкін (нім ретіндегі сирек лшемді емес.

Текшені жасау
Текшені жасау шін мына адамдарды орындаыз.

Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. Тарма аумаында текше жасалатын серверді астындаы Текшелер параметрін
тадаыз.
3. Текшелер, Жаа текшені жасау тарматарын тадаыз.
Текшені жасау тілатысу терезесі ашылады. &ол жетімді лшемдер жолаы
сервердегі лшемдерді сол жа тізімінде саталады.
4. Текше атын Текше аты рісіне енгізііз.
Ескерту: Егер сіз атын термесеіз, TM1 жаа текшені Аталма ан деп атайды.
5. &ол жетімді лшемдер жолаына жаа текшедегі алашы лшем ретінде
олданылатын лшемні атын екі рет ныыз.
(лшем аты Жаа текшедегі лшемдер жолаына жылжытылады.
тймешігін де &ол жетімді лшемдер жолаынан Жаа текшедегі
лшемдер жолаына тадалан атауларды жылжыту шін олдануа болады.
Бірнеше с йкес атауларды тадау шін, атаулар бойынша нып, сйреп
апарыыз. Бірнеше с йкес емес атауларды тадау шін, CRTL пернесін басып
трып рбір атауды ныыз.
6. Жаа текшеде амтылатын барлы лшемдер шін тадау процесін айталаыз.
Кемінде екі лшемді тадау ажет. (лшемдерді е лкен саны 256.
ж не тмен
крсеткілерін тадап ажет болса, лшемдерді айта
7. Жоары
реттеіз. (лшемді тізімнен жылжыту шін лшем атын екі рет ныыз.
8. Текше сипаттарын крсетуді аласаыз, Сипаттар тймешігін басыыз. Текше
сипаттарын таайындауды аламасаыз, 13 адама тііз.
Текше сипаттары тілатысу терезесі ашылады.
Осы жерден текше шін лшемдерді ж не уаыт лшемін орнатуа болады ж не
текше автоматты трде не сруа бойынша жктелетенін крсетііз.
Ескерту: OLAP клиенттері шін may OLE DB лшемдерді ж не уаыт
лшемдерін жетілдіруді амти алады. ТМ1 Крсеткіштер ж не Уаыт
Блім 2. Текшелер мен (лшемдерді жасау
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лшемдеріне сілтеме жасамйды, біра текшеге атынасы бар баса OLAP
клиентері шін осы сипаттарды орнатуа рсат етеді.
9. Крсеткіштер лшемін орнату шін, Крсеткіштер лшемі тізімінен лшемді
тадаыз.
10. Уаыт лшемін орнату шін Уа ыт лшемі тізімінен лшемді тадаыз.
11. Текшені жктеу жолын крсетііз:
v Клиент текше деректерін сраанда текшені сервер жадына жктеу шін,
С раныс бойынша ж;ктеу жолаын тадаыз.
v Сервер басталанда текшені жада автоматты трде жктеу шін, С раныс
бойынша ж;ктеу жолаын жойыыз.
12. Сипаттарды сатау шін OK тймешігін басып, Текшені жасау тілатысу
терезесіне айтыыз.
13. Текшені жасау шін Текшені жасау тймешігін басыыз.
Сервер жетектеушісіні терезесі ашылады. Жаа текше ліпбилік ретпен
Текшелер тізімінде Тарма аумаында крсетіледі.

Текшедегі лшемдерді т%ртін отайландыру
Іскери деректермен жасы таныс болмасаыз, оптималды німділіктен азыра
болатын текшені жасау кезінде лшемдерді т ртібін крсету ытимал. Осыан сас
текшені жасау кезінде оны те тамашадан азыра етіп, крсетілген лшемдерді
т ртібін жасау арылы текшедегі деректерді таратуа да болады. Осы м селелерді
шешу шін, ТМ1 текшеге лшемдерді ретін отайландыруын орындайтын
ммкіндіктерін осады, сонымен кем жад ттынып ж не німдігін арттырып.
Текшедегі лшемдерді ретін отайландыран кезде, ТМ1 текше рылымындаы
лшемдерді наты ретін згерт мей ді. ТМ1 ылу серверде ішкі ретінде лшемдер
жолын озгертеді, біра текше рылы згерілмеген себебтен кез келген текшеге
сілтеме жасалан ережелер, ммкіндіктер немесе бадарламалар жарамды.
(лшемдерді т ртібі згертілетіндіктен, текше жадын ттынылатын згертулерге
сер ететін есепті толы деректерін бірден арауа болады.
Келесі себептерге байланысты оптималды текшені тешеуді анытауа рекет
жасаан кезде, тек ана жетілдіру ортасындаы текшедегі лшемдер т ртібін
отайландыру ажет:
v IBM Cognos TM1 сервері шін текшедегі лшемдерді ретін айта тешеу шін
елеулі жад ресурстары талап етіледі. >айта реттеу процес кезінде TM1 серверіндегі
уаытылы RAM сіз айтй реттеу жасаан текше шін екі есе кбейеді. Мысалы, 50
МБайт текше айта тешелу шін 100 МБайт RAM ажет етеді.
v Т ртібін реттеу айта реттеу орындалып жатанда барлы пайдаланушыларды
сранысын лыптау арылы серверде оу лыпын ояды.
Ескерту: Текшелердегі лшемдерді т ртібін отайландыру шін YКІМШІ
тобыны мшесі болуыыз керек. Отайландыру параметрі ашытаы
серверлердегі текшелер шін ана ол жетімді; жергілікті сервердегі текшелерде
лшемдерді т ртібін отайландыруа болмайды. Сондай-а, текшедегі лшемдерді
т ртібін отайландыран кезде, соы алыптан жол лшемдеріне жылжытпау
немесе соы алыпа жол лшемдерін жылжытпау керек.

Процедура
1. Server Explorer ішіндегі Тарма ауымында отайландырылатын текшені
тадаыз.
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2. Текше, $лшемдерді айта згерту тарматарын тадаыз.
Текшені отайландыру ралы тілатысу терезесі ашылады.
3. $лшемдерді жаа тртібі тізім жолаындаы лшемді тадаыз.
немесе тмен
4. Текшедегі лшемні т ртібін згерту шін, жоары
крсеткілерін ныыз.
5. Сынау тймешігін басыыз.
Пайызды згерту белгісіні жанындаы м нді ескерііз. Осы м н теріс болса,
лшемдерді жаа т ртібі аз жадты ттынады ж не тиімдірек болады.
6. (лшемдерді е тиімді т ртібіне ол жеткізілмейінше 3 ж не 5 аралыындаы
адамдарды айталаыз.
7. OK тймешігін басыыз.

Текше сипаттарын деу
OLAP бадарламалары шін OLE DB арылы олданылатын уаыт лшемдерін ж не
крсеткіштерді крсететін текше сипаттарын орнатуа, ж не текше автоматты немесе
сраныс бойынша жктеледі екендігін анытауа TM1ммкіндік береді. Yдетте, мына
текше сипаттарын текшені жасайтын кезде орнатасыз, біра сипаттарды кез келген
уаытта дей аласыз.

Крсеткіштерді ж%не уа ыт лшемін деу
OLAP клиентіні бадарламалары шін OLE DB крсеткіштер мен уаыт лшемдері
шін жетілдірулерді амтиды. ТМ1 клиенттері бл ережелерді осмаанына
арамастан, сіз OLAP клиентері шін OLE DB арылы атынасан текшелер шін
шараларды ж не уаыт лшемдерін орнатуда ТМ1 пайдалана аласыз.

Процедура
1. Server Explorer ішіндегі Тарма аумаындаы текшені тадаыз.
2. Текше, Сипаттар тарматарын тадаыз.
Текше сипаттары тілатысу терезесі ашылады.
3. Крсеткіштер лшемі тізіміндегі крсеткіштер лшемін тадаыз.
4. Уа ыт лшемі тізіміндегі уаыт лшемін тадаыз.
5. OK тймешігін басыыз.

Сраныс сипатындаы ж&ктеуді деу
By default, TM1 loads all cubes into memory when a server starts. Yдепкідей, сервер
басталан кезде ТМ1 барлы текшелерді жада жктейді. Осы ТМ1 деректеріне тез
атынасуды рсат беру кезінде, ол елеулі сервер ресурстарын ттынуы ммкін.
Сервер сирек ол жеткізілетін текшелерді амтыса, клиент текше деректері ол
жеткізуге рекет жасаса ана осы текшелерді орнату арылы ресурстарды ттына
алады.

Процедура
1. Server Explorer ішіндегі Тарма аумаындаы текшені тадаыз.
2. Текше, Сипаттар тарматарын тадаыз.
Текше сипаттары тілатысу терезесі ашылады.
3. Текшені жктеу жолын крсетііз:
v Сраныс бойынша текшені жктеу шін С раныс бойынша ж;ктеу п рменін
тадаыз.
v Сервер басталанда, текшені автоматты трде жктеу шін С раныс бойынша
ж;ктеу сбелгісін алып тастаыз.
Блім 2. Текшелер мен (лшемдерді жасау
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4. OK тймешігін басыыз.

Тадау тізімін жасау
Тадау тізімі текше яшыына немесе арнайы элементке арналан жарамды
м ндерді тізімі болып табылады. Yкімші, элемент немесе яшы шін тадаулар
тізімін анытаан кезде, кез келген TM1 клиенттерінде текшені шолуда, аныталан
м ндерді амтиан ашылмалы м зір, крсетілген яшыта ол жетімді болады.
Zяшытардаы м ндерде тексерілетін тадау тізімі бар; осы пайдаланушы яшыа
арналан алдын ала аныталан м ндерді біреуін тадайды. Егер пайдаланушы
яшыа арналан жарамды емес м нді енгізуге рекеттенетін болса, яшыа енгізе
алатын талдау тізімінен тек м ндерді ана крсететін ате пайда болады.

Тадау тізіміні олданыс ескертулері
Тадау тізімдеін пайдаланатын кездегі мінез-лыты ж не тменде крсетілген
сраныстарды білуііз керек.
v Zяшы деулері деректер кеейтуі операцияларымен олданылды ж не
TurboIntegrator процесстері тексерілмейді. Мына дістерді біреуімен
пайдланылан деулер жарамды тадау тізімі м ндеріне арналан яшы
м ндерінде н тиже бере алады. Деректер кеейтуі тек деректер тіл атысу
терезелері арылы тадау тізімдерін амтитын яшытар шін олданыла алады;
деректер кеейтуіні пернелер тіркесімдері тадау тізімдері бар яшытарда
пайдаланылмайды.
v Санды м ндерді амтитын тізімді тадауды анытайтын кезде, онды блгіш
сияты (.) кезеін олданатын м дени траты м нерді олдануыыз керек.
М дени траты м нері Аылшын м неріне арналан эквивалент болып табылады.
v Тадау тізімдерін Excel 2007 бадарламасымен пайдаланатын кезде, біріктірудегі
тадау тізімін автоматты есептеу режимімен пайдаланыыз келсе сізде Excel 2007
Service Pack 2 бадарламасы орнатылан болуы керек. Excel 2007 бадарламасын
Service Pack 2 бадарламасынсыз орнатып жатсаыз, Excel's есептеу режимін
олдап орнатуыыз керек. Service Pack 2 бадарламасы жо кезде автоматты
есептеуді олдану тадау тізімдері бар яшытардаы атынас ателеріне себепші
болады.
v TM1 Web немесе TM1 Application Web Cube Viewer ішінде крінуі ммкін тадау
тізімінде ос тырнаша белгілерін олданбаыз. TM1 Web немесе TM1 Application
Web шіндегі ос жашасы бар тадау тізімі м ндері тадау тізіміні мазмндарын
крсетуге тиым салады ж не осы крініс жарамсыз болуы ммкін. Тадау
тізіміндегі ос жаш TM1 жмыс паратарында дрыс жмыс істейді.
v TM1 Web ж не TM1 Application Web ішіндегі барлы тадау тізімдері а втоматты
трде тадалатын нл м нін амтиды. Тадау тізімдеріндегі нл м ндерін TM1
Architect ж не Perspectives ішінде ол жетімді ету шін, статистикалы тадау
тізіміндегі нл м нін наты анытауыыз керек. Нл м ндері лшемде немесе TM1
Architect ж не Perspectives ішіндегі ішкі жиынны тадау тізімінде
пайдаланылмайды.
v TM1 Web ж не TM1 Application Web ішіндегі тадау тізімдрі арнайы табалардаы
HTMLкодтарын олдамайды. Ерекше таба TM1 Web немесе TM1 Application Web
ішіндегі тадау тізімінде крінгенін аласаыз, тадау тізімін жасаан кезде наты
ерекше табаны енгізуііз керек. Мысалы, “лкенірек” табасын тадау тізіміне
осу шін, тадау тізімін жасаан кезде > енгізуііз керек (HTML кодыны &gt;
м ніне араанда).
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Тадау тізіміні т&рі
Тадау тізіміні ш трін жасай аласыз: статистикалы, жиын ж не лшем.

Статистикалы тадау тізімдері
Статистикалы тадау тізімі static:value1:value2:value3:value4 синтаксисін
пайдаланатын м ндерді блгіш тір тізімінен трады.
Мысалы, static:red:orange:yellow:green – жасыл, сары, сарыыш, ызыл тсті
м ндері бар тадау тізімінде н тижесі шыады.
Статистикалы тадау тізіміні ортасындаы немесе бас жаындаы нл м нін осу
шін, екі бірізді нктені тадау тізіміні анытамасындаы табалар аралыынсыз
пайдаланыыз. Мысалы, static::value1:value2::value3:value4 – тадау тізімінін
value1 брыны нл м німен н тижесін береді. Одан баса,
static:value1:value2::value3:value4 – тадау тізіміндегі value2 ж не value3
аралыындаы нл м німен н тиже береді.
Статистикалы тадау тізіміні аяындаы нл м нін осу шін, нктені тадау
тізіміанытамасыны аяындаы тменде крсетілген м нінсіз енгізііз. Мысалы,
static:value1:value2::value3:value4: – тадау тізіміндегі тменде крсетілген
value4 нл м німен н тиже береді.

Жиын тадау тізімдері
Жиын тадау тізімінде аталан жиынны барлы элементтеріне с йкес келетін
м ндері бар. Жиынны мшелері згеретін болса, осы м ндер с йкесінше згеретін
тадау тізімінде ол жетімді болады.
Жиын тадау тізімдері subset:dimension_name:subset_name синтаксисін пайдалана
отырып аныталады.
Мысалы, subset:Products:Winter – тадау тізімі (німдер лшеміні >ысты
жиыныны барлы элементтерін амту арылы н тиже береді.

лшем тадау тізімдері
(лшем тадау тізімдерінде лшемні барлы элементтеріне с йкес келетін м ндері
бар. (лшемні мшелері згеретін болса, осы м ндер с йкесінше згеретін тадау
тізімінде ол жетімді болады.
(лшем тадау тізімдері dimension:dimension_name синтаксисін пайдалана отырып
аныталады.
Мысалы, dimension:Months Ай лшемінен барлы элементтерді амтитын тадау
тізімінде н тиже береді.

Элемент тлсипаттарымен тадау тізімдерін жасау
Тадау тізімін жасауды е оай жолы лшем шін тадау тізімі деп аталатын м тін
тлсипатын анытау. Жоарыда сипатталан тадау тізіміні трлеріні кез келгенін
олданып лшемдегі рбір элемент шін тадау тізіміні мшелерін крсетуге
болады. Элементте аныталан тадау тізімі болса, сол элементпен аныталан кез
келген текше яшыы тадау тізімі м ндері бар ашылмалы тізімді крсетеді.

Процедура
1. Server Explorer ішінде тадау тізімдері аныталатын лшемді тінтуірді о жа
тймешігімен нып, одан кейін Элемент тлсипаттарын деу тймешігін
басыыз.
Блім 2. Текшелер мен (лшемдерді жасау
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2. Тлсипаттарды деу ралында $деу, Жаа тлсипатты осу тарматарын
тадаыз.
3. Жаа тлсипат тілатысу терезесінде тлсипат аты ретінде тадау тізімін
енгізііз.
4. Тлсипат трі ретінде Мтін параметрін тадаыз.
5. OK тймешігін басыыз.
Тлсипаттарды деу ралы енді тадау тізімі таырыбындаы жаа баанды
амтиды.
6. Тадау тізімі жасалатын рбір элемент шін элемент атауы мен тадау тізімі
бааны иылысында жарамды тадау тізімі анытамасын енгізііз.
a. Статикалы тадау тізімін енгізу шін, static:value1:value2:value3:value4
синтаксисін олданып м ндерді тірмен блінген тізімін енгізііз.
b. Ішкі жина тадау тізімін енгізу шін, subset:dimension_name:subset_name
синтаксисін олданып тадау тізімі анытамасын енгізііз.
c. (лшем тадау тізімін енгізу шін, dimension:dimension_name синтаксисін
олданып тадау тізімі лшемін енгізііз.
7. Тлсипаттарды деу ралын жабу ж не тадау тізімі анытамаларын сатау
шін, OK тймешігін басыыз.

Бас ару текшелері бар тадау тізімдерін жасау
Басару текшелері бар тадау тізімдерін де жасауа болады. 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 атаулы жалыз жол элементі амтылады.

Тадау тізімі бас ару текшесін жасау
Тадау тізімі басару текшесін жасау шін осы процедураны олданыыз.

Процедура
Server Explorer ішінде тадау тізімі басару текшесі жасалатын алыпты текшені
тінтуірді о жа тймешігімен нып, Тадау тізімі текшесін жасау тймешігін
басыыз.
}Picklist_cubename атау келесімін олданып жаа басару текшесі жасалады. Мысалы,
т ртіптер текшесі шін тадау тізімін басару текшесі жасалан кезде, басару
текшесі }Picklist_Orders деп аталады.
Ескерту: Server Explorer ішінде кріністі басару текшелерін арай алмасаыз,
басару текшелеріні ж не баса басару нысандарыны крінісін осу шін
Крініс, Бас ару нысандарын крсету тарматарын тадаыз.

Бас ару текшесіндегі жеке яшы тар &шін тадау тізімдерін
аны тау
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.
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Процедура
1. Server Explorer ішінде басару текшесін екі рет ныыз.
Басару текшесі текшені арау ралында ашылады.
2. Тадау тізімдері аныталатын яшытарды арап шыу ажет кеже басару
текшесіні крінісін тешеіз. Текше кріністерін тешеу толы м ліметтері
шін, TM1 Perspectives, TM1 Architect, жне TM1 Web араыз.
3. Тадау тізімі жасалатын рбір яшыа тадау тізімі лшемін енгізііз. Басару
текшесіне тадау тізімі трлеріні кез келгенін енгізуге болады: статикалы, ішкі
жина немесе лшем.
4. Файл тармаын тадап, текше крінісін айта есептеу шін &айта есептеу
тармаын тадаыз.

Тадау тізімдерін бас ару элементі текшесінде аны тау
&шін ережелерді пайдалану
Тадау тізімдерін анытаан ережелер барлы ТМ1 ережелері мен бірдей ережелерді
орындайды. Тадау тізімін анытаан ереже м лімдеме келесі (ереже олданылатын
текшенін бір блігі), жол сипаттаыш ж не рнекті амтуі керек. Тадау ережелер
тізімі шін, сіз олдануды алаан тадау тізімні анытамасы рнек болып
табылады.
Сонымен, бірнеше ереже м лімдемелері иылысып туран аумаа олдан
кезде,м лімдемелер те шектелген ауматан кемірек шектелген аумаына реттелуі
тиіс.
Ережелерді жасау, айма анытамасын ерекшелеуге м ліметтерді осу жайлы
осымша апарат алу шін, TM1 Rules араыз.

Процедура
1. Server Explorer бадарламасында, ереже жасайтын }Picklist басару элементі
текшесін тінтуірді о жаымен басыыз, сосын Ереже жасау тймешігін
басыыз.
Ережелерді деу ралы ашылады.
2. Стандартты ережелер аймаы анытамасын пайдаланып, тадау тізімі шыатын
яшытарды крсетііз.
3. Айма анытамасынан кейін =S: терііз. Бл - ережені жол яшытарына
олданылатынын крсететін жол сипаттаыш.
4. Жол сипаттаыштан кейін, тадау тізімі анытамасын бір жашамен жабылан,
содан со жашалермен жабылан кйде енгізііз. Мысалы,
(’static:spring:summer:winter:fall’).
5. Тадау тізімі анытамасынан кейін, ос нктені (;) ереже шартын аятау шін
терііз.
Мына адамдарда сипатталан іс-р сімін пайдалану фабрикалы элемент арылы
аныталан яшыты жн, мата, жібек ж не нейлон м ндерін амтитын
траты тадау тізімін крсететінін білдіретін келесі мысала те ереже шартына
келтіреді.
[’fabric’]=S:(’static:wool:cotton:silk:nylon’);
Бас а тадау тізімі ережелеріні ;лгілері:
Тменде крсетілген лгілер тадау тізімдерін анытайтын ережелер нсауларын
крсетеді.

Блім 2. Текшелер мен (лшемдерді жасау
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Ереже та ырыбы

Сипаттама

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

Осы ереже таырыбы элементтер лшемі
арылы аныталан кез келген яшыты
крсетеді ж не кйлектер 16, 17, 18
м ндеріні шыарылан статистикалы
тадау тізімін крсетеді.

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

Осы ереже таырыбы кез келген яшы
элемент лшемімен аныталатындыын
крсетеді ж не жемпірлер, кеудешелер немесе
к;ртелер элементтеріні кез келгені XS, S,
M, L ж не XL м ндеріні шыарылан
статистикалы тадау тізімін крсетеді.

[’fabric’]=S:(’dimension:materials’);

Осы ереже таырыбы кез келген яшы
аныталан элементпен крсетіледі,
фабрикаматериалдар лшеміндегі барлы
элементтерді шыарылан тадау тізімін
крсетеді.

Тадау тізімдерінен яшы тарды алып тастау
Жеке яшыты немесе текшені белгілі аймаыны тадау тізімдерін олдануын
аламасаыз, кейбір жадайлар туындауы ммкін. Zяшыты тадау тізімін крсетуін
болдырмау шін, с йкес тадау тізімін басару текшесі яшыына none деп енгізііз
немесе ережелер нсауындаы формула ретінде('none') м нін олданыыз.
Мысалы, ['season']=S:('none');.

Тадау тізімдеріндегі нл м%ндері
TM1 вебіні барлы тадау тізімдері (Веб параында болама не Текше кршіде ме),
рашан пайдаланушы тадайтын нл м нді амтиды. TM1 вебіні барлы тадау
тізімдеріне нл м ні автоматты трде кірістіріледі; ол аныталмау ажет.
TM1 Architect ж не TM1 Perspectives ішінде тадау тізімдерінде бір ана нл м ні
бар, егер тадау тізімдері статикалы трінде болса, ж не нл м ні тадау тізімі шін
наты аныталан болады. (лшем тадау тізімдерімен ішкі жиын тадаулары TM1
Architect ж не TM1 Perspectives бадармаларын олдану кезінде ешашан нл м нін
амтимайды.

Тадау тізіміндегі нл м%ндерін тадау
Тадаутізімдерінен нл м ндерін адауа арналан екі жол бар.

Процедура
1. Барлы ТМ1 клиенттерінде тадаулар тізімін басып кейін нл м нін баса аласыз.
Маызды: TM1 Perspectives блімінде Белсенді Пішімінде жол яшыында нл
м нін басмау керек. Бл яшытан DBRW рнегін жояды ж не сіз кп уаыта
осы яшы шін деректерді IBM Cognos TM1 серверінен ала алмай аласыз.
Санды яшытардаы нл м нін ауіпсіз кйде баса аласыз.
2. TM1 Web ж не TM1 Architect ішінде нл м нін тадау шін тадаулар тізімін
амтиан яшыкта Жою кілтін баса аласыз.
Маызды: TM1 Perspectives блімінде немесе Yрекет Пішімінде нл м нін
тадау шін Жою кілтін басмаыз. Бл, DBRW рнегін жоюа алып келеді ж не
сіз кп уаыта дейін осы яшы шін деректерді ТМ1 серверінен алалмай
каласыз.
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Басымдылы ты тадау тізіміні реті
Бірнеше тадау тізімдері жеке текше яшыын олданатын кезде, тменде
крсетілген басымдылыты реті яшыта пайдаланылатын тадау тізімін анытау
шін падаланылады:
v Тадау тізімі брынан бар текшені баыласа ж не аымдаы текше яшыына
арналан тадау тізіміні анытамасын амтыса, тадау тізіміндегі анытама
баылау текшесі пайдаланылады.
v Тадау тізімі брыннан жо текшені баыласа, аымдаы яшыты анытайтын осы
элементтер Тадау тізімі элементіні тлсипаттарына арналан іздеудегі кері
ретінде тексеріледі. Бірінші Тадау тізімі элементіні тлсипаты is encountered
яшыта пайдаланылатын осы іздеуден табылады.

Серверлерді арасындаы Текшелерді кшіру
TM1 >айталануы ммкіндігін пайдалану арылы ашытаы серверден зіізді
жергілікті серверіізге, немесе екі ашытаы сереверлер арасында текшелерді ж не
баса байланысты нысандарды кшіре алас.Сонымен атар, басаруда немесе уаыт
аралытарында крсетілген кшірілген текшелер арасындаы деректер жаартуларын
ндестіре аласыз.
Кшіру тменде крсетілген артышылытара тапсырыс береді:
v Жасартулар уаыта жауап береді, себебі жергілікті текшені желімен
байланыстырусыз жаарта аласыз.
v Zйымнан тыс кріністерге арналан ноутбук шін е соы орта пайдаланылан
деректерді кшіресіз.
TM1 репликаланан дерек шін ос баытты синхрондауды здейді. Синхрондау
процесінде TM1 репликалауа осылан серверлердін соы дерек жаартуыларын
тексереді, ж не соы жаартуларды баса серверлерге кшіреді.
Кшіру екі текшені ж не екі серверді арасында жасайды. Мына арым-атынастар
“Текше арым-атынастары” ішінде сипатталады.

Текше арым- атынастары
Кшірме екі текшені арасындаы арым-атынасты жасайды:
v Кз текшесі - Кшірмедегі бастапы текше
v Айна текшесі - Кз текшесіні кшірмесі
>атынасу артышылытарына байланысты жалыз текшені осымша ртрлі
серверлерге кшіре аласыз ж не кшірілген текшені кшіре аласыз.

Сервер арым- атынастары
Текшені репликаламас брын, ашытытан басаратын серверге еніп, репликалау
осылымын жасаыз. Реплкалау екі серверді арасындаы арым-атынас болып
табылады:
v Кз сервері - Енгізетін ашытаы сервер келесіге
v Масатты сервер - келесіден енгізілетін сервер
Server Explorer терезесі Репликалар белгішесіні астындаы аымдаы репликалау
осылымдарын тізімдейді. Осы мысал бойынша, 1 айматары масатты сервер ж не
сатылымдар кз сервері болып табылады.

Блім 2. Текшелер мен (лшемдерді жасау
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'ажетті атынас арты шылы тары
Тменде крсетілген атынас артышылытары текшені кшіру шін сралады:
v Сізді аупсіздік тобыызда шірілетін текшеге кем дегенде оу атынасы болуы
керек.
v Масатты серверде TM1 кімшісі болуыыз керек. Сізді жергілікті серверіізде
сіз рдайым TM1 кімшісі боласыз.
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Блім 3. 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 крсету п рменін тадаыз.
(згертілмейтін атауларды крсету шін ?лгі жасатамасы ауымыны тбірін
тінтуірді о жа тймешігімен нып, Та ырыптарды крсету 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 2007, 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. Zсас 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.

Текше аттарын аудару
Текше аттарын IBM Cognos TM1 серверіізде барлы текшелер шін Таырып
тлсипатын ратын TurboIntegrator рдісі арылы баса тілдерде крсетесіз, содан
кейін Таырып м ндерін аударыыз келген текше аттары шін абылдайды.

Бастаудан брын
TurboIntegrator пайдалану жайлы толы м ліметтер алу шін, TM1 TurboIntegrator
араыз. Барлы TurboIntegrator функциялары м ліметтері шін, CubeAttrInsert
ж не CubeAttrPutS оса аланда, TM1 Reference араыз.

Осы тапсырма туралы
Таырып тлсипатын бркеніш ат тлсипаты немесе тарма (м тін) тлсипаты
ретінде ра аласыз. Таырып тлсипатын лаап аттар ретінде руды пайдасы,
лаап аттар тлсипатыны м ні д лел ретінде баса TM1 функциялара жол
тлсипатыны м нлері орындай алмаан кезде жібере алады.

Процедура
1. Жаа TurboIntegrator рдісін рыыз.
2. Prolog ойындысында Таырып тлсипатын жасаыз.

44

TM1 зірлеушілер шін

Таырыпты лаап ат тлсипаты ретінде ру шін, мынаны енгізііз
CubeAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’A’);
Таырыпты лаап ат тлсипаты ретінде ру шін, мынаны енгізііз:
CubeAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’S’);
Бл текше жасайды: }Cubes, }Cultures, }CubeAttributes бойынша лшенген
}LocalizedCubeAttributes.
3. Аударыыз келген р бір текше шін CubeAttrPutS функциясын TM1
серверіізде ол жетімді еткііз келген р ір тіл шін енгізііз.
Мысалы, егер Сатылымдар текшесін ж не >н текшесін Француз ж не Неміс
тілдеріне крсеткііз келсе, онда рекеттерііз келесі трт функцияларды
амтиды:
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(

’Ventes’, ’Sales’, ’Caption’, ’fr’ );
’Vertrieb’, ’Sales’, ’Caption’, ’de’ );
’Prix’, ’Price’, ’Caption’, ’fr’ );
’Preis’, ’Price’, ’Caption’, ’de’ );

4. TurboIntegrator процесін сатаыз ж не іске осыыз.

Н%тижелер
?рдіс с тті орындаланнан кейін аударма олдайтын TM1 ттынушылар тіл шін
ттынушы рындап жатан кез келген аудару текшесі атын крсетеді.

Аудару лшемдеріні аттары
(лшем аттарын IBM Cognos TM1 серверіізде барлы лшемдер шін Таырып
тлсипатын ратын TurboIntegrator рдісі арылы баса тілдерде крсетесіз, содан
кейін Таырып м ндерін аударыыз келген текше аттары шін абылдайды.

Бастаудан брын
TurboIntegrator пайдалану жайлы толы м ліметтер алу шін, TM1 TurboIntegrator
араыз. Барлы TurboIntegrator функциялары м ліметтері шін,
DimensionAttrInsert мен DimensionAttrPutS оса аланда, TM1 Reference араыз.

Осы тапсырма туралы
Таырып тлсипатын бркеніш ат тлсипаты немесе тарма тлсипаты ретінде ра
аласыз. Таырып тлсипатын лаап аттар ретінде руды пайдасы, лаап аттар
тлсипатыны м ні д лел ретінде баса TM1 функциялара жол тлсипатыны
м нлері орындай алмаан кезде жібере алады.

Процедура
1. Жаа TurboIntegrator рдісін рыыз.
2. Prolog ойындысында Таырып тлсипатын жасаыз:
Таырыпты лаап ат тлсипаты ретінде ру шін, мынаны енгізііз
DimensionAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’A’);
Таырыпты лаап ат тлсипаты ретінде ру шін, мынаны енгізііз:
DimensionAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’S’);
Бл текше жасайды: }Dimensions, }Cultures, }DimensionAttributes бойынша
лшенген }LocalizedDimensionAttributes
3. Аударылатын рбір лшем шін DimensionAttrPutS функциясын TM1
серверіізде ол жетімді еткііз келген р ір тіл шін енгізііз.

Блім 3. ?лгіні аудару
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Мысалы, егер ?лгі лшемін Француз ж не Португал тілдеріне аударыыз келсе,
рекетііз келесі функцияларды амтитын болады:
DimensionAttrPutS( ’Modèle’, ’Model’, ’Caption’, ’fr’ );
DimensionAttrPutS( ’Modelo’, ’Model’, ’Caption’, ’pt’ );

4. TurboIntegrator процесін сатаыз ж не іске осыыз.

Н%тижелер
?рдіс с тті орындаланнан кейін аударма олдайтын TM1 ттынушылар тіл шін
ттынушы орындап жатан кез келген аудару лшемі атын крсетеді.

М&ше аттарын аудару
Мше аттарын баса тілдерде IBM Cognos TM1 серверііздегі барлы арнайы
лшемдегі мшелер шін Таырып тлсипатын ратын TurboIntegrator рдісі
арылы жергіліктендіре аласыз, содан кейін Таырып м ндерін жергіліктендіргііз
келген элемент аттары шін абылдайды.

Бастаудан брын
TurboIntegrator пайдалану жайлы толы м ліметтер алу шін, TM1 TurboIntegrator
араыз. Барлы TurboIntegrator функциялары м ліметтері шін, AttrInsert мен
AttrPutS оса аланда, TM1 Reference араыз.

Осы тапсырма туралы
Таырып тлсипатын бркеніш ат тлсипаты немесе тарма тлсипаты ретінде ра
аласыз. Таырып тлсипатын лаап аттар ретінде руды пайдасы, лаап аттар
тлсипатыны м ні д лел ретінде баса TM1 функциялара жол тлсипатыны
м нлері орындай алмаан кезде жібере алады.

Процедура
1. Жаа TurboIntegrator рдісін рыыз.
2. Prolog ойындысында Таырып тлсипатын жасаыз:
Таырыпты бркеніш ат тлсипаты ретінде жасау шін, AttrInsert(
’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’A’); енгізііз. Бл функция Таырып
тлсипатын TM1 серверіндегі <dim_name мшесіндегі бркеніш ат
тлсипаттары ретінде жасайды.
Таырыпты лаап ат тлсипаты ретінде ру шін, мынаны енгізііз: AttrInsert(
’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’S’);
3. Аударылатын рбір мше шін AttrPutS функциясын TM1 серверіізде ол
жетімді еткііз келген рбір тіл шін енгізііз.
Мысалы, >атар мшесін француз, неміс ж не португал тілдеріне аударыыз
келсе, рекетііз келесі функцияларды амтитын болады:
AttrPutS(’Janvier’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’fr’);
AttrPutS(’Januar’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’de’);
AttrPutS(’Janeiro’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’pt’);

М дениет шін осымша тртінші параметрлер жиынтыы бар тлсипатты
бірінші рет осан кезде, текше жасалады: yourDimension, }Cultures,
}ElementAttributes_yourDimension бойынша лшенген
}LocalizedElementAttributes_yourDimension
4. TurboIntegrator процесін сатаыз ж не іске осыыз.
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Н%тижелер
?рдіс с тті орындаланнан кейін аударма олдайтын TM1 ттынушылар тіл шін
ттынушы рындап жатан кез келген аудару мшесі атын крсетеді.
TM1 Web ж не TM1 Application Web ішінде Таырып (немесе баса аударылан)
бркеніш аттарын крініс немесе SUBNM аударылан м ндеріізді тадап алуы шін
крсету ажет болады. Аударылан тлсипат м ндері текшеге осылан болса,
аударылан м ндер сзгі диалогында крсетіледі.

Блім 3. ?лгіні аудару
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Блім 4. Бизнес деректеріне арналан кеейтілген
есептеулер
Осы блім текше м ндеріне арналан м тінм нді немесе егжей-тегжейлі м ліметті
беретін атысты деректермен яшыталды сільейтін "егжей-тегжейлі" процесстерді
ж не ережелерді жасалу жолын сипаттайды.
Бизнес модельдеу нсалары ішінде ережелерді мият тексеру шін, TM1 Ережелері
араыз. Бл жаттамада іскери ортада ережелерді зірлеу шін оу ралы бар.
Ескерту: Осы блімдегі Ережелер дегішіні суреті Ескі Ережелер дегішінде
крсетіледі. Жаа Ережелер дегішіні суреттерін кру шін, TM1 Ережелері
араыз.
Платформаа байланысты, сынылан лгіні бірнешеуі барлы пайдаланушылара
ол жетімді болмауы ммкін.

Текше ережелеріні шолуы
OLAP бадарламаларындаы жалпы есептеулер лшемдегі деректерді жинауды
осады. TM1 ішінде осы есептерді біріктірілген иерархияларды пайдалану арылы
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.
Ескерту: TM1 ережелерін жасау немесе деу шін ADMIN тобыны мшесі
болуыыз ажет.
Текше ережесін жеке текшемен байланыстырасыз. >растырылан ережелер
cube_name.rux деп аталан файлдарда саталады. Ережелерді анытайтын текше жад
ішіне жктелген кезде, TM1 текше амтитін дерек каталогында текшені .rux файлын
іздейді. .cub файлы ж не бірлескен .rux файлы міндетті т;рде бірдей каталогта болуы
керек немесе ережелер жктелмейді.
Ережені ратын кезде, TM1 сондай-а ережелер деушісіне пішім м ліметін
амтитын cube_name.blb болып аталатын файлды рады.
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Ескерту: Ережелер дегішінен баса м тін дегішіндегі .rux файлын дегііз
келсе, с йкес келетін .blb файлын жоюды мытпаыз. Егер файлды жоймасаыз .rux
файлы арасында с йкестік болмайды ж не Ережелер дегішіндегі дисплейді
анытайтын .blb файлы ретіндегі Ережелер дегішінде крсетіледі.

TM1 Ережелер М%лімдемелерін жазу нс аулары
Ережелер м лімдемесіні негізгі пішімі келесі м лімдемеде крсетілген.
[Area]=Formula;
Айнымалы мні

Сипаттама

Айма

Ережелер кері серін тигізген текше блігін крсетеді.

Формула

Текше аумаындаы яшытарды TM1 есептеуін сипаттайды.

Ережені аумата арапайым м ндеріне шектеу шін келесі м лімдемені
пайдаланыыз:
[Area]=N:>Formula;

Ережені аумата біріктірілген м ндеріне шектеу шін келесі м лімдемені
пайдаланыыз:
[Area]=C:>Formula;

Жалпы араулар
v Синтакс пернетата регистріні есебіне байланысты емес. Бас ріптер ж не кіші
ріптерді екеуін де пайдалана аласыз.
v Айындыты дамытуа арналан ережелерді ішіндегі кеістіктерді пайдалана
аласыз.
v Ережелер нсауы Ережелер дегішіндегі бір немесе одан кп жолдарды ала
алады. Таырыпта бір немесе одан кп формулалар бар.
v Yрбір таырыпты (;) тірлі нктемен аятауыыз керек.
v Пікірлерді осу шін ж не таырыптарды деуден шыару шін, (#) нмір
табасын таырыпты немесе жолды басына енгізііз. Мысалы:
#
The following rule is not active
# [’Gross Margin’]=[’Sales’]*0.53;

Айма ты кемітуге арналан синтаксис
Осы Айма текшедегі бір немесе бірнеше яшыты анытайды.
Айматы анытаманы жасайтын кезде тменде крсетілген нсаларды араыз.
v Ешандай лшем элементтерін немесе бір немесе бірнеше лшем элементтерін
крсетпеіз.
v Yрбір элемент текшені ртрлі лшемі болуы керек.
v Yрбір элементті тырнашалара алыыз.
v Yрбір элементті блу шін тірлерді пайдаланыыз.
v Аныталан барлы Айматы тік жашаа алыыз.
Тменде крсетілген кесте трт Айматы лгіні крсетеді. Yрбір келесі мысал
ауматы енін кішірейтеді.
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Айма ;лгісі

Аума

[]

Текшедегі барлы яшы.

['>атар']

Барлы яшытар >атар элементімен аныталды.

['Сатылымдар','>атар']

Барлы яшытар Сатылымдармен ж не >атар
элементтерімен аныталады.

['Германия','Сатылымдар',
'>атар']

Барлы яшытар Германия, Сатылымдар ж не >атар
элементтерімен аныталады.

Айма ты аны таудаы ішкі жина тарды олдану
Барлы ішкі жина мшелерін ирек жашалара алу арылы айма анытамасындаы
жалыз элементті орнына ішкі жинаты олдануа болады.
Мысалы, келесі айма анытамалары ережені сатулар элементі ж не атар, апан не
наурыз элементі арылы аныталан барлы текше яшытарына олданады:
[’Sales’, {’January’, ’February’, ’March’}] =

Айма аны тамасында арнайы табаларды ж%не бірегей
емес элемент атауларын олдану
'(лшем аты' синтаксисін олдануа болады: жалыз лшемге немесе арнайы
табаларды амтитын лшем атаулары шін бірегей емесе элементтерді крсету
масатында Айма анытамасындаы ережелердегі 'элемент аты'.
Мысалы,
[’Units’,’Mar’,’}Groups’:’ADMIN’]

ережені }Groups лшеміне жазуа ммкіндік береді, ол ирек жаша (}) арнайы
табасын амтиды.
Осыан сас,
[’Units’,’Mar’, ’Region’:’North America’]

Солтстік Америка элементі Айма лшеміне бірегей болмаанда жазуа ммкіндік
береді.

Формулалара арналан элементтер
Ережелер формуласы келесіні рнегінен трады:
v Санды траты м ндер
v Арифметикалы операциялар ж не жашалар
v Санды ж не жол рекеттері -- TM1 Сілтеме араыз.
v Шартты логика
v Текше сілтемелері

Санды тра ты м%ндер
Ереже формулаларыны е оай рамдастары санды траты м ндері болып
табылады.
v >осымша аралы алу белгісі (-) ж не осымша онды тір сандардан трады.
Мысалы, 5.0, 6, -5. Жарамсыз санды траты м ндеріні бірнеше лгілері: 1-, 1A,
3..4.
v Е лкен зындыы 20 табаны амтиды.
v Санды траты м нді енгізу шін ылыми тсінікті пайдалана аласыз.

Блім 4. Бизнес деректеріне арналан кеейтілген есептеулер
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Мысалы, тменде крсетілген ережелер нсауы текшедегі барлы яшытара
арналан 200 м нін таайындайды.
[ ] = 200;

Арифметикалы амалдаыштар
Санды константаны келесі арифметикалы амалдаыштармен біріктіруге болады.
Оператор

Ма ынасы

+ (>осу белгісі)

>осымша

- (Алу белгісі)

Алу

* (Жлдызша)

Кбейту

/ (>иаш сызы)

Блу - аныталмаан м нді айтарады ж не нл
арылы блген кезде кріністе олданыста жо
м нін крсетеді

\ (Кері иаш сызы)

Нлді крсету арылы блу - блу амалдаышымен
бірдей, біра нлге блген кезде нлді айтарады.

^ (Каре)

Ытималды

Шартты логиканы олдану
Ережелерде шартты логиканы олдану шін IF функциясын пайдаланыыз. Жалпы
пішім:
IF(test, value1, value2)

v IF функциясы логикалы сынаты н тижесіне байланысты екі м нні бірін
айтарады.
v (рнек сынаы шын болса, IF функциясы Value1 м нін айтарады.
v (рнек сынаы жалан болса, IF функциясы Value2 м нін айтарады.
v IF функциясы арылы айтарылан деректер трі Value1 ж не Value2 деректер
трлері арылы аныталады.
v Value1 ж не Value2 жол не сан сияты бірдей деректер трінде болу керек.
v Value1 м ні жол Value2 м ні сан болатын IF функциясы ате кйін айтарады.
IF нсауларын да кірістіруге болады:
IF(test1, value1, IF (test2, value2, value3))

Келесі кесте екі IF мысалын крсетеді.
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$рнек

Нтиже

IF (7>6,1,0)

1 м нін береді

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

'True' м нін береді
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Салыстырма амалдаыштарын олдану
Сандарды келесі амалдаыштармен салыстыруа болады.
Оператор

Ма ынасы

>

араанда кп

<

араанда аз

>=

Келесіден арты немесе оан те

<=

Келесіден аз немесе оан те

=

Келесіге те

<>

Келесіге те емес

Екі жол м нін салыстыру шін келесі мысалда крсетілгендей салыстыру
амалдаышынан брын @ табасын ойыыз:
IF (’A’@=’B’,0,1) yields the number 1.

Логикалы рнектерді логикалы амалдаыштармен біріктіруге болады.
Оператор

Ма ынасы

Мысалы

& (Амперсанда)

AND

(Value1 > 5) & (Value1 < 10)
5тен жоары ж не 10нан аз болса ШЫН м нін
айтарады.

% (Пайыз табасы)

OR

(Value1 > 10) % (Value1 < 5)
10нан жоары не 5тен тмен болса, ШЫН м нін
айтарады.

~ (Тильда)

NOT

~(Value1 > 5)
Те (Value1 <= 5)

(|) Таяша табасын олданып жолдара бас назар аударуа болады.
Мысалы, келесі рнектер Rheingold м нін айтарады.
(Rhein | gold)

Егер ілініп бірігуде жолды н тижесі 254 байтан зын болса, TM1 атені айтарады.

Текше аны тамаларын олдану
Барлы ережелер формулалары деректерге арналан текшедегі айматарды крсететін
текше анытамаларын амтиды. Текше анытамалары ереже жазылатын текшеге (ішкі
текше анытамалары) немесе баса текшелердегі айматара (сырты текше
анытамалары) шін текшені крсете алады.

Блім 4. Бизнес деректеріне арналан кеейтілген есептеулер
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Ішкі текше сілтемелері
Ішкі текше сілтемелері ережені жазуа арналан айма ретіндегі осыдай синтаксисті
пайдаланады. Мысалдары бар:
[’January’]
[’Sales’,’January’]
[’Germany’,’Sales’,’January’]

Келесі мысалда TM1 Германияа арналан сатылымдарды сол текшеде 0,53 кбейту
арылы Германия шін Жалпы маржаны есептейді:
[’Gross Margin’,’Germany’]=[’Sales’]*0.53;

Сырт ы текше сілтемелері
Сырты текшелерге крсетуге арналан DB функциясын пайдаланыыз.
DB(’cube’, dimension1, dimension2,...dimensionn)
Аргумент

Сипаттама

текше

Сырты текшені аты.

лшем

Тменде крсетілген д лелдерді біреуі:
v Жалыз тырнаша арылы жабылан сырты текшені
лшеміндегі элементті аты.
v (!) лепбелгісімен жаласатын лшемні аты, айнымалы мн деп
аталады. Айнымалы м нді пайдаланатын аргумент ереже
таырыбыны олданыстарына арналан яшытаы аымдаы
лшем элементін айтарады. Мысалы, есептелген ережелер
яшыында Айматы лшемні Неміс элементімен
аныталады !Айма Германияа оралады.
v (рнек элемент атын шешеді.

Сырты текшені рбір лшеміне арналан лшем аргументін крсетеді. Сырты
текшедегі лшемдерді ретіне с йкес келетін лшем аргументтерін реттеуііз керек.
Тменде крсетілген ережелер нсауында, ішкі текшедегі барлы Сатылымдар м ні
PriceTab текшесіндегі м ндермен ішкі ткшедегі Бірліктерді кбейту арылы
салыстырылады:
[’Sales’]=[’Units’]*DB(’PriceTab’,!Region,!Product,!Month)

v PriceTab текшесі тек бааларды ана амтиды. Zяшытарыны райсысы ш
лшемдегі элементпен аныталады: Айма, (нім, Ай. Ішкі текше мына
лшемдерді ж не кем дегенде Сатылымдар ж не Бірліктер элементтері екеуіде бар
бір баса лшемді амтиды.
v Ішкі текшедегі рбір Сатылымдар яшыы PriceTab текшесімен орта
пайдаланылатын ішкі текшені ш лшеміндегі элементтермен ж не
Сатылымдармен аныталады. Кез келген Sales яшыын толтыру шін, орта
пайдаланан лшемдер ішіндегі тиісті элементерді иылысында орындалан
PriceTab м нін TM1 шыарып алады.
v Сырты текше рбір лшемге жаын элементтерді саныны ж не лшемдерді
саныны шарттарындаы ішкі текшеден ерекшелене алады. Дегенмен, айнымалы
ретінде (!Айма немесе !(нім ретіндегі) сілтейтін лшем кем дегенде ішкі
текшені лшеміне с йкес табылан барлы элементтер болуы керек.
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Ережелер нс ауларын реттеу
Ережедегі бір немесе бірнеше нсау осындай Айматы олданатын болса, бірінші
нсау артышылыа ие болады.
Осы мысалды араыз. Басымдылы текшесінде Айма ж не Жыл атты екі лшем
бар. Осы ережеде трт нсау бар:
[’Germany’, ’Year1’] = 10;[’Year1’] = 5;[’United States’]
= 6;[ ] = 2;

Осы жерде Басымдылы текшесіне арналан арапайым м ндер бар, оларды
барлыы алдыы ережемен блінеді.
$ір

Жыл 1

Жыл 2

Жыл 3

Франция

5

2

2

Германия

10

2

2

Америка >рама
Штаттары

5

6

6

TM1 ереже м лімдемелерін деу келесідей:
v Бірінші нсау Германия, Жыл1 яшыына арналан м н 10-ды таайындайды.
Бірінші нсау 5 м нін амтитын барлы Жыл1 м нін крсететін екінші нсаумен
артышылыа ие болады.
v Екінші нсау шінші нсаумен артышылыа ие болады. Соан байланысты,
А>Ш, Жыл 1 м ніне арналан текшеде 5 м ні бар, тіпті шінші нсау 6 м ні
болуы керек А>Ш-а арналан барлы м ндерді крсетеді.
v [ ] = 2 соы нсауы 2 м ні бар текшедегі барлы м ндерді крсетеді. Осы ереже
Франция, Жыл2 яшыы ретіндегі алдыы нсаулармен сер ететін барлы
яшыты олданады.

N: ж%не C: дегейлеріні жанындаы %рт&рлі ережені
крсету
>растырылатын айматаы C: дегейі мен N: дегейі яшытары жиі трлендіруге
тиімді болып табылады.
v N: Дегей яшы тары - Тек арапайым элементтермен ана аныталады.
v C: Дегей яшы тары - Кем дегенде бір біріктірілген элементпен аныталады.
Айматаы тек N: дегейі яшытарын ана пайдаланатын ережелер нсауын
жазуа арналан тменде крсетілген синтаксисті пайдаланыыз:
[Area] = N:[Formula];

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

Айматаы тек C: дегейі яшытарын ана пайдаланатын ережелер нсауын жазуа
арналан тменде крсетілген синтаксисті пайдаланыыз.
[Area] = C:[Formula];

Мысалы:
Блім 4. Бизнес деректеріне арналан кеейтілген есептеулер
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[’Price’] = C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Текшені арнайы аймаы C: ж не N: дегейлерінде есептелетін кезде, тменде
крсетілген синтаксисті пайдалана аласыз:
[Area] = N:[Formula A]; C:[Formula B];

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

Ережелерден айналып ту
STET ызметін пайдалану арылы текшені арнайы айматарына арналан ережелер
нсауыны серінен айналып тен аласыз.
Мысалы Франциядан баса барлы айматар шін олданылатын Жалпы пайдаа
арналан ережелер нсауын жазыыз келуі ммкін. Екі жолдаы иыс жадайды
ж не жалпы ережені жаза аласыз.
v Бірінші жалпы таырыппен рсат етілетін STET таырыбын жазыыз:
[’Gross
Margin’, ’France’] = STET;
[’Gross Margin’] = [’Sales’] * 0.53;

v IF ызметі бар бір ереже таырыбын жазыыз:
[’Gross
Margin’] = IF(!Region @= ’France’, STET, [’Sales’]
* 0.53);

Элемент аттарын ку%л%ндіру
Бірнеше лшемдерді ішінде пайда болатын элементпен аныталан м ндерге
арналан ережелер нсауын тектейтін кезде, элемент атын тмендегі синтаксисті
пайдаланатын лшем атымен ку л ндірііз:
[’dimname’:’element’]

Мысалы, >орытындысы Айма ж не (нім лшемдері ішінде болса, Айма
лшеміндегі >орытындымен аныталатын яшытар шін шектелген ережені
крсеткііз келеді:
[’Region’:’Total’]=

Ережелер дегіші ж%не Ережелер жмыс пара тары
ережелерді екі интерфейспен жасай аласыз:
v Ережелер дегіші - Осы блімдегі барлы алдыы лгілер осы интерфейсті
пайдаланады.
v Ережелер жмыс параы - енгізілетін А баанындаы бір текшеге арналан
ережелер нсауларындаы згертілген Excel жмыс параы.
TM1 ережелерді екі файла сатайды:
текше .xru - Ережелер жмыс параы текше .rux - >растырылан файл
Ескерту: Ережелер дегшін пайдалану арылы ережелер жмыс паратары арылы
жасалынатын ережелерді згерте аласыз. Осылай жасаан кезде, TM1 згерістерді
жмыс параына сатауды срайды. Егер згертулерді сатамасаыз, .xru ж не .rux
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файлдары синхрондалмайды. Сондытанн, соында ережелер жмыс параын деу
арылы згертулерді згерте алмайсыз. Барлы ережелер лшем жмыс паратары
сияты ережелер жмыс паратарын олданатын блімде сипатталды.
Сізді барлы згертулеріізге TM1 атынсуы бар екенін тексеру шін,
интерфейстерді бірін тек ана ережелерді ызмет крсету ж не жасау шін
пайдаланыыз.

Ережелер жмыс пара тарын жасау
Сіз either a local or remote IBM Cognos TM1 серверінде ереже ру шін жмыс
параыны ережелерін пайдаланып жатан кезде, сізді TM1 клиентііз жарамды
каталогты TM1 Options тілатысу терезесінде Local Server Data Directory терезесіне
орнатуы ажет. Каталог бл сізді ТМ1 клиентііз жмыс параыны ережелерін
(.xru файлдар) сатаан орны деп табылады.
Ескерту: Егер сіз каталогды орнатмаан болсаыз немесе каталог жарамсыз болса,
ТМ1 сізді ережелер жмыс паратарын сатай алмайды.

Процедура
1. Excel ішінде TM1 > Ереже ж мыс пара тары > Жаа басыыз.
Ережелер шін тадау текшесі тілатысу терезесі ашылады. Тізімде сізді
жергілікті серверіндегі текшелер ж не аымдаы TM1 сеанс кезінде сіз кіргізген
кез келген серверлер.
2. Текшені тадап, OK тймешігін басыыз.
ТМ1 баса Excel жмыс паратарына сас бос жмыс паратар ережелерін
крсетеді, ені 100 болан бірінші баанды оспаанда.
3. Келесі мысалдаыдай А баанындаы блек жола рбір ереже нсауын
орналастырыыз.
[’Gross Margin%’]=[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
[’Sales’]=N:[’Price’]*[’Units’]\1000;

Сіз TM1 $деу $рнегі тілатысу терезесіне атынасу шін TM1 > $деу рнегі
баса аласыз. Мият ережелер нсауларын руа кмектесетін осы тілатысу
терезесі ережелерді деу ралында табылан барлы ызметті береді.
Ережелерді деу ралы осы блімде кейінірек сипатталады.

Ережелер жмыс пара тарын са тау
TM1 пайдалануа ммкіндігі бар пішімде ережені сатау шін, Excel ішінде TM1 >
Ереже >Са тау басыыз.
Са тау опциясы ереже жмыс параы файлын (cube.xru) жаартады ж не
растыран ережелер файлын (cube.rux) жасайды. TM1 .xru файлын жергілікті
сервер дерек каталогында сатайды ж не .rux файлын IBM Cognos TM1 серверіне
арналан дерек каталогында сатайды. TM1 жаа ережелерді текшесіне дереу
олданады.
Ескерту: Егер сіз Excel ішінде Файл > Са тау бассаыз, бір ана cube.xru файлы
жаартылады. Текшедегі жаа ережені пайдалану шін, растырылан ережелер
файлын жасауыыз керек.

Блім 4. Бизнес деректеріне арналан кеейтілген есептеулер
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Ережелер ж%не лшем біріктірулері
Ережелер лшемде анытайтын біріктірулерімен бірге концертте жмыс жасайды.
Снымен атар, ережелерді пайдаланатын біріктірулерді анытайды, осы німділік
себептері шін сынылмайды. Біріктірулер блінген ережелерден лдеайта
жылдамыра есептелетін лшемде аныталды.

Есептеу реті
Ережелер лшемдерді ішіндегі біріктірулерден басымдылыа ие болады.
TM1 ереже арылы біріктіру жне текше яшыын есептеген кезде, TM1 бірінші
ретте ереже м лімдемесін тексереді. Алайда, егер ережежелер м лімдемесі біріктіру
н тіжесіндегі яшыктара байланысты болса, TM1 біріншіден біріктіруді орындайды,
ондан кейін н тіжелерді пайдалану арылы ереже м лімдемесін есептейді.
Керісінше, егер сіз яшыты тек бір біріктіру арылы анытасаыз, TM1 біріктіруді
орындауа ажет болан м ндерді арайды. Кейбір м ндер есептеу ережелерді
н тіжесі болан кезде, TM1 біріктіруді орнындаудан брын есептеу ережелерін
орындайды.

'айта аны тау C: Ережелері бар дегей элементтері
Баса бір біріктіруді рамдасы болып табылатын біріктірілген м нді айта
анытайтын ережені жазбауыыз керек.
>арапайым лгі осы сраты крсетеді. Аныталан тосанды (1-тосан) ж не
(>орытынды) німімен бірге, Ай ж не (нім лшемдері шыарылатын Сатылымдар
атты екі лшемді текше бар деп ойлаыз.

Жалпы жиынтыты есептеу шін (Жиынты, 1 Ширек), TM1 р ай шін нім
жиынтытарын біріктіре алады немесе р нім шін тосан сайын жиынтыты
біріктіре алады.

Жазылатын ереже >атардаы >орытынды нім сатылымдарына арналан м нді
есептейді ж не есептелген ережелер м ні >атара арналан жеке нім м ндерін
осындыламайды. Ереже крсетілім ретінде 999 ызмет крсетулері сияты
>атардаы >орытынды німдерді м нін анытайды.
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[’Jan’,’Total’]=999;

?лкен орытынды рбір айа арналан нім орытындыларын біріктіру арылы
есептеледі, осы м н рбір німге арналан тосанды орытындыларды
біріктіруінен ерекшеленеді. Бны себебі, >атардаы орытынды нім
сатылымдары шін есептелген ережелер м ні (нім лшемінде аныталан табии
біріктіруді айта анытайды.

TM1 лшем біріктірулерді орындаан ретін баылау ммкін емес. Сонымен атар,
берілген уаытта ай біріктіру жолы отайлы екеніне байланысты, TM1 жолодар
арасында кезектесетін. Сондытан, Жиынты, 1 Ширек м нін екі рет срай аласыз
сол сеанста ж не р трлі н тиже алаласыз.
(нім лшеміні біріктіруін айта анытау арылы Айлы лшемге т н тексеру
еншілесіні осындысы ретіндегі >орытынды, 1-тосанды біріктіруді м нін
есептейтін ережелер нсауын жазып, осы жадайды шеше аласыз. Осы таырып
['Жиынты']=ConsolidateChildren('Ай') мына есептеуді орындайды.
Дегенмен, текшені крсету барысында аны емес келіспеушілік болады: рбір німге
арналан тосанды орытындыларды осындысы рбір айа арналан нім
орытындысыны осындысынан ртрлі болады. >орыта келгенде, айта анытау
C: дегей м ндері сынылмайтын баса біріктірулерді рамдастары болып
табылады.
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Жина тау ережелері
Ережелер нсауы Баса ережелер нсауларымен аныталатын текшедегі яшыа
сілтей алады. TM1 осы ереже м лімдемелерін соы м нді алуа дейін доарып, кейін
н тіжесін айтару шін жмыс істейді. TM1 орналастыратын атарларны дегей
саны ол жетімді жад клемі арылы шектелген.
Егер циклдік сілтеме ереже стектін ішінде орын алса немесе атарлауды е жоары
дегейі шегінен асан болса, TM1 ате туралы хабарды крсетеді:
Error Evaluating Rule: Possible Circular Reference

Осы жерде айнымалы сілтемені лгісі бар:
[’Sales’] = [’Units’] * [’Price’] ;
[’Price’] = [’Sales’] / [’Units’] ;

лгі бадарламалары
Осы блімде жалпы пайдаланылатын ережелер бадарламаларыны лгілері бар.
Ережелерді аумаын ж не синтаксисіні тсінігін дамытуа арналан мына
лгілерді тексерііз.

Коэффициенттерді есептеу
Тменде крсетілген мысалдаы мына ереже SalesCube текшесіндегі Сатылымдарды
пайызы ретіндегі Жалпы пайданы есептейді. Осы коэффициентті Жалпы пайда%,
Account1 лшеміндегі жаа санды элементпен атынасасыз.
Бірінші, Жалпы пайда% элементін жасау керек.

Margin% элементін жасау
SalesCube лшемінде брыннан GrossMargin элементі болса, келесі блімге тііз.
GrossMargin% элементін Account1 лшеміне осу ажет болса, осы адамдарды
орындаыз.

Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. Account1 лшемін тадаыз.
3. $лшем, $лшем рылымын деу тарматарын тадаыз.
(лшемді деу ралы ашылады.
4. $деу, Элементті кірістіру тарматарын тадаыз.
(лшем элементін кірістіру тілатысу терезесі ашылады.
5. Gross Margin% деп енгізіп, &осу тймешігін басыыз.
6. OK тймешігін басыыз.
7. (лшемді сатаыз.

Margin% ережесін жасау
Жалпы маржа% рнегін жасау шін мынау адамдарды орындаыз.

Процедура
1. Server Explorer ішінде Сатулар текшесі параметрін тадаыз. Ереже брыннан
бар болса, Ережені деу параметрін тадаыз. Ережені лі жасамаан
болсаыз, Ережені жасау параметрін тадаыз.
Ережелерді деу ралы ашылады.
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2. Айма
тймешігін басыыз.
Текше тілатысу терезесіне арналан сілтеме SalesCube текшесіні лшемдерін
крсетеді.
3. Тіркелгі1 тймешігін басыыз.
Ішкі жиын дегішіні терезесі ашылады.
4. Сол жа ауымда Gross Margin% тармаын тадап, OK тймешігін басыыз.
Текше тілатысу терезесіне арналан сілтеме айта ашылады.
5. OK тймешігін басыыз.
Ережені деу ралы ['Gross Margin%'] жазба рісінде крсетіледі.
6. Те

тймешігін басыыз.

тймешігін айтадан басып, Account1 параметрін тадаыз.
7. Айма
8. Ішкі жина ты деу ралы терезесінде Gross Margin тармаын тадап, OK
тймешігін басыыз.
9. Текшеге сілтеме тілатысу терезесінде OK тймешігін басыыз.
тймешігін басыыз.
10. Нлді крсету блімі
ТМ1 ['Gross Margin'] кейін блу белгісін орналастырады.
Ережелерді деу ралында екі блу тймешіктері бар екенін ескерііз.
- Егер сіз бл нлге блуді алып келетін блу операторын
Блу операторы
ережеде пайдалансаыз, TM1 аныталмаан м нді айтарады ж не N/A деп
коріністе крсетеді.
- егер сіз нлге блуді алып келетін блу
Нл крсететін Блу операторы
операторын ережеде пайдалансаыз, TM1 0 м нін айтарады.
тймешігін айтадан басып, Account1 параметрін тадаыз.
11. Айма
12. Ішкі жина ты дегіш терезесінде Сатулар тймешігін басып, OK параметрін
тадаыз.
13. Текшеге сілтеме тілатысу терезесінде OK тймешігін басыыз.
тймешігін басыыз.
14. Кбейту
15. Формуланы соына 100 деп терііз.
16. Fтірлі н;кте

тймешігін басыыз.

Ескерту: Барлы ережелер нсауларын тірлі нктемен аятау ажет.
Толы ереже енді келесі трде крсетілу керек.
[’Gross Margin%’]*[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;

17. Са тау тймешігін басыыз.

Н%тижелер
TM1 ережені сатайды ж не оны текшеге олданады. Жаа ереже нысаны SalesCube
текшесіні тменгі жаында ашылады. Ереже рашан байланыстырылан текше
ретінде бірдей атаумен беріледі.

Жасалан ережені т&сіну
Жаа ережелер нсауыны компоненттерін тексерейік.
v Area - TM1 еспетейтін текше аумаын крсетеді. Осы мысалда, Жалпы пайда%
элементі ережеден алынан барлы яшы м ндерін анытайды.
v

Формула - есептеуді анытайды.
Блім 4. Бизнес деректеріне арналан кеейтілген есептеулер
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v

Блектеуші - Барлы ереже нсаларын тірлі нктемен бледі (;).

Ережелер синтаксисі жайлы осымша апарат алу шін, TM1 Ережелері араыз.

Жалпы пайда% м%ндеріне шолу жасау
salesmargin% лгі м ні енді GrossMargin% шін есептелген м ндерді крсетеді.

Процедура
1. Server Explorer терезесінде SalesCube текшесі шін Кріністер белгішесін
ныыз.
2. salesmargin% крінісін екі рет басыыз.
Крініс Текшені арап шы у ралы параметрінде ашылады.
Енді ана жасалан ережелер арылы алынатын Gross Margin% шін м ндер
кріністе крсетіледі.

Деректерді текшелерді арасында орта пайдалану
SalesCube текшесі баа деректерін амтымайды. PriceCube атты блгіш лшемі
текшесінде саталатын осы текшеге арналан баа туралы апарат.
М ндерді текшелерді арасында Дерекор ережелеріні функциясын пайдалану
арылы орта пайдалана аласыз. М ндер бір текшеде саталады ж не баса
текшелерге сілтенеді. Тменде крсетілген лгі м ндерді блгіш текшесіне сілтей
алатын бір текшеге арналан ережелерді крсетеді.

Процедура
1. Server Explorer ішіндегі SalesCube ережесін тінтуірді о жа тймешігімен
басыыз.
Осы Ережелер дегіші ашылады.
2. Мезерді екінші енгізу жолына орналастырыыз.
.
3. Айма
Текше тілатысу терезесіне арналан сілтеме SalesCube текшесіні лшемдерін
крсетеді.
4. Тіркелгі1 тймешігін басыыз.
Ішкі жиын дегішіні терезесі ашылады.
5. Сол жа татадаы Ба а опциясын тадаыз да, OK тймешігін басыыз.
Текше тілатысу терезесіне арналан сілтеме айта ашылады.
6. OK тймешігін басыыз.
ережелер дегіші енгізу рісіндегі ['Бааны'] крсетеді.
7. Осы Те

.

.
8. Осы Дерек ор сілтемесін басыыз
Текше тілатысуын тадау терезесі ашылады.
9. PriceCube опциясын тадаыз да, OK тймешігін басыыз.
Текше тілатысу терезесіне арналан сілтеме PriceCube текшесіні лшемдерін
крсетеді.
10. OK тймешігін басыыз.
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Тменде крсетілген формула Ережелер дегіші ішінде ашылады.
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!Actvsbud,!Region,!Model,!Month)

Тменде крсетілгендей формуланы оыыз: SalesCube текшесіндегі кез келген
яшы PriceCube текшесіндегі яшытан м нін алатын Баа элементі арылы
аныталады. SalesCube текшесімен орта пайдаланатын PriceCube трт
лшемдегі с йкес келетін элементтерді иылысыны жанында табылатын
PriceCube яшыыны орны.
Мысалы, Actual, Germany, S Series 1.8 L Sedan, Price, Jan элементтері арылы
аныталан SalesCube яшыы оны м нін Actual, Germany, S Series 1.8 L Sedan,
Jan элементтері арылы аныталан PriceCube яшыынан анытайды.
11. Формуланы аяындаы нктелі тірді орналастыруа арналан Н;ктелі ;тір
тймешігін басыыз.
12. Ережені сатау шін Са тау тймешігін басыыз.
PriceCube текшесіндегі бааны азір згерте ж не SalesCube текшесінде
шаылысан згертуді арай аласыз. Дегенмен, SalesCube ішіндегі бааларды
дей алайсыз, себебі олар тек жасалан ереже арылы блінеді.
?лгі крінісі SalesPrice баасында баа м ндері бар.
?лгі крінісі SalesPrice баасын ашу шін:
13. Server Explorer терезесіндегі SalesCube текшесіне арналан Кріністер
белгішесін басыыз.
14. SalesMargin% крінісін екі рет басыыз.
Осы крініс Cube Viewer ішінде ашылады да, PriceCube текшесінен тартылан
Баа м ндерімен аяталады.

Сатуларды есептеу
Алдыы жаттыуда бааларды SalesCube текшесіне апардыыз. Егер сіз PriceCube
ішінде бааны згертсеіз, ТМ1 SalesCube ішінде тиісті сатылымдар м нін
згертмейді, себебі SalesCube ішіндегі сатылым м ндері текшедегі деректер м ні деп
есептеледі. Баалар мен элементтерден SalesCube ішіндегі сатулар м ндерін шыарып
алу шін ережені жасау ажет.

Процедура
1. SalesCube текшесі шін Ережелерді деу ралы параметрін тадаыз.
2. ['Price'] формуласыны тменгі жаына келесі ережені енгізііз:
['Sales']=['Price']*['Units']\1000;
Ескерту: SalesCube текшесіндегі барлы м ндер наты сандар болатын баа
м ндерінен баса мыдаан жолмен алынады. Sales сандары мыды болып
алатындытан, ережелер нсауында 1000 арылы блііз.
3. SalesCube ережесін сатау шін Са тау тймешігін басыыз.
4. ?лгі SalesPrice крінісін айта ашыыз.
ТМ1 бадарламасы Sales элементі арылы аныталан барлы яшытарды
крсетеді, олар осы яшытар ішіндегі м ндер ережелер арылы алынандыын
крсетеді.
5. >атар элементтеріні м нін Элементтер ж не >а иылысындаы яшыа
10000 деп енгізу арылы 10,000 м ніне згертііз.
6. Zяшы м ндерін айта есептеу шін F9 пернесін басыыз.
7. >атар айы шін жаа сатулар м нін сатаыз.
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Ескерту: >атар шін Жалпы маржа% м ні жаартылды, себебі бл м н Sales
элементіне сілтеме жасалан ереже арылы алынан.
8. >а ж не сатулар иылысындаы яшыа 313 м нін алпына келтірііз.

'арапайым м%ндерге арналан ережелерді шектеу
Алдыы тапсырмада, сатылымдар сандары бар барлы яшытарды олданатын
ережені жасадыыз. Ережені осы трі дрыс емес н тижелерді деу арылы
лшемдерді ішіндегі біріктірулерді ауыстырады. Тмендегі жаттыуда, жмыс
параы блігі арылы тосанды ортындыны тексересіз ж не арапайым м ндерге
арналан SalesCube ережесін шектесіз, соан байланысты дрыс функцияа арналан
біріктірулерге рсат бересіз.

Процедура
1. SalesCube текшесіні Sales1qtr лгі крінісін ашыыз.
2. Excel жмыс параына арналан кріністі блу шін Блік
басыыз.
Осы блік тменде крсетілгендей пайда болуы керек.
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тймешігін

3. Блік жмыс параын Тексеру атымен сатаыз.
4. B10 яшыындаы 1Тосана арналан Сатылымдар м нін тексерііз.
SalesCube ережесіне байланысты осы м н бірінші тосан бірліктеріні (1/1000)
блшегімен бірінші тосанды бааны згертуді німі болып табылады. Оны
орнына осы м н бірінші ш айа арналан сатылымдарды біріктіруі болу керек.
Сонымен атар, осы м н біріктірумен блінген м ндерде басымдылыа ие
болатын (аымдаы жйеде бар болса) SalesCube ережесімен блінген. Осыны
дрыстау шін, осы ережені згерту керек, содан кейін біріктірілген элементтерге
арналан м ндерді есептемейді.
5. Ережелер дегішіндегі SalesCube ережесін ашыыз.
6. ?шінші жолдаы ['Price'] алдындаы N: енгізу арылы формуланы оиды:
[’Sales’]=N:>[’Price’]*[’Units’]\1000;

N шектегіші: арапайым элементтермен ана аныталан яшытара арналан
ережені шектейді. Осы ереже дрыс функцияа арналан біріктірулерді тастау
арылы біріктірілген элементтерді ешашан олданбайды.
7. (делген ережені сатау шін Са тау тймешігін басыыз.
8. Тексеру жмыс параын айта есептеу шін F9 тймешігін басыыз.
Дрыс м н Сатылымдарды ж не 1Тосанны иылысыны жанында азір
ашылады.

Орташа бааны есептеу
Бааны, сына жмыс параындаы 1Quarter м нін тадаыз. Бл сан атар, апан
ж не наурыз бааларыны жиынтыы. Дегенмен, сан ш ай шін орташа бааны
атыстыру ажет. Келесі м ндер алаан м нді дейді:
[’Price’]=C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
Блім 4. Бизнес деректеріне арналан кеейтілген есептеулер
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C шектегіші: осы ережелер нсауын біріктірулерге шектейді; бл баа яшыын
анытайтын элементтерді бірі немесе бірнешеуі ана біріктірілген элементтерді
анытайды.

Процедура
1. SalesCube текшесі шін Ережелерді деу ралы параметрін тадаыз.
2. Жазба рісіндегі шінші жол ретінде айма анытамасы жо келесі нсауды
енгізііз.
['Price']=DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);C:['Sales']\
['Units']*1000;
Екінші жолда баа аймаы лдеашан аныталандытан, айма анытамасы тсіп
алады. Бірдей аймаа р трлі формулаларды олданыыз келса, айматы
анытайсыз ж не формулаларды бірізді крсетесіз.
3. (делген ережені сатау шін Са тау тймешігін басыыз.
4. Сына жмыс параында м ндерді айта есептеу ж не жаарту шін F9 пернесін
басыыз.
Yлі де 76,132.59 м нін крсететін баа, 1Quarter м нін зерттеіз. TM1 бірінші
ережелер рнегін пайдаланан себебінен ол Price, 1 Quarter яшыына
олданалатынмен кездеседі:
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Бл нсау тек ана N шін с йкес: баа, атар сияты дегей яшытары.
Біріктірілген баа м ндері екінші баа нсауы арылы есептелу керек. Бірінші
баа рнегін N: бір ана дегей яшытарына шектеу арылы, сіз TM1ге екінші
баа рнеігін біріктірулерге олдануын рсат беріп жатырсыз.
Ескерту: ТМ1 ережелер сыныстарын ережеде пайда болу ретінде баалайды,
біра берілген ауматаы бірінші рнек осы ауматы кейінгі рнектеріне
арасты басымдыа ие. Бірдей айматы баыттайтын бірнеше ережелер
нсаулары болса, оларды азыра шектеуден кбірек шектеуге т ртіптеу ажет.
М ліметтерді мына “Ережелер нсауларын реттеу” бетте 55 мекенжайдан
араыз.
5. Алашы баа формуласын N м ніне шектеу шін: дегей яшытары, SalesCube
ережесін Ережелерді деу ралы параметрінде ашыыз.
6. Алашы баа нсауыны алашы формула блігіні алдына N: м нін енгізііз:
[’Price’]=N:>DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Баа аймаына арналан бкіл ереже енді келесі трде крсетілу керек:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

7. Ережені сатау шін Са тау тймешігін басыыз.
8. Сына жмыс параында жаартылан м ндерді айта есептеу жіне крсету шін
F9 пернесін басыыз.
Барлы баа м ндері енді 1 тосанмен дрыс есептеулерді крсету ажет, жылды
алашы ш айыны орташа м ні ретіндегі баа м ні.

Екі асиметриялы текшені байланыстыру
Кптеген компаниялар жалпы пайда жолынан тмен нім бааларын тсірмейді.
Жала алу ж не коммуналды ызметтер сияты мына сандар айматы немесе
блімшелік негізде ана ол жетімді болады. Басаша айтанда баан сандарыны
рылымы сатулар сандарымен симметриялы болмайды. Дегенмен деректерді блек
текшелерде алыпта сатау ажет.
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SalesCube текшесіндегі сатулар деректеріне с йкес келетін баа деректері PnLCube
текшесінде ол жетімді болады. Келесідей екі текшені салыстырыыз:
v PnLCube м нінде трт лшем болады. Шыын деректері нса (бюджетке арсы
наты), айма, тіркелгі ж не ай арылы лшенеді.
v SalesCube м нінде бес лшем болады. Сатулар лшемі нса (бюджетке арсы
наты), айма, нім (лгі), тіркелгі ж не ай арылы лшенеді.
v ?ш лшемді орта пайдаланатын екі текше: айма, Actvsbud ж не ай.
v Осы текшелерде адааланатын крсеткіштер р трлі лшемдердегі элементтер
арылы аныталады. SalesCube Account1 лшемін олданады. PnLCube Account2
лшемін олданады.
v PnLCube м нінде сатулар немесе айнымалы м н баалары шін ешбір дерек
болмайды. Бл м ндер брыннан SalesCube ішіндегі толы деректе есептелген.
Келесі мысалда SalesCube м нінен сатулар мен айнымалы м н баалары деректерін
шыаратын PnLCube шін ережелерді жазыыз.

Процедура
1. Server Explorer терезесінде PnLCube параметрін тінтуірді о жа тймешігімен
нып, Ережені жасау тймешігін басыыз.
Ережелерді деу ралы ашылады.
2. SalesCube ішіндегі с йкес м ндерді шыаратын PnLCube ішіндегі сатулар ж не
айнымалы м н баалары м ндерін крсететін нсауларды енгізііз.
v Енгізу рісіні алашы жолына Сатулар формуласын енгізііз:
[’Sales’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud,
!Region, ’Total’,
’Sales’, !Month);

v Екінші жолда айнымалы м н баалары формуласын жасаыз:
[’Variable
Costs’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud, !Region,
’Total’, ’Variable Costs’, !Month);

3. Ережелерді сатау шін Са тау тймешігін басыыз.
Ескерту: Сатулар мен айнымалы баалар м ндеріні енді текшеде крсетілетінін
ескерііз. Сатулар мен VariableCosts арасындаы айырмашылы ретінде account2
лшемінде жалпы пайда аныталандытан, жалпы пайда м ндері де ол жетімді
болады.
4. Microsoft Excel ішінде TwoCubes лгі жмыс параын ашыыз.
TwoCubes жмыс параы SalesCube ж не PnLCube текшелеріні бірізді шыару
м ндерін орнатады. Бл жмыс параы сандарды екі текше арасында аылу
жолын крсетеді.
Жмыс параында згерістерді серін арауа болатындай B6 яшыындаы
элементтер санын е лкеніне згертіп крейік.
5. B6 яшыын нып, 100000 деп терііз.
6. Жмыс параын айта есептеу шін F9 пернесін басыыз.
S Series 2.5 L Sedan шін элементтер м ніні сол лгі ж не сол жалпы м н шін
сатулар м нін згертетінін ескерііз. Бл згерістер PnLCube сатулар м ндеріне
сер етеді, олар PnLCube ішіндегі сатулардан брыны пайда жолыны барлыын
амтиды.
Ескерту: Осы жмыс параындаы яшы м ндеріні барлыы SalesCube немесе
PnLCube екі текшесіні сілтемелеріні н тижесі болады. Жмыс параы
м ндерді кез келгенін есептемейді.
Блім 4. Бизнес деректеріне арналан кеейтілген есептеулер
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Егжей-тегжейлі процесстерді ж%не ережелерді жасау
>осымша егжей-тегжейлі яшыты байланыстыруа арналан зерттеу ережелерін
ж не зерттеу прцессін жасай аласыз. Осы деректер яшыа арналан негізгі
егжей-тегжейін немесе яшыа атысты баса атысты апаратты бере алады.
екжей-тегжей сипаттамасы екі рамдастан трады.
v Зерттеу процессі - Zяшыпен байланыстырылатын егжей-тегжейлі деректерді
анытайды
v Зерттеу та айындау ережесі - егжей-тегжейлі деректер мен яшы арасындаы
арым-атынасты анытайды
Текшеге арналан зерттеу процессін ж не зерттеу таайындау ережесін жасаан со,
процессті орындап, егжей-тегжейлі жаа дегейге арналан "drillingегжей-тегжейлі"
сияты, жаа терезедегі егжей-тегжейлі деректерді аша аласыз.

Бойынша жылжыту &рдісін жасау
Бойынша жылжыту - жаа терезені ашатын толы деректердерді анытайтын
TurboIntegrator процесі. Бойынша жылжытуды бастапы текшесі бастапы текше
деп аталады.
Бойынша жылжыту рдісін жасамас брын, бастапы текшеден бойынша жылжытан
кезде ашылатын деректермен таныс болу ажет.

Процедура
1. Server Explorer ішіндегі бастапы текшені тінтуірді о жа тймешігімен
ныыз.
2. Жылжыту, Жылжыту ;рдісін жасау тарматарын тадаыз.
Бойынша жылжыту процесіні орнату шеберіні алашы терезесі ашылады.
Шебер бастапы текше мен барлы оны лшемдері шін параметр м ндері бар
кестені крсетеді. ТМ1 бл м ндерді параметрлерін натылау процесін орнату
шін пайдаланады. Натылау процесін шыу тегі текшесінен егжей-текжей
деректеріне натылау шін орындау кезінде, текше шыан тегі орынын
шаылдыру шін ТМ1 параметр м ндерін жаартады.
3. Келесі тймешігін басыыз.
Бойынша жылжыту процесіні орнату шеберіні екінші терезесі ашылады.
4. Бастапы теше бойынша жылжытуды аласаыз толы деректер шін Деректер
кзі т;рі параметрін тадаыз.
?ш деректер кзі т;рі параметрі бар.
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Опция

Сипаттама

ODBC

Бастапы текшеден ODBC кзіне жылжытады. IBM Cognos TM1
серверінде іс осылан компьютерден ODBC кзі атынасты болуы
ажет.
Ескерту: Ескерту: Solaris немесе AIX ойндысында Oracle ODBC
кзіне атынасу шін ТМ1 бадарламасы DataDirect драйверлерін талап
етеді. Бл драйверлер TM1 мен берілмейді ж не блек сатып алыныу
керек.
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Опция

Сипаттама

Текше крінісі

Бастапы текшеден ртрлі текше крінісіне жылжытады. Бастапы
текше сияты бірдей серверде саталатын кез келген текшеге жылжытуа
болады.
Сіз крініске атынасуда ТМ1 бере алатын жадты е лкен млшерін
асан текше крініс деректер кзін анытай аласыз. Yдепкі бойынша
Tm1s.cfg файлындаы MaximumViewSize параметрі 32 биттік жйеде
100МБ ж не 64 битті жйеде 500 МБ болады.
Маызды: Егер сіз тешеу файлында е лкен крініс клемін
анытамасаыз, текше крінісіне егжей-тегжейлі рекетті жасаан кезде
ТМ1 ате хабарды крсетеді.

Бас а

Бастапы текшеден TurboIntegrator олдау крсететін кез келген
деректер кзіне жылжытады.

Шебер ішінде сіз тадаан деректер кзі трі шін TM1 деректер кзі
параметрлерін крсетеді.
5. Деректер кзін анытаыз.
v ODBC деректер кзі шін келесі апаратты беру ажет.
Опция

Сипаттама

Деректер кзіні аты

Бастапы текшеден жылжытанда кірілетін ODBC деректер
кзіні (DSN) аты.

Пайдаланушы аты

ODBC кзін кіруге арналан жарамды пайдаланушы аты.

& пия сз

Пайдалаушы атына арналан пия сз.

С рау

Срау ODBC кзінен айтару шін деректерді анытайды. Срау
н тижелеріні деректері бастапы текшеден жылжытан кезде
блек терезеде крсетеді.

v Текше крінісіні деректер кзі шін келесі апаратты беру ажет.
Элемент

Сипаттама

Деректер кзіні аты

Бастапы текшеден жылжытан кезде ашылатын кріністі аты.
Крініс атын тадау не кріністі жасау шін Шолу тймешігін
басыыз.

v Баса деректер кзі шін деректер кзін анытау масатында TurboIntegrator
процесін іске осу тймешігін басыыз.
6. Ая тау тймешігін басыыз.
Процесті басаша сатау тілатысу терезесі ашылады.
7. Атау жолаына жылжыту процесі шін атауды енгізііз.
Ескерту: Е жасы т жірибе шін жылжыту процесімен байланыстырылан
бастапы текшені анытайтын жылжыту процесіні атын олдануды сынамыз.
Мысалы, PriceCube деп аталатын текшеден ODBC кзіне жылжытушін процесті
жасаан кезде, PriceCubeToODBCSource жылжыту процесін атау ажет. Атау
Блім 4. Бизнес деректеріне арналан кеейтілген есептеулер
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келісіміні осы трі жылжыту прцоесін деген кезде жылжыту процесі атын
анытауды оайлатады немесе текшемен байланыстырылан бірнеше жылжыту
процестерінен тадаыз.
8. Са тау тймешігін басыыз.
ТМ1 натылау процесін TurboIntegrator процесі ретінде сатайды, біра сіз
таайындаан атты }Drill_ жолыны 7 адам алдына ояды. Мысалы, сіз натылау
процесін PriceCubeToODBCSource атымен сатаанда, ТМ1 процесті
}Drill_PriceCubeToODBCSource сияты сатайды.

Жылжыту процестерін деу
Текшені арау деректер кзімен жылжыту процесін жасаан кезде, TurboIntegrator
ReturnViewHandle('Cube','View') функциясын Жасал ан н с аулар аймаынан
жоары не тмен кірістіреді, ол TurboIntegrator терезесіндегі &осымша
ойындысыны Эпилог ішкі ойындысында орналастырылады.
Жылжыту процесі шін деректер кзін згертсеіз, TurboIntegrator функция
Жасал ан н с аулар аймаынан тыс боландытан жаа деректер кзі бар
функциямен жаартылмайды. Жылжыту процесі шін ReturnViewHandle
функциясында Текшені арап шыу деректер кзін деу ажет.
Ескерту: ODBC деректер кзі бар жылжыту процесі шін, TurboIntegrator
ReturnViewHandle функциясын кірістірмейді. Дегенмен, жылжыту процесі шін
ODBC деректер кзін згерткен кезде, функциясын деу ажет емес.

Процедура
1. Server Explorer ішінде жылжыту процесі байланыстырылатын бастапы текшені
тінтуірді о жа тймешігімен ныыз.
2. Жылжыту, Жылжыту процесін деу тарматарын тадаыз.
Тадау тілатысу орабы ашылады.
3. Жылжыту процесін тадап, OK тймешігін басыыз.
TurboIntegrator терезесі ашылады.
4. Кеейтілген ойындысын ныыз.
5. Эпилог ойындысын ныыз.
6. Жаа кріністі атыстыру шін ReturnViewHandle функциясын деіз.
Мысалы, деректер кзі ретінде сатулар текшесіні Europe_1Q крінісін олдану
шін, ReturnViewHandle функциясы мына трде кріну керек:
ReturnViewHandle(’Sales’,’Europe_1Q’)

7. Са тау тймешігін басыыз.
8. TurboIntegrator терезесін жабыыз.

Жылжыту процестерін жою
Жылжыту процестерін жою шін мына адамдарды орындаыз.

Процедура
1. \Server Explorer ішінде жылжыту процесі байланыстырылан йым текшесін
тінтуірді о жа тймешігімен ныыз.
2. Жылжыту, Жылжыту процестерін жою тарматарын тадаыз.
Жылжыту процестерін жою тілатысу терезесі ашылады.
3. Жойылатын процестерді тадаыз.
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v Бірнеше с йкес жылжыту процестерін тадау шін, процестерді тадап, сйреп
апарыыз.
v Бірнеше с йкес емес процестерді тадау шін, CTRL пернесін басып стап
трып, рбір жылжыту процесін тадаыз.
4. OK тймешігін басыыз.

Жатты тыруды таайындау ережесін жасау
Натылау тапсырмасыны ережесі бл текше яшытарды атысты егжей-тегжейлі
м ліметтері бар деректермен байланыстыран ТМ1 ережесі болып табылады.
Жоарыда крсетілгендей атысты деректерді текше крінісі, ODBC кзі немесе
TurboIntegrator арылы ол жеткізілетін кез келген баса деректер кзі болуы ммкін.

Процедура
1. Server Explorer жылжытуды таайындау ережесін жасау шін бастапы текшені
тадаыз.
2. Текше, Жылжыту, Жылжытуды та айындау ережесін жасау тарматарын
тадаыз.
Ережелерді деу ралы ашылады.
Толы деректермен байланыстырылан рбір текше аймаы шін 3 пен 8
аралыындаы адамдарды жаластырыыз.
3. Толы деректермен байланыстырылатын текше яшытарын (айматы) анытау
тймешігін басыыз.
шін Айма
Айма тймешігін басан кезде, Текшеге аны тама тілатысу терезесі ашылады.
4. Айматы анытау шін келесі рекеттерді бірін орындаыз:
v Толы текше ретінде айматы анытау шін, OK тймешігін басыыз.
v Айматы анытауды ысу шін, лшем тймешіктерін тадап, толы
деректермен байланыстырылан яшытарды анытайтын элементтерді
тадаыз да, OK тймешігін басыыз.
5. Те

тймешігін басыыз.

тймешігін басыыз.
6. Жол
7. Аймапен байланыстырылатын толы деректерді анытау шін жалыз
тырнашаа алынан жылжыту процесіні атын енгізііз. Мысалы,
'PriceCubeToSource' деп енгізііз.
Ескерту: Жылжыту процесіні атында }Drill_ префиксін олданбаыз. Мысалы,
}Drill_PriceCubeToSource деп аталатын жылжыту процесі шін
'PriceCubeToSource' деп енгізііз.
Аймапен біреше жылжыту процесін байланыстыруа болады. ?тір арылы
блінген барлы жылжыту процестерін жалыз тырнаша жинаына алыыз.
Ескерту: Сондай-а, жылжыту процесіні атын айтару шін шартты логиканы
немесе баса функцияларды олдануа болады.
тймешігін басыыз.
8. Fтірлі н;кте
?тірлі нкте ережелер нсауыны соын крсетеді.
9. Са тау тймешігін басыыз.

Н%тижелер
Енді жылжыту процесі жасалан ж не жылжытуды таайындау ережесі шін толы
деректер арылы жылжытуа болады.
Блім 4. Бизнес деректеріне арналан кеейтілген есептеулер
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Егжей тегжейлі мысал
Осы блім зерттеу процессі мен зерттеу таайындау ережесіні жасалуымен
баытталады, яни, текше деректеріне арналн бастапы кз болып табылатын
атысты кестесіне арналан SalesByQuarter текшесіне ммкіндік береді. Осы кесте
SalesByQuarter текшесінде тосанды дегейді асындаы дерек тер бар кезде,
айлы дегейді жанындаы деректерді амтиды. >атысты кзді егжей-тегжейі
бойынша, текше деректеріне арналан негізгі егжей-тегжейін крсете алады.

ODBC деректер кзін орнату
Осы блімдегі лгі ODBC кзі арылы зерттеледі (>атынас дерекоры). ?лгіні
жанында арамас брын, ODBC деректер кзін орнатуыыз керек.

Процедура
1. Microsoft Windows ODBC Data Source Administrator тілатысу терезесін
ашыыз.
Осы тілатысу терезесін ашуа арналан процедура іске осылатын Microsoft
Windows бадарламасыны нсасына байланысты згешеленеді.
Егжей-тегжейлердіMicrosoft Windows анытамасынан араыз.
2. DSN ж;йесі ойындысындаы &осу тймешігін басыыз.
Жаа деректер кзі тілатысуын жасау терезесі ашылады.
3. Microsoft Access Driver опциясын тадаыз да, Ая тау тймешігін басыыз.
ODBC атынасын орнату тілатысу терезесі ашылады.
4. Деректер кзі аты терезесінде TM1 _sample_data терііз.
5. Тадау тймешігін басыыз.
Дерекор тілатысуын тадау терезесі ашылады.
6. \install_dir\Custom\TM1Data\PData\RelationalData каталогына шарлаыз да,
Sales.mdb опциясын тадаыз.
7. Дерек орды тадау тілатысу терезесін шыару шін OK тймешігін басыыз.
8. ODBC Administrator тілатысу терезесін шыару шін OK тймешігін басыыз.
Сатылымдар атты атынас дерекоры ODBC кзі ретінде ол жетімді болып
табылады. Осы лгі ODBC деректер кзін пайдаланатын процесстерді зерттейді.

Бойынша жылжыту &рдісін жасау
Енді SalesByQuarterCube текшесі шін жылжыту процесін жасауа болады.
Жылжыту процесі SalesByQuarterCube текшесінен жылжытан кезде арауа
болатын толы деректер ретінде ODBC деректер кзін анытайды.

Процедура
1. Server Explorer параметрінде SalesByQuarterCube тармаын тінтуірді о жа
тймешігімен ныыз.
2. Жылжыту,Жылжыту ;рдісін жасау тарматарын тадаыз.
Жылжыту процесін орнату шебері ашылады. Кесте жылжыту процестері шін
депкі параметрлерді амтиды.
3. Жыл параметр м нін тадаыз.
4. Элементті тадау тймешігін басыыз.
Ішкі жиын дегіші ашылады.
5. 1 то сан параметрін тадап, OK тймешігін басыыз.
6. Gross Margin% параметр м нін Элементтер тармаына згерту ші 3 пен 5
аралыындаы адамдарды айталаыз.
7. Келесі тймешігін басыыз.
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8.
9.
10.
11.

Шеберді екінші экраны ашылады.
Деректер кзі трі ретінде ODBC параметрін тадаыз.
Шолу ойндысын Деректер Кзш Аты терезесінін жанына тртііз, ж не
TM1_sample_data тадаыз.
Пайдаланушы аты ретінде кімшіні енгізііз.
С рау жолаына келесі срауды енгізііз.
Бл срау лгі Access дерекоры шін арнайы. Ол Access бадарламасы шін
бірегей IIF функцияларын олданады ж не кез келген баса дерекора арсы
олданылмауы ммкін.
SELECT ActvsBud, Region, Model, Account1, Month, Data
FROM Sales WHERE ( ActvsBud = ’?actvsbud?’ AND Region = ’?region?’
AND Model = ’?model?’ AND Account1 = ’?account1?’ AND
(
IIF( ’?quarter?’= ’1 Quarter’, Month = ’Jan’ OR Month
= ’Feb’ OR Month = ’Mar’,
IIF( ’?quarter?’= ’2 Quarter’, Month = ’Apr’ OR Month
= ’May’ OR Month = ’Jun’,
IIF( ’?quarter?’= ’3 Quarter’, Month = ’Jul’ OR Month
= ’Aug’ OR Month = ’Sep’,
IIF( ’?quarter?’= ’4 Quarter’, Month = ’Oct’ OR Month
= ’Nov’ OR Month = ’Dec’,
IIF( ’?quarter?’= ’Year’,TRUE,TRUE)))))
)
)

Ескерту: TM1 параметр атауларны сілтемелерін сра белгілерімен
жабыландыын тексерііз(?).
12. Ая тау тймешігін басыыз.
Процесті басаша сатау тілатысу терезесі ашылады.
13. Процесті RELATIONALTABLE_SalesByMonth ретінде сатаыз.

Н%тижелер
Жаа жылжыту процесі сервердегі ол жетімді процесс ретінде крсетіледі. Процесс
атыны оны жылжыту процесі екенін анытайтын }Drill_ префиксін амтитынын
ескерііз.
Енді ODBC деректер кзін SalesByQuarterCube текшесінен ол жетімді ету шін
жылжытуды таайындау ережесін жасауа болады.

SalesByMonth &шін жылжытуды таайындау ережесін жасау
RELATIONALTABLE_SalesByMonth процесін SalesByQuarterCube текшесінен ол
жетімді ететін жылжытуды таайындау ережесін жасау шін осы адамдарды
орындаыз.

Процедура
1. Server Explorer параметрінде SalesByQuarterCube тармаын тінтуірді о жа
тймешігімен ныыз.
2. Жылжыту, Жылжытуды та айындау ережесін жасау тарматарын тадаыз.
Ережелерді деу ралы ашылады.
3. Келесі ережені лкен жолаа енгізііз.

Блім 4. Бизнес деректеріне арналан кеейтілген есептеулер
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[’Year’] = S:IF( ( ELLEV( ’actvsbud’, !actvsbud ) = 0) &
( ELLEV( ’region’, !region)= 0 ) &( ELLEV( ’model’, !model)= 0 ) &
( ELLEV( ’account1’, !account1) = 0),
’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’, ’’ );
[] = S:IF( ISLEAF= 1, ’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’,’’);

Бл ереже яшытан жылжыту параметрі тадаланда,
RELATIONALTABLE_SalesByMonth жылжыту процесін орындайтынын
крсетеді:
v Жыл элементі мен барлы баса лшемдерден алынан 0-дегейлі элементі
арылы аныталады
v Барлы 0-дегейлі элементтер арылы аныталады
4. Ережені сатаыз.
SalesByQuarterCube текшесі шін бойынша жылжыту ызметін енді сынатан
ткізуге болады.

Егжей-тегжейлі &лгіні крсету
Жылжыту процесіні ж не жылжыту тапсырмасы ережесіні н тижесін кру шін,
мны адамдарды орындаыз.

Процедура
1. SalesByQuarterCube Drill_relational крінісін ашыыз.
2. Бірліктер ж не Жыл иылысындаы яшыты тінтуірді о жаымен басыыз.
3. Жылжыту тймешігін басыыз.
TM1_sample_data деректер кзінен шыарылып алынан зінді ашылды, яшы
шін айлы м ліметтер крсетілуде.
4. OK тймешігін терезені жабу шін басыыз.
5. Drill_relational крінісінде баса яшытар бойынша айлы м ліметті кру шін
жылжыыз. Кріністе р яшы бойынша жылжыту ммкіндігі болуы керек.
6. Айма таырып элементін Германиядан Еуропа а згертііз.
7. Кріністегі кез келген яшыты тінтуірді о жаымен басыыз.

Н%тижелер
Жылжыту параметріні ол жеткізгісіз екенін ескерііз. Бл SalesByQuarterCube
арналан жылжыту тапсырмасы ережесі Жылжыту параметріні тек 0-дегейдегі
элементтер арылы аныталан яшытар шін немесе Жыл элементі немесе
0-дегейдегі элементтер арылы аныталан яшытар шін ол жетімді екенін
крсететіндіктен болады. Еуропа - біріктіру, осылайша Жылжыту параметрі ол
жетімді емес.

Ережелер статистикасын ба ылау
Ереже атару ж не ереже нсауын іске осылуы уаытын жеке адамдар нсаулар
жиілігі ереже статистикасын баылай аласыз.

Осы тапсырма туралы
Ережені атару жайлы статистика }StatsByRule басару текшесінде саталады.
Ереже згертілуі не с йкес келу рбір уаытында, бл ережеге атысты деректер
}StatsByRule басару текшесінде тазаланады ж не жаартылады. Бл з кезегінде
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ереже згеруі серін круге кмектеседі. Ал }StatsByRule баылау текшесі сервер
сеанстары арасында айталанбайды; ол жеке TM1 сервері айта іске осылу кезінде
толы тазаланады.
Келесі }StatsByRule текшесі ш лшемнен ралады:
v }Cubes - жеке TM1 серверінде рбір текше шін байланысты элементтерді
амтиды.
v }LineNumber - TM1 ережелері .rux пішінді файлында байланысты жола сандары
10,000 ішінде 1 элементтерді амтиды.
Кеес: TM1 Ережелер (дегіші жола сандарын крсетпейді. Жола сандарына
олдау крсететін .rux пішінді файлды м тін дегішінде ашу арылы ереже шін
жола сандарын кре аласыз.
v }Rules Stats - апарат пен статистикаа байланысты ережелер шін жиналатын
элементтерді амтиды, соны рамында:
– Ереже М тіні - Ереже нсауы алашы блшегі нсауды анытау шін кмек
ретінде сынылан.
– Жалпы Іске осу Саны - Ереже нсауы іске осу уаыты жалпы саны.
– Мин Уаыт - Миллисекунд лшемінде ереже нсауы іске осылуына
жмсалатын уаытты минималды клемі.
– Макс Уаыт - Миллисекунд лшемінде ереже нсауы іске осылуына
жмсалатын уаытты максималды клемі.
– Жалпы Уаыт - Миллисекунд лшемінде ереже нсауы іске осылуына
жмсалатын уаытты жалпы клемі.
– Соы Іске осу Уаыты - Миллисекунд лшемінде, е соы ереже нсау
атарылуына жмсалан уаыт клемі.
Ереже статистикасы жиыны рбір-текше негізінде ЕРЕЖЕ СТАТИСТИКАСЫ
сипатын ИY м ніне }CubeProperties басару текшесінде орнату арылы осылан.
Ескерту: Ереже статистикасы жиыны аздаан німділік аысы алынады ж не оны
клемі ереже атарылуы жиілігіне байланысты се тседі. Статистика жиынын жеке
ержелер кйін келтіру не тешеу кезінде ана іске осуыыз тиіс. Yдеттегі рекет
барысынды статистика жиыны ажыратуыыз тиіс.

Процедура
1. }CubeProperties басару текшесін ашыыз.
2. Статистика жинауды алайтын рбір ереже шін, текше атауы ж не ЕРЕЖЕ
СТАТИСТИКАСЫ сипаты иылысы яшыында И м нін енгізііз.

Ескерту: ЕРЕЖЕ СТАТИСТИКАСЫ - динамикалы параметр. Ол сервер айта
осылуын ажет етпейді, алайда параметр олдануына дейін 60 секунда дейін
кідіріс болуы ммкін.
TM1 сервері азірде ЕРЕЖЕ СТАТИСТИКАСЫ сипаты ИY м ніндегі ережелер
шін статистика жинау стінде. Кез келген бл нктедегі ережелер атарылуы
}StatsByRule басару текшесінде саталан деректерге н тижесі сер етеді.

Блім 4. Бизнес деректеріне арналан кеейтілген есептеулер
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Ереже статистикасын ажыратуды алаан кезде, ЕРЕЖЕ СТАТИСТИКАСЫ
м нін ЖО> етіп орнатыыз.
3. }StatsByRule басару текшесін ашыыз.
4. Жеке TM1 ережеснде рбір нсау шін саталан статистиканы арап шыыыз.
Бл статистика айбір нсауларды ажеттілігінен араанда жиірек іске
осылатын не осу уаыты за нсауларды анытауа кмектеседі. Осы
апаратты жеке ережелерді трлендіру шін олдана аласыз.

Бл кріністегі }LineNumber элементтері біріктірілген .rux пішінді файла
байланысты келеді. Егер де ерже нсауы .rux пішінді файлда бірнеше жолды
алатын болса, бл кріністе крсетілген жол саны - ереже нсауы бастау алатын
жол болып келеді.
Мин Уаыт, Макс Уаыт, Avg Tme, Соы Іске осу Уаыты, ж не Жалпы Уаыт
шін жазылан уаыт клемдері миллисекунд лшемінде (секундты мынан бір
блшегі). Кейбір ереже атарулары 1 миллисекундтан да жылдам, н тижесінде
енгізу уаыты шін 0 м ні келтіріледі. >арапайым ереже нсауы шін бірнеше
рет осылуы бден ммкін, сол кездегі Жалпы Уаыт 0 м нінде болады.
5. Трлі ережелер шін статистиканы кру шін, біріктірілген текше атауын }Cubes
лшемінен кріністі стігі жаынан тадаыз.

Ережелер к&йін келтіру
TM1 Rules Tracer атты ережелерді дамытатын ж не кйін келтіретін ралды
амтамасыз етеді. Rules Tracer функционалдыы бір ана Текше круші ызметінде
ол жетімді.
Ережелер жолын жасаушымен тмендегі адамдарды орындай аласыз:
&ада алау есептері
Ережелер тадалан яшытара белгілендігін ж не дрыс есептелгендігін
тексерііз немесе біріктірілген элементтерді адаалаыз.
&ада алау арналары
Тадалан жапыра яшытары баса яшытары арнауы дрыс екенін
тексерііз
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Тексеру арналары
Біріктірілген яшытын еншілестері дрыс берілгенін тексерііз

Есептеулер жолын жасау
Есеп жолын баылау шін, не біріктіру не ереже есбі болама, есепті амтитін
яшыты тінтуірді о тймешігмен басып, Есеп жолын ба ылау басыыз.
Ережелер жолын жасаушы терезесі ашылады. Осы жерден есептеуді жолын оны
жапыра дегейіні рамдас бліктеріне жасауа болады. Ережелерді жолын жасау
тересі екі ауымды амтиды.
Есептеуді жолын жасау (жо ар ы ау ым) - Zяшытаы м нні Біріктіру
немесе Ережелер
арылы алынанын крсететін белгіше бар аымдаы яшы
орныны анытамасын крсетеді. Сонымен атар, яшыты аымдаы м нін
крсетеді. М н ережелер арылы алынса, ереже Есептеуді жолын жасау
ауымыны кй жолаын крсетеді.
v Жол жасау (тменгі ау ым) - Алашы біріктірілген элементті компоненттерін
немесе яшы анытамасындаы алашы ережені крсетеді. Zяшыты анытайтын
жапыра дегейі элементтеріне жолды жасау шін тмендегі ауымдаы кез келген
элементті екі рет нуа болады.

v

Ережені есептеу мысалын ба ылау ('арапайым)
Ережені есептеуді баылауды арапайым мысалын арау шін, мына адамдарды
орындаыз.

Процедура
1. SalesCube текшесіні Trace_simple крінісін ашыыз.
Осы кріністе ертерек осы блімде жасаан ережелер бойынша алынан Баа
кріністері бар.
2. Баа ж не >а иылысындаы яшыты тінтуірді о жаымен басыыз.
3. Есепті ба ылау параметрін тадаыз.
Ережелер жолын жасаушы терезесі ашылады.
Трассалау есебі ауымында жоарыда, ТМ1 аымдаы яшытын анытамасын
крсетеді, сонымен атар ережелерден алынан яшы менін Ережелер белгішесі
анытайды. Zяшыа олданылатын ереже клекеленеді ж не яшыты
Есептелген м ні блікті тменгі о жа бршында крсетіледі.
Трассалау ауыымында тменінде, ТМ1 аымдаы яшыа олданылан ереже
баалауын крсетеді. Осы мысалда, ереже
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

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

себебі аымдаы яшы - N: орны (кез келген біріктіру арылы аныталмайды).
Енді SalesCube яшыыны (Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Баа, >а)
м нді PriceCube текшесінен (Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, >а) алатынын
білесіз.

Біріктіру мысалын ба ылау (К&рделі)
Алдыы арапайым мысал Ережелер жолын жасаушы бадарламасы N: дегейінде
яшытарда жмыс істеу жолын крсетеді. Келесі мысал біріктірулерді амтитын
м ндерді баылау шін, Ережелер жолын жасаушы бадарламасын пайдалану жолын
крсетеді.
Блім 4. Бизнес деректеріне арналан кеейтілген есептеулер
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Процедура
1. SalesCube текшесіні Trace_complex крінісін ашыыз.
2. Сатылымдар ж не1-тосан иылысындаы яшыты тінтуірді о жаымен
басыыз.
3. Есепті ба ылау тймешігін басыыз.
Ережелер жолын жасаушы ашылады.
Трассалау есебі аумаында жоарыда ТМ1 аымдаы яшы анытамасын
біріктіруден алынан яшы
крсетеді сонымен бірге, Біріктіру белгішесі
м нін крсетеді. Біріктірілген яшыты м ні блікті тменгі о жаында
крсетіледі.
Трасалау ауымында тменінде, ТМ1 яшы анытамасында бірінші біріктірілген
элементтін рамдастарын крсетеді. Осы мысалда, T Series - SalesCube
текшесіндегі бірінші біріктірілген элемент (Actual, Germany, T Series, Sales,
1Quarter). Т атардаы оларды м ндері мен рамдастарды крсетеді.
4. T Series 2.8L Coupe тймешігін Ба ылау блігінде екі рет басыыз.
Енді SalesCube текшесіні м нін (Actual, Germany, T Series, Sales, 1Quarter) T
Series 2.8L Coupe бойынша белгілеп жатырсыз.
Есепті ба ылау блігі екі рет басылан элемент шін яшы анытамасын
крсетеді.
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales,
1 Quarter)

Ба ылау блігі бірінші біріктірілген элементті рамдас бліктерін осы яшы
анытамасында крсетеді. SalesCube текшесіндегі бірінші біріктірілген элемент
(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales, 1 Quarter) - 1 Quarter. TM1 ш
атар, апан, ж не наурыз рамдастарды здеріні м ндері мен крсетеді.
белгішесіні рамдас бліктер здеріні м нін
Ба ылау блігінде, Ережелер
ережелер бойынша алатынын крсететін р рамдас блік аты алдына
шыатынын ескерііз.
5. &а тймешігін Ба ылау блігінде екі рет басыыз.
Енді SalesCube текшесіні м нін (Actual, Germany, T Series, Sales, 1Quarter) T
Series 2.8L Coupe ж не >а элементі бойынша белгілеп жатырсыз.
Есепті баылау екі рет басылан элемент шін яшы анытамасын крсетеді.
Осы жадайда, SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales, Jan). Осы
яшы клекеленетін, ['Sales']=N:['Price']\['Units']*1000, ереже бойынша
есептеледі. Zяшыты біріктірілген м ні, 18730.0772, блікті тменгі о жа
брышында крсетіледі.
Ба ылау блігі ереже формуласыны ж не м ндеріні рамдас бліктерін
крсетеді. Баа рамдас блігінде 43156.86 м ні бар ж не баса ереже бойынша
алынады. Бірліктер рамдас блігінде 434 м ні бар ж не ср табалауыш арылы
белгіленетін Енгізу м ні болып табылады .
Мына м ндерді ереже формуласына осу арылы, (43156.86 X 434)\1000 =
18730.0772, SalesCube текшесіні м нін растайтынын(Actual, Germany, T Series
2.8L Coupe, Sales, >а) круге болады.
6. Ба а тймешігін Баа м нін алу шін пайдаланылатын ережені кру шін екі рет
басыыз.
Келесі ереже Бааны есептейді:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Осы ереже келесімен есептеледі:
PriceCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Jan)
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ол Ба ылау блігінде
есептеуді рі арай баылау ммкін еместігін крсететін
ср табалауышпен белгіленетін Енгізу м ні ретінде крсетеді.

Жаа есептеу жолын жасау
Жаа есептеу жолын бастау шін ежелереді жолын жасаушыны жол жасауды
есептеу ауымындаы кез келген яшы анытамасын нуа болады.
Мысалы, алдындаы крделі мысалды олданып, Т сериялы біріктіру арылы жаа
жолды жасауды бастау шін Есептеу жолын жасау ауымындаы алашы яшы
анытамасын нуа болады.
Есептеуді жолын жасау ауымындаы яшы анытамасын ныан кезде, Жол
жасау ауымы яшы анытамасындаы алашы біріктірілген элементті рамдас
бліктерін крсетеді. Жаа есептеу жолын жасауды бастау шін кез келген
компонентті екі рет нуа болады.

Арналарды ба ылау
Ережелер жолын жасаушы тадалан яшыты баса яшытарды толтыру жолын
баылауа ммкіндік береді.
Баса яшытарды жапыра элементінде толтыратындытан, Арналарды ба ылау
п рмені ережелер арылы анытаан жапыра яшытары шін ол жетімді болады,
біра біріктірілген яшытар шін ол жетімді емес.

Процедура
1. Cube Viewer ралында, белгіленетін яшыты тінтуірді о жаымен басыыз.
2. Арналарды ба ылау тймешігін басыыз.
Ережелер жолын жасаушы терезесі ашылады. Осы терезеде екі блік бар.
v Арналарды ба ылау (жо ар ы блік) - аымдаы яшы орны туралы
анытаманы ж не аымдаы яшыпен байланысты арналар ережелерін
крсетеді
v Ба ылау (тменгі блік) - аымдаы яшыпен толтырылан орындарды
крсетеді
3. Орында Ба ылау блігінде екі рет басыыз.
Осы орын Арналарды баылау блігінде аымдаы яшы орны болады ж не
Баылау блігі аымдаы яшыпен толтырылан орындарды крсетеді.
4. Орындарды Ба ылау блігінде арналарды ажет етілген дегейге дейін
баыламайынша екі рет басуды жаластырыыз.

Беру ралдарын тексеру
Егер текшеде SKIPCHECK ж не FEEDERS нсауларымен ереже бар болса, сіз
біріктіру рамдас бліктерді TM1 арылы дрыс берілгендігін тексеру шін Rules
Tracer ызметін пайдалана аласыз.

Процедура
1. Текшені арау ралы параметрінде тексерілетін біріктірілген яшыты
тінтуірді о жа тймешігін ныыз.
2. Беру ралдарын тексеру тймешігін басыыз.
Ережелер жолын жасаушы ашылады. Осы терезеде екі блік бар.
v Беру ралдарын тексеру (жо ар ы ау ым) - Аымдаы яшыты
анытамасын крсетеді (біріктіру)

Блім 4. Бизнес деректеріне арналан кеейтілген есептеулер
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v Жола (тменгі аума ) - Дрыс с йкестендірілмеген біріктіруді барлы
компоненттерін крсетеді
Жола ауымы болса, ол біріктіруді дрыс берілмегенін ж не текшелер
м ндеріні дрыстыын білдіреді.
Жола ауымы біріктірулерді компоненттерін крсететін болса, барлы
тізімделген компоненттерді с йкестендіретін FEEDERS нсауларын осу шін
аымдаы текшемен байланыстырылан ережені деу ажет.
Ескерту: Бір ТМ1 сеанста бір рет яшы шін FEEDERS тексере аласыз.
FEEDERS м нін тексеру рекеті негізінен біріктіруді компоненттерін
с йкестендіреді. FEEDERS м нін келесі тексеру наты н тижелерді береді. Егер
сіз яшы шін FEEDERS бірнеше рет тексеруді аласаыз, IBM Cognos TM1
серверін р тексеру алды айта деуііз ажет.
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Блім 5. TM1 Applications ішіндегі нысандарды
йымдастыру
IBM Cognos TM1 Нысандарды бадарлама арылы ж не трі арылы логикалы
трінде йымдастыруа ммкіндік береді. Бл блім TM1бадарламасын алай жасау
керек екенін сипаттайды.

TM1 бадарламасын шолу
TM1 бадарламасы-логикалы,істі ерекшелейтін топтауда баса TM1 нысандарына,
файлдарына ж не URL мекен-жайларда табаларды йымдастыратын виртуалды
алта ретінде ызмет атаратын нысан.
Мысалы, Солтстік Америка сатты ймы шін барлы TM1 нысандарын ж не
байланысты файлдарды йымдастыратын бадарламсын жасай аласыз.
Нысандарды, файлдарды ж не URL мекенжайларын енбелгіні немесе анытаманы
жасау арылы бадарламаа кірістіресіз. Бадарламалар мен сілтемелер анытамалар
нктесіне масат нысандарын ашатын жылдам ж не йымдастырылан жолды береді.

Аны тамаларды т&рлері
IBM Cognos TM1 Приложения могут содержать ссылки на любой из следующих
элементов:
TM1 нысандары
Бадарламада ТМ1 р трлі нысанына сілтеме болуы ммкін, ережелермен
айталауларды оспаанда.
Сіз бадарламаны амтитін сол IBM Cognos TM1 серверіне TM1
нысандарын сілтеме жасай алас немесе сізді атынасыыз бар кез келген
баса TM1 серверіне.
Файлдар
Бадарлама кез келген файл тріне сілтеме жасау ммкін, мысалы, Excel
электронды кестесіне, Word жатына немесе кез келген баса файла. Кез
келген Excel файлын TM1 тілімдерін, функцияларын немесе баса ТМ1
ммкіндіктерін амтианына арамастан сілтеме жасауа ммкін.
Сіз сырты ж не ж"ктелген екі файлды те сілтеме жасай аласыз.
© IBM Corporation авторлы ытары 2007, 2017
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Сырты файла жасалан сілтеме желідегі орта пайдаланылан каталогта
бар файла сілтеме береді.
Сілтеме жасалан ж"ктелген файлы бастапы файлды кшірмесін TM1
серверіне сатайды. Дегенмен, TM1 сыртары файлды негізгі айнар кзін
згертулер TM1 серверінде файлды жаартылан шірмесінде автоматты
трде шаылдырылмайды. (згертулерді ол жетімді ету шін, файлды
серверде жаарту керек.
URL мекен-жайлары
Кез келген HTTP немесе HTTPS протоколын олданан веб бетінде немесе
ресурстарда бадарламаны сілтемелері болуы ммкін.

Сілтемелерді мінез- лыы
Нысанды ж не бадарламаа сілтемеленген файлды осан кезде, олар сілтеме
арылы бастапы original IBM Cognos TM1 нысан немесе файл ашатын пернелер
тіркесімі ретінде бар болып табыланын тсіну аса маызды. Бадарлама ішінен
сілтемені жою TM1 нысанны айнар кзін немесе файлын жоюдан згеше:
v Бадарламадан сілтеме жою TM1 нысанны тиісті айнар кзіне немесе файлына
серін тигізмейді. Тек осы сілтеме ана жойылады.
v TM1 ішінде айнар кз нысанын немесе дисктегі файлды жою бадарлама ішінде
сілтемеге тиісті кез келгенін зеді, біра сілтемені жоймайды. Егер файл кз
нысанын немесе файлын жоятын болса, осы файл ызмет атармайтын болып
алады.
Кері отарылан файл сілтемесіне арналан жоарыдаы бір иыс жадай бар. Бл
жадайда файл наты IBM Cognos TM1 серверіне кшірілген. Егер сіз жктелген
файлды сілтемесін жойсаыз TM1 файлды жктелген кшірмесін TM1 серверінен
жояды.
Файл сілтемелері туралы егжей-тегжейін білгііз келсе, “Файл сілтемелерін
бадарламаа осу” бетте 90 блімін араыз

Бадарламадаы Сілтемелерге арналан Тапсырысты
крсету
TM1 бадарламалардаы сілтемелерді келсі ретте крсетеді. Yрбір сілтеме тобында
TM1 сілтемелерді ліпби бойынша кему ретімен срыптайды.
v Текшелер
v Кріністер
v
v
v
v
v

(лшемдер
Ішкі жиындар
Процестер
Негізгі рекеттер
Файлдар ж не URLs мекенжайлары

Ескерту: Осы тапсырысты сілтемені крсететін топтара немесе сілтеме
топтарындаы срыптау ретін орната алмайсыз.

TM1 вебінде бадарламаларды ж%не сілтемелерді
пайдалану
TM1 бадарламаларын ж не сілтемелерін Server Explorer ішінде жасаан кезде, олар
автоматты трде TM1 вебінде олжетімді болады. Бл текшелерге, кріністерге,
файлдара ж не URL мекенжайларына анытама шін олданылады.
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М ліметтерді мына “ТМ1 бадарламаларын ТМ1 Вебіне жариялау” бетте 99
мекенжайдан араыз.

TM1 серверінде бадарлама алталарымен файлдар
TM1 бадарламаларына олдау крсететін алталармен файлдар IBM Cognos TM1
сервер деректер каталогында саталады.

'алталар
TM1 бадарлама алталарыны рылымы келесі орында йымдастырылады:
TM1 Data Directory \ }applications

Сілтеме жасалан ж не жктелген файлдар туралы м ліметтер здеріні ішкі
алталарында саталады.

Сілтеме жасалан файлдар
Сілтеме жасалан файлдар туралы апарат .extr кеейтімімен толтырыш файлдарда
саталады.
Мысалы, егер сіз sheet1.xls деп аталан файла сілтеме жасалан бадарламаны
жасасаыз, TM1 осы енгізілімдін жолын сатау шін sheet1.xls.extr деп аталан
орын толтырыш файлын жасайды.

Ж&ктелген файлдар
Жктелген файлдар туралы апарат .blob кеейтімімен толтырыш файлдарда
саталады.
Шыныы TM1 серверіне жктелетін файлдар келесі орында саталады:
TM1 Data Directory \ }Externals

Мысалы, жоспарлау лгісіні дерекорына файлды жктесеіз, ол осы жерде
саталады:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\

TM1 автоматты трде сіз жктейтін файлдарды атыны аяына кн ж не уаыт
суффиксін осады. Суффикс жыл ай к"н time.file кеейтімін олданады.
Мысалы, егер сіз Sample_Budget.xls файлын Planning Sample дерекорына
жктесеіз, TM1 оны Sample_Budget.xls_20090617155650.xls деп атын згертеді
ж не файлды келесі орына сатайды:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\Sample_Budget.
xls_20090617155650.xls

Бадарламаларды жасауа ж%не арауа арналан ауіпсіздік
тжырымдары
Келесі кестеде TM1 бадарламасына байланысты рекеттерді орындау шін талап
етілген аупсіздік артышылытар сипатталан.
М ліметтерді мына “ТМ1 бадарламасы шін аупсіздікті басару” бетте 96
мекенжайдан араыз.

Блім 5. TM1 Applications ішіндегі нысандарды йымдастыру
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рекет

&ажетті ауіпсіздік басымды ы

Жоары дегейлі бадарламаны жасау

ADMIN не DataAdmin тобыны мшесі болу
керек

Екінші дегейлі бадарламаны жасау

Тектік бадарламаа кімші рсаты

Бадарламаларды ж не анытамаларды арау
ж не олдану

Оу

Бадарламаа жеке анытаманы осу

Оу

Жеке бадарламаны жариялау

ADMIN не DataAdmin тобыны мшесі болу
керек

Жеке анытаманы жалпы нысана жариялау

Yкімші

Жеке анытаманы жеке нысана жариялау

Орындау ммкін емес

Жалпы анытаманы немесе бадарламаны
жекелеу

Yкімші

>оамды бадарламаны не анытаманы жою

Yкімші

Жеке бадарламаны жою

Yкімші

Жеке анытаманы жою

Оу

Бадарламаларды жасау ж%не бас ару
IBM Cognos TM1 серверіне бадарламаларды осуын бастау шін, YКІМШІ немесе
DataAdmin тобыны мшесі бірінші рет бір немесе одан кп жоары дегейлі
бадарламаларды жасау ажет.
Жоары дегейдегі бадарламалар Server Explorer бадарламасыны осы
Бадарламалар тобыны тменгі жаында тікелей шыатын бадарламалар болып
табылады. >осалы дегейлі бадарламалар тектік бадарламаларда “Жаа нысанды
бір уаытта жасау ж не сілтемені бадарламаа осу” бетте 89 ішінде крсетіліп пайда
болады.
Келесі мысалда, бадарламалар тобын (Бадарламалар), шінші жоары дегейдегі
бадарламаларды (Еуропалы сатылымдар, Солтстік Америка сатылымдары ж не
PacRim сатылымдары) ж не екінші дегейдегі бадарламалар (>ытай ж не
Индонезия) PacRim сатылымдар жоары дегейдегі бадарламада астында круге
болады.
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Жоары дегейлі бадарламаны жасау
Жоары дегейлі бадарламаны жасау шін мына адамдарды орындаыз.

Процедура
1. Сізді IBM Cognos TM1 серверінде Бадарлама тобы крінетін екенін тексерііз.
Топ крінетін болса, Server Explorer ішінде Крініс, Ба дарламалар тарматарын
тадаыз.
2. Server Explorer ішінде бадарлама жасалатын сервердегі бадарламалар тобын
тінтуірді о жа тймешігімен нып, Жаа ба дарламаны жасау тймешігін
басыыз.
ТМ1 уаытша Жаа >алта деп аталан жаа жоары дегейлі бадарламаны
тадалан Бадарламалар тобына кірістіреді.
3. Жаа бадарламаа атауды таайындаыз.
Microsoft Windows жйесінде алта немесе файл атаулары сияты олдануа
болатын кейбір саталан рылы атаулары болады. Саталан рылы
атауларыны жаартылан тізімі шін MS Windows веб-торабын араыз.
Барлы бадарламалар тек ана бадарламаны жасаа адам ана кіре алатындай
жеке нысандар болып табылады. Баса ТМ1 пайдаланушылара бадарламаны ол
жетімді ылу шін оны жариялауыыз ажет. Бір ана TM1 Architect ж не TM1
Perspectives пайдаланушылары жалпы бадарламаларды жасай алады. TM1 Клиент
пайдаланушылар бір ана жеке бадарламаны жасай алады.
4. Бадарламаны тінтуірді о жа тймешігімен нып, бадарламаны баса
пайдаланушылар шін ол жетімді ету масатында &ауіпсіздік, &о амды ету
тарматарын тадаыз.
Ескерту: Бадарлама шін олданылан белгішені трі бадарламаны жеке
немесе оамды кйіне байланысты болады.
белгішесімен крсетіледі, ол
v Жеке бадарлама Жеке ба дарламалар
жоары о жа брыштаы пернені амтиды.
крсетіледі.
v )оамды бадарлама &о амды ба дарламалар белгішесімен
Енді сілтемелерді ж не/немесе осымша дегей бадайрламаларын бадарламаа
осуды бастауа болады.

Бадарламаларды атвн айтадан беру
Бадарламаны айта атау шін мына адамдарды орындаыз.

Процедура
1. Server Explorer ішіндегі бадарламаны тінтуірді о жа тймешігін басыыз.
2. &айта атау тймешігін басыыз.
Аымдаы бадарлама аты делу шін тадалады ж не оылады.
3. Бадарламаа арналан жаа атты жазыыз.
4. ENTER тймешігін басыыз.

Бадарламаларды жою
YКІМШІ басымдыы бар оамды не жеке бадарламаны кез келгені жоюа
болады.
Ескерту: Сіз бадарламаны жойан кезде, IBM Cognos TM1 барлы ішкі
бадарламаларды ж не бадарламаларда амтитін сілтемелерді жояды.

Блім 5. TM1 Applications ішіндегі нысандарды йымдастыру

85

Бадарлама шін YКІМШІ артышылытары бар кезде, сонымен бірге сізде
YКІМШІ артышылытары бадарламадаы барлы сілтемелер ж не ішкі
бадарламалар TM1 >аупсіздік Тапсырмалары терезесі арылы ТМ1 олданылатын
аупсіздік артышылытарына арамастан бар болуы ажет. Дегенмен, бадарламаа
YКІМШІ рсаты болан кезде, тек ана О>У немесе ЕШБІР басымдыы
таайындалан ішкі бадарламаларды ж не сілтемелерді жоюа болады.
Бадарламаны жою шін YКІМШІ басымдыын крсету шін, келесі мысалды
арастырыыз. Серверде ш бадарлама бар (App1, App2, and App3), барлыы да
YКІМШІ тобыны мшесі арылы жасалан.
Yкімшіде Солтстік Америка пайдаланушы тобыны бадарламалары шін келесі
ауіпсіздік басымдытарын анытады:

Ба дарлама аты

Солт;стік Америка пайдаланушы тобыны
арнал ан ауіпсіздік басымды ы

App1

Yкімші

App2

Оу

App3

Ешайсысы

Солтстік Америка пайдаланушы тобыны мшелесі IBM Cognos TM1 серверіне
кіргенде, ол YКІМШІ артышылыы бар App1, ж не О>У артышылыы бар App2
кре алады. App3 м нін крмейді, себебі онда сол бадарлама шін ЕШБІР
басымдыы бар.
Енді Солтстік Америка пайдаланушы тобыны мшесі App1 м нін жоюа рекет
жасаанда, жою с тті орындалады. Бл ктілетін рекет, себебі Солтстік Америка
пайдаланушы тобында бадарламаларды жоюа ммкіндік беретін App1 м ніне
басымды болады. Дегенмен, Солтстік Америка тобында с йкесінше бадарламалар
шін О>У ж не ЕШБІР басымдытары таайындаланына арамастан, App2 ж не
App3 (сол жерде амтылан кез келген сілтмемен бірге) м ндері де ешбір ескертусіз
жойылады.

Процедура
1. Server Explorer ішіндегі бадарламаны тінтуірді о жа тймешігін басыыз.
2. Жою тймешігін басыыз.
3. Растау ескертілгенде, И тймешігін басыыз.

Бар бадарламада осал ы дегейдегі бадарламаны
жасау
Кез келген IBM Cognos TM1 жадайдаы бадарламаа Yкімшілік артышылыы бар
пайдаланушы екіншілік дегейлі бадарламаларды жасай алады.

Процедура
1. Бар бадарламаны тінтуірді о жа тймешігімен ныыз.
2. Жаа, Ба дарлама тарматарын тадаыз.
ТМ1 уаытша Жаа >алта деп аталан жаа осалы дегейлі бадарламаны бар
бадарламаа кірістіреді.
3. Жаа бадарламаа атауды таайындаыз.
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Бір ана сіз атынаса алатын бадарламаны ТМ1 жеке нысан ретінде жасайды.
4. Егер сіз ADMIN немесе DataAdmin топтарыны мшесі болсаыз ж не баса
ТМ1 пайдаланушылар кіре алатын бадарламаны жариялаыыз келсе, тінтірді
о тнймешігімен бадарламаны басыыз ж не &аупсіздік, Жалпы &ылу
басыыз.
Мраатты бадарламаа жариялайтын кезде, мрааттара арналан ауіпсіздік
артышылытары тектік бадарлама шін аныталан ауіпсіздік
артышылытарынан мраланады. “Пайдаланушы топтарына ТМ1
бадарламалары ж не сілтемелері шін >аупсіздік артышылытарын
Таайындау.” бетте 96 ішіне тасталан тмендегі адамдармен ауіпсіздік
артышылытарын згерте аласыз.

ТМ1 Нысан сілтемелерін Бадарламаа осу
Сіз IBM Cognos TM1 серверінен сіз байланысан бадарламалар жайашан,
сонымен атар баса серверледегі нысандар даы жайашан, нысандара
сілтемелерді оса аласыз.

Процедура
1. Нысанды Server Explorer бадарламасында тадаыз.
2. Нысанды бадарламаа апарып тастаыз.
Нысан сілтемесі бадарламада крсетіледі.
Yдепкі параметрі бойынша, бадарламаа осан кез келген сілтеме нысан
белгішесіні стіне ойылан кілт арылы крсетілген жеке сілтеме болып
табылады. Сілтемеге тек сіз кіре аласыз.
Белгіше

Сипаттама
SalesCube текше сілтемесі Солтстік Америка Сатылымдар
бадарламасына осылды.
ТМ1 сілтемені крсету шін крсеткі табаларыны сретін
осады.
Кілтті суреті сілтеме белгішесіні тменгі жаына жеке
сілтемелерді крсету шін ж не тменгі ж не жоары о жа
брыштарына жеке нысандарды крсету шін осылады.

Сілтемені жалпы етіп жасау
Егер сіз баса IBM Cognos TM1 пайдаланушылара сілтемені ол жетімді ылуды
аласаыз, сілтемені о жа тймешігімен басу ж не Application Item, Security,
Make Public басу арылы сілтемені жариялауыыз ажет.
TM1 жалпы reference to a жалпы нысанын анытау шін нысан белгішелерін
пернелер тіркесім крсеткімен оса атарады.
Белгіше

Сипаттама
Жалпы жиына арналан жалпы сілтеме.
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Белгіше

Сипаттама
Жалпы крініске арналан жалпы сілтеме.

Жалпы сілтемені процессін оайлату шін, Server Explorer ішіндегі нысана
тінтуірді о жаын басып, тінтуірді о жа тймешігін басып стап трып, ж не
содан кейін нысанды бадарламаа сйреп сапарып тастай аласыз. Нысанды алып
тастаан кезде TM1пернелер тіркесім м зірін крсетеді. Жалпы сілтемені жасау
тймешігін басыыз.
Сілтемелерді тек жалпы бадарламалара ана жариялай аласыз. Сілтемені
бадарламаа жариялайтын кезде, сілтемелерге арналан ауіпсіздік артышылытары
тектік бадарлама шін аныталан ауіпсіздік артышылытарынан мраланады.
“Пайдаланушы топтарына ТМ1 бадарламалары ж не сілтемелері шін >аупсіздік
артышылытарын Таайындау.” бетте 96 ішінегі контурлы тасталан тмендегі
адамдармен ауіпсіздік артышылытарын згерте аласыз.

Сілтемелерді Жеке кріністерге ж%не Бадарламаа
арналан Жиына осу
Сілтемені жеке крініске немесе бадарламаа арналан жиына осатын кезде,
сілтеме жеке сілтеме ретінде жасалады, яни, ол бадарламадаы кез келген сілтемені
жасайтын кезде деттегі мінез-лы болып табылады.
IBM Cognos TM1 екі кілтті суретін сілтеме белгішесіне жеке сілтеме жеке нысанын
анытау шін осады.
Белгіше

Сипаттама
Жеке жиына арналан жеке сілтеме.

Жеке крініске арналан жеке сілтеме.

Мына белгішелер саралауа кмектеседі:
v жеке нысандара арналан жеке сілтемелер
v жалпы нысандара арналан сілтемелер.
TM1 жалыз кілтті сілтеме белгішесіне жеке сілтеме жалпы нысанын анытау шін
осады.
Белгіше

Сипаттама
Жалпы жиына арналан жеке сілтеме.
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Белгіше

Сипаттама
Жалпы крініске араналан жеке сілтеме.

Егер брыннан бар сілтемеге арналан жиынды немесе жеке кріністі жарияласаыз,
осы сілтеме жарамды болмайды ж не абылдаан кезде ате хабарды крсетеді.
Мысалы, View1 атты жеке крініске арналан сілтемесін, сосын жалпы View1
жасаыз, осы сілтеме ртылады да, кріністі ашылмайды. Тменде крсетілген ате
хабар келесідегіні крсетеді: 'жоспарлау лгісі' серсеріндегі 'plan_BudgetPlan'
текшесіні 'View1' жеке крінісі табылмайды.
Мндай жадайларда, ескі сілтемені жойып, (азіргі) жалпы крініске немесе жиына
арналан жаа сілтемені енгізуііз керек.

Жаа нысанды бір уа ытта жасау ж%не сілтемені
бадарламаа осу
Сіз бадарлама ішінен IBM Cognos TM1 нысанын жасай аласыз. Бадарламадаы
нысана жеке сілтемені бадарлама кірістірген ж не туран серверде ТМ1 нысанды
жасайды. (лшемдерді, текшелерді, процесстерді ж не негізгілерді бадарлама ішінен
жасай аласыз.

Процедура
1. Server Explorer ішіндегі нысанды жасаыыз келетін бадарламаны тінтуірді о
жа батырмасымен басыыз да, пернелер тіркесімдеріндегі Жаа <Object type>
тймешігін басыыз. Мысалы, жаа текшені жасау шін, Жаа, Текше
тймешіктерін басыыз.
Нысан трін тадайтын кезде, тілатысу терезесі немесе терезе ашылады.
Мысалы, Жаа, Текше тймешігін бассаыз, Текше тілатысуын жасау терезесі
ашылады.
2. Тадалатын нысанны трін жасау шін сралан процедураны аятаыз.
Сіз аятаан со, ТМ1 серверде нысанды жасайды ж не бадарламадаы нысана
жеке сілтемені кірістіред.
Осы лгі Солтстік Америкалы сатылымдар бадарламасынан Жаа Текше
текшесін жасау н тижесін крсетеді.
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Файл сілтемелерін бадарламаа осу
Компьютерііздегі Excel, Word, PowerPoint, PDF немесе р баса файл сияты файл
трлері шін IBM Cognos TM1 бадарламаларына файл сілтемелерін оса аласыз.
Ескертпелер:
v Сілтемені бадарламадаы кез келген Excel файлына осуа болады. TM1 бліктерін
амтиан Excel файлдармен немесе баса ТМ1 мкіндіктерімен жмыс жасауа
шектелмегенсіз.
v Файлдар Microsoft Windows файл тріні параметрлерінде
конфигурацияланандай байланысты бадарламамен ашылады. Бл байланыса
негізделген р файл шін ТМ1 белгішені крсетеді.

Процедура
1. Server Explorer бадарламасында, файл сілтемесін осатын бадарламаны
тінтуірді о жаымен басыыз ж не Файлды осу тймешігін м тінм ндік
м зірде басыыз.
Файлды осу тілатысу терезесі ашылады.
2. Файлды амтитын каталогты шолыыз ж не бадарламаа осатын файлды
тадаыз.
3. ТМ1 файлды бадарламаа алай осуын анытайтын параметрін тадаыз.
Файлды сілтеме сия ты тіркеу - файлды зіні орнында сатайды ж не ТМ1
бадарламасындаы файла сілтемені кірістіреді.
Файл сілтеме ретінде осылан кезде, ол ТМ1 крсеткісімен белгіше ретінде
крсетіледі. Мысалы, ТМ1 бадарлама нысан тармаында Тіркеуді пайдаланан
кезде Excel файлы шін сілтеме параметрі ретінде осылан белгіше келесідей
.
крсетіледі
Осы параметрді бастапы артышылыы Excel файлыны кез келген згертулері
ж не згерістері бадарламада тез ол жетімді болады. Егер осы параметрді
тадасаыз, Excel файл орта пайдаланылатын алтада болуы керек ж не файла
UNC жол жасау шін желі бойынша файла шарлау керек.
Файлды ТМ1 серверіне кшіру- Багдарлама жайашан ТМ1 серверіне файлды
кшіреді
Сілтеменін бл трі ТМ1 белгіше ретінде крсеткісіз крсетіледі. Мысалы, ТМ1
бадарламасында файлды Кшірмесін олдану арылы ТМ1 сервер параметріне
:
осылан Excel файлда келесі белгішесі болады
TM1 жктелген файлдадры ТМ1 деректер каталогыны }Сырты ішкі каталогына
кшіреді. Мысалы, егер сіз ТМ1 дерекорыны лгісі болан sdata серверінде
бадарламаа Excel файлын жктесеіз, ТМ1фалды да сатайды
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\sdata\}Externals.
Бл параметрді бастапы артышылыы файл ТМ1 іске осылып жатан кезде да
олжетімді болуы.Дегенмен, бастапы кзі файла згертулер ТМ1 серверінде
файлда автоматты трде шаылдырылмайды. (згертулерді ол жетімді ету шін,
файлды серверде жаарту керек.
v ТМ1 ге кшірілген Excel файлдарны жаарту туралы м ліметтерді “TM1
серверінде Excel файлдарын жаарту” бетте 92 араыз.
v ТМ1 ге кшірілген Excel емес файлдарны жаарту туралы м ліметтерді алу
шін “ТМ1 серверінде Excel емес файлдарды жаарту” бетте 92 араыз.
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Ескерту: Егер сіз Файлды ТМ1 сервер параметріне Кшіру тадасаыз, сіз
жктеуііз келген файл баса бадарлама арылы олдана алмайды. Егер сіз ашы
файлды жктеу рекетін жасасаыз, ТМ1 ате хабарландыруысын крсетеді. ТМ1
жктеуден брын файл жабы екенін тексерііз.
4. Жалпы немесе Жеке параметрді тадаыз.
v Жалпы - ТМ1 бадарламасына атынасы бар баса пайдаланушылар шін
сілтеме файлды ол жетімді ылады.
v Жеке - тек сіз сілтемені файла бере аласыз.
5. Ашу тймешігін басыыз.
ТМ1 бадарламасы ішінен файл азір ол жетімді.
Сіз сонымен атар ТМ1 Вебінен ТМ1 файлдарына атынаса аласыз. М ліметтерді
келесі блімдерден осы блімде кейінірек араыз:
v “ТМ1 бадарламаларын ж не сілтемелерін жариялау” бетте 97.
v “ТМ1 бадарламаларын ТМ1 Вебіне жариялау” бетте 99.

'оамды ж%не жеке файл аны тамаларын т&сіну
IBM Cognos TM1 ТМ1 бадарламаларына сілтеме жаслан жалпы ж не жеке файлды
визуалды анытау шін келесі белгіше пішімдерін пайдаланады.
Белгіше

Сипаттама
TM1 сілтеме ретінде осылан файла жалпы сілтеме.

TM1ге сілтеме ретінде осылан файла жеке сілтеме.

TM1 серверіне шірілген файла жалпы сілтеме.

TM1 серверіне шірілген файла жеке сілтеме.

Ж&ктелген файлдарны TM1 серверіне арналан т%ртібі
Жктелген файл бл IBM Cognos TM1 бадарламасына осылан TM1 серверіне
файлды кшіру параметрін пайдаланатын кез келген файл болып табылады.
Жктелген файлдарды рекет етуі сілтеме файлдар рекетіне салыстырмалы р
трлі, себебі жктелген файлдар негізінде IBM Cognos TM1 серверіне кшірілген
ж не ішінде саталан.
v TM1 жктелген файлдарды TM1 серверіне келесі каталог ішінде сатайды ж не
кшіреді: <server_data_dir>\}Сырты каталог.
v TM1 серверіне файл жктелген кезде, файл аты уаыт/кн белгісімен осылады.
Мысалы: US Budget.xls файлын TM1 серверіне жктегеніізде, файл US
Budget.xls_20040702193054.xls деп саталат.
v Жктелген файлды TM1 бадарламасынан жойан кезде, TM1 ж"ктелген файлды
кшірмесін жояды келесі }Сырты каталогдан. TM1 бадарламасыны сыртынан
жктелген бастапы файл жойылмайды.
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v Егер сіз Веб-паратан жктелген фалды немесе баса TM1 бадарлама файлын
TM1 веб торын ішінде ашатын гиперсілтемені руды аласаыз, гиперсілтеме
жктелген файла TM1 таайындалан атын осу тиіс. М ліметтерді мына
“Жктелген файлдара еренсілтемелерді жасау” бетте 100 мекенжайдан араыз.

TM1 серверінде Excel файлдарын жаарту
IBM Cognos TM1 серверіне жктелген Excel файлдарын жай жаарту шін арнайы
процесті IBM Cognos TM1 аматамасыз етеді. Жаарту туралы м ліметтер шін
non-Excel файлдар,(Word, PowerPoint, немесе баса файл трлері) “ТМ1 серверінде
Excel емес файлдарды жаарту” араыз.

Процедура
1. Файлды Server Explorer бадарламасында екі рет басыыз.
Файл Excel пішімінде таырып жолаында крсетілгендей TM12C5D.xls сияты
уаытша файл атымен ашылады.
Ескерту: Жаартып жатан файлды бастапы атын есте сатау маызды
(уаытша файл атына арама-айшы боландытан). Бастапы файлды 4-адамда
кейінірек тадау керек.
2. (деулерді Excel жатына олданыыз.
3. Click TM1 > ТМ1 серверіне Ж мыс кітапын Са тау > ТМ1 Серверінде бар
Ба дарлама Файлын Жаарту басыыз.
Тілатысу терезесін Жаарту шін ТМ1 сырты файлда тадау ашы.
4. Жаартатын бастапы Excel файлын тадаыз.
1 >адамда ашан бастапы Excel файлын тадауын тексерііз. Егер сіз баса файл
тадаан болсаыз ТМ1 тадалан файлды ескертусіз айта жаза бастайды.
5. OK тймешігін басыыз.
ТМ1 файлды ТМ1 сереверінде жаартады. Excel файл зіні басты
бадарламасында ол жетімді болады.

ТМ1 серверінде Excel емес файлдарды жаарту
IBM Cognos TM1 серверіне жктелген Excel емес файлдарды сырты файл сияты
сатау арылы жаарта аласыз, одан кейін олмен файлды серверге айта оса аласыз.

Процедура
1. Файлды Server Explorer бадарламасында екі рет басыыз.
Файл байланысан бадарламада таырып жолаында крсетілгендей TM163.doc
сияты уаытша файл атымен ашылады.
Мысалы, жктелген Word файлы Microsoft Word бадарламасында ашылады.
2. Файлмен байланысты бадарламаны пайдаланып, файла згертулер жасаыз
ж не бадарламаны Бас аша са тау ммкіндігін файлды жаа орына ж не
файл атымен сатау шін пайдаланыыз.
Ескерту: Жаа жаартылан файлды атын ж не орнын есте сатап алыыз,
себебі оны сіз айта ТМ1 келесі адамда оса аласыз.
3. Server Explorer бадарламасында, файлды ескі нсасын тінтуірді о жаымен
басыыз ж не Жою тймешігін басыыз.
TM1 Жоюны Растау тілатсуын ескі файлды жою шін крсетеді.
4. Жаартылан файлды“Файл сілтемелерін бадарламаа осу” бетте 90 блімінде
сипатталан адамдарды пайдаланып айта осыыз.

92

TM1 зірлеушілер шін

URL сілтемелерін бадарламаа осу
http:// ж не https:// протокол шін бадарламаа URL мекен-жайын оса аласыз.
Сіз TM1 Server Explorer, немесе TM1 Вебінен IBM Cognos TM1 бадарламасында
URL мекен-жай сілтемесін ашан кезде, URL мекен-жайны масатты кзі сізді
жйелік депкі веб шолысында крсетіледі.

Процедура
1. Server Explorer бадарламасында, URL сілтемесін осатын бадарламаны
тінтуірді о жаымен басыыз ж не URL осу тймешігін м тінм ндік м зірде
басыыз.
URL осу тілатысу терезесі ашылады.
2. Толы URL мекенжайын, оан оса http:// немесе https:// протоколын енгізііз.
Мысалы: http://www.Company.com
3. URL мекенжайы шін сипаттаыш атты енгізііз.
Мысалы: Компанияны веб-торабы
4. OK тймешігін URL мекенжайына осу шін басыыз.
URL мекен-жайы байланысы шін жйелік депкі белгішесін падалану арылы
ТМ1 бадарламасына URL мекен-жайы осылды.

ТМ1 бадарламаларында Нысан, Файл ж%не URL сілтемелері мен
істеу
IBM Cognos TM1 бадарламасында нысанга депкі рекетті орындау шін сілтемені
нысанды, файлды немесе URL мекн-жайын екі ретбаса аласыз.
нысан сілтемесін тінтуірді о жаымен басып, м тінм ндік м зірден р нысан шін
олданылатын рекетті тадаыз.
Келесі кестеде ТМ1 бадарламасынан сіз атынаса алатуран барлы нысан, файл
ж не URL мекен-жайыны депкі рекеттерін сипаттайды.
Сілтеме т;рі

депкі рекет

Текше

Текшені депкі крінісін Текше арау ралында ашады.

Текше крінісі

Кріністі Текше арау ралында ашады.

(лшем

Жиын дегіште лшемні депкі жиынын ашады. Егер депкі
жиын аныталмаса, Барлы жиын ашылады.

Ішкі жиын

Жиын дегіште жиынды ашады.

Процесс

Процесті TurboIntegrator терезесінде деу шін ашады.

Кнделікті жмыс

Егер негізгі рекет белсенді болмаса, негізгі рекетті Негізгі
рекетті орнату шеберінде ашады. (Белсенді негізгі рекетті ашу
ммкін емес.)

Файл

Файлды Microsoft Windows файл трі параметрлерінде
конфигурацияланандай байланысан бадарламада ашады.
Мысалы, .xls файл Excel жатында ашылады.

URL

URL мекенжайын жйені депкі веб-шолышында ашады.

Ескерту: Баса IBM Cognos TM1 серверінде орындалан ТМ1 нысандарына
атынасуда, сервер іске осылып істеу ммкін ж не сіз оан кіре аласыз.
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v Іске осылан серверде орын алан нысана сілтемені атынас рекетеін
жасасаыз, біра ол мен байланысыыз жо болса, ТМ1 серверге кіруді срайды.
v Іске осылмаан серверде орын алан нысана сілтемені атынас рекетеін
жасасаыз, ТМ1 келесі м селені ескертеді: Нысан орын алан сервер жауап
бермеді. Сервер жетектегіш крсетілімін жаартасыз ба?
Сілтеме атынасын алпына келтіру шін, бастапы нысан бар серверді іске осыыз.

ТМ1 бадарлама сиапттарын кру
IBM Cognos TM1 бадарламасында сілтемелерді ж не ішкі бадараламаларды
сипаттарын кру шін келесі адамдарды орындаыз.

Процедура
1. Бадарламаны Server Explorer бадарламасында тадаыз.
2. Егер Сипаттар блігі Server Explorer бадарламасында крінбесе,
басыыз.
Крсету,Сипаттар терезесі
Сипаттар блігі барлы сілтемелер ж не осымша бадарламалар туралы
апаратты кемінде Оу атынасы бар бадарламаа крсетеді. Ешбір атынасы
жо сілтемелер ж не осымша бадарламалар Server Explorer бадарламасында
шыпайды, осылайша мына элементтерді сипаттарын кру ммкін емес.
Тадалан ТМ1 бадарламаны бір ана жылдам ішкі бадарламалары Сипаттар
ауыымында пайда болады.
3. Сипаттар блігінде элементтерді сипат м ні бойынша срыптау шін,
срыптауды олданатын баан жапсырмасын басыыз. Мысалы, элементтерді
аымдаы кй бойынша срыптау шін, К;й баан жапсырмасын басыыз.
Yр сілтеме ж не осымша бадарлама шін, келесі сипаттар крсетіледі.
Сипат

Сипаттама

Атауы

Тадалан бадарламада шыатын сілтемені немесе осымша
бадарламаны аты.
Басты нысан аттарына тікелей атысты емес сілтеме аттарын деуге
болады. Мысалы, тмендегі суретте, Баа сілтемесі PriceCube деп
аталатын бастапы текшеге арайды.

Жйе аты

v Е кп сілтемелер шін, Жйе аты сілтеме крсететін бастапы
нысанны наты аты болып табылады.
v IBM Cognos TM1 серверінде жктелген файлдар шін Жйе Аты
ТМ1 серверіндегі файла таайндалан аты болып табылады. ТМ1
серверіне жктелген файлдар шін атауы ережелері “Жктелген
файлдарны TM1 серверіне арналан т ртібі” бетте 91 сипатталан.
v Сілтеме ретінде тіркелген файлдар шін, Жйе аты файлды UNC
жолы болып табылады.
v Жйе аты сипаты осымша бадарламалара олданылмайды.

Сервер

Сілтемелер шін кзі нысандар саталан TM1 сервері.
Мысалы, жоарыдаы суретте, Валюта сілтемесіні бастапы текшесі
ойма серверінде бар.
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Сипат

Сипаттама

Жеке

Осы сипат тек жиындара ж не кріністерге олданылады.
Жеке сипат жиын немесе крініс сілтемесіні бастапы кзі жеке
нысан екенін крсетеді. И сипат м ні бастапы кзді жеке нысан
екенін крсетеді. Жо жалпы нысанды крсетеді.
Мысалы, жоарыдаы суретте, Солтстік Америка валютасы жиын
сілтемені бастапы кздері, сондай-а, Солтстік Америка баа
жоспары ж не Солтстік Америка лгілер кріністері барлыы жеке
нысандар болып табылады.

Кй

Осы сипат сілтемелерді ж не осымша бадарламаларды аымдаы
ол жетімділігін крсетеді. ?ш ытимал Кй м ндері бар:
v

&ол жетімді - сілтеме немесе осымша бадарлама пайдалану шін
ол жетімді.

v &осылма ан - Сілтемелер саталан шін зі нысандар бар ТМ1
серверіне осылмадыыз. Сілтемеге атынасты алпына келтіру
шін, серверге кірііз.
v &ол жетімді емес - сілтеме сатау шін ТМ1 сервердегі кзі нысан
іске осылмады, сондытан сілтемеге кіру ммкін емес.
>ауіпсіздік

Осы сипат сілтемені немесе осымша бадарламаны ауіпсіздік
артышылыын крсетеді.

ТМ1 бадарламаларынан Нысан, Файл ж%не URL
мекен-жайы сілтемелерді жою
IBM Cognos TM1 бадарламасынан сілтеме нысанын жою шін келесі адамдарды
орындаыз.

Процедура
1. Нысан сілтемесін бадарламада тінтуірді о жаымен басыыз.
Ескерту: Нысан сілтемесін бадарламада тадау керек. Егер бастапы нысанды
сервер иерархиясыны бір жерінде тадасаыз, нысанды бадарламадан жою
ммкін емес.
2. Ба дарлама элементі,Жою тймешігін басыыз.
Файлды немесе URL сілтемесін бадарламадан жою шін:
v Файлды бадарламада тінтуірді о жаымен басыыз.
v Жою тймешігін басыыз.

TM1 бадарламаларында Нысан, Файл ж%не URL
мекен-жайы сілтемелерін айта атау
IBM Cognos TM1 бадарламасында нысана немесе файла жасалан сілтемеде
байланысан кзі файлды пайдалану шін аты жо. Бадарламадаы файл сілтемесін
немесе нысанын айта атай ж не кз файлына арналан осылымды сатай аласыз.

Процедура
1. Бадарламадаы сілтемені тінтуірді о жаын басыыз.
2. Тменде крсетілгендей &айта атау опциясын тадаыз:
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v Нысан сілтемесін айта атау шін Ба дарлам элементі, &айта атау тймешігін
басыыз.
v URL мекенжайын немесе файлды айта атау шін &айта атау тймешігін
басыыз.
Сілтеме аты делу шін тадалады ж не оылады.
3. Сілтемеге арналан жаа атты жазыыз.
4. Enter пернесін басыыз.

TM1 бадарламасы ар ылы сілтеме жасалан басты
нысандарды жою
IBM Cognos TM1 бадарламасы арылы сілтеме жасалан бастапы нысанды жою
кезінде, TM1 бадарламадан тадалан сілтеме тиісті нысанды жоялмайды.
Мысалы, егер Канада сатылымдары крінісін деректер серверінен жойатын болсаыз,
Канада сатылымдары крінісіне арналан осы сілтеме Солтстік Америка
сатылымдар бадарламасында алады.
Егер сіз нысанны немесе файлды бадарламадаы сілтемесін ашу рекетін
жасасаыз, біра осы нысанны немесе файлды айнар кзі IBM Cognos TM1
серверінен жойылан болса, TM1ате хабарды 'sdata' серверінде 'US Sales' нысаны
табылмады ж не сілтемені жойыыз деп крсетеді.
Файла немесе нысана арналан кз серверден жойылан бадарламада болан кезде,
с йкес келетін сілтемені бадарламадан жою керек. М ліметтерді мына “ТМ1
бадарламаларынан Нысан, Файл ж не URL мекен-жайы сілтемелерді жою” бетте 95
мекенжайдан араыз.

ТМ1 бадарламасы &шін аупсіздікті бас ару
Келесі блімде IBM Cognos TM1 серверіндегі пайдаланушы топтары шін IBM
Cognos TM1 бадарламаларына ж не сілтемелеріне арналан аупсіздік
артышылытарын калаый таайындау керек екенін, сонымен атар ТМ1
бадарламаларымен сілтемелерді алай жекелеу жане жариялау туралы сипаттайды.

Пайдаланушы топтарына ТМ1 бадарламалары ж%не
сілтемелері &шін 'аупсіздік арты шылы тарын
Таайындау.
Сіз IBM Cognos TM1 серверінде пайдаланушы топтарына жалпы элементтер шін
(не сілтеме не ішкі бадарлама) IBM Cognos TM1 жалпы бадарламаларында
аупсіздік артышылытарын таайындай аласыз. Элементтерге ауіпсіздікті
бадарламада баылау шін, сізде бадарламаа кімші артышылыы болуы керек.
Жеке бадарламалара ж не сілтемелерге арналан ауіпсіздікті таайындай
алмайсыз; тек осы пайдаланушы элементті атынастыра алатын жеке элементті
жасайды.

Процедура
1. Server Explorer де тінтірді о тймешігімен аупсідіті таа ндау элементтері
барТМ1 бадарламасын басыыз.
2. &ауіпсіздік, &ауіпсіздік тапсырмалары тймешігін басыыз.
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>ауіпсіздік тапсырмалары терезесі ашылады. Аымдаы жайгашан барлы жалпы
элементтерді (TM1 нысандары, файлдар,URL мекен-жайлары ж не ішкі
бадарламаларды) терезе тізімдейді.
3. >ауіпсіздікті анытауа арналан элементті иылысындаы яшыты ж не
ауіпсіздікті таайындауа арналан пайдаланушы тобын тадаыз.
4. >ол жетімді ауіпсіздік артышылытарыны бірін басыыз.
&ауіпсіздік
арты шылы ы

ТМ1 ба дарламаларына олдану
ретінде

Ешайсысы

Пайдаланушылар тобы мшелері
Пайдаланушылар тобы
бадарламаны немесе оны мазмндарын мшелері сілтемені кре
кре алмайды.
алмайды.

Оу

Пайдаланушылар тобы мшелері
бадарламаны креді ж не сілтемелерді
кемінде Оу артыышылыы бар
бадарламада пайдаланады. Мшелер
жеке сілтемелерді бадарламада да
пайдаланады.

Пайдаланушылар тобы
мшелері сілтемені
пайдаланады.

Yкімші

Пайдалнушылар тобы мшелері
бадарламаны креді, сілтемелерді
бадарламада пайдаланады ж не жалпы
ж не жеке сілтемелерді екеуін де
бадарламада жасайды. Сондай-а, олар
жеке осымша бадарламаларды жасайды.

Пайдаланушылар тобы
мшелері сілтемені
пайдаланады. Сондай-а,
олар сілтемені жаартады
немесе жояды. Олар жеке
сілтемелерді жариялайды
ж не жалпы сілтемелерді
жекешелендіреді.

Бадарламаа кімші артышылыы бар
мшелер ауіпсіздік артышылытарын
барлы сілтемелер ж не осымша
бадарламалар шін бадарламада
орнатады.

Сілтемелерге олданылады

5. >ауіпсіздікті анытайтын кез келген баса элементтер шін 3 ж не 4-адамдарды
айталаыз.
6. OK тймешігін басыыз.

Н%тижелер
Кез келген берілген пайдаланушылар тобы шін, сілтемемен байланысты нысана
белгіленген артышылы ЕШБІР боланда, О>У немесе YКІМШІ артышылыын
сілтемеге белгілеуі ммкін. Осы сценарийде, пайдаланушылар тобы мшелері
сілтемені бадарламада кре алмайды.
Мысалы, егер пайдаланушылар тобы ЕШБІР артышылыын текшеге белгілесе, біра
сол текшені сілтемесі шін О>У артышылыын белгілесе, пайдаланушылар тобы
мшелері текшені сілтемесін бадарламада крмейді.

ТМ1 бадарламаларын ж%не сілтемелерін жариялау
Келесі блікте IBM Cognos TM1 бадарламаларын ж не сілтемелерін алай жариялау
керек екенін сипаттайды. Мына іс-р сімдерін орындауа ажетті ауіпсіздік
артышылытарын анытау шін, "Бадарламаларды жасауа ж не арауа
арналанауіпсіздік талылаулары".
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Жеке ТМ1 бадарламаларын жриялау
Бастапы бадарламаны жариялауа арналан осы адамдар бойынша орындаыз.

Процедура
1. Server Explorer ішіндегі бадарламаны тінтуірді о жа тймешігін басыыз.
2. &ауіпсіздік, Жалпы ету тймешіктерін басыыз.
Ескерту: Жеке бадарламаны жариялааныыз кезде, IBM Cognos TM1 таын
барлы жеке сілтемелерді бадарлама ішінде жалпы нысандара жариялайды.

Жалпы нысандара арналан Бастап ы сілтемелерді
жариялау
Жалпы бадарламаларында бар бастапы сілтемелерді жариялай аласыз

Процедура
1. Server Explorer ішіндегі сілтемені тінтуірді о жа тймешігін басыыз.
2. Ба дарлама элементі, &ауіпсіздік, Жалпы ету опцияларын тадаыз.

TM1 бадарламаларымен Сілтемелерді жекелеу
Сіз IBM Cognos TM1 оамды бадарламалармен сілтемелерді желей аласыз.
Бадарламаны не сілтемені жеке ету шін, тек ана элементке ол жеткізуге болады.

ТМ1 оамды бадарламасын жекелеу
>оамды бадарламаны жекелеу шін осы адамдарды орындаыз.

Процедура
1. Server Explorer ішіндегі бадарламаны тінтуірді о жа тймешігін басыыз.
2. &ауіпсіздік, Жекелеу тарматарын тадаыз.
>оамды бадарламаны жекелеген кезде, йымдаы барлы оамды сілтемелер
де автоматты трде жекеленеді.
>оамды бадарлама жалыз нысан тріне бірдей аталан сілтемелерді амтитын
болса, бірі оамды, бірі жеке, string _Public бадарлама жекеленгенде оамды
сілтемеге олданылады.
Мысалы, келесі сурет бірі жеке, бірі оамды болатын аталан Солтстік Еуропа
сатуларын арап шыу шін екі сілтемені амитын Еуропалы Сатулар
бадарламасын крсетеді.

Еуропалы сатулар бадарламасын жекелеген кезде, оамды сілтеме жеке
сілтемеге трлендіріледі ж не оны аты мны оамды нысана жеке сілтеме
екенін крсететін Солтстік Еуропа Sales_Public деп згертіледі.

Атау згерісі ажет, себебі бадарлама жалыз нысан тріне екі бірдей атаулы
жеке сілтемелерді амти алмайды.
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'оамды сілтемені жекелендіру
>оамды сілтемені жекелендіру шін мына адамдарды орындаыз.

Процедура
1. Server Explorer ішіндегі сілтемені тінтуірді о жа тймешігін басыыз.
2. Ба дарлама элементі, &ауіпсіздік, Жекелендіру тарматарын тадаыз.

TM1 бадарламасындаы логикалы топтарды арау
IBM Cognos TM1 артышылытары бл логикалы топтауларда нысандармен
файлдарды кру ж не басаруа ммкіндік беретін бадарламалар. Бл TM1
пайдалануды жеілдетеді, себебі сіз нысандарды ж не файлдарды істі ерекшелейтін
бадарламасына трі бойынша реттелген нысандарды лкен тізімдерін сканерлеусіз
оай анытай ж не орындай аласыз.
TM1 пайдалануысын толыыра жеілдету шін нысандарды кріністерін трі
бойнша баса аласыз. Бл Server Explorer ішінде аныыра, оайыра шарлау крінісін
береді. (Yдепкі бойынша Server Explorer ішінде крсетілген барлы нысан трлері.)
Нысанны арнайы трін крсетуді ысу шін, Server Explorer ішінен Крініс,
<Нысан т;рі> тарматарын тадаыз. Бл крініс м зіріндегі нысан тріні
жанындаы сбелгіні алып тастап, Server Explorer ішіндегі нысан тріні крінісін
ысады. Келесі мысалда бадарламалардан баса барлы нысандар ысылады.
Ескерту: Server Explorer ызметінде берілген нысан трін ысан кезде, TM1
бадарламасыны ішінде осы тріндегі нысандарга жасалан сілтемелер лі да пайда
болуда. Дегенмен, басару нысандары Server Explorer ішінде ысыланда, басару
нысандары бадарламаларда да ысылады.

ТМ1 бадарламаларын ТМ1 Вебіне жариялау
IBM Cognos TM1 бадарламаларындаы барлы текше, кріністер, файлдар ж не
URL мекен-жайны сілтемелері автоматты трде TM1 Вебінде ол жетімді.
IBM Cognos TM1 10.2 нсасы ретінде Microsoft Excel жмыс параын Cognos TM1
веб бетіндегі веб пара ретінде арап шыу шін, файл Microsoft Excel 2007 немесе
кейінірек нсасы шін .xlsx немесе .xlsm файл пішімінде болу керек.
Солтстік Амеріка Сатылымдары – бл ТМ1 нысандарынын ж не Excel
файлдарынын жиыныны сілтемелерін атиан жалпы бадарлама деп есптейік. Сіз
sdata IBM Cognos TM1 серверіне TM1 Вебі арылы кірген кезінде осы сілтемелер
бадарламалар астында крсетіледі.
TM1 Вебінде істеп жатаныызда келесідей ашу ж не крсету шін сілтемене басу
ммкін:
v Текшелер мен кріністер тікелей TM1 Вебінде крсетіледі.
v Excel файлдары TM1 Веб паратары ретінде тек TM1 Вебінде крсетіледі.
Ескерту: Excel файлдар Excel бйрыы арылы оралан болса, & ралдар,
&ор ау ТМ1 Вебі арылы ол жеткізу ммкін емес.
v Excel емес файлдар здеріні байланысты бадарламасында ашылады ж не
крсетіледі.
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Ескерту: Кейбір файл трлері ж не бадарламалары ТМ1 Вебінен крінмейтін
болуы ммкін.
v URL сілтемелері блек веб-шолышта ашылады ж не крсетіледі.
Мысалы, ТМ1 Веб параы пішімінде ашу шін Excel файлын басыыз.
Ескерту: Веб параы тындырылан Excel файлында негізделген Веб параынын
баан енін ТМ1 анытайды. Егер Excel файл баандары жол ж не баан
жапсырмаларыны толы крсетілімін амтамасыз етпесе, жмыс параындаы
атысты жапсырмаларды иып алады.
Жалпы ж не жеке бадарламалады екеуіне де кіре аласыз ж не ТМ1 арылы сілтеме
жасай аласыз. Бір ана жеке бадарламаны не сілтемені жасаан пайдалануыш ТМ1
арылы элементке кіре алады. TM1 Вебіндегі жалпы ж не жеке бадарламалар мен
сілтемелерге атынасу ТМ1 серверінде кзі бадарламалар ж не сілтемелерді
анытаан аупсіздік артышылытары арылы аныталады. >ауіпсіздік
артышылытарын орнату туралы м ліметтерді“Пайдаланушы топтарына ТМ1
бадарламалары ж не сілтемелері шін >аупсіздік артышылытарын Таайындау.”
бетте 96 мекенжайынан араыз.

TM1 Веб пара сипаттарын орнату
Веб пара сипаттары Server Explorer ішінде Excel файлы Веб параы ретінде IBM
Cognos TM1 вебінде крінген кезде алай пайда болады ж не зін стайды екенін
баылау шін тешеледі.

Процедура
1. Server Explorer ішінде ТМ1 Веб параы жасалан Excel файлы бар ТМ1
бадарламасын ашыыз.
2. Excel файлын тінтуірді о жа тймешігін басыыз.
3. Сипаттар тймешігін басыыз.
ТМ1 Веб сиапттары тілатысу терезесі ашылды.
4. ТМ1 Веб параына сипаттарды орнату шін Басты ж не Сиапттарды Крсету
ойндыларында параметрлерді пайдаланыыз.
Веб сипаттары туралы осымша м лімет шін TM1 Perspectives, TM1 Architect жне
TM1 Web араыз.
5. OK тймешігін басыыз.

Ж&ктелген файлдара еренсілтемелерді жасау
Егер жктелген файла еренсілтемені стау шін Веб параы керек болса,
еренсілтеме IBM Cognos TM1 жктелген файла таайындайтын орынмен атын
амтуы ажет.
Жктелегн файлды ТМ1 бадарламасына оскан кезде, файлды кшірмесі IBM
Cognos TM1 серверінде сатадлады, ж не файл аты деректермен уаыт белгісімен
осылады. Мысалы:
Report_2006.xls_20070123212746.xls

Егер сіз еренсілтемеге ТМ1 таайындалан атты осмасаыз, байланыс ТМ1 Вебінде
істемейді ж не атені крсетеді, мысалы,
Файл жо: TM1://planning sample/blob/PUBLIC/.\}Externals\upload_test_2.xls".
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Процедура
1. Server Explorer ішінде, еренсілтемеге масаттау болатуран жктелген Excel
файлы шін таайындалан ТМ1 Ж;йі аты табу шін Сиапттар пайдаланыыз.
2. Келесі пішімді пайдаланып, жктелген Excel файла еренсілтеме жасаыз:
TM1://ServerName/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Filename

мнда:
v ServerName Excel файлы орын алан ТМ1 сервер аты.
v Filename жктелген Excel файлына ТМ1 таайындаан аты.
Мысалы:
TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\Report_2006.xls_20070123212746.xls

3. Excel файлда, сілтеме бар жмыс параына еренсілтеме осыыз.
4. ТМ1 бадараламасына жмыс параын осыыз, кейін файлды ТМ1 Вебінде
Жмыс параы ретінде крііз.

0x1A он алтылы табаны амтитын веб пара тарды
арап шыу
IBM Cognos TM1 Вебі 0x1A он алтылы табалар амтитін веб параын аша
алмайды. Егер сіз 0x1A он алтылы табалар амтитін веб параын ашу рекетін
жасасаыз, TM1 вебі келесі атені шыгарады:
MS Excel жмыс кітабын XML пішіміне трлендіру кезінде ате туындады: '', 0x1A он
алтылы м ні, жарамсыз таба. 54 жолы, 34 алпы.
Егер сіз 0x1A он алтылы табаларын веб параынан жойсаыз, файл ТМ1 вебінде
ашылады.
Ескерту: ASCIIOutput TurboIntegrator функциясы барлы жасалан файлдарды
соында 0x1A он алтылы табаны орналастырады. Егер сіз деректерді ASCII
файлына экспорттауда ASCIIOutput олдансаыз ж не файлды ТМ1 веб параында
ашуды рекет ылсаыз осы атеге кездесесіз.
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Блім 6. Деректерді деу жмыс пара тарымен
импорттау
Бл блім, жмыс параты деуін олдану арылы, IBM Cognos TM1 текшені
ішіне деректерді алай импортау туралы сипаттайды. (деу жмыс параы бл
згертілген Excel жмыс параы, оны ішінде бар текше ішіндегі орнына м ндерді
жіберу шін TM1 функцияларын пайдаланас.
Ескерту: >азіргі TM1 шыарылымында импорттау деректеріні жарамды ралдары
функционалды ескірген кезде жмыс паратарын деу. TM1 текшелеріне
деректерді імпорттау шін TurboIntegrator бадарламасын міндетті трде олдануды
сынамыз.
Тменде крсетілген таырыптар осы блімде сипатталады.
v Жмыс параы шолуын деу
v Деректерді жмыс паратарын пайдалану арылы импорттау

Жмыс параы шолуын деу
(деу жмыс параы бл згертілген Excel жмыс параы, онын ішінде бар болан
TM1 текшесіндегі орынына кіріс м ндерді жіберу шін функцияларды пайдалансыз.
Брыннан бар элементтерге тікелей салыстырлмайтын енгізу м ндерін трлендіруге
арналан жмыс паратары процессін пайдалана аласыз. Мысалы, тменде
крсетілген кестеде, бірінші екі баан м ндері жіберіліп жатан текшеге тікелей
с йкес келмейтін кодтарды амтиды.
Сценарий $ір

Fлгі

Крсеткіш

&а

А п

Нау

001

R54

S Series 1.8 L ...

Баа

25259.93

25830.76

25041.90

002

R54

S Series 1.8 L ...

Баа

25259.93

25830.76

25041.90

001

R32

S Series 1.8 L ...

Баа

25259.93

25830.76

25041.90

002

R32

S Series 1.8 L ...

Баа

25259.93

25830.76

25041.90

001

R1A

S Series 1.8 L ...

Баа

25259.93

25830.76

25041.90

002

R1A

S Series 1.8 L ...

Баа

25259.93

25830.76

25041.90

001

R30

S Series 1.8 L ...

Баа

25259.93

25830.76

25041.90

002

R30

S Series 1.8 L ...

Баа

25259.93

25830.76

25041.90

Осы мысалда, бірінші баандаы кодтар Actvsbud лшеміндегі элементтерді
крсетеді. >арапайым IF ызметін олдану арылы, 001 элементін Actual м ніне
ж не 002 элементін Budget м ніне трлендіре аласыз.
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Екі баан Грекия, А>Ш, Аргентина сияты айматарды салыстыратын трт айматы
кодттарды амтиды. Егер блар тек м ндер болса, кірістірілген IF формуласын
элементтерге арналан м ндерді трлендіру шін жаза аласыз. О м ндер
шыарылымдарыны саны ретінде, кірістірілген IF формуласын жазу клемді ж не
атеге душар болыш болады. Баламалы трде, элемент аттарын отаруа арналан
іздеу кестесі ретінде ызмет ететін екі лшемдік текшені жасай аласыз.

Деректерді жмыс пара тарын пайдалану ар ылы импорттау
Келесі тапсырмаларды орындау шін делетін жмыс параын жасауа болады:
v Трлендіруді ажет ететін енгізу жолдарынан деректерді импорттаыз.
v Текшелерді немесе біріктірулерді жасамай, текшелерді жаартыыз.
v Деректерді импорттау шін кеей аймаы ретінде олданыыз.
ТМ1 жмыс параыны деуде бірінші жолына бірден кірістірілген жазуларды
оуйды, кейін жазумен байланысты деректер м нін ТМ1 текшесіне жібереді.
Алашы жмыс параы жолыны тменгі жаындаы деу жмыс параы амтиды:
v Элемент аты емлесін тексеруге с йкес келмейтін, элемент атауларына
жылжытатын м ндерге арналан трлендіру нсаулары.
v Кез келген деректерді трленіду импортталмас брын деректер м ндерін згертеді.
v Енгізу деректерін текшедегі яшытара жылжытатын дерекорды жіберу (DBS)
формулалары. Yрбінр формула алашы жолдын м нін текшені рбір лшемінде
бір элемент арылы аныталан текшедегі орына жібереді.
Ескерту: (делетін жмыс паратарында DBSW формулаларын емес, DBR
формулаларын олдану ажет. (делетін жмыс паратарында DBRW
формулалардан крі, DBR формулаларын олдану ажет.
v Yрбір енгізу жолындаы баса м ндер элемент атауларын тікелей немесе
трлендіру нсаулары арылы береді.
Келесі процесс деректерді импорттау шін ажетті адамдарды жинатайды:
v Мысал ретінде алашы енгізу жазбасын деу жмыс параында оыыз.
v Енгізу м нін текше рылымымен салыстырыыз.
v >ажет болса, енгізу м ндерін элемент атауларына жылжытыыз.
v Текше яшыын тарататын рбір енгізу м ні шін DBS формуласын
растырыыз.
v Барлы енгізу жазбаларын деіз.

Бірінші енгізу жолында о у
Деректерді тмнде крсетілген деректер кздерінен деуге арналан деу жмыс
кестелерін пайдалана аласыз:
v ASCII файлдары
v ODBC деректер кздері
v TM1 текшелері
Келесі ш блімдер рбір деректер кздерінен ішкі жазылымды оуа арналан
адамдарды береді.
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Процедура
1. Жаа Excel жмыс параын жасаыз да, басаларыны кез келгенін жабаыз.
2. TM1 > Процес деректері > Мысал басыыз.
Тадау текшесі, ODBC немесе >рылымсыз файлды тілатысу терезесі
ашылады.
3. Осы деректер кзін тадау шін Текше, ODBC немесе & рылымсыз файл
тймешіктерін басыыз.
Тадау тілатысу терезесі ашылады.
4. Кз текшесін, деректер кзін тадаыз да, файлды енгізііз ж не OK тймешігін
басыыз.
Мысалы, енгізу файлы шін, price.cma файлын \install_dir\PДеректер каталогында
тадаыз. ODBC деректер кзі шін, Клиентті ж не >пия сзді згертііз (егер
ажетті болса).
Енгізу файлы шін, енгізу файлыны бірінші есебі деу жмыс параыны
бірінші жолыдна крсетіледі.
5. Енгізу файлы шін $деу, Са тау тймешіктерін басып, PriceProcessing.xls
ретіндегі деу жмыс параын сатаыз.
6. ODBC деректер кзі шін, кестені тадаыз да, OK тймешігін басыыз.
ODBC кзіні бірінші есебі жмыс параыны бірінші жолында крсетіледі.
7. Кз текшесі шін Экспорт тймешігін басыыз.
Кз текшесіні бірінші есебі жмыс параыны бірініші жолында крсетіледі.

Енгізу есептерін Текшені рылымдарымен салыстыру
?лгі SalesCube текшесіндегі олдап жасайтын процесс деректеріндегі мысалдарда
тмендегі рылымдар бар.
$лшем

Fлгі элементтер

Actvsbud

Наты, бюджет

(ір

Аргентина, Бельгия, А>Ш

?лгі

S сериялы 1.8 L Sedan, S сериялы 2.0 L Sedan

Account1

Бірлік, Сатылымдар, Баа

Ай

>а, Ап, Нау, С у

SalesCube текшесін орналастыру шін, деректер кзіндегі рбір есепте тмендегі
егжей-тегжейлер болуы керек:
v Бір немесе одан кп яшы м ндері.
v Yртрлі лшемдерді элементтеріні аттары рбір импортталан м нге арналан
яшы орнын анытайды немесе элемент аттарын салыстыра алатын м ндерді
енгізііз.
Элемент апараты аятала алады. Мысалы, кз есептерінде жалыз жола арналан
бірнеше м ндері болса, осы крсеткіш міндетті емес болып табылады. Жо
крсеткіштерді DBS формуласын пайдалана отырып сына аласыз.
(деу жмыс параында пайда болатындай етіп, тмендегі есепті араыз. Осы
есепте жалыз клік лгісіне арналан айлы баа деректері бар. SalesCube текшесіне
арналан осы деректерді салыстыру бірінші, элемент аттарына арналан енгізілетін
екі м нді ж не жо элементтер аттарын сынуды ажет етеді.

Блім 6. Деректерді (деу жмыс паратарымен импорттау
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Yрбір енгізу м нін тексерііз:
v A1 яшыы наты немесе бюджет тіркелгілері ретіндегі баа деректерін
анытайтын кодын амтиды. Actvsbud лшемі ндегі екі жлемент болып
табылатын 001 коды Натыны крсетеді ж не 002 Коды Бюджетті крсетеді. Excel
IF функциясын пайдалана отырып элемент аттарына арналан мына м ндерді
трлендіре аласыз.
v B1 яшыы Айма лгеміндегі элемент атына с йкес келетін айматы кодты
сынады. Енгізуде трлендіруді срайтын 21 айматы кодтары бар деп санаыз.
Мына м ндерді трлендіру шін, іздеу кестесі ретінде ызмет атаратын екі
лшемді текшені жасай аласыз.
v C1 яшыы клік лгісі аттарын наты ?лгі лшемінде табыландай сынады. Еш
трлендіру ажет етілмейді.
v D1 яшытары I1 арылы айлы деректерді сынады. Ай лшеміндегі элементтерге
арналан осы деректерді салыстыру керек.
Account1 лшеміндегі элемент болып табылатын Бааны амтитын яшыыны
рбір кз есебі жо. Осы м нді текшеге жіберілетін деректер м ндері болып
табылатын DBS формулаларына тікелей крсетеді.

IF формулаларын олданып т&рлендіру
price.cma ішіндегі алашы баан сценарций кодын амтиды, 001 наты ж не 002
бюджет шін. Excel IF функциясын Actvsbud лшемінен с йкес элементті атына
кодты трлендіру шін олдануа болады.

Процедура
1. (делетін жмыс параыны A3 яшыын ныыз.
2. Келесі формуланы енгізііз:
=IF(A1="001","Actual","Budget")

С%йкестендірілген белгілерді олданып жылжыту
D1 ж не O1 аралыындаы яшытар ай лшеміндегі (а-жел) 12 элементке
жылжытылатын м ндерді амтиды. Осы енгізу баандарды рашан бірдей айа
жылжытылатындытан, элемент атауларын тікелей делетін жмыс паратарына
енгізііз.
Элемент атаулары лшемдегі емлені тексеру д л с йкес келу керек. Ішкі жинаты
деу ралынан оларды кшіру арылы атаулар емлесіні дрыс еместігіні алдын
алуа болады.
Келесі адамдар ішкі жинаты деу терезесінен элемент атауларын кшіру жолын
крсетеді.
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Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. Ай лшемін екі рет ныыз.
Ішкі жиын дегішіні терезесі ашылады.
3. Тарма аумаына а-жел он екі айды енгізііз.
4. $деу, Элементтер тадау, тік параметрлерін тадаыз.
5. (делетін жмыс параына оралыыз.
6. D3 пернесін тінтуірді о жа тймешігімен нып, &ою п рменін тадаыз.
TM1 D3 яшыынан бастап элемент аттарын клденеінен ояды.

Іздеу текшесін пайдалана отырып т&рлендіру
B бааны, екінші енгізу бааны клік лгілері сатылатын 21 айматы анытайтын
кодтарды сынады. Мысалы, R54 Аргентинаны сынады. Элемент аттарына арналан
мына кодтарды трлендіру шін екі тадау бар:
v Кірістірілген IF формуласы. Кодтар шыарылымдарыны тізімі ретінде бл
олайсыз тадау болады.
v Айматы аттара арналан іздеу текшесі ретінде ызмет атаратын екі лшемдік
текшені жасаыз, сосын аттарды DBR формуласын пайдалана отырып алыыз.
RegCodes ж не RegName, екі лшемі бар Translate атты іздеу текшесін жасаймыз.

Бірегей атауларды импорттау
TurboIntegrator м нін олданып енгізу баанынан м ндері бірігей болатын лшемді
жасай алады. Осы мысалда екінші баан price.cma болады.

Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. Тарма аумаында Процестер параметрін тадап, Жаа процесті жасау
тймешігін басыыз.
TurboIntegrator тілатысу терезесі ашылады.
3. ASCII деректер кзіні трін крсетііз.
4. Деректер кзі атын Шолу тймешігін басып, price.cma file in your
\install_dir\Pdata каталогына шолу жасаыз.
5. Айнымалы мндер ойындысын ныыз.
6. Импортталатын кодтарды арапайым ететіннен баса барлы баандар шін
Елемеу п рменіне Мазм н трін тадаыз. Осы мысалда 2-баа импортталатын
кодтарды береді (R54 лгі м нін анытайды).
7. Карталар ойындысын ныыз.
8. Текшелер ішкі ойындысыны Текше рекеті ж не Деректер рекеті блімдерін
тадап, Ешбір рекет тймешігін басыыз.
9. $лшемдер ішкі ойындысын нып, келесі рекетті орындаыз:
v Аудару п рменін $лшем рісінде тадаыз.
v Жасау п рменін рекет тізімінен тадаыз.
v Сагды м нін Элемент т;рі тізімінен тадаыз.
10. Файл, Са тау тарматарын тадап, процесті create_RegCodes_dimension ретінде
сатаыз.
11. RegCodes лшемін жасау шін Файл, Орындау тарматарын тадаыз.

Блім 6. Деректерді (деу жмыс паратарымен импорттау
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Н%тижелер
RegCodes енді Server Explorer ішіндегі лшем ретінде ол жетімді.

RegName лшемін жасау
Жалыз жол элементімен RegName лшемін жасау шін осы адамдарды орындаыз.

Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. Тарма аумаында $лшемдер параметрін тадап, Жаа лешмді жасау
тймешігін басыыз.
Осы $лшем дегіші ашылады.
3. $деу, Элементті кірістіру тарматарын тадаыз.
(лшем элементін кірістіру тілатысу терезесі ашылады.
4. Элемент аты рісіне Аты деп енгізііз.
5. Элемент т;рі тізімінен Жол параметрін тадаыз.
6. &осу тймешігін басыыз.
Атау элементі енді жол элементі ретінде ашылады.
7. OK тймешігін басыыз.
8. $деу, Са тау тарматарын тадап, лшемді RegName ретінде сатаыз.

Аудару текшесін жасау
Аудару текшесін жасау шін осы адамдарды орындаыз.

Процедура
1. Server Explorer ішінде Текшелер параметрін тінтуірді о жа тймешігімен
нып, Жаа текшені жасау тймешігін басыыз.
Текшені жасау терезесі ашылады.
2. Текше аты рісіне Аудару деп енгізііз.
3. &ол жетімді лшемдер жолаында RegCodes тймешігін екі рет ныыз.
RegCodes жаа текше жолаында лшемдерге жылжытады.
4. &ол жетімді лшемдер жолаында RegName тймешігін басыыз.
RegName текше жолаындаы лшемдерге жылжытады.
5. Екі лшемді аудару текшесін сатау шін OK тймешігін басыыз.

Аудару текшесін тарату
Текшені арау ралын олданып енді айма кодтары шін с йкес айма кодтарын
енгізуге болады.
Келесі адамдар Аудару текшесін айма атауларымен тарату жолын крсетеді.

Процедура
1. Server Explorer ммкіндігіні Тарма аумаы терезесінде Аудару тймешігін
басыыз.
Текшені арап шыу ралы ашылады.
2. Аудару текшесіні рбір лшеміндегі элементтерді кру шін F9 пернесін
басыыз.
3. Нсау ретінде кестені олданып айма кодтарына с йкес келетін айма
атауларын енгізііз.
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RegCode

Атауы

R54

Аргентина

R32

Бельгия

R55

Бразилия

R1B

Канада

R56

Чили

R45

Дания

R33

Франция

R49

Германия

R44

Zлыбритания

R30

Греция

R353

Ирландия

R39

Италия

R352

Люксембург

R52

Мексика

R31

Нидерланды

R47

Норвей

R351

Португалия

R34

Испания

R46

Швеция

R1A

Америка >рама Штаттары

R598

Уругвай

4. Server Explorer бадарламасына айту шін Файл, Жабу тарматарын тадаыз.
5. Server Explorer ішінде яшы м ндерін сатау шін Файл, Барлы деректерді
са тау тарматарын тадаыз.

DBR формуласын жасау
(делген жмыс параында оылатын рбір айма коды шін айма аттарын
шыаратын DBR формуласын жасауа болады.
Ескерту: (делетін жмыс паратарында DBRW формулаларын емес, DBR
формулаларын олдану ажет.

Процедура
1. (делетін жмыс параында B3 яшыын ныыз.
2. TM1 > $рнекті $деу басыыз.
3.
4.
5.

6.

Формула деу жолаы ашылады.
DB Ref элементін ныыз.
Текше тілатысуын тадау терезесі ашылады.
Тадау тймешігін басыыз.
Yр трлі текшені тадау тілатысу терезесі ашылады.
local:Translate тармаын тадап, OK тймешігін басыыз.
ТМ1 RegCodes лшеміні элементі B1 яшыында екенін дрыс кздейді, біра
RegName арналан элементті таба алмады ж не оны аныталмаан деп крсетеді.
RegName тймешігін басыыз.
Блім 6. Деректерді (деу жмыс паратарымен импорттау
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Ішкі жиын дегіші ашылады.
7. Аты элементін тадап, OK тймешігін басыыз.
regname рісі енді Тадалан трінде крсетіледі.
8. Аударылатын аны таманы деу тілатысу терезесінде OK тймешігін
басыыз.
Формуланы деу татасы енді толы формуланы крсетеді:
=DBR("local:Translate", $B$1, "Name")

Бл формула B1 яшыындаы Regcodes элементіні иылыысында табылан
Аудару текшесіні м нін ж не Regname элемент атауын айтарады.
9. Формуланы B3 яшыына кірістіру шін OK тймешігін басыыз.

Н%тижелер
Енді B3 яшыы Аргентинаны крсетеді, ол R54 коды шін дрыс айма болады.

Дерек орды жіберу (DBS) формулаларын жасау
Санды деректер м ндерін текшеге жіберетін DBS формулаларын жасауа болады,
себебі:
v Actvsbud лшеміндегі элементтерге салыстыру шін трлендірілген кодтар.
v Region лшеміндегі элементтерге салыстыру шін трлендірілген кодтар.
v Бірнеше деректер м ндерін оларды с йкес айларына трлендірдііз.
Кнді ж не салыстыру нсауларын амтитын жолдарды астындаы жола DBS
формулаларын кірістірііз. Бірінші жола кірістірмеіз, себебі ТМ1 деу жмыс
парарындаы жазуларды оуннан олар айта жазылады.

Процедура
1. Алашы DBS формуласын сатайтын бос яшы, D4 яшыын ныыз.
2. TM1 > $рнекті деу басыыз.
Формула деу жолаы ашылады.
3. DB жіберу тймешігін басыыз.
ТМ1 текшеге жіберілетін м нді тадауды сынылады.
4. >а яшы м нін амтитын D1 яшыын екі рет ныыз.
TM1 яшы сілтемесіні трін тадауды срайды.
5. Column Rel тймешігін басыыз.
DBS формуласы рашан 1 яшыына сілтеме жасайды, біра баан сілтемесі
формуланы орнына атысты болады.
TM1 яшытаы деректер трін крсетуін срайды.
6. Санды тймешігін басыыз.
Текшені тадау тілатысу терезесі таратылатын текшені тадауды ескертеді.
7. Тадау тймешігін басыыз.
Yр трлі текшені тадау тілатысу терезесі ашылады.
8. local:SalesCube текшесін тадап, OK тймешігін басыыз.
Текше сілтемесін деу тілатысу терезесі текшеге жіберілетін (D1 яшыы)
м н шін салыстыру нсауларыны кбін крсетеді.
A3 яшыы Actvsbud лшеміндегі элементті береді.
v Cell B1 айма лшеміндегі элементті береді.
v Cell C1 ай лшеміндегі элементті береді.
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v Cell D3 ай лшеміндегі элементті береді.
Трлендіруді аятау шін, Account1 лшемі шін элементті анытау ажет.
Price.cma баа м ндерін амтиды, сондытан барлы DBS формулаларын баа
элементіне трлендіру ажет.
9. тіркелгі1 тймешігін басыыз.
Ішкі жиын дегіші ашылады.
10. Ба а тармаын тадап, OK тймешігін басыыз.
Текшеге деу сілтемесіні account1 рісі тілатысу терезесі енді тадалан
параметрін крсетеді.
11. OK тймешігін басыыз.
Формуланы деу татасы жасалан DBS функциясын крсетеді:
DBS(D$1,"local:SalesCube",$A$3,$B$3,$C$1,"Price",D$3)

Формуланы толы тсіндіру шін “DBS синтаксисі” блімін араыз.
12. (делген жмыс параына осы формуланы орналастыру шін OK тймешігін
басыыз.
13. D3 яшыындаы формуланы E3:O3 ауымына кшірііз.
14. PriceProcessing жмыс параын сатаыз.

DBS синтаксисі
DBS фунциясы тменде крсетілген синтаксисті пайдаланады:
DBS (value, server:cube, e1, e2[,...en]):
Аргумент

Сипаттама

м н

Санды м н текшеге жіберіледі.

сервер:текше

Текшені аты жіберілген м нді алады. Текше атында текшесіндегі
серверді аты бар префиксі болуы керек мысалы, sdata:SalesCube.

e1,...en

Элементтері м нді алатын текшедегі яшы орнатуын анытайды.
Элемент д лелдерді лшем ретінде крсетеді. Мысалы, e1 текшені
бірінші лшеміндегі элементі бі болуы керек, e2 текшені екінші
лшеміндегі элементі болуы керек.

Деректер кзін текше ішіне деу
(деу жмыс кестесін жасаан со, деректерді текше ішіне дей алады.
Осы блімдегі жаттыуларды аятасаыз, PriceProcessing жмыс кестесі баа
м ндерін SalesCube текшесіне дейді.
Алынан ережелер яшытарыны м ндері делмейтіндей, ережелермен
есептелетін текше яшытарына арналан м ндерді жазуа арналан деу жмыс
кестесін пайдаланбайды.
v Бірінші ережелермен алынбайтын SalesCube ішіндегі Баа м ндерін тексеруііз
керек.
v Сосын деректер кзін текше ішіне дей аласыз.

Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. Осы SalesCube текшесін екі рет басыыз.
3. Ереже текшеге тіркелетіндігін тексерііз. Ал олай болмаса, 8-ші адама ткізіп
жіберііз.
4. Егер ереже тіркелетін болса, Ережелер дегіші ішіндегі ережені ашыыз.
Блім 6. Деректерді (деу жмыс паратарымен импорттау
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5. Бааны ережелермен есептелетіндігін кру шін ережені тексерііз.
Ескерту: Санды ж не біріктірілген дегейлер екеуіні жанындаы Бааа
арналан м нді есептейтін тменде крсетілген нсауды амтитын ережені
ескерііз:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

Осы нсау санды ж не біріктірілген дегейлер екеуіні жанындаы Бааа
арналан м нді есептейді.
6. Бааны есептеуін ажырататын екі нсауды бас жаындаы фунт белгісін
енгізііз (#).
#[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);#C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

7. Ережені сатаыз.
Price.cma кз файлын SalesCube ішіне деуге арналан деу жмыс кестесін
пайдалана аласыз.
8. Егер ешандай ереже тіркелмесе, кез келген салыстыру нсаулытарын ж не
DBS формулаларын амтитын деу жмыс кестесін ашыыз.
Ертеректегі лгілер бойынша орындасаыз, PriceProcessing деу жмыс
кестесін ашыыз.
9. Кез келген баса жмыс кестелерін жабыыз.
10. TM1 > Процес деректері > Процес басыыз.
Тадау текшесі, ODBC немесе >рылымсыз файл тілатысу терезесі ашылады.
11. & рылымсыз файл тймешігін басыыз.
Тадау енгізу рылымсыз файлыны тілатысу терезесі ашылады.
12. Price.cma кз файлын тадап, OK тймешігін басыыз.
TM1 кзі файлды дейді. Процесс барысында деу татасы крсетіледі.
(деу жмыс параыны бірінші жолындаы кзі файлды р жазбасын ТМ1
кезекпен оиды. (деу жмыс кестесі рбір есеп оыланнан кейін айта
есептеледі ж не DBS формулалары текшені деттегі яшыына арналан
бірінші жолына м ндерді жібереді.
13. SaleCube текшесін шолып, Баа м ндеріні Price.cma ішіндегі м ндермен
жаартыландыын ескертііз.
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Блім 7. TM1 Нысандарына атынасты бас ару
Бл блім IBM Cognos TM1 серверінде барлы IBM Cognos TM1 орнатулар шін
нысандара атынасуды алай шектеу керек екенін, тпнсалыты растау дісіне
арамастан сипаттайды.

Топтара арналан 'ауіпсіздік  ы тарын таайындау
TM1 арасты кез келген кімшілік емес пайдаланушы тобы шін нысан дегейлі
аупсіздігін таайындай аласыз. Топтара аупсіздік ытарын таайындаумен
пайдаланушыларды TM1 нысандарына атынасуын баылай аласыз.
Ескерту: ADMIN, DataAdmin немесе SecurityAdmin топтарына арналан ауіпсіздік
ытарын таайындай алмайсыз. Осы топтара арналан ытар TM1
&ауіпсіздік та айындаулары тілатысу терезесінде ажыратылан болып пайда
болады ж не алдын ала аныталады.
>абылданатын ауіпсіздік дегейі енгізулеріні Аылшын нсаларын ана жазыыз.
Келесі кілтсздер мында крсетілетін TM1 яшы аупсіздіін баылау текшесінде
олмен аупсіздік дегейлерін енгізу кезінде пайдалануы ажет.
TM1 топтары шін нысан дегейлі аупсіздік ытары келесідей:
v
v
v
v

v
v

Admin - Топта текшеге, элементке, лшемге немесе баса нысана арналан толы
атынасу ыы бар.
Lock - Топ текшені, элементті, лшемді немесе баса нысанды дей ж не кре
алады ж не баса пайдаланушылара оларды жаартуа уаытша тиым сала алады.
Read - Топ текшені, элементті, лшемді, процессті немесе негізгі жмысты кре
алады, біра нысандаы операцияларды орындамайды.
Reserve -Топ текшені, элементті, лшемді немесе баса нысанды кре алады ж не
баса пайдаланушылара ола рды жаартуа тиым салуа арналан нысандарды
орай уаытша алады.
Write - Топ текшені, элементті, лшемді, процессті немесе негізгі жмысты кре
немесе жаарта алады.
None - Топ текшені, элементті, лшемді, процессті немесе негізгі жмысты кре
алмайды ж не нысандаы операцияларды орындамайды.

Тменде крсетілген кесте топтара таайындай алатын ауіпсіздік ытарын
сипаттай алады.

© IBM Corporation авторлы ытары 2007, 2017
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Admin

Сипаттама

Текше

Топ мшелері ои, жаза, орай, рсаулай ж не текшені жоя
алады. Жалпы текше кріністерін сатай алады. Сонымен
атар, олар ауіпсіздік ытарын осы нысана арналан баса
пайдаланушылара рсат ете алады.

Элемент

Топ мшелері атынаса, жаарта, орай, рсаулай ж не
элементті жоя алады. Сонымен атар, олар ауіпсіздік
ытарын осы нысана арналан баса пайдаланушылара
рсат ете алады.

(лшем

Топ мшелері оса, жоя ж не лшемдегі элементтерді айта
реттей алады не лшемді орай немесе рсаулай алады. Олар
жалпы лшем жиындарын сатай алады. Сонымен атар, олар
ауіпсіздік ытарын осы нысана арналан баса
пайдаланушылара рсат ете алады.

>олданба

Топ мшелері бадарламаны кре алады, бадарламаны
ішіндегі сілтемелерді пайдаланыыз ж не ос жалпы
бадарламадаы ж не жеке сілтемелерді жасаыз.
Топтабадарламаа арналан Admin ерекшелігі бар кезде, Топ
мшелері баса топтара арналан бадарламадаы ішк і
бадарлааларды ж не барлы сілтемелерге арналан ауіпсіздік
ерекшеліктерін орната алады, біра здеріні тобын емес.

Сілтеме
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Топ мшелері осы сілтемені пайдалана алады, сондай-а
жаартады немесе сілтемені жояды. Олар жеке сілтемелерді
жариялайды ж не жалпы сілтемелерді жекешелендіреді.

Ерекшелік Нысан
Lock

Текше

Сипаттама
Топ мшелерінде барлы артышылытар Write рсатымен
тспалданады ж не текшені рсаулай алады. Текше
рсауланатын кезде, деректерін ешкім жаарта алмайды.
Осы рсау текшеге арналан Admin ытары бар
пайдаланушылармен ана жоя алады.
>рсаулар ашытытаы сервер жабыланнан кейін орнында
трады.

Элемент

Топ мшелерінде барлы артышылытар Write рсатымен
тспалданады ж не элементті рсаулай алады. Элемент
рсауланатын кезде, элементпен аныталан текше
яшытарын жаарта алмайды
Осы рсау элементке арналан Admin ытары бар
пайдаланушылармен ана жоя алады.
>рсаулар ашытытаы сервер жабыланнан кейін орнында
трады.

(лшем

Топ мшелерінде барлы артышылытар Write рсатымен
тспалданады ж не лшемді рсаулай алады. (лшемііз
рсауланатын кезде, лшем рылымын ешкім дей
алмайды.
Осы рсау лшемге арналан Admin ытары бар
пайдаланушылармен ана жоя алады.
>рсаулар ашытытаы сервер жабыланнан кейін орнында
трады.

Блім 7. TM1 Нысандарына атынасты басару
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Read
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Сипаттама

Текше

Топ мшелері текшедегі яшытарды арай алады, біра
оларды деректерін згерте алмайды.

Элемент

Топ мшелері элементпен аныталан яшытарды арай
алады, біра оларды деректерін згерте алмайды.

(лшем

Топ мшелері лшемдегі элементтерді арай алады, біра оса,
жоя немесе элементтерді айта реттей алмайды.

Процесс

Топ мшелері Server Explorer ішіндегі процессті арай алады
ж не процессті олдап орындай алады, біра процессті дей
алмайды.
Ескерту: Процестерге таайындалан артышылытар
процесс негізгі жмысты ішінен орнатылатын кезде
елеменбейді.

Кнделікті
жмыс

Топ мшелері Server Explorer ішіндегі негізгі жмысты арай
алады ж не негізгі жмысты олдап орындай алады, біра
негізгі жмысты дей алмайды.

>олданба

Топ мшелері бадарламаны арай алады ж не кем дегенде
Read артышылыы бар бадарламаны ішіндегі кез келген
жалпы сілтемелерді пайдалана алады. Олар бадарламадаы
жеке сілтемелерді жасай алады ж не жеке ішкі
бадарламаларды жасай алады

Сілтеме

Топ мшелері сілтемені аша алады, біра бадарламадаы
сілтемені жаарта алмайды. Топ мшелері, алайда, сілтемені
жаа жеке нсасын сатауа арналан "басаша сатау"
операциясын орындай алады.

Ерекшелік Нысан
Reserve

Текше

Сипаттама
Топ мшелерінде барлы артышылытар Write рсатымен
тспалданады ж не баса пайдаланушылара деулерді
олдануа тиым салуа арналан текшені ор ай алады. Осы
орау текшеге арналан Admin ытары бар
пайдаланушылармен жоя алады.
>орауды мерзімі сервер ажыратылан кезде немесе орау
пайдаланушысы ашытытаы серверден ажыраан кезде
автоматты трде теді.

Элемент

Топ мшелерінде барлы артышылытар Write рсатымен
тспалданады ж не баса пайдаланушылара элементпен
аныталан текше яшытарын жаартуа тиым салуа
арналан элементті орай алады. Осы орау элементті
ораан пайдаланушы немесе элементке арналан Admin
ытары бар пайдаланушылары екеуіні біреуімен жоя
алады.
>орауды мерзімі сервер ажыратылан кезде, немесе орау
пайдаланушысы ашытытаы серверден ажыраан кезде
автоматты трде теді.

(лшем

Топ мшелерінде барлы артышылытар Write рсатымен
тспалданады ж не баса пайдаланушылара лшемді айта
анытауа тиым салуа арналан лшемд і орай алады. Осы
орау лшемді ораан пайдаланушы немесе лшемге
арналан Admin ытары бар пайдаланушылары екеуіні
біреуімен жоя алады.
>орауды мерзімі сервер ажыратылан кезде немесе орау
пайдаланушысы ашытытаы серверден ажыраан кезде
автоматты трде теді.

Write

Текше

Топ мшелері яшытарды ои ж не жаарта алады. Жеке
текше кріністерін сатай алады. Write атынасу
артышылыы біріктірілген элементтермен аныталан
яшытарды немесе ережелерден блінген яшытарды
олданбайды.

Элемент

Топ мшелері элементпен аныталан яшытарды арай ж не
жаарта алады ж не элементті тлсипаттарын дей алады.

(лшем

Топ мшелері элемент тлсипаттарын,, элемент пішімдерін
дей алады ж не лшемге арналан жеке жиындарды жасай
алады. Мшелер з лшеміне арналан тлсипаттарды дей
алады.

Блім 7. TM1 Нысандарына атынасты басару

117

Ерекшелік Нысан
None

Сипаттама

Текше

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

Элемент

Топ мшелері Жиын дегіші немесе (лшем дегіші
ішіндегі элементті арай алмайды ж не текшені шолатын
кездегі элементпен аныталатын яшытарды арай алмайды.

(лшем

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

Процесс

Топ мшелері Server Explorer ішіндегі процессті арай алмайды
ж не процессті орындай алмайды.
Ескерту: Процестерге таайындалан артышылытар
процесс негізгі жмысты ішінен орнатылатын кезде
елеменбейді.

Кнделікті
жмыс

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

>олданба

Топ мшелері бадарламаны немесе Server Explorer ішіндегі
мазмндарын арай алмайды.

Сілтеме

Топ мшелері Server Explorer ішіндегі сілтемені арай
алмайды.

<р т&рлі нысан ауіпсіздігіні  ы тарыны %рекеті
Егер сіз деректер яшыын анытайтын нысандара ртрлі аупсіздік ытарын
олдансаыз, TM1 яшыа е шектейтін ауіпсіздігін олданады.

1 сценарийі
Пайдаланушыны Read рсатын SalesCube текшесін таайындадыыз ж не осы
текшедегі элементтерге Write кірдііз делік. Осы сценарийде текшеніRead рсаты
элементтерді Write рсатын болдырмауы ажет ж не пайдаланушы текше
деректерін кре алады, біра текше деректерін жаарта алмайды.

2 сценарийі
SalesPriorCube текшесі келесі лшемдерді амтиды:
v Actvsbud
v (ір
v ?лгі
v Account1
v Ай
Пайдаланушыда SalesPriorCube текшесіне Write рсаты, Actvsbud лшеміндегі
элементтерді барлыына Read рсатына ж не баса лшемдердегі элементтерді
барлыына Write рсаты болады. Actvsbud лшеміндегі элементтер текшедегі рбір
яшыты анытайды ж не дегенмен пайдаланушы кез келген текше деректерін
жаарта алмайды.
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3 сценарийі
Текшелер мен лшемдер шін ауіпсіздік ытарын згерте алады. Топтарда текше
шін ауіпсіздік ытары болса, белгілі лшемдер немесе элементтер шін баса
шектеу ыы болмайынша, сол ытар текшедегі барлы лшемдерге
олданылады.
SalesPriorCube текшесіндегі барлы деректерді оу шін пайдаланушыларды
бірнеше айматы топтары ажет делік. Yрбір топты з аймаындаы деректерін
жаартуын да алайсыз. Мысалы, Солтстік Америка тобындаы сату адамдарыны
Солтстік Америка деректерін жаатуын алайсыз.
Осы ауіпсіздік схемасын жзеге асыру шін, мынаны орындауа болады:
v Сатулар айматарын атыстыратын топтарды жасаыз.
v Пайдаланушыларды с йкес топтара осыыз.
v Yрбір айматы топа SalesPriorCube текшесіне Write рсатын берііз.
v Солтстік Америка тобына Солтстік Америка аймаына арналан деректерді
атыстырмайтын сол элементтерге Read рсатын берііз.
TM1 лгі деректері бл аупсіздік схемасын шаылдырады. Usr1 Солтстік Америка
тобы, онда Солтстік Америка аймаындаы айматармен байланыстырылан
деректерге Write рсаты ж не баса айматардаы айматармен байланыстырылан
деректерге Read рсаты болады.

'орау текшелері
Жеке текшеге арналан топты атынасын шектей немесе кеейте аласыз. Жаа
текшені жасайтын кезде, баса ішкі топтарда жаа текшеге арналан None атынас
болуы керек. Баса топтар шін жеке текшеге арналан ауіпсіздік ытарын
таайындауыыз керек.

Текшелер &шін ауіпсіздік  ы тарын таайындау
Текшелер шін ауіпсіздік ытарын таайындау шін мына адамдарды
орындаыз.

Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. Жмыс істейтін сервер шін Текшелер белгішесін ныыз.
3. Текшелер, &ауіпсіздік та айындаулары тарматарын тадаыз.
TM1 аупсіздік тапсырмаларыны тілатысу терезесіні ашулары.
4. >ытар таайындалатын текше аты мен топ аты иылысындаы яшыты
ныыз.
Zяшытарды ауымын тадау арылы бірнеше текшелерге немесе бірнеше
топтара ытарды таайындауа болады. Zяшытарды ауымын тадау шін,
ауымны жоары жаын алу шін яшыты нып, Shift пернесін басып трып,
рі арай ауымны тменгі жаын блектеу шін баанны не жолды тменгі
жаын ныыз.
5. Таайындалатын кіру дегейін тадаыз.
Таайындалан кіру басымдыыны аты яшыта крсетіледі.
6. OK тймешігін басыыз.
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'айта са тау ж%не шыару текшелері
Пайдаланушы текшені айта сатайтын кезде, осы пайдаланушы текшедегі деректерді
жаартуа арналан ерекше ытарын кшейтеді. Баса пайдаланушылар текше
деректерін текше шыарылана дейін жаартылмайды. Осы текше сатандырылан
пайдаланушы немесе текшеге арналан Admin ытары бар пайдаланушы екеуіні
біреуін шыара алады.
Деректерін уатша атыру жолы ретіндегі текшені сатауды ескерііз. >орауды
мерзімі сервер ажыратылан кезде немесе орау пайдаланушысы ашытытаы
серверден ажыраан кезде автоматты трде теді.

Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. Сатаыыз келетін текшені тадаыз.
3. Текше, &ауіпсіздік, Са тау тймешіктерін басыыз.
Текшені шыару шін:
4. Текшені сатауа арналан 1 ж не 2-адамдар бойынша орындаыз.
5. Текше, &ауіпсіздік, Са таутймешіктерін басыыз.

Текшені лыптау ж%не лыптамау
Текше жабы кезінде пайдаланушылар текже деректерін жаарта алмайды немесе
депкі Admin тобыны мшесі болмайын текшені аша алмайды. Admin ытары бар
пайдаланушы анытау топтарыны мшелері текшені ашуа ммкіндігі жо болады.
Yдепкі Admin (немесе DataAdmin) тобыны мшелеріне текшені рсаудан шыару
шектелген.
Деректерін бірден мрааттау жолы ретінде текшені лыптауды арастырыыз.
Сервер жабыланнан кейін орнында алдырыыз.

Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. >лыпталатын текшені тадаыз.
3. Текше, &ауіпсіздік, & лыптау тарматарын тадаыз.
Текшені лыптан босату шін:
4. Текшені лыптау шін 1 ж не 2 адамдарын орындаыз.
5. Текше, &ауіпсіздік, & лыптан босату тарматарын тадаыз.

'орау элементтері
Жеке элементтерге арналан топты атынасын Элементті ор ау та айындаулары
тілатысу терезесін пайдалану арылы шектей немесе кеейте аласыз.

Элементтер &шін ауіпсіздік  ы тарын таайындау
Элементтер шін ауіпсіздік ытарын таайындау шін осы адамдарды
орындаыз.

Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. Жмыс істелетін лшемді тадаыз.
3. $лшем, &ауіпсіздік, Элементтер ауіпсіздігін та айындаулар тарматарын
тадаыз.
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TM1 аупсіздік тапсырмаларыны тілатысу терезесіні крсетулері.
4. Элемент аты мен топ аты иылысындаы яшыты тадаыз.
Zяшытарды ауымын тадау арылы бірнеше элементтерге немесе бірнеше
топтара ытарды таайындауа болады. Zяшытарды ауымын тадау шін,
ауымны жоары жаын алу шін яшыты нып, Shift пернесін басып трып,
рі арай ауымны тменгі жаын блектеу шін баанны не жолды тменгі
жаын ныыз.
5. Таайындалатын кіру дегейін тадаыз.
Таайындалан кіру басымдыыны аты яшыта крсетіледі.
6. Са тау немесе OK тарматарын тадаыз.
Ескерту: Са тау тармаын тадасаыз, р трлі элементтерге ауіпсіздік
ытарын таайындауды жаластыруа болады. $лшемді тадау рісінде
лшемді тадау арылы баса лшемдерге элементтерді олдануа болады.

Біріктірілген элементтерге ж%не Жапыра
ауісіздік  ы тарыны зара атынасы

а арналан

Біріктіруге т н жапыра элементтерін ж не біріктірілген элементке арналан
ауіпсіздікті ртрлі дегейлерін орната аласыз.
Мысалы, лгі деректеріндегі Айматы лшемде тменде крсетілген элемент
иерархиясы бар:

Пайдаланушы 4-те Канада жапыра элементіне арналан Read атынасуы ж не
Солтстік Америка біріктірілген элементіне арналан None атынасы бар деп
ойлаыз. Пайдаланушы 4 Канада элементімен аныталан деректерді кре алады,
біра Солтстік Америка элементімен аныталан біріктірілген деректерді кре
алмайды.

'айта са тау ж%не шыару элементтері
Пайдаланушы элементті айта сатайтын кезде, осы пайдаланушы элементтегі
деректерді жаартуа арналан ерекше ытарын кшейтеді. Баса пайдаланушылар
элемент деректерін элемент шыарылана дейін жаартылмайды. Осы элемент
сатандырылан пайдаланушы немесе элементке арналан Admin ытары бар
пайдаланушы екеуіні біреуін шыара алады.
Аныталатын деректерді уаытша атыруа арналан жол ретіндегі элементті
сатауды ескерііз. >орауды мерзімі сервер ажыратылан кезде немесе орау
пайдаланушысы ашытытаы серверден ажыраан кезде автоматты трде теді.

Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. Келесідегімен жмыс жасаыыз келетін лшемді тінтуірді о жаымен басыыз.
Ішкі жинаты деу ралы крсетіледі.
3. Сатаыыз келетін элементті тадаыз.
4. $деу, &ауіпсіздік, Са тау т;ймешігін басыыз.
Элементті шыару шін:
5. Элементті сатауа арналан 1 ж не 3-адамдар арылы орындаыз.
6. $деу, &ауіпсіздік, Шы ару тймешігін басыыз.
Блім 7. TM1 Нысандарына атынасты басару
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Элементті лыптау ж%не лыптан босату
Пайдаланушы элементті лыптаса, сол элементке ытары бар пайдаланушы ана
Admin ол анытайтын деректерді жаарта алады. Сол элементке Admin ытары
болмайынша элементті лыптайтын пайдаланушы оны деректерін жаарта
алмайды.
Ол анытайтын деректер бірден мраатталатын жолмен элементті лыптауды
арастырыыз. >рсаулар ашытытаы сервер жабыланнан кейін орнында трады.

Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. Келесідегімен жмыс жасаыыз келетін лшемді тінтуірді о жаымен басыыз.
Ішкі жинаты деу ралы крсетіледі.
3. >лыпталатын элементті тадаыз.
4. $деу, &ауіпсіздік, & лыптау тарматарын тадаыз.
Элементті лыптан босату шін:
5. Элементті лыптау шін 1 мен 3 аралыындаы адамдарды орындаыз.
6. $деу, &ауіпсіздік, & лыптан босату тарматарын тадаыз.

`яшы тарды орау
Zяшы дегейлі аупсіздіі крсетілген яшыа олданылады ж не барлы баса
TM1 аупсіздіктерді кшін жояды. Zяшы дегейі ауіпсіздігіні сраныстары:
v Zяшы ауіпсіздігін жасау тешелетін яшы дегейі ауіпсіздігіні текшесіні
лшемдері бар текшені баылайды.
v >аупсіздік баылауда TM1 аупсіздік топтары шін аупсіздік ытарын
таайындау арылы тиісті яшытар шін аупсіздікті орнату.
Ескерту: Элемент дегейлі аупсіздігін яшыа олодану шін кез келген TM1
яшы шін аупсіздік тобына аупсіздік ытарын таайындау ммкін емес.
Zяшы дегейіні ауіпсіздігі элемент дегейіні ауіпсіздігін айта анытайды,
сондытан, яшыа арналан яшы дегейіні ауіпсіздігі аныталмауы керек.
Zяшы дегейіні ауіпсіздігі жапыра элементтері шін олданылады ж не жалпы
біріктірулер шін олданылмайды, сонымен атар, None ж не Read ауіпсіздік
ытарындисплейді баылау шін немесе біріктірулерді деу шін пайдалана
аласыз.

`яшы

ауіпсіздігі бас ару текшесін жасау
Zяшы ауіпсіздігі басару текшесін жасау шін осы адамдарды орындаыз.

Процедура
1. TM1 Architect немесе TM1 Perspectives текшені яшы дегеілі аупсіздігін
анытау шін осы текшені тінтірді о тймешімен басыыз, одан кейін
&аупсіздік,яшы аупсіздігі текшесін жасау ойындыларын тадаыз.
ТМ1 автоматты трде пішімін атау }CellSecurity_Текше аты мнда Текше аты бл
сіз тадаан текшені аты болып табылады. Мысалы, егер сіз SalesCube текшесін
тадасаыз, онда TM1 }CellSecurity_SalesCube аупсіздікті тадау текшесін
тадайды.
TM1 жаадан жасалан аупсіздікті баылау текшеге арналан аупсіздікті орнату
шін керек болан бастапы текшені лшемдерін осады, сонымен атар
}Groups лшемі жаа текше ішінде соы лшем ретінде осылады.
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2. Басару текшелері брыннан крінетін болса, Крініс, Бас ару нысандарын
крсету тарматарын тадаыз.
TM1 бастапы текшемен бірге жаа аупсіздікті баылау текшені крсетеді.

TM1 аупсіздік тобы арылы каупсіздікті баылау текше ішінде яшытара
аупсіздікті олдау шін:
3. >ауіпсіздікті басару текшесін екі рет ну арылы жаа ана жасалан
ауіпсіздікті басару текшесін ашыыз, мысалы,

тймешігін
4. >ауіпсіздікті басару топтарын крсету шін &айта есептеу
басып, Параметрлер, Автоматты т;рде айта есептеу тарматарын тадаыз.
5. >ауіпсіздік ытары таайындалатын яшытарды крсету шін жолдарды
кеейтііз.

6.

7.
8.
9.

Ескерту: Zяшы дегейіндегі ауіпсіздікті жапыра элементтеріне
олданылатынын есте сатаыз.
Пайдаланушы тобы арылы ауіпсіздікті таайындау шін текше яшытарындаы
ауіпсіздік дегейін енгізііз.
М ліметтерді мына “Топтара арналан >ауіпсіздік ытарын таайындау”
бетте 113 мекенжайдан араыз.
Мысалы, Тексерушілер тобындаы екінші тосандаы айлара None ретінде
ауіпсіздік таайындалан.
>ауіпсіздікті басару текшесін жабыыз.
Кріністі сатаыз.
Yсер етілген ауіпсіздік тобыны мшесі болатын пайдалнушы ретінде кіру ж не
ауіпсіздік орнатылан текшені арау арылы ауіпсіздік дегейлерін сынатан
ткізііз.
Блім 7. TM1 Нысандарына атынасты басару
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`яшы дегейіндегі ауіпсіздікті аны тау &шін
ережелерді олдану
>аупсіздікті баылау текшесінде, TM1 ережелерін яшы дегейін олдану шін
аупсіздік баылау текше яшытарына енгізуді орнына олдана аласыз.
Zяшы дегейіндегі аупсіздікті олдану ережелерін пайдалану жайлы осымша
апарат алу шін, TM1 Operations араыз.
}CellSecurity_SalesCube текшесі шін яшы дегейіндегі ауіпсіздікті олдану
масатында ережені жасау ажет делік. Келесі ереже Тексерушілер тобындаы кез
келген пайдаланушыларды Греция элементі арылы аныталан кез келген
яшытарын арауын болдырмайды.
[’Greece’,’Inspectors’] = S:’NONE’;

Ескерту: >ауіпсіздік тобы атауларыны бірегей ж не баса лшемдерді не
элементтерді бірдей атауды олданбайтынын тексерііз.
>ауіпсіздікті орындау шін ережелерді олдану артышылытары:
v Деректерді енгізу уаытын сатау арылы ауіпсіздікті баылау текшесіндегі
яшытара ауіпсіздік ытарын енгізбейсіз.
v ТМ1 жол ереже м ндерін жад ішінде сатамаандытан ж не оларды диск ішіне да
сатамаандытан сіз жад ттыну ішіне ж не диск сатаыша сатайсыз.

'орау лшемдері
Жеке лшемдерге арналан топты атынасын шектей немесе кеейте аласыз.
Yдепкідей, IBM Cognos TM1 серверінде ТМ1 аупсіздігі келесідей лшемдерді
баылайды:
v ТМ1 серверінде бір ана YКІМШІ ж не DataAdmin топтарыны мшелері
лшемдердіжасай ж не жоя алады.
v (лшемге арналан Read атынасы топпен лшемді ж не элемент тлсипаттарын
Server Explorer арылы арай алады, біра тлсипат м ндерін демейді.
v Баса ішкі топтарда жаа лшемдерге арналан None атынас рсаты бар.
v Еш ауіпсіздік лшемдегі элементке таайындалмаан кездегі топтарда осы
лшемдегі жаа элементтерге арналан Write атынасу рсаты болады.
v (лшемдегі ауіпсіздік ытарын кем дегенде бір элемент шін таайындайтын
кездегі топтарда лшемдегі жаа элементтерге арналан None атынасу рсаты
болады. Брыннан бар элементтер здеріні бастапы атынасын (Write) осы
атынасты згертпесеіз де сатайды.
Ескерту: Егер сіз аупсіздікті лшемде згертсеіз, ж не аупсіздікті депкі
параметріне (топтарда Write лшемге осылан жаа элементтерге атынастар)
айта орнатуды аласаыз, ТМ1 серверін тотатыыз ж не
}ElementSecurity<dimname>. Текше файлын олмен жойыыз.

лшемдер &шін ауіпсіздік  ы тарын таайындау
(лшемдер шін ауіпсіздік ытарын таайындау шін мына адамдарды
орындаыз.
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Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. Жмыс істейтін сервер шін $лшемдер белгішесін ныыз.
3. $лшемдер, &ауіпсіздік та айындаулары тарматарын тадаыз.
TM1 аупсіздік тапсырмаларыны тілатысу терезесіні крсетулері.
4. (лшем атыны ж не топ атыны иылысындаы яшыты тадаыз.
Zяшытарды ауымын тадау арылы бірнеше лшемдерге немесе бірнеше
топтара ытарды таайындауа болады. Zяшытарды ауымын тадау шін,
ауымны жоары жаын алу шін яшыты нып, Shift пернесін басып трып,
рі арай ауымны тменгі жаын блектеу шін баанны не жолды тменгі
жаын ныыз.
5. Таайындалатын кіру дегейін тадаыз.
Таайындалан кіру басымдыыны аты яшыта крсетіледі.
6. OK тймешігін басыыз.

'айта са тау ж%не шыару лшемдері
Пайдаланушы лшемді сатайтын кезде, осы пайдаланушы лшемдегі элементтерді
айта реттеуге, жоюа, осуа арналан ерекше ытарды кшейтеді. Баса
пайдаланушылар лшемді шыарылана дейін згерте алмайды. Осы лшем
сатандырылан пайдаланушы немесе лшемге арналан Admin ытары бар
пайдаланушы екеуіні біреуін шыара алады.
(лшемді айта анытамас брын сатауды ескерііз. >орауды мерзімі сервер
ажыратылан кезде немесе орау пайдаланушысы ашытытаы серверден
ажыраан кезде автоматты трде теді.

Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. Жмыс істелетін лшемді тадаыз.
3. $лшем, &ауіпсіздік, Са тау тймешіктерін басыыз.
(лшемді шыару шін:
4. (лшемді сатауа арналан 1 ж не 2-адамдар бойынша орындаыз.
5. $лшем, &ауіпсіздік, Шы ару тймешіктерін басыыз.

лшемді лыптау ж%не лыптан босату
Пайдаланушы лшемді лыптаан кезде, сол лшем шін Admin ытары бар
пайдаланушылар ана сол лшемдегі элементтерді оса, жоя немесе айта т ртібін
жасай алады. Сол лшемге Admin рсаттарын болмайында тіптен лшемді
лыптаан пайдаланушы да оны згерте алмайды.
Шамадан тыс баылауд немесе оны анытамасын аласаыз, лшемді лыптауды
арастырыыз.

Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. Жмыс істелетін лшемді тадаыз.
3. Ашылмалы м зірден $лшем, &ауіпсіздік, & лыптау тарматарын тадаыз.
(лшемді шыару шін:
4. (лшемді лыптау шін 1 ж не 2 адамдарын орындаыз.
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5. Тінтуірді о жа тймешігін нып, $лшем, &ауіпсіздік, & лыптан босату
тарматарын тадаыз.

Процестерді орау
Жеке процесстерге арналан топты атынасын шектей немесе кеейте аласыз.
Ескерту: Сіз жмыстан процесті орындау кезінде TurboIntegrator процесіне
таайндалан аупсіздік ытарын ТМ1 елемейді. Осы орау ытары негізгіден
процесстерді орындауа арналан топты абілетін анытайтын негізгісін
таайындайды. Мысалы, топта Пройесс1 None атынасу ыы болса, онда негізгіге
арналан Read атынасы Процесс1 м ні болады, осы топ Процесс1 м нін негізгіден
орындай алады.

Процестер &шін ауіпсіздік  ы тарын таайындау
Процестер шін ауіпсіздік ытарын таайындау шін осы адамдарды
орындаыз.

Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. Жмыс істеп жатан сервер шін Процестер белгішесін ныыз.
3. Процестер, &ауіпсіздік та айындаулары тарматарын тадаыз.
TM1 аупсіздік тапсырмаларыны тілатысу терезесіні ашулары.
4. Процесс атауы мен топ атауы арасындаы иылыста яшыты ныыз.
Бірнеше яшытарды тадау арылы бірнеше процестерге немесе бірнеше
топтара ытарды таайындауа болады.
С йкес яшытарды ауымын тадау шін, ауымны жоары жаын алу шін
яшыты басып, Shift пернесін басып трып, рі арай ауымны тменгі жаын
блектеу шін баанны не жолды тменгі жаын ныыз.
Бірнеше іргелес емес яшытар тадау шін, CTRL пернесін басып трып, р
яшыты ныыз.
5. Таайындалатын кіру дегейін тадаыз.
Таайындалан кіру басымдыыны аты яшыта(тарда) крсетіледі.
6. OK тймешігін басыыз.

Процестерге 'ауіпсіздік деректерін згерту &шін р сат
ету
TM1 &ауіпсіздік атынас р саты параметрлері процес сценарийнде ауіпсіздік
деректерін згертуге рсат беру процесін басарат. Осы опцияны орнату шін тек
YКІМШІ ж не SecurityAdmin топтарыны мшелеріне ана рсат етіледі. Осы
опция процесс барысында Server Explorer ішіндегі Процесс м зірінен орнатылады.
Процесске арналан &ауіпсіздік атынасы опциясы осылады:
v DataAdmin тобыны мшелеріне, TM1 ауіпсіздігін згерту шін сценарийі
болмайынша, процесті деуге рсаты жо.
v Тек толы YКІМШІ тобындаы мшелер ана процессті &ауіпсіздік атынасы
опциясы осыланнан кейін дей алады.
v SecurityAdmin тобыны мшелері процесстерді кре ж не осылулы немесе
сндірулі опциясына айта алады, біра олара процессті мазмндарын деуге
ешашан рсат етілмейді.
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v Процесс м зіріндегі Крініс опциясы тек оу режиміндегі процесстерді круге
арналан DataAdmin ж не SecurityAdmin топтарындаы пайдаланушылара рсат
беру ол жетімді болады.
YКІМШІ, SecurityAdmin ж не DataAdmin топтары жайлы толы м ліметтер шін,
TM1 !рекеттері араыз.

Процесті &шін ауіпсіздік кіру параметрін осу
Yдепкі бойынша &ауіпсіздік р саты параметрі кез келген жаа процес шін
ажыратылады. Егер сіз ТМ1 аупсіздігін згерту шін жаа процеске рсат беруді
аласаыз, осы процесті &аупсідік &атынасу параметрін олмен іске осуыыз
ажет.

Процедура
1. Server Explorer бадарламасында процесті тадаыз.
2. Процесс, &ауіпсіздік р саты тарматарын тадаыз.
>аупсідік >атынасу параметрді жанындаы сбелгі ТМ тадалан процеске
аупсіздік деректерді згертуге рсат бергенін крсетеді.
Ескерту: Егер сіз ТМ1 9.4 дейін немесе брыны ТМ1 дерекорынан кейінгі
нскасына дейін жаартсаыз >аупсіздік >атынас параметрлері автоматты трде
барлы сізде бар ТМ1 процестерін іске осады. Бл рбір процесс шін ауіпсіздік
рсаты параметрін жеке орнатуды ажет етпей, іске осуды жаластыру шін бар
процестерге рсат береді.

Процесті тек о уа арналан режимде арау
&ауіпсіздік атынасы параметрі процесс шін іске осылан, DataAdmin ж не
SecurityAdmin топтарындаы пайдаланушылар процесті тек оуа арналан режимде
креді.

Процедура
1. Server Explorer бадарламасында процесті тадаыз.
2. Процесті тінтуірді  жаымен басып, &арау тймешігін басыыз.
Процесс тек оуа арналан кйде крсетіледі.

Негізгі жмыстарды орау
Жеке негізгі жмыстара арналан топты атынасын шектей немесе кеейте аласыз.

Негізгі элементтер &шін ауіпсіздік  ы тарын
таайындау
Негізгі элементтер шін ауіпсіздік ытарын таайындау шін мына адамдарды
орындаыз.

Процедура
1. Сервер жетектеушісін ашыыз.
2. Жмыс істеп жатан сервер шін негізгі элементтер белгішесін ныыз.
3. Негізгі элементтер, &ауіпсіздік та айындаулары тарматарын тадаыз.
TM1 аупсіздік тапсырмаларыны тілатысу терезесіні ашулары.
4. Негізгі элемент аты мен топ аты иылысындаы яшыты тадаыз.
Бірнеше яшытарды тадау арылы бірнеше негізгі элементтерге немесе
бірнеше топтара ытарды таайындауа болады.
Блім 7. TM1 Нысандарына атынасты басару
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С йкес яшытарды ауымын тадау шін, ауымны жоары жаын алу шін
яшыты нып, Shift пернесін басып трып, рі арай ауымны тменгі жаын
блектеу шін баанны не жолды тменгі жаын ныыз.
Бірнеше іргелес емес яшытар тадау шін, CTRL пернесін басып трып, р
яшыты ныыз.
5. Таайындалатын кіру дегейін тадаыз.
Таайындалан кіру басымдыыны аты яшыта(тарда) крсетіледі.
6. OK тймешігін басыыз.

Бадарламаларды ж%не сілтемелерді орау
IBM Cognos TM1 серверінде пайдаланушы топтарына жалпы ТМ1 бадарламасында
аупсіздік артышылытарын жалпы элементерге (сілтемелер немесе ішкі
бадарламалара) таайындай аласыз. Бадарлама ішіндегі элементтерге арналан
ауіпсіздікті таайындау шін бадарламаа арналан Admin артышылыы болуы
керек.
Жеке бадарламалара ж не сілтемелерге арналан ауіпсіздікті таайындай
алмайсыз; тек осы пайдаланушы элементті атынастыра алатын жеке элементті
жасайды.

Процедура
1. Server Explorer ішіндегі таайындаыыз келетін ауіпсіздікке арналан
элементтері бар бадарламаны тінтуір ді о жаын басыыз.
2. &ауіпсіздік, &ауіпсіздік та айындаулары тймешіктерін басыыз.
ТМ1 >аупсіздік Тапсырмалар терезесі ашылды. Аымдаы бадарламада
орындалан тізім Атында барлы жалпы элементтер (TM1 нысандар, Excel
файлдар ж не ішкі бадарламалар) бар.
3. >ауіпсіздікті анытауа арналан элементті иылысындаы яшыты ж не
ауіпсіздікті таайындауа арналан пайдаланушы тобын тадаыз.
4. >ол жетімді ауіпсіздік артышылытарыны бірін басыыз.
М ліметтерді мына “Топтара арналан >ауіпсіздік ытарын таайындау”
бетте 113 мекенжайдан араыз.
5. >ауіпсіздікті анытайтын кез келген баса элементтер шін 3 ж не 4-адамдарды
айталаыз.
6. OK тймешігін басыыз.
Кез келген берілген пайдаланушы тобы шін, Read немесе Admin артышылыын
сілтемемен байланысан кз нысанына арналан None артышылыын таайындай
аласыз. Осы сценарийдегі пайдаланушылар тобы ны мшелері бадарламадаы
сілтемені арай алмайды.
Мысалы, текшені пайдаланушы тобына арналан None артышылыын
таайындайтын болсаыз, онда бадарламадаы текшеге арналан сілтемені арай
алмайтын пайдал анушы тобыны мшелеріне, текшеге сілтеуге арналан Read
артышылыын белгілейсіз.
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Блім 8. TM1 %рекет т&ймешіктерін бадарламаларды
жмыс параын ру &шін пайдалану
Бл блік IBM Cognos TM1 процестерді іске осу шін ж не жмыс параымен веб
параы арасында шарлау шін пайдаланатын рекет тймешіктеріні
функционалдыын сипаттайды

Шолу
Yрекет тймешігін жмыс параына енгізе аласыз, содан кейн пайдаланушылар
TurboIntegrator процессін іске оса алады ж не/немесе баса бір жмыс параын
шарлай алады. Пайдаланушы TM1 мен Microsoft Excel бадарламасы ішінде жмыс
паратарымен немесе TM1 вебінде веб паратарымен істеу кезінде осы тймешіктерді
атынай алады.
Yрекет тймешігі тмендегі тапсырмаларды кез келгенін орындай алады:
v TurboIntegrator процессін іске осады.
v Баса бір жмыс параын шарлайды.
v TurboIntegrator процессін іске осып, содан кейін баса бір жмыс параын
шарлайды.
v Жмыс параын ата есептеу немесе жмыс параында TM1 Active Form ата ру.
Тменде крсетілген таба жмыс параындаы Yрекет тймешігіні лгісін
крсетеді.

<рекет т&ймешігін жмыс параына осу
Yрекет тймешігін тменде крсетілген адамдарды пайдалану арылы жмыс
параына кез келген бос яшыты енгізе аласыз.

Процедура
1. Excel ішінде, Yрекет тймешігін енгізетін жердегі жмыс параындаы бос
яшыты тадаыз.
Ескерту: Yрекет тймешігі деректерді амтитын яшыа енгізе алмайсыз.
© IBM Corporation авторлы ытары 2007, 2017
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2. TM1 м зірінен рекет Т;ймешігін Кірістіру тадаыз немесе ТМ1 ралдар
Yрекет тмешігін кірістіруді басыыз.
татасында
Yрекет тймешігі аымдаы тадалан яшыа енгізіледі ж не рекет
т;ймешігіні сипаттары тілатысу терезесі пайда болады.
3. Сіз деректерііз орындалан серверді тадау шін рекет Т;ймешігі Сиапттары
тілатысу терезесінде TM1сервері тізімін басыыз.
Егер сіз IBM Cognos TM1 сервер атын ящытан немесе аталан ауыымдан
Yрект тймешігі іске осылан болса да динамикалы трде шыарып аыыз
келсе, Сілтемелені олдану тексеру терезесін басыыз ж не яшыты немесе
аталан ауыым сілтемесін егізііз.
тймешігін басыыз,
v Zяшы сілтемесін тадау шін, Excel сілтемесін
сосын сервер аты орнатылатын жердегі аымдаы жмыс параындаы
яшыты басыыз.
v Процесс атын Excel ішіндегі аталан ауматы сілтеу арылы алу шін, тменде
крсетілген пішімді пайдаланыыз:
=NameOfRange

Аталан аума сервер атына арналан м тінді амтитын жалыз яшыты
крсету керек.
Пайдалануа арналан серверге осылатын болса, кіруге арналан &осылым
тймешігін басыыз.
4. Yрекет тймешігін орындау шін рекет опциясын басыыз.
Содан кейін, тадалатын рекетті тріне байланысты Yрекет тймешігін тшеу
керек. Егжей-тегжейлі адамдарды тменде крсетілген блімдерден араыз:
рекет

Мынаны араыз

TurboIntegrator процессін іске осу

“Процесті іске осу шін рекеттер
тймешігін тешеу”

Баса ж мыс пара ына ту

“Баса жмыс параын шарлау шін рекеттер
тймешігін тешеу” бетте 135

Процессті іске осып, сосын бас а бір
Ж мыс пара ына ту

“Процесті іске осу ж не жмыс параына
шарлау шін рекеттер тймешігін тешеу”
бетте 137

&айта есептеу / &айта

“Жмыс параын айта есептеу не айта ру
шін рекеттер тймешігін тешеу” бетте 137

ру

5. Yрекет тймешігіні сырты тр сипаттарын орнатыыз. Мына “Yрекет
тймешігіні сырты трі сипаттарын орнату” бетте 139 мекенжайынан араыз.
6. Yрекет тймешігін аятау шін ж не жмыс параын беру шін, OK (рекет
т;ймешігіні сипаттары тілатысуындаы) тймешігін басыыз.

Н%тижелер
Yрекет тймешігі жмыс параында жаартылады ж не азір пайдалана алады.

Процесті іске осу &шін %рекеттер т&ймешігін тешеу
Келесі адамдар TurboIntegrator процесін іске осу шін рекеттер тймешігін
тешеу жолын жинатайды.
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Процедура
1. рекеттер т;ймешігі сипаттары тілатысу терезесінде TurboIntegrator
процесін іске осу параметрін тадаыз.
Процесс ойындысы крсетіледі.
2. Іске осылатын процесті тадаыз. Мына “Іске осуа арналан Процессті
тадау” мекенжайынан араыз.
3. Процесс параметрлерін орнатыыз. Мына “Процесс параметрлерін орнату”
бетте 132 мекенжайынан араыз.
4. Yрекет тймешігі процесті ске осудан алды TM1 олдануа алаан есептеу
параметрін тадаыз. Мына “Жмыс параын айта есептеу не айта ру шін
рекеттер тймешігін тешеу” бетте 137 мекенжайынан араыз.
5. Процес аяталаннан кейін TM1 олдануа алаан есептеу параметрін тадаыз.
Мына “Есептеуге арналан процесс опцияларын орнату” бетте 134
мекенжайынан араыз.
6. Процесті іске осаннан кейн ж не алды TM1 кресткііз келген хабарларды
тешеіз. Мына “Хабарларды крсететін процесс опцияларын орнату” бетте 134
мекенжайынан араыз.

Іске осуа арналан Процессті тадау
Екі жолды біреуінде іске осыыз келетін процессті тадай аласыз:
v Процесс атын Процесс тізімінен тадаыз.
v Excel сілтемесін пайдалану арылы процесс атын динамикалы трде шыарып
алыыз.

Процесс атын процесс тізімінен тадау
Егер сіз аымдаы IBM Cognos TM1 серверінде олжетімді деу тізімінен процес
атын тадауыыз келсе, келесі адамдарды орындаыз.

Процедура
Сіз осылан ТМ1 серверінен олжетімді процесті тадау шін, рекет Т;ймешігі
Сиапттары тілатысусыны Процес ойындысында, Процес тізімін басыыз.
Параметрлер торы ашылады ж не тадалан процесске арналан параметрлерді
крсетеді.

Н%тижелер
Содан кейін, Параметр торындаы тадалан процесске арналан параметр м ндерін
енгізу керек. Мына “Параметр м ндерін параметр торына енгізу” бетте 132
мекенжайынан араыз.

Excel сілтемесін процесс атын шыарып алу &шін пайдалану
Егер роцесс атын яшыа немесе аталмыш ауымды аымдаы жмыс параында
сілтеме жасау арылы динамикалы трде шыарыыз келсе, келесі адамдарды
орындаыз. Yрекет тймешігін іске осанда, процесс аты шыарылады.

Процедура
1. рекет т;ймешігі сипаттары тілатысу терезесінде, Процесс а паратын ж мыс
пара ынан алу параметрін Процесс тізімінен тадаыз.
тймешігін Процесс аты терезесіні жанындаы
2. Excel сілтемесін
тймешігін яшыты аымдаы жмыс параынан тадау шін басыыз.
яшы тадау тілатысу терезесі ашылады.
Блім 8. TM1 рекет тймешіктерін бадарламаларды жмыс параын ру шін пайдалану
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3. Zяшыты процесс аты орналасан аымдаы жмыс параында басыыз.
Орын яшы тадау тілатысу терезесіне автоматты енгізеді.
4. OK тймешігін яшы тадау тілатысу терезесін жабу шін басыыз.
Zяшы сілтемесі Процесс аты терезесінде шыады.
5. Процесс атын Excel ішіндегі аталан ауматы сілтеу арылы алу шін, тменде
крсетілген пішімді пайдаланыыз:
=NameOfRange

Аталмыш ауым процесс атыны м тінін амтитын бір яшыты ана крсету
керек.

Процесс параметрлерін орнату
Іске асытуа арналан процессті атыны тадалу жолына байланысты параметр
м ндерін тменде крсетілген екі жолды біреуіне енгізііз.
v Параметр м ндерін Параметр торына енгізііз.
v Параметр м ндерін алуа арналан Excel сілтемесін жасаыз.

Параметр м%ндерін параметр торына енгізу
Процесс атын Процесс тізімінен тікелей тадасаыз, келесі адамдарды олданып
Параметр торына параметр м ндерін енгізуге болады. Yрбір параметр шін тора
м ндерді енгізуге немесе Yрекеттер тймешігі басыланда, аымдаы жмыс
параынан параметр м нін динамикалы трыда шыарып алу шін Excel сілтемесін
олдануа болады.

Процедура
1. рекет т;ймешігін сипаттары тілатысу терезесіні Процесс ойындысында
Параметрлер торына параметр м ндерін енгізііз.
Параметр м ндерін тікелей енгізу шін, рбір параметр шін тора м ндерді
енгізііз.
2. Аымдаы жмыс параынан параметрді динамикалы трыда шыарып алатын
сілтемені жасау шін, Мн параметрін тадап,
яшы ты тадау тілатысу терезесі ашылады.

тймешігін басыыз.

3. Параметр м нін табуа болатын жмыс параында яшыты тадау шін
яшы ты тадау тілатысу терезесін олданыыз.
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Excel сілтемесін параметр м%ндерін шыарып алу &шін
пайдалану
Егер Процесс а паратын ж мыс пара ынан алу параметрін Процесс тізімінде
тадасаыз, процесс параметрлерін жмыс параынан динамикалы трде
шыаратын Excel сілтемесін жасау керек.

Процедура
1. Excel сілтемесін
тймешігінПараметрлер терезесі жанындаы тймешікті
сілтемені аымдаы жмыс параына тадау шін басыыз.
Ау ым тадау тілатысу терезесі ашылады.
2. Параметр м ндері орналасан жмыс параында яшытар ауымын тадаыз. Yр
яшыта тек бір параметр м ні болуы керек.
Ескерту: Параметрлер процестегідей бір ретпен ж не трде (жол, санды)
енгізілу керек.
3. OK тймешігін Ау ым тадау тілатысу терезесін жабу шін басыыз.
Тадалан яшы сілтемесі Параметрлер терезесінде шыады.
Егер аталмыш ауыма Excel жатында сілтеме жасаыыз келсе, келесі пішімді
пайдаланыыз:
=NameOfRange

Аталмыш ауым бір яшыты немесе яшытар ауымын процесс ктілетін
параметрлерге байланысты крсету керек.
Егер процесс параметрлері згерсе, Yрекет тймешігі шін процесс атын ж не
параметр параметрлерін жаарту керек, осылайша тймешік процесс дрыс іске
осады.
Ескерту: Microsoft Excel бадарламасындаы проблемаа байланысты, егер
TurboIntegrator процесін параметр енгізулерімен іске осатын Yрекет тймешігі
жасалса ж не Excel 2007 жмыс параында саталса, Yрекет тймешігі файл
саталып, айта ашыланнан кейін жмыс істеуді тотатады. Айналып ту ретінде,
Блім 8. TM1 рекет тймешіктерін бадарламаларды жмыс параын ру шін пайдалану
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Yрекет тймешігін Excel 2007 жмыс параында параметрлерді ажет ететін TI
процесті іске осу шін пайдалананда, жмыс параы файлын.xls пішімінде
сатаыз.

Есептеуге арналан процесс опцияларын орнату
Процесс іске осыланнан кейін орындалатын есептеу операциясын тадау шін
Процесс опциялары опциясын пайдаланыыз.

Процедура
1. Процесс опциялары тілатысу терезесін крсету шін Опциялар тймешіктерін
басыыз.
2. Процесс орнатыланнан кейін орындаыыз келетін есептеу операциясын
тадаыз. >ол жетімді есептеу опциялары келесідегіні амтиды:
v Пара ты автоматты т;рде айта есептеу - Аымдаы жмыс параындаы
м ндерді айта есептейді.
v Пара ты айта растыру - TM1 Active Form здеріні бастапы есепті
анытау тешеліміне айта жктейді.
v Ешбір - рекеттер тймешігі жмыс параында ешбір есептеуді орындамайды
немесе рекетті айта рмайды.

Хабарларды крсететін процесс опцияларын орнату
Процес іске осыланнан брын немесе кейін ТМ1 крсете алатын р трлі
хабардаландыру терезелерін баылау шін Процес Параметрлері тілатысу
терезесун пайдаланыыз.

Процедура
1. Процесс ойындысындаы Процесс опциялары тілатысу терезесін ашу шін
Опциялар ойындысын басыыз.
2. ТМ1 крсететін растау ж не кйі хабарларды тадаыз.
v Стті хабарды крсету - Хабарды с тті іске осылан процесстен кейін
крсетеді.
v &ате хабарды крсету - Хабарды процесс с тті болмаса крсетеді.
v Растау диалогын крсету - Растау хабарын процесс іске осылмас брын
крсетеді. Осы пайдаланушы И немесе Жо тймешіктерін баса алады.
3. Тадалан хабарлара арналан м тінді деіз немесе енгізііз. Сонымен атар,
хабар м тінін динамикалы трде алуа арналан аума атты яшыты сілтей
аласыз. Мысалы:
v Хабар м тінін аымдаы жмыс параындаы А1 яшыыны мазмндарынан
хабар м тінін алу шін =A1 опциясын хабар м тін ж шігіне енгізііз.
v Excel ішінде аталан ауматы сілтеу шін, мына пішімді
пайдаланыыз=NameOfRange.
Аталан аума хабара арналан м тіні бар жалыз яшыты крсетуі керек.

<рекет т&ймешігі сервер атыны сипатын пайдалану
Yрекет тймешігі шін IBM Cognos TM1 сервер атын динамикалы шыарып алу
шін яшыты немесе аталан ауыым сілтемесін егізуге ммкін рісін Yрекет
тймешігі Сиапттары тілатысу терезесі атиды. Осы ммкіндікті пайдалану шін,
рекет Т;ймешігі Сиапттары тілатысу терезесінде Сілтемені &олдану тексру
терезесін басыыз ж не яшыты немесе аталан ауыым сілтемесін егізііз.
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Бас а жмыс параын шарлау &шін %рекеттер т&ймешігін тешеу
Бірдей жмыс кітабындаы баса жмыс параына немесе баса жмыс кітабындаы
жмыс параына шарлау шін рекеттер тймешігін олдануа болады.
Келесі адамдар баса жмыс параына шарлау шін рекеттер тймешігін тешеу
жолын жинатайды.

Процедура
1. рекеттер т;ймешігі сипаттары тілатысу терезесінде Бас а ж мыс пара ына
ту параметрін тадаыз.
Ж мыс пара ы ойындысы крсетіледі.
2. Масатты жмыс параын тадаыз. Мына “Масатты жмыс параын тадау”
мекенжайынан араыз.
3. Та ырып элементтерін сйкестендіру параметрін тадаыз. Мына “Салыстыру
таырыбы элементтеріні опциясын осу” бетте 136 мекенжайынан араыз.
4. А ымда ы ж мыс кітабын ауыстыру параметрін тадаыз. Мына “Аымдаы
ауыстыру жмыс кітапшасы опциясын орнату” бетте 136 мекенжайынан араыз.
5. Yрекет тймншігі баса жмыс параына шарлаудан брын ТМ1 ге олданыыз
келген есептеу параметрін тадаыз. Мына “Жмыс параын айта есептеу не
айта ру шін рекеттер тймешігін тешеу” бетте 137 мекенжайынан араыз.
6. Шарлау аяталаннан кейін ТМ1 ге олданыыз келген есептеу параметрін
тадаыз. Мына “Есептеу опцияларын Жмыс кестесін шарлааннан кейін
орнату” бетте 137 мекенжайынан араыз.

Ма сатты жмыс параын тадау
Жмыс параын тізімнен тадау арылы немесе тікелей атын енгізу арылы тадай
аласыз.

Процедура
1. TM1 Ба дарламалары параметрін басып кейін Шолу басыыз.
Ашы Жмыс параы тілатысу терезесін тадаыз.
Ескерту: Масатты жмыс кітабын тадау шін, сонымен атар Файлдар
опциясын, сосын Шолу тймешіктерін басыыз. Сосын жмыс параы файлын
Ашу тілатысу терезесін тадаыз да, Ашу тймешігін басыыз. Баса бір дісті
тймешігін
масатты жмыс кітабын тадауа арналан Excel сілтемесі
басыыз.
2. Жмыс кестесін тадап, OK тймешігін рекет т;ймешігі сипаттары тілатысу
терезесіне айтару шін басыыз.
Бадарлама алта жолы ж не Жмыс кітабы ж шігінде тадалан кріністер
жмыс кестесіні аты.
3. Бадарлама алтасыны жолын жмыс кітабына олдап енгізу шін жолды
Ж мыс кітабы ж шігіне енгізііз:
v Бадарламаларды астындаы бірінші алта атымен іске осыыз да, блгіш
алталарына арналан табаны \ кері иаш сызыты пайдаланыыз.
Бадарламалар алтасын жола оспаыз. Мысалы:
Planning
Sample\Bottom Up Input\Budget Input
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v Шарлаыыз келетін яшы орнын ж не жмыс кестесін крсету шін, жмыс
кестесі атын ж не орнын Кесте ж шігіне тменде крсетілген пішімді
пайдалану арылы жазыыз:
=SheetName!ColumnNameRowName

Ескерту: Кеістіктері бар жмыс кестесі атын енгізетін болсаыз, тменде
крсетілген лгіде крсетілген кездегі жалыз баа сыну ларындаы атты
оршау керек.
='Мені бірінші кестем'!$A$2

Салыстыру та ырыбы элементтеріні опциясын осу
Осы Салыстыру та ырыбыны элементтері опциясы автоматты трде масатты
жмыс параын щолуа арналан Yрекет тймешігін пайдаланушы басатын кезде,
масатты жмыс параындаы таырып лшемдеріні м тінін орнатады ж не
салыстырады.
Match Title Elements параметрлері олжетімді болан кезде, бастапы ж не масатты
жмыс паратарындаы лшемдер автоматты ретінде TM1 SUBNM ж не DBRW
функциялары арылы келесідей с йкестендіріледі:
v TM1 автоматты трде таырып лшемдерін бастапы ж не нысанды жмыс
паратарында SUBNM формуласымен яшы ішінде салыстырады.
Мысалы, осындай лшем кз ж не масатты жмыс параында болатын болса,
осы элемент масатты жмыс параындаы осындай лшем шін орнатылатын
кз жмыс параында тадалан. Баан кз жмыс параында тадалатын кезде,
масатты жмыс параындаы осындай таырып лшемдерін баанмен
салыстырады.
v TM1 автоматты трде аымдаы тадаланбастапы жмыс параы DBRW
яшыында жол ж не баан лшемдерін салыстырады ж не нысанды жмыс
параында с йкес лшемді іздейді, егер де олар бар болан жадайда.
Мысалы, опрациялы шыындар ж не Ап-2004 — кз жмыс параында
тадалан аымдаы элементке арналан жол ж не баан лшемі элементтері
болса, шарлайтын кезде мына лшем элементтері масатты жмыс параындаы
таырып лшемдерін салыстырады. Егер Операциялы шыын жолы ж не осы
Ап-2004 бааны екеуіде кз жмыс параында тадалатын болса, DBRW яшыы
Операциялы шыын жолы ж не Ап-2004 баанындаы брыннан бар яшы
болып табылады. Осы DBRW яшыыны жол ж не баан лшемдері масатты
жмыс параындаы таырып лшемдерін салыстырады.

Аымдаы ауыстыру жмыс кітапшасы опциясын орнату
Осындай терезедегі немесе жаа терезеде ашылатын масатты жмыс параы кз
жмыс параымен ауыстырылатын болса, А ымда ы ауыстыру ж мыс кітапшасы
опциясы анытайды.
Мысалы:
v Егер А ымда ы Ж мыс Кітапшасын Ауыстыру тадалмаан болса ( депкі) ж не
TM1 вебінде істеп жатан болсаыз, кзі жмыс параы ашы болып ала береді
ж не масатты жмыс параы жаа ойындыда ашылады.
v Егер А ымда ы Ж мыс Кітапшасын Ауыстыру тадалан болып ж не сіз TM1
вебінде істеп жатан болсаыз, кзі жмыс параы масатты жмыс параы арылы
сол ойындысына аустырылады ж не жаа ойынды ашылмайды.
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Маызды: А ымда ы ауыстыру ж мыс кітапшасы опциясы осылатын болса,
жмыс кітабіізді жаа тймешікті тексермес брын сатауды есте сатаыз.
Тймешікті басып, аымдаы жмыс кітабіні жабылуына себепші болсаыз,
згертулеріізді жоалтасыз.

Есептеу опцияларын Жмыс кестесін шарлааннан кейін
орнату
Шарлананнан кейін масатты жмыс кестесін олданатын есептеу опцияларын
орнатыыз.

Процедура
Ж мыс кестесі ойындысындаы олданыыз келетін Есептеу опцияларын
тадаыз.
v Пара ты автоматты т;рде айта есептеу - Аымдаы жмыс параындаы
м ндерді айта есептейді.
v Пара ты айта растыру - TM1 Active Form здеріні бастапы есепті анытау
тешеліміне айта жктейді.
v Ешбір - рекеттер тймешігі жмыс параында ешбір есептеуді орындамайды
немесе рекетті айта рмайды.

Процесті іске осу ж%не жмыс параына шарлау &шін %рекеттер
т&ймешігін тешеу
TurboIntegrator процесін іске осатын рекеттерді тешеу шін ж не одан кейін
баса жмыс параына шарлау шін келесі адамдарды орындаыз.

Процедура
1. рекеттер т;ймешігіні сипаттары тілатысу терезесінде Процесті іске осу,
одан кейін ж мыс пара ына ту параметрін тадаыз.
Процесс ойындысы крсетіледі.
2. Yрекеттер тймешігі іске осылатын процесті тадаыз. Мына “Процесті іске
осу шін рекеттер тймешігін тешеу” бетте 130 мекенжайынан араыз.
3. Yрекеттер тймешігі шарлайтын жмыс параын тадаыз. Мына “Баса жмыс
параын шарлау шін рекеттер тймешігін тешеу” бетте 135 мекенжайынан
араыз.

Жмыс параын айта есептеу не айта ру &шін %рекеттер
т&ймешігін тешеу
TI процесін іске оспай немесе жаа жмыс параына шарламай амалды айта
есептеуге немесе айта ру шін ана рекеттер тймешігін пайдалануа болады.
Аымдаы параты жаартуды немесе белсенді пішімні тпнса нсасын айта
жктеуді ана аласаыз, бл пайдалы болуы ммкін.
Сонымен атар, TM1 бадарламасы TI процесін іске осудан немесе баса жмыс
параына шарлаудан алды орындау шін есептеу рекетін тадау шін Есептеу
ойындысын пайдалана аласыз.

Процедура
1. “Yрекет тймешігін жмыс параына осу” бетте 129 параында сипатталандай
рекеттер тймешігін жмыс параына кірістірііз.
Блім 8. TM1 рекет тймешіктерін бадарламаларды жмыс параын ру шін пайдалану
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2. рекеттер т;ймешігі сипаттары тілатысу терезесінде Есептеу ойындысын
ныыз.
3. Есептеу ойындысында олданылатын есептеу параметрін тадаыз.
v Пара ты автоматты т;рде айта есептеу - Аымдаы жмыс параындаы
м ндерді айта есептейді.
v Пара ты айта растыру - TM1 Active Form здеріні бастапы есепті
анытау тешеліміне айта жктейді.
v Ешбір - рекеттер тймешігі жмыс параында ешбір есептеуді орындамайды
немесе рекетті айта рмайды.
4. “Yрекет тймешігіні сырты трі сипаттарын орнату” бетте 139 параында
сипатталандай тймешікті крінісін орнатыыз.
5. рекеттер т;ймешігі сипаттары тілатысу терезесінде тілатысу терезені жазу
ж не рекеттер тймешігін жмыс параына кірістіру шін OK тймешігін
басыыз.

TM1 белсенді пішімдермен т&ймешік мінез- лы %рекетін
т&сіну.
Осы блім рекет тймешігін Белсенді пішіндермен пайдаланатын кезде,
операцияларды ретін ж не мінез лыын жинатайды.

Негізгі жмыс т&ймешігіні мінез- лыы
Yрекет тймешігін басатын рбір уаытта крсетілген адамдар осы т ртіппен
орындалады:
1. DBRW формуласы formula кз жмыс параында аымдаы тадалан яшы шін
жазылады.
DBRW яшы формуласы тменде крсетілген (F9) >айта есептеу
операциясынан брын жазылады, себебі осы айта есептеу MDX-негізіндегі жол
жиындары ж не/немесе нлді басуына байланысты белсенді пішін жолдарыны
санын згерткен.
2. >айта есептеу (F9) немесе айта ру операциясы рекет т;ймешігі сипаттары
тіл атысу терезесіні Есептеу ойындысына тадалан есептеу опциясына
байланысты аымдаы жмыс параында орындалады.
3. Жаартылан м ндер кеейтілген салыстыру опцияларымен сілтенетін кез келген
баса яшытар шін жазылады.

'осымша %рекет т&ймешігіні мінез- лыы
?стігі негізгі адамдарды аятааннан кейін, баса бір жмыс кестесі немесе
екеуінде шарлау арылы іске осылатын TI процессі болып табы латын Yрекет
тйешігіне байланысты тменде крсетілген осымша адамдар орындалады.
Yрекет тймешігін тек TI процессін іске осу шін пайдаланатын кезде:
1. Осы TI процессі іске осылады.
2. (делетін Yрекет тймешігіні Процесс рекеттері тілатысу терезесіндегі
есептеу операциясы тадалан.
Yрекет тймешігін пайдаланатын кезде тек келесідегіні шарлаыз:
1. Шарлау рекеті басталады.
2. Масат м ндері масат жмыс кестесінде орнатылады.
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3. Есептеу операциясы масатты жмыс кестесінде орындалатын рекет
т;ймешігі сипаттары тіл атысу терезесіні Ж мыс кестесі ойындысында
тадалан.
TI процессін іске осу шін Yрекет тймешігін пайдаланатын кезде жмыс кестесін
шарлаыз:
1. Осы TI процессі іске осылады.
2. (делетін Yрекет тймешігіні Процесс рекеттері тілатысу терезесіндегі
есептеу операциясы тадалан.
3. Шарлау рекеті басталады.
4. Масат м ндері масат жмыс кестесінде орнатылады.
5. Есептеу операциясы масатты жмыс кестесінде орындалатын рекет
т;ймешігі сипаттары тіл атысу терезесіні Ж мыс кестесі ойындысында
тадалан.

<рекет т&ймешігіні сырт ы т&рі сипаттарын орнату
Yрекетке арналан баса крінетін ммкіндіктерді,  суретін, таырыбын орнату
шінСырт ы т;рі опциясын пайдаланыыз.
Тймешікті сырты трі сипаттарын реттеуге арналан Сырт ы т;рі ойындысын
басыыз.
Сырты тр ойындысында тменде крсетілген опциялар бар:
v Та ырып - Тймешікті крсететін таырып м тінін орнатады.
v &аріп - Тймешік м тініні лшемін ж не аріп трін згерте алатын жердегі
стандарт аріп диалогын крсетеді.
v $ суретін крсету - Тймешікті с кестендіру шін созылатын (bmp, gif, or jpg
пішімі) сурет файлын тадауа ммкіндік береді.
v Еренсілтеме ретінде крсету - >осылатын кезде, осы опция стандарт тймешікті
орнына ккпен белгіленген м тінмен еренсілтеме ретіндегі тймешікті крсетеді.
v Алдын ала арау - Осы айма тймешікті лгісін крсетеді.
v Т;стер - Тймешікті  тстерін ж не м тінін орнатуа ммкіндік береді.
Стандарт тсті тадай алатын жердегі Тс диалогын крсетуге арналан тс лгісін
тадаыз немесе ттыну тсін анытаыз.

Кеейтілген шарлауды ж%не Салыстыру операцияларын
пайдалану
Бір жмыс параынан баса біреуіне шарлайтын Yрекет тймешігін енгізетін кездегі
жмыс параыны ж не кз жмыс параыны арасындаы рісті олдап
салыстыратын Кеейтілген опциялар тіл атысуын пайдаланыыз. Осы ралдар
масатты жмыс параына арналан кз жмыс параыны и ндерін, яшытарын
лшемдерін салыстыруа кмектеседі.
Ескерту: Кеейтілген салыстыру кез келген автоматты салыстыру Та ырып
элементтерін реттеу опциясынан кейін олданылады.
Кеейтілген опциялар тіл атысу терезесін ашу шін, Ж мыс пара ы
ойындысындаы Кеейтілген опуиялар тймешігін басыыз.
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Кеейтілген операциялар тіл атысу терезесі масатты ж не кз жмыс паратары
арасындаы рістерді салыстыруын анытайтын жерде торды амтиды. Тордаы
жолдарды басару шін &осу ж не Жою тймешіктерін пайдаланыыз.

Ма сат салыстыруа арналан Кзді тешеу
Масат жмыс параына арналан кз жмыс параын Кеейтілген салыстыру
торындаы Кз т;рі, Кз нысаны, Ма сат т;рі ж не Ма сат нысаны рістеріне
арналан м ндерді орнатып салыстырасыз.
Осы торды кз ж не масат жмыс параындаы элементтері масат параы
ашылатын кезде реттелу жолын крсету шін пайдалана аласыз. Тордаы р жол бір
салыстыру конфигурациясын анытайды.
Кеейтілген салыстыруды тешеу шін тмендегі адамдарды пайдаланыыз:
&адам

Мынаны араыз

Салыстыруа арналан нысанны трін
крсету

“Кз трін орнату”

Пайдаланылып жатан нысанны тріне
арналан м нді анытау

“Кз нысанын орнату”

Салыстыруа арналан яшыты трін
крсету

“Масатты трді орнату” бетте 141

Кз нысанынан м нді айда енгізу керектігін
крсету

“Масатты нысанды орнату” бетте 141

>осымша салыстыру конфигурацияларын жасауа арналан мына адамдарды
айталаыз.

Кз т&рін орнату
Кз т;рі рісі салыстырыыз келетін м нге арналан нысанны трін крсетеді.
Тменде крсетілгендей Кз т;рін тадаыз:
v SUBNM - кз жмыс параындаы таырып лшемі бар яшытан
салыстыратыныызды крсетеді.
v Тадалан DBRW - Кз жмыс параындаы DBRW формуласы бар яшытан
салыстыратыныызды крсетеді.
v Мн - масата жіберлетін жол немесе санды м нді крсетеді.

Кз нысанын орнату
Кз нысаны рісі м нді немесе Кз т;рі рісінде тадалатынына байланысты м н
шін есептелетін Excel рнегін алады.
Тменде крсетілгендей Кз нысанын енгізііз:
v Кз трі SUBNM ішіне орнатылса, онда кз жмыс параында бар таырып
лшеміні атын крсету керек.
v Кз трі Тадал ан DBRW ішіне орнатылса, онда кз жмыс параында бар
таырып лшеміні атын крсету керек.
v Кз трі Мн ішіне орнатылса, онда масатты жмыс параына жіберілетін жолды
ж не санды м нді енгізу керек.
Ескерту: Сондай-а, мына м ндерді кз жмыс параынан Excel сілтемесін жасайтын
= белгішесін пайдаланып шыарып ала аласыз.
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Ма сатты т&рді орнату
Ма сатты т;р енгізілетін Кз нысаны рісіні м ні бар жердегі масатты жмыс
параындаы яшыты трі болып табылады.
Тменде крсетілгендей Ма сатты т;рін тадаыз:
v SUBNM - Масатты жмыс параындаы таырып лшемі юолып табылатын
масатты крсетеді.
v Атал ан ау ым - масатты жмыс параындаы аталатын аума болып табылатын
масатты крсетеді.
v Ау ым - Масатты жмыс параындаы яшы болып табылатын масатты
орынды крсетеді.
Ескерту: Ма сатты т;р параметрін Атал ан ау ым немесе Ау ым екеуіні
біреуіне орнатсаыз, кез келген брыннан бар деректер немесе масатты яшытаы
формула шарлауа арналан Yрекет тймешігін пайдаланатын кезде жазылады. Егер
де масатты яшы DBRW функциясына иелік етсе, осыдан кейін функция жоалады
ж не яшы IBM Cognos TM1 серверіне байланыс орнату, серверден оу, серверге
жазу ммкіндігінен айырылады.

Ма сатты нысанды орнату
Ма сатты нысан енгізілетін кз нысанынан м н тран жердегі масатты жмыс
параындаы орын болып табылады. Осы орын таырып лшеміні атыны арнайы
яшы орны немесе Ма сатты т;р параметріне арналан тадалатынына
байланысты масатты жмыс параындаы аталан ауымды болуы ммкін.
Тменде крсетілгендей Ма сатты нысанын енгізііз:
v Ма сатты т;р – SUBNM ішіне орнатылатын болса, масатты жмыс
параындаы таырып лшеміні атын крсетііз. Ма сатты т;р – SUBNM ішіне
орнатылатын кзде, сонымен оса Жиын ж не Б;ркеншік аттар рістеріне
арналан м нді енгізііз.
v Ма сатты т;р – Атал ан ау ым ішіне орнатылатын болса, масатты жмыс
параындаы ауымны атын крсетііз.
v Ма сатты т;р – Ау ым ішіне орнатылатын болса, масатты жмыс параындаы
яшы орнын крсетііз.
Ма сатты нысан м нін орын м ніне тікелей енгізу арылы енгізе аласыз немесе
орынды шыару шін Excel сілтемесін пайдалана аласыз.
v Тікелей енгізу мні
Масатты жмыс параындаы орынды анытау шін, м нді тікелей Ма сатты
нысан рісіне = белгішесінсіз енгізііз. Мысалы, масатты жмыс параыны С3
яшыы ретінде Ма сатты нысаны орнын анытауа арналан С3 м нін
енгізііз.
v Excel яшы ын сілтеу
Масатты нысана арналан орны бар жмыс параындаы яшыты сілтеу шін,
= белгішесін осыыз. Мысалы, кз жмыс параындаы А1 яшыы масатты
жмыс параындаы Масатты жмыс параына арналан яшы орнын крсетуге
арналан С3 м нін амтуы ммкін.
>осымша салыстыру конфигурацияларын жасауа арналан адамдарды стіндегі
барлыын айталаыз.

Ма сатты яшы

а арналан Кз м%нін салыстыру &лгісі

Осы лгі масатты жмыс параындаы бір яшыа арналан атты коды бар
м нні салыстыруын крсетеді.
Блім 8. TM1 рекет тймешіктерін бадарламаларды жмыс параын ру шін пайдалану
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Ма сатты яшы
&лгісі

а арналан SUBNM кзін салыстыру

С йкес келетін SUBNM салыстыруа арналан кз жмыс параы, аталан ауым
немесе (яшы) масатты жмыс параындаы SUBNM таырып лшемін крсете
аласыз.
Мысалы, тменде крсетілген таба пішімделген таырып ретіндегі масатты жмыс
параындаы B2 яшыына енгізіліп жатан S Series 2.0 L Wagon таырып элементін
крсетеді.

Ма сатты жмыс параына арналан Тадалан DBRW
салыстыру &лгісі
Осы лгіде, масатты жмыс параында крсетілетін тадалан DBRW яшыына
арналан жол ж не баан таырып лшемдері.
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Брыннан бар т&ймешікті згерту
Yрекет тймешігі енгізілген со, сипаттамаларын, лшемін ж не тенде крсетілген
блімдерде сипатталан орынын дей аласыз.

Брыннан бар %рекет т&ймешігіні Сипаттарын ж%не 
т&сін, Та ырыбын деу
Yрекет тймешігіні сипаттарын деу шін, тймешікке тінтуірді о жаын
басыыз да, опцияны м зірден тадаыз.
Тменде крсетілген негізгі опцияларды беретін м зірге тінтуірді о жаын
басыыз:
v Та ырып - Тймешікті таырыбын дейтін Тймешік таырыбы тіл атысу
терезесін ашады.
v $ т;сі - Файлды тадау тіл атысу терезесін ашады, осылайша осы тймешікті
і ретінде пайдаланатын суретті тадай немесе шола аласыз.
v Сипаттар - Пайдаланушы осы тймешікті басатын кезде орналастыратын
рекеттерді тешейтін жердегі Yрекет тймешігі сипаттарыны тіл атысу
терезесін ашады.

Бар %рекет т&ймешігін жылжыту ж%не айта лшеу
Жаа рекет тймешігін басаннан кейін, тймешік осылу болады ж не бдан
былай жасатама кйінде емес. Тймешікті лшемін згертуді не оны жылжытуды
аласаыз, келесі трде Excel бадарламасында жасатама кйіне оралу ажет:

Процедура
1. Excel бадарламасында Крініс, & ралдар та тасы, Бас ару
тарматарын тадаыз.
Excel басару ралдар татасы ашылады.

ралдар та тасы

Блім 8. TM1 рекет тймешіктерін бадарламаларды жмыс параын ру шін пайдалану
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2. Жаса тама к;йі
тймешігін басыыз.
М тін белгілері аымдаы жмыс параындаы рекеттер тймешіктерінде
жоалады.
3. Жылжытылатын немесе лшемі згшертілетін рекет тймешігін басыыз.
Оны лшемін айта згертуге ж не жылжытуа болатынын крсететін
тймешікті крсетіледі.
v Тймешікті лшемін згерту шін, осы табалауыштарды кез келгенін
тадап, сйреп апарыыз.
v Тймешікті жылжыту шін, тймешікті басып, оны жаа орына сйреп
апарыыз.
тймешігін басу арылы жасатама кйінен шыыыз.
4. Жаса тама к;йі
Yрекет тймешігіндегі табалауыштар жоалады ж не тймешік белсенді кйге
айтарылады.
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Блім 9. Деректер орауын пайдалану
Бл блімде кімшіні, лгі жасаушыны, зірлеушіні ж не бадарламашыны IBM
Cognos TM1 ішінде олжетімді Дерек Сатауны ммкіндіктерін іске осу ж не
жзеге асыру шін байланысты барлы тапсырмаларын сипаттайды.
Ескерту: Yдеттегіше, Деректер орауы осылмайды. Осы кімші Деректер
орауын басаруа арналан API функцияларын ж не атысты TurboIntegrator (TI)
бадарламасын пайдаланбас брын осы ммкіндікті тешеуі ж не осуы керек.

Деректер орау шолуы
Дерек Сатау (ДС) TM1 бадарламасында жеке пайдаланушылар шін текше
ауматарына ерекше жазба атынасын тешеуге сізге ммкіндік беретін сервер
байланысты ммкіндігі. >ораланнан кейін, сол айматаы деректерді тек ана
орау шыарыланша белгілі пайдаланушы арылы згертуге болады.
Арнайы бизнесс процесстерін олдауа арналан Деректер орауын немесе деректер
енгізілімін алу арылы басару ж не ажетті Деректер орауын шыару немесе
динамикалы негізді пайдалана аласыз. Мысалы, Дерек Сатау сас жазба атынасу
шектеулерге ол жеткізу шін TM1 аупсіздігін динамикалы лайытау рекеті
орнына дерек текшесіне жазба атынасуын динамикалы баылау шін балама т сіл
сынады.
Ескерту: Барлы деректер ораулары берілген TurboIntegrator (TI) ж не API
фуекцияларын пайдалану арылы дамытатын ттыну бадарламалары арылы
реттелуі керек. Алуа арналан бадарламаны жасатайсыз, сралан бизнес
процессіне негізделген Деректер орауын реттеіз ж не шыарыыз.

Деректер орауларын пайдаланатн кезде
Егер сізді бизнес процсіізге байланысты жадайда пайдаланушыны TM1 дерек
жазба атынасуын олмен немесе динамикалы басаруды аласаыз Дерек Сатауды
олдануыыз керек. Наты ажеттіліктерге байланысты TurboIntegrator ж не API
функцияларын олданып ажетінше не динамикалы трыда олдануа болады.
Мысалы, деректерді орауды келесі шін олдануыыз ммкін:
v Белгілі жобаларды аятааннан кейін немесе аымдаы бюджетті жапаннан кейін,
барлы пайдаланушыларды белгілі деректерді рі арай деуін блоктау шін
дерктерді орау ммкіндіктерін олданатын бір реттік TurboIntegrator процесін
олмен іске осыыз.
v Пайдаланушылар оларды рлдерінде негізделген дерекмен ж не сізді
комапияызды бизнес процесімен зара рекет еткенінен, Microsoft Excel
Электронды параында немесе TM1 веб параында дерекке жазба атынасуын
динамикалы баылау шін TM1 Yрекет тймешіктерін ж не TurboIntegrator
процестерін пайдалану арылы олданыыз.
v Дерек Сатауын динамикалы алу ж не шыару шін тадамалы сырты
бадарлама ішінде TM1 API функцияларын пайдаланыыз.
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Деректер орауын пайдалану жолы
пДеректерді орауды олдану шін, алдымен жеке текшелер мен пайдаланушы
топтарына арналан ммкіндікті осу ж не тешеу ажет ж не одан кейін
TurboIntegrator немесе API функцияларын бадарламаланан жолмен деректерді
орауды олдану ж не басару шін пайдалану керек.
Дерек Сатауын іске осу шін келесі TM1 ралдарын пайдаланыыз:
v }CubeProperties бас ару текшесі - Жеке текшелер шін деректерді орауды
осады ж не тешейді. М ліметтерді мына “Текшелерге арналан Деректер
орауын осу” бетте 152 мекенжайдан араыз.
v М;мкіндіктерді та айындау - пайдаланушы тобыны мшелері здері ж не
баса пайдаланушылар шін (срау ж не шыару) деректерді орауды басара
алатынын анытайды. М ліметтерді мына “Деректер орауларын реттеуге
арналан пайдаланушы топтарын осу” бетте 153 мекенжайдан араыз.
Дерек Сатауларын олдану ж не басару шін сізге сатауларды бадармалы жету,
басару ж не шыару шін TurboIntegrator ж не TM1 API фуекцияларын
пайдаланыыз. Дерек Сатауларын олдану ж не басару шін сізге сатауларды
бадармалы жету, басару ж не шыару шін TurboIntegrator ж не TM1 API
фуекцияларын пайдаланыыз. Толы деректерді алу шін келесі таырыптарды
араыз:
v
v

“TurboIntegrator функцияларымен Деректер орауын реттеу” бетте 156
“Деректер орауын TM1 API функцияларымен реттеу” бетте 162

Дерек Са тау бас а TM1 м&мкіндіктерімен алай зара
%рекеттенеді
Дерек Сатау баса TM1 деректер таратылымы, TurboIntegrator процесі ж не
аупсіздік сияты ммкіндіктерімен алай зара рекеттенуі туралы м ліметтер шін
“Дерек Сатаулар мінез-лытары мен баса TM1 ммкіндіктерін тсіну” бетте 148
араыз.
>ауіпсіздік >абаттасу сонымен атар DR. See бірге жмыс істейді Блім 10,
“>ауіпсіздік абаты”, бетте 169 осымша апарат шін араыз.

Деректерді орауды бас ару ралдары
Дерек Сатау рекетін ж не/немесе таайындауларын баылау шін Server Explorer
ызметін, TM1Top ызметтік бадарламасын, TM1 Audit журналын ж не кейбір
TurboIntegrator ж не API функцияларын пайдалана аласыз. М ліметтерді мына
“Деректер орауын басару” бетте 154 мекенжайдан араыз.

Деректер орау режимдері
Деректер орау режимдері деректеріізге арналан жазу атынасын басару жолына
байланысты Деректер орау ммкіндігін жаластыру шін рсат етеді. Текшеге
арналан Деректер орау ммкіндігі осылатын кезде, ол жетімді Деректер орау
режимдеріні біреуін тадайсыз.
>ол жетімді Деректер орау режимдері келесідегілерді амтиды:
v Off (OFF)
v Сралан (REQUIRED)
v Required Shared (REQUIREDSHARED)
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v Ммкіндік берілген (ALLOWED)
Yдеттегіше Деректер орауы барлы текшелерге арналан OFF м ніне орнатылады.
}CubeProperties басару текшесіндегі DataReservationMode текшесіні сипатындаы
режимге арналан кілтсзді енгізу арылы рбір текшеге арналан Деректер орау
режимін жеке тешейсіз. >осымша егжей-тегжейлерді “DataReservationMode
сипаты” бетте 152 блімінен араыз.

Required режимі
REQUIRED режимі бкіл текшеге арналан барлы пайдаланушы шін жазу
рсатын ажыратады ж не осы текшеге жазуды ажет ететін кез келген
пайдаланушыа арналан Деректер орауын наты таайындауды ажет етеді.
Мысалы, егер олар сол яшыа жазылызы келсе, яшытаы Деректер орауы
болуы керек.
Осы режимді арнайы текшеге арналан }CubeProperties басару режиміндегі
REQUIRED м нін енгізу арылы орнатасыз.

Required Shared режимі
REQUIREDSHARED режимі абаттастыруа арналан баса пайдаланушылара
арналан Деректер орауына рсат ететін REQUIRED режиміні айырмашылыы
болып табылады. Осы режимні барлы баса аспектілері REQUIRED режимі
ретіндегі сияты болады.
Осы режимді арнайы текшеге арналан }CubeProperties басару режиміндегі
REQUIREDSHARED м нін енгізу арылы орнатасыз.
IBM Cognos TM1 Applications ішіндегі бірнеше тйіндік деу ммкіндігін
пайдаланатын иылысу сраныстарын сыйызу алу шін REQUIREDSHARED
режимі орындалмаан. Осы режимі TM1 Applications ішіндегі басшылы
т уелділіктері немесе Текше кріністерімен крсетілетін барлы текшелердегі
деттегіше таайындалан Деректер орау режимі болып табылады.
REQUIRED режиміндегі TM1 сервері кез келген бір уаыттаы тйінге арналан
броньдауы бар жалыз пайдаланушыа ана рсат беретін блікке арналан жазу
атынасуын шектейді. REQUIREDSHARED режиміндегі осы бадарлама ажетті
болса осы шектеуге амтамасыз ету керек.
Мысалы, REQUIREDSHARED режимі біріктірілген тйін бірнеше
пайдаланушылара арналан атынасуа рсат беру шін пайдаланылады. Дегенмен,
осы бадарлама атысты элементтерге арналан TM1 ауіпсіздік ытарын
таайындау арылы біріктіруді жапыра тйіндеріне атынасуа шектеу оюды
ажет етеді. Мысал ретінде бл тменде крсетілген иерархияда крсетіледі.
Кесте 2. лгі иерархиясы Деректер броньдауа арналан REQUIREDSHARED режимін
пайдаланады
Біріктіру:
Жапыра
т"йіндер:

Пайдаланушы
Жаа Англия A

Пайдаланушы B

MA

READ атынасы

WRITE
атынасы

Блім 9. Деректер орауын пайдалану

147

Кесте 2. лгі иерархиясы Деректер броньдауа арналан REQUIREDSHARED режимін
пайдаланады (жаласы бар)
Біріктіру:

Пайдаланушы
Жаа Англия A

Пайдаланушы B

CT

WRITE
атынасы

READ атынасы

VT

WRITE
атынасы

READ атынасы

NH

READ
атынасы

WRITE атынасы

RI

READ
атынасы

WRITE атынасы

ME

READ
атынасы

WRITE атынасы

Осы бадарлама А пайдаланушысына арналан MA, CT ж не VT, В
пайдаланушысына арналан NH, RI ж не ME жапыра тйіндеріне арналан жазу
атынасына шектеу оя алады. Осы шектеу ою элемен дегейіні ауіпсіздігін
пайдалануа кш сала алады. Пайдаланушы A ж не Пайдаланушы B екеуі де Жаа
Англия атты біріктірілуде орта пайдаланылан Деректер орауын ала алады. Осы
алдан ала тапсырыс беру негізгі ауіпсіздік жапыра тйіндерді рбір
пайдаланушысын орнатуына атынасуа шектеу ою барысында екі пайдаланушыа
блікке жазу атынасуына рсат береді.

Allowed режимі
ALLOWED режимі бкіл текше арылы барлы пайдаланушылара арналан
ауіпсіздікке негізделген жазу атынасын сатар алады, біра ажетті жеке
пайдаланушылара арналан Деректер орауын таайындау арылы текшені
аймаымен жазу атынасына тадамалы трде шектеу оюа рсат етеді.
Мысалы, ALLOWED режимі текшені алан текшелеріне арналан барлы баса
пайдаланушылар шін ол жетімді жазу атынасын сатау кезіндегі арнайы
пайдаланушыа арналан текшені блігін жеке орнатуа арналан Деректер
орауын пайдалануа ммкіндік береді.
Осы режимді арнайы текшеге арналан }CubeProperties басару режиміндегі
ALLOWED м нін енгізу арылы орнатасыз.

Дерек Са таулар мінез- лы тары мен бас а TM1 м&мкіндіктерін
т&сіну
Бл блік Дерек Сатаулар (ДС) баса TM1 ммкіндіктерімен аупсіздік, дерек
тарату, TurboIntegrator (TI) процестері ж не м ж шіктер ретінде ай зара рекет
етуін сипаттайды.

Деректер орау ж%не ауіпсіздік
Дерек Сатаулары TM1 >аупсіздігінен келесі жолмен айырмаланады.
v TM1 аупсіздк таайындауларын DR жоймайды, бір ана жазу шектеуді таы бір
дегейін текше нысандары шін стандартты аупсіздіктін жоарысына осады.
v TM1 аупсіздігі пайдаланушыларды топтары на олдануда DR жеке
пайдаланушыларына олданады.
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v Деректер орау тек текше деректеріне ж не жеке пайдаланушылара арналан
шектеулерді ана пайдаланады. Ол баса кез келген TM1 нысандарын
баыламайды.
Осы мінез-лы ос REQUIRED ж не ALLOWED Деректер орауы режимдері
сияты болады.

Дерек Са таулар ж%не TM1 пайдаланушы интерфейсі
Server Explorer, TM1 Perspectives ж не TM1 Web сияты барлы TM1
бадарламарыны текше крініс яшытарды сырты тріне Дерек Сатаулар сер
етеді.
Осы мінез-лы Деректер орау режиміне байланысты ртрлі болып табылады.

REQUIRED режимі
REQUIRED режиміндегі Деректер орауын пайдалану шін тешеледі, барлы
яшытар ср  тспен пайда болады ж не DR аймаында бар яшытардан басасы
жазылмайды. Аымдаы пайдаланушыа арналан Дерекорындаы яшытар ана а
 тсімен пайда болады ж не жазылады.

ALLOWED режимі
Текше ALLOWED режиміндегі Деректер орауын пайдалану шін тешелетін кезде,
ауіпсіздікке байланысты яшытарды барлыы жазылады ж не баса
пайдаланушыларды Деректер орауларында бар яшытардан баса а  тсімен
пайда болады. Бас а пайдаланушылармен оралан яшытар ср  тсімен пайда
болады ж не жазылмайтын болады.
Zяшыты Дерекорды блігі екендігін тексеру туралы егжей-тегжейін білу шін
“Server Explorer ішіндегі Деректер орау яшыыны кйін крсету” бетте 155
блімінен араыз.

Деректер ораулары ж%не Деректер кеейтуі
Деректер кеейтуі брыныдай болады - есептелген яшытар немесе сызыта тран
яшытар ретіндегі яшытар жазылмайды, яни, процессті кеейту кезінде ткізіліп
жіберіледі. Пайдаланушыда Деректер орауы болан кезде, деректерді кеейту
операциясы орындалады, тек пайдаланушы DR аймаындаы яшытар ана
жазылатын болып рінеді ж не барлы яшытар ткізіліп жіберіледі.
Осы мінез-лы ос REQUIRED ж не ALLOWED Деректер орауы режимдері
сияты болады.

Деректер орау ж%не TurboIntegrator процесстері ж%не
кездейсо істер
Жоспарланан TurboIntegrator (TI) кездейсо істер/процесстер ж не интерактивті
(жоспарланбаан) іске осатын немесе Деректер орауын пайдаланатын кезде
тмендегі сыныстарды тсіну керек:
Осы мінез-лыты бірнешеуі пайдаланылып жатан Деректер орау режимі ж не
жоспарланан немесе интерактивті іске осылып жатан кездейсо іске байланысты
ртрлі болады.

Блім 9. Деректер орауын пайдалану
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Интерактивті процесстер ж%не кездейсо істер
Пайдаланушы зара рекеттестік трде процесті немесе кнделікті жмысты іске
осан кезде, мысалы TM1 пайдаланушы интерфейсінен болса осы процес/кнделік
жмыс осы пайдаланушы сияты атарылады.
v REQUIRED режимі шін, процесс/кездейсо істер тек пайдаланушымен
олданылатын Деректер орау ішінде аныталан деректерді жаза алады.
v ALLOWED режимі шін процесс/кездейсо істер осы пайдаланушыа арналан
деттегі ауіпсіздік ытары бар немесе сол пайдаланушыа арналан Деректер
орау ішінде бар кез келген яшыты жаза аласыз.
Тменде крсетілген мінез-лы REQUIRED ж не ALLOWED Деректер орау
лгілері екеуіне де арналан.
v Интерактивті процесс/кездейсо жмыстаы жазу операциясы баса бір
пайдаланушыны Деректер броньдауымен атыысады да, осы процесс/кездейсо
іс иыс жадайлары ж не ате туралы хабар пайдаланушыа крсетіледі.
v Деректерді броньдауды шыаратын ж не алатын процессті іске осу шін, осы
процессті іске осатын пайдаланушы GRANT ішіне орнатуа арналан
ManageDataReservation ммкіндігі бар пайдаланушы тобында болуыыз керек.

Жоспарланан кездейсо істер
Жоспарланан кездейсо іс автоматты трде іске осылан кезде, Yкімші
пайдаланушы ретінде іске осылады. Оны себебі, егер мына яшытар баса бір
пайдаланушыны Деректер броньдауында болса осы кездейсо іс бірнеше яшытар
шін жазылмауы ммкін.
Жоспарланан кездейсо іс Деректер орау атыысын кездестірген кезде, осы
мінез-лы текшемен пайдаланылып жатан Деректер орауына байланысты
ртрлі болады.
v REQUIRED режиміндегі, егер Жоспарланан кездейсо істегі жазу операциясы
Деректер броньдауымен атыысса, онда кездейсо іс ате болады.
REQUIRED режиміндегі Деректер орауын пайдаланатын кезде саталан
яшытарды жазылуа арналан жоспарланан кездейсо іске рсат ету шін,
саталан яшытарды жазуа арналан Yкімші пайдаланушысына рсат беру
арылы TurboIntegrator ішінде бадарламалы трде олдануыыз керек. Yкімшіге
ажетті Деректерді броньдауды шыару ж не алу шін TurboIntegrator процессін
згерте аласыз немесе ммкіндігінше жарамды текшелерге арналан Деректер
орау ммкіндігін уаытша осу/ажырату процессін алыыз.
v ALLOWED режиміндегі, егер Жоспарланан кездейсо істегі жазу операциясы
Деректер броньдауымен атыысса, кездейсо іс деректер айтаруын орындайды
ж не шыарылатын броньдауды ктеді. Броньдау шыарылатын кезде, кездейсо іс
операцияны айта орындайды.
Кездейсо істі ктуді REQUIRED немесе OFF м ндеріне арналан Деректер
орауын згерту арылы бас тарта алмайсыз. Осы кездейсо іс тмендегі
оиаларды біреуі пайда болана дейін ктуді жаластырады.
– Кездейсо істі рсаулайтын Деректер орауын шыарыыз, содан кейін
кездейсо іс жаластырыла алады.
– TM1 жоары ызметтік бадарлама кездейсо істі болдырмауа арналан.
– Кездейсо істі болдырмау шін серверді жабыыз.
– Жоспарланан кездейсо істі тотатыыз.
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Деректер орау ж%не 'м ж%шіктер
Осындай текшені м ж шігіндегі деректерді енгізу барысындаы арнайы текшедегі
Деректер орауын шыару ж не алу туралы тмендегі біріктірулерді тсінуііз
керек.
Деректер ораулары текшеден жасалан кез келген м ж шікті жне текшені
негізгі нсасын олданады.
Тменде крсетілген м ж шік мінез-лыы тек REQUIRED Деректер орауы
режимін олданады.
v Деректер орау ммкіндігі текшеге осылатын болса, осы текшені кез келген
м ж шігі немесе негізгі деректерді жазуа арналан осы текшедегі Деректер
орауы болуы керек.
Мысалы, пайдаланушыда Сатылымдар текшесіне арналан Дерек тер броньдауы
болса, онда осы пайдаланушы Сатылымдар текшесінен жасалан кез келген м
ж шіктегі яшытарды осындай орнатуын жаза алады.
v Текшеге арналан Деректер орауы шыарылса, онда осы текшені кез келген м
ж шігін жаза алмайсыз.
v Негізгі деректерге арналан м ж шікті шыарылатын Деректер броньдауынан
кейін сатай аласыз сонымен атар, кез келген яшытар шін делген м ндер
ателермен тастайтын кезде оралмайды ж не згертулерііз жоалады. Негізгі
деректер шін делген м ндерді с тті сатау шін, бірінші м ж шікті сатауа
рекет жасамас брын осы текшедегі ажетті Деректер орауларын айта алуыыз
керек.

Деректер орауы, 'м ж%шіктер ж%не Жмыс срауы
Егер Деректер орауын м ж шіктермен ж не Жмыс срауы ммкіндігімен
пайдаланып жатсаыз, тменде крсетілген мінез-лы текше арылы пайдаланылып
жатан Деректер орау режиміне байланысты деректерге базасына м ж шік
деректерін орындайтын кезде олданады.
v REQUIRED режиміндегі барлы ажетті Деректер орауы саталан операция
деректер базасына с тті саталатын м ж шіктері шін аяталана дейін
орындалуы керек. Егер ажетті Деректер орауы Жмыс сранысы деректерді
сатамас брын шыаратын болса немесе Деректер орауы атыысы пайда
болса, атыысан яшытардаы осы м ндер саталмайды.
v ALLOWED режимінде егер Жмыс срауындаы м ж шік Деректер
броньдауымен айшыласса, Жмыс срауы осы операцияа арналан деректер
айтаруын орындайды ж не айшыласан алдын ала тапсырыс беруі шыарылана
дейін ктііз. Жмыс срауындаы барлы жмыстар жаластыруа шін ктудегі
жмыса рсат берілгенге дейін рсауланады. Жмыс срауын лыптан босату
жолы ана айшыласан Деректер орауын шыаруа арналан.

Деректер орауын осу
Yдеттегіше, Деректер орауы осылмайды. Осы кімші Деректер орауын
басаруа арналан API функцияларын ж не атысты TurboIntegrator (TI)
бадарламасын пайдаланбас брын осы ммкіндікті тешеуі ж не осуы керек.
Деректер орауын пайдаланбас брын:
v Жеке текшелерге арналан ммкіндікті осыыз (}CubeProperties басару
текшесінде тешелген).
М ліметтерді мына “Текшелерге арналан Деректер орауын осу” бетте 152
мекенжайдан араыз
Блім 9. Деректер орауын пайдалану
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v Басару абілеті бар пайдаланушы топтарына баса пайдаланушылара ж не
здеріне арналан Деректер орауларын алуа рсат етііз (Ммкіндік
таайындаулар терезесінде тешелген).
Егжей-тегжейлерді “Деректер орауларын реттеуге арналан пайдаланушы
топтарын осу” бетте 153) блімінен араыз.
Деректер орауы текшені осаннан кейін, осы ммкіндік текшені барлы
пайдаланушыларын олданады, біра Ммкіндік таайындаулары терезесінде рсат
берілген пайдаланушы топтарыны мшелерімен басара алады.

Текшелерге арналан Деректер орауын осу
Арнайы текшеге арналан Деректер орауын ажыратуа немесе осуа арналан
}CubeProperties басару текшесіндегі DataReservationMode сипатын пайдаланыыз.
Ал }CubeProperties басару текшесі жайлы толы м ліметтер алу шін, TM1
Operations ішінде "басару текшелері" блімін араыз.

Процедура
1. Server Explorer ішіндегі Крініс м зірін басыыз, сосын тадау шін Бас ару
нысанын крсету тймешігін басыыз.
Барлы ТМ1 баылау текшелері Server Explorer де о пішінді жаша префиксімен
крсетіледі. Мысалы, }CubeProperties.
2. Server Explorer тарма татасында жаю шін Текшелер тйінін басып, сосын
}CubeProperties басару текшесін екі рет басыыз.
3. DataReservationMode элементіні (сипаты) иылысыны жанындаы ол жетімді
Деректер орау режимдеріні біреуіне арналан м нді ж не осы текшеге
арналан Деректер орауы ммкіндігін осуа арналан текше атын енгізііз.

DataReservationMode сипаты
DataReservationMode сипаты жеке текшелерге арналан Деректер брондау
ммкіндігін тешеуге арналан }CubeProperties басару текшесінде крсетілген
м ндерді пайдаланады.
Аылшын тілін пайдалану арылы }CubeProperties баылау текшесіндегі мына
м ндерді енгізііз. Мына кілт сз м ндері аударылмайды.
Баса Деректер орауы арасындаы айырмашылытар туралы осымша
егжей-тегжейлерді “Дерек Сатаулар мінез-лытары мен баса TM1
ммкіндіктерін тсіну” бетте 148 блімінен араыз.
Мн

Сипаттама

OFF

Арнайы текшеге арналан Деректер орау ммкіндігін
шірііз.
OFF – деттегі м н.
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Мн

Сипаттама

REQUIRED

Арнайы текшеге арналан REQUIRED режиміне арналан
ммкіндікке Деректер орауын орнатады.
Осы режим барлы текшеге арналан барлы пайдаланушы
шін жазу рсатын ажыратады ж не осы текшеге жазуды
ажет ететін кез келген пайдаланушыа арналан Деректер
орауын наты таайындауды ажет етеді.
Мысалы, егер олар сол яшыа жазылызы келсе, яшытаы
Деректер орауы болуы керек.

REQUIREDSHARED

Арнайы текшеге арналан REQUIREDSHARED режиміне
арналан ммкіндікке Деректер орауын орнатады.
Осы режим абаттастыруа арналан баса
пайдаланушылара арналан Деректер орауына рсат
ететін REQUIRED режиміні айырмашылыы болып
табылады. Осы режимні барлы баса аспектілері
REQUIRED режимі ретіндегі сияты болады.
IBM Cognos TM1 Applications ішіндегі бірнеше тйіндік
деу ммкіндігін пайдаланатын иылысу сраныстарын
сыйызу алу шін REQUIREDSHARED режимі
орындалмаан. Осы режимі TM1 Applications ішіндегі
басшылы т уелділіктері немесе Текше кріністерімен
крсетілетін барлы текшелердегі деттегіше таайындалан
Деректер орау режимі болып табылады.
REQUIRED режиміндегі TM1 сервері кез келген бір
уаыттаы тйінге арналан броньдауы бар жалыз
пайдаланушыа ана рсат беретін блікке арналан жазу
атынасуын шектейді. REQUIREDSHARED режиміндегі
осы бадарлама ажетті болса осы шектеуге амтамасыз ету
керек.

ALLOWED

Арнайы текшеге арналан ALLOWED режиміне арналан
ммкіндікке Деректер орауын орнатады.
Осы ереже бкіл текше арылы барлы пайдаланушылара
арналан ауіпсіздікке негізделген жазу атынасын сатар
алады, біра ажетті жеке пайдаланушылара арналан
Деректер орауын таайындау арылы текшені аймаымен
жазу атынасына тадамалы трде шектеу оюа рсат етеді.
Мысалы, ALLOWED режимі текшені алан текшелеріне
арналан барлы баса пайдаланушылар шін ол жетімді
жазу атынасын сатау кезіндегі арнайы пайдаланушыа
арналан текшені блігін жеке орнатуа арналан Деректер
орауын пайдалануа ммкіндік береді.

Деректер орауларын реттеуге арналан пайдаланушы
топтарын осу
Пайдаланушы топты мшелеріне здері ж не басалар шін Деректер Саталымын
басаруды рсат беру шін ТМ1 Ммкіндіктер Тапсырмалары терезесінде келесі
ммкіндіктерді пайдаланыыз.
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Мына ммкіндіктер жеке пайдаланушылар шін емес, бкіл пайдаланушы тобы шін
тешеледі. Осы пайдаланушы олдануа арналан ммкіндікке арналан топты
мшесі болуы керек.
Ескерту: Бір ана ТМ1 кімшілері Ммкіндіктер Тапсырмалары терезесіне атынасы
бар.
Ммкіндік тапсырмалары жайлы толы м ліметтер алу шін, TM1 Operations араыз.
М;мкіндік

Сипаттама

ManageDataReservation

Деректер орауларын шыаруа ж не алуа арналан
топты ммкіндіктеріне рсат береді.
Осы ммкіндік сервер дегейі болып табылады.
Ммкіндіктер арнайы текшелер немесе пайдаланушылар
шін олданылмайды.
Осы ммкіндік тек стандарт ADMIN, DataAdmin ж не
SecurityAdmin топтарына ана рдайым GRANT орнатылады
ж не згертілмейді.
Yкімші емес топтара арналан м ндер:
DENY - Барлы кімші емес топтара арналан деттегі м н
болып табылады.
GRANT- Осы ммкіндік пайдаланушы тобына осылады.

DataReservationOverride

Баса пайдаланушылар арылы жргізілген орауларды
шыаруа арналан топты мшелеріне рсат береді.
Осы ммкіндік тек стандарт ADMIN, DataAdmin ж не
SecurityAdmin топтарына ана рдайым GRANT орнатылады
ж не згертілмейді.
Yкімші емес топтара арналан м ндер:
DENY - Барлы кімші емес топтара арналан деттегі м н
болып табылады.
GRANT - Осы ммкіндік пайдаланушы тобына осылады.

Процедура
1. Server Explorer ішіндегі серверді тінтуірді о жаын басыыз да, М;мкіндік
та айындаулары опциясын тадаыз.
2. Ммкіндік таайындаулары терезесіндегі тешегііз келетін пайдаланушы
тобымен иылысатын жердегі ManageDataReservation ж не
DataReservationOverride ммкіндіктеріне арналан м ндерді енгізііз.

Деректер орауын бас ару
Кй ж не Деректер орау рекетін басаруа арналан тмендегі ралдарды
пайдалана аласыз.
v Server Explorer
v TM1 жоары ызметтік бадарламасы
v TM1 аудит жрналы
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v TurboIntegrator ж не API функциялары

Server Explorer ішіндегі Деректер орау яшыыны
к&йін крсету
Тменде крсетілгендей Server Explorer ішіндегі текше крінісіндегі кез келген
яшыты кйін тексересіз:

Процедура
Server Explorer ішіндегі текше крінісін ашыыз да, яшыты тінтуірді о
батырмасымен басыыз, сосын К;йді деу тймешігін басыыз.
(делетін яшы м нін крсету арылы хабар ж шігі пайда болады немесе осы
яшы Деректер орау немесе баса деректер атынасы шектеуіні себебінен
делмейді.

Деректерді орауды к&тетін арналарды ба ылау &шін
TM1 Top ызметін олдану
Шыарылатын деректерді орау шін ктілетін арналарды баылау масатында TM1
Top ызметтік бадарламасын олдануа болады. Осы кйде крсетілетін кез келген
арна Кй рісінде деректерді орауды шыару м німен TM1 Top ызметінде
крсетіледі:
Wait:DRR
TM1 Top кту кйлері жайлы осымша м ліметтер шін, "жйе ж не німділікті
баылау" бліміндегі "аынды деуде кйлерді тсіну" тарауында TM1 !рекеттері
ішінде араыз.

Деректер орау о иаларын бас аруа арналан Аудит
жрналын пайдалану
Егер тексеру журналы TM1 сереверіне осылан болса, Cognos TM1 сервері Дерек
Сатау оиаларын жазады. Одан кейін TM1 тексеру журналын Дерек Сатау
тапсырмаларыны журналын кре ж не срай аласыз.
TM1 тексеру журналы туралы осымша м лімет алу шін TM1 Operations ішінен
"Жйе мен орындауды баылау" блімін араыз.
Тменде крсетілген кесте тізімдері Деректер орауына арналан арнайы бес Аудит
жрналын тізімдейді.
Аудит ж рналы о и асы

О и а сипаттамасы

Сиапат орнатуы:
CubeDataReservationEnable

Текшеге арналан CubeDataReservationEnable
сипатыны м ні згерген кезде жазылан.

Деректер ор ауы: алынды

Деректер орауын алатын кезде жазылан.

Деректер ор ауы: шы арылды

Деректер орауын шыаратын кезде
жазылан.

Деректер ор ауы: алуды болдырмау

Броньдауды болдырмау алынбайтын кезде
жазылан.
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Аудит ж рналы о и асы

О и а сипаттамасы

Деректер ор ауы: шы арылым
болдырылмайды

Броньдауды болдырмау шыарылмайтын
кезде жазылан.

'айтару о иалары туралы ескертулер
v Деректер орау алуды айтару операциясыны айтаруы броньдауды шыарады.
v Деректер орау шыару операциясыны айтаруы броньдауды айта алуа
арналан.

Деректер орау о иаларын срау
Барлы Деректер Саталым оиалары ТМ1 текше нысанымен байланысты ж не
сондытан Audit журналында текше оиалдары ретінде топталады. Аудит жрналы
терезесіндегі мына оиаларды тменде крсетілгендей срай аласыз.

Процедура
1. Server Explorer ішіндегі Аудит жрналыны терезесі ашылады.
2. О и а т;рі бліміндегі Нысан опциясын тадаыз.
3. Нысан т;рі рісін Текше опциясына орнатыыз.
4. О и а ашылмалы тізімін Деректер орау оиасыны трлеріні біреуіне
орнатыыз.
5. Срауды іске осыыз.

Деректер орауын бас аруа арналан TurboIntegrator
ж%не API функцияларын пайдалану
Реттелетін Шешім атары, TM1 TurboIntegrator ж не API функцияларын текше
нысандарын бадарламалы айталау шін пайдалана аласыз ж не р текше арналан
байланысты Дерек Сатау туралы м ліметті шыарып алаласыз.
v TurboIntegrator - “CubeDataReservationGet” бетте 159.
v TM1 API - “TM1DataReservationGetAll” бетте 164.

TurboIntegrator функцияларымен Деректер орауын реттеу
Тменде крсетілген TurboIntegrator (TI) функцияларын бадарламалы алу шін
пайдалана аласыз ж не Деректер орауын реттей ж не шыара аласыз.
v CubeDataReservationAcquire
v CubeDataReservationRelease
v CubeDataReservationReleaseAll
v CubeDataReservationGet
v CubeDataReservationGetConflicts
Деректер алдын ала тапсырыс беруі арнайы текше, пайдаланушы, м ндер жолын
анытайды (элементтерді тапсырыс берілген тізімі).

CubeDataReservationAcquire
CubeDataReservationAcquire функциясы крсетілген текше, пайдаланушы ж не
м ндер жолы шін Деректер сатау параметрін алады.
Бл - TurboIntegrator функциясы, тек ана TurboIntegrator процестерінде жарамды.
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Синтаксис
CubeDataReservationAcquire(Cube, User, bForce, Address, [AddressDelimiter])
Аргумент

Сипаттама

Текше

Текшені аты.

Пайдаланушы

Жаа сатау шін иесіні аты.
Берілген пайдаланушы аты оны олданыстаы пайдаланушы екеніне
сенімді болуы шін тексереді.

bForce

Егер сралан сатау олданыстаы сатаумен арама-айшы келсе,
рекетті анытайтын исынды м н.
Егер 0 м ніне орнатсаыз (ате), онда егер олданыстаы сатаумен
арама-айшы келсе, срау абылданбайды.
Егер 1 м ніне орнатсаыз (дрыс) ж не TurboIntegrator процесті іске
осатын пайдаланушыда DataReservationOverride ммкіндігі болса,
онда айшылыты сатаулар шыарылады ж не сралан бірі беріледі.

Мекен-жайы

М ндер жолын анытайтын элемент аттарыны белгіленген жол
реті. Рет текшені бастапы лшем ретін салыстыруы керек.
М ндер жолында амтылан текшедегі барлы яшытар саталатын
айматы жасайды. Бір элементті р лшемнен тадауа болады
немесе бос жолды толы лшемді тадау шін блгіштер арасында
пайдалануа болады. Элементті иерархияда орналасан жеріне
байланысты, срау бір яшыты, блікті немесе толы текшені
сатайды.

AddressDelimiter

Элемент аттарын Мекен-жай параметрінде блу шін
пайдаланылатын осымша таба жолы.
Yдепкі м н - '|'.

'айтару м%ні
>исынды м н - егер с тті алынса дрыс деп айтарады.

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

Келесі мысал bForce параметрін 1 м ніне егер арама-айшылы болса ж не
AddressDelimiter параметрі шін баса блгіш табаны пайдаланса DR срауын
кшейту шін орнатады.
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User2’,1,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationRelease
CubeDataReservationRelease крсетілген Деректер сатауды шыарады.
Бл - TurboIntegrator функциясы, тек ана TurboIntegrator процестерінде жарамды.
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Егер крсетілген пайдаланушы сатау иесі сияты бірдей болмаса, онда шыарылым
тек егер крсетілген пайдаланушыда DataReservationOverride ммкіндігі іске осылса
ана с тті болады.

Синтаксис
CubeDataReservationRelease(Cube, User, Address,[AddressDelimiter])
Аргумент

Сипаттама

Текше

Текшені аты.

Пайдаланушы

Сатау иесіні аты.
Берілген пайдаланушы аты оны олданыстаы пайдаланушы
екеніне сенімді болуы шін тексереді.

Мекен-жайы

М ндер жолын анытайтын элемент аттарыны белгіленген жол
реті. Рет текшені бастапы лшем ретін салыстыруы керек.

AddressDelimiter

Элемент аттарын Мекен-жай параметрінде блу шін
пайдаланылатын осымша таба жолы.
Yдепкі м н - '|'.

'айтару м%ні
>исынды м н - егер шыарылым с тті болса дрыс деп айтарады.

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

Келесі мысал AddressDelimiter параметрі шін баса табаны пайдаланады.
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User2’,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationReleaseAll
CubeDataReservationReleaseAll бірнеше олданыстаы деректер сатауды шыарады.
Бл - TurboIntegrator функциясы, тек ана TurboIntegrator процестерінде жарамды.
Пайдаланушы сзгісіне салыстырылатын крсетілген мекен-жайда толы амтылан
барлы сатаулар шыарылады. Бос пайдаланушы сзгісі барлы пайдаланушылады
білдіреді.
Егер крсетілген пайдаланушы сзгісі TurboIntegrator процесін орындап жатан
пайдаланушы сияты болмаса, онда DataReservationOverride ммкіндігі іске
осылады.
Бос пайдаланушы сзгісін ж не мекен-жай рісіндегі барлы ойылмалы табаларды
пайдалану барлы сатауларды шыарады.
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Синтаксис
CubeDataReservationReleaseAll(Cube, UserFilter, Address, [AddressDelimiter])
Аргумент

Сипаттама

Текше

Текшені аты.

UserFilter

>олданыстаы сатаулар бойынша салыстыратын пайдаланушы аты
сзгіші.

Мекен-жайы

М ндер жолын анытайтын элемент аттарыны белгіленген жол
реті. Рет текшені бастапы лшем ретін салыстыруы керек.

AddressDelimiter

Элемент аттарын Мекен-жай параметрінде блу шін
пайдаланылатын осымша таба жолы.
Yдепкі м н - '|'.

'айтару м%ні
>исынды м н - ешер ате болмаса дрыс деп айтарады.

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

Келесі мысал барлы сатауларды крсетілген текшеде барлы пайдаланушылар шін
шыарады.
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’’,’||’);

CubeDataReservationGet
CubeDataReservationGet олданыстаы сатауларды барлы немесе бір пайдаланушы
шін арнайы текшеде табады.
Бл - TurboIntegrator функциясы, тек ана TurboIntegrator процестерінде жарамды.

Синтаксис
CubeDataReservationGet(Index, Cube, User, [AddressDelimiter]) returns
Address;
Аргумент

Сипаттама

Индекс

Сатау бойынша крсетілген текшеде айталау шін пайдаланатын
бір негіздегі индекс циклі.

Текше

Ізделетін текшені аты.

Пайдаланушы

Сзгі ретінде пайдаланылатын сатау иесі аты.
Егер бос алдырсаыз, функция кез келген ие шін сатауларды
айтарады.
Егер ат берілсе, функция н тижелерді тек крсетілген иесі шін
сзгілейді.
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Аргумент

Сипаттама

AddressDelimiter

Элемент аттарын айтарылан Мекен-жай параметрінде блу шін
пайдаланылатын осымша таба жолы.
Yдепкі м н - '|'.

'айтару м%ні
Мекен-жай - Сатауды жасау уаыты, сатау иесіні аты ж не сатауды элемент
мекен-жайы. Жасау уаыты бірінші келеді, содан со блгіш, UserID, блгіш,
текшеде (бастапы реті) лшемдер реті бойынша блгіш арылы блінетін
Элементтер идентификаторлары келеді.
Егер крсетілген индекс шін енгізу жо болса, бос жол айтарылады.
>айтару м ніні пішімі:
[creation time][delimiter][owner
name][delimiter][element1][delimiter][element2][delimiter]...[elementN]
Мысалы:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Ескерту: Сатаулар тізімін айталау барысынды сатауларды згертуге болады,
осылайша индексті пайдалану сатауларды толы тізімін беруге кепілдік береді.
Сатаулар тізімде кез келген орында осылады немесе алынады, осылайша сатаулар
индекс м ндерін бекіткенде ткізіліп жібереді немесе айталанады .
Егер ие сзгісі крсетілсе, онда индекс тек сзгіленген тізімні мшелеріне
олданылады. Егер сатаулар тізімінде тмендегідей иелері болады: User1, User1,
User2 ж не срау User2 иесін крсетеді, онда 1 индексі тізімні шінші мшесін
шыарып алады.

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

Келесі лгі Фред Блогз пайдаланушы иелік ететін барлы сатауларды Шыындар
енгізу текшесінде табады ж не олармен "пайдалы бірн рсе" жасайды:
vIndex = 1;
vCube = ’Expense Input’;
vUserFilter = ’Fred Bloggs’;
vDelim = ’|’;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
WHILE (vAddress @<> ’’);
vSep1 = SCAN( vDelim, vAddress);
vDRUser = SUBST( vAddress, 1, vSep1 - 1);
vDRAddress = SUBST( vAddress, vSep1 + 1, LONG(vDRAddress) - vSep1);
#
do something meaningful with the
user and reservation address here
vIndex = vIndex + 1;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
END;
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CubeDataReservationGetConflicts
CubeDataReservationGetConflicts олданыстаы сатауларды крсетілген
пайдаланушымен, мекен-жаймен ж не м ндер жолымен арама-айшылыа келетін
арнайы текшеде табады.
Бл - TurboIntegrator функциясы, тек ана TurboIntegrator процестерінде жарамды.

Синтаксис
CubeDataReservationGetConflicts(Index, Cube, User,
Address, [AddressDelimiter])returns ConflictAddress;
Аргумент

Сипаттама

Индекс

Осы срауды анааттандыратын арама-айшылытар бойынша
айталау шін пайдаланатын бір негіздегі индекс циклі.

Текше

Ізделетін текшені аты

Пайдаланушы

Срау осы пайдаланушымен арама-айшылыа келетін
сатауларды іздейді.

Мекен-жайы

М ндер жолын анытайтын элемент аттарыны белгіленген жол
реті. Рет текшені бастапы лшем ретін салыстыруы керек.

AddressDelimiter

Элемент аттарын Мекен-жай параметрінде блу шін
пайдаланылатын осымша таба жолы.
Yдепкі м н - '|'.

'айтару м%ні
ConflictAddress - Сатауды жасау уаыты, сатау иесіні аты ж не сатауды
элемент мекен-жайы. Жасау уаыты, содан со блгіш, UserID, блгіш, текшеде
(бастапы реті) лшемдер реті бойынша блгіш арылы блінетін Элементтер
идентификаторлары келеді.
Егер крсетілген индекс шін енгізу жо болса, бос жол айтарылады.
>айтару м ніні пішімі:
[creation time][delimiter][owner name][delimiter][element1][delimiter]
[element2][delimiter]...[elementN]

Мысалы:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Ескерту: >арама-айшылы сатаулар тізімін айталау кезінде сатаулар згереді,
осылайша индексті пайдалану сатауларды толы тізімін беру шін кепілдік
бермейді. Сатаулар тізімде кез келген орында осылады немесе алынады, осылайша
сатаулар индекс м ндерін бекіткенде ткізіліп жібереді немесе айталанады .
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Деректер орауын TM1 API функцияларымен реттеу
Тменде крсетілген TM1 C API функцияларын бадарламалы алу шін пайдалана
аласыз ж не Деректер орауын реттей ж не шыара аласыз.
v TM1DataReservationAcquire
v TM1DataReservationRelease
v TM1DataReservationReleaseAll
v TM1DataReservationGetAll
v TM1DataReservationGetConflicts
v TM1DataReservationValidate

TM1DataReservationAcquire
DR м нін арнайы IBM Cognos TM1 текшесі шін талап етеді, пайдаланушы ж не
м ндер жолы.
Брыннан бар броньдау баса пайдаланушымен иеленген болса, оны аймаы
сралан броньдауды айта жабады, сосын алдын ала тапсырыс беру сранысы bForce
жалауы пайдаланылатын болса бас тартылады. bForce жалауы шын болса, осы
пайдаланушы DataReservationOverride ммкндігі бар API интерфейсін іске осады,
сосын кез келген айшыласан броньдаулар шыарылады ж не жаа броньдау
беріледі.

Синтаксис
TM1DataReservationAcquire(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient, TM1V bForce,
TM1V elementArray);
Параметр

Сипаттама

hPool

Стандарт жад пулы барлы API п рмендерімен пайдаланылады.

hCube

>атынастырыыз келген текшені табалаыз.

hClient

Осы иеленуші алдын ала тапсырыс беруді пайдалануа арналан

bForce

Егер сралан сатау олданыстаы сатаумен арама-айшы келсе,
рекетті анытайтын исынды м н.
Егер 0 м ніне орнатсаыз (ате), онда егер олданыстаы сатаумен
арама-айшы келсе, срау абылданбайды.
1 м ніне орнатсаыз (шын), сосын осы функция кез келген айшыласу
броньдауларын ауыстырады.

elementArray

Элемент табалауыштарыны жиымы м ндер жолын анытайды, осы
тапсырыс лшем ретін реттеуі керек.

'айтару м%ні
Егер сраныс берілсе, исынды м н шын, ал керісінше жалан болады.
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Ы тимал ателер
v
v
v
v

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationRelease
Бар Дерек Сатауды ерекше IBM Cognos TM1 текше, пайдаланушы ж не м ндер
жолы шін шыарад.
hClient клиенті шін олданылан ие пайдаланушыда шаырылатын API ызметінде
DataReservationOverride ммкіндігі осылмайынша п рмен шін деректерді орау
иесі с йкес келу керек.
Берілген мекенжайлар наты с йкестікте болу керек.

Синтаксис
TM1DataReservationRelease(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Параметр

Сипаттама

hPool

Стандарт жад пулы барлы API п рмендерімен пайдаланылады.

hCube

>атынастырыыз келген текшені табалаыз.

hClient

>орау иесі.

elementArray

Элемент реті кортежді анытайтын элементті стайды. Т ртіп лшем
т ртібіне с йкес болу керек.

'айтару м%ні
Срау с тті орындалса логикалы м н шын болады, йтпесе жалан болады.
>орауды таппау ате ж не жалан м нді айтарады. Жеткіліксіз басымды ате
ретінде сталады.

Ы тимал ателер
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationReleaseAll
Крсетілген IBM Cognos TM1 пайдалану шін кптік Дерек Сатауларды шыарады.

Блім 9. Деректер орауын пайдалану
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Крсетілген мекенжай кортежі іздеу шін бастау нктесін крсетеді. Толыымен
аймата амтылатын, мекенжай арылы аныталан, крсетілген пайдаланушы ие
барлы ораулар шыарылады. Толыымен атылмаан, біра мекенжайдан асатын
кез келген орау шыарылмайды.
NULL клиентін крсету барлы пайдаланушылар шін орауларды жояды. Ие
п рменді орындайтын пайдаланушымен бірдей болмаса, пайдаланушыда
DataReservationOverride ммкіндігі болу керек. Болдырмау ммкіндігінсіз р трлі
пайдаланушы немесе баса пайдаланушылар шін осы п рменді орындауа жасалатын
рекеттер бар орауларды іздеместен бас тартылады.
Мекенжайдаы рбір элемент шін NULL клиентін ж не ойылмалы тадаларды
крсету арылы барлы орауларды шыаруа болады.

Синтаксис
TM1DataReservationReleaseAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Параметр

Сипаттама

hPool

Стандарт жад пулы барлы API п рмендерімен пайдаланылады.

hCube

>атынастырыыз келген текшені табалаыз.

hClient

>орау иесі.

elementArray

Элемент реті шыару рекеті шін бастау нктесін анытауды сатайды.
Т ртіп лшем т ртібіне с йкес болу керек.

'айтару м%ні
Ешбір ате болмаса, логикалы м н шын болады.

Ы тимал ателер
v
v
v
v

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

TM1DataReservationGetAll
>айсы Дерек Сатаулары азіргі уаытта IBM Cognos TM1 текшесінде саталып
туранын анытайды.
Клиент параметрі осымша. Ол берілмесе (параметр TM1ObjectNull м ніне
орнатылса), онда текшедегі деректерді орауды барлыы айтарылады.
Клиент параметрі берілген болса, онда тек ана деректерді орау ммкіндіктері
наты пайдаланушыны айтару арылы орындалады.
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Синтаксис
TM1DataReservationGetAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient);
Параметр

Сипаттама

hPool

Стандарт жад пулы барлы API п рмендерімен пайдаланылады.

hCube

>атынастырыыз келген текшені табалаыз.

hClient

Срау жасалатын пайдаланушылара арналан осымша стау.

'айтару м%ні
Келесі пішімдегі деректерді орау деректеріні реті:
v [1] Текше аты (TM1ValTypeString)
v [2-n] Деректерді орау апаратыны реті (TM1ValTypeArray)
– [1] жасау уаыты
– [2] пайдаланушы аты (TM1ValTypeString)
– [3-n] кортежді анытайтын элемент атауларыны реті (TM1ValTypeArray)
- [1-n] элемент аты (TM1ValTypeString)

Ы тимал ателер
TM1ErrorObjectHandleInvalid

TM1DataReservationGetConflicts
>азіргі кезде IBM Cognos TM1 текшесінде айсы саталып туран сатаулар
крсетілген клиент (пайдаланушы) ж не мекен-жайымен айшы болады екенін
анытайды.
Ол лі де сол жерде боланда, орауды бас тартатынын білдіретін, орау
орындалмаанда сралу себебін анытау шін ажет м ліметтерді жинатау
масатында осы п рменді олдануа болады.

Синтаксис
TM1DataReservationGetConflicts(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient, TM1V
elementArray)
Параметр

Сипаттама

hPool

Барлы API п рмендері арылы олданылатын жад пулы

hCube

Рсатыыз бар текшені сатау

hClient

Аымдаы орау иелеріне атысты салыстыруа арналан клиент
(пайдаланушы).

elementArray

>арсы салыстыру шін кортежді анытайтын элемент реті. Т ртіп
лшем т ртібіне с йкес болу ажет

Блім 9. Деректер орауын пайдалану
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'айтару м%ні
Деректерді орау деректеріні ретін келесі пішімде айтарады:
v [1] Текше аты (TM1ValTypeString)
v [2-n] Деректерді орау апаратыны реті (TM1ValTypeArray)
– [1] жасау уаыты
– [2] пайдаланушы аты (TM1ValTypeString)
– [3-n] кортежді анытайтын элемент атауларыны реті (TM1ValTypeArray)
- [1-n] элемент аты (TM1ValTypeString)

TM1DataReservationValidate
Барлы Дерек Сатауларды IBM Cognos TM1 текшесінде тексереді.
Бдан былай жо клиент (пайдаланушы) арылы иеленетін кез келген орау
жойылмайды.

Синтаксис
TM1DataReservationValidate(TM1P hPool, TM1V hCube);
Параметр

Сипаттама

hPool

Барлы API п рмендері арылы олданылатын жад пулы

hCube

Кірілетін текшені стау

'айтару м%ні
Логикалы м н шын.

Ы тимал ателер
TM1ErrorObjectNotFound (жарамсыз текше)

API атесіні кодтары Деректер орауына арналан
Келесі кесте IBM Cognos TM1 C API функциялары арылы дерек тапсырмалары
шін айтарыла алатын ытимал ателік кодтарын сипаттайды.
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&ате

Сипаттама

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid

Элементтер саны текше лшемдеріні санын
реттемейді.

TM1ErrorObjectHandleInvalid

Текше, Клиент немесе Элемент табалауышы
брыннан бар нысанды салыстырмайды.

TM1ErrorCubeKeyInvalid

Осы сынылан элемент осы орынны
жанындаы лшемдегі элементті реттемейді.
Zсынылан элемент UDC болып табылады.

TM1 зірлеушілер шін

&ате

Сипаттама

TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

Броньдауды олдануа арналан ммкіндік
берілмейді.

TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

Иесі емес кезде броньдауды шыаруа
рекеттену алдын ала анытау ммкіндігінсіз
беріледі.

Блім 9. Деректер орауын пайдалану
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Блім 10. 'ауіпсіздік абаты
>ауіпсіздік абаты белгіленген TM1 ауіпсіздікті згертуді ажет етпей ж не
текшені лшемдеріндегі мазмна себеп болмай пайдаланушыларды абілетін
текшеге жазуа шектейтін механизмді амтамасыз етеді. >ауіпсіздік абатыны сері
Yкімшілерден баса барлы пайдаланушылар арылы яшы дерегіне жаартуа
тиым салады. Zяшы ауіпсіздігі, >ауіпсіздік абатымен бірге дерек текшесіні
лшемдеріні кейбіреуіне ана шектеуді анытай алады.
>ауіпсіздік абаты Yкімші пайдаланушыа абылданбайды. >ауіпсіздік абаты
текшесі ауіпсіздік текшесі бола алады, сол арылы TurboIntegrator рдісі
GrantSecurityAccess элементін деуді талап етеді. >ауіпсіздік абатыны шектері
Yкімші пайдаланушыа абылданбайды. Бл ммкіндік Yкімшіге абылданатын
артышылы (LOCK and RESERVE) кйінен р трлі болады.
>ауіпсіздік абаты яшы ауіпсіздігіні текшелері анытаан бірдей трдегі
ауіпсіздік абатыны текшесі ретінде аныталатын жол префиксімен рылан.
}SecurityOverlayGlobal_<Data Cube Name>
Бірінші N лшемдер дерек текшесінен алынан салыстырылатын лшемдер болып
табылады. Соы лшем }SecurityOverlay лшемі болып табылады. Осы соы
лшем абат текшесінде саталан деректі анытайды. ол тек бір элементті ана
иеленеді. OverlayData элементі абатты орындау шін олданылатын деректі
сатайды. OverlayData элементі атынасты шектейтін м ндер. Элемент жол элементі
болып табылады. }SecurityOverlay лшем талап етіледі, себебі TM1 текшелерді бір
ана лшеммен олдамайды.

SecurityOverlayCreateGlobalDefault
Бл функция >ауіпсіздік абаттасу текшесін жасау немесе жою ж не абаттасуды
деректер текшесіні берілген аймаына орнатуа пайдаланылады.
Деректер текшесін абаттасу текшесін білдіретін атпен жасау егер сервер айта
басталса, деректер текшесіні абаттасу ішінде жасалатынын ескерііз. Текше
жктелгенде, егер с йкес деректер текшесі табылса, ол абаттасу ретінде
конфигурацияланады
Бл – TM1 TurboIntegrator функциясы, тек ана TurboIntegrator процестерінде ана
жарамды болады.

Синтаксис
SecurityOverlayCreateGlobalDefault (Cube,
DimensionMap)
Аргумент

Сипаттама

Текше

Текшені аты.
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Аргумент

Сипаттама

DimensionMap

Yр орындаы лшемні абаттасуда
пайдаланылуы керектігін крсететін жол.
(лшемдерді т ртібі — бастапы текшені
т ртібі. Yрбір амтылан лшем шін 1 ж не
амтылмааны шін 0. Yрбір м н ос нкте
арылы блінеді.

Логикалы м нді айтару

Амал орындалса, шын. Yйтпесе крделі ате.

>осымша апарат

GrantSecurityAccess сипатын орындалатын
осы TurboIntegrator процесс шін орнату
ажет. Yдепкі аламды абаттасу текшесін
жасайды. аламды абаттасулар барлы
пайдаланушылара олданылады

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

SecurityOverlayDestroyGlobalDefault
Бл функция >ауіпсіздік абаттасу текшесін жасау немесе жою ж не абаттасуды
деректер текшесіні берілген аймаына орнатуа пайдаланылады.
Деректер текшесін абаттасу текшесін білдіретін атпен жасау егер сервер айта
басталса, деректер текшесіні абаттасу ішінде жасалатынын ескерііз. Текше
жктелгенде, егер с йкес деректер текшесі табылса, ол абаттасу ретінде
конфигурацияланады
Бл – TM1 TurboIntegrator функциясы, тек ана TurboIntegrator процестерінде ана
жарамды болады.

Синтаксис
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault (Cube)
Аргумент

Сипаттама

Текше

Текшені аты.

Логикалы м нді айтару

Амал орындалса, шын. Yйтпесе крделі ате.

>осымша апарат

GrantSecurityAccess сипатын орындалатын
осы TurboIntegrator процесс шін орнату
ажет. Yдепкі аламды абаттасу текшесін
жасайды. аламды абаттасулар барлы
пайдаланушылара олданылады.

Мысалы
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault('DataCube');
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SecurityOverlayGlobalLockNode
Бл функция тек оуа арналан тйінні кіру рсаттарына оны лыптау арылы
шектеу шін пайдаланылады. Ол аламды абаттасуды пайдаланады, сондытан
барлы пайдаланушылара сер етеді. >абаттасу текшесі осы п рменді пайдаланбай
трып жасалу керек. Мекен-жайда берілген мекен-жайлар тек абаттасуда лшемдер
шін пайдаланылу керек.
Бл – TM1 TurboIntegrator функциясы, тек ана TurboIntegrator процестерінде ана
жарамды болады.

Синтаксис
SecurityOverlayGlobalLockNode(bLock, Cube, Address, [AddressDelimiter])
Аргумент

Сипаттама
Егер 1 оны лыптаса. 0 оны лпын шешеді

bLock
Текше
Текшені аты.
Мекен-жайы
М ндер жолын анытайтын абаттасу
элементі аттарыны белгіленген жол реті. Рет
текшені бастапы лшем ретін салыстыруы
керек.
Мекен-жайды айтару
Элемент аттарын блу шін пайдаланылатын
осымша таба жолы
Мекен-жай параметрінде. Yдепкі м ні ‘|’.

Логикалы м нді айтару

Амал орындалса, шын. Yйтпесе крделі ате.

>осымша апарат

GrantSecurityAccess сипатын орындалатын
осы TurboIntegrator процесс шін орнату
ажет. Yдепкі аламды абаттасу текшесін
жасайды. аламды абаттасулар барлы
пайдаланушылара олданылады.

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

Бірінші мысалда абаттасу шін тек бір лшем бар. Баса екі мысал екі лшемді
пайдаланады.
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Блім 11. TM1 Web API
IBM CognosTM1 Web бадарламасы ошау бадарлама ретінде олданумен оса, сіз
оны зіізді жеке ттынушы веб бадарламаларызда олднана аласыз. Web
бадарламашылар ж не TM1 бадарлама зірлеушілер Cognos TM1 Web
бадарламасыны тешелімін (API) TM1 Web нысандарын ттынушы веб беттер,
бадарламаларында ж не баылау таталарына енгізу шін олдана алады.
Cognos TM1 Web API includбадарламасы APIs элементтеріні екі трлі жинатарын
амтиды. Бл API сонымен бірге пайдаланушы сеанс токендері немесе TM1 сеанс
идентификаторларын олданатын жалпы кіру жолымен бліседі.
Сізді арнайы зірлеуші талаптарыыза байланысты екі трлі APIs элементтері
арасында тадап ж не бір рекетті басасымен олдана аласыз.
Cognos TM1 Web API сеансына кіру
Ал Cognos TM1 Web API болса, Cognos ерекше анытау ж не блектеуге
олданатын сеанс токендерін олданатын орта кіру жолдарымен TM1 Web
сеанстары немесе TM1 сеанс идентификаторларында TM1 серверіізді
ерекше анытау масатында бліседі. Осы логин рекетін екі APIs
элементтерімен олдана аласыз.
>осымша апарат алу шін, “TM1 Web API сеансына кіру” ішін крііз.
Cognos TM1 Web URL API
URL API элементі Websheet and CubeViewer нысандарына атынасты URLs
ж не параметрлерді арнайы жинаын олдану арылы амтамасыз етеді.
>арапайым мысалдар веб шолышыны мекенжай татасыны о жаында
орындала алады. Шешімді URL API элементімен бірге ру шін, сізге
HTML ж не JavaScript туралы міндетті емес білім ажет.
Мына “TM1 Web URL API” бетте 181 мекенжайынан араыз.
Cognos TM1 Web JavaScript Library
The JavaScript Кітапханасы бадарламалы атынасты TM1Web Websheet
ж не CubeViewer нысандарына біріктірілген HTML, JavaScript ж не Dojo веб
бетін зірлеушісіні ортасына іске осады. JavaScript Кітапханасын олдану
шін HTML туралы, JavaScript, Dojo ж не HTML Document Object Model
(DOM) туралы білуііз керек.
Мына “TM1 Web JavaScript кітапханасы” бетте 205 мекенжайынан араыз.

TM1 Web API сеансына кіру
сценарий табалауышы логин рекетін зіізді Cognos TM1 Web сценарийіізді
бірегей анытау шін олданыыз. Бл кіру жолы URL API шін сынылады. TM1
сеансы идентификатор кіру жолын Cognos TM1 сервері сеансын бірегей анытау
шін пайдаланыыз, бны бірнеше TM1 Web сеанстары болуы ммкін. Сеанс ж не
кіру модульдерін JavaScript кітапханасымен оайыра сеансты басару шін
пайдаланыыз.

Сценарий табалауышына кіру
сценарий табалауышына кіру арнайы пайдаланушы, Yкімші хосты ж не TM1 сервер
тіркесіміне логин сценарийін сынатын бірегей сценарийді айтарады.
© IBM Corporation авторлы ытары 2007, 2017
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Маызды: Yрбір TM1 Web сеансы HTTP сеансымен байланысты. TM1 веб сеансы
табалауышы зі рылан HTTP сеансы астында олданылуы ммкін. TM1 Web
сеансы табалауышын сатай алмаймыз, шолушыны зге рылыда ашыыз, ж не
TM1 Web сессиясына байланысты табалауыш сеансы HTTP сеансынан млде блек.
JavaScript XMLHttpRequest API элементін HTTP логин талабын Cognos TM1 Web
серверге жіберу шін олдана аласыз. Алынан сценарий содан кейін JavaScript
Object Notation (JSON) пішіміне талаптан айтарылады. Алынан сценарийді
абылдааннан кейін оны TM1 Web нысандарын ашан кезде олдана аласыз.
Егер HTTP сценарийіізді белсенділік уаыт аяталса, Cognos TM1 Web сценарийі
ж не атысты алынан сценарий енді жарамды болмайды.

TM1 сеансына идентификаторына кіру
TM1 серверін келесідей ерекшелеу арылы пайдаланушылар олданылуы ммкін
TM1SessionId. TM1 сервер сеансы TM1 Web сеансы олданыстаы ешашан згеріс
болмайды ж не жасау ерекшелейтін болатыны жасалуда. Трлі TM1 Web сеанстары
бірдей TM1 сервер меанмы олданылуы ммкін.

Сеанс ж%не кіру модульдері
JavaScript кітапханасы ішінде, сеанстар ж не кіру диалогты терезелерді басаруа
session ж не LoginDialog API пайдалана аласыз.
>осымша апарат алу шін, “Сеанс ж не LoginDialog модульдері” бетте 177 ішін
крііз.

Сценарий табалауышылогин
Сценарий табалауышымен бірге кіруге арналан жалпы рдіс келесі адамдарды
амтиды.
1. Егер сіз URL API элементін олдансаыз,
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled тешелім параметрін tm1web_config.xml
файлында орнатыыз.

2.
3.
4.
5.

Ескерту: Бл тешелім параметрі егер сіз JavaScript кітапханасын олданып
жатсаыз ажет етілмейді.
Параметрлер жинаын Cognos TM1 бадарламасымен бірге олданып жатан
тпнсалы растама трінде негізделген кіру талабы шін абылдаыз.
Кіру талабын Cognos TM1 Web серверіне JavaScript XMLHttpRequest API немесе
сас рекетті олдану арылы орналастырыыз.
JSON жауабын айтарылан сценарий табалауышын алу шін орындаыз.
Websheet ж не CubeViewer нысандарын ашан кезде сценарий табалауышын
олданыыз.

Сценарий табалауышы логині &шін арналан тешеу
параметрі
Егер сценарий табалауышкіру рекетін URL API элементімен бірге олданып
жатсаыз, LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled тешеу параметрін
tm1web_config.xml файлда False файлына орнатуыыз керек.

174

TM1 зірлеушілер шін

Бл параметр URL API сценарийін крсетілген кімші хостыа, TM1 сервер ж не
(міндетті емес) пайдаланушы атауын негіз ретінде айта олданылуын іске осады.
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Кіру талабыны параметрлері
Сценарий табалауышын Cognos TM1 бадарламасымен олданып жатан тпнса
растамасыны трі шін талаптаы параметрлер жинаын жіберу арылы олдану.
TM1 алыпты тпнсалы растама ж не біріктірілген логин шін келесі параметр
пішімін олданыыз:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_server_name
v param2=username
v param3=password
Мысалы:
param0=localhost&param1=SData&param2=admin&param3=apple
Егер сіз IBM Cognos Business Intelligence ауіпсізідігін тпнсалы растама шін
олдансаыз, келесі пішімді camPassport арналан м нді кірістіру шін олданыыз:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_Server_name
v param2=camPassport

Сценарий табалауышы логиніне арналан JSON жауап
Логин талабыны н тижелері JSON пішімделген жолына айтарылды.
Егер логин талабы с тті болса, жауап келесIf the login reqі пішімде айтарылады.
{
"reply":{
"adminHost":adminHost,
"sessionToken":sessionToken,
"tm1Server":tm1Server,
"username":username
}
}

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

Егер логин талабы с тсіз болса, келесі жауап айтарылады.
{ "reply":null}
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Мысалы
Келесі мысал JavaScript XMLHttpRequest API элементі логин талабын TM1 Web
серверіне орналастыру шін ж не таайындалан сценарий табалауышын шыару
олданады.
<script type="text/javascript">
function login() {
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", "http://localhost:9510/tm1web/api/TM1Service/login", true);
xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhr.onload = function() {
var response = JSON.parse(xhr.responseText).reply;
if(response != null) {
var sessionToken = response.sessionToken;
console.debug("Session token: " + sessionToken);
}
else {
console.error("Login failed.");
}
}
var params = "param0=localhost&param1=Planning+Sample&param2=admin&param3=apple";
xhr.send(params);
};
</script>

LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled конфигурация
параметрі
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled тешеу параметрін TM1 Web URL API трі
кіру сценарийін алай орындайтынын басару шін олдану. Осы параметрді URL
API элементіні блек бірегей кіру сценарийлерін тасымалдауын е тасымалдамауын
крсету шін тешеіз.
Бл параметр URL API сценарийін крсетілген кімші хостыа, TM1 сервер ж не
(міндетті емес) пайдаланушы атауын негіз ретінде айта олданылуын іске осады.
Егер сценарий табалауышкіру рекетін URL API элементімен бірге олданып
жатсаыз, LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled тешеу параметрін
tm1web_config.xml файлда False файлына орнатуыыз керек. Аоынан сценариймен
бірге кіру туралы осымша апарат алу шін келесіні араыз “TM1 Web API
сеансына кіру” бетте 173.

Пішімі
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value=True or False/>
Мысалы:
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

М%ндер
Yдепкі м ні— True.
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True

TM1 Web аматамсыз етілген апараттаы (TM1 Yкімші хосты, TM1 Сервер,
пайдаланушы аты) негізделген бар сценарийін жаа кіру талабымен бірге
саолыстыруа рекет жасайды.
Бл параметр True файлын орнатылуы тиіс, егер жалыз кіру бірегей TM1
Yкімші хосты, TM1 сервер ж не пайдаланушы аты тіркесімі шін пайда
болады.

False

Алынан сценарий TM1 Web нысанын TM1 Web URL API элементімен бірге
ашатын р бір уаытта амтамасыз етілуі тиіс. Yйтпесе, пайдаланушы
шаырылады.
Осы параметрді False егер бірнеше кіру сценарийлерін TM1 Web URL API
элементімен бірге олдануды жоспарлаан кезде орнатыыз. Сонымен атар
осы тешелімді бірнеше кіру сценарийлерін URL API бірге ж не баса TM1
Web клиенттер TM1 Web ж не TM1 Application Web сияты олдансаыз осы
тешеуді олданыыз. Бл тешеу пайдаланушы сценарийлерін блек ж не
бірегей етіп сатау шін алынан сценарийді олданады.

TM1 сеансы идентификаторына кіру
Сонымен бірге, TM1 серверін келесідей ерекшелеу арылы TM1 пайдаланушылар
олданылуы ммкін TM1SessionId. Ал TM1SessionId болса, TM1 серверіндегі
пайдаланушы сеансына байланысты. TM1 серверінен деректерді алып шыу шін,
жарамды пайдаланушы сеансы ажет етеді. Yрбір TM1 Web сеансы TM1 сервер
сеансын ажет етеді. TM1 сеанс идентификаторымен кіру шін барлы рдісі
TM1SessionID параметрі sessionToken параметрін орнын алмастыруын ескермегенде
сеанс токенімен кіру шін рдісімен сас келеді:
TM1SessionId=valid TM1 session ID
Бл кіру дісі жаа TM1 Web сеансын жасайды ж не байланысты TM1 сервер
сеансын айта олданады TM1SessionId. Егер де aTM1 сервер сеансы TM1 Web
сеансытары арасында бірге олданатын болса, TM1 сервер сеансын тексермеу
н тижесінде TM1 Web сеанстары да тексерілмейді.

Мысалы
Келесі мысал ішінде, келесі кіру тпнсалы растаманы олдау шін TM1SessionId
параметрі URL мекенжайына осылан.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=
Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input&AdminHost=
localhost&TM1Server=Planning Sample&TM1SessionId=<valid TM1 session ID>

Сеанс ж%не LoginDialog модульдері
Пайдаланушы сеанстары ж не кіру диалогтарын оай басару шін сеанс ж не
LoginDialog API JavaScript кітапханасымен бірге пайдалана аласыз.

Сеанс
TM1 Web сеансымен байланысты апаратты шаарып алуа tm1web/api/session/
session пайдалана аласыз. TM1 Web сеансы шін кіре аласыз, шыа аласыз, немесе
ажетті апаратты шыарып ала аласыз.

<дістер
кіру(параметрлері)
TM1 Web бадарламасына кіруді орындайды.
Блім 11. TM1 Web API
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Параметрлер: params Келесі нысан пішімдеріні бірін пайдаланатын кіру
апаратыны нысаны:
{
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple"
}

Немесе
{
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
camPassport: "8sdf83uijsjdfsd903sd"
}

Немесе
{
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA"
}

Кіру рекеті аяталан кезде шешілетін у де ретінде dojo/promise/Promise
айтарады. Егер кіру с тсіз аяталан болса, у де абылданбайды, кері
жадайда ол шешіледі. Егер кіру с тті болан жадайда келесі пішінні
нысанынан у де ткізіп жіберіледі.
{
sessionToken: "7118fad5-bbeb-4b3e-8bea-4b4a45ca2735",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA",
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "Admin"
}

getInfo(sessionToken)
Ерекшеленген сеанс токеніне байланысты TM1 Web сеансымен байланысты
апаратты шыарып алады.
Параметрлер: sessionToken Келесіден апаратты шыарып алу шін TM1
Web сеансына байланысты сеанс токені.
Yрекет аяталан кезде шешілетін у де ретінде dojo/promise/Promise
айтарады. Егер шыарып алу с тсіз аяталан болса, у де абылданбайды,
кері жадайда ол шешіледі. Егер шыарып алу с тті болан жадайда келесі
пішінні нысанынан у де ткізіп жіберіледі.
{
sessionToken: "7118fad5-bbeb-4b3e-8bea-4b4a45ca2735",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA",
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "Admin"
}

шы у(sessionToken)
Шыу орындалады ж не ерекшеленген сеанс токеніне байланысты TM1 Web
сеансын жарамсыз етеді.
Параметрлер: sessionToken TM1 Web сеансын жарамсыз етуге байланысты
сеанс токені.
Yрекет аяталан кезде шешілетін у де ретінде dojo/promise/Promise
айтарады. Егер шыарып алу с тсіз аяталан болса, у де абылданбайды,
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кері жадайда ол шешіледі. Сеанс болмаан болса немесе брыныра
жарамсыз етілген жадайда рекет с тті трде аятайды.
>осымша апарат шін, Dojo жаттамасы шін dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html) араыз.

Мысалдар
// login
require([
"tm1web/api/session/session"
], function(session) {
session.login({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple"
}).then(function(sessionInfo) {
// Create Workbook or CubeViewer using sessionInfo.sessionToken
}, function() {
// Handle login failure appropriately
});
});
// getInfo
require([
"tm1web/api/session/session"
], function(session) {
session.getInfo("sessionToken").then(function(sessionInfo) {
// Continue using obtained sessionInfo
});
});
// logout
require([
"tm1web/api/session/session"
], function(session) {
session.logout("sessionToken").then(function() {
// Logout has successfully completed
});
});

LoginDialog
Кіру диалог терезесін крсету немесе жоюа tm1web/api/session/LoginDialog
пайдалана аласыз.

Мысалы
var dialog = new LoginDialog({
onLogin: function(sessionInfo) {
console.log(sessionInfo);
},
tm1Server: "Planning Sample",
adminHost: "localhost"
});
dialog.show();

'рылыс
LoginDialog модулі рылыс шін бірнеше параметрлерді абылдайды.
onLogin
Трі: функция
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Кіру ммкін болан кезде жауап ату. Сеанс апаратын амтитын нысан
атару функциясыны параметрі ретінде ткізіліп жіберіледі.
Бл нысанны мысалы:
{
tm1SessionId : "JcFxniSEzsJZVlQQhYDLDQ",
sessionToken : "baa4ff9a-ddfb-41d1-9c71-f0add92325fd",
adminHost : "localhost",
tm1Server : "Planning Sample",
username : "Admin"
}

Бл нысан login лгісінен tm1web/api/session/session жауап ретінде на осындай
пішінге ие.
adminHost
Трі: жол (тадамалы)
Yдепкі м ні: localhost
TM1 сервер тізімін шыарып алынатын кімші торабы. Егер еш кімші
торабы параметрі ерекшеленбеген болса, бл ерекшеленген кезде
олданылатын tm1web_config.xml файлы ішінде олданылатын AdminHost
параметр м ні.
tm1Server
Трі: жол (тадамалы)
Кіру шін TM1 сервері.
adminHostVisible
Трі: логикалы (тадамалы)
Yдепкі м ні: шын
Егер ате болса, кімші торабыны м тін ясы кіру диалогынан жасырылан.
tm1ServersVisible
Трі: логикалы (тадамалы)
Yдепкі м ні: шын
Егер ате болса, TM1 серверлеріні тізімі кіру диалогынан жасырулы
Ал adminHost, tm1Server, adminHostVisible, ж не tm1ServersVisible сипаттары
орнату дісімен тешелуі ммкін.
Мысалы:
loginDialog.set("adminHost", "Planning Sample");

<дістер
крсету()
Кіру диалог терезесін крсетеді.
жою() Кіру диалог терезесін жояды.
>осымша апарат шін, Dojo жаттамасы шін dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html) араыз.
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TM1 Web URL API
Cognos TM1 Web URL API бадарламасын Cognos TM1 Web Websheet ж не
CubeViewer нысандарын кез келген HTML-негізделген жата немесе веб беті
шешіміне кірістіру шін олданыыз.

Cognos TM1 Web URL API шолу
URL API элементі Cognos TM1 Web Websheet ж не CubeViewer нысандарын сізді
жеке ттынушы веб паратарыызда крсету шін URL мекенжайларын руа
арналан араулы жйені амтамасыз етеді.
URL API элементін Websheet ж не CubeViewer нысандарын HTML-негізделген веб
беттері, веб бадарламалары ж не санды таталар секілді шешімді амту шін
олдана аласыз. URL API элементі Websheet and CubeViewer нысандарына атынасты
URLs ж не параметрлерді арнайы жинаын олдану арылы амтамасыз етеді.

<зірлеу ралдары
Шешімді URL API элементімен бірге ру шін, сізге HTML ж не JavaScript туралы
міндетті емес білім ажет.
Масаттарды ж не арапайым мысалдарды сынау шін, URL API элементін веб
шолышты мекенжайында олдана аласыз. URL API элементімен бірге шешімді
ру шін арапайым м тін деушісін немесе HTML ж неJavaScript бірге жмыс
істейтін кез келген зірлеу ортасын олдана аласыз.
URL API элементі HTML ішкі жатауларын (<iframe> tag) CubeViewer ж не
Websheet нысандарын ттынушы веб беттерінде крсетуді алашы жолы ретінде
олданады.

М&мкіндіктер
Сізді ттынушы веб беттерііздегі келесі ммкіндіктерді амтамасыз ететін URLs
мекенжайларын растыра аласыз:
v Websheet ж не CubeViewer
– CubeViewer ж не Websheet нысандарын абылдау ж не крсету
– Таырып лшемі элементтерін орнату
– >ралдар татасын іске осу немесе ажырату сияты сипаттарды басару
v CubeViewer
– Не тор, диаграмма не тор мен диаграмманы кйінде крсету
– Диаграмма трін згерту
– Автоматты айта есептеуді іске осу/ажырату
– Текше крінісіні орналасымын сатау
– Кріністі айта есептеу
v Веб-пара
– Белсенді пішімдерді айта ру

Cognos TM1 Web URL API элементімен бірге бастау
URL мекенжайын негізгі URL ж не арнайы TM1 параметрлерді олдану арылы
расыз ж не содан кейін аяталан URL мекенжайын TM1 Web серверіне жібереді.
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Аяталан URL мекенжайы Web параты немесе CubeViewer нысанын ашып ж не
крсетеді. Сіз сонымен атар URL API элементін осы нысандардаы р трлі
рекеттерді абылдау шін олданасыз.
Негіз URL ж не параметрлер (#) хэштег белгісі арылы блінген ж не келесі
пішімде біріктірілген:
BaseUrl#Parameters
Егер бірнеше параметрлерді бірдей URL мекенжайда амтуды аласаыз, оларды
амперсанд белгісімен ажыратыыз (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value

Web шолыш мекенжайыны ойынды мысалы
Келесі URL мекенжайды веб браузеріізді мекенжай татасына URL API
элементіні арапайым мысалын кру шін кшіріп ж не ойыыз.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&Username=admin
&Password=apple

URL API элементін веб пара тарда олдану
URL API элементі HTML ішкі жатауларын (<iframe> tag) CubeViewer ж не
Websheet нысандарын ттынушы вб беттерінде крсету шін олданады. <iframe>
тег CubeViewer ж не Websheet нысандарын URL API элементімен бірге крсету
шін арналан алашы жол.
TM1 Web нысан iframe жйесінде крсетілгеннен кейін сол нысандаы рекеттерді
src (айнар кз) iframe жйесіні сипатын жаа URL мекенжайымен бірге жаарту
арылы абылдай аласыз.
>осымша апарат алу шін, “HTML <iframe> тегтері Cognos TM1 Web нысандарын
крсету шін олданылады” бетте 184 ішін крііз.

Cognos TM1 Web URL API base URL
Негізгі URL мекенжайын Cognos TM1 Web URL API бірге барлы талаптарыызды
ру шін негіз ретінде олданыыз.
Негіз URL мысалы келесі лгіде крсетілген:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Негізгі URL мекенжайын бір немесе бірнеше параметрлермен соы талапты
орындау шін біріктіресіз.
Негізгі URL мекенжайы келесі пішімді олданады:
http://WebServerName:PortNumber/tm1web/UrlApi.jsp
WebServerName
Бл домен атауы немесе Cognos TM1 Web серверін басаратын
компьютерді IP мекенжайы.
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Мысалы, егер сіз Cognos TM1 Web серверінде орындалып жатан
компьютерде тікелей жмыс істеп жатсаыз, localhost трін WebServerName
параметрі шін олдана аласыз.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Егер TM1Web сервері ашытаы компьютерде болса, онда сол жйені атын
келесідей олданыыз:
http://MyWebServer:9510/tm1web/UrlApi.jsp
http://www.example.com:9510/tm1web
PortNumber
Web бадарламасы серверіне арналан порт саны.
>алыпты TM1 орнатылым 9510 порт нмірін олданады.
UrlApi.jsp
Cognos TM1 Web URL API элементіні ммкіндіктері UrlApi.jsp файлы
арылы амтамасыз етілген.

Cognos TM1 Web URL API параметрлері
Параметрлер ай Cognos TM1 нысанды ашыыз келетінін ж не сол нысандарда
андай рекеттерді абылдайтыныызды сипаттайды. Толы URL жолын
параметрлерді негізгі URL мекенжайына осу арылы расыз.
Негіз URL ж не параметрлер (#) хэштег белгісі арылы блінген ж не келесі
пішімде біріктірілген:
BaseUrl#Parameters
Мысалы:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Егер біреуден кп параметрді амтысаыз, оларды амперсанд белгісімен блііз(&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value
Ескерту: Параметрлер бас ріптерді ескермейді. Не “Action” не“action” жмысы
бірдей, алайда бас ріптерге трлендіру бейнелену сапасы шін сынылады.
Е жалпы параметрлер Workbook ж не CubeViewer нысандарын ашу шін
олданылатын рекет ж не Тр параметрлерін амтиды. Мысалы, келесі URL
мекенжайы CubeViewer нысанын ашатын параметрлерді олданылуын крсетеді.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Websheet немесе CubeViewer нысанын веб бетіізде ашаннан кейін параметрлерді
нысана кбірек рекеттерді абылдау шін олдана аласыз. Мысалы келесі URLs
AutoRecalc ж не HideDimensionBar параметрлерін олданады.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true

Блім 11. TM1 Web API

183

Параметрлермен жмыс істеу туралы осымша апарат алу шін келесі
таырыптарды араыз:
v “Yрекет параметрін TM1 Web нысандарымен бірге олдану” бетте 188.
v “Ашу параметрін TM1 Web нысанын ашу шін олдану” бетте 188.
v “Параметрлер мен рекеттерді бар TM1 Web нысанына абылдау” бетте 189.

URL табаларын URL API элементтерімен бірге олдану
URL табаларын бос орындар немесе баса арнайы табаларды амтитын URLs
мекенжайларын ру кезінде олданыыз.
URL escape табаларыны кейбір жалпы мысалдары келесі элементтерді амтиды:
Таба

Escape табасы

Бос орын

%20

$

%24

%

%25

&

%26

=

%3D

Cognos TM1 Web URL API концепциялары
URL API бадарламасын олданудаы негізгі концепция нысандарды HTML iframes
жйелерінде крсету, кіру тіркелгілерін крсету, нысандарды ашу ж не рекеттерді
абылдау болып табылады.

HTML <iframe> тегтері Cognos TM1 Web нысандарын
крсету &шін олданылады
HTML ішкі араулы жйелерін (<iframe> тег) CubeViewer ж не Websheet
нысандарын ттынушы веб беттерінде URL API элементтерімен крсету шін
олдану.
<iframe> тегі CubeViewer ж не Websheet нысандарын сізді ттынушы веб
беттеріізді URL API элементімен крсету шін бастапы жол ретінде болады.
TM1 Web нысан iframe жйесінде крсетілгеннен кейін сол нысандаы рекеттерді
src (айнар кз) iframe жйесіні сипатын жаа URL мекенжайымен бірге жаарту
арылы абылдай аласыз.

Мысалы
Келесі мысал алыпты HTML тймешігін ж не JavaScript функциясын Web параты
iframe жйесіне жктеу шін олданады.
<!-- Button to load the websheet -->
<button onClick="loadWebsheet();">Load Websheet</button>
<!-- The iframe to host and display the Websheet -->
<iframe id="websheetId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// The function to assemble the required URL and display the Websheet
function loadWebsheet() {
// Get a reference to the iframe
webSheet = document.getElementById("websheetId");
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// Assemble the URL that specifies the Websheet you want to open
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var websheetURL = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet";
websheetURL = websheetURL + "&Workbook=Applications/Planning Sample/";
websheetURL = websheetURL + "Management Reporting/Actual v Budget";
websheetURL = websheetURL + "&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
// Assign the URL to the iframe to display the Websheet
webSheet.src = websheetURL;
};
</script>

TM1 <кімші хостын ж%не TM1 Сервер параметрлерін URL
API бірге крсету
Cognos TM1 Admin Host ж не сервер атын URL жолында AdminHost ж не TM1Server
параметрлерін олдану арылы орната аласыз.
AdminHost ж не TM1Server параметрлер URL мекенжайында #Action=Open
п рменімен амтылып немесе берілген сценарийді олданысымен крсетілген.
Бл м ндер URL мекенжайында міндетті емес, біра TM1 бадарламасына келесі
жолдарды бірінде амтамасыз етілуі ммкін.
v tm1web_config.xml файлында
v Алынан сценариймен бірге
v URL жолында
v TM1 Web серверінде пішімге негізделген логинмен орналастырылан
v TM1 Web арылы шаырылан кезде пайдаланушы арылы амтамасыз етілген
Егер бл м ндер табылмаса, онда TM1 бадарламасы пайдаланушыны осы апарата
кішігірім алымалы тереземен бірге шаырады.
Admin Host ж не сервер аты келесі ретте аныталан:
1. Егер алынан сценарий крсетілсе, кімші хосты ж не TM1 сервері арнайы
сценарийге крсететін бірінші жолдан аныталады.
2. Егер AdminHost ж не TM1Server параметрлері URL мекенжайында орнатылса,
олар м ндердіtm1web_config.xml файлында айта жазады.
3. Егер бл м ндер URL жолында болмаса, TM1 Web бадарламасы оларды
tm1web_config.xml файлында орнатылуын анытау шін рекет етеді.
4. Егер AdminHost ж не TM1Server параметрлері URL жолынан ж не
tm1web_config.xml файлынан жо болып шыса, онда жйе пайдаланушыны осы
апарат шін алымалы терезеге шаырады.

Мысалы
Бл параметрлер келесі пішімді олданады:
&AdminHost=AdminHostName&TM1Server=TM1ServerName
мнда:
AdminHostName
TM1 Admin Host бадарламасы орындалып жатан жйе аты.
TM1ServerName
Кіруге арналан TM1 сервер аты.
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Мысалы, келесі лгі коды жергілікті жйені ж не TM1 Planning Sample дерекорын
олданады.
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Пайдаланушы кіруі мен шыуын URL API элементтерімен
бас ару
Ал TM1 Web нысандарын URL API кмегімен кру шін, бл IBM Cognos TM1
серверіне кіруііз тиіс.
Пайдаланушы кіру рдісін келесі р трлі жолдарда басара аласыз.
Сценарий табалауышылогин
Логинді алан сценарий пайдаланушы сценарийлерін бірнеше TM1 Web
даналары арасында бірегей пайдаланушы сценарийлерді TM1 Admin
хосттарды ж не TM1 серверлерді тасымалдайды.
сценарий табалауышлогин сынылан логин болып табылады. Егер де
пайдаланушылар TM1 Web немесе блек TM1 серверлерге бір уаытта
бірнеше данасына кірен жадайда олданыыз.
>осымша апарат алу шін, “TM1 Web API сеансына кіру” бетте 173 ішін
крііз.
TM1 сеансына идентификаторына кіру
Келесі ерекшелеу арылы кіре алады кімші хостында TM1 сервер сеансы,
TM1 сервер атауы, ж не TM1SessionId. Ал TM1SessionId болса, TM1
серверіндегі пайдаланушы сеансына байланысты. Yрбір TM1 Web сеансы
TM1 сервер сеансын ажет етеді. TM1 сервер сеансы TM1 Web сеансы
олданыстаы ешашан згеріс болмайды ж не жасау ерекшелейтін
болатыны жасалуда. Трлі TM1 Web сеанстары бірдей TM1 сервер меанмы
олданылуы ммкін.
Бл кіру дісі жаа TM1 Web сеансын жасайды ж не байланыстылыы TM1
сервер сеансын айта олданады TM1SessionId. Егер де aTM1 сервер сеансы
TM1 Web сеансытары арасында бірге олданатын болса, TM1 сервер сеансын
тексермеу н тижесінде TM1 Web сеанстары да тексерілмейді.
Бл кіру тпнсалы растамасы трін олдау шін TM1SessionId параметрі
ендірілуі ммкін. Мысалы:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=
Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input&AdminHost=
localhost&TM1Server=Planning Sample&TM1SessionId=<valid TM1 session ID>

URL мекенжайында ы пайдаланушы тіркелгі растамаларын амту
URL мекенжайына атынас орнату кезінде TM1 Web нысандары кру
апаратын ерекшелей аласыз. URL мекнжайы AdminHost, TM1Server,
UserName, немесе пия сз шін м ндерді амтуы тиіс.
АБАЙЛАЫЗ:
& пия сзді URL мекенжайында крсету ор алма ан.
&ал ымалы Кіру Терезесі
Кіру апараты егер барлыы не кейбірі баса жолмен амтамасыз етілсе, онда
алымалы терезе пайдаланушыны Cognos TM1 Web нысаны ашылмастан
брын кіруге шаырады.
Пішімге негізделген логин
>алыпты HTML пішімін кіріс жолдарымен пайдаланушыларды кіру
тіркелгілерімен олданып ж не апаратты Cognos TM1 Web серверінде
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орналастыра аласыз. >осымша апарат алу шін, “Cognos TM1 Web URL API
пішімге негізделген логин” ішін крііз.
Егер сіз IBM Cognos Business Intelligence Security тпнсалы растамасын олданып
жатсаыз, CamPassport параметрі крсетіледі.
Cognos TM1 Web URL API пішімге негізделген логин:
>алыпты HTML пішімін кіріс жолдарымен пайдаланушыларды кіру тіркелгілерімен
олданып ж не апаратты Cognos TM1 Web серверінде орналастыра аласыз.
Сізді пішіміізді <input> рістерін келесі аттармен амтитынын тексерііз. (ріс
аттары ж не оларды атысты м ндері Cognos TM1 Web серверіне пішімді
орналастыран кезде жіберіледі.
v AdminHost
v TM1Server
v Username
v Password
Мысалы
<!-- Login form -->
<form id="loginInfoForm" method="post">
Admin Host: <input type="text" value="localhost" name="AdminHost" /><br>
TM1 Server: <input type="text" value="Planning Sample" name="TM1Server" /><br>
User Name: <input type="text" value="admin" name="Username" /><br>
Password: <input type="password" value="apple" name="Password" /><br>
<input type="button" value="Submit" onclick="loadCubeview();" />
</form>
<!-- The iframe to host and display the TM1 Web object -->
<iframe id="cubeviewId" name="cubeviewIFrame" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function submits the login form and opens a CubeViewer
function loadCubeview() {
// Get a reference to the login form
var loginForm = document.getElementById("loginInfoForm");
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var params = "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan";
params = params + "&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
// Assign the URL to the action property of the login form
loginForm.action = baseUrl + params;
// NOTE: Be sure to use the iframe name for the target of the login form
loginForm.target = "cubeviewIFrame";
// Submit the form to login and display the TM1 Web object
loginForm.submit();
};
</script>

Cognos TM1 Web URL API ж;йесінен шы у:
Action=Logout параметрін аымдаы пайдаланушы сценарийін URL API
элементімен олдану.
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Шыу рекетін TM1 Web oнысанын лдеашаннан крсететін iframe жйесіне
абалдаыз. Шыу рекеті сол арнайы The logout action ends the session that opened
that specific TM1 Web нысанын ашатын сценарийді аятайды ж не сонымен атар кез
келген баса URL API даналарды сценарий астында аятайды.
Шыу рекеті келесі пішімді олданады:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Logout
Мысалы
Келесі мысал iframe жйесімен байланыстырылан сценарийді ж не атысты TM1
Web нысанын аятайды.
function logout() {
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Logout";
};

<рекет параметрін TM1 Web нысандарымен бірге олдану
рекет параметрі TM1 Web нысанында орында шін рекет трін крсетеді.
Е жалпы рекет трі мынадай #Action=Open бл п рмен не CubeViewer немесе
Websheet нысанын аша алады.
рекет параметрін URL жолында келесідей олданыыз:
#Action=TypeOfAction
TypeOfAction м ні Ашу, айта есептеу немесе Жабу сияты олдау крсетілген
рекеттерді бірі бола алады.
>ол жетімді рекет трлеріні толы тізімі шін келесіні араыз “URL API Action
параметрі” бетте 199.

Мысалы
Мысалы, келесі URL мекенжайы TM1 Web CubeViewer нысанын ашады.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Ашу параметрін TM1 Web нысанын ашу &шін олдану
TM1 Web нысанын ашып ж не крсету шін Action=Open п рменін ж не Тр
параметрін олданыыз.
Ашу параметрі TM1 Web нысанын ашып ж не крсеткііз келгенді крсетеді ж не Тр
параметрі нысанны ай трі екенін крсетеді.
Action=Open&Type=object_type
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object_type трі не WebSheet неCubeViewer болуы ммкін. Нысан тріне байланысты
осымша параметрлер ашу шін наты нысанды крсетуді талап етеді. Ашу п рменін
олданан кезде бірдей URL мекенжайындаы баса крсету сипаттарын ж не
таырып тадауын орната аласыз.
Мысалы, келесі URL мекенжайы Ашу ж не Тр параметрлерін CubeViewer нысанын
ашу шін арналан олдану мысалы.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Нысандарды ашу туралы осымша апарат шін келесі таырыптарды араыз:
v “Websheet нысандарын URL API бірге крсету” бетте 190.
v “CubeViewer нысандарын URL API бірге крсету” бетте 192.
Websheet немесе CubeViewer нысанын веб бетіізде ашаннан кейін параметрлерді
нысана кбірек рекеттерді абылдау шін олдана аласыз. >осымша апарат алу
шін, “Параметрлер мен рекеттерді бар TM1 Web нысанына абылдау” ішін крііз.

Параметрлер мен %рекеттерді бар TM1 Web нысанына
абылдау
Cognos TM1 Web нысаны сізді веб бетіізде крсетілгеннен кейін, параметрлерді
нысан шін URL мекенжайын жаарту арылы сол арнайы нысана кбірек
рекеттерді абылдау шін олдана аласыз.
Yлдеашан крсетілген Websheet немесе CubeViewer нысанына бірнеше рекеттерді
абылдау шін, жаа URL мекенжайын алаан параметрлеріізбен рыыз. Содан
кейін жаа URL мекенжайын нысан крсетілген src (айнар кз) iframe жйесіні
сипатына абылдаыз.
Егер нысан лдеашаннан бері iframe жйесінде крсетілген болса, онда сіз тек
рекет параметрлерін негіз URL мекенжайына жаа URL мекенжайына ру шін
ажет етесіз.
Мысалы, келесі URLs AutoRecalc ж не HideDimensionBar параметрлерін негіз URL
мекенжайына абылдайды.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true

Ескерту:
AutoRecalc параметрі тек CubeViewer шін олданылмалы болып есептеледі. Ол
Web-кестелеріне олдау крсетпейді.
Web-кестелеріндегі автоматты есептеу UseBookRecalcSetting параметрі ж не Excel
жмыс кітабіні параметрлері арылы олданылады. Толы апаратты Cognos TM1
веб конфигурациясыны параметрлері ішінен араыз.

Мысалы
Келесі мысал JavaScript функциясынжаартылан URL мекенжайын src iframe
жйесіні сипатына абылдайтын мысалы лдеашаннан бері CubeViewer нысанын
крсетуде.
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<!-- Use this iframe to display the CubeViewer (code not shown) -->
<iframe id="cubeviewId"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function updates an existing CubeViewer object
function toggleDimensionBar() {
// Get a reference to the existing iframe and CubeViewer
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Create an updated URL and apply it to the iframe
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#HideDimensionBar=True";
};
</script>

Websheet нысандарын URL API бірге крсету
Websheet Microsoft Excel электронды кесте файлы Cognos Cognos TM1 дерегін
ж не веб шолышта кретініізді амтиды. URL API бадарламасын Web параты
НTML iframe жйесінде крсету шін олдана аласыз ж не содан кейін осымша
рекеттер мен параметрлерді веб параа абылдай аласыз.

Websheet нысанын ашу
Websheet нысанын URL API бірге ашу шін, орналасым жолын Websheet
параметріне TM1 Application алтасында йымдастырыландай етіп олданыыз.

Процедура
1. Cognos TM1 Web ашып ж не Ба дарламалар тйінін ашыыз келген Web
параыызды орналастыру шін шыарыыз.
2. Web пара шін жолды крсететін м тін жолын ру.
Жолды Applications/ бірге бастап ж не кез келген ішкі алталарды иаш сызы
/ белгісімен ажыратыыз.
Мысалы: Applications/My Reports/Report_2014.xls
3. URL мекенжайыыздаы Ж мыс кітабы параметрін белгілеген жолына
орнатыыз.
#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/My Reports/Report_2014
4. Параметрлерді негізгі URL мекенжайымен бірге URL срауымен орындау шін
біріктірііз.

Мысал
Келесі URL мекенжайын осы мысалды кру шін веб шолышыызды мекенжайына
тікелей кшіріп ж не ойыыз.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=
Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual%20v%20Budget
&AdminHost= localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Келесі JavaScript ызмет Web параты iframe жйесіне жктеп салады.
function loadWebsheet() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
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&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

Websheet нысаны &шін крініс сипаттарын орнату
Крініс сипатын Web-параы нысаны шін атысты параметрді осу арылы
URL-мекенжайында орната аласыз.
Web-параы нысаныны крсетілімін згертуге арналан келесідегі параметрді
пайдалана аласыз:
HideToolbar
>ралдар татасы осылады немесе шіріледі. Yдепкі кйі осылады.

Мысалдар
Web-параы нысаныны крініс сипатын басаратын URL-мекенжайыыздаы келесі
форматты пайдаланыыз.
property=value

Мысалы, ралдар татасыны крінісін ажырату шін келесі жолды URL
мекенжайыыза осыыз.
HideToolbar=True

Websheet нысандары &шін лшем та ырыбы элементтерін
тадау
Websheet нысаныны таырып лшеміндегі аымдаы элементтерді for any cell that
contains a SUBNM функциясын амтитын кез келген яшы шін орната аласыз.
(лшемді не пара саны, жол саны ж не баана саны арылы немесе лшем аты
арылы крсете аласыз.
Жаа элементті не элемент аты не элемент индексі арылы тадай аласыз.

Пішім ж%не м%ндер
Келесі пішімді лшемді пара, жол ж не баана саны арылы крсету шін
олданыыз:
Title_S#-R#-C#=elementNameOrIndex
Келесі пішімді лшемді лшем аты арылы крсету шін олданыыз.
Title_dimensionName=elementNameOrIndex
Келесі параметрлерді крсетііз:
Title_S#-R#-C#
Таырып лшемін пара саны, жол саны ж не баана саны арылы крсетеді.
# белгілерін Web паратаылшем SUBNM яшыыны пара, жол, баана
орналасымы шін м ндермен алмастырыыз.
Title_dimensionName
(лшем аты арылы таырып лшемін крсетеді.
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elementNameOrIndex
Тадаыыз келген жаа таырып элементіні индексі шін ат немесе санды
м н шін арналан жол м ні.
Егер элемент атыны орнына жаа таырып элементін элемент индексі
арылы тадаыыз келсе UseIndex параметрін URL мекенжайына келесідей
осыыз:
Title_S#-R#-C#=ElementIndexNumber&UseIndex=true

Мысалы
келесі мысалды бірінші Websheet файлына шу шін олданып ж не содан кейін
таырып элементін згертііз.
1. Келесі URL мекенжайын Websheet файлын бірінші ашу шін веб
шолышыызды мекенжайына тікелей кшіріп ж не ойыыз.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook= Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost= localhost&TM1Server=Planning%20Sample
2. Таырып элементін згерту шін келесі URL файлды бірдей веб шолышы
бліміне кшіріп ойыыз.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_S0-R11-C2=Canada

3. Title_S#-R#-C# параметрін бірдей н тижелер алу шін негізгі URL
мекенжайыны соына кшіріп ж не ойыыз.
Кеес: URL мекенжайыны тек параметр блімі ана параметрлерді згерістерді
абылдау шін олданан кезде жаартуды ажет етеді. Негізгі URL згеріссіз
алуы ммкін.
Title_S0-R11-C2=US

4. Келесі лгіні UseIndex параметрімен бірге жаа таырыпты элемент индексі
арылы тадау шін олданыыз.
Title_S0-R11-C2=3&UseIndex=true

CubeViewer нысандарын URL API бірге крсету
CubeViewer нысаны TM1 текше крінісін ттынушы веббетінде крсетеді. URL API
бадарламасын CubeViewer нысанын НTML iframe жйесінде крсету шін олдана
аласыз ж не содан кейін осымша рекеттер мен параметрлерді ажетінше нысана
абылдай аласыз.

CubeViewer нысанын ашу
Cognos TM1 Web CubeViewer нысанын анытап ж не ашу шін Action=Open
п рменін Тр, Текше, Крініс ж не AccessType параметрлерімен бірге URL
мекенжайыызда біріктірііз.
CubeViewer нысанын ашу шін келесі форматты олданыыз:
#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=CubeName&View=ViewName&AccessType=Status
мнда:
v CubeName дегеніміз крініске тиесілі текшені аты болып табылады.
v ViewName дегеніміз текше крінісіні аты.
v К"й дегеніміз текше крінісіні жалпы немесе жеке кйі. Не Public не Private
м нін ашыыз келген арнайы текше крінісін дрыс анытау шін амтуыыз
керек.
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Келесі URL мекенжайын осы мысалды кру шін веб шолышыызды мекенжайына
тікелей кшіріп ж не ойыыз.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Келесі JavaScript функциясын CubeViewer файлын iframe жйесіне жктеу шін
олданыыз.
function loadCubeview() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
};

CubeViewer нысаны &шін крініс сипаттарын орнату
Крініс сипаттарын CubeViewer нысанына зіізді URL мекенжайыыздаы
атысты параметрлерді кез келгенін осу арылы орната аласыз.
CubeViewer нысаныны крсетілімін згертуге арналан келесідегі параметрлерді
пайдалана аласыз:
AutoRecalc
Автоматты трде айта есептеу параметрін осады немесе ажыратады. Yдепкі
м н ажыратылады.
Ескерту:
AutoRecalc параметрі тек CubeViewer шін олданылмалы болып есептеледі.
Ол Web-кестелеріне олдау крсетпейді. Автоматты айта есептеу режимі
нлдік басу згертулері, таырып згертулері ж не жиынтытар сияты
имыл жасау шін олданылады. Автоматты айта есептеу режимі жапыра
яшытарына арналан деректер згертулерін олданбайды. Жапыра
яшытар згертілетін кезде рашан жасыл тске айналады.
СubeViewer ішіндегі AutoRecalc парметрі Автоматты айта есептеу режимі
ралыны тймешігі сияты ызмет етеді (Web-кестелеріне жо).
Жаартылатын деректерге арналан есептеуді срайтын нлдік басу
згертулері ж не таырып згертулері, жиынтытар сияты имылдарды
шіреді (олдап айта есептеу режимі).
Web-кестелеріндегі автоматты есептеу UseBookRecalcSetting параметрі ж не
Excel жмыс кітабіні параметрлері арылы олданылады. Толы апаратты
Cognos TM1 веб конфигурациясыны параметрлері ішінен араыз.
HideDimensionBar
Таырып ойындысын іске осады не ажыратады. Yдепкі кйі осылады.
Ескерту: Бл параметр тек Cubeviewer нысаны шін абылданады.
HideToolbar
>ралдар татасы осылады немесе шіріледі. Yдепкі кйі осылады.
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Мысалдар
CubeViewer нысаныны крініс сипаттарын басаратын URL-мекенжайыыздаы
келесі форматты пайдаланыыз.
property=value

Мысалы, CubeViewer нысаныны крінісін ажырату шін келесі жолдарды URL
мекенжайыыза осыыз.
AutoRecalc=False
HideDimensionBar=True
HideToolbar=True

CubeViewer нысаны &шін та ырып элементтерін тадау
CubeViewer нысанындаы таырып элементтерін таырып параметрін зіізді URL
мекенжайыыза лшем мен элемент атынкрсету шін орната аласыз.
Мына пішімді ж не параметрлерді пайдаланыыз:
Title_DimensionName=ElementNameOrIndex
Параметрлері:
DimensionName
(згерткііз келген таырып лшеміні аты.
ElementNameOrIndex
Элемент аты немесе жаа таырып элементіні тадаыыз келген элемент
индексі.
Егер элемент атыны орнына жаа таырып элементін элемент индексі
арылы тадаыыз келсе UseIndex параметрін URL мекенжайына келесідей
осыыз:
&Title_DimensionName=ElementIndex&UseIndex=True

Мысалы
келесі мысалды бірінші CubeViewer файлына шу шін олданып ж не содан кейін
таырып элементін згертііз.
1. Келесі URL мекенжайын CubeViewer файлын бірінші ашу шін веб
шолышыызды мекенжайына тікелей кшіріп ж не ойыыз.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
2. Таырып элементін згерту шін келесі URL файлды бірдей веб шолышы
бліміні мекенжай ойындысына кшіріп ойыыз.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_plan_version=FY 2003 Budget

3. Тек параметрді таырып элементін жаарту шін негізгі URL мекенжай соына
кшіріп ойыыз.
Title_plan_business_unit=Canada
Кеес: (згертулерді абылдау шін параметрлерді олдану кезінде URL
мекенжайыны параметрін жаартуды ана ажет етесіз. Негізгі URL згеріссіз
алуы ммкін.
4. UseIndex параметрін жаа таырыпты элемент индексі арылы тадау шін
олдануа тырысыыз.
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Title_plan_business_unit=7&UseIndex=True

Диаграммаларды CubeViewer нысанымен бірге крсету
TM1 Web бадаррламасына сас ретінде CubeViewer нысаны TM1 деректі тек торда,
диаграммада немесе тор мен диаграмманы бірігуінде ана крсете алады.
DisplayMode ж не ChartType параметрлерін тор ж не диаграмма крінісі опцияларын
басару шін олдану.
Тор жне диаграмма крсету параметрлерін орнату:
DisplayMode параметрін CubeViewer нысаныны крінісін тор ретінде ана,
диаграмма ретінде ана немесе тор мен диаграмманы бірігуі ретінде орнату шін
олдана аласыз.
DisplayMode параметрі келесі пішімді олданады:
DisplayMode=value
>ол жетімді параметрлер келесі м ндерді амтуы тиіс:
v Grid
v Chart
v GridAndChart
Мысалы
DisplayMode=Chart
DisplayMode=Grid
DisplayMode=GridAndChart
Диаграмма т;рін URL API элементімен бірге орнату:
ChartType параметрін олдану арылы CubeViewer нысанына крсету шін алаан
диаграмма трін орнатыыз.
ChartType параметрі келесі пішімді олданады:
ChartType=ChartName
мнда ChartName элементі Column немесе Pie сияты ол жетімді диаграмма
трлеріні бірі шін жол м ні болуы ммкін. >ол жетімді диаграмма трлеріні
толы тізімі шін келесіні араыз“URL API ChartType параметрі” бетте 201.
URL мысалы
Келесі URL мекенжайын осы мысалды кру шін веб шолышыызды мекенжайына
тікелей кшіріп ж не ойыыз.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&DisplayMode=GridAndChart
&ChartType=Pie
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JavaScript мысалы
<body>
<select title="Chart Type" onchange="setChartType(this.value);>
<option></option>
<option value="Point">Point</option>
<option value="Bubble">Bubble</option>
<option value="Line">Line</option>
<option value="Spline">Spline</option>
<option value="StepLine">Step Line</option>
<option value="Bar">Bar</option>
<option value="StackedBar">Stacked Bar</option >
<option value="Column">Column</option>
<option value="StackedColumn">Stacked Column</option>
<option value="Area">Area</option>
<option value="SplineArea">Spline Area</option >
<option value="StackedArea">Stacked Area</option>
<option value="Pie">Pie</option>
<option value="Doughnut">Doughnut</option>
<option value="Range">Range</option >
<option value="SplineRange">Spline Range</option>
</select>
<iframe id="cubeviewId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
function setChartType(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#ChartType=" + value;
};
</script>
</body>

Ескірек URL API жобаларын жаа Cognos TM1 Web 10.2.2
URL API бадарламасына жаарту
Осы апаратты .NET-based Cognos TM1 Web URL API бадарламасын олданан
ттынушы веб беттерін жаа Java-негізделген Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API
бадарламасына жаартыыз.
IBM Cognos TM1 10.2.0 нсасы ретінде, Cognos TM1 Web бадарламасы
Java™-негізделген Apache Tomcat секілді веб бадарлама серверінде орындалады.
Cognos TM1 Web 10.2.0 нсасы талап етпейді немесе Microsoft .NET Framework
олданбайды. Осы згерістерге байланысты URL API синтаксисі ж не ммкіндіктері
жаартылды.

Cognos TM1 Web 10.2.0 ортасындаы згерістер
Cognos TM1 Web арналан кейбір маызды згерістер келесі тізімде
орытындыланан. Орнатым, тешелім ж не рылым жайлы осымша апарат алу
шін, Сараптама орнату мен тешеуді жоспарлау араыз.
Жаа депкі орнатылым каталогы TM1 Web ба дарламасына арнал ан
10.2.0 нсасы ретінде депкі орнатылым каталогы Cognos TM1 Web
бадарламасы шін келесідей болады:
<TM1_install>\webapps\tm1web\

196

TM1 зірлеушілер шін

Жаа депкі URL TM1 Web ба дарламасын бастау ;шін арнал ан
Cognos TM1 Web 10.2.0 нсасын ашу шін келесі жаа, депкі URL
мекенжайын ашу шін олданыыз:
http://localhost:9510/tm1web/
Жаа TM1 Web тешелім файлы жне параметрлері
Cognos TM1 Web 10.2.0 нсасы жаа тешелім файл атауын олданады
tm1web_config.xml. Бл файл web.config файлын алдыыCognos TM1 Веб
нсаларынан алмастырады.
Жаа тешелім файлыны орналасымы мына жерде:
<TM1_install>\webapps\tm1web\web-inf\configuration

Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API элементіндегі згерістер
Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API элементі келесі згерістер мен жаартуларды
амтиды:
Нысандар
v Cognos TM1 Web Шарлау тармаыны нысаны 10.2.2 URL API
бадарламасында олдауа ие болмайды.
v 10.2.2 URL API бадарламасы ObjectId параметрін веб бетііздегі бар
нысандардаы рекеттерге тасымалдап абылдау шін олданбайды. Оны
орнына жаа URL API нысанны аымдаы кйін егелік аралы
атынасыны олданысын жетілдіру шін орындайды. Сіз азір TM1 Web
нысанындаы осымша рекеттерді нысан крсетілген iframe жйесінде
олдану арылы абылдай аласыз.
Параметрлер
v Параметрлер азір хэш тег белгісімен (#) сра белгісіні орнына(?)
негізгі URL мекенжайынан ажыратылан.
Мысалы: http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Parameters
v OpenObject параметр Ашу тріне згертілген.
v Yes ж не No элементтеріні параметрлер м ндері True ж не False
элементтерімен алмастырылан. 0 ж не 1 м ндері лі де жмыс істейді.
v Action=Save параметріні 10.2.2 нсасындаы рекеті р трлі ж не
CubeViewer нысанына ана абылданады. Бл рекет кріністі тек
орналасуын ана сатайды ж не згертулерді дерекке сатамайды. айта
есептеу рекетін деректі CubeViewer нысанында сатау шін олдану.
v HideTitlebar параметрі HideDimensionBar файлына згертілген.
v HideTabs параметрі енді олданылмайды.
v ChartType параметрі азір санды м ндер орнынан жол м ндерін
олданады.

Талап етілген код 10.2.2 URL API элементіне жаарту &шін
згереді
Жобаларды жаа URL API элементіне жаарту шін, келесі код згертулерін шолып
ж не абылдаыз.
Негіз URL мекенжайын згерту
Бан негіз URL мекенжайларыызды Cognos TM1 Web 10.2.2 шін жаа
форматты олдану шін згертііз.
v Осы URL мекенжайын алмастырыыз: http://HostName/TM1Web/
TM1WebMain.aspx
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v Осы URL мекенжайымен: http://HostName:9510/tm1web/UrlApi.jsp
UrlApi.jsp файлы TM1WebMain.aspx стау файлын алмастырады.
URL параметрлерін жаарту
Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API элементіндегі згерістер тізімін шолу.
Мысалы, параметрлер негіз URL мекенжайынан хэш тег белгісімен
ажыратылан (#) ж не кейбір параметрлерді аттары згертілді.
Кіру ;рдісін жаарту
10.2.2 URL мекенжайы бірегей аныталатын кіру сценарийі шін жаа
сценарий алына кіру дісін олданады. Жаа пішінге негізделген логин ол
жетімді.
ObjectId параметрін алмастырыыз
Кодыызды ObjectId параметрін зііз ашан нысандарды тасымалдау шін
олданан кез келген жерде жаартыыз.
Оны орнына жаа URL API нысанны аымдаы кйін егелік аралы
атынасыны олданысын жетілдіру шін орындайды. Осы ммкіндіктіTM1
Web нысанындаы рекеттерді src іframe жйесіні сипатын жаарту арылы
нысанды жаартуды ашан болсын алаан кезде абылдаыз.

Cognos TM1 Web URL API параметріні сілтемесі
Параметрлерді олдану ай IBM Cognos TM1 Web нысанды ашыыз келетінін ж не
сол нысанда андай рекеттерді орындай алатыныызды сипаттайды. Толы URL
жолын параметрлерді негізгі URL мекенжайына осу арылы расыз.
Ескерту: Параметр пішіні &<parameter>=<value> ретінде крсетіледі. Мысалдар
ішінде, параметр #<parameter> ретінде пайда болуы ммкін. Бл & блек
параметрлерге олданылады, # сол кезде мысалдар ішінде параметрлерді басын
белгілеу шін олданылады.

URL API AccessType параметрі
AccessType параметрі крсеткііз келген текше крінісіні жалпы немесе жеке кйін
крсетеді.
Бл параметр CubeViewer нысанын ашан кезде Action параметрімен бірге
олданылады.

Пішімі
&AccessType=Value

М%ндер
Мн

Сипаттама

Private

Текше крінісіні жеке кйді иеленетінін крсетеді.

Public

Текше крінісіні жалпы кйді иеленетінін крсетеді.

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

URL API Action параметрі
рекет параметрі IBM Cognos TM1 Web нысаны.

Пішімі
&Action=Type_Of_Action

М%ндер
Мн

Сипаттама

Close

Бар нысанды жабады.

Logout

Бірдей сценарий астында кез келген баса URL API даналар шін
сценарийді анытайды.

Open

Cognos TM1 Web нысанын ашады.

Rebuild

Барлы м ндерді айта есептеп ж не барлы ішкі жинатарды Web
паратаы Cognos TM1 Active Form шін айта рады.
Бл рекет сол бірдей рекетті Cognos TM1 Web ралдар татасында
>айта ру тймешігін басан кезде орындалады.

Recalc

Бар Websheet немесе CubeViewer нысанын айта есептейді.

Reload

Тек CubeViewer нысанын ана айта жктеп алады.

Save

Текше крінісіні орналасымын сатайды. Тек CubeViewer
нысандарына ана абылданады.
Ескерту: Save рекеті ешандай згерістерді кріністегі дерекке
сатамайды. Recalc рекетін згерген деректі сатау шін
олданыыз.

URL Мысалы
Келесі URL мысалдар кейбір рекеттерді лдеашан веб бетінде крсетілген
CubeViewer немесе Websheet нысанында орындалатын кейбір рекеттерді крсетеді.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Save
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Reset
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Close

JavaScript Мысалы
Келесі мысал CubeViewer немесе Websheet нысанында р трлі рекетті орындайтын
JavaScript функцияларды жинаын крсетеді.
<script type="text/javascript">
function loadWebsheet() {
webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
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};
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan
&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function rebuildActiveForms() {
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Rebuild";
};
function recalculate() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Recalc";
};
function resetView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Reset";
};
function saveView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Save";
};
function close() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Close";
};
</script>

URL API AdminHost параметрі
AdminHost параметрі IBM Cognos TM1 Admin Host орындалып жатан жйені атын
анытайды. Yдепкі м ні— localhost.

Пішімі
&AdminHost=admin_host_name

М%ндер
AdminHost параметріні м ні Cognos TM1 Admin сервері орындалып жатан жйені
аты болып табылады.

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

URL API AutoRecalc параметрі
AutoRecalc параметрін автоматты айта есептеуді іске осу немесе ажырату шін
пайдаланыыз. Yдепкі м н ажыратылады.

Пішімі
&AutoRecalc=value
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М%ндер
Мн

Сипаттама

0, false

Автоматты айта есептеуді ажыратады.

1, true

Автоматты айта есептеуді іске осады.

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

URL API ChartType параметрі
ChartType параметрін крсеткііз келген жиаграмма трін орнату шін олданыыз.

Пішімі
&ChartType=chart_type

М%ндер
Мн

Диаграмма т;рі

Point

Нкте

Bubble

Кпіршікті

Line

Сызы

Spline

Сплайн

Stepline

>адам жолы

Bar

Жола

Stackedbar

Стектелген жола

Column

Баан

Stackedcolumn

Стектелген баан

Area

Аума

Splinearea

Сплайн ауматы

Stackedarea

Стектелген айма

Pie

Секторлы

Doughnut

Шебер

Range

Ауым

Splinerange

Сплайн ауымды

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

URL API Cube параметрі
Текше параметрін крініс жататын текше атын крсету шін олдану.
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Пішімі
&Cube=cube_name

М%ндер
Текше параметріні м ні текшені аты болып табылады, ол ашыыз келген кріністі
амтиды.

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

URL API DisplayMode параметрі
DisplayMode параметрін CubeViewer нысанын торда, диаграммада немесе тор мен
диаграмма кйінде крсету шін олданыыз.

Пішімі
&DisplayMode=display_type

М%ндер
Мн

Сипаттама

Chart

CubeViewer нысанын тек диаграмма кйінде ана крсетеді.

Grid

CubeViewer нысанын тек тор кйінде ана крсетеді.

GridAndChart

CubeViewer нысанын тор ж не диаграммамен бірге крсетеді.

Мысалы
Келесі мысал URL мекенжайын лдеашан крсетілген CubeViewer нысана абылдау
шін крсетеді.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#DisplayMode=Chart

Келесі мысал JavaScript функциясын крініс кйін згерту шін олданады.
function setDisplayMode(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView.src = baseUrl + "#DisplayMode=" + value;
};

URL API HideDimensionBar параметрі
HideDimensionBar параметрін CubeViewer нысаны шін лшем таырыбы
ойындысыны крінісін басару шін олданыыз. Бл параметр тек Cubeviewer
нысаны шін абылданады.

Пішімі
&HideDimensionBar=value

202

TM1 зірлеушілер шін

М%ндер
Мн

Сипаттама

1, true

(лшем ойындысын жасырады.

0, false

(лшем ойындысын крсетеді.

Мысалы
#HideDimensionBar=true

URL API HideToolbar параметрі
HideToolbar параметрін CubeViewer ж не Websheet нысандарына арналан ралдар
татасыны крінісін басару шін олданыыз.

Пішімі
&HideToolbar=value

М%ндер
Мн

Сипаттама

1, false

>ралдар татасын жасырады.

0, true

>ралдар татасын крсетеді.

Мысалы
#HideToolbar=1

URL API TM1Server параметрі
TM1Server параметрі IBM Cognos TM1 серверін келесіге енгізу шін крсетеді.

Пішімі
&TM1Server=TM1_server_name

М%ндер
TM1Server параметріні м ні Cognos TM1 серверіні жйеге кіру аты болып
табылады.

Мысалы
&TM1Server=Planning Sample

URL API TM1SessionId параметрі
TM1SesionId параметрі IBM Cognos TM1 серверін келесіге енгізу шін крсетеді.

Пішімі
&TM1SessionId=valid_TM1_session_ID

М%ндер
Сонымен бірге, TM1 серверін келесідей ерекшелеу арылы TM1 пайдаланушылар
олданылуы ммкін TM1SessionId. TM1SessionId параметрі TM1 серверіндегі
пайдаланушы сеансына с йкес келеді.
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>осымша апарат алу шін, “TM1 Web API сеансына кіру” бетте 173 ішін крііз.

Мысалы
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=
Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input&AdminHost=
localhost&TM1Server=Planning Sample&TM1SessionId=<valid TM1 session ID>

URL API Type параметрі
Тр параметрі рекет параметрімен бірге ашыыз келген нысанны трін крсету
шін олданылады.

Пішімі
&Type=object_type

М%ндер
Мн

Сипаттама

CubeViewer

Нысанды CubeViewer ретінде анытайды.

Websheet

Нысанды Web пара ретінде анытайды.

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

URL API View параметрі
Крініс параметрін ашыыз келген текше крінісіні атын крсету шін
олданыыз.

Пішімі
&View=view_name

М%ндер
Крініс параметріні аты текше крінісіні аты.

Мысалы
View=Budget%20Input%20Detailed

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

URL API Workbook параметрі
Ж мыс кітабы параметрі жктеліп алынатын жмыс кітабыны IBM Cognos TM1
сервер таырыбындаы жолда крсетеді.

Пішімі
&Workbook=path_to_workbook
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М%ндер
Ж мыс кітабы параметріні м ні Cognos TM1 Жмыс параына TM1 Бадарлама
алтасында йымдастырылан ретінде жол болып табылады.

Мысалы
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
Толы URL мекенжай келесі мысалда крсетілген.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual%20v
%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

TM1 Web JavaScript кітапханасы
Cognos TM1 Web JavaScript кітапханасын TM1 Web Websheet ж не CubeViewer
нысандарын біріктірілген HTML, JavaScript ж не Dojo веб параын зірлеуші ортада
абылдау шін олдана аласыз. JavaScript, Dojo Toolkit ж не HTML Document Object
Model (DOM) білімі JavaScript кітапханасын олдануда талап етіледі.

Шолу
Cognos TM1 Web JavaScript кітапханасы келесі негізгі класстарды амтиды:
Ж мыс кітабы классы
TM1 Web Websheet крсетеді.
CubeViewer классы
TM1 Web CubeViewer крсетеді.
Бл негізгі класстар dijit._WidgetBase деп аталатын Dojo Toolkit шебер классын
кеейтеді. Бл кеейтім Workbook ж не CubeViewer нысандарына Dojo контейнері
ойындысы немесе баса контейнер сияты баса Dojo нысандарыны еншілесі
ретінде абылданады.
Dojo туралы осымша апарат алу шін келесі Dojo жатын араыз:
http://dojotoolkit.org/documentation/.
Web параы ж не CubeViewer нысандары да сіз абылдай алатын атысты сипаттар
мен дістерді жинаын иеленеді. Осы нысандар синхронды трде жктелген ж не
баса алан кодтарды нысандармен бірге атынаспастан брын аяталуы тиіс.
Ескерту:
Бл Cognos TM1 Web JavaScript кітапханасы ішінде, келесі нысандара олдау
крсетілмейді:
v tm1web/cubeview/CubeViewer
v tm1web/websheet/Workbook
Оны орнына tm1web/api/CubeViewer ж не tm1web/api/Workbook олдануыыз
ажет. Ал tm1web/cubeview ж не tm1web/websheet бумалары ішіндегі модульдер
tm1web/api package ішіндегі модульдерді бркеншік аттары.
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Тешелім
Келесі тешелім Cognos TM1 Web JavaScript кітапханасын олдану шін талап етіледі.
1. Cognos TM1 Web бадарламасын орнатыыз ж не алыпты пайдаланушы
тешелімін веб шолышымен бірге кіре алатыныызды тексерііз.
2. Талап етілген сілтемелерді JavaScript кітапханасын олданатын head custom
жаттарыызды бліміне JavaScript кітапханасын олдан арылы осыыз.
М ліметтерді мына “Талап етілген HTML <head> ж не <body> тегтер JavaScript
кітапханасын олдануа арналан” мекенжайдан араыз.

JavaScript кітапханасымен жмысты бастау
Cognos TM1 Web ортаызды тешегеннен кейін, веб паратарыызды JavaScript
кітапханасын олданатын атынас нысандарына кодауды бастаыз. Zосымша апарат
ж не мысалы алу шін келесі таырыптарды араыз:
v “Loading Websheet нысандарын JavaScript кітапханасымен жктеу” бетте 210.
v “CubeViewer нысандарын JavaScript кітапханасымен жктеу” бетте 211.

JavaScript кітапханасы &шін AMD ж&ктеушісін тешеу
IBM Planning Analytics Local 2.0.0 ретінде, TM1 Web JavaScript модульдерін жктеуге
TM1 Web бірге сынылатын Dojo нсасын енді пайдалану міндетті емес.
JavaScript кітапхана модульдерін жктеу шін Dojo 1.7 ж не одан кейінгі
нсаларындаы AMD жктеушісін пайдалануа осы бастан TM1 Web олдауын
крсетеді.
>осымша апарат алу шін, “JavaScript кітапханасы шін AMD жктеушісін тешеу”
бетте 207 ішін крііз.

Талап етілген HTML <head> ж%не <body> тегтер JavaScript
кітапханасын олдануа арналан
HTML <head> and <body> блімдер Cognos TM1 JavaScript кітапханасын олданатын
р бір ттынушы веб бетінде талап етілген тегтер мен сілтемелер жинаын амтуы
тиіс.
Келесі сілтемелерді JavaScript кітапханасын олданатын сізді HTML
жаттарыызды кез келгеніне осыыз.
v HTML 5 DOCTYPE м лімдемесін осыыз.
v meta сілтемелерін <head> бліміне осыыз.
v class сілтемесін <body> бліміне осыыз.
v JS кітапхана модульдерін дрыс табу шін AMD жктеушісіні тешелімін
табалауыш шін осымша кодты енгізііз.
Бл сілтемелер Cognos TM1 Web орнатылым каталогынын астында орналасан
файлдарды крсетеді.
TM1_Installation_Location\webapps\tm1web\...

Мысалы
?лгі ретінле келесі тегтер мен сілтемелерді пайдаланыыз.
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
</head>
<body class="claro tm1web"></body>
</html>

JavaScript кітапханасы &шін AMD ж&ктеушісін тешеу
JavaScript кітапхана модульдерін жктеу шін Dojo 1.7 ж не одан кейінгі
нсаларындаы AMD жктеушісін пайдалана аласыз.
Кез келген JavaScript кітапхана модулі AMD require функциясын пайдалану арылы
импортталудан брын, AMD жктеушісі модульдерді табу ж не крсетуге тешелуі
тиіс. Келесі мысал олдау крсетілетін Dojo нсалары шін AMD жктеушісін алай
тешеуді айшытайды.
Ескерту: Келесі мысалдарды ішінде, location/to/tm1web/scripts/tm1web болса
TM1 Web URI білдіреді. Бл орынны мысалы http://localhost:9510/tm1web/
scripts/tm1web болуы ммкін.
Келесі мысал Dojo 1.8, 1.9 ж не 1.10 нсалары шін AMD жктеушісін алай
тешеуді крсетеді.
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "location/to/tm1web/scripts/tm1web"
},
{
name: "tm1webCom",
location: "location/to/tm1web/scripts/com"
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojo"
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "location/to/tm1web/scripts/dijit"
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojox"
}
],
map: {
tm1web: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webCom: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webRave: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
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dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojo: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDijit: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojox: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
}
});

Келесі мысал Dojo 1.7 шін AMD жктеушісін алай тешеуді крсетеді.
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "location/to/tm1web/scripts/tm1web",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webCom",
location: "location/to/tm1web/scripts/com",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webRave",
location: "location/to/tm1web/scripts/com",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojo",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox"
}
},
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{
name: "tm1webDijit",
location: "location/to/tm1web/scripts/dijit",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox"
}
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojox",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox"
}
}
]
});

Келесі мысал толы тешелімді крсетеді.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<script src="path/to/the/1.10/version/of/dojo.js"></script>
<script>
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/tm1web"
},
{
name: "tm1webCom",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/com"
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dojo"
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dijit"
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dojox"
}
],
map: {
tm1web: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webCom: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webRave: {
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dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojo: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDijit: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojox: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
}
});
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook) {
// Create and work with Workbook object
});
</script>
</head>
<body class="claro tm1web"></body>
</html>

Loading Websheet нысандарын JavaScript кітапханасымен
ж&ктеу
Веб-пара нысанын іске асыру шін JavaScript пайдаланыыз. Нысан жктелгеннен
кейін, содан кейін жат негізінде жаластырушы ретінде таайындау арылы
веб-параыызда крсете аласыз.
Websheet нысанын талап етілген сипаттар мен нысанды анытайтын міндетті емес
функцияларды крсету шін келесі пішімді олдану арылы жктейсіз.
new Workbook({properties ..., functions ...});
сипаттар логин тіркелгілерімен ж не ашыыз келген Websheet нысанмен
крсететін м ндерді амтиды.
функциялар міндетті емес кодты сізді onLoad ж не onTitleDimensionElementChange
оиалармен нысан шін ескерту шін амтиды.
>осымша апарат алу шін, “Cognos TM1 Web JavaScript кітапханасы жмыс
кітабыны классы” бетте 217 ішін крііз.

Мысалы
Келесі мысал JavaScript рекеті жктейтін Веб-пара нысанын крсетеді.
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Нысанды іске асыру коды ерекше AMD (Асинхронды Модуль Анытамасы)
синтаксисі ж не AMD require кілтсзін олдануы тиіс. Нысан жасаланнан кейін,
рекет оны жат негізіні еншілес блігі ретінде таайындайды.
// Load Websheet with parameters for adminHost, tm1Server, username and password
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Келесі мысал Websheet нысанын логинге арналан сценарий табалауышын олдану
арылы жктейді.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

CubeViewer нысандарын JavaScript кітапханасымен
ж&ктеу
CubeViewer нысанын іске асыру шін JavaScript пайдаланыыз. Нысан жасаланнан
кейін, содан кейін жат негізінде жаластырушы ретінде таайындау арылы
веб-параыызда крсете аласыз.
CubeViewer нысанын келесі пішімді олдану арылы талап етілген сипаттар мен
нысанды анытайтын міндетті емес функциялармен крсету шін жктейсіз.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
сипаттар логин тіркелгілерімен ж не ашыыз келген CubeViewer нысанмен
крсететін м ндерді амтиды.

Блім 11. TM1 Web API

211

функциялар міндетті емес кодты сізді onLoad ж не onTitleDimensionElementChange
оиалармен нысан шін ескерту шін амтиды.
>осымша апарат алу шін, “Cognos TM1 Web JavaScript кітапханасыны CubeViewer
классы” бетте 227 ішін крііз.

Мысалы
Келесі мысал JavaScript рекеті жктейтін CubeViewer нысанын крсетеді.
Нысанды іске асыру коды ерекше AMD синтакисі ж не Dojo ажет кілтсзін
олдануы тиіс. Нысан жасаланнан кейін, рекет оны жат негізіні еншілес блігі
ретінде таайындайды.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer",
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
}
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Келесі мысал CubeViewer нысанын логинге арналан сценарий табалауышын
олдану арылы жктейді.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer",
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
}
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

JavaScript library айтару функциялары
>айтару функциясын Websheet ж не CubeViewer нысандарын алу кезінде анытай
аласыз. >айтару функция трепингтары оианы орындай алатындай етіп атысты
нысана таырып лшемдеріне згереді.
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Websheet ж не CubeViewer нысандарыны екеуі де бірдей пішімді жауап ату
функциясын анытау шін олданады. Жауап ату функциясын тікелей TM1 Web
нысанын алатын функция арылы осасыз. Оианы орындайтын кодыыз осы
функцияны ішінде жарамды.

Пішімі
Жауап ату функциясы келесі пішіммен аныталан:
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
// Add your code here to handle the title change event
}

Таырып лшеміне арналан згеріс аныталан кезде elementInfo нысаны жауап
ату функциясына жіберіледі. elementInfo элементіні мысалы Websheet ж не
CubeViewer нысандары шін р трлі. Осы апаратты ай лшем таырыбыны
згергенін кру шін олданыыз.
Websheet elementInfo нысаны:
sheetIndex
Тр: Бтін сан
(згертілген SUBNM яшыын амтитын параты нлге
негізделген индексі.
rowIndex
Тр: Бтін сан
(згертілген SUBNM яшыын амтитын жолды нлге негізделген
индексі.
columnIndex
Тр: Бтін сан
(згертілген SUBNM яшыын амтитын баанны нлге
негізделген индексі
лшем Тр: Жол
(лшем атауы.
элемент
Тр: Жол
Элемент атауы.
elementIndex
Тр: Бтін сан
(лшем элементіні негізделген индексі.
CubeViewer elementInfo нысаны:
лшем Тр: Жол
(лшем атауы.
элемент
Тр: Жол
Элемент атауы.
elementIndex
Тр: Бтін сан
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(лшем элементіні негізделген индексі.

Websheet жауап ату функциясыны мысалы
Келесі мысал Websheet нысанын жктейтін функция арылы аныталан жауап ату
функциясын крсетеді.
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",,
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

CubeViewer жауап ату функциясыны мысалы
Келесі мысал CubeViewer нысанын жктейтін функция арылы аныталан жауап
ату функциясын крсетеді.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer"
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

JavaScript кітапханасыны код &лгісі сипаттар мен
%дістерге арналан
Websheet ж не CubeViewer нысандарын Cognos TM1 Web JavaScript кітапханасымен
бірге жктегеннен кейін, ол жетімді сипаттарды ж не дістерді солара нысан
рекетін олдану арылы абылдайды.
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Келесі код лгілері р трлі сипаттар мен дістерді алай абылдау керек екендігін
крсетеді.
Websheet нысаны
v Web паратаы белсенді трлерді айта ру
v Web параты айта есептеу
CubeViewer нысаны
v Автоматты айта есептеу кйін іске осу/ажырату
v (лшемді таырып ойындысын іске осу/ажырату
v CubeViewer oнысанын зіні тпнса крінісіне айта орнату
v Кріністі сатау
v Крініс кйін ж не диаграмма трін орнату
Websheet жне CubeViewer нысандары
v Websheet не CubeViewer нысанын жабу
v Шыу

Мысалы
<script type="text/javascript">
// Rebuild the active form in a Websheet
// ---------------------function rebuildActiveForms() {
loadedWebsheet.rebuildActiveForms().then(
function() {
console.debug("Active form rebuild completed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};

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

Cognos TM1 Web JavaScript кітапханасы жмыс кітабыны
классы
Жмыс кітабы классы Cognos TM1 Web Websheet нысанын крсетеді.
Жмыс кітабы нысандары Dojo шебер нысанын кеейтіп (dijit._WidgetBase) ж не
Dojo ойынды контейнеріні (dijit.layout.TabContainer) немесе баса
контейнерді еншілес нысаны ретінде абылдануы тиіс. >осымша апарат шін Dojo
жаттамасын араыз (http://dojotoolkit.org/documentation/).
>ол жетімді сипаттар мен Dojо шебер нысаныны дістеріне оса, Workbook
нысандары сонымен атар TM1 сіз бадарламалы трде абылдай алатын сипаттар
мен дістерді иеленеді.
Workbook нысандары синхронды трде жктелген ж не баса алан кодтарды
нысандармен бірге атынаспастан брын аяталуы тиіс.

Пішімі
Websheet нысанын талап етілген сипаттар мен нысанды анытайтын міндетті емес
функцияларды крсету шін келесі пішімді олдану арылы жктейсіз.
new Workbook({properties ..., functions ...});
Сипаттар
The сипаттар келесі м ндерді Websheet нысанын анытау шін амтиды.
v adminHost
v tm1Server
v username
v
v
v
v
v

password
camPassport
sessionToken
objectId
path
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Ескерту: Енгізу шарттарын берілген сеансы ж не нысан идентификаторы
екеуіні біреуін немесе блек м ндерді TM1 кімші хосты, TM1 сервері,
пайдаланушы аты, пия сзі немесе camPassport шін амтамасыз етеді.
Функциялар
функциялар келесі міндетті емес кодты амти алады:
v onLoad функциясын нысан жуктелген кезде ж не байланыса айын болан
кезде ескерте алатындай етіп олданыыз.
v onTitleDimensionElementChange м лімдемесін пайдаланыыз, осылайша
оианы пайдаланушы лшем таырыбын атысты нысанына згертетін
кезде дей алады.
v OnActionButtonExecution м лімдемені пайдаланыыз, осылайша рекет
батырмасы орындалан кезде оианы дей аласыз.

Мысалы
Келесі мысал JavaScript рекеті жктейтін Веб-пара нысанын крсетеді.
Енгізу шарттары берілген сеанспен амтамасыз етіледі.
Ескерту: Жмыс кітапшасыны класы objectId нысанын растыру барысындаы
параметр сияты абылдайды. Бл objectId нысаны sessionToken сеансымен TM1
веб-сеансын анытау шін осылуы керек.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
objectId: "objectIdOfNewWorkbook"
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Жмыс кітабы сипаттары
Бл Жмыс кітабы классы келесі сипаттарды иеленеді.
Не CubeViewer не Workbook нысандарын орнату кезінде келесі сипаттар кі
нысанны арасында жалпы болады.
sessionToken
Тр: Жол
TM1 Web сценарийін осы нысан шін олдануды крсетеді. Осы сипатты
adminHost, tm1Server, username, password ж не camPassport арналан
сипаттар шін олданбаыз. Егер бл сипат крсетілмеген болса, ж не
осымша тіркелгілер амтамасыз етілмесе, пайдаланушы бастау кезінде кіру
тілатысуымен шаырылады.
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objectId
Тр: Жол
Жмыс кітабыны идентификаторы. Ерекше жмыс кітабына сілтеме
жасауа олдана алатын бір м нді идентификатор.
Бл objectId нысаны sessionToken сеансымен TM1 веб-сеансын анытау
шін осылуы керек.
Мысалы:
new Workbook({
sessionToken: "previousSessionToken",
objectId: "objectIdOfNewWorkbook"
});

adminHost
Тр: Жол
Yдепкі: localhost
Нысан жктелген кезде олдануа арналан кімші хост. Бл сипатты
sessionToken сипатымен бірге олданбаыз.
tm1Server
Тр: Жол
Нысан жктелген кезде олдануа арналан TM1 сервер. Бл сипатты
sessionToken сипатымен бірге олданбаыз. Егер крсетілмесе ж не
ешайсысы sessionToken амтамасыз етілмесе, пайдаланушы бастау кезінде
кіру тілатысуымен бірге шаырылады.
пайдаланушы аты
Тр: Жол
Нысан жктелген кезде олданылатын пайдаланушы аты. Бл сипатты
sessionToken or camPassport сипаттарымен бірге олданбаыз. Егер
крсетілмесе ж не ешайсысы sessionToken немесе camPassport амтамасыз
етілмесе, пайдаланушы бастау кезінде кіру тілатысуымен бірге шаырылады.
пия сз
Тр: Жол
Нысан жктелген кезде олданылатын пия сз. Егер крсетілмесе ж не
ешайсысы sessionToken амтамасыз етілмесе, пайдаланушы бастау кезінде
кіру тілатысуымен бірге шаырылады.
camPassport
Тр: Жол
Cognos BI тпнсалы растама жаты (CAM жаты) нысанды жктеген
кезде олданылады. Бл сипатты username немесе sessionToken бірге
олданбаыз.
domNode
Трі: HTMLElement
Негізгі HTML элементі виджетті білдіреді. Бл сипат нысанды растыру
барысында автоматты трде аныталады ж не іске асыру барысында
сынылмауы тиіс.
>осымша апарат шін, Dojo жаттамасы шін dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html) араыз.
Келесі сипаттар тек жмыс кітабы нысанын іске асыру кезінде пайдаланылады.
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жол

Тр: Жол
TM1 сервер бадарламасыны алта тармаындаы жол жмыс кітабы шін
жктелуі тиіс.
Мысалы: "Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input"

replaceOnNavigate
Трі: логикалы ( депкі шын)
Егер true, жаа жмыс кітабына рекет батырмасын шарлау барысында, бл
виджет жаа жмыс кітабымен алмастырылады ж не бар жмыс кітабы
жабылады.
Егер false, жаа жмыс кітабын жасау немесе onActionButtonExecution
дісіне сынылан апаратты олданылатын бірі орнын алмастыру
ттынушыны жауапкершілігі болып келеді.

Сипаттарды алу
М н алан барлы сипаттар келесі пішіммен шаырылан:
get("property_Name").
Мысалы: get("sandboxes");
мжшіктер
Барлы ол жетімді мж шіктерді шыарады.
>мж шіктер шыарылып алу кезінде шешілетін у де ретінде
dojo.promise.Promise айтарады. У де шешілген кезде, нысандарды
жиымы ол жетімді мж шіктерді крсету арылы кез келген у демен
тіркелген у делермен бірге жіберілген.
Yр бір нысан келесі пішімді олданады:
name

(Жол) - >мж шікті атауы.

active (Логикалы) - True егер бл мж шік нысан шін белсенді
мж шік болатын болса, таы false.
baseSandbox
(Логикалы) - True егер бл мж шік негізгі мж шік болса, таы
false.
defaultSandbox
(Логикалы) - True егер бл мж шік депкі мж шік болса, таы
false.

Сипаттарды орнату
М нді орнататын барлы сипаттар келесі пішіммен шаырылан:
set("property_Name", value)
Мысалы: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Арнайы м ж шіктер белсенді ретінде орнатылады.
Параметр: (Жол) мжшік. Белсенді ретінде орнатылатын мж шік аты.
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>айтарады: белсенді мж шік орнатылан кезде шешілетін у де ретінде
dojo.promise.Promise.
ішкі жиын
Ішкі жиын нысанын орнатады.
Параметр: (нысан) ішкі жиын Орнатыланда лшемділік ішкі жиын нысаны
айтаратын нысаны. Нысан келесі пішімді олданады:
sheetIndex
Тр: Бтін сан
(згертуііз алайтын лшемділікті ішкі жиыны SUBNM яшыын
амтитын параты нлдік негізді индексі.
rowIndex
Тр: Бтін сан
(згертуііз алайтын лшемділікті ішкі жиыны SUBNM яшыын
амтитын жолды нлдік негізді индексі.
columnIndex
Тр: Бтін сан
(згертуііз алайтын лшемділікті ішкі жиыны SUBNM яшыын
амтитын баанны нлдік негізді индексі.
лшем Тр: Жол
(лшемділік атауы. sheetIndex, rowIndex, ж не columnIndex бірге
біріктіру олданылмауы тиіс.
setExpression
Тр: Жол
MDX рнегі ішкі жиынды анытау шін олданылады. Ішкі
жиынмен біріктіру ішінде пайдаланылатын емес. Бл, setExpression
немесе ішкі жиын атыны бірін енгізуден сынылады.
ішкі жиын
Тр: Жол
(лшемділік ішкі жиыныны ішкі жиыны орнатылады. setExpression
бірге біріктіру ішінде пайдаланылатын емес.
б;ркеншік ат
Тр: Жол
(лшемділік ішкі жиын атыны бркеншік аты орнатылады.
элемент
Тр: Жол
Элемент атауы. elementIndex бірге пайдаланылатын емес.
elementIndex
Тр: Бтін сан
Орнатуа арналан лшем элементіні негізделген индексі.
Элементпен бірге пайдаланылатын емес.
Ішкі жиын нысандары орнатылан кезде шешілетін у де ретінде
dojo.promise.Promise айтарады. Бл діске ткізілген ішкі жиынны
пішініне сай келетін нысаны ткізілетін у демен тіркелген кез келген жауап
атулары. Егер де ішкі жиын згертілмеген болса, нлдік м н ткізіліп
жіберіледі.
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ішкі жиындар
Бірнеше ішкі жиын нысандарын орнатады.
Параметр: (Нысан[]) subsets Ішкі жиын нысандар жиымы орнатылады. Yр
нысан келесі пішімді олданады:
sheetIndex
Тр: Бтін сан
(згертуііз алайтын лшемділікті ішкі жиыны SUBNM яшыын
амтитын параты нлдік негізді индексі.
rowIndex
Тр: Бтін сан
(згертуііз алайтын лшемділікті ішкі жиыны SUBNM яшыын
амтитын жолды нлдік негізді индексі.
columnIndex
Тр: Бтін сан
(згертуііз алайтын лшемділікті ішкі жиыны SUBNM яшыын
амтитын баанны нлдік негізді индексі.
лшем Тр: Жол
(лшемділік атауы. sheetIndex, rowIndex, ж не columnIndex бірге
біріктіру олданылмауы тиіс.
setExpression
Тр: Жол
MDX рнегі ішкі жиынды анытау шін олданылады. Ішкі
жиынмен біріктіру ішінде пайдаланылатын емес. Бл, setExpression
немесе ішкі жиынны бірін енгізуден сынылады.
ішкі жиын
Тр: Жол
(лшемділік ішкі жиыныны ішкі жиыны орнатылады. setExpression
бірге біріктіру ішінде пайдаланылатын емес.
б;ркеншік ат
Тр: Жол
(лшемділік ішкі жиын атыны бркеншік аты орнатылады.
элемент
Тр: Жол
Элемент атауы. elementIndex бірге пайдаланылатын емес.
elementIndex
Тр: Бтін сан
Орнатуа арналан лшем элементіні негізделген индексі.
Элементпен бірге пайдаланылатын емес.
Ішкі жиын нысандары орнатылан кезде шешілетін у де ретінде
dojo.promise.Promise айтарады. С тті трде орнатылан ішкі жиындар
шін бл діске ткізілген ішкі жиын нысандарыны пішініне сай келетін
нысандар жиымы ткізілген у демен тіркелген кез келген жауап атулары.
titleDimensionElement
Таырып лшеміні элементін орнатады.
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Параметр: (Нысан) элемент Таырып лшеміні элементтерін орнату шін
крсететін нысан. Нысан келесі пішімді олданады:
sheetIndex
Тр: Бтін сан
(лшем элементін згерткііз келген SUBNM яшыын амтитын
параты нлге негізделген индексі.
rowIndex
Тр: Бтін сан
(лшем элементін згерткііз келген SUBNM яшыын амтитын
жолды нлге негізделген индексі.
columnIndex
Тр: Бтін сан
(лшем элементін згерткііз келген SUBNM яшыын амтитын
баананы нлге негізделген индексі.
элемент
Тр: Жол
Элемент атауы. elementIndex элементімен олданылмайды.
elementIndex
Тр: Бтін сан
Орнатуа арналан лшем элементіні негізделген индексі. element
элементімен олданылмайды.
Таырып лшем элементі орнатылан кезде шешілетін у де ретінде
dojo.promise.Promise айтарады. У демен тіркелген кез келген оыраулар
осы діске жіберілген элементті пішімін салыстыратын нысанды жібереді.
Нл м ні егер элемент згертілмесе жіберіледі.
titleDimensionElements
Бірнеше таырып лшемі элементтерін орнатады.
Параметр: (Object[]) элементтер Таырып лшеміні элементтеріні жолы
орнату шін арналан. Yр нысан келесі пішімді олданады:
sheetIndex
Тр: Бтін сан
(лшем элементін згертуді алаан SUBNM яшыын амтитын
параты нлге негізделген индексі. dimension элементімен бірге
олданылан кезде міндетті емес, біраrowIndex ж не columnIndex
шін талап етіледі.
rowIndex
Тр: Бтін сан
(лшем элементін згертуді алаан SUBNM яшыын амтитын
жолды нлге негізделген индексі. Бл параметрді dimension
параметрімен олданбаыз.
columnIndex
Тр: Бтін сан
(лшем элементін згертуді алаан SUBNM яшыын амтитын
баананы нлге негізделген индексі. Бл параметрді dimension
параметрімен олданбаыз.
лшем Тр: Жол
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(лшем атауы. Бл параметрді rowIndex ж неcolumnIndex
элементтерімен олданбаыз.
элемент
Тр: Жол
Элемент атауы. elementIndex элементімен олданылмайды.
elementIndex
Тр: Бтін сан
Орнатуа арналан лшем элементіні негізделген индексі. element
элементімен олданылмайды.
Таырып лшем элементтері орнатылан кезде шешілетін у де ретінде
dojo.promise.Promise айтарады. Кез келген оыраулар с тті орнатылан
элементтер шін осы діске жіберілген элемент нысандарыны пішімін
салыстыратын нысандарды жолын жіберуге у демен бірге тіркелген.

Жмыс кітабы %дістері
Жмыс кітабы классы келесі дістерді иеленеді.
бастау Осы нысан шін бастау бірізділігін бастайды. Осы функцияны нысан
жата осыланнан кейін шаырыыз. onLoad дісі бастау бірізділігі
аяталаннан кейін орындалады.
CubeViewer ж не Workbook нысандарыны екеуіне де абылданады.
Синтаксисі: startup()
Мысал:
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();

dijit._WidgetBase#startup шін Dojo жаттамасын араыз.
commitActiveSandbox
Белсенді мж шіктегі згертілген деректі негізгі мж шікке орындайды.
dojo.promise.Promise айтарады. >мж шікті орындау рекетіні аяталуы
кезінде шешілетін у де. У демен тіркелген кез келген оыраулар исынды
м нді шын м німен егер мж шік орындалуы с тті болан кезде немесе ате
м ніні орындалуы с тсіз болан кезде жіберілуде.
кшіру
Тадалан яшытарды тадау бар болан жадайда аралы сатаыша
кшіреді.
б зу

Осы нысанды жойып ж не оны оыс жинаында жинайды.
Dojo жатын келесі шін араызdijit._WidgetBase#destroy.

шы у

TM1 Web сеансымен сабатас бл нысанны sessionToken ішінде жояды.
Шыу аяталан кезде шешілетін у де ретінде dojo.promise.Promise
айтарады.

onActionButtonExecution
Yрекет тймешігі орындалатын кезде шаырылды.
Синтаксисі: onActionButtonExecution: function(executionResults){}
Парамерлер: executionResults нысаны тменде крсетілген пформатты
пайдаланады.
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есептеу
Тр: Жол
Yрекет тймешігі орындалымы жасалмас брын аымдаы Жмыс
кітабінде есептеуді ай трі орындалды.
М н "Ешбір", ">айта есептеу", ">айта ру" м ндеріні біреуі
болады.
шарлау
Трі: Нысан
Жмыс кітабы немесе пара шарлауы рекет тймешігі
орындалымыны блігі сияты пайда болса ана осы сипат бар
болады.
есептеу
Тр: Жол
Yрекет тймешігі шарлауы орындаланнан кейін масатты
Жмыс кітабында ай есептеу трі орындалды.
М н "Ешбір", ">айта есептеу", ">айта ру" м ндеріні біреуі
болады.
objectId
Тр: Жол
Жмыс кітабыны objectId келесіге шарлау жасаан. Yрекет
сас жмыс кітабы ішінде орын алса, objectId аымдаы
жмыс кітабымен с йкес келеді.
жол

Тр: Жол
Келесіге шарлау жасалан жмыс кітабына арналан жол.

Аты

Тр: Жол
Масатты жмыс кітабыны аты.

sheetIndex
Тр: Бтін сан
Келесіге шарлау жасалан жмыс параыны нлдік
негізіндегі индекс.
орнын ауыстыру
Тр: логикалы
Егер рекет тймешігі брыннан бар жмыс кітабымен
ауыстыру шін тешелген болса.
tiProcess
Трі: Нысан
Егер TI процесі рекет тймешігіні орындалымыны блігі сияты
орындалса ана бар болады.
есептеу
Тр: Жол
TI процесі орындаланнан кейін аымдаы жмыс кітабында
пайда болан есептеуді ай трі.
М н "Ешбір", ">айта есептеу", ">айта ру" м ндеріні бірі
болады.

Блім 11. TM1 Web API

225

Аты

Тр: Жол
Орындалан TI процесіні аты.

executionSucceeded
Тр: логикалы
Дегенімен, TI процесіні орындалымы с тті болды.
onLoad
Нысан жктеуді аятаан кезде орындалады.
onTitleDimensionElementChange
Таырып лшеміні элементі згерген кезде орындалады. Нысанды
растыру кезінде немесе dojo/аспект модулін олдану шін осылан кезде
алдын ала аныталады.
Синтаксисі: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Параметрлер: elementInfo келесі пішімді олданатын нысан.
sheetIndex
Тр: Бтін сан
(згертілген SUBNM яшыын амтитын параты нлге
негізделген индексі.
rowIndex
Тр: Бтін сан
(згертілген SUBNM яшыын амтитын жолды нлге негізделген
индексі.
columnIndex
Тр: Бтін сан
(згертілген SUBNM яшыын амтитын баанны нлге
негізделген индексі
лшем Тр: Жол
(лшем атауы.
элемент
Тр: Жол
Элемент атауы.
elementIndex
Тр: Бтін сан
(лшем элементіні негізделген индексі.
ою

Аралы сатаышты мазмндарын аымда тадалан аумаа егер тадау
бар болан жадайда ояды.

rebuildActiveForms
Жмыс кітабындаы белсенді пішімдерді айта рады.
Белсенді пішіндер айта жасалан кезде шешілетін у де ретінде
dojo.promise.Promise айтарады.
айтару
>айтару рекетін орындайды.
>айтару рекеті аяталан кезде шешілетін у де ретінде
dojo.promise.Promise айтарады.
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орнын ауыстыру
objectId нысанын абылдайды ж не брыннан бар жмыс кітабын берілген
objectId нысанмен крсетілген біреуімен ауыстырылады (егер ол брыннан
бар веб-параы сияты сас болса, онда бл жадайда ешандай рекет
жасалмайды).
Ауыстыру абылдаулары - алдыы жмыс кітабы сияты сас TM1
веб-сеансын пайдаланатын брыннан бар біреуін ауыстырады.
болдырмау
Болдырмау рекетін орындайды.
Болдырмау рекеті аяталан кезде шешілетін у де ретінде
dojo.promise.Promise айтарады.

Cognos TM1 Web JavaScript кітапханасыны CubeViewer
классы
CubeViewer классы Cognos TM1 Web CubeViewer нысанын крсетеді.
CubeViewer нысандары Dojo шебер нысанын кеейтіп (dijit._WidgetBase) ж не
Dojo ойынды контейнеріні (dijit.layout.TabContainer) немесе баса
контейнерді еншілес нысаны ретінде абылдануы тиіс. >осымша апарат шін Dojo
жаттамасын араыз (http://dojotoolkit.org/documentation/).
>ол жетімді сипаттар мен Dojо шебер нысаныны дістеріне оса, CubeViewer
нысандары сонымен атар TM1 сіз бадарламалы трде абылдай алатын сипаттар
мен дістерді иеленеді.
CubeViewer нысандары синхронды трде жктелген ж не баса алан кодтарды
нысандармен бірге атынаспастан брын аяталуы тиіс.

Пішімі
CubeViewer нысанын келесі пішімді олдану арылы талап етілген сипаттар мен
нысанды анытайтын міндетті емес функциялармен крсету шін жктейсіз.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Сипаттар
сипаттар келесі м ндерді CubeViewer нысанын анытау шін амтиды.
v adminHost
v tm1Server
v username
v
v
v
v
v
v
v

password
camPassport
sessionToken
objectId
view
cube
isPublic

Ескерту: Енгізу шарттарын берілген сеансы ж не нысан идентификаторы
екеуіні біреуін немесе блек м ндерді TM1 кімші хосты, TM1 сервері
пайдаланушы аты, пия сзі немесе camPassport шін амтамасыз етеді.
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Функциялар
функциялар келесі міндетті емес кодты амти алады:
v onLoad функциясын нысан жуктелген кезде ж не байланыса айын болан
кезде ескерте алатындай етіп олданыыз.
v onTitleDimensionElementChange декларациясын пайдаланушы лшем
таырыбын атысты нысанда згерткен кезде оианы орындай алатындай
етіп олданыыз.

Мысалы
Келесі мысал JavaScript рекеті жктейтін CubeViewer нысанын крсетеді.
Логин тіркелгілері сценарий табалауыштарын олдану арылы амтамасыз етілген.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer"
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

CubeViewer сипаттар
CubeViewer классы келесі сипаттарды иеленеді.
Не CubeViewer не Workbook нысанын жасау кезінде, келесі сипаттар нысандарды
екі трлері арасында жалпы болады:
sessionToken
Тр: Жол
TM1 Web сценарийін осы нысан шін олдануды крсетеді. Осы сипатты
adminHost, tm1Server, username, password ж не camPassport арналан
сипаттар шін олданбаыз. Егер бл сипат крсетілмеген болса, ж не
осымша тіркелгілер амтамасыз етілмесе, пайдаланушы бастау кезінде кіру
тілатысуымен шаырылады.
objectId
Тр: Жол
CubeViewer идентификаторы. Арнайы CubeViewer бадарламасын сілтеу
шін пайдаланылатын бірегей ат.
adminHost
Тр: Жол
Yдепкі: localhost
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Нысан жктелген кезде олдануа арналан кімші хост. Бл сипатты
sessionToken сипатымен бірге олданбаыз.
tm1Server
Тр: Жол
Нысан жктелген кезде олдануа арналан TM1 сервер. Бл сипатты
sessionToken сипатымен бірге олданбаыз. Егер крсетілмесе ж не
ешайсысы sessionToken амтамасыз етілмесе, пайдаланушы бастау кезінде
кіру тілатысуымен бірге шаырылады.
пайдаланушы аты
Тр: Жол
Нысан жктелген кезде олданылатын пайдаланушы аты. Бл сипатты
sessionToken or camPassport сипаттарымен бірге олданбаыз. Егер
крсетілмесе ж не ешайсысы sessionToken немесе camPassport амтамасыз
етілмесе, пайдаланушы бастау кезінде кіру тілатысуымен бірге шаырылады.
пия сз
Тр: Жол
Нысан жктелген кезде олданылатын пия сз. Егер крсетілмесе ж не
ешайсысы sessionToken амтамасыз етілмесе, пайдаланушы бастау кезінде
кіру тілатысуымен бірге шаырылады.
camPassport
Тр: Жол
Cognos BI тпнсалы растама жаты (CAM жаты) нысанды жктеген
кезде олданылады. Бл сипатты username немесе sessionToken бірге
олданбаыз.
domNode
Трі: HTMLElement
Негізгі HTML элементі виджетті білдіреді. Бл сипат нысанды растыру
барысында автоматты трде аныталады ж не іске асыру барысында
сынылмауы тиіс.
>осымша апарат шін, Dojo жаттамасы шін dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html) араыз.
Келесі сипаттар тек CubeViewer нысанын іске асыру кезінде пайдаланылады.
Кру

Тр: Жол
Жктеуге арналан текшені аты.

текше Тр: Жол
Жктегііз келген кріністі амтитын текшені аты.
isPublic
Тр: логикалы
Yдепкі: true
Жктелетін крініс текшесіні атынас трі.
true элементіні м ні жктегііз келген жалпы текше крінісін крсетеді.
false элементіні м ні жктегііз келген жеке текше крінісін крсетеді.
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Сипаттарды алу
М н алан барлы сипаттар келесі пішіммен шаырылан:
get("property_Name").
Мысалы: get("sandboxes");
мжшіктер
Барлы ол жетімді мж шіктерді шыарады.
>мж шіктер шыарылып алу кезінде шешілетін у де ретінде
dojo.promise.Promise айтарады. У де шешілген кезде, нысандарды
жиымы ол жетімді мж шіктерді крсету арылы кез келген у демен
тіркелген у делермен бірге жіберілген.
Yр бір нысан келесі пішімді олданады:
v name: (Жол) - >мж шік аты.
v active: (Boolean) - Осы мж шік нысан шін белсенді мж шік болатын
болса шын, болмаса ате болады.
v baseSandbox: (Boolean) - Осы мж шік негізгі мж шік болатын болса
шын, болмаса ате болады.
v defaultSandbox: (Boolean) - Осы мж шік депкі мж шік болатын
болса шын, болмаса ате болады.

Сипаттарды орнату
М нді орнататын барлы сипаттар келесі пішіммен шаырылан:
set("property_Name", value)
Мысалы: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Арнайы м ж шіктер белсенді ретінде орнатылады.
Параметр: (Жол) мжшік. Белсенді ретінде орнатылатын мж шік аты.
>айтарады: белсенді мж шік орнатылан кезде шешілетін у де ретінде
dojo.promise.Promise.
automaticRecalculation
Автоматты айта есептеу параметрін осады немесе ажыратады.
Параметрлер: Boolean.
v True автоматты айта есептеуді іске осады.
v False автоматты айта есептеуді ажыратады.
>айтарады: dojo.promise.Promise. Автоматты айта есептеу параметрі
осыланда немесе ажыратылан кезде шешуге у де береді.
chartType
CubeViewer нысаныны диаграмма трін орнатады.
Parameters: tm1web.cubeview.ChartType. Орнатуа арналан диаграмма трі.
>айтарады: dojo.promise.Promise. Диаграмма трі орнатылан кезде
шешілетін у де.
dimensionBarVisible
(лшем татасыны крінісін орнатады.
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Параметрлер: Boolean.
v True элементі лшем татасыны крінісін осады.
v False элементі лшем татасыны крінісін ажыратады.
displayMode
CubeViewer нысаныны крінісі кйін орнатады.
Параметрлер: tm1web.cubeview.DisplayMode. Орнатуа арналан крініс
кйі.
>айтарады: dojo.promise.Promise. Крініс кйі орнатылан кезде шешілетін
у де.
ішкі жиын
Ішкі жиын нысанын орнатады.
Параметр: (нысан) ішкі жиын Орнатыланда лшемділік ішкі жиын нысаны
айтаратын нысаны. Нысан келесі пішімді олданады:
лшем Тр: Жол
(лшемділік атауы.
setExpression
Тр: Жол
MDX рнегі ішкі жиынды анытау шін олданылады. Ішкі
жиынмен біріктіру ішінде пайдаланылатын емес. Бл, setExpression
немесе ішкі жиын атыны бірін енгізуден сынылады.
ішкі жиын
Тр: Жол
(лшемділік ішкі жиыныны ішкі жиыны орнатылады. setExpression
бірге біріктіру ішінде пайдаланылатын емес.
б;ркеншік ат
Тр: Жол
(лшемділік ішкі жиын атыны бркеншік аты орнатылады.
элемент
Тр: Жол
Элемент атауы. elementIndex бірге пайдаланылатын емес.
elementIndex
Тр: Бтін сан
Орнатуа арналан лшем элементіні негізделген индексі.
Элементпен бірге пайдаланылатын емес.
Ішкі жиын нысандары орнатылан кезде шешілетін у де ретінде
dojo.promise.Promise айтарады. Бл діске ткізілген ішкі жиынны
пішініне сай келетін нысаны ткізілетін у демен тіркелген кез келген жауап
атулары. Егер де ішкі жиын згертілмеген болса, нлдік м н ткізіліп
жіберіледі.
ішкі жиындар
Бірнеше ішкі жиын нысандарын орнатады.
Параметр: (Нысан[]) subsets Ішкі жиын нысандар жиымы орнатылады. Yр
нысан келесі пішімді олданады:
лшем Тр: Жол
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(лшемділік атауы.
setExpression
Тр: Жол
MDX рнегі ішкі жиынды анытау шін олданылады. Ішкі
жиынмен біріктіру ішінде пайдаланылатын емес. Бл, setExpression
немесе ішкі жиынны бірін енгізуден сынылады.
ішкі жиын
Тр: Жол
(лшемділік ішкі жиыныны ішкі жиыны орнатылады. setExpression
бірге біріктіру ішінде пайдаланылатын емес.
б;ркеншік ат
Тр: Жол
(лшемділік ішкі жиын атыны бркеншік аты орнатылады.
элемент
Тр: Жол
Элемент атауы. elementIndex бірге пайдаланылатын емес.
elementIndex
Тр: Бтін сан
Орнатуа арналан лшем элементіні негізделген индексі.
Элементпен бірге пайдаланылатын емес.
Ішкі жиын нысандары орнатылан кезде шешілетін у де ретінде
dojo.promise.Promise айтарады. С тті трде орнатылан ішкі жиындар
шін бл діске ткізілген ішкі жиын нысандарыны пішініне сай келетін
нысандар жиымы ткізілген у демен тіркелген кез келген жауап атулары.
titleDimensionElement
Таырып лшеміні элементін орнатады.
Параметр: элемент нысаны. Орнатуа арналан таырып лшеміні
элементі. Бл нысан келесі пішімді олданады:
лшем Тарма
(лшем атауы.
элемент
Тарма
Элемент атауы. Бл параметрді elementIndex элементімен бірге
олданбаыз.
elementIndex
Бтін сан
Орнатуа арналан лшем элементіні негізделген индексі. Бл
параметрді element параметрімен олданбаыз.
>айтарады: dojo.promise.Promise. Таырып лшеміні элементі орнатылан
кезде шешілетін у де. У демен тіркелген кез келген оыраулар осы діске
жіберген элементті пішімін салыстыратын нысанды жібереді. Нл м ні егер
элемент згертілмесе жіберіледі.
titleDimensionElements
Бірнеше таырып лшемі элементтерін орнатады.
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Параметр: object[] элементтері. Таырып лшемі элементтеріні жолы
орнатылады. Yр бір нысан келесі пішімді олданады:
лшем Тарма
(лшем атауы.
элемент
Тарма
Элемент атауы. Бл параметрді elementIndex элементімен бірге
олданбаыз.
elementIndex
Бтін сан
Орнатуа арналан лшем элементіні негізделген индексі. Бл
параметрді element параметрімен олданбаыз.
dojo.promise.Promise айтарады. Таырып лшемі элементтері орнатылан
кезде шешілетін у де. У демен тіркелген кез келген оыраулар осы діске
жіберілген элемент нысандарыны пішімін салыстыратын нысандпр жолын
жібереді. Жіберілген жол с тті орнатылан элементтер туралы есептерді
айтарады.

CubeViewer %дістері
CubeViewer класы келесі дістерді иеленеді.
бастау Осы нысан шін бастау бірізділігін бастайды. Осы функцияны нысан
жата осыланнан кейін шаырыыз. onLoad дісі бастау бірізділігі
аяталаннан кейін орындалады.
CubeViewer ж не Workbook нысандарыны екеуіне де абылданады.
Синтаксисі: startup()
Мысал:
document.body.appendChild(loadedCubeViewer.domNode);
loadedCubeViewer.startup();

dijit._WidgetBase#startup шін Dojo жаттамасын араыз.
commitActiveSandbox
Белсенді мж шіктегі згертілген деректі негізгі мж шікке орындайды.
dojo.promise.Promise айтарады. >мж шікті орындау рекеті аяталан
кезде шешілетін у де. У демен тіркелген кез келген оыраулар исынды
м нді шын м німен егер мж шік орындалуы с тті болан кезде жіберіледі.
>ате м ні орындау с тсіз болан кезде жіберіледі.
кшіру
Тадалан яшытарды тадау бар болан жадайда аралы сатаыша
кшіреді.
б зу

Осы нысанды жойып ж не оны оыс жинаында жинайды.
Dojo жатын келесі шін араызdijit._WidgetBase#destroy.

шы у

Осы нысанны sessionToken элементімен бірге байланыстырылан TM1 Web
сценарийін жояды.
Шыу аяталан кезде шешілетін у де ретінде dojo.promise.Promise
айтарады.

onLoad
Нысан жктеуді аятаан кезде орындалады.
Блім 11. TM1 Web API
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onTitleDimensionElementChange
Таырып лшеміні элементі згерген кезде орындалады. Нсыанды
растыру кезінде немесе dojo/аспект модулін олдану арылы осылан
кезде алдын ала аныталады.
Синтаксисі: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Параметр: elementInfo нысаны. Бл нысан келесі пішімді олданады:
лшем Тарма
(згерген лшемні аты.
элемент
Тарма
(згерген элементті аты.
elementIndex
Бтін сан
(згерген лшем элементіні негізделген индексі.
ою

Аралы сатаышты мазмндарын аымда тадалан аумаа егер тадау
бар болан жадайда ояды.

айтару
>айтару рекетін орындайды.
>айтару рекеті аяталан кезде шешілетін у де ретінде
dojo.promise.Promise) айтарады.
айта орнату
Текше крінісін зіні тпнсасы кйді сатаан кезде айта орнатады.
>айтарады: dojo.promise.Promise. Текше крінісі айта орнатылан кезде
шешілетін у де.
са тау
Текше крінісіні орналасымын сатап ж не бар орналасымды айта жазады.
>айтарады: dojo.promise.Promise. Текше крінісі саталан кезде шешілетін
у де.
болдырмау
Болдырмау рекетін орындайды.
Болдырмау рекеті аяталан кезде шешілетін у де ретінде
dojo.promise.Promise айтарады.
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'осымша A. 'олдау крсетілетін Microsoft Excel
функциялары - TM1 Web
IBM Cognos TM1 Веб кптеген Excel жмыс параыны функцияларын олдайды.
Бл осымша санат бойынша ж не алфавиттік ретте Excel олданатын функцияларын
тізімдейді, ж не Excel функцияларымен TM1 веб функцияларыны орындалу
айырмашылытарын сипаттайды.

К&н ж%не Уа ыт функциялары
Мына кесте кн ж не уаыт функцияларын тізімдейді.
Функция

Сипаттама

кн

Наты кнге сериялы нмірді айтарады.

DATEVALUE

М тін пішініндегі кнді сериялы нмірге трлендіреді.

DAY

Сериялы нмірді айды кніне трлендіреді.

DAYS360

360 кндік жыла негізделген екі кнні арасындаы кндерді
санын есептейді.

HOUR

Сериялы нмірді саата трлендіреді.

MINUTE

Сериялы нмірді минута трлендіреді.

Ай

Сериялы нмірді айа трлендіреді.

NOW

Аымдаы кнні ж не уаытты сериялы нмірін айтарады.

SECOND

Сериялы нмірді секунда трлендіреді.

уаыт

Наты уаытты сериялы нмірін айтарады.

TIMEVALUE

М тін пішініндегі уаытты сериялы нмірге трлендіреді.

TODAY

Бгінгі кнні сериялы нмірін айтарады.

WEEKDAY

Сериялы нмірді аптаны кніне трлендіреді.

Жыл

Сериялы нмірді жыла трлендіреді.

© IBM Corporation авторлы ытары 2007, 2017
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'аржылы функциялары
Мына кесте аржылы функцияларды тізімдейді.
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Функция

Сипаттама

DB

Траты баланс дісі арылы крсетілген мерзімге арналан активті
нсыздану м нін айтарады.

DDB

Екі еселеп тмендету балансыны дісі немесе крсетілетін баса бір
діс арылы крсетілген мерзімге арналан активті нсыздандыру
м нін айтарады.

FV

Инвестицияны келешектегі м нін айтарады.

IPMT

Берілген мерзімге арналан инвестицияны пайызды тлемін
айтарады.

IRR

>олма-ол ашалай тлеміні атарына арналан айтаруды ішкі
млшерлемесін айтарады.

ISPMT

Инвестицияны белгілі бір уаыт кезінде тленген пайызды есептейді.

MIRR

Yртрлі млшерлемелерде о ж не теріс олма-ол аша тлемдері
аржыландырылатын айтаруды ішкі млшерлемесін айтарады.

NPER

Инвестицияа арналан мерзімдер санын айтарады.

NPV

Мерзімдік олма-ол ашалай тлемдерді атарына ж не жеілдік
млшерлемесіне негізделген инвестицияны аымдаы таза нын
айтарады.

PMT

Жылды табыса арналан мерзімдік тлемді айтарады.

PPMT

Берілген мерзімге арналан инвестицияны негізгі тлемін айтарады.

PV

Инвестицияны аымдаы нын айтарады.

RATE

Жылды табысты р мерзімі шін пайызды млшерлемені
айтарады.

SLN

Бір мерзімге арналан активті тікелей нсыздандыру м нін
айтарады.

SYD

Крсетілген мерзімге арналан активті жылды сандар осындысын
айтарады .
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А паратты функциялары
Мына кесте TM1 Web бадарламасында олдау крсетілетін апаратты функияларды
тізімдейді.
Функция

Сипаттама

CELL

Zяшыты мазмны немесе орны, пішімдеуі туралы апаратты
айтарады.
Zяшы функциясы шін олау келесі info_types трімен шектеледі:
мекенжай, баан, жол, ораныс, мазмн, трі.

ISERR

М ні #N/A м нінен баса кез келген ате м н болса, "TRUE" м нін
айтарады.

ISERROR

М ні кез келген ате м ні болса, "TRUE" м нін айтарады.

ISNA

М ні #N/A ате м ні болса, "TRUE" м нін айтарады.

NA

#N/A ате м нін айтарады.

Логикалы функциялары
Мына кесте логикалы функцияларды тізімдейді.
Функция

Сипаттама

AND

Барлы д ледері ДZРЫС болса, "TRUE" м нін айтарады.

FALSE

"FALSE" логикалы м нін айтарады.

IF

Орындалатын логикалы тексеруді крсетеді.

NOT

Аргументті логикалы м нін айтарады.

OR

Кез келген аргумент ДZРЫС болса, "TRUE" м нін айтарады.

TRUE

"TRUE" логикалы м нін айтарады.

Іздеу ж%не Сілтеме функциялары
Мына кесте іздеу ж не сілтеме функцияларын тізімдейді.
Ескерту: LOOKUP ж не ROWS сияты наты функциялар аргумент ретінде екі
лшемдік жиымдарды абылдауы ммкін.TM1 вебі екі лшемдік жиыма олдау
крсетмейді. Деректерді йымдастырылуына ж не талаптарына байланысты, мына
функциялар лі де наты м ндерді, мысалы, деректер жиымны бастапы
блімдерінде туындыдан шыарып алуы кезінде ала алады. TM1 вебінде осы
функциялармен істеуде дрыс м ндеріне кз жеткізу шін бір лшемдік жиымды
пайдалануы айталанатын функциялар ішіне деректі енгізуді айта йымдастыру
ажет болуы ммкін.
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Функция

Сипаттама

МЕКЕН-ЖАЙЫ

Сілтемені жмыс параындаы жалыз яшыа м тін ретінде
айтарады.

ТА¯ДАУ

М ндер тізімінен м нді тадаыз.

баан

Сілтемені баан санын айтарады.

БААНДАР

Сілтемедегі баандар санын айтарады.

HLOOKUP

Крсеткіні жоары жолында іздейді ж не крсетілген яшыты
м нін айтарады.

ЕРЕНСІЛТЕМЕСІ

Табашаны жасайды немесе Интернетте немесе интражеліде,
желілік серверде саталан жатты ашуа теді.

ИНДЕКС

Индексті сілтемеден немесе жиымнан м нді тадау шін
пайдаланады.

ІЗДЕУ

Векторда немесе жиымда м ндерді іздейді.

MATCH

Сілтемеде немесе жиымда м ндерді іздейді.

ЫЫСУ

Сілтеме ыысуды берілген сілтемеден айтарады.

ЖОЛЫ

Сілтемені атар санын айтарады.

ЖОЛДАР

Сілтемедегі жолдар санын айтарады.

VLOOKUP

Крсетіні бірінші баанында іздейді ж не яшыты м нін
айтару шін жол арылы жылжиды.

Математикалы ж%не тригонометриялы функциялары
Мына кесте математикалы ж не тригонометриялы фнукцияларды тізімдейді.
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Функция

Сипаттама

ABS

Санны наты м нін айтарады.

ACOS

Санны арккосинусын айтарады.

ACOSH

Санны кері гиперболалы косинусын айтарады.

ASIN

Санны арксинусын айтарады.

ASINH

Санны кері гиперболалы синусын айтарады.

ATAN

Санны арктангенсты айтарады.

ATAN2

Арктангенсты x- ж не y- траиаттарынан айтарды.
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Функция

Сипаттама

ATANH

Санны кері гиперболалы тангенсын айтарады.

CEILING

Санды е жаын кіші сана дейін немесе еселік е жаын кіші бтін
сана дейін дгелектейді.

COMBIN

Нысандарды берілген санына арналан тіркесімдерді санын
айтарады.

COS

Санны косинусын айтарады.

COSH

Санны гиперболалы косинусын айтарады.

DEGREES

Радиандарды д режелерге айтарады.

EVEN

Е жаын кіші жп бтін сана дейін дгелектейді.

EXP

Берілген санны д режесіне дейін шыарылатын е м нін айтарады.

FACT

Санны факториялын айтарады.

FLOOR

Санды нлге дейін дгелектейді.

INT

Санды е жаын кіші бтін сана дейін дгелектейді.

LN

Санны натурал логарифмін айтарады.

LOG

Санны логарифмін крсетілген негізге айтарады.

LOG10

Санны -10 логарифмін айтарады.

MOD

Блгіштен алан блікті айтарады.

ODD

Санды е жаын та бтін сана дейін дгелектейді.

PI

Пи саныны м нін айтарады.

POWER

Д режеге шыарылатын санны н тижесін айтарады.

PRODUCT

Аргументтерді кбейтеді.

RADIANS

Д режелерді радиандара трлендіреді.

RAND

0 мен 1 аралыындаы кездейсо санды айтарады.

ROMAN

Сандарды Араб жазылуынан рим жазылуына трлендіреді.

ROUND

Санды сандарды крсетілген санына дейін дгелектейді.

ROUNDDOWN

Санды нлге дейін дгелектейді.

ROUNDUP

Санды нлден тыс дгелектейді.
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Функция

Сипаттама

SIGN

Санны белгісін айтарады.

SIN

Берілген брышты синусын айтарады.

SINH

Санны гиперболалы синусын айтарады.

SQRT

Шаршыны о тбір м нін айтарады.

SUM

Аргументтерді осады.

SUMIF

Берілген шарт арылы крсетілген яшытарды осады.

TAN

Санны тангенсын айтарады.

TANH

Санны гиперболалы тангенсын айтарады.

М%тін ж%не Деректер функциялары
Мына кесте м тін ж не деректер функцияларын тізімдейді.
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Функция

Сипаттама

CHAR

Код нмірі арылы крсетілген табаны айтарады.

CLEAN

М тіннен барлы басып шыарылмайтын табаларды алып
тастайды.

Коды

Мт н тармаындаы бірінші таба шін санды кодты айтарады.

CONCATENATE

Бірнеше м тін элементтерін бір м тін элементіне біріктіреді.

DOLLAR

Аымдаы $ (доллар)пішімін пайдаланып, санды м тінге
трлендіреді.

EXACT

Екі м тін м ндеріні састыын кру шін тексереді.

FIND

Баса м нде бір м тін м нін табады(бас ріп ескеріледі).

FIXED

Санды онды сандарды тзетілген саны бар м тін ретінде
пішімдейді.

Сола

М тін м нінен сол жа шеттегі табаларды айтарады.

LEN

М тін тармаындаы табаларды санын айтарады.

LOWER

М тінді кіші ріптерге трлендіреді.

MID

Крсетілген орыннан басталатын м тін тармаынан табаларды
арнайы санын айтарады.
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Функция

Сипаттама

PROPER

М тін м ніні р сзіндегі бірінші ріптерін бас ріппен жазады.

ОРНЫН АУЫСТЫРУ М тінде табаларды орнын ауыстырады.
REPT

М тінді уаыттарды берілген саны ретінде айталайды.

О

М тін м нінен о жа шеттегі табаларды айтарады.

SEARCH

Баса м нде бір м тін м нін табады (бас ріп ескерілмейді).

SUBSTITUTE

М тін тармаындаы ескі м тінді жаа м тінге ауыстырады.

T

Аргументтерді м тінге трлендіреді.

М тін

Санды пішімдейді де, оны сана трлендіреді.

TRIM

М тіннен бос орындарды алып тастайды.

UPPER

М тінді бас ріптерге трлендіреді.

М н

М тін аргументін сана трлендіреді.

Статистикалы функциялары
Мына кесте статистикалы функцияларды тізімдейді.
Функция

Сипаттама

AVEDEV

(здеріні м ндерінен деректер нктелеріні напа-на
ауытуларыны орташа м нін айтарады.

орташа м н

Аргументтеріні орташа м нін айтарады.

орташа м нA

Аргументтерді, оса аланда, сандарды, м тінні ж не
логикалы м ндерді орташа м нін айтарады.

BINOMDIST

Ытималдылыты биномды таратылымыны жеке м нін
айтарады.

CONFIDENCE

Басты жиынты м ніні натылы аралыын айтарады.

CORREL

Деректерді екі жиыны арасындаы корреляция коэффициентін
айтарады.

санау

Аргументтер тізімінде анша сан барын санайды.

COUNTA

Аргументтер тізімінде анша м н барын санайды.

COUNTIF

Берілген шарта с йкес келетін ауымдаы бос емес яшытарды
санын санайды.
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Функция

Сипаттама

COVAR

Ковариацияны, осарланан ауыту туындыларыны орташа м нін
айтарады.

DEVSQ

Ауытуларды шаршы осындысын айтарады.

EXPONDIST

Экспоненциалды таратылымды айтарады.

FISHER

Фишер трлендіруді айтарады.

FISHERINV

Фишер кері трлендіруді айтарады.

FORECAST

Сызыты тренд бойымен м нді айтарады.

GEOMEAN

Геометриялы м нді айтарады.

GROWTH

Экспоненциалды тренд бойымен м ндерді айтарады.

HARMEAN

Орташа геометриялы м нді айтарады.

INTERCEPT

Сызыты регрессия сызыыны блігін айтарады.

KURT

Деректер жиыныны эксцесін айтарады.

LARGE

Деректер жиынындаы k е лкен м нін айтарады.

LINEST

Сызыты трендті параметрлерін айтарады.

LOGEST

Экспоненциалды трендті параметрлерін айтарады.

MAX

Аргументтер тізіміндегі е лкен м нді айтарады.

MATCH

Крсетілген т ртіпте крсетілген м нге с йкес келетін крсеткідегі
элементті с йкес алпын айтарады.

MAXA

Аргументтер тізіміндегі е лкен м нін, оса аланда, сандар,
м тін ж не логикалы м ндерін айтарады.

MEDIAN

Берілген сандарды алыпты м нін айтарады.

MIN

Аргументтер тізіміндегі е кіші м нді айтарады.

MINA

Аргументтер тізіміндегі е кіші м нін, оса аланда, сандар, м тін
ж не логикалы м ндерін айтарады.

NEGBINOMDIST

Теріс алыпсыз таратуды айтарады, Number_s-th с ттілігінен
брын с ттілікті Probability_f ытималдыы бар Number_f failures
айтарылуы ммкін.

MODE

Деректер жиынындаы е орта м нді айтарады.

NORMDIST

>алыпты интегралды таратылымды айтарады.

NORMINV

Кері интегралды алыпты таратылымды айтарады.
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NORMSDIST

Стандартты алыпты таратылымды айтарады.

NORMSINV

Кері стандартты алыпты таратылымды айтарады.

PEARSON

Пирсонны корреляция коэффициентін айтарады.

PERMUT

Берілген нысандар саныны алмастыру санын айтарады.

RSQ

Пирсонны корреляция кэффициентіні шаршысын айтарады.

SKEW

Таратылым ассиметриясын айтарады.

SLOPE

Сызыты регрессия сызыыны иілуін айтарады.

SMALL

Деректер жиынындаы k е кіші м нін айтарады.

STANDARDIZE

>алыпа келтірілген м нді айтарады.

STDEV

?лгіге негізделген стандартты ауытуды есептейді.

STDEVA

?лгіге, оса аланда, сандара, м тінге ж не логикалы м ндерге
негізделген стандартты ауытуды есептейді.

STDEVP

Толы басты жиынтыа негізделген стандартты ауытуды
есептейді.

STDEVPA

Толы басты жиынтыа, оса аланда, сандара, м тінге ж не
логикалы м тіндерге негізделген стандартты ауытуды есептейді.

STEYX

Регрессиядаы р x м ні шін болжалатын y м нні стандартты
атесін айтарады.

TREND

Сызыты тренд бойымен м ндерді айтарады.

VAR

?лгіге негізделген дисперсияны есептейді.

VARA

?лгіге, оса аланда, сандара, м тінге ж не логикалы м ндерге
негізделген дисперсияны есептейді.

VARP

Толы басты жиынтыа негізделген дисперсияны айтарады.

VARPA

Толы басты жиынтыа, оса аланда, сандара, м тінге ж не
логикалы м ндерге негізделген дисперсияны есептейді.

WEIBULL

Вейбулл таратылымын айтарады.
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'осымша B. 'олдау крсетілмейтін Microsoft Excel
функциялары - TM1 Web
IBM Cognos TM1 Вебі кп Excel жмыс параыны функциярарын олдайды. Бл
осымшасы TM1 вебінде олданылмайтын санат ж не алфавит ретінде Excel
функцияларын тізімдейді.

Дерек ор ж%не Бас ару тізіміні функциялары
Бл кесте TM1 вебінде олдау крсетілмейтін басару функцияларын тізімдейді.
Функция

Сипаттама

Dорташа м н

Тадалан дерекор енгізулеріні м нін айтарады.

DCOUNT

>рамында сандары бар яшытарды дерекорда санайды.

DCOUNTA

Бос емес яшытарды дерекорда санайды.

DGET

Крсетілген шарта с йкес келетін жалыз жазбаны
дерекордан шыарады.

DMAX

Тадалан дерекор енгізулеріні е лкен м нін айтарады.

DMIN

Тадалан дерекор енгізулерден е кіші м нді айтарады.

DPRODUCT

Дерекордаы шарта с йкес келетін жазбаларды наты
рістеріндегі м ндерді кбейтеді.

DSTDEV

Тадалан дерекор енгізулеріні лгісіне негізделген
стандартты ауытуды есептейді.

DSTDEVP

Тадалан дерекор енгізулеріні толы басты жиынтыына
негізделген стандартты ауытуды есептейді.

DSUM

Шарта с йкес келетін дерекордаы жазбаларды ріс
баанына сандарды осады.

DVAR

Тадалан дерекор енгізулеріндегі лгіге негізделген
дисперсияны есептейді.

DVARP

Тадалан дерекор енгізулеріні толы басты жиынтыына
негізделген дисперсияны есептейді.

К&н ж%не Уа ыт функциялары
Бл кесте TM1 вебінде олдау крсетілмейтін кнін ж не уаыт функцияларын
тізімдейді.
Функция

Сипаттама

EDATE

Басталу кнінен кейін немесе брын айларды санынн крсететін
кнні сериялы нмірін айтарады.

EOMONTH

Айларды крсетілген санынан кейін немесе брын айды соы
кніні сериялы нмірін айтарады.

NETWORKDAYS

Екі кн арасындаы жалпы жмыс кндеріні санын айтарады.

WEEKNUM

Апта санды жылмен кезігетін орынды крсететін сана сериялы
нмірді трлендіреді.

WORKDAY

Жмыс кндеріні крсетілген санынан кейін немесе брын
кнні сериялы нмірін айтарады.
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Функция

Сипаттама

YEARFRAC

Басталу кні мен аяталу кні арасындаы жалпы кндерді санын
крсететін жыл блшегін айтарады.

'аржылы функциялары
Бл кесте TM1 вебінде олдау крсетілмейтін аржылы функцияларын тізімдейді.
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Функциялар

Сипаттама

ACCRINT

Пайыздары кезеді тленетін нды ааздар бойынша
жинаталан пайызды айтарады.

ACCRINTM

Пайыздары теу барысында тленетін нды ааздар бойынша
жинаталан пайызды айтарады.

AMORDEGRC

>нсыздандыру коэффициенті арылы р есеп жргізу мерзіміне
арналан нсыздандыру м нін айтарады.

AMORLINC

Yр есеп жргізу мерзіміне арналан нсыздандыру м нін
айтарады.

COUPDAYBS

Есептесу кніне купонмерзіміндегі басталу кніні санын
айтарады.

COUPDAYS

>рамында есептесу кні баркупон мерзіміндегі кн санын
айтарады.

COUPDAYSNC

Есептесу кнінен келесі купон кніне дейін кндер санын
айтарады.

COUPNCD

Есептесу кнінен кейін келесі купон кнін айтарады.

COUPNUM

Есептесу кні мен теу кні аралыындаы тленетін купондар
санын айтарады.

COUPPCD

Есептесу кнінен брын алдыы купон кнін айтарады.

CUMIPMT

Екі мерзім аралыындаы тленген жиналан пайызды айтарады.

CUMPRINC

Екі мерзім аралыындаы несиеге тленетін негізгі жиналан нды
айтарады.

DISC

>нды ааздара арналан жеілдік млшерлемесін айтарады.

DOLLARDE

Блшекке с йкес келетін доллар баасын онды сана с йкес келетін
доллар баасына трлендіреді.

DOLLARFR

Онды сана с йкес келетін доллар баасын блшекке с йкес
келетін доллар баасына трлендіреді.

DURATION

Мерзімдік пайыз тлемдері бар нды ааздарды жылды
мерзімін айтарады.

EFFECT

Жарамды жылды пайыз млшерлемесін айтарады.

FVSCHEDULE

Кешендік пайыз млшерлемелеріні атарын олдананнан кейін
бастапы негізгі нны келешектегі нын айтарады.

INTRATE

Толытай инвестицияланан нды ааздар шін пайызды
млшерлемені айтарады.

MDURATION

Болжамды номиналды ны 100 тегені райтын нды ааздар
бойынша трлендірілген орташа лшенген лшеу мерзімін
айтарады.

NOMINAL

Жылды номиналды пайыз млшерлемесін айтарады.

ODDFPRICE

Толымсыз бірінші мерзімі бар нды ааздар бойынша 100
тегені номиналды нын айтарады.
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ODDFYIELD

Толымсыз бірінші мерзімі бойынша нды ааздарды табысын
айтарады.

ODDLPRICE

Толымсыз соы мерзімі бар нды ааздар бойынша 100 тегені
номиналды нын айтарады.

ODDLYIELD

Толымсыз соы мерзімі бойынша нды ааздарды табысын
айтарады.

БАА

Пайыздары кезеді тленетін нды ааздар бойынша 100
тегені номиналды нын айтарады.

PRICEDISC

Жеілдетілген нды ааздар бойынша 100 тегені номиналды
нын айтарады.

PRICEMAT

(теу кнінде пайыздары тленетін нды ааздар бойынша 100
тегені номиналды нын айтарады.

RECEIVED

Толытай инвестицияланан нды ааздар бойынша теу кнінде
абылданан соманы айтарады.

TBILLEQ

>азыналы вексель бойынша облигацияа баламалы табысты
айтарады.

TBILLPRICE

>азыналы вексель бойынша 100 тегені номиналды нын
айтарады.

TBILLYIELD

>азыналы вексель бойынша табысты айтарады.

VDB

Тмендету балансыны дісі арылы крсетілген немесе жартылай
мерзімге арналан активті нсыздандыру м нін айтарады.

XIRR

>ажетті мерзімді емес олма-ол ашалай тлемдерді жоспарына
арналан ішкі млшерлемені айтарады.

XNPV

>ажетті мерзімді емес олма-ол ашалай тлемдерді жоспарына
арналан аымдаы таза м нді айтарады.

YIELD

Пайыздары кезеді тленетін нды ааздар бойынша табысты
айтарады.

YIELDDISC

Жеілдетілген нды ааздар бойынша жылды табысты
айтарады; мысалы, азыналы вексель.

YIELDMAT

Пайыздары теу барысында тленетін нды ааздар бойынша
жылды табысты айтарады.

А паратты функциялары
Бл кесте TM1 вебінде олдау крсетілмейтін апарат функцияларын тізімдейді.
Функция

Сипаттама

ERROR.TYPE

>ате тріне с йкес санды айтарады.

INFO

Аымдаы амалды орта туралы апаратты айтарады.

ISBLANK

М н бос болса, "TRUE" м нін айтарады.

ISEVEN

Сан жп болса, "TRUE" м нін айтарады.

ISLOGICAL

М ні логикалы м н болса, "TRUE" м нін айтарады.
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ISNONTEXT

М ні м тін болмаса, "TRUE" м нін айтарады.

ISNUMBER

М ні сан болса, "TRUE" м нін айтарады.

ISODD

Саны та болса, "TRUE" м нін айтарады.

ISREF

М ні сілтеме болса, "TRUE" м нін айтарады.

ISTEXT

М ні м тін болса, "TRUE" м нін айтарады.

N

Сана трлендірілген м нді айтарады.

Т?РІ

М нні деректер трін крсететін санды айтарады.

Іздеу ж%не Сілтеме функциялары
Бл кесте TM1 вебінде олдау крсетілмейтін ідеу ж не сілтеме функцияларын
тізімдейді.
Функция

Сипаттама

AREAS

Сілтемедегі ауматар санын айтарады.

INDIRECT

М тін м ні арылы крсетілетін сілтемені айтарады.

RTD

COM автоматтандыруын олдайтын бадарламадан іс жзіндегі
деректерді шыарып алады.

TRANSPOSE

Жиымны транспорлауын айтарады.

Математикалы ж%не тригонометриялы функциялары
Бл кесте TM1 вебінде олдау крсетілмейтін математика ж не тригонометриялы
функцияларын тізімдейді.
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FACTDOUBLE

Санны ос факториялын айтарады.

GCD

Е лкен орта блгішті айтарады.

LCM

Соы орта кбейткішті айтарады.

MDETERM

Жиымдаы матрицаны анытаышын айтарады.

MINVERSE

Жиымдаы кері матрицаны айтарады.

MMULT

Екі жиымны матрица німін айтарады.

MROUND

>алаулы кбейткішке дгелектенген санды айтарады.

MULTINOMIAL

Сандар жиыныны полиноминалын айтарады.

QUOTIENT

>алдыты блу н тижесіні бтін блігін айтарады.

RANDBETWEEN

Крсетілген сандар арасындаы кездейсо санды айтарады.

SERIESSUM

(рнекке негізделген д реже атарыны осындысын
айтарады.

SQRTPI

(сан * пи) саныны шаршы тбірін айтарады.
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SUBTOTAL

Тізімде немесе дерекорда арал ы Ішкі жиынды айтарады.

SUMPRODUCT

Жиым рамдас бліктеріне с йкес німні осындысын
айтарады.

SUMSQ

Аргументтеріні шаршысыны осындысын айтарады.

SUMX2MY2

Екі жиымдаы м ндерге с йкес шаршыны айырмашылыыны
осындысын айтарады.

SUMX2PY2

Екі жиымдаы м ндерге с йкес шаршыны осындысыны
осындысын айтарады.

SUMXMY2

Екі жиымдаы м ндерге с йкес айырмашылытарды
шаршысыны осындысын айтарады.

TRUNC

Санды бтін сана айтарады.

Статистикалы функциялары
Бл кесте TM1 вебінде олдау крсетілмейтін статистикалы функцияларын
тізімдейді.
Функция

Сипаттама

BETADIST

Бета нсасыны интегралды таратылым функциясын айтарады.

BETAINV

Крсетілген бета нсасыны таратылымы шін интегралды
таратылымыны функциясына кері м нді айтарады.

CHIDIST

Хи-квадрат таратылымыны бір жаты ытималдыын айтарады.

CHIINV

Хи-квадрат таратылымыны бір жаты ытималдыына кері м нді
айтарады.

CHITEST

Т уелсіздікке тексеруді айтарады.

COUNTBLANK

Ауымдаы бос яшытарды санын санайды.

CRITBINOM

(зі шін биномды таратылым функциясы берілген м ннен лкен
немесе кіші болып табылатын е кіші м нді айтарады.

FDIST

F ытималды таратылымын айтарады.

FINV

F ытималды таратылымына кері м нді айтарады.

FREQUENCY

Клдене жиым арылы жиілілік таратылымын айтарады.

FTEST

F тексеру н тижесін айтарады.

GAMMADIST

Гамма функциясыны таратылымын айтарады.

GAMMAINV

Кері гамма - таратылымды айтарады.

GAMMALN

Гамма - функциясыны, G(x) натуралды логарфмін айтарады.

HYPGEOMDIST

Гипер таратылымны геометриялы м нін айтарады.

LOGINV

Кері логарифмдік алыпты таратылымды айтарады.

LOGNORMDIST

Интегралды алыпты таратылымды айтарады.

NEGBINOMDIST

Кері биномды таратылымды айтарады.

PERCENTILE

Ауымдаы м ндерді k м ніні процентилін айтарады.

PERCENTRANK

Деректер жиынындаы м нні пайызды ауымын айтарады.

POISSON

Пуассон таратылымын айтарады.

PROB

Екі шектеу арасында болатын ауымдаы м ндерді ытималдыын
айтарады.

>осымша B. >олдау крсетілмейтін Microsoft Excel функциялары - TM1 Web
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Функция

Сипаттама

QUARTILE

Деректер жиыныны картилін айтарады.

RANK

Сандар тізіміндегі санны ауымын айтарады.

TDIST

Сьюдент t - таратылымын айтарады.

TINV

Кері Стьюдентті t - таратылымын айтарады.

TRIMMEAN

Деректер жиыныны ішкі м нін айтарады.

TTEST

Стьюдент t - тексеруімен байланысатын ытималдылыты
айтарады.

ZTEST

z - тексеруді бір жаты ытималдылы м нін айтарады.

М%тін ж%не Деректер функциялары
Бл кесте TM1 вебінде олдау крсетілмейтін м тін ж не дерек функцияларын
тізімдейді.
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Функция

Сипаттама

ASC

Бір адам ені бар(екі байтты) аылшын ріптерін немесе
катакананы таба тармаындаы жарты ені бар (бір байтты)
табалара згертеді.

BAHTTEXT

Аымдаы ß (бат) пішімін пайдаланып, санды м тінге
трлендіреді.

JIS

Бір адам ені бар (бір байтты) аылшын ріптерін немесе
катакананы таба тармаындаы бір адам ені бар(екі байтты)
табалара згертеді.

PHONETIC

М тін тармаынан фонетикалы (фуригана)табаларды
шыарады.

AutoShapes

TM1 веб Microsoft Автокескіндер Кесесіне олдау крсетмейді.
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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 Yмірлігінде олданылмайды : INTERNATIONAL
BUSINESS MACHINES КОРПОРАЦИЯСЫ МЫНА ЖАРИЯЛАНЫМДЫ
НА>ТЫ МА>САТ ?ШІН ЖАРАМДЫЛЫ> НЕМЕСЕ >Z>Ы> БZЗУШЫЛЫ>
КЕПІЛДЕМЕСІНЕ ШЕКТЕУСІЗ НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН ТZСПАЛДАУСЫЗ
"(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
© IBM Corporation авторлы ытары 2007, 2017
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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 неibm.com сауда белгілері немесе кптеген юрисдикциялы
жерлерде тіркелген International Business Machines корпорациясыны тіркелген
сауда белгілері. Баса нім немесе ызмет атаулары IBM корпорациясыны немесе
баса компанияларды сауда белгілері болуы ммкін. IBM сауда белгілерді
аымдаы тізімі “ Авторлы ы ж не сауда белгісі туралы апарат
”www.ibm.com/legal/copytrade.shtml мекенжайындаы веб бетте ол жетімді.
Келесі терминдер сауда белгілері немесе баса компанияларды тіркелген сауда
белгілері болып табылады:
v Microsoft, Windows, Windows NT ж не Windows логотипі >рама Штаттардаы,
баса елдердегі немесе екеуінде де Microsoft корпорациясыны сауда белгілері.
v Java ж не барлы Java негізіндегі сауда белгілері мен логотиптер Oracle
ж не/немесе оны серіктестеріні сауда белгілер не тіркелген сауда белгілер.
Microsoft німі сурет(тер)і Microsoft корпорациясыны рсатымен олданылады.

Ескерімдер
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Индекс
Арнайы табалар

J

Externals осымша каталогы
Excel файлдары 90
/ (иаш сызы) ережелерде 52
[\] (кері иаш сызы) ережелерде 52
& (амперсанда) ережелердегі 53
53 (пайыз табасы) ережелердегі, 53
[ (]таяша) ережелердегі 53
~ (тильда) ережелердегі 53

JavaScript кітапханасы
CubeViewer дістері 233
CubeViewer классы 227
CubeViewer нысандарын жктеу 211
CubeViewer сипаттар 228
HTML таырып тегтері 206
Websheet нысандарын жктеу 210
жауап ату функциялары 213
Жмыс кітабы дістері 224
Жмыс кітабы классы 217
Жмыс кітабы сипаттары 218
сипат ж не діс лгілері 215
сценарий табалауышына кіру 173
шолу 205

Сандар
0 дегейі (лшем иерархиялары)

9

A
API 173
JavaScript кітапханасы 205
URL API 181
сценарий табалауышына кіру

L
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled параметрі

176

173

O
C
CubeDataReservationAcquire 156
CubeDataReservationGet 159
CubeDataReservationGetConflicts 161
CubeDataReservationRelease 157
CubeDataReservationReleaseAll 158
CubeViewer классы
дістер 233
сипаттар 228
CubeViewer нысандары
JavaScript кітапханасымен бірге 211
URL API бірге 192

D
DataReservationMode сипаты 152
DB ережелер функциясы 54
DBS формулалары
жасау 110
шолу 104

E
Excel
Externals осымша каталогы 90
жмыс параыны функциялары 235
олдау крсетілмейтін жмыс параыны
функциялары 245
файл сілтемелері 93, 95

I
IF функциясы
ережелер формулалары

52
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OLAP 35
OLE DB 35

R
RDCLS

122

S
SecurityOverlayCreateGlobalDefault 169
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault 170
SecurityOverlayGlobalLockNode 171
Server Explorer
тадалан нысандарды крінісін ысу 99
элемент ретін орнату 22
STET ережелер ызметі 56

T
TM1
нысандар шін атау шартты белгілері 3
TM1 Web API 173
TM1 Web JavaScript кітапханасы
)араыз JavaScript кітапханасы
TM1 Web URL API
)араыз URL API
TM1DataReservationAcquire 162
TM1DataReservationGetAll 164
TM1DataReservationGetConflicts 165
TM1DataReservationRelease 163
TM1DataReservationReleaseAll 164
TM1DataReservationValidate 166
TurboIntegrator деректер сатау функциялары
CubeDataReservationAcquire 156
CubeDataReservationGet 159
CubeDataReservationGetConflicts 161

255

TurboIntegrator деректер сатау функциялары (жаласы бар)
CubeDataReservationRelease 157
CubeDataReservationReleaseAll 158

U
URL API 181
AdminHost параметрі 185
CubeViewer диаграмма трі 195
CubeViewer диаграммалары 195
CubeViewer крініс кйлері 195
CubeViewer крініс сипаттары 193
CubeViewer нысандарын крсету 192
Cubeviewer таырып элементтері 194
HTML iframe 184
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled параметрі
TM1Server параметрі 185
URL табалары 184
Web пара крінісіні сипаттары 191
Web пара нысандарын ашу 190
Web пара нысандарын крсету 190
Websheet таырып элементтері 191
Ашу параметрі 188
Yрекет параметрі 188
рекеттерді нысандара абылдау 189
басталан 182
ескірек URL API жобаларын жаарту 196
жйеден шыу 188
негізгі URL 182
негізгі концепциялар 184
пайдаланушы кіруі мен шыуы 186
параметр сілтемесі 198
параметрлер 183
пішімге негізделген логин 187
СubeViewer нысандарын ашу 192
синтаксис 182
сценарий табалауышына кіру 173
шолу 181
URL API параметрлері
AccessType 198, 202
AdminHost 200
AutoRecalc 200
ChartType 201
HideDimensionBar 202
HideToolbar 203
TM1Server 203
TM1SessionId 203
Yрекет 199
Жмыс кітапшасы 204
Кру 204
Текше 202
Трі 204

W
Windows жйесі
(лшем дегіші 17
Текше жасау 33

А
Айма (ереже масаты) 50
айна текшелері 41
айнымалы сілтемелер (ережелер)
амалдаыштар (ережелер)
арифметикалы 52
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60

176

амалдаыштар (ережелер) (жаласы бар)
логикалы 53
салыстыру 53
асиметриялы текшелер
байланыстыру 67
асиметриялы текшелерді байланыстыру 67
аталан иерархия дегейлері 29
атау шартты белгілері
TM1 нысандары 3
аударма 43
Yрекет тймешігі
баса жмыс параын шарлау 135
жмыс параына осу 129
жылжыту ж не лшемін згерту 143
кеейтілген шарлау ж не салыстыру опциялары 139
згерту 143
процесті іске осу ж не жмыс параына шарлау 137
сырты тр сипаттары 139
шолу 129

Б
бадарлама
кімші атынасу артышылыы 114
атынаспайтын артышылы 118
атынасу артышылыын оу 116
ауіпсіздік артышылытары 128
бадарлама сілтемелерін айта атау 95
бадарламалар
Web клиентке жариялау 100
бастапы сілтемелерді жариялау 98
бастапыдан жалпыа трлендіру 98
жалпы 98
жариялау 85, 98
жасау ж не басару 84
жеке 98
жеке жиына арналан сілтемелер 88
жеке кріністерге арналан сілтемелер 88
жоары дегей 84
ауіпсіздік артышылытары 83, 96
оамды бадарламаларды жекелеу 98
оамды жекелендіру 99
оамды трден жеке трге трлендіру 98
осалы дегейді жасау 86
логикалы топтарды арау 99
нысан сілтемелерін осу 87
сервердегі орны 83
сілтемелерді жою 95
сілтемелерді айта атау 95
сілтемелермен жмыс істеу 93
файл сілтемелерін осу 90
шолу 81
бадарламаларды Web клиентке жариялау 100
басару текшелері
PickList 38
біріктірілген элементтер 121
аныталан 12
еншілесті осу 18
лшем жмыс паратарымен анытау 28
Элементтерді жою 20
біріктірулер
ережелерді салыстыру 12
жалыз лшемдегі бірнеше жол 11
салма факторларын жасау 10
бірнеше лшемді
диаграмма 1
мысалы 1

бірнеше лшемді (жаласы бар)
шолу 1
бірнеше тасмалдау жолдары 11
бойынша жылжыту
-бойынша процестер 68, 70, 71, 72
тмен 10
бркеншік аттар
(лшем дегіші 24
лгілер 14
элемент тлсипаттары 13

Г
гиперсілтемелер
жктелген бадарлама файлдарын ашу 101

Д
деректер
ширатылуда 9
Деректер орау API ызметтері
TM1DataReservationAcquire 162
TM1DataReservationGetAll 164
TM1DataReservationGetConflicts 165
TM1DataReservationRelease 163
TM1DataReservationReleaseAll 164
TM1DataReservationValidate 166
ате кодттары 166
Деректер орау режимдері 146
Деректер орауы
API функцияларымен пайдалану 162
TM1 Top ызметтік бадарламасымен баылау 155
TurboIntegrator функцияларымен пайдалану 156
Аудит жрналы оиаларын крсету 155
баылау 154
баса ммкіндігі бар мінез-лы 148
басаруа арналан функцияларды пайдалану 156
осу 151
пайдаланатын кезде 145
пайдалану жолы 145
пайдаланушы топтарына осылу 154
текшелерді осу 152
тешеу 152
яшы кйін крсету 155
шолу 145
деректерді импорттау
жмыс паратарын деу 104
деректерді текшелерді арасында орта пайдалану 62

Е
еншілес
біріктірілген элементтерге осу 18
ережеден хабардар болу
статистикалы рнек 12
ережелер
Ережелер жолын жасаушы 76
кйін келтіру 76
м ндерді алу 49
тадау тізімдері 39
топтасуларды салыстыру 12
файл аттары 49
шолу 49
Ережелер жолын жасаушы
Арналарды баылау 79
БЕРУ >ZРАЛДАРЫН тексеру 79

Ережелер жолын жасаушы (жаласы бар)
есептеулер жолын жасау 77
крделі мысал 78
арапайым мысал 77
шолу 76
ережелер жмыс паратары
жасау 57
пайдалану 57
саталуда 57
файл аттары 56
шолу 56
ережелер кйін келтіру
Арналарды баылау 79
БЕРУ >ZРАЛДАРЫН тексеру 79
есептеулер жолын жасау 77
шолу 76
ережелер нсаулары
STET ызметі 56
айналып ту 56
айнымалы сілтемелер 60
асиметриялы текшелерді байланыстыру 67
Аума 50
біріктірілген ж не санды элементтер 55
Дерекор ережелеріні функциясы текше деректерін орта
пайдалануа арналан 62
Дерекор функциясы 62
есептеу реті 58
коэффициенттерді есептеу 60
крсету масаты 50
арапайым м ндерді шектеу 64
нсаулар 50
орташа м ндерді есептеу 66
(лшем біріктірулерін айта анытау 58
лшем біріктірулерінде басымдылыа ие болу 58
реттеу 55
синтаксис 50, 61
лгі бадарламалары 60
лгісі 61
Формула 50
шектеулі аума 56
ережелер нсауларынан айналып ту 56
ережелер формулалары
арифметикалы амалдаыштар 52
ішкі текше сілтемелері 54
логикалы амалдаыштар 53
рнектерді салыстыру 53
салыстырма амалдаыштар 53
санды траты м ндер 51
синтаксис 51
сырты текше сілтемелері 54
текше сілтемелері 54
шартты логика 52

Ж
жалпы
бадарламаа сілтенеді 98
бадарламалар 98
жеке
бадарламаа сілтенеді 98
бадарламалар 98
жол элементтері
аныталан 12
жою
бадарламалардаы сілтемелер
біріктірілген элементтер 20
лшемдерден элементтер 19

95

Индекс
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Жмыс кітабы классы 217, 227
дістер 224
сипаттар 218
Жмыс параы нысандары
JavaScript кітапханасымен бірге 210
URL API бірге 190
жктелген бадарлама файлдары сілтемелері

101

И
иерархия
бірнеше 31
иерархия дегейлері шолуы

9

К
коэффициенттер
ережелерді пайдалау арылы есептеу 60
кз сервері 41
кз текшелері 41
кп-иерархиялар 31
кшірулер
артышылытар 41
аудару текшесі 41
кз сервері 41
кз текшесі 41
ажетті атынас ытары 42
масатты сервер 41
сервер арым-атынастары 41
текше арым-атынастары 41

'
атынаспайтын артышылы 118
атынасу артышылыын жазу 117
атынасу артышылыын орау 117
атынасу артышылыын рсаулау 115, 117
атынасу артышылыын оу 116, 118
атынасу артышылытары
кімші 113
біріктірілген элементтер 121
ешбір 118
жазу 117
кшірме ытары 42
атынастар 118
орау 117
рсау 115, 117
негізгі элементтерге таайындау 127
оу 116, 118
лшемдерге таайындау 125
процестерге таайындау 126
текшелерге таайындау 119
элементтерге таайындау 120
ауіпсіздік
бадарламалар 128
бадарламалара арналан артышылытарды олдану
128
атынасу артышылытары 113
ытар рекеттестігі 118
негізгі жмыстар 127
лшем дегейі 124
процестер 126
сілтемелер 128
текше дегейі 119, 124
топ 124
топ ытары 113
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96,

ауіпсіздік (жаласы бар)
яшы-дегейі 122
элемент дегейі 120, 124
ауіпсіздік басару текшесі 122
>ауіпсіздік абаты 169
>ауіпсіздік атынасыны опциясы 126
ауіпсіздік ытарын таайындау 113
олдау крсетілетін Excel функциялары
ABS 238
ACOS 238
ACOSH 238
AND 237
ASIN 238
ASINH 238
ATAN 238
ATAN2 238
ATANH 239
AVEDEV 241
BINOMDIST 241
CEILING 239
CELL 237
CHAR 240
CLEAN 240
COMBIN 239
CONCATENATE 240
CONFIDENCE 241
CORREL 241
COS 239
COSH 239
COUNTA 241
COUNTIF 241
COVAR 242
DATEVALUE 235
DAY 235
DAYS360 235
DB 236
DDB 236
DEGREE 239
DEVSQ 242
DOLLAR 240
EVEN 239
EXACT 240
EXP 239
EXPONDIST 242
FACT 239
FALSE 237
FIND 240
FISHER 242
FISHERINV 242
FIXED 240
FLOOR 239
FORECAST 242
FV 236
GEOMEAN 242
GROWTH 242
HARMEAN 242
HLOOKUP 238
HOUR 235
IF 237
INT 239
INTERCEPT 242
IPMT 236
IRR 236
ISERR 237
ISERROR 237
ISNA 237
ISPMT 236

олдау крсетілетін Excel функциялары (жаласы бар)
KURT 242
LARGE 242
LEN 240
LINEST 242
LN 239
LOG 239
LOG10 239
LOGEST 242
LOWER 240
MATCH 238, 242
MAX 242
MAXA 242
MEDIAN 242
MID 240
MIN 242
MINA 242
MINUTE 235
MIRR 236
MOD 239
MODE 242
MORMINV 242
NA 237
NEGBINOMDIST 242
NORMDIST 242
NORMSDIST 243
NORMSINV 243
NOT 237
NOW 235
NPER 236
NPV 236
ODD 239
OR 237
PEARSON 243
PERMUT 243
PI 239
PMT 236
POWER 239
PPMT 236
PRODUCT 239
PROPER 241
PV 236
RADIAN 239
RAND 239
RATE 236
REPT 241
ROMAN 239
ROUND 239
ROUNDDOWN 239
ROUNDUP 239
RSQ 243
SEARCH 241
SECOND 235
SIGN 240
SIN 240
SINH 240
SKEW 243
SLN 236
SLOPE 243
SMALL 243
SQRT 240
STANDARDIZE 243
STDEV 243
STDEVA 243
STDEVP 243
STDEVPA 243
STEYX 243

олдау крсетілетін Excel функциялары (жаласы бар)
SUBSTITUTE 241
SUM 240
SUMIF 240
SYD 236
T 241
TAN 240
TANH 240
TIMEVALUE 235
TODAY 235
TREND 243
TRIM 241
TRUE 237
UPPER 241
VAR 243
VARA 243
VARP 243
VARPA 243
VLOOKUP 238
WEEKDAY 235
WEIBULL 243
Ай 235
баан 238
БААНДАР 238
ЕРЕНСІЛТЕМЕСІ 238
ЖОЛДАР 238
ЖОЛЫ 238
Жыл 235
ИНДЕКС 238
ІЗДЕУ 238
Коды 240
кн 235
М н 241
М тін 241
МЕКЕН-ЖАЙЫ 238
О 241
ОРНЫН АУЫСТЫРУ 241
орташа м н 241
орташа м нA 241
санау 241
Сола 240
ТА¯ДАУ 238
уаыт 235
ЫЫСУ 238
олдау крсетілмейтін Excel функциялары
ACCRINT 246
ACCRINTM 246
AMORDEGRC 246
AMORLINC 246
AREAS 248
ASC 250
BAHTTEXT 250
BETADIST 249
BETAINV 249
CHIDIST 249
CHIINV 249
CHITEST 249
COUNTBLANK 249
COUPDAYBS 246
COUPDAYS 246
COUPDAYSNC 246
COUPNCD 246
COUPNUM 246
COUPPCD 246
CRITBINOM 249
CUMIPMT 246
CUMPRINC 246
Индекс
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олдау крсетілмейтін Excel функциялары (жаласы бар)
DCOUNT 245
DCOUNTA 245
DGET 245
DISC 246
DMAX 245
DMIN 245
DOLLARDE 246
DOLLARFR 246
DPRODUCT 245
DSTDEV 245
DSTDEVP 245
DSUM 245
DURATION 246
DVAR 245
DVARP 245
Dорташа м н 245
EDATE 245
EFFECT 246
EOMONTH 245
ERROR.TYPE 247
FACTDOUBLE 248
FDIST 249
FINV 249
FRENQUENCY 249
FTEST 249
FVSCHEDULE 246
GAMMADIST 249
GAMMAINV 249
GAMMALN 249
GCD 248
HYPGEOMDIST 249
INDIRECT 248
INFO 247
INTRATE 246
ISBLANK 247
ISEVEN 247
ISLOGICAL 247
ISNONTEXT 248
ISNUMBER 248
ISODD 248
ISREF 248
ISTEXT 248
JIS 250
LCM 248
LOGINV 249
LOGNORMDIST 249
MDETERM 248
MDURATION 246
MINVERSE 248
MMULT 248
MROUND 248
MULTINOMIAL 248
N 248
NEGBINOMDIST 249
NETWORKDAYS 245
NOMINAL 246
ODDFPRICE 246
ODDFYIELD 247
ODDLPRICE 247
ODDLYIELD 247
PERCENTILE 249
PERCENTRANK 249
PHONETIC 250
POISSON 249
PRICEDISC 247
PRICEMAT 247
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олдау крсетілмейтін Excel функциялары (жаласы бар)
PROB 249
QUARTILE 250
QUOTIENT 248
RANDBETWEEN 248
RANK 250
RECEIVED 247
RTD 248
SERIESSUM 248
SQRTPI 248
SUBTOTAL 249
SUMPRODUCT 249
SUMSQ 249
SUMX2MY2 249
SUMX2PY2 249
SUMXMY2 249
TBILLEQ 247
TBILLPRICE 247
TBILLYIELD 247
TDIST 250
TINV 250
TRANSPOSE 248
TRIMMEAN 250
TRUNC 249
TTEST 250
VDB 247
WEEKNUM 245
WORKDAY 245
XIRR 247
XNPV 247
YEARFRAC 245
YIELD 247
YIELDDISC 247
YIELDMAT 247
ZTEST 250
БАА 247
Т?РІ 248
оралан табалар
нысан атаулары 3

Л
логикалы амалдаыштар
ережелер формулалары

53

М
масатты сервер 41
м ндер
ережелермен алу 49
мшелер
аудару 46

Н
негізгі жмыс
атынаспайтын артышылы 118
атынасу артышылыын оу 116
ауіпсіздік 127
нысан сілтемелері
депкі рекеттер 93
бадарламалардан жою 95
айта атау 95
нысандар
Server Explorer ішіндегі крініс 99

О
орташа м ндерді есептеу
ережелер нсаулары 66
(лшем дегіші
бркеншік аттарды пайдалану 24
элементтер тадалуда 23
элементтерді срыптау 24


лшемдер
аталан дегейлер 29
аудару 45
кімші атынасу артышылыы 114
кімші тобы 124
бір дегейлі элементтерді осу 18
біріктірулер 12, 58
босатылуда 125
жасау 16
жасау дістері 16
жмыс паратары 26, 29
иерархиялар 9, 28
атынаспайтын артышылы 118
атынасу артышылыын жазу 117
атынасу артышылыын орау 117
атынасу артышылыын рсаулау 115
атынасу артышылыын оу 116
лыптан босату 125
лыптау 125
(лшем дегішімен жасау 17
деу 18
рсат басымдытарын таайындау 125, 126, 127
сатауда 125
сирек 32
текшелерді реттеу 32
текшені ішінде тадау 8
тыыз 32
элементтер ретін орнату 21, 22
Элементтерді жою 19
элементтерді осу 18

П
пішімдерді крсету
орнату 15
текше м ндері 14
процесс
атынаспайтын артышылы 118
атынасу артышылыын оу 116
ауіпсіздік 126
ауіпсіздік деректерін згерту 126

С
салма факторлары
біріктірулер 10
салыстырма амалдаыштар
ережелер формулалары 53
санды
ережелер формулаларындаы траты м н
элементтерді анытау 12
сервер
кз 41
масатты 41

51

синтаксис
ережелер формулалары 51
сирек лшемдер 32
сілтемелер
кімші атынасу артышылыы 114
бастапыдан жалпыа трлендіру 98
жалпы 98, 99
жеке 98, 99
атынаспайтын артышылы 118
атынасу артышылыын оу 116
оамды трден жеке трге трлендіру
статистикалы рнек
ережеден хабардар болу 12
сраныс бойынша текшелерді жктеу 35
сценарий табалауышына кіру 173

99

Т
Таырып тлсипаты 43, 44, 45, 46
тадау тізімдері
басару текшелерімен жасау 38
басымдылыты реті 41
ережелермен анытау 39
жасау 36
ішкі жиын 37
лшем 37
статикалы 37
трлері 37
элемент тлсипаттарымен жасау 37
тектіктер
лшемдерді осу 18
текше
DBR формулаларын оланып м ндерді шыарып алу
DBS формула м ндері 110
айна 41
асиметриялы байланыстыру 67
кімші атынасу артышылыы 113
босатылуда 120
Дерекор ережелеріні функциясы деректерді орта
пайдалануа арналан 62
ережелер формулалар анытамалар 54
еш деректермен жасамау 32
жасау 33
іздеу кестелері секілді 107
кз 41
атынаспайтын артышылы 118
атынасу артышылыын жазу 117
атынасу артышылыын орау 117
атынасу артышылыын рсаулау 115
атынасу артышылыын оу 116
ауіпсіздік 124
лыптан босату 120
лыптау 120
м н пішімдерін крсету 14
мысалдар 7, 9
отайландыру 34
лшемдерді реттеу 32
рсат басымдытарын таайындау 119
сатауда 120
сипаттар 33
сраныс бойынша жктеу 35
сырты деректер кздерімен жасау 32
тадау лшемдері 8
текшені жасау тілатысу терезесі 33
текшелер
аудару 44
текшелерді отайландыру 34
Индекс
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текшелерді тарату
DBS формулалары 110
тілатысу терезелері
Текше жасау 33
топтар
ауіпсіздік ытарын таайындау
лшем 122
тлсипаттар
арсы элементтер 16
мысалдар 13
пішімі 14
шолу 13
траты м н
ережелер формулалары 51
тыыз лшемдер 32

ширатылуда 10
Электронды кестелер
сипаттарды баптау 100

113

`
яшы дегейіні ауіпсіздігі
біріктірулер 122
жапыра элементтер 122
ауіпсіздік басару текшесі

122

Ф
функциялары
DB 54, 62
IF 52
STET 56
апаратты 237
іздеу ж не сілтеме 237
кн ж не уаыт 235
аржылы 236
олдау крсетілетін Excel жмыс параы 235
олдау крсетілмейтін 245, 246, 247, 248, 249, 250
логикалы 237
математикалы ж не тригонометриялы 238
м тін ж не деректер 240
статистикалы 241

Ш
шартты логика
ережелер формулалары

262
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Э
элемент тлсипаттары
Тадау тізімі 37
элементтер
Server Explorer ішінен ретімен орнату 22
кімші атынасу артышылыы 113
барлы крінетін элементтерді тадау 19
бір дегейлі элементтерді осу 18
біріктірілген 12, 121
біріктірілген жою 20
босатылуда 121
иерархия ішіндегі орынды згерту 19
арсы тлсипаттар 16
атынаспайтын артышылы 118
атынасу артышылыын жазу 117
атынасу артышылыын орау 117
атынасу артышылыын рсаулау 115
атынасу артышылыын оу 116
ауіпсіздік 124
лыптан босату 122
лыптау 122
(лшем дегішінде срыптау 23
(лшем дегішінде тадау 23
лшемге осу 17, 18
лшемдегі реті 21
лшемдегі ретін орнату 21, 22
лшемнен жою 19
рсат басымдытарын таайындау 120
сатауда 121
салма факторлары 10
санды 12
тарма 12
трлері 12
элементтерді срыптау
(лшем дегіші 23
(лшем дегішіндегі ліпби бойынша реті
(лшем дегішіндегі иерархиямен 24
(лшемдегі индекспен 24

24

