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Innledning
Denne dokumentasjonen er beregnet for bruk sammen med IBM® Cognos TM1.
Denne dokumentasjonen beskriver hvordan du oppretter og vedlikeholder objekter
på IBM Cognos TM1-serveren, administrerer sikkerhet og utvikler
TM1-applikasjoner. Dokumentasjonen beskriver også aspekter ved TM1-sikkerhet.

Søke etter informasjon
Du finner dokumentasjon, inkludert oversatt dokumentasjon, i IBM Knowledge
Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Ansvarsbegrensning for eksempler
Det fiktive selskapet Ferie og Fritid AS, GO Salg, andre varianter av navnet Ferie
og Fritid, og planleggingseksempelet, viser til fiktive forretningsoperasjoner med
eksempeldata som brukes til å utvikle eksempelapplikasjoner for IBM og IBMs
kunder. Disse fiktive postene omfatter eksempeldata for salgstransaksjoner,
produktdistribusjon, finansiering og personalressurser. Eventuelle likheter med
virkelige navn, adresser, kontaktnumre eller transaksjonsverdier, er tilfeldig. Andre
eksempelfiler kan inneholde fiktive data som brukes som eksempeldata for å
utvikle eksempelapplikasjoner. Disse fiktive dataene omfatter data som er manuelt
generert eller maskingenerert, virkelige data som er kompilert fra akademiske eller
offentlige kilder eller data som brukes med tillatelse fra den som har opphavsrett.
Produktnavn det blir henvist til, kan være varemerker for de respektive eierne.
Uautorisert duplisering er forbudt.

Tilgjengelighetsfunksjoner
Tilgjengelighetsfunksjonene hjelper brukere som har funksjonshemninger, for
eksempel personer med nedsatt bevegelighet eller nedsatt syn, med å bruke
informasjonsteknologiprodukter.
Dette produktet støtter for øyeblikket ikke tilgjengelighetsfunksjoner som hjelper
brukere med en fysisk funksjonshemning, som begrenset bevegelighet eller nedsatt
syn, med å bruke dette produktet.

Fremtidsrettede utsagn
Denne dokumentasjonen beskriver den nåværende funksjonaliteten til produktet.
Dokumentasjonen kan også inneholde referanser til elementer som ikke er
tilgjengelige for øyeblikket. Dette innebærer ingen underforståtte slutninger om
fremtidig tilgjengelighet. En slik referanse er ikke en plikt, et løfte eller en rettslig
forpliktelse om å levere materiale, kode eller funksjonalitet. Utvikling, utgivelse og
styring av funksjoner eller funksjonalitet forblir IBMs ansvar.
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Kapittel 1. Innføring i TM1-utvikling
Denne delen gir en innføring i begrepet flerdimensjonalitet og beskriver felles
ansvarsområder blant utviklere som bruker IBM Cognos TM1.

Forstå flerdimensjonalitet
Med IBM Cognos TM1 kan du opprette flerdimensjonale databaser som gjør det
mulig for bedrifts- og finansledere å få en direkte forståelse av komplekse og
dynamiske forretningsmodeller.
La oss vise et eksempel som gjør det mulig å forstå begrepet flerdimensjonalitet. I
det neste eksempelet ønsker den salgsansvarlige i et detaljistfirma å analysere salg
av produkter i en detaljistkjede som driver virksomhet i USA og Canada. Hver
butikk registrerer antall solgte enheter, salg i dollar og rabatter for konsumvarer.
Salgene blir analysert etter produkt, scenario (faktisk mot budsjettert), region,
måleverdier (enheter, salg i dollar og rabatter) og uke. Dette eksempelet
identifiserer en femdimensjonal modell. Dimensjonene identifiserer hvordan
dataene er organisert eller hvordan datatypene spores.
I TM1 kan salgsanalysen ligge i en eller flere flerdimensjonale strukturer som
kalles kuber. En samling med kuber danner en database. Hvert datapunkt i en
kube identifiseres av ett element i hver dimensjon av kuben, For eksempel faktisk
(actual) salg av tørketromler (dryers) i dollar i løpet av andre uke i januar i
Boston-butikken. TM1 -kuber må inneholde minst to dimensjoner, og de kan
inneholde opptil 256 dimensjoner.

Kuben Durables
I det neste diagrammet er hver dimensjon i kuben Durables representert av et
loddrett linjesegment. Elementene i dimensjonen representeres av enhetsintervaller.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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La oss anta at du er salgsansvarlig og har behov for en rask sammenlikning
mellom produktresultater og butikkresultater, for å finne beste strategi og
problemområder. Med flerdimensjonale visninger i TM1 kan du opprette et
ubegrenset antall ad-hoc-spørringer.
I det neste eksempelet kan du raskt sammenlikne faktisk (actual) salg i dollar mot
budsjettert (budget) salg over flere uker. Regionen er Boston og produktet er en
tørketrommelmodell (Dryer).

Du kan sammenlikne salg i dollar for Dryer-modellen for alle regioner, ved å endre
visningsrekkefølgen.

Du kan bruke TM1 til å konfigurere visninger på nytt og drille ned i
flerdimensjonale data for å oppfylle analysekrav.

Din rolle som utvikler
Som IBM Cognos TM1-utvikler er du ansvarlig for fire hovedprosesser.
v Designe og opprette kubene som skal inneholde forretningsanalyser.
v Bestemme hvor kubene skal lagres, slik at de kan deles i hele virksomheten.
v Importere data til kuber fra transaksjonssystemer og andre datakilder.
v Opprette formler som utfører beregninger, for eksempel beregning av
gjennomsnittspriser, valutaomregning og forhold mellom pris/inntjening.
Du må ha tilgangsrettigheter til TM1-data for å kunne utføre disse oppgavene. Det
er vanligvis TM1-administratoren som er ansvarlig for å definere
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tilgangsrettigheter. Den neste delen beskriver forskjellen mellom en lokal og
ekstern server, og viser tilgangsrettighetene du trenger for å kunne utføre oppgaver
på en ekstern server.

Navngivningsregler for objektnavn i TM1
Som utvikler er du ansvarlig for å opprette og gi navn til mange objekter i IBM
Cognos TM1-systemet. TM1 håndhever noen begrensninger på navngivningen,
mens andre retningslinjer er "beste praksis"-anbefalinger. Ta hensyn til
navngivningsreglene som gjelder for TM1-objekter.
Selv om noen av disse tegnene ikke er reservert, er det vanligvis en fordel å unngå
bruk av disse spesialtegnene i objekt- og elementnavn. Se “Elementnavn og
MDX-uttrykk” på side 4 for mer informasjon om navngivning av elementer.
Tabell 1. Spesialtegn som bør unngås i objekt- og elementnavn
Tegn

Beskrivelse

’

apostrof

*

stjerne

@

krøllalfa - se “Objektnavn i TM1-regler” på side 4.

\

omvendt skråstrek

:

kolon

,

komma

{

klammeparentes - se “Klammeparentes i objektnavn” på side 4.

"

dobbeltanførselstegn

!

utropstegn - se “Objektnavn i TM1-regler” på side 4.

>

større enn

<

mindre enn

-

minustegn - i elementnavn. Se “Elementnavn og MDX-uttrykk” på side 4.

|

rørtegn

+

plusstegn - i elementnavn. Se “Elementnavn og MDX-uttrykk” på side 4.

?

spørsmålstegn

;

semikolon

/

skråstrek

~

tilde - se “Objektnavn i TM1-regler” på side 4.

Reserverte tegn per komponent
Følgende tegn er eksplisitt reservert for følgende komponenter og må aldri brukes
når du navngir objekter i disse kontekstene:
v TM1 Architect reserverer følgende tegn:
\ / : * ? " < > | }

v TM1 Server reserverer disse tegnene i disse objektene: Kube, Dimensjon, Delsett,
Visning, Prosess, Jobber.
\ / : * ? " < > | ’ ; ,

v For prosessvariabelnavn kan ikke identifikatoren inneholde noen spesialtegn
unntatt:
AllowableChars[] = ".$%_`";
Kapittel 1. Innføring i TM1-utvikling
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Klammeparentes i objektnavn
Det anbefales ikke å bruke klammeparentes (}) som det første tegnet i et
brukeropprettet TM1-objektnavn. TM1-kontrollobjektnavn begynner alltid med
høyre klammeparentes. Hvis et brukeropprettet objektnavn begynner med en høyre
klammeparentes, blir objektet skjult hvis parameteren Vis kontrollobjekter er slått
av.

Elementnavn og MDX-uttrykk
Ikke bruk + eller - som første tegn i et elementnavn. Selv om bare det første
elementet i et delsett ved sektorinndeling til et aktivt skjema ikke kan bruke + eller
- som første tegn i elementnavnet, anbefales det å aldri bruke + eller - som første
tegn i et elementnavn.
Selv om alle de andre tegnene som er tilgjengelige for bruk i elementnavn teknisk
sett ikke er begrenset, anbefales det å unngå spesialtegnene som er oppført i den
foregående tabellen ved navngivning av elementer.
Et elementnavn kan inneholde en høyre hakeparentes ( ] ), men hvis det er referert
til et element med dette tegnet i et MDX-uttrykk, må tegnet kvalifiseres ved å
doble det. Hvis elementet for eksempel heter Array[N] Elements, kan det refereres
til i MDX-uttrykket som [Array[N]] Elements].

Objektnavn i TM1-regler
Selv om det teknisk sett er tillatt, bør du unngå å bruke enkelte spesialtegn i
objektnavn, fordi det kan oppstå konflikt hvis de brukes i regeluttrykk. Disse
retningslinjene beskytter deg hvis objektene eller elementene noen gang blir en del
av en regelsetning der disse spesialtegnene ikke er tillatt.
v For eksempel blir ) | ~ ; @ \ / : * ? " < > altfor ofte funnet i regelsetninger og
bør ikke brukes i objektnavn.
v Teknisk sett er ikke @-tegnet begrenset, men det anbefales å unngå bruk av @ i
objektnavn og elementnavn fordi @ også er en strengsammenlikningsoperator i
TM1-regler. Hvis du refererer til et objekt som inneholder @-tegnet i regler, må
objektnavnet stå i enkeltanførselstegn. Hvis dimensjonen heter
products@location, må den refereres til som 'products@location' i regler. Det
fungerer ikke alltid å sette anførselstegn rundt navnet, så det er best å unngå å
bruke @ i objektnavn.
v Bruk av anførselstegn rundt spesialtegn fungerer ikke for ! eller i bestemte
regeluttrykk.
v Utropstegnet (!) skal ikke brukes i objektnavn, fordi det også brukes i
regeluttrykk. Eksempel:
DB(’MarketExchange’,!market,!date)

Største strenglengde for datakatalog- og objektnavn
Hele strengen, representert av kombinasjonen datakatalognavn for IBM Cognos
TM1-serveren og objektnavn, er begrenset til 128 byte. Hvis datakatalogen heter
C:\Financial data\TM1\ (22 byte), er objektnavn begrenset til 106 bytes, inkludert
filtypen .cub eller .rux.
Noen TM1-objekter, for eksempel visninger, delsett og applikasjoner, er lagret i
underkataloger i TM1-serverens datakatalog. Hvis dette er tilfellet, gjelder grensen
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på 128 byte for kombinasjonen navn på datakatalog for TM1-server, underkatalog
og objektnavn.

Skille mellom små og store bokstaver
Objektnavn skiller ikke mellom store og små bokstaver. Dimensjonsnavnet
actvsbud tilsvarer for eksempel ActVsBud.

Mellomrom i objektnavn
Det er tillatt med mellomrom i alle objektnavn, men mellomrommene blir ignorert
av IBM Cognos TM1-serveren. TM1-serveren ser på dimensjonsnavnet Act Vs Bud
som likeverdig med ActVsBud (eller actvsbud).

Brukernavn
Brukernavn med reserverte tegn kan ikke brukes til å lagre private objekter.

Kapittel 1. Innføring i TM1-utvikling

5

6

TM1 for utviklere

Kapittel 2. Opprette kuber og dimensjoner
IBM Cognos TM1 lagrer forretningsdata i kuber. Denne dokumentasjonen beskriver
hvordan du oppretter kuber og dimensjoner, som er byggeblokker i kubene.
Merk: Alle oppgaver som er beskrevet i denne dokumentasjonen, trenger TM1
Perspectives eller TM1 Architect. Du kan ikke opprette kuber, opprette eller
redigere dimensjoner eller opprette replikeringer med TM1 Client.

Designe kuber
TM1 lagrer forretningsanalysene i kuber. Hver celle i en kube inneholder en
måleverdi som du sporer i en analyse. En kube kan lagre data mot en eller flere
måleverdier.
Du utformer en kube med dimensjoner som identifiserer organiseringen av dataene
eller måleverdiene du vil spore. Ett element i hver dimensjon identifiserer
plasseringen til en celle i en kube.
Eksempelet nedenfor viser en kube som inneholder de tre dimensjonene Product,
Measures og Month. Hver måleverdi, for eksempel Sales, er organisert eller
dimensjonert etter produkt og måned. Celleverdien 300000 representerer for
eksempel salg av Sedan-1 i januar (Jan) måned.
TM1 behandler alle dimensjoner på samme måte, uavhengig om de inneholder
elementer som identifiserer måleverdier eller beskriver hvordan du organiserer
måleverdiene.

Velge antall dimensjoner
Hver kube har minst to dimensjoner og maksimalt 256 dimensjoner. En
todimensjonal kube passer for eksempel best som en oppslagstabell når du skal
beregne verdier i andre kuber som inneholder flere dimensjoner. Du kan for
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eksempel konvertere lokal valuta til en rapporteringsvaluta ved å bruke en
todimensjonal kube som inneholder valutakurser. Du henter kursen ved å bruke
TM1-regelen.
Antall dimensjoner i en kube er som regel avhengig av dimensjonaliteten til dataene.
La oss ta en titt på kontoene i et resulatregnskap.
Profit and Loss Statement (in thousands)
Year Ending 31 Dec, 2002
Net sales

200.000

Direct costs

35.000

Direct labor

50.000

Gross Profit

115.000

Salaries

30.000

Payroll

3.500

Electricity

5.000

Rent

10.000

Depreciation

6.000

Hvis du vil undersøke hvordan inntekter og utgifter varierer etter faktorer, må du
dele regnskapet i to.
Kontoer over linjen Gross Profit, for eksempel Net sales og Direct costs, som
du kan dimensjonere etter produkt, region, scenario (faktisk mot budsjett), og
måneder.
v Kontoer under linjen Gross Profit, for eksempel Payroll, Electricity og Rent,
som du kan dimensjonere etter region, scenario (faktisk mot budsjett), og
måneder, men ikke produkt. Administrasjonskostnader kan ikke tilskrives
direkte til produkter, og disse kostnadene kan derfor ikke analyseres på samme
detaljnivå.
v

Forskjellene i dimensjonalitet antyder to kuber:
v Femdimensjonal kube for kontoer over linjen Gross Profit
v Firedimensjonal kube for kontoer under linjen Gross Profit

Femdimensjonal kube
Det neste diagrammet representerer dimensjonene og elementene i den
femdimensjonale kuben. Hver dimensjon er representert av et loddrett
linjesegment. Elementene i dimensjonen representeres av enhetsintervaller.
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Firedimensjonal kube
Det neste diagrammet representerer dimensjonene og elementene i den
firedimensjonale kuben. Hver dimensjon er representert av et loddrett linjesegment.
Elementene i dimensjonen representeres av enhetsintervaller.

Konsolidere detaljer ved å bruke dimensjonshierarkier
Dataene du importerer til en kube gir et øyeblikksbilde (snapshot) av et bestemt
detaljnivå i virksomheten. Anta for eksempel at du importerer ukentlige og
månedlige salgsdata for produkter i henhold til by. Dimensjonselementene som
identifiserer disse datapunktene er enkle elementer eller elementer på bladnivå i
hver dimensjon: salg i en uke, ett produkt, en by.
Ved å bruke dimensjonshierarkier er det enkelt å aggregere numeriske data til
kategorier som er meningsfylte i dine analyser. Hver kategori tilsvarer en
aggregering av detaljer for to eller flere elementer i en dimensjon. Du kan for
Kapittel 2. Opprette kuber og dimensjoner
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eksempel opprette kvartalsvise elementer som summerer månedlige salgsbeløp.
Elementer som representerer aggregeringer, kalles konsoliderte elementer eller
konsolideringer i TM1.
Det neste diagrammet viser tre konsolideringsnivåer for elementer i en
regionsdimensjon. Byene gir det laveste detaljnivået (nivå 0). Byene akkumuleres til
delstatskonsolideringer (nivå 1), som akkumuleres til regionale konsolideringer,
som til slutt akkumuleres til konsolideringen Eastern USA (nivå 3).

Navigere gjennom et dimensjonshierarki
Et dimensjonshierarki gir en navigeringsbane for analyse av data på ulike
detaljnivåer. Drilling nedover betyr å navigere til høyere eller større detaljnivåer
langs en dimensjon. Hvis du for eksempel driller nedover fra New England i
regionsdimensjonen ovenfor, får du tilgang til underliggende data i to delstater og
deretter fire byer. Drilling oppover betyr å navigere til sammendragsnivåer i
dimensjoner.

Bruke vekting på Express konsolideringer
Vektingsfaktorer bestemmer elementets bidrag til en konsolidering. For å angi at
salgstotalen for Connecticut er summen av Hartford og New Haven må du tildele
en standard vektingsfaktor på 1.0 til både Hartford og New Haven.
Du kan også konsolidere elementer ved å trekke fra verdiene som er knyttet til
elementene. Du kan for eksempel angi Net Profit som Market Value - Acquuisition
Value. Da ville du ha tildelt en vektingsfaktor på 1.0 til Market Value og -1.0 til
Acquisition Value. Den neste tabellen viser fire vektingseksempler for
konsolidering.
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Dimensjon

Konsolidert
element

Konsolideringsmetode

Underordnede
elementer

Vektingsfaktorer

Account

Net Profit

Subtraksjon

Market Value

1.0

Acquisition
Value

-1.0

January

1.0

February

1.0

March

1.0

January

.07692

February

.07692

March

.09615

Hartford

1.0

New Haven

1.0

Month

Period

Region

1Quarter

Yearly Budget

Connecticut

Addisjon

4-4-5distribusjon

Addisjon

Opprette flere akkumuleringer i en dimensjon
Du kan akkumulere numeriske data på lavere nivåer, for eksempel salg og enheter,
på flere måter ved å opprette flere hierarkier i en dimensjon. Ved å opprette flere
akkumuleringer i en dimensjon, kan du redusere antall dimensjoner og antall
tomme celler i en kube.
I det neste eksempelet akkumuleres Hartford, som er et enkelt element i
dimensjonen Region, langs de to banene geografi og ledelse.
Geografisk akkumulering:

Kapittel 2. Opprette kuber og dimensjoner
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Ledelsesakkumulering:

Opprette komplekse beregninger
TM1 aggregerer konsolideringene du oppretter i dimensjoner, i henhold til
vektingsfaktorene du tildeler. Hvis du skal opprette størrelser mellom elementene
eller multiplisere verdiene som er knyttet til elementene, må du opprette en
kompleks beregning som kalles en regel.
Følgende to beregninger krever TM1-regler:
v Gross Margin = (Gross Profit Net Sales) x 100
v Sales = (Price x Units)
Du kan også bruke regler for å telle opp elementene. Det tar imidlertid lenger tid å
behandle regler enn konsolideringer, særlig i store eller glisne kuber. Glisne kuber
har en høy prosentdel med tomme celler.
IBM® Cognos® TM1® støtter også regelbevisst aggregeringsbehandling. Denne
funksjonen er først og fremst synlig på IBM® Cognos® Business Intelligence®
(BI)-klienter. I tidligere versjoner av Cognos TM1 kunne ikke
standardaggregeringen beregnes av Cognos BI-serveren ved bruk på
regelberegnede celler i Cognos TM1. I tidligere utgaver returnerte Cognos
BI-rapporter feilceller når standardaggregering ble brukt på regelberegnede celler i
Cognos TM1. Med regelbevisst aggregering blir aggregeringstall rapportert basert
på semantikken i Cognos TM1-reglene.
Følgende begrensninger gjelder fremdeles når du beregner standardaggregering
mot regelberegnede celler:
v Flerdimensjonale tuppelsett kan ikke aggregeres mot beregnede celler med
mindre de er et resultat av krysskombinering av enkeltvise
dimensjonsmedlemssett. I dette tilfellet er aggregeringsresultatet fremdeles en
feilcelle.
v Regelbevisst aggregering kan ikke brukes på MDX-beregnede medlemmer. Det
vil si at beregnede medlemmer ikke støttes i det aggregerte medlemssettet, og
heller ikke i aggregeringskontekst. I dette tilfellet gir aggregeringen over
beregnede celler fremdeles en feilcelle.
v Aggregerte celler må knyttes til den samme regelen, slik at systemet kan bruke
om igjen denne regelen for aggregeringsresultatet. Omfanget for regelen må
være generelt nok til å omfatte UDC-elementer (Use Defined Consolidation) som
tilhører dimensjonene i det aggregerte medlemssettet.
Du finner omfattende beskrivelser av regler i TM1 Rules.
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Elementtyper
Hittil har du lært om enkle elementer eller elementer på grunnivå, som kan
akkumuleres til konsolideringer. TM1 støtter tre typer elementer.
Element

Beskrivelse

Numerisk

Identifiserer det laveste detaljnivået i en dimensjon. Hvis en kube
inneholder bare tall, definerer TM1 elementene på det laveste nivået
som numeriske elementer.

Konsolidert

Aggregeringer på lavere detaljnivåer. Du kan for eksempel bruke
elementet 1Quarter i en tidsdimensjon til å legge sammen
salgssummene for de tre første månedene i året.

Streng

Lagrer tekststrenger i celler. For å inkludere en streng i en celle i en
kube må elementet fra den siste dimensjonen som definerer cellen,
være et strengelement. TM1 behandler strengelementer som
forekommer i en hvilken som helst dimensjon, bortsett fra den siste,
som numeriske elementer.
Strengelementer brukes vanligvis for todimensjonale kuber som
konverterer koder i en inndatafil til formelle elementnavn, for
eksempel hvis du skal konvertere kontokoder til kontonavn.

Elementattributter
Elementene identifiserer data i en kube og elementattributtene beskriver selve
elementene.
Du kan bruke attributter til å
v vise funksjoner for elementer. For eksempel størrelsen på et lager i kvadratfot
eller størrelsen på en bilmotor.
v oppgi alternative navn eller aliaser, for eksempel beskrivende navn på
hovedbokkontoer og lokale språkversjoner av produktnavn.
v bestemme visningsformatet til numeriske data. Du velger vanligvis et
visningsformat for måleverdiene du sporer i en kube.
Du kan velge elementer etter attributtverdi i delsettredigereren. Du kan også vise
elementnavn i TM1-dialogbokser ved å bruke aliaser.
Når du skal opprette attributter og tildele attributtverdier, bruker du
attributtredigereren.

Beskrivende attributter
Den neste tabellen viser eksempelattributter som beskriver bilmodeller.
Attributter
Elementer

Hestekraft
(Numerisk)

Motor (Tekst)

Lyd (Tekst)

Sedan 1

190

V-8

CD-spiller

Sedan 2

140

Inline 4

Kassettspiller/radio

Sedan 3

120

Inline 4

Kassettspiller/radio

Sedan 4

180

V-8

CD-spiller

Kapittel 2. Opprette kuber og dimensjoner
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Attributter
Elementer

Hestekraft
(Numerisk)

Motor (Tekst)

Lyd (Tekst)

Sedan 5

140

Inline 4

Kassettspiller/radio

Aliasattributter
Den neste tabellen viser navn på møbler på tysk, spansk, fransk og engelsk.
Aliasattributter
Elementer

Deutsche

Español

Français

Chair

Stuhl

Silla

Chaise

Desk

Schreibtisch

Escritorio

Bureau

Lamp

Lampe

Lámpara

Lampe

Visningsformatattributter
Cube Viewer-vinduet viser numeriske data i formatene som er angitt i den neste
tabellen.
Formatnavn

Beskrivelse

Eksempel

Valuta

Tall blir vist med valutasymbol og oppgitt antall $90,00
desimaler (presisjon). TM1 bruker
valutasymbolet som er definert i Microsoft
Windows-dialogboksen Regionale innstillinger.

Generelt

Tall blir vist med et oppgitt antall desimaler
(presisjon).

-90

Prosent

Tall blir vist i prosent med et oppgitt antall
desimaler (presisjon).

90,00%

Flytetall

Tall blir vist i eksponentiell form med et oppgitt
antall desimaler (presisjon).

9,0e+001

Dato

Tall blir vist som en datostreng. 1=1. januar
1900. Du kan velge mellom flere datoformater.

31. mars 2002

Når et element er formatert som Dato, og
elementet vises i TM1 Web eller TM1
Application Web, kan du bruke en datovelger i
kalenderen til å velge en ny datoverdi.
Klokkeslett

Tall blir vist som en klokkeslettstreng. Du kan
velge mellom flere klokkeslettformater.

19:53:30 A

Punktum

Plasserer punktum på riktige steder i store tall.

1.000.000

Tilpasset

Et brukerdefinert format.

Tilpasset

Med attributtredigereren kan du velge et visningsformat for hvert element i hver
dimensjon i en kube. Det anbefales at du velger visningsformat for kun en
dimensjon, måleverdiene du sporer i en kube. Du kan også velge et format i Cube
Viewer-vinduet som skal gjelde for celler som har elementer uten et definert
visningsformat.
TM1 bestemmer hvilket visningsformat som skal brukes i Cube Viewer-vinduet
slik:
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1. TM1 kontrollerer først elementene i kolonnedimensjonen for visningsformater.
Hvis dimensjonene er stablet, kontrollerer TM1 stabelen fra bunnen og oppover.
2. Hvis det ikke blir funnet noe format, kontrollerer TM1 elementene i
raddimensjonen for visningsformater. Hvis dimensjonene er stablet, kontrollerer
TM1 stabelen fra høyre til venstre.
3. Hvis det ikke blir funnet noe format, kontrollerer TM1 tittelelementene for
visningsformater. Elementene blir undersøkt fra høyre til venstre.
4. Hvis det ikke blir funnet noe format, bruker TM1 formatet for den gjeldende
visningen.
Du kan sørge for at TM1 bruker riktig format for kubens måleverdier, ved å
plassere dimensjonen som inneholder måleverdiene som nederste
kolonnedimensjon.

Definere visningsformater for rader eller kolonner
Du ønsker kanskje å formatere tallene i en enkelt kolonne eller rad. Tall i en
kolonne eller rad som inneholder to desimalplasser, vises kanskje bedre som hele
tall uten desimaltegn. Bruk attributtredigereren når du skal formatere tallene i en
enkelt kolonne eller rad.
Dimensjonen Month blir vist i kolonnen i visningen. Et eventuelt visningsformat
som du tildeler til kolonnedimensjonen, overstyrer visningsformatet du velger for
raddimensjonen.
Det første vi må gjøre, er å sørge for at det ikke blir brukt formatering på
elementet År i Month-dimensjonen. Følg disse trinnene:

Prosedyre
1. Åpne Formatvisningen for SalesPriorCube.
2. Utvid kuben SalesPriorCube i Server Explorer slik at du kan se dimensjonene.
3. Høyreklikk på Month-dimensjonen og velg Rediger attributter.
Attributtredigereren åpnes.
Vær oppmerksom på at det ikke finnes noen Format-attributtverdier for
dimensjonen Month. Du kan nå være sikker på at eventuelle formater du
definerer for raddimensjonen, har prioritet i Cube Viewer (eller i
In-Spreadsheet Browser).
4. Klikk på Avbryt for å lukke attributtredigereren.
Følg trinnene for å formatere tallene i raden Enheter som hele tall med null
(0) desimalplasser.
5. I Server Explorer høyreklikker du på dimensjonen Account1 og velger
Rediger attributter.
Attributtredigereren åpnes.
6. Klikk på cellen i skjæringspunktet mellom elementet Enheter og
Format-kolonnen.
7. Klikk på Format-knappen.
Dialogboksen Tallformat blir åpnet.
8. Velg kategorien Komma, skriv 0 i Presisjon og klikk på OK.
9. Klikk på OK i Attributtredigerer-dialogboksen.
for å beregne Format-visningen på nytt.
10. Klikk på Beregn på nytt
Enhetsverdiene blir nå vist som hele tall uten desimaltegn.

Kapittel 2. Opprette kuber og dimensjoner
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Attributter kontra elementer
Hvis du skal vise flere attributtverdier for et enkelt element, bør du vurdere å
opprette ekstra elementer eller ekstra dimensjoner. Den utvendige fargen er for
eksempel et attributt for bilmodeller. Det selges ofte mer av røde modeller enn
modeller med andre farger. Hvis du oppretter ett element per bil og en annen
dimensjon med elementer for hver farge, kan du bruke TM1 til å spore bilsalg etter
farge. Hvis du slår sammen salg til en enkelt modell, er det mulig at du mister
viktige detaljer.
La oss se på et annet eksempel. I tabellen over bilmodeller finnes det en
attributtkategori for motorkonfigurasjon. Hver bil har en enkelt
motorkonfigurasjon, for eksempel V-8. Hvis det finnes sedaner i flere
motorkonfigurasjoner, bør du vurdere å opprette ett element for hver
motorkonfigurasjon.

Designe kuber - sammendrag
Følg disse retningslinjene når du skal designe kuber:

Prosedyre
1. Sett opp en liste over måleverdiene du vil spore i forretningsanalysen.
Eksempler på måleverdier er salgsbeløp, enheter solgt, utgifter,
anskaffelsesverdier og kampanjekostnader.
2. Bestem hvordan du vil organisere eller dimensjonere måleverdiene. Det
vanligste for analyser er å spore måleverdier over tid.
v Hva er det grunnleggende tidsintervallet? : dager, uker, måneder?
v Finnes det en geografisk dimensjon?
v Varierer måleverdiene i forhold til kunde og produkt?
v Finnes det en scenariedimensjon (faktisk mot budsjett)?
3. Bestem hvordan du vil konsolidere dimensjonselementene.
4. Lag en liste over attributtene som skal knyttes til elementene i kuben.
Eksempler på attributter er lagerstørrelse i kvadratfot, kunde-IDer og lokale
språkversjoner av elementnavn.
5. Definer visningsformatene for måleverdiene i kubene. Definer for eksempel
Gross Margin som en prosentdel og Sales som et valutabeløp.

Opprette dimensjoner
Når du oppretter en dimensjon, identifiserer du elementene på bladnivå som
utgjør dimensjonen og eventuelle hierarkier (konsolideringer) i dimensjonen
(valgfritt).
Det er fire måter å opprette dimensjoner på:
v Dimensjonsredigerer - Legg til elementer og opprett og omorganiser
konsolideringer mens du designer dimensjoner. Du finner flere opplysninger
under “Opprette dimensjoner ved å bruke vinduet Dimensjonsredigerer” på side
17.
v TurboIntegrator - Importer elementnavn fra en ASCII-kilde, ODBC-kilde,
kubevisning eller dimensjonsdelsettkilde. Opprett flere dimensjoner samtidig og
etabler konsolidering i dimensjonene. Du finner flere opplysninger i TM1
TurboIntegrator.
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Merk: TM1 krever DataDirect-drivere for å åpne en Oracle ODBC-kilde i Solaris
eller AIX. Disse driverne blir ikke levert med TM1, men må anskaffes separat.
v Importere data til en ny kube - Bruk TurboIntegrator for å tildele inndatarader
fra en datakilde til en kube. Identifiser deretter inndatakolonnene som leverer
celleverdiene, og elementene som identifiserer celleplasseringen. Du finner flere
opplysninger om denne prosessen i TM1 TurboIntegrator.
v Dimensjonsregneark - Bruk disse modifiserte Microsoft Excel-regnearkene når
du skal vise elementer og hierarkiske relasjoner for en enkelt dimensjon. Du
finner flere opplysninger under “Opprette dimensjoner ved å bruke
dimensjonsregneark” på side 25.

Opprette dimensjoner ved å bruke vinduet
Dimensjonsredigerer
Denne delen beskriver hvordan du oppretter en enkel områdedefinisjon ved å
bruke vinduet Dimensjonsredigerer. Anta at hierarkiet for områdedefinisjonen
inneholder det konsoliderte New England-elementet og tre enkle elementer,
Connecticut, Massachusetts og Vermont.

Prosedyre
1. I ruten Tre i Server Explorer velger du Dimensjoner under serveren som skal
inneholde dimensjonen.
2. Klikk på Dimensjoner, Opprett ny dimensjon.
Dimensjonsredigereren blir åpnet.
Du kan nå legge til elementer i dimensjonen.
3. Klikk på Rediger, Sett inn element eller klikk på Sett inn sideordnet
Dialogboksen Dimensjonselementinnsetting blir åpnet.

.

4. Slik legger du til et konsolidert element:
v Skriv New England i feltet Sett inn elementnavn.
v Velg Konsolidert fra listen Elementtype.
v Klikk på Legg til.
v Klikk på OK.
New England blir nå vist som det første elementet i dimensjonen, som er et
konsolidert element. La oss deretter legge til tre underordnede elementer i
New England-elementet. Resultatet er at New England blir overordnet de tre
underordnede elementene.
5. Velg elementet New England.
6. Klikk på Rediger, Sett inn underordnet eller klikk på Sett inn underordnet
.
Dialogboksen Dimensjonselementinnsetting blir åpnet. TM1 viser et
overordnet navn av New England, som angir at eventuelle elementer du
oppretter, blir underordnede elementer av New England.
7. Skriv Connecticut i feltet Sett inn elementnavn og klikk på Legg til.
8. I feltet Sett inn elementnavn skriver du Massachusetts og klikker på Legg til.
9. I feltet Sett inn elementnavn skriver du Vermont og klikker på Legg til.
Dialogboksen inneholder nå tre underordnede elementer av New England, og
hvert underordnet element har en standardvekt på 1.
10. Klikk på OK.

Kapittel 2. Opprette kuber og dimensjoner
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Dimensjonsredigereren viser de nye elementene som underordnede elementer
av New England.
.
11. Klikk på Dimensjon, Lagre eller klikk på Lagre
Dialogboksen Dimensjon - Lagre som blir åpnet.
12. Oppgi dimensjonsnavnet og klikk på Lagre.
Dimensjonsnavn kan inneholde opptil 256 tegn. Bruk alltid beskrivende
dimensjonsnavn.
Den nye dimensjonen blir vist på listen over dimensjoner på serveren.

Endre en dimensjon
Etter at du har opprettet en dimensjon, kan du gjøre følgende endringer:
v Legge til sideordnede elementer i eksisterende elementer.
v Legge til underordnede elementer i eksisterende elementer.
v Omorganisere hierarkistrukturen, for eksempel endre elementplasseringer i
konsolideringer.
v Slette elementer fra dimensjonen.
v Slette elementer fra konsolideringer.
v Redigere elementegenskaper, for eksempel endre vektingen til et element i en
konsolidering.
v Endre rekkefølgen for elementer i dimensjonen.

Legge til sideordnede elementer i eksisterende elementer
Følg disse trinnene når du skal legge til sideordnede elementer i et eksisterende
element i dimensjonsredigereren:

Prosedyre
1. Høyreklikk på elementet du vil legge til sideordnede i, og velg Rediger
dimensjonsstruktur.
2. Klikk på Rediger, Sett inn sideordnet.
Dialogboksen Dimensjonselementinnsetting blir åpnet.
3. Skriv navnet på det første sideordnede elementet i feltet Sett inn elementnavn.
4. Oppgi en elementvekt, hvis det er aktuelt.
Standard elementvekt er 1.
5. Klikk på Legg til.
6. Gjenta trinn 3 til og med 5 for hvert sideordnet element du vil legge til.
7. Klikk på OK.
TM1 legger til de nye elementene som sideordnede elementer av elementet du
valgte i trinn 1.

Legge til underordnede elementer i eksisterende elementer
Følg disse trinnene når du skal legge til underordnede elementer i eksisterende
elementer i dimensjonsredigereren:

Prosedyre
1. Høyreklikk på elementet du vil legge til sideordnede i, og velg Rediger
dimensjonsstruktur.
Hvis du legger til underordnede elementer i et enkelt (bladnivå) element, blir
elementet automatisk et konsolidert element.
2. Klikk på Rediger, Sett inn underordnet.
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3.
4.
5.
6.
7.

Dialogboksen Dimensjonselementinnsetting blir åpnet.
Skriv navnet på det første underordnede elementet i feltet Sett inn
elementnavn.
Oppgi en elementvekt, hvis det er aktuelt.
Standard elementvekt er 1.
Klikk på Legg til.
Gjenta trinn 3 til og med 5 for hvert underordnet element du vil legge til.
Klikk på OK.
TM1 legger til de nye elementene som underordnede elementer av elementet
du valgte i trinn 1.

Omorganisere dimensjonshierarkiet
Følg disse trinnene når du skal endre plasseringene til elementene i
dimensjonshierarkiet:

Prosedyre
1. I dimensjonsredigereren velger du elementene du vil flytte.
v Velg et enkelt element ved å klikke på elementet.
v Velg flere tilstøtende elementer ved å klikke på det første elementet, holde
Skift-tasten nede og klikke på det siste elementet. Du kan også trykke på
Ctrl+A for å velge flere synlige elementer.
v Du velger flere ikke-tilstøtende elementer ved å holde Ctrl-tasten nede og
klikke på hvert element.
2. Dra og slipp elementene til den nye plasseringen i dimensjonshierarkiet.
Når du drar og slipper elementene, endres markøren for å angi hvor TM1
slipper elementene. Statuslinjen viser i tillegg en melding som angir hvor TM1
plasserer elementene.
Du kan også klippe ut og lime inn elementer når du omorganiserer
dimensjonshierarkiet.

Slette elementer fra en dimensjon
Følg disse trinnene når du skal slette elementer fra en dimensjon:

Prosedyre
1. Velg elementene du vil slette.
v Velg et enkelt element ved å klikke på elementet.
v Velg flere tilstøtende elementer ved å klikke på det første elementet, holde
Skift-tasten nede og klikke på det siste elementet.
v Du velger flere ikke-tilstøtende elementer ved å holde Ctrl-tasten nede og
klikke på hvert element.
v Du finner opplysninger om hvordan du velger elementer etter hierarkinivå,
attributtnivå eller stavemønster, i TM1 Perspectives, TM1 Architect og TM1
Web.
2. Klikk på Rediger, Slett element.
Det blir vist en bekreftelsesdialogboks med dimensjonsnavnet, og du blir spurt
om du er sikker på at du vil slette det valgte objektet. Klikk på Ja for å fortsette
eller klikk på Nei eller Avbryt for å avbryte slettingen.

Slette elementer fra en konsolidering
Følg disse trinnene når du skal slette elementer fra en konsolidering:
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Prosedyre
1. Velg elementene du vil slette.
v Velg et enkelt element ved å klikke på elementet.
v Velg flere tilstøtende elementer ved å klikke på det første elementet, holde
Skift-tasten nede og klikke på det siste elementet.
v Du velger flere ikke-tilstøtende elementer ved å holde Ctrl-tasten nede og
klikke på hvert element.
2. Klikk på Rediger, Slett element fra konsolidering eller klikk på sletteknappen
.
Det blir vist en bekreftelsesdialogboks med dimensjonsnavnet, og du blir spurt
om du er sikker på at du vil slette det valgte objektet. Klikk på Ja for å fortsette
eller klikk på Nei eller Avbryt for å avbryte slettingen.
TM1 sletter elementet fra konsolideringen og beholder eventuelle andre
forekomster av elementet i dimensjonen.
Merk: Hvis du definerer elementet bare i konsolideringen, sletter TM1 også
elementet fra dimensjonen.

Redigere elementegenskaper
Du kan redigere elementegenskapene for å tildele en ny vekt til et element i en
konsolidering, eller hvis du skal endre elementtypen til et element på bladnivå.
Merk: Du kan ikke endre elementtypen til konsoliderte elementer, og du kan ikke
tildele elementvekt til elementer som ikke er medlemmer av en konsolidering.

Prosedyre
1. Velg elementet.
2. Klikk på Rediger, Elementegenskaper.
Dialogboksen Dimensjonselementegenskaper blir åpnet.
3. Velg en ny elementtype fra listen Elementtype, hvis det er nødvendig.
4. Oppgi en ny elementvekt (hvis nødvendig).
5. Klikk på OK.

Definere rekkefølgen for elementer i en dimensjon
TM1 lar deg definere elementrekkefølgen i en dimensjon for å bestemme
indeksverdien for hvert element i en dimensjon. Det første elementet i en
dimensjon har indeksverdi 1, det andre elementet har indeksverdi 2 osv.
Det er viktig å definere rekkefølgen til elementene i en dimensjon, fordi det er
mange TM1-funksjoner (regneark, regler og TurboIntegrator) som refererer til
elementindeksverdiene.
Merk: Hvis du endrer elementrekkefølgen i en dimensjon, blir det returnert nye og
kanskje uventede verdier fra funksjoner som refererer til elementindeksverdiene.

Prosedyre
1. Ordne elementene slik du vil at de skal vises i dimensjonen.
Du kan bruke sorteringsalternativene og dra-og-slipp-funksjonaliteten i
dimensjonsredigereren når du skal endre elementrekkefølgen.
2. Klikk på knappen Definer dimensjonsrekkefølge.
3. Klikk på Dimensjon, Lagre.
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v Hvis sorteringsegenskapen for dimensjonen er satt til Automatisk, ber TM1
deg om å endre den til Manuelt.
v Hvis sorteringsegenskapen for dimensjonen er satt til Manuelt, setter TM1
inn eventuelle elementer du har tilføyd til dimensjonen, der du har plassert
dem manuelt i dimensjonsredigereren.
4. Klikk på Ja for å lagre den nye dimensjonsrekkefølgen og sett
dimensjonsegenskapen til Manuelt.
Du kan definere elementrekkefølgen selv om dimensjonsredigereren bare viser
et delsett av alle dimensjonselementene. Hvis du for eksempel har en stor
dimensjon, vil du kanskje endre og definere rekkefølgen til bare noen få
elementer. Vær oppmerksom på at hele dimensjonen blir påvirket når du
definerer rekkefølgen til elementer og dimensjonsredigereren bare viser et
delsett av elementene.
Det neste eksempelet viser hvordan definisjon av elementrekkefølgen påvirker
hele dimensjonen i delsettredigereren, når du arbeider med et delsett.
For å gjøre det enklere inneholder eksempeldimensjonen ti elementer med navn
som består av en bokstav, men konseptet som er vist i dette eksempelet, gjelder
store og mer komplekse dimensjoner.
v a
v b
v c
v d
v e
v f
v g
v h
v i
5. Hvis du velger elementene c, d og g og klikker på Rediger og Behold,
inneholder dimensjonsredigereren bare det valgte delsettet med elementer.
6. Nå skal du bestemme at du vil endre rekkefølgen på de tre elementene. Du vil
at d skal være det første elementet, og at c skal være det siste elementet.
7. Nå som elementene blir vist i den rekkefølgen du ønsker, klikker du på
.
Definer elementrekkefølge
Rekkefølgen til elementene er nå definert for hele dimensjonen. Hvis du ser på
hele dimensjonen, ser du at den blir åpnet i dimensjonsredigereren slik:
v i
v
v
v
v
v
v
v

a
b
d
g
c
e
f

v h
v i
Hvis du definerer rekkefølgen til elementene for et delsett, påvirker den nye
rekkefølgen hele dimensjonen slik:
Kapittel 2. Opprette kuber og dimensjoner
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v Delsettet med elementer som var aktivt da elementrekkefølgen ble definert,
blir vist med skyggelagte ikoner.
v Det første delsettelementet beholder posisjonen i dimensjonen i forhold til
nærmeste forgjenger.
v I eksempelet er element d det første elementet i delsettet når
elementrekkefølgen blir definert.
v Element b er den nærmeste forgjengeren, fraregnet delsettelementer, til d i
dimensjonen, så d følger nå b i dimensjonsstrukturen.
v De andre delsettelementene vises i dimensjonsstrukturen og beholder samme
posisjon i forhold til det første elementet i delsettet.
Definere rekkefølgen for dimensjonselementer fra Server Explorer:
Du kan også definere rekkefølgen for dimensjonselementer fra Server Explorer
uten å åpne dimensjonsredigereren. Du kan i tillegg velge en sorteringsegenskap
for dimensjonen fra disse tre alternativene for automatisk sorteringsrekkefølge:
v Navn
v Nivå
v Hierarki
Når du har definert en sorteringsegenskap, setter TM1 inn elementene du tilføyde
til dimensjonen, i henhold til posisjonen de har i sorteringsrekkefølgen. Hvis du
velger Navn som automatisk sorteringsrekkefølge, setter TM1 inn de nye
elementene i dimensjonen i alfabetisk rekkefølge.
Prosedyre
1. Høyreklikk på dimensjonen i Server Explorer.
2. Klikk på Definer elementrekkefølge.
Dialogboksen Dimensjonselementrekkefølge blir åpnet.
3. Velg sorteringstype.
Sorteringstype

Beskrivelse

Automatisk

Aktiverer alternativene for Automatisk sorter etter: Navn, Nivå
og Hierarki.

Manuell

Ordner elementene slik de er i dimensjonsstrukturen og
definerer egenskapen for dimensjonssortering til Manuell.

4. Hvis du velger sorteringstypen Manuell, går du direkte til trinn 7.
5. Velg et alternativ for Automatisk sorter etter.
Sorter etter

Beskrivelse

Navn

Sorterer elementer alfabetisk

Nivå

Sorterer elementer etter hierarkisk nivå

Hierarki

Sorterer elementer i henhold til dimensjonshierarkiet

6. Velg sorteringsretning, hvis det er aktuelt.
7. Klikk på OK.
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Resultater
Du har nå definert rekkefølgen for dimensjonselementene. Når du åpner
dimensjonen, ser du elementene i rekkefølge i henhold til Sorter etter-alternativet
du valgte i trinn 5.

Styre visningen av elementer i dimensjonsredigereren
Dimensjonsredigereren inneholder flere funksjoner som du kan bruke til å styre
visningen av elementer. Hvis du for eksempel arbeider med store dimensjoner, kan
det være nyttig å bare vise elementene på et bestemt hierarkinivå eller vise
elementene i alfabetisk rekkefølge.
Dimensjonsstrukturen blir ikke endret når du endrer visningen av elementer i
dimensjonsredigereren. Det er bare måten TM1 viser elementene på, som blir
endret.
De neste delene beskriver hvordan du styrer visningen av elementer i
dimensjonsredigereren.

Beholde elementer
Følg disse trinnene hvis du bare skal vise valgte elementer i
dimensjonsredigereren:

Prosedyre
1. Velg elementene du vil vise.
v Velg et enkelt element ved å klikke på elementet.
v Velg flere tilstøtende elementer ved å klikke på det første elementet, holde
Skift-tasten nede og klikke på det siste elementet.
v Du velger flere ikke-tilstøtende elementer ved å holde Ctrl-tasten nede og
klikke på hvert element.
.
2. Klikk på Rediger, Behold eller klikk på Behold
Dimensjonsredigereren viser bare elementene du valgte.

Skjule elementer
Følg disse trinnene når du skal skjule valgte elementer i dimensjonsredigereren:

Prosedyre
1. Velg elementene du vil skjule.
v Velg et enkelt element ved å klikke på elementet.
v Velg flere tilstøtende elementer ved å klikke på det første elementet, holde
Skift-tasten nede og klikke på det siste elementet.
v Du velger flere ikke-tilstøtende elementer ved å holde Ctrl-tasten nede og
klikke på hvert element.
.
2. Klikk på Rediger, Skjul eller klikk på Skjul
Dimensjonsredigereren skjuler elementene du valgte. Alle andre elementer
forblir synlige.

Sortere elementer alfabetisk
Du kan sortere elementene i dimensjonsredigereren i stigende eller synkende
alfabetisk rekkefølge.
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Sorteringsrekkefølge

Beskrivelse

Stigende alfabetisk

Klikk på Rediger, Sorter etter, Stigende eller klikk på Sorter
stigende

Synkende alfabetisk

Klikk på Rediger, Sorter etter, Synkende eller klikk på Sorter
synkende

Sortere elementer etter indeksverdi
Du kan sortere elementene i dimensjonsredigereren i stigende eller synkende
rekkefølge i henhold til indeksverdien.
Sorteringsrekkefølge

Beskrivelse

Stigende indeksverdi

Klikk på Rediger, Sorter etter, Indeks, stigende eller klikk på
Sorter etter indeks, stigende

Synkende indeksverdi

Klikk på Rediger, Sorter etter, Indeks, synkende eller klikk på
Sorter etter indeks, synkende

Sortere elementer etter hierarki
Du kan også sortere elementer slik de blir vist i dimensjonshierarkiet.
Sorteringstype

Beskrivelse

Slik de blir vist i
dimensjonshierarkiet.

Klikk på Rediger, Sorter etter, Hierarki eller klikk på
Hierarkisortering

Vise elementer etter alias
Hvis du har definert et aliasattributt for en dimensjon, kan du vise elementene
etter aliaser i dimensjonsredigereren.
Dimensjonene i TM1-eksempeldatakatalogen blir vist på engelsk, men har i tillegg
aliaser definert for fransk og tysk. Alle elementnavn kan derfor vises på de
tilsvarende språkene.

Prosedyre
1. Åpne dimensjonen Month i dimensjonsredigereren.
2. Klikk på Vis, Verktøylinjer, Alias for å vise Alias-verktøylinjen.
Alias-verktøylinjen inneholder to objekter: En veksleknapp for Bruk aliaser
som slår visning av aliaser på eller av, og en Velg alias-liste som du kan velge
aliaser fra.
3. Velg Monat (tysk for 'Month') fra listen Velg alias.
4. Klikk på Bruk aliaser-knappen.

Resultater
TM1 viser ikke aliasene som standard. Dimensjonsredigereren viser nå alle
elementene i henhold til tyske aliaser.
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Opprette dimensjoner ved å bruke dimensjonsregneark
Et dimensjonsregneark er et endret Microsoft Excel-regneark der du lister opp
elementer og hierarkiske relasjoner for en enkelt dimensjon. TM1 lagrer
regnearkdataene i to filer: dimensjonsregneark (dimnavn.xdi) og kompilert fil
(dimname.dim).
v Hvis du oppretter en dimensjon med dimensjonsredigereren eller
TurboIntegrator, lagrer TM1 dataene bare i dimnavn.dim (kompilert fil).
v Hvis du endrer en dimensjon ved å bruke dimensjonsredigereren, lagrer TM1
dataene i dim-filen. Hvis det finnes en xdi-fil for dimensjonen, ber TM1 deg
lagre endringene i dimensjonsregnearket. Hvis du lar være å oppdatere
regnearket, vil dimensjonsstrukturen i dim-filen være forskjellig fra den i
xdi-filen.
v Sørg for at TM1 har tilgang til alle dimensjonsendringene, ved å opprette og
vedlikeholde dimensjonene med dimensjonsregneark eller dimensjonsredigereren.
Ikke bland metodene. Hvis du gjør det, kan data gå tapt.

Beholde dataene synkronisert
TM1 lagrer dimensjonsregnearkfiler i den første katalogen som er angitt i boksen
Datakatalog for lokal server. Det er derfor mulig at TM1 lagrer
dimensjonsregnearket (.xdi) i en annen katalog enn dimensjonsfilen (.dim).
Merk: Vær forsiktig når du redigerer dimensjoner ved hjelp av regneark. Data kan
gå tapt på flere måter hvis du unnlater å følge forholdsreglene. Nedenfor finner du
to eksempler på hvordan dimensjonsdata kan gå tapt.
v Mandag: Du redigerer et dimensjonsregneark på mandag for dimensjonen
Account1, og lagrer dimensjonen. Tirsdag: En annen administrator bruker
dimensjonsredigereren på tirsdag for å endre dimensjonen. Endringene som
gjøres av administratoren, blir ikke spredt (overført) til dimensjonsregnearkfilen.
Onsdag: Du gjør en annen endring i dimensjonen på onsdag og bruker det
ugyldige dimensjonsregnearket. Endringene dine overskriver endringene som
ble gjort av den andre administratoren.
v To administratorer bestemmer seg for å oppdatere en dimensjon på den samme
serveren og bruker to forskjellige dimensjonsregneark. Dette er meget risikofylt.
TM1 kan overskrive endringene med letthet. Bruk ett sett med dimensjonsregneark.
Prøv å unngå å ha mer enn en enkelt xdi-fil for en dimensjon.
Ta forholdsregler når du redigerer dimensjonsregneark for å unngå forvirring og
tap av data. Vi anbefaler at du følger en av disse fremgangsmåtene:
v Bruk datakatalogen på den eksterne serveren når du skal lagre
dimensjonsregneark.
v Bruk en bestemt katalog når du skal lagre dimensjonsregneark.
Bruke datakatalogen på den eksterne serveren:
Følg disse trinnene for å redigere dimensjonsregneark i datakatalogen på den
eksterne serveren:
Prosedyre
1. Definer Datakatalog for lokal server i dialogboksen Alternativer, til
datakatalogen som brukes av din eksterne IBM Cognos TM1-server.
2. Opphev valget av alternativet Koble til lokal server ved oppstart.
3. Kontroller at eventuelle lokale servere som kjøres på datamaskinen din, er
avsluttet.
Kapittel 2. Opprette kuber og dimensjoner
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4. Log deg på den eksterne TM1-serveren.
5. Utfør alle endringene i dimensjonene ved å bruke regnearkfilene i
datakatalogen på den eksterne serveren.
6. Klikk på TM1 > Dimensjonsregneark > Lagre i Excel.
TM1 lagrer både dim-filen og xdi-filen i datakatalogen på den eksterne
serveren.
Bruke en regnearkkatalog:
Du kan begrense tilgangen til dimensjonsregneark ved å bruke en bestemt
regnearkkatalog. Dette kan være nyttig i sikkerhetsbevisste installasjoner. Slik
konfigurerer du en regnearkkatalog:
Prosedyre
1. Opprett en regnearkkatalog et sted i filsystemet.
2. Flytt alle regnearkfiler (.xdi for dimensjoner og .xru for regler) til
regnearkkatalogen.
3. Definer Datakatalog for lokal server i dialogboksen Alternativer, til
regnearkkatalogen.
4. Koble deg til den eksterne serveren som inneholder dimensjonen du vil
oppdatere, og eventuelle andre servere.
5. Utfør alle endringene i dimensjonene ved å bruke regnearkfilene i
regnearkkatalogen.
6. Klikk på TM1 > Dimensjonsregneark > Lagre i Excel.
Dialogboksen Velg servernavn blir åpnet.
7. Velg serveren der du vil lagre den kompilerte dimensjonen.
8. Klikk på OK.

Opprette dimensjonsregneark
Følg disse trinnene når du skal opprette en dimensjon ved å bruke
dimensjonsregneark:

Prosedyre
1. Klikk på TM1 > Dimensjonsregneark > Nytt i Excel.
Dialogboksen Opprett en dimensjon blir åpnet.
2. Oppgi et navn for dimensjonen øverst i boksen slik:
v Hvis du skal opprette en dimensjon på den lokale serveren, skriver du
navnet på dimensjonen. For eksempel Produkt.
v Hvis du skal opprette en dimensjon på en ekstern server, skriver du
servernavnet, et kolon og deretter dimensjonsnavnet. Eksempel: sales:Product
oppretter dimensjonen Product på sales-serveren.
Merk: Du må være TM1-administrator for å opprette en dimensjon på en
ekstern server.
3. Klikk på OK.
Et tomt dimensjonsregneark blir åpnet i Excel.
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Fylle ut dimensjonsregnearket
Det neste dimensjonsregnearket definerer en struktur for en månedsdimensjon.

De neste delene beskriver hvordan du definerer enkle og konsoliderte elementer i
et dimensjonsregneark.
Definere enkle elementer:
Begynn å fylle ut dimensjonsregnearket ved å definere dimensjonens enkle
(bladnivå) elementer. Start i rad 1.
Prosedyre
1. Oppgi elementtypen i kolonne A.
v Skriv N for numeriske elementer.
v Skriv S for strengelementer.
I dette eksempelet er alle elementene numeriske.
2. Skriv navnet på et element i kolonne B.
Kapittel 2. Opprette kuber og dimensjoner
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Definere konsoliderte elementer:
Etter at du har definert de enkle elementene i dimensjonen, kan du definere
konsoliderte elementer.
Prosedyre
1. Skriv C i kolonne A i en tom rad under det siste enkle elementet.
2. Skriv navnet på det konsoliderte elementet i kolonne B.
3. I de andre radene skriver du navnene på underordnede elementer av de
konsoliderte elementene, i kolonne B.
Det følgende utsnittet fra et dimensjonsregneark viser for eksempel det
konsoliderte elementet 1 Quarter som er definert som en konsolidering av de
underordnede elementene Jan, Feb og Mar.

Vektingselementer i en konsolidering:
Bruk kolonne C til å vekte elementene i en konsolidering. Du beregner for
eksempel Gross Margin ved å trekke Variable Costs fra Sales. Uttrykk denne
beregningen ved å tildele -1 som vekting for Variable Costs-elementet i
konsolideringen. Det neste regnearket viser vektingen i Account1-dimensjonen.
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Lagre dimensjonsregneark
Du lagrer et dimensjonsregneark og kompilerer dimensjonen ved å klikke på TM1
> Dimensjonsregneark, Lagre i Excel. TM1 oppdaterer dimensjonsregnearkfilen
(dimnavn.xdi) og oppretter den kompilerte dimensjonsfile (dimnavn.dim).
Merk: Ikke bruk Fil, Lagre i Excel. Denne handlingen lagrer bare .xdi-filen. TM1
kompilerer ikke dimensjonen og lagrer dim-filen.

Bruke navngitte hierarkinivåer med TM1-dimensjoner
Du kan tildele dine egne tilpassede navn til hierarkinivåer i TM1-dimensjonen ved
å bruke kontrollkuben }HierarchyProperties. De navngitte nivåene du oppretter
kan deretter brukes for å få ekstern tilgang til TM1-data med IBM Cognos Report
Studio, MDX-setninger eller andre MDX OLAP-verktøy. Du kan også tildele et
standardmedlem for dimensjonen.
I stedet for å bruke de generiske hierarkinivånavnene level000, level001, level002
kan du for eksempel tildele navn som beskriver nivåene i en kundedimensjon slik
det er vist i den neste tabellen.
TM1-dimensjonsnivåer

Eksempel på navngitte dimensjonsnivåer

level000

Alle

level001

Delstat

level002

By

level003

Person

Konfigurere navngitte nivåer
Bruk kontrollkuben }HierarchyProperties til å konfigurere navngitte nivåer.
Du finner flere opplysninger om }HierarchyProperties-kontrollkuben i delen som
beskriver kontrollkuber i TM1 Operations.

Prosedyre
1. I TM1 Architect klikker du på menyen Vis og velger Vis kontrollobjekter.
2. Klikk for å utvide noden Kuber i navigeringsruten.
3. Dobbeltklikk på kontrollkuben }HierarchyProperties.
}HierarchyProperties-kontrollkuben åpnes.
4. Klikk på titteldimensjonslisten for å velge dimensjonen du vil tildele navngitte
nivåer for.
5. Oppgi et eksisterende elementnavn i cellen defaultMember for å definere
standardmedlemmet for denne dimensjonen.
Elementnavnet du oppgir her, kan filtrere dimensjonen når TM1-data hentes fra
en ekstern applikasjon, for eksempel IBM Cognos Report Studio.
Oppgi navnet på det øverste elementet i dimensjonshierarkiet, slik at alle
dimensjonselementene blir hentet som standard.
Definer for eksempel World som standardmedlem for dimensjonen Region.
6. I cellene level000 til level020 oppgir du egne navn for hvert hierarkinivå som
finnes i dimensjonen.
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Merk: Navngitte nivåer har en lengdebegrensning på 255 enkeltbytetegn. Du
finner flere opplysninger under “Grense for strenglengde for navngitte nivåer”.
7. Når du har konfigurert navngitte nivåer, må du utføre ett av disse punktene for
å ta i bruk endringene:
v Start IBM Cognos TM1-serveren på nytt eller
v Kjør RefreshMdxHierarchy-funksjonen i en TurboIntegrator-prosess. Du finner
flere opplysninger under “Bruke TurboIntegrator-funksjonen
RefreshMdxHierarchy med navngitte nivåer”.

Resultater
Merk: Endringer i elementnavn eller dimensjonsstruktur blir ikke oppdaget
automatisk av den navngitte nivåfunksjonen. Hvis dimensjonen endres, må du
først oppdatere de navngitte nivåtildelingene manuelt i kontrollkuben
}HierarchyProperties. Deretter må du enten starte TM1 på nytt eller kjøre
TurboIntegrator-funksjonen RefreshMdxHierarchy for å oppdatere MDX-hierarkiene
på TM1-serveren.

Grense for strenglengde for navngitte nivåer
Navngitte nivåer har en lengdebegrensning på 255 enkeltbytetegn. Selv om
kontrollkuben }HierarchyProperties støtter lange strenger, er det mulig at
MDX-setninger returnerer en feil hvis du har navngitte nivåer på mer enn 255
tegn.
Hvis du oppgir et navngitt nivå med en lengde på mer enn 255 enkeltbytetegn,
viser TM1 en feil når serveren starter opp:
4648 ERROR 2008-06-27 13:50:04,532 TM1.Hierarchy User-defined level name
modified from ...

Bruke TurboIntegrator-funksjonen RefreshMdxHierarchy med
navngitte nivåer
Når du har konfigurert eller redigert navngitte nivåer i kontrollkuben
}HierarchyProperties, bruker du funksjonen RefreshMdxHierarchy til å oppdatere
MDX-hierarkiene på TM1-serveren uten at du trenger å starte serveren på nytt.

Prosedyre
1. Opprett en ny TI-prosess.
2. Oppgi RefreshMdxHierarchy-funksjonen på ProLog-flippen ved å bruke
følgende format:
RefreshMdxHierarchy(dimensionName)

der den valgfrie parameteren dimensionName er navnet på en bestemt
dimensjon som skal oppdateres, eller et tomt navn, hvis alle dimensjoner skal
oppdateres.
Hvis du skal oppdatere all dimensjoner:
RefreshMdxHierarchy(’’);

Oppdatere bare kundedimensjonen:
RefreshMdxHierarchy(’customers’);

3. Kjør TI-prosessen.
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Bruke flere hierarkier
IBM Cognos TM1-dimensjoner kan inkludere ett eller flere hierarkier. Dette
avsnittet beskriver egenskapene for flerhierarkidimensjoner, sammenlikninger med
enkelthierarkidimensjoner og hvilke funksjoner som finnes for å administrere og
utnytte flere hierarkier. I øyeblikket kan flere hierarkier implementeres ved hjelp av
TurboIntegrator eller Planning Analytics Workspace, men ikke Dimension Editor
eller Dimension Worksheets.
Merk: Som standard er ikke flere hierarkier aktivert. En administrator må
konfigurere tm1s.cfg-innstillingen EnableNewHierarchyCreation før du kan arbeide
med flere hierarkier og bruke de tilhørende TurboIntegrator (TI)- og
regelfunksjonene.
Dimensjonsmodelleringsløsningen, der alle dimensjoner inkluderer ett enkelt
hierarki, fører vanligvis til mange dimensjoner per kube. I noen tilfeller kan det
forekomme “gjentakende grupper”. La oss for eksempel si at en
ProductCategory-dimensjon inkluderer Product1 i sin Commercial-kategori og
Product2 i sin Retail-kategori. Når en verdi blir behandlet av Product1, er
ProductCategory-koordinaten alltid Commercial. Hvis produktkategorien er et
true-attributt, er ikke disse “gjentakende gruppene” nødvendige, fordi et produkt
aldri vil finnes i både Commercial- og Retail-kategoriene.
Alternativt kan det brukes en flerhierarkisk løsning, der en Product-dimensjon
inkluderer et ByCategory-hierarki, inkludert andre hierarkier, for eksempel
ByPriceRange eller ByRegion. Denne metoden reduserer antall dimensjoner i
kuben. Det blir mer komplisert på grunn av behovet for å oppgi hierarkiet et
element gjelder for, enten i spørringer eller i TI- eller kuberegler.
Flere hierarkier gir også større fleksibilitet for spørringer. Med en modell med ett
enkelt hierarki vil en spørring mot en kube med 10 dimensjoner kreve at alle
spørringer har nøyaktig 10 hierarkier. Med flere hierarkier kan spørringer ha 10
eller flere hierarkier, etter behov. Når en spørring inkluderer mer enn ett hierarki,
oppstår det en skjæringspunkteffekt. Eksempel:
SELECT { [Products].[ByPriceRange].[PriceRange1] } ON ROWS, { [Measures].[Target] } ON
COLUMNS FROM [Cube]

viser det totale målet fra PriceRange1-produktene. Vi kan avgrense totalen ved å
inkludere et ekstra hierarki i spørringen. Eksempel:
SELECT { [Products].[ByPriceRange].[PriceRange1] } ON ROWS, { [Measures].[Target] } ON
COLUMNS FROM [Cube] WHERE ( [Products].[ByCategory].[Retail] )

reduserer totalen ved bare å inkludere PriceRange1-produkter som finnes i
Retail-kategorien.
TurboIntegrator- og kuberegelfunksjoner er lagt til for å tillate eksplisitt
hierarkispesifisering. Det er separate funksjoner tilgjengelig for enkelt- og
flerhierarkier. Hvis kubene dine bare inneholder enkelthierarkidimensjoner, kan du
bruke den varianten du vil. For eksempel er følgende to setninger identiske.
DimensionElementInsert(’dimension’, ’’, ’element’, ’c’);
HierarchyDimensionElementInsert(’dimension’, ’dimension’, ’element’, ’c’);

For enkelthierarkidimensjoner har hierarkiet samme navn som dimensjonen. Den
andre parameteren for HierarchyDimensionElementInsert-funksjonen er
hierarkinavnet. Begge setningene ovenfor kan brukes for en
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enkelthierarkidimensjon. Hvis du imidlertid har en dimensjon med et hierarki til
(for eksempel hierarki2), må du bruke flerhierarkifunksjonen og oppgi et bestemt
hierarkinavn. Eksempel:
HierarchyDimensionElementInsert(’dimension’, ’hierarchy2, ’element’, ’c’);

Hvis du vil ha mer informasjon om støttede TI- og kuberegelfunksjoner, kan du slå
opp i TM1 Reference.

Opprette kuber
Du kan alltid opprette kuber på den lokale serveren. Du må være
TM1-administrator for å opprette kuber på eksterne servere.
Det er to måter å opprette kuber på:
v Tom kube - Velg fra en liste over eksisterende dimensjoner i vinduet Oppretter
kube for å opprette en ny kube uten data.
v Eksterne datakilder - Bruk TurboIntegrator til å identifisere og tilordne
dimensjoner og data fra eksterne datakilder til en ny eller eksisterende kube.
Denne delen beskriver hvordan du oppretter kuber i vinduet Oppretter kube. Du
finner opplysninger om hvordan du oppretter kuber i TurboIntegrator, i TM1
TurboIntegrator.

Ordne dimensjonsrekkefølgen i en kube
Dimensjoner i en kube har en rekkefølge som velges når du oppretter kuben. Den
valgte rekkefølgen kan påvirke systemytelsen, og du bør derfor ta hensyn til
dimensjonsrekkefølgen før du oppretter kuben.
Det første du må gjøre når du skal ordne dimensjonsrekkefølgen, er å dele
dimensjonene i to grupper: glisne og kompakte dimensjoner. En kompakt
dimensjon har en høy prosentdel verdier for de tilhørende elementene. Du kan
estimere hvor kompakt dimensjonen er ved å svare på følgende spørsmål: Hvis ett
element i dimensjonen har en verdi, og elementene i de andre dimensjonene holdes
konstante, hva er da sannsynligheten for at de andre elementene i dimensjonen har
verdier?
Hvis du for eksempel har et budsjett for januar for en gitt konto og region, har du
sannsynligvis også en verdi for resten av månedene. Månedsdimensjonen er derfor
sannsynligvis kompakt. Hvis du har en budsjettverdi for en gitt måned, konto og
region, har du sannsynligvis også en faktisk verdi, som gjør ActVsBud til en
kompakt dimensjon.
I en verdensomspennende salgskube er det imidlertid sannsynlig at du ikke selger
hvert produkt i hver region. Du vil derfor behandle Product og Region som glisne
dimensjoner.
Vi anbefaler vanligvis at du ordner dimensjonsrekkefølgen slik: minste glisne til
største glisne, etterfulgt av minste kompakte til største kompakte. Noe fleksibilitet
er nødvendig. Det er for eksempel antakelig bedre å plassere en veldig liten og
kompakt dimensjon, for eksempel ActVsBud som bare har to eller tre elementer,
foran en veldig stor, men glissen dimensjon, for eksempel Product, som kan
inneholde tusener av elementer.
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Opprette en kube
Slik oppretter du en kube:

Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. I Tre-ruten velger du Kuber under serveren der du vil opprette kuben.
3. Klikk på Kuber, Opprett ny kube.
Dialogboksen Oppretter kube blir åpnet. Boksen Tilgjengelige dimensjoner
til venstre i vinduet, viser dimensjonene som er lagret på serveren.
4. Skriv et kubenavn i feltet Kubenavn.
Merk: Hvis du ikke skriver et navn, gir TM1 den nye kuben navnet Uten
navn.
5. I boksen Tilgjengelige dimensjoner dobbeltklikker du på navnet på
dimensjonen du vil bruke som første dimensjon i den nye kuben.
Dimensjonsnavnet flyttes til boksen Dimensjoner i ny kube.
til å flytte valgte navn fra boksen
Du kan også bruke knappen
Tilgjengelige dimensjoner til boksen Dimensjoner i ny kube. Hvis du vil
velge flere tilstøtende navn, klikker du og drar over navnene. Du velger flere
ikke-tilstøtende navn ved å holde Ctrl-tasten nede og klikke på hvert navn.
6. Gjenta valgprosessen for alle dimensjonene du vil inkludere i den nye kuben.
Du må velge minst to dimensjoner. Det maksimale antallet dimensjoner er 256.
7. Hvis det er nødvendig, kan du endre rekkefølgen på dimensjonene ved å
og Pil ned . Hvis du skal fjerne en dimensjon fra listen,
bruke Pil opp
dobbeltklikker du på dimensjonsnavnet.
8. Hvis du vil oppgi kubeegenskaper, klikker du på Egenskaper. Hvis du vil
tildele kubeegenskaper, går du direkte til trinn 13.
Dialogboksen Kubeegenskaper blir åpnet.
I denne dialogboksen kan du konfigurere en måleverdi- og tidsdimensjon for
kuben, og oppgi om kuben skal lastes inn automatisk eller på forespørsel.
Merk: OLE DB for OLAP-klienter kan inneholde betingelser for referanse til
måleverdi- og tidsdimensjoner. TM1 refererer ikke til måleverdi- og
tidsdimensjoner, men tillater at definerer disse egenskapene for andre
OLAP-klienter som kan ha tilgang til kuben.
9. Når du skal definere en måleverdidimensjon, velger du en dimensjon fra
listen Måleverdidimensjon.
10. Når du skal definere en tidsdimensjon, velger du en dimensjon fra listen
Tidsdimensjon.
11. Oppgi hvordan kuben skal lastes inn:
v Hvis du skal laste inn kuben til serverminnet bare nå klienten ber om
kubedata, velger du boksen Last inn på forespørsel.
v Hvis du vil at kuben skal lastes inn automatisk til serverminnet når
serveren starter, fjerner du merket i boksen Last inn på forespørsel.
12. Klikk på OK for å lagre egenskapene og gå tilbake til dialogboksen Oppretter
kube.
13. Klikk på Opprett kube for å opprette kuben.
Vinduet Server Explorer blir åpnet. Den nye kuben blir vist i alfabetisk
rekkefølge i Kuber-listen i ruten Tre.
Kapittel 2. Opprette kuber og dimensjoner
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Optimalisere dimensjonsrekkefølgen i en kube
Hvis du ikke er godt kjent med dine forretningsdata, er det mulig å oppgi en
dimensjonsrekkefølge under kubeopprettingen som gir en ytelse som er lavere enn
det optimale. På samme måte er det mulig for distribusjonen av data i en kube å
bli endret over tid, og gjøre at dimensjonsrekkefølgen som ble oppgitt under
kubeopprettingen, ikke blir ideell. For å løse disse problemene inneholder TM1 en
funksjon som du kan bruke til å optimalisere dimensjonsrekkefølgen i en kube, og
dermed bruke mindre minne og forbedre ytelsen.
Når du optimaliserer dimensjonsrekkefølgen i en kube, vil TM1 ikke endre den
faktiske dimensjonsrekkefølgen i kubestrukturen. TM1 endrer organiseringen av
dimensjoner internt på serveren, men siden kubestrukturen ikke blir endret, er alle
regler, funksjoner eller applikasjoner som refererer til kuben, fremdeles gyldige.
Når du endrer rekkefølgen for dimensjoner, kan du umiddelbart vise en rapport
med detaljert informasjon om hvordan endringene har påvirket forbruket av
kubeminne.
Derfor bør dimensjonsrekkefølgen i en kube bare optimaliseres i et utviklingsmiljø,
mens du forsøker å finne den optimale kubekonfigurasjonen.
v Det kreves store minneressurser hvis IBM Cognos TM1-serveren skal konfigurere
dimensjonsrekkefølgen i en kube på nytt. I løpet av prosessen med endring av
rekkefølgen, økes midlertidige RAM på TM1-serveren med en faktor på to for
kuben du endrer rekkefølgen for. En kube på 50 MB krever for eksempel 100 MB
RAM for å konfigureres på nytt.
v Omorganiseringen setter en leselås på serveren for å låse alle brukerforespørsler
mens rekkefølgen endres.
Merk: Du må være medlem av ADMIN-gruppen for å optimalisere
dimensjonsrekkefølgen i kuber. Optimaliseringsalternativet er bare tilgjengelig for
kuber på eksterne servere. Du kan ikke optimalisere dimensjonsrekkefølgen i kuber
på en lokal server. Når du optimaliserer dimensjonsrekkefølgen i en kube, skal du
heller ikke flytte strengdimensjonene fra eller til den siste posisjonen.

Prosedyre
1. Velg kuben du vil optimalisere i Tre-ruten i Server Explorer.
2. Klikk på Kube, Endre rekkefølge på dimensjoner.
Dialogboksen Kubeoptimaliserer blir åpnet.
3. Velg en dimensjon fra rullegardinlisten Ny rekkefølge.
4. Klikk på Pil opp
kuben.
5. Klikk på Test.

eller Pil ned

for å endre rekkefølgen på dimensjonen i

Legg merke til verdien ved siden av etiketten Prosentvis endring. Hvis denne
verdien er negativ, bruker den nye dimensjonsrekkefølgen mindre minne og
derfor mer effektiv.
6. Gjenta trinn 3 til og med 5 til du har oppnådd den mest effektive
dimensjonsrekkefølgen.
7. Klikk på OK.

Redigere kubeegenskaper
TM1 tillater at du definerer kubeegenskaper som angir måleverdi- og
tidsdimensjoner som brukes av OLE DB for OLAP-applikasjoner, og som
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bestemmer om en kube lastes inn automatisk eller på forespørsel. Du definerer
vanligvis disse egenskapene når du oppretter en kube, men du kan redigere dem
når som helst.

Redigere måleverdi- og tidsdimensjon
OLE DB for OLAP-klientapplikasjoner inneholder betingelser for måleverdi- og
tidsdimensjoner. Selv om TM1-klienter ikke inneholder disse betingelsene, kan du
bruke TM1 til å definere måleverdi- og tidsdimensjoner for kuber som du åpner
med OLE DB for OLAP-klienter.

Prosedyre
1. Velg kuben i Tre-ruten i Server Explorer.
2. Klikk på Kube, Egenskaper.
Dialogboksen Kubeegenskaper blir åpnet.
3. Velg en måleverdidimensjon fra listen Måleverdidimensjon.
4. Velg en tidsdimensjon fra listen Tidsdimensjon.
5. Klikk på OK.

Redigere egenskapen Last inn på forespørsel
TM1 laster som standard inn alle kuber i minnet når serveren starter. Selv om dette
gir rask tilgang til TM1-data, kan det kreve mye av serverressursene. Hvis serveren
din inneholder kuber som åpnes ofte, kan du spare ressurser ved å oppgi at
kubene bare skal lastes inn når en klient forsøker å få tilgang til kubedataene.

Prosedyre
1. Velg kuben i Tre-ruten i Server Explorer.
2. Klikk på Kube, Egenskaper.
Dialogboksen Kubeegenskaper blir åpnet.
3. Oppgi hvordan kuben skal lastes inn:
v Velg Last inn på forespørsel hvis du vil at kuben skal lastes inn år noen ber
om det.
v Fjern merket i boksen Last inn på forespørsel hvis du vil at kuben skal
lastes inn automatisk når serveren starter.
4. Klikk på OK.

Opprette plukklister
En plukkliste er en liste med gyldige verdier for et bestemt element eller kubecelle.
Hvis en administrator har definert en plukkliste for et element eller en celle, blir
det vist en rullegardinmeny som inneholder verdiene som finnes i den oppgitte
cellen, når du blar gjennom en kube i en av TM1-klientene.
Verdier i celler som inneholder en plukkliste, blir validert, og brukeren må velge
en av de forhåndsdefinerte verdiene for cellen. Hvis brukeren forsøker å oppgi en
verdi som ikke er gyldig for cellen, blir det vist en feilmelding som angir at det
bare er mulig å oppgi verdier fra plukklisten i cellen.

Merknader om bruk av plukklister
Du bør være kjent med det følgende kravene og virkemåtene når du bruker
plukklister.
v Celleredigeringer som brukes gjennom dataspredningsoperasjoner og
TurboIntegrator-prosesser, blir ikke validert. Redigeringer som brukes gjennom
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en av disse metodene, kan føre til at du får celleverdier som ikke samsvarer med
gyldige plukklisteverdier. Dataspredning kan brukes for celler som inneholder
plukklister, men bare gjennom dialogboksene for dataspredning.
Dataspredningssnarveier kan ikke brukes i celler som inneholder plukklister.
Når du definerer en plukkliste som inneholder numeriske verdier, må du bruke
en kulturkonstant stil som bruker punktum (.) som desimaltegn. Den
kulturkonstante stilen tilsvarer engelsk stil.
Hvis du bruker plukklister med Excel 2007, må Excel 2007 med servicepakke 2
være installert for å bruke plukklister sammen med modus for automatisk
beregning. Hvis du kjører Excel 2007 uten servicepakke 2, bør du sette Excels
beregningsmodus til manuell. Bruk av automatisk beregning uten at
servicepakke 2 er installert, kan gi tilgangsfeil for celler som inneholder
plukklister.
Ikke bruk dobbeltanførselstegn i en plukklisteverdi som kan vises i TM1 Web
eller TM1 Application Web Cube Viewer. I TM1 Web eller TM1 Application Web
kan dobbeltanførselstegn i plukklisteverdier hindre visning av innholdet i
plukklisten og visningen kan bli ubrukelig. Dobbeltanførselstegn i plukklister
fungerer på riktig måte i TM1-webark.
Alle plukklister i TM1 Web og TM1 Application Web inneholder som standard
en valgbar nullverdi. Du må definere en nullverdi i en statisk plukkliste for at
nullverdien skal være tilgjengelig i TM1 Architect og Perspectives. Nullverdier
kan ikke brukes i dimensjons- og delsettplukklister i TM1 Architect og
Perspectives.
Plukklister i TM1 Web og TM1 Application Web støtter ikke HTML-koder for
spesialtegn. Hvis du vil at et spesialtegn skal vises i en plukkliste i TM1 Web
eller TM1 Application Web, må du skrive inn de faktiske spesialtegnene når du
oppretter plukklisten. Hvis du for eksempel vil inkludere tegnet “større enn” på
en plukkliste, må du skrive > når du oppretter plukklisten, ikke HTML-koden
&gt;.

Plukklistetyper
Du kan opprette tre typer plukklister: statiske, delsett og dimensjon.

Statiske plukklister
En statisk plukkliste består av liste med verdier som er atskilt med kolon. Den har
følgende syntaks: static:value1:value2:value3:value4.
static:red:orange:yellow:green gir en plukkliste som inneholder verdiene red,
orange, yellow og green.
Hvis du skal ta med en nullverdi på begynnelsen av eller midt i en statisk
plukkliste, bruker du to etterfølgende kolon uten tegn mellom i
plukklistedefinisjonen. Eksempel: static::value1:value2::value3:value4 gir en
plukkliste med en nullverdi foran value1. På samme måte gir
static:value1:value2::value3:value4 en plukkliste med en nullverdi mellom
value2 og value3.
Hvis du skal ta med en nullverdi på slutten av en statisk plukkliste, setter du inn
et kolon uten noen etterfølgende verdi på slutten av plukklistedefinisjonen.
Eksempel: static:value1:value2::value3:value4: gir en plukkliste med en
nullverdi etter value4.
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Delsettplukklister
En delsettplukkliste inneholder verdier som tilsvarer alle elementene i et navngitt
delsett. Hvis medlemmene av delsettet endres, endres de tilsvarende verdiene som
er tilgjengelige i plukklisten.
En delsettplukkliste defineres ved å bruke syntaksen
subset:dimension_name:subset_name.
Eksempel: subset:Products:Winter gir en plukkliste som inneholder alle
elementene fra delsettet Winter i dimensjonen Products.

Dimensjonsplukklister
En dimensjonsplukkliste inneholder verdier som tilsvarer alle elementene i en
dimensjon. Hvis medlemmene av dimensjonen endres, endres de tilsvarende
verdiene som er tilgjengelige i plukklisten.
En dimensjonsplukkliste defineres ved å bruke syntaksen
dimension:dimension_name.
Eksempel: dimension:Months gir en plukkliste som inneholder alle elementene fra
dimensjonen Months.

Opprette plukklister med elementattributter
Den enkleste måten å opprette en plukkliste på, er å definere et tekstattributt med
navnet Picklist eller Plukkliste for en dimensjon. Du kan deretter oppgi
medlemmene i en plukkliste for hvert element i dimensjonen, og bruke en av
plukklistetypene som er beskrevet ovenfor. Når et element har en definert
plukkliste, blir eventuelle kubeceller som identifiseres av elementet, vist i en
rullegardinliste som inneholder plukklisteverdiene.

Prosedyre
1. I Server Explorer høyreklikker du på dimensjonen du vil definere plukklister
for, og klikker på Rediger elementattributter.
2. Klikk på Rediger, Legg til nytt attributt i attributtredigereren.
3. Oppgi Picklist som nytt attributtnavn i dialogboksen Nytt attributt.
4. Velg Tekst som attributtype.
5. Klikk på OK.
Attributtredigereren inneholder nå en kolonne som heter Picklist.
6. Oppgi en gyldig plukklistedefinisjon i skjæringspunktet mellom elementnavnet
og Picklist-kolonnen, for hvert element du vil opprette en plukkliste for.
a. Når du skal oppgi en statisk plukkliste, oppgir du en liste med verdier som
er atskilt med komma ved å bruke syntaksen
static:value1:value2:value3:value4.
b. Når du skal oppgi en delsettplukkliste, oppgir du plukklistedefinisjonen
ved å bruke syntaksen subset:dimension_name:subset_name.
c. Når du skal oppgi en dimensjonsplukkliste, oppgir du
plukklistedefinisjonen ved å bruke syntaksen dimension:dimension_name.
7. Klikk på OK for å lukke attributtredigereren og lagre plukklistedefinisjonene.

Opprette plukklister med kontrollkuber
Du kan også opprette plukklister med kontrollkuber. Det gir deg større kontroll
over hvilke kubeceller som skal inneholde plukklister, og større fleksibilitet når du
Kapittel 2. Opprette kuber og dimensjoner
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skal definere plukklister for enkeltceller. Du kan også opprette regler for
plukklistekontrollkuben, slik at du kan definere plukklister for en hvilken som
helst kubeseksjon, fra en enkeltcelle til hele kuben.
En plukklistekontrollkube består av de samme dimensjonene som den vanlige
kuben den er knyttet til, sammen med en ekstra dimensjon som heter }Picklist.
}Picklist-dimensjonen inneholder et enkelt strengelement som heter Value.

Opprette en plukklistekontrollkube
Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal opprette en plukklistekontrollkube.

Prosedyre
Høyreklikk du på den vanlige kuben du vil opprette en plukklistekontrollkube for,
i Server Explorer, og velg Opprett plukklistekube.
Det blir opprette en ny kontrollkube navngivningsregelen }Picklist_kubenavn. Hvis
du for eksempel oppretter en plukklistekontrollkube for kuben Orders, får
kontrollkuben navnet }Picklist_Orders.
Merk: Hvis du ikke klarer å vise kontrollkuber i Server Explorer, klikker du på
Vis, Vis kontrollobjekter for å aktivere visning av kontrollkuber og andre
kontrollobjekter.

Definere plukklister for enkeltceller i en kontrollkube
Følg trinnene nedenfor når du skal definere plukklister for enkeltceller i en
kontrollkube. Plukklistene som er definert i kontrollkuben, blir brukt til å vise
plukklisteverdier i den vanlige kuben som er tilknyttet.

Prosedyre
1. Dobbeltklikk på kontrollkuben i Server Explorer.
Kontrollkuben åpnes i Cube Viewer.
2. Konfigurer kontrollkubevisningen slik at du ser cellene som du skal definere
plukklister for. Du finner opplysninger om hvordan du konfigurerer
kubevisninger, i TM1 Perspectives, TM1 Architect og TM1 Web.
3. Oppgi en plukklistedefinisjon i hver celle du vil opprette en plukkliste for. Du
kan oppgi en hvilken som helst av følgende plukklistetyper i kontrollkuben:
statisk, delsett eller dimensjon.
4. Klikk på Fil, Beregn på nytt for beregne kubevisningen på nytt.

Bruke regler til å definere plukklister i en kontrollkube
Regler som definerer plukklister, bruker de samme navngivningsreglene som alle
andre TM1-regler. En regelsetning som definerer en plukkliste, må inneholde en
områdedefinisjon (den delen av kuben som regelen gjelder for), en
strengkvalifikator og en formel. For plukklisteregler er formelen selve
plukklistedefinisjonen du vil bruke.
Når flere regelsetninger gjelder overlappende områder, bør setningene også ordnes
fra det mest begrensende området til det minst begrensende området.
Du finner flere opplysninger om hvordan du oppretter regler, i TM1 Rules.

Prosedyre
1. I Server Explorer høyreklikker du på }Picklist-kontrollkuben du vil opprette en
regel for, og klikker på Opprett regel.
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2.
3.
4.

5.

Regelredigereren blir åpnet.
Bruk en standard områdedefinisjon og oppgi cellene som plukklisten skal vises
i.
Skriv =S: direkte etter områdedefinisjonen. Dette er strengkvalifikatoren som
angir at regelen gjelder for strengceller.
Oppgi en plukklistedefinisjon umiddelbart etter strengkvalifikatoren. Sett
definisjonen i enkeltanførselstegn og deretter i parentes. For eksempel
(’static:spring:summer:winter:fall’).
Skriv et semikolon (;) umiddelbart etter plukklistedefinisjonen for å avslutte
regelsetningen.
Når du følger prosedyren som er beskrevet her, får du en regelsetning som
likner den nedenfor. Den angir at en celle som identifiseres av fabric-elementet,
skal vise en statisk plukkliste som inneholder verdiene wool, cotton, silk og
nylon.
[’fabric’]=S:(’static:wool:cotton:silk:nylon’);

Andre regeleksempler for plukklister:
Dette eksempelet viser regelsetninger som definerer plukklister:
Regelsetning

Beskrivelse

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

Denne regelsetningen angir at en celle som
identifiseres av elementene size og shirts,
viser en statisk plukkliste som består av
verdiene 16, 17 og 18.

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

Denne regelsetningen angir at en celle som
identifiseres av elementene size og any i
elementene sweaters, vests eller jackets,
viser en statisk plukkliste som består av
verdiene XS, S, M, L og XL.

[’fabric’]=S:(’dimension:materials’);

Denne regelsetningen angir at en celle som
identifiseres av elementet fabric, viser en
plukkliste som består av alle elementene i
dimensjonen materials.

Ekskludere celler fra plukklister
Det kan oppstå situasjoner der du ikke vil bruke plukklister for enkeltceller eller et
bestemt område i en kube. Hvis du vil hindre at en celle viser en plukkliste,
skriver du none i riktig plukklistekontrollkubecelle eller bruker ('none') som
formel i en regelsetning. For eksempel ['season']=S:('none');.

Nullverdier i plukklister
Alle plukklister i TM1 Web (både webark og Cube Viewer) inneholder alltid en
nullverdi som kan velges av brukeren. Nullverdien blir automatisk satt inn i alle
plukklister i TM1 Web, den trenger ikke å være definert.
Plukklister i TM1 Architect og TM1 Perspectives inneholder bare en nullverdi hvis
plukklisten er statisk og det er definert en nullverdi for plukklisten.
Dimensjonsplukklister og delsettplukklister kan ikke inneholde en nullverdi når de
brukes i TM1 Architect og TM1 Perspectives.

Velge nullverdier i plukklister
Nullverdier kan velges på to måter:
Kapittel 2. Opprette kuber og dimensjoner
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Prosedyre
1. Du kan klikke på plukklisten og deretter på nullverdien i en av TM1-klientene.
Viktig: Ikke klikk på nullverdien i en strengcelle i TM1 Perspectives-sektorer
og aktive skjemaer. Hvis du gjør det, blir DBRW-formelen slettet fra cellen og
du kan ikke lenger hente data for cellen fra IBM Cognos TM1-serveren. Det er
trygt å klikke på nullverdien i numeriske celler.
2. I TM1 Web og TM1 Architect kan du velge nullverdien ved å trykke på
Delete-tasten i en celle som inneholder en plukkliste.
Viktig: Ikke trykk på Delete-tasten for å velge en nullverdi i TM1
Perspectives-sektorer eller aktive skjemaer. Hvis du gjør det, blir
DBRW-formelen slettet fra cellen og du kan ikke lenger hente data for cellen fra
TM1-serveren.

Prioritetsrekkefølge for plukklister
Hvis du har flere plukklister som gjelder for en enkelt kubecelle, brukes følgende
prioritetsrekkefølge for å bestemme hvilke plukklister som skal brukes i cellen:
v Hvis det finnes en plukklistekontrollkube som inneholder en plukklistedefinisjon
for den gjeldende kubecellen, brukes definisjonen i plukklistekontrollkuben.
v Hvis det ikke finnes en plukklistekontrollkube, blir elementene som identifiserer
den gjeldende cellen, undersøkt i omvendt rekkefølge for å søke etter
Picklist-elementattributter. Det første Picklist-elementattributtet som blir funnet,
blir brukt i cellen.

Replikere kuber mellom servere
Med replikeringsfunksjonen i TM1 kan du kopiere kuber og andre tilknyttede
objekter fra en ekstern server til den lokale serveren, eller mellom to eksterne
servere. Du kan også synkronisere dataoppdateringer i kopierte kuber, enten ved
oppgitte tidsintervaller eller på forespørsel.
Replikering gir følgende fordeler:
v Forbedrer svartiden, fordi du kan oppdatere en kube lokalt uten å kommunisere
over et nettverk.
v Lar deg kopiere de nyeste fellesdataene til en bærbar maskin, slik at dataene kan
brukes i presentasjoner utenfor bedriften.
TM1 har toveis synkronisering for replikerte data. I løpet av
synkroniseringsprosessen kontrollerer TM1 serverne som er involvert i en
replikering for å se etter de nyeste dataoppdateringene, som deretter kopieres til
andre servere.
Replikering oppretter en relasjon mellom to kuber og mellom to servere. Disse
relasjonene er beskrevet under “Kuberelasjoner”.

Kuberelasjoner
Replikering oppretter en relasjon mellom to kuber.
v Kildekube - den opprinnelige kuben i en replikering
v Speilkube - en kopi av kildekuben
Avhengig av hvilke tilgangsrettigheter du har kan du replikere en enkelt kube på
mange forskjellige servere, og du kan replikere en replikert kube.
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Serverrelasjoner
Før du replikerer en kube, må du logge deg på en ekstern server og opprette en
replikeringstilkobling. Replikering oppretter en relasjon mellom to servere:
v Kildeserver - den eksterne serveren du logger deg på
v Målserver - serveren du logget deg på fra
Server Explorer-vinduet viser nåværende replikeringstilkoblinger under
replikeringsikonet. I vårt eksempel er regions 1 målserveren og sales er
kildeserveren.

Nødvendige tilgangsrettigheter
Disse tilgangsrettighetene kreves for å replikere en kube:
v Sikkerhetsgruppen må minst ha lesetilgang til kuben du skal replikere.
v Du må være TM1-administrator på målserveren. Du er alltid TM1-administrator
på den lokale serveren.

Kapittel 2. Opprette kuber og dimensjoner
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Kapittel 3. Oversette modellen din
IBM Cognos TM1 inneholder en mekanisme for å vise objekter på TM1-serveren på
andre språk, slik at brukerne kan se objektnavn på sitt språk uten at konfigurering
er nødvendig.
Oversettelse i Cognos TM1 blir utført gjennom tittelattributtet, som tillater at du
tildeler oversatte navn til kuber, dimensjoner, medlemmer eller medlemsattributter
på TM1-serveren. Du kan tildele tittelattributtverdier for alle språkmiljøer som
støttes i TM1, som tilsvarer medlemmene i dimensjonen }Cultures.
Når en bruker starter en TM1-klient som støtter oversettelse, viser objektnavnene
tittelattributtverdien som er knyttet til brukerens gjeldende språkmiljø uten at det
er nødvendig med konfigurering. Hvis du har lagt til oversatte verdier i kuben,
blir de oversatte attributtverdiene også vist i filterdialogboksen.
Disse TM1-klientene støtter oversettelse:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
TM1 Web og TM1 Application Web bruker språkinnstillingen i nettleseren til å
bestemme hvilket språk som skal vises.
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel bruker språkinnstillingen i Windows til
å bestemme hvilket språk som skal vises.
Cognos Insight bruker bruker språkinnstillingen i Windows til å bestemme hvilket
språk som skal vises når den blir åpnet fra Start-menyen i Windows. Når Cognos
Insight blir åpnet fra TM1 Application Web-arbeidsflytskjermen, bruker den det
innholdsspråket som er definert i portalens brukerinnstillinger.
Merk: IBM Cognos Performance Modeler kan vise oversatte navn eller invariante
navn for objekter på TM1-serveren. Det blir tildelt et konstant navn til objektet når
det opprettes. Du viser oversatte navn ved å høyreklikke på roten i
Modelldesign-ruten og deretter på Vis titler. Du viser konstante navn ved å
høyreklikke på roten i Modelldesign-ruten og deretter på Vis konstante navn.

Tittelattributtet
Tittelattributtet kan konfigureres som en aliastype eller teksttype. Hvis
tittelattributtet er en aliastype, brukes attributtverdiene til å vise oversatte
objektnavn. TM1 håndhever også entydigheten for tittelattributtverdiene, og du
kan bruke tittelverdien til å søke etter tilknyttet dimensjon, kube eller medlem,
eller som argumenter for funksjoner som henter eller sender data til TM1-serveren.
Hvis tittelattributtet er en teksttype, brukes attributtverdiene bare til å vise
oversatte objektnavn. Entydighet blir ikke håndhevet og du kan bruke den samme
verdien for flere attributter, hvis du ønsker det.
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Merk: Når du definerer tittelattributtet for bruk i TM1 Web, TM1 Application Web
eller IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, definerer du tittelattributtet som
en aliastype. I TM1 Web og TM1 Application Web kan kubevisningsdimensjoner
defineres til å vise bare et alias. Det er også slik at når du definerer et SUBNM for
visning i et webark, kan det bare ta et alias som et argument. På samme måte tar
SUBNM i IBM Planning Analytics for Microsoft Excel bare et alias som et
argument.

Koder for språkmiljø og virkemåten for tittelattributtet
TM1 bruker internasjonale språkkoder som er definert av ISO 639-1 til å
identifisere større språk og IETF-språkkoder til å definere spesifikke språkmiljøer.
“fr” angir for eksempel Fransk, mens “fr-CA” angir Fransk (Canada).
Du kan tildele tittelattributtverdier til større språkkoder, for eksempel “fr”, og
eventuelle tilknyttede språkmljøer, for eksempel “fr-FR” eller “ fr-CA”.
Hvis et tittelattributt ikke finnes for et bestemt språkmiljø, henter TM1 automatisk
verdien til den tilknyttede større språkkoden. Hvis for eksempel det ikke finnes en
tittelattributtverdi for “pt-BR”, henter TM1 verdien til “pt”.
Hvis det ikke blir funnet noen verdier for et tittelattributt, returneres den
grunnleggende standardattibuttverdien.
Gå gjennom listen med elementer i kontrolldimensjonen }Cultures, for å bli kjent
med ISO 639-1/IETF-kombinasjonene som støttes i TM1.

Oversette kubenavn
Du kan vise kubenavn på andre språk ved å opprette en TurboIntegrator-prosess
som oppretter tittelattributtet for alle kuber på IBM Cognos TM1-server, og deretter
tildeler tittelverdier for kubenavnene du vil oversette.

Før du begynner
Du finner nærmere opplysninger om bruk av TurboIntegrator, i TM1
TurboIntegrator. Du finner nærmere opplysninger om alle TurboIntegratorfunksjoner, inkludert CubeAttrInsert og CubeAttrPutS, i TM1 Reference.

Om denne oppgaven
Du kan opprette tittelattributtet som enten et aliasattributt eller et strengattributt
(tekst). Fordelen med å opprette tittelattributtet som et alias er at en
aliasattributtverdi kan sendes som et argument til andre TM1-funksjoner, mens
strengattributtverdier ikke kan det.

Prosedyre
1. Opprett en ny TurboIntegrator-prosess.
2. Opprett tittelattributtet på flippen Prolog.
Hvis du vil opprette tittelen som et aliasattributt, skriver du CubeAttrInsert(
’’, ’Caption’, ’A’);
Hvis du vil opprette tittelen som et strengattributt, skriver du CubeAttrInsert(
’’, ’Caption’, ’S’);
Dette oppretter en kube: }LocalizedCubeAttributes dimensioned by }Cubes,
}Cultures, }CubeAttributes.
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3. For hver kube du vil oversette setter du inn en CubeAttrPutS-funksjon for
hvert språk du vil gjøre tilgjengelig på TM1-serveren.
Hvis du for eksempel vil vise Sales- og Price-kuben på fransk og tysk, vil
prosessen inneholde følgende fire funksjoner:
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(

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

4. Lagre og kjør TurboIntegrator-prosessen.

Resultater
Når prosessen er fullført, kan TM1-klientene som støtter oversettelse, vise oversatte
kubenavn for språkmiljøet som klienten kjører.

Oversette dimensjonsnavn
Du kan vise dimensjonsnavn på andre språk ved å opprette en
TurboIntegrator-prosess som oppretter tittelattributtet for alle dimensjoner på IBM
Cognos TM1-server, og deretter tildeler tittelverdier for dimensjonsnavnene du vil
oversette.

Før du begynner
Du finner nærmere opplysninger om bruk av TurboIntegrator, i TM1
TurboIntegrator. Du finner nærmere opplysninger om alle TurboIntegratorfunksjoner, inkludert DimensionAttrInsert og DimensionAttrPutS, i TM1 Reference.

Om denne oppgaven
Du kan opprette tittelattributtet som enten et aliasattributt eller et strengattributt.
Fordelen med å opprette tittelattributtet som et alias er at en aliasattributtverdi kan
sendes som et argument til andre TM1-funksjoner, mens strengattributtverdier ikke
kan det.

Prosedyre
1. Opprett en ny TurboIntegrator-prosess.
2. Opprett tittelattributtet på flippen Prolog:
Hvis du vil opprette tittelen som et aliasattributt, skriver du
DimensionAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’A’);
Hvis du vil opprette tittelen som et strengattributt, skriver du
DimensionAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’S’);
Dette oppretter en kube: }LocalizedDimensionAttributes dimensioned by
}Dimensions, }Cultures, }DimensionAttributes
3. For hver dimensjon du vil oversette setter du inn en DimensionAttrPutSfunksjon for hvert språk du vil gjøre tilgjengelig på TM1-serveren.
Hvis du for eksempel vil vise Model-dimensjonen på fransk og portugisisk, vil
prosessen inneholde følgende funksjoner:
DimensionAttrPutS( ’Modèle’, ’Model’, ’Caption’, ’fr’ );
DimensionAttrPutS( ’Modelo’, ’Model’, ’Caption’, ’pt’ );

4. Lagre og kjør TurboIntegrator-prosessen.
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Resultater
Når prosessen er fullført, kan TM1-klientene som støtter oversettelse, vise oversatte
dimensjonsnavn for språkmiljøet som klienten kjører.

Oversette medlemsnavn
Du kan vise medlemsnavn på andre språk ved å opprette en TurboIntegratorprosess som oppretter tittelattributtet for alle medlemmer i en bestemt dimensjon
på IBM Cognos TM1-server, og deretter tildeler tittelverdier for medlemsnavnene
du vil oversette.

Før du begynner
Du finner nærmere opplysninger om bruk av TurboIntegrator, i TM1
TurboIntegrator. Du finner nærmere opplysninger om alle TurboIntegratorfunksjoner, inkludert AttrInsert og AttrPutS, i TM1 Reference.

Om denne oppgaven
Du kan opprette tittelattributtet som enten et aliasattributt eller et strengattributt.
Fordelen med å opprette tittelattributtet som et alias er at en aliasattributtverdi kan
sendes som et argument til andre TM1-funksjoner, mens strengattributtverdier ikke
kan det.

Prosedyre
1. Opprett en ny TurboIntegrator-prosess.
2. Opprett tittelattributtet på flippen Prolog:
Hvis du vil opprette tittelen som et aliasattributt, skriver du AttrInsert(
’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’A’);. Denne funksjonen oppretter
tittelattributtet som et aliasattributt for medlemmene i <dim_name på
TM1-serveren.
Hvis du vil opprette tittelen som et strengattributt, skriver du AttrInsert(
’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’S’);
3. For hvert medlemsnavn du vil oversette setter du inn en AttrPutS-funksjon for
hvert språk du vil gjøre tilgjengelig på TM1-serveren.
Hvis du for eksempel vil vise January-elementet på fransk, tysk og portugisisk,
vil prosessen inneholde følgende funksjoner:
AttrPutS(’Janvier’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’fr’);
AttrPutS(’Januar’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’de’);
AttrPutS(’Janeiro’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’pt’);

Den første gangen du legger til et attributt med den vangfrie fjerde
parameteren definert for en kultur, blir det opprettet en kube:
}LocalizedElementAttributes_yourDimension dimensioned by yourDimension,
}Cultures, }ElementAttributes_yourDimension
4. Lagre og kjør TurboIntegrator-prosessen.

Resultater
Når prosessen er fullført, kan TM1-klientene som støtter oversettelse, vise oversatte
medlemsnavn for språkmiljøet som klienten kjører.
I TM1 Web og TM1 Application Web må du velge å vise tittelaliaset (eller et annet
oversatt) for at visningen eller SUBNM skal plukke opp dine oversatte verdier.
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Oversatte attributtverdier vil også bli vist i filterdialogboksen hvis du har lagt til
oversatte verdier i kuben.

Kapittel 3. Oversette modellen din
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Kapittel 4. Avanserte beregninger for forretningsdata
Denne delen beskriver hvordan du oppretter prosesser og regler for
gjennomdrilling, slik at du kan linke celler med beslektede data og oppgi detaljer
eller kontekst for kubeverdier.
Du finner en grundig gjennomgang av reglene i et forretningsscenario i TM1 Rules.
Denne dokumentasjonen inneholder en opplæringsdel som beskriver hvordan du
utvikler regler i et forretningsmiljø.
Merk: Denne delen inneholder bilder av den gamle regelredigereren. Du finner
bilder av den nye regelredigereren (Rules Editor) i TM1 Rules.
Det er ikke sikkert at alle eksempeldata er tilgjengelig for alle brukere. Det er
avhengig av hvilken plattform du har.

Oversikt over kuberegler
De vanligste beregningene i OLAP-applikasjoner omfatter aggregering av data
langs en dimensjon. I TM1 oppretter du disse beregningene ved å bruke
konsolideringshierarkier. I en månedsdimensjon kan du for eksempel definere en
kvartalsvis total som summerer verdiene for januar, februar og mars.
Mange applikasjoner krever at du utfører beregninger som ikke omfatter
aggregering, for eksempel kostnadsfordeling og kurskonvertering. Disse
beregningene kan utføres ved å bruke kuberegler til å opprette formler.
Med kuberegler kan du utføre disse oppgavene:
v Multiplisere priser med enheter for å få salgssummer.
v Overstyre konsolideringer når det er nødvendig. Du kan for eksempel hindre at
en kvartalsvis pris viser de individuelle månedsprisene.
v Bruke data i en kube til å utføre beregninger i en annen kube, eller dele data
mellom kuber. Du kan for eksempel trekke salgsdata inn i en kube som
inneholder informasjon om fortjeneste og tap.
v Tildele de samme verdiene til flere celler.
Merk: Du må være medlem av ADMIN-gruppen for å opprette eller redigere
TM1-regler.
Du skal knytte en kuberegel til en enkeltkube. Kompilerte regler er lagret i filer
med navnet kubenavn.rux. Når en kube som du har definert regler for lastes inn i
minnet, søker TM1 etter kubens .rux-fil i datakatalogen som inneholder kuben.
Filen .cub og den tilknyttede .rux-filen må ligge i samme katalog for at reglene skal
lastes inn.
Når du oppretter en regel, genererer TM1 også en fil kalt kubenavn.blb, som
inneholder formatinformasjon for regelredigereren.
Merk: Hvis du skal redigere en rux-fil i en annen tekstredigerer enn
regelredigereren, må du sørge for å slette den tilsvarende blb-filen. Hvis du ikke
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sletter filen, blir det uoverensstemmelse mellom innholdet i .rux-filen og
skjermbildet i regelredigereren fordi blb-filen bestemmer visningen i
regelredigereren.

Retningslinjer for å skrive regelsetninger i TM1
Det generelle formatet for en regelsetning er vist i følgende setning.
[Area]=Formula;
Variabel

Beskrivelse

Område

Angir hvilken del av kuben som blir påvirket av regelen.

Formel

Beskriver hvordan TM1 beregner cellene i kubeområdet.

Du begrenser en regel til enkle verdier i området ved hjelp av følgende setning:
[Area]=N:>Formula;

Du begrenser en regel til konsoliderte verdier i området ved hjelp av følgende
setning:
[Area]=C:>Formula;

Generelle hensyn
v Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i syntaksen. Du kan bruke både
store og små bokstaver.
v Du kan bruke mellomrom i regler for å gjøre dem tydeligere.
v En regelsetning kan gå over flere linjer i regelredigereren. En setning kan også
inneholde en eller flere formler.
v Du må avslutte hver setning med et semikolon (;).
v Hvis du skal legge til kommentarer og ekskludere setninger fra behandling,
setter du inn et nummertegn (#) på begynnelsen av linjen eller setningen.
Eksempel:
#
The following rule is not active
# [’Gross Margin’]=[’Sales’]*0.53;

Syntaks som brukes for å beskrive området
Området identifiserer en eller flere celler i en kube.
Ta hensyn til følgende retningslinjer når du oppretter en områdedefinisjon:
v Oppgi null, ett eller flere dimensjonselementer.
v
v
v
v

Hvert element må komme fra ulike dimensjoner i kuben.
Sett enkeltanførselstegn rundt hvert element.
Bruk komma for å skille hvert element.
Sett hele områdedefinisjonen i parentes.

Den neste tabellen viser fire områdeeksempler. Hvert suksessive eksempel
begrenser omfanget.

50

TM1 for utviklere

Områdeeksempel

Omfang

[]

Alle celler i kuben.

Områdeeksempel

Omfang

['January']

Alle celler som identifiseres av January-elementet.

['Sales','January']

Alle celler som identifiseres av elementene Sales og January.

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

Alle celler som identifiseres av elementene Germany, Sales
og January.

Bruke delsett i en områdedefinisjon
Du kan bruke et delsett i stedet for et enkelt element i en områdedefinisjon ved å
sette alle delsettmedlemmer i klammeparentes.
Denne områdedefinisjonen bruker for eksempel en regel på alle kubeceller som
identifiseres av elementene Sales, January, February eller March:
[’Sales’, {’January’, ’February’, ’March’}] =

Bruke spesialtegn og elementnavn som ikke er unike, i en
områdedefinisjon
Du kan bruke syntaksen 'dimensjonsnavn':'elementnavn' i en regelområdedefinisjon
for å spesifisere elementer som ikke er unike for en enkelt dimensjon, eller for
dimensjonsnavn som inneholder spesialtegn.
Eksempel:
[’Units’,’Mar’,’}Groups’:’ADMIN’]

tillater at du skriver en regel for dimensjonen }Groups, som inneholder
spesialtegnet klammeparentes (}).
På samme måte tillater
[’Units’,’Mar’, ’Region’:’North America’]

at du skriver en regel når elementet North America ikke er unik for dimensjonen
Region.

Syntaks for formler
En regelformel er et uttrykk som er sammensatt av
v numeriske konstanter
v
v
v
v

aritmetiske operatorer og parenteser
numeriske strengfunksjoner -- se TM1 Reference.
Betingelse
Kubereferanser

Numeriske konstanter
De enkleste komponentene i regelformler er numeriske konstanter.
v Består av tall, et valgfritt foranstilt minustegn (-) og et valgfritt desimaltegn. For
eksempel 5,0, 6, -5. Eksempler på ugyldige numeriske konstanter er 1-, 1A, 3..4.
v Inneholder en maksimumslengde på 20 tegn.
v Du kan bruke flytetall når du oppgir en numerisk konstant.
Den følgende regelsetningen tildeler for eksempel verdien 200 til alle celler i
kuben.
[ ] = 200;

Kapittel 4. Avanserte beregninger for forretningsdata
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Aritmetiske operatorer
Du kan kombinere numeriske konstanter med følgende numeriske operatorer:
Operator

Betydning

+ (plusstegn)

Addisjon

- (minustegn)

Subtraksjon

* (stjerne)

Multiplikasjon

/ (skråstrek)

Divisjon - returnerer en udefinert verdi og viser
Gjelder ikke i visningen når du deler med null

\ (omvendt skråstrek)

Vis deling med null - samme som
divisjonsoperatoren, men returnerer null når du
deler med null.

^ (cirkumflekstegn)

Eksponentiering

Bruke betingelse
Bruk IF-funksjonen til å inkludere betingelser i regler. Det generelle formatet er
IF(test, value1, value2)

v IF-funksjonen returnerer en av to verdier, avhengig av resultatet til en logisk
test.
v Når uttrykket Test er sant (true), returnerer IF-funksjonen Value1.
v Når uttrykket Test er usant (false), returnerer IF-funksjonen Value2.
v Datatypen som returneres av IF-funksjonen, bestemmes av datatypene til Value1
og Value2.
v Value1 og Value2 må ha samme datatype, enten streng eller numerisk.
v En IF-funksjon der Value1 er en streng og Value2 er et tall, gir en feilsetning.
Du kan også neste IF-setninger:
IF(test1, value1, IF (test2, value2, value3))

Den neste tabellen viser to IF-eksempler.
Uttrykk

Resultat

IF (7>6,1,0)

gir 1

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

gir 'True'

Bruke sammenlikningsoperatorer
Du kan sammenlikne tall med følgende operatorer:
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Operator

Betydning

>

Større enn

Operator

Betydning

<

Mindre enn

>=

Større enn eller lik

<=

Mindre enn eller lik

=

Lik

<>

Ikke lik

Når du skal sammenlikne to strengverdier, setter du inn symbolet @ foran
sammenlikningsoperatoren, slik det er vist i dette eksempelet:
IF (’A’@=’B’,0,1) yields the number 1.

Du kan kombinere logiske uttrykk med logiske operatorer.
Operator

Betydning

Eksempel

& (et-tegn)

OG

(Value1 > 5) & (Value1 < 10)
Returnerer TRUE hvis verdien er størren enn 5
og mindre enn 10.

% (prosenttegn)

ELLER

(Value1 > 10) % (Value1 < 5)
Returnerer TRUE hvis verdien er større enn 10
og mindre enn 5.

~ (tilde)

IKKE

~(Value1 > 5)
Dette tilsvarer (Value1 <= 5)

Du kan sammenkjede strenger ved å bruke rørtegnet (|).
Dette uttrykket returnerer for eksempel Rheingold.
(Rhein | gold)

Hvis strengresultatet fra en sammenkjeding overskrider 254 byte, returnerer TM1
en feil.

Bruke kubereferanser
Alle regelformler inneholder kubereferanser som peker på områder med data i en
kube. Kubereferansene kan peke på kuben som du skriver en regel for (interne
kubereferanser), eller på områder i andre kuber (eksterne kubereferanser).

Interne kubereferanser
Interne kubereferanser bruker samme syntaks som området du skriver regelen for.
Eksemplene inkluderer:
[’January’]
[’Sales’,’January’]
Kapittel 4. Avanserte beregninger for forretningsdata

53

[’Germany’,’Sales’,’January’]

I det neste eksempelet beregner TM1 Gross Margin for Germany ved å multiplisere
Sales for Germany i den samme kuben med 0.53:
[’Gross Margin’,’Germany’]=[’Sales’]*0.53;

Eksterne kubereferanser
Bruk DB-funksjonen til å peke på eksterne kuber
DB(’cube’, dimension1, dimension2,...dimensionn)
Argument

Beskrivelse

cube

Navn på ekstern kube.

dimension

Et av disse argumentene:
v Navnet på et element (i enkeltanførselstegn) i en dimensjon av
den eksterne kuben.
v Navnet på en dimensjon med et utropstegn (!) foran,kalles
variabelnotasjon. Et argument som bruker en variabelnotasjon,
returnerer det gjeldende dimensjonselementet i cellen som
regelsetningen gjelder for. Hvis du for eksempel har en
regelberegnet celle som identifiseres av elementet Germany i
dimensjonen Region, blir Germany returnert av !Region.
v Et uttrykk som tolkes til et elementnavn.

Oppgi et dimensjonsargument for hver dimensjon av den eksterne kuben. Du må
organisere dimensjonsargumentene slik at de samsvarer med
dimensjonsrekkefølgen i den eksterne kuben.
I denne regelsetningen blir alle salgsverdier i den interne kuben beregnet ved å
multiplisere enheter (Units) i den interne kuben med verdiene i den eksterne
PriceTab-kuben:
[’Sales’]=[’Units’]*DB(’PriceTab’,!Region,!Product,!Month)

v PriceTab-kuben inneholder bare priser. Hver av cellene identifiseres av et
element i de tre dimensjonene Region, Product og Month. Den interne kuben
inneholder disse dimensjonene og minst en annen dimensjon som inneholder
både Sales- og Units-elementene.
v Hver Sales-celle i den interne kuben blir identifisert av Sales og elementer i de
tre dimensjonene som den interne kuben deler med PriceTab-kuben. For å fylle
ut eventuelle Sales-celler henter TM1 en PriceTab-verdi som er plassert i
skjæringspunktet mellom de tilsvarende elementene i de delte dimensjonene.
v Den eksterne kuben kan være forskjellig fra den interne kuben når det gjelder
antall dimensjoner og antall elementer langs hver dimensjon. En dimensjon som
du refererer til som en variabel (som i !Region eller !Product), må imidlertid
minst inneholde alle elementene som finnes i den interne kubens tilsvarende
dimensjon.

Ordne regelsetninger
Hvis flere setninger i en regel gjelder for samme område, har den første setningen
forrang.
La oss se på et eksempel. En kube som heter Priority inneholder de to
dimensjonene Region og Year. Regelen har fire setninger:
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[’Germany’, ’Year1’] = 10;[’Year1’] = 5;[’United States’]
= 6;[ ] = 2;

Her er eksempelverdier for Priority-kuben, som alle er avledet av den foregående
regelen.
Region

Year 1

Year 2

Year 3

France

5

2

2

Germany

10

2

2

United States

5

6

6

TM1 behandler regelsetningene slik:
v Den første setningen tildeler verdien 10 til Germany, Year1-cellen. Den første
setningen har høyere prioritet enn den andre setningen, som angir at alle
Year1-celler inneholder 5.
v Den andre setningen har høyere prioritet enn den tredje setningen. Cellen for
United States, Year 1 inneholder derfor 5, selv om den tredje setningen angir at
alle verdier for United States skal være 6.
v Den siste setningen, [ ] = 2, angir at alle verdier i kuben inneholder verdien 2.
Denne regelen gjelder for alle celler som påvirkes av setningene foran, for
eksempel cellen France, Year2.

Oppgi ulike regler på N- og C-nivå
Det er ofte viktig å skille mellom måten celler på C-nivå og N-nivå blir behandlet
på.
v Celler på N-nivå - Identifisert bare av enkle elementer.
v Celler på C-nivå - Identifisert av minst et konsolidert element.
Bruk følgende syntaks for å skrive en regelsetning som bare gjelder for celler på
N-nivå i et område:
[Area] = N:[Formula];

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

Bruk følgende syntaks for å skrive en regelsetning som bare gjelder for celler på
C-nivå i et område.
[Area] = C:[Formula];

Eksempel:
[’Price’] = C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Når et bestemt område i en kube beregnes forskjellig på C- og N-nivå, kan du
bruke følgende syntaks:
[Area] = N:[Formula A]; C:[Formula B];

Eksempel:
[’Price’] =
N:DB(’PriceCube’, !Actvsbud, !Region, !Model, !Month);
Kapittel 4. Avanserte beregninger for forretningsdata
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C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Hoppe over regler
Med STET-funksjonen kan du hoppe over effekten av regelsetninger for bestemte
områder i en kube.
Du ønsker kanskje å skrive en regelsetning for Gross Margin som gjelder for alle
regioner, unntatt France. Du kan skrive den generelle regelen og unntaket på to
måter.
v Skriv STET-setningen først, etterfulgt av den generelle setningen:
[’Gross
Margin’, ’France’] = STET;
[’Gross Margin’] = [’Sales’] * 0.53;

v Skriv en regelsetning som inneholder en IF-funksjon:
[’Gross
Margin’] = IF(!Region @= ’France’, STET, [’Sales’]
* 0.53);

Kvalifisere elementnavn
Når du vil begrense en regelsetning til verdier som identifiseres av et element som
forekommer i flere dimensjoner, kvalifiserer du elementnavnet med
dimensjonsnavnet ved å bruke følgende syntaks:
[’dimname’:’element’]

Hvis for eksempel Total forekommer i både Region-dimensjonen og
Product-dimensjonen, og du vil begrense regelen til celler som identifiseres av
Total i Region-dimensjonen, skriver du
[’Region’:’Total’]=

Regelredigereren og regelregneark
Du kan opprette regler fra to grensesnitt:
v Regelredigerer (Rules Editor) - Alle tidligere eksempler i denne delen bruker
dette grensesnittet.
v Regelregneark - Et endret Excel-regneark der du skriver regelsetninger for en
enkelt kube i kolonne A.
TM1 lagrer reglene i to filer:
kube .xru - Regelregneark kube .rux - Kompilert fil
Merk: Du kan endre reglene du oppretter med regelregneark ved å bruke
regelredigereren. Hvis du gjør det, ber TM1 deg lagre endringene i regnearket.
Hvis du ikke lagrer endringene, blir ikke xru- og rux-filene synkronisert. Du kan
derfor ikke modifisere endringene senere ved å redigere regelregnearket. Alle
regler som er beskrevet i den delen, gjelder regelregneark og dimensjonsregneark.
Sørg for at TM1 har tilgang til alle endringene du gjør, ved å bruke et av
grensesnittene utelukkende til oppretting og vedlikehold av regler.

Opprette regelregneark
Når du bruker et regelregneark til å opprette en regel på enten en lokal eller
ekstern IBM Cognos TM1-server, må TM1-klienten ha en gyldig katalog definert i
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boksen Datakatalog for lokal server i dialogboksen TM1-alternativer. Katalogen er
stedet der TM1-klienten lagrer regelregnearkene (.xru-filer).
Merk: Hvis du ikke definerer en katalog, eller hvis katalogen er ugyldig, kan ikke
TM1 lagre regelregnearkene.

Prosedyre
1. Klikk på TM1 > Regelregneark > Nytt i Excel.
Dialogboksen Velg kube for regler blir åpnet. Listen inneholder kubene på den
lokale serveren og på eventuelle servere du har logget deg på i løpet av den
gjeldende TM1-sesjonen.
2. Velg en kube og klikk på OK.
TM1 viser et tomt regelark som ser ut som et vanlig Excel-regneark, bortsett fra
at den første kolonnen har en bredde på 100.
3. Plasser hver regelsetning på en separat linje i kolonne A, som i dette
eksempelet:
[’Gross Margin%’]=[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
[’Sales’]=N:[’Price’]*[’Units’]\1000;

Du kan klikke på TM1 > Rediger formel for å åpne dialogboksen TM1
Rediger formel. Denne dialogboksen, som hjelper deg med å konstruere
nøyaktige regelsetninger, har samme funksjonalitet som regelredigereren.
Regelredigereren er beskrevet senere i denne delen.

Lagre regelregneark
Du lagrer en regel i et format som TM1 kan bruke, ved å klikke på TM1 >
Regelregneark >Lagre i Excel.
Alternativet Lagre oppdaterer filen med regelregnearket (cube.xru) og oppretter en
kompilert regelfil (cube.rux). TM1 lagrer xru-filen i datakatalogen på den lokale
serveren og rux-filen i datakatalogen for IBM Cognos TM1-serveren. TM1 tar
øyeblikkelig i bruk de nye reglene for kuben.
Merk: Hvis du klikker på Fil > Lagre i Excel, er det bare cube.xru som blir
oppdatert. Du må opprette den kompilerte regelfilen for å kunne bruke den nye
regelen i en kube.

Regler og dimensjonskonsolideringer
Regler fungerer i fellesskap med konsolideringer som du definerer i dimensjoner.
Selv om du kan definere konsolideringer ved å bruke regler, anbefales ikke det
fordi det kan gå ut over ytelsen. Konsolideringer som er definert i dimensjoner,
beregnes mye raskere enn regelavledede verdier, særlig i store og glisne kuber.

Beregningsrekkefølge
Regler har prioritet over konsolideringer i dimensjoner.
Når TM1 beregner en kubecelle og en konsolidering ved å bruke en regel,
undersøker TM1 regelsetningen først. Hvis regelsetningen refererer til celler som er
et resultat av konsolideringer, utfører imidlertid TM1 konsolideringen først og
beregner deretter regelsetningen ved å bruke resultatene.
Kapittel 4. Avanserte beregninger for forretningsdata
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Og omvendt, hvis du definerer en celle bare ved å bruke en konsolidering, ser
TM1 på verdiene som kreves for å utføre konsolideringen. Når noen verdier er
resultat av beregning av regler, utfører TM1 regelberegningen før den utfører
konsolideringen.

Overstyre elementer på C-nivå med regler
Du bør unngå bruk av regler som overstyrer en konsolidert verdi som er en
komponent i en annen konsolidering.
La oss vise dette med et enkelt eksempel. Vi antar at du har en todimensjonal kube
som heter Sales, som består av dimensjonene Product og Month med definerte
konsolideringer for produkt (Total) og kvartal (1 Quarter).

For å beregne totalsummen (Total, 1 Quarter) kan TM1 konsolidere produkttotalene
for hver måned eller konsolidere kvartalsvise totaler for hvert produkt.

La oss videre anta at du skriver en regel som beregner en verdi for totalt
produktsalg i januar, og at den regelberegnede verdien ikke summerer de
individuelle produktverdiene for januar. En regel som definerer verdien av totale
produkter i januar som 999, viser et eksempel på dette.
[’Jan’,’Total’]=999;

Hvis totalsummen beregnes ved å konsolidere produkttotalene for hver måned, vil
du få ulike verdier enn ved konsolidering av kvartalsvise totaler for hvert produkt.
Årsaken til dette er at den regelberegnede verdien for totalt produktsalg i januar
overstyrer den naturlige konsolideringen som er definert i Product-dimensjonen.
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Du har ingen styring over rekkefølgen som brukes når TM1 utfører
dimensjonskonsolideringer. I tillegg er det mulig at TM1 veksler mellom ulike
konsolideringsbaner, avhengig av hvilken konsolideringsbane som er optimal på
det aktuelle tidspunktet. Dette betyr at du kan be om verdien for Total, 1 Quarter
to ganger i den samme sesjonen og få ulike resultater.
Du kan rette på dette ved å skrive en regelsetning som beregner verdien for Total,
1 Quarter-konsolideringen som summen av direkte underordnede sammen med
Month-dimensjonen, og dermed overstyre Product-dimensjonskonsolideringen.
Setningen ['Total']=ConsolidateChildren('Month') utfører denne beregningen.
Det gjenstår imidlertid en underforstått inkonsistens når du viser kuben. Summen
av de kvartalsvise totalene for hvert produkt er forskjellig fra summen av
produkttotalen for hver måned. Det anbefales derfor ikke å overstyre verdier på
C-nivå som er komponenter i andre konsolideringer.

Stable regler
En regelsetning kan referere til en celle i en kube som er definert av andre
regelsetninger. TM1 stabler disse regelsetningene til det er mulig å hente en endelig
verdi, og arbeider seg deretter tilbake for å returnere et resultat. Antall stablenivåer
som TM1 har plass til, er begrenset av minnet som er tilgjengelig.
Hvis det oppstår en sirkelreferanse i en regelstabel eller det maksimale stablenivået
blir overskredet, viser TM1 en feilmelding:
Error Evaluating Rule: Possible Circular Reference
Kapittel 4. Avanserte beregninger for forretningsdata
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Dette er et eksempel på en sirkelreferanse:
[’Sales’] = [’Units’] * [’Price’] ;
[’Price’] = [’Sales’] / [’Units’] ;

Eksempelapplikasjoner
Denne delen inneholder eksempler på ofte brukte regelapplikasjoner. Undersøk
disse eksemplene for å få en forståelse av syntaksen og omfanget til regler.

Beregne størrelser
Det neste eksempelet viser en regel som beregner Gross Margin som en prosentdel
av Sales i kuben SalesCube. Du knytter denne størrelsen til Gross Margin%, et nytt
numerisk element i Account1-dimensjonen.
Du må først opprette elementet Gross Margin%.

Opprette elementet Margin%
Hvis SalesCube-dimensjonen allerede inneholder GrossMargin-elementet, går du
videre til neste del. Følg disse trinnene hvis du trenger å tilføye elementet
GrossMargin% til Account1-dimensjonen.

Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. Velg dimensjonen Account1.
3. Klikk på Dimensjon, Rediger dimensjonsstruktur.
Dimensjonsredigereren blir åpnet.
4. Klikk på Rediger, Sett inn element.
Dialogboksen Dimensjonselementinnsetting blir åpnet.
5. Skriv Gross Margin% og klikk på Legg til.
6. Klikk på OK.
7. Lagre dimensjonen.

Opprette Margin%-regelen
Følg disse trinnene for å opprette Gross Margin%-formelen.

Prosedyre
1. Høyreklikk på Sales Cube i Server Explorer. Hvis regelen finnes fra før,
klikker du på Rediger regel. Hvis du ikke har opprettet regelen ennå, klikker
du på Opprett regel.
Regelredigereren blir åpnet.
.
2. Klikk på Område
Dialogboksen Referanse til kube viser dimensjonene til SalesCube-kuben.
3. Klikk på Account1.
Vinduet Delsettredigerer blir åpnet.
4. Velg Gross Margin% i den venstre ruten og klikk på OK.
Dialogboksen Referanse til kube blir åpnet på nytt.
5. Klikk på OK.
Regelredigereren viser ['Gross Margin%'] i skrivefeltet.
6. Klikk på Lik
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.

7. Klikk på Område
igjen og deretter på Account1.
8. Velg Gross Margin i vinduet Delsettredigerer og klikk på OK.
9. Klikk på OK i dialogboksen Referanse til kube.
.
10. Klikk på Vis deling med null
TM1 setter inn et divisjonstegn etter ['Gross Margin'].
Vær oppmerksom på at det er to divisjonsknapper i regelredigereren.
- Hvis du bruker denne divisjonsoperatoren i en regel
Divisjonsoperator
som resulterer i divisjon eller såkalt deling med null, returnerer TM1 en
udefinert verdi og viser Gjelder ikke i visningen.
- Hvis du bruker denne divisjonsoperatoren
Vis deling med null-operator
i en regel som resulterer i deling med null, returnerer TM1 verdien 0.
igjen og deretter på Account1.
11. Klikk på Område
12. Velg Sales i vinduet Delsettredigerer og klikk på OK.
13. Klikk på OK i dialogboksen Referanse til kube.
14. Klikk på Multiplikasjon .
15. Skriv 100 i slutten av formelen.
16. Klikk på Semikolon

.

Merk: Alle regelsetninger må avsluttes med et semikolon.
Den fullstendige regelen blir nå vist slik:
[’Gross Margin%’]*[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;

17. Klikk på Lagre.

Resultater
TM1 lagrer regelen og bruker den på kuben. Et nytt regelobjekt blir åpnet under
SalesCube-kuben. En regel har alltid samme navn som kuben den er knyttet til.

Forstå regelen som blir generert
La oss undersøke komponentene i den nye regelsetningen.
v Område - Angir kubeområdet som beregnes av TM1.I dette eksempelet
identifiserer Gross Margin%-elementet alle celleverdier som er avledet gjennom
en regel.
v Formel - Definerer beregningen.
v

Avslutter - Avslutter alle regelsetninger med et semikolon (;).

Du finner flere opplysninger om regelsyntaks i TM1 Rules.

Bla gjennom Gross Margin%-verdiene
Eksempelvisningen Salesmargin% viser nå beregnede verdier for GrossMargin%.

Prosedyre
1. Gå til Server Explorer-vinduet og klikk på visningsikonet for
SalesCube-kuben.
2. Dobbeltklikk på visningen Salesmargin%.
Kapittel 4. Avanserte beregninger for forretningsdata
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Visningen åpnes i Cube Viewer.
Verdiene for Gross Margin%, som er avledet gjennom regelen du nettopp
opprettet, kommer frem i visningen.

Dele data mellom kuber
SalesCube-kuben inneholder ikke prisinformasjon. Prisinformasjonen for denne
kuben er lagret i en separat firedimensjonal kube med navnet PriceCube.
Du kan dele verdier mellom kuber ved å bruke DB-regelfunksjonen. Verdier blir
lagret i en kube og referert til i andre kuber. Det neste eksempelet viser hvordan
regler for en kube kan referere til verdier i en annen kube.

Prosedyre
1. Dobbeltklikk på regelen SalesCube i Server Explorer.
Regelredigereren åpnes.
2. Plasser markøren på skrivelinje nummer to.
.
3. Klikk på Område
Dialogboksen Referanse til kube viser dimensjonene til SalesCube-kuben.
4. Klikk på Account1.
Vinduet Delsettredigerer blir åpnet.
5. Velg Price i den venstre ruten og klikk på OK.
Dialogboksen Referanse til kube blir åpnet på nytt.
6. Klikk på OK.
Regelredigereren viser ['Price'] i skrivefeltet.
7. Klikk på Lik

.

8. Klikk på Databasereferanse
.
Dialogboksen Velg kube blir åpnet.
9. Velg PriceCube og klikk på OK.
Dialogboksen Referanse til kube viser dimensjonene til PriceCube-kuben.
10. Klikk på OK.
Følgende formel åpnes i regelredigereren:
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!Actvsbud,!Region,!Model,!Month)

Les formelen slik: Alle celler i SalesCube-kuben som identifiseres av
Price-elementet, henter sin verdi fra en celle i PriceCube-kuben.
PriceCube-cellen er plassert i skjæringspunktet mellom de tilsvarende
elementene i de fire dimensjonene som PriceCube deler med SalesCube.
SalesCube-cellen som identifiseres av elementene Actual, Germany, S Series 1.8
L Sedan, Price og Jan, henter sin verdi fra PriceCube-cellen som identifiseres
av elementene Actual, Germany, S Series 1.8 L Sedan og Jan.
for å plassere et semikolon i slutten av formelen.
11. Klikk på Semikolon
12. Klikk på Lagre for å lagre regelen.
Du kan nå endre en pris i PriceCube-kuben og se den samme endringen i
SalesCube-kuben. Du kan imidlertid ikke redigere prisene i SalesCube-kuben,
fordi de er avledet gjennom regelen du nettopp opprettet.
Eksempelvisningen SalesPrice inneholder prisverdiene.
Slik åpner du SalesPrice-visningen:
13. Klikk på Visninger-ikonet for SalesCube-kuben i Server Explorer-vinduet.
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14. Dobbeltklikk på visningen SalesMargin%.
Visningen åpnes i Cube Viewer, fullstendig med Price-verdier hentet fra
PriceCube-kuben.

Beregne salg
I den forrige øvelsen fikk du prisene inn i SalesCube-kuben. Hvis du endrer en
pris i PriceCube, endrer ikke TM1 den tilsvarende sales-verdien i SalesCube fordi
salgsverdien i SalesCube finnes som dataverdier i kuben. Du må opprette en regel
for å trekke ut (avlede) salgsverdiene i SalesCube fra prisene og enhetene.

Prosedyre
1. Åpne regelredigereren på nytt for SalesCube-kuben.
2. Skriv denne regelen under formelen ['Price']:
['Sales']=['Price']*['Units']\1000;
Merk: Alle verdier i SalesCube-kuben er i tusener, bortsett fra Price-verdiene
som er reelle tall. Fordi Sales-tallene må beholdes i tusener, deler du med 1000 i
regelsetningen.
3. Klikk på Lagre for å lagre SalesCube-regelen.
4. Åpne SalesPrice-visningen på nytt.
TM1 skyggelegger alle celler som identifiseres av Sales-elementet, som angir at
verdiene i disse cellene er avledet gjennom regler.
5. Endre enhetsverdien for januar til 10 000 ved å skrive 10000 i cellen ved
skjæringspunktet mellom Units og Jan.
6. Trykk på F9 for å beregne celleverdiene på nytt.
7. Legg merke til de nye salgsverdiene for januar.

Merk: Gross Margin%-verdien for januar oppdateres fordi denne verdien er
avledet av en regel, med referanser til Sales-elementet.
8. Gjenopprette verdien 313 til cellen i skjæringspunktet mellom Jan og Sales.
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Begrense regler til enkle verdier
I den forrige øvelsen opprettet du en regel som gjaldt for alle celler som inneholdt
salgstall. Denne typen regel overstyrer konsolideringer i dimensjoner og gir feil
resultat. I den neste øvelsen skal du undersøke en kvartalsvis totalsum gjennom et
sektorregneark og begrense SalesCube-regelen til enkle verdier, slik at
konsolideringer fungerer på riktig måte.

Prosedyre
1. Åpne eksempelvisningen Sales1qtr til SalesCube-kuben.
for å dele opp visningen i et Excel-regneark.
2. Klikk på Sektor
Sektoren blir vist slik:

3. Lagre sektorregnearket med navnet Test.
4. Undersøk Sales-verdien for 1Quarter i celle B10.
Ifølge SalesCube-regelen er verdien produktet av å multiplisere første
kvartalspris med en brøk (1/1000) for første kvartalsenheter. I stedet skal
verdien være konsolideringen av salg for de første tre månedene. Verdiene som
er avledet av SalesCube-regelen (slik den eksisterer for øyeblikket), har prioritet
over verdiene som er avledet gjennom konsolidering. For å rette dette må du
endre regelen slik at den ikke beregner verdiene for konsoliderte elementer.
5. Åpne SalesCube-regelen i regelredigereren.
6. Sett inn N: på tredje linje foran ['Price'], slik at formelen ser slik ut:
[’Sales’]=N:>[’Price’]*[’Units’]\1000;

N: begrenser regelen til celler som bare identifiseres av enkle elementer.
Regelen gjelder ikke lenger konsoliderte elementer og lar igjen konsolideringer
fungere på riktig måte.
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7. Klikk på Lagre for å lagre den redigerte regelen.
8. Trykk på F9 for å beregne testregnearket på nytt.
Den riktige verdien blir nå vist i skjæringspunktet mellom Sales og 1Quarter.

Beregne en gjennomsnittspris
Undersøk verdien Price, 1Quarter i testregnearket. Dette tallet er summen av
prisene for januar, februar og mars. Tallet skal imidlertid gjenspeile
gjennomsnittsprisen for de tre månedene. Denne regelsetningen gir ønsket verdi:
[’Price’]=C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

C: begrenser denne regelsetningen til konsolideringer, det vil si bare når ett eller
flere elementer som identifiserer en Price-celle, er konsoliderte elementer.

Prosedyre
1. Åpne regelredigereren på nytt for SalesCube-kuben.
2. Oppgi følgende setning uten områdedefinisjon, som den tredje linjen i
skrivefeltet.
['Price']=DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);C:['Sales']\
['Units']*1000;
Du utelater områdedefinisjonen siden du allerede har definert Price-området i
linje nummer to. Hvis du vil bruke ulike formler på det samme området,
definerer du området og oppgir deretter formlene i rekkefølge.
3. Klikk på Lagre for å lagre den redigerte regelen.
4. Trykk på F9 i testregnearket for å utføre en ny beregning og oppdatere
verdiene.
Legg merke til verdien Price, 1Quarter, som fremdeles viser verdien 76.132,59.
Årsaken er at TM1 bruker den første regelformelen den støter på som gjelder
cellen Price, 1 Quarter:
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Denne setningen er riktig bare for celler på N-nivå, for eksempel Price og Jan.
Konsoliderte Price-verdier skal beregnes gjennom den andre Price-setningen.
Ved å begrense den første Price-formelen til bare celler på N-nivå, gjør du TM1
i stand til å bruke den andre Price-formelen på konsolideringer.
Merk: TM1 evaluerer regelsetningene i den rekkefølgen de blir vist i en regel,
men den første formelen for et gitt område har høyere prioritet enn
etterfølgende formler for det samme området. Hvis du har flere regelsetninger
som viser til samme område, bør du sette dem i rekkefølgen minst begrensende
til mest begrensende. Du finner flere opplysninger under “Ordne
regelsetninger” på side 54.
5. Hvis du skal begrense den første Price-formelen til celler på N-nivå, åpner du
regelen SalesCube i regelredigereren.
6. Sett inn N: foran første del av formelen i den første Price-setningen:
[’Price’]=N:>DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Hele regelen for Price-området ser nå slik ut:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

7. Klikk på Lagre for å lagre regelen.
8. Trykk på F9 i testregnearket for å utføre en ny beregning og vise de oppdaterte
verdiene.
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Alle Price-verdier skal nå gjenspeile riktige beregninger, med 1 Quarter,
Price-verdien som en gjennomsnittsverdi for de tre første månedene i året.

Linke to asymmetriske kuber
De fleste bedrifter trekker ikke ut administrasjonskostnader etter produkt under
Gross Margin-linjen. Disse tallene, for eksempel leie og utstyr, er bare tilgjengelige
på regions- og avdelingsnivå. Strukturen på kostnadstallene er med andre ord ikke
symmetrisk med salgstallene. Du vil derfor vanligvis lagre dataene i separate
kuber.
Kostnadsdataene som samsvarer med salgsdataene i SalesCube-kuben, er
tilgjengelige i PnLCube-kuben. De to kubene sammenliknes slik:
v PnLCube har fire dimensjoner. Kostnadsdataene er dimensjonert etter versjon
(faktisk mot budsjett), region, konto og måned.
v SalesCube har fem dimensjoner. Salgsdataene er dimensjonert etter versjon
(faktisk mot budsjett), region, produkt (modell), konto og måned.
v De to kubene deler tre dimensjoner: Region, Actvsbud og Month.
v Måleverdier som er sporet i disse kubene, identifiseres av elementer i forskjellige
dimensjoner. SalesCube bruker Account1-dimensjonen. PnLCube bruker
Account2-dimensjonen.
v PnLCube har ingen data for Sales eller Variable Costs. Disse verdiene er allerede
beregnet i SalesCube.
I den neste øvelsen skal du skrive regler for PnLCube som trekker ut salg og
variable kostnader fra SalesCube.

Prosedyre
1. I Server Explorer-vinduet høyreklikker du på PnLCube og klikker på Opprett
regel.
Regelredigereren åpnes.
2. Skriv to setninger for å oppgi at verdiene for Sales og Variable Costs i PnLCube
skal trekke ut de tilsvarende verdiene fra SalesCube.
v Opprett denne salgsformelen på den første linjen i skrivefeltet:
[’Sales’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud,
!Region, ’Total’,
’Sales’, !Month);

v Opprett Variable Costs-formelen på den andre linjen:
[’Variable
Costs’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud, !Region,
’Total’, ’Variable Costs’, !Month);

3. Klikk på Lagre for å lagre reglene.
Merk: Legg merke til at verdiene for Sales og Variable Costs nå blir vist i
kuben. Gross Margin-verdiene er også tilgjengelige fordi du definerte Gross
Margin i Account2-dimensjonen som forskjellen mellom Sales og VariableCosts.
4. Åpne eksempelregnearket TwoCubes i Microsoft Excel.
TwoCubes-regnearket er satt opp slik at det samtidig trekker ut tall fra
SalesCube og PnLCube. Dette regnearket viser hvordan tall kan flyte mellom to
kuber.
La oss endre Units-tallet i celle B6 til et stort tall, slik at du kan se virkningen
av endringen gjennom regnearket.
5. Klikk på celle B6 og skriv 100000.

66

TM1 for utviklere

6. Trykk på F9 for å beregne regnearket på nytt.
Legg merke til at Units-verdien for S Series 2.5 L Sedan endrer Sales-verdien for
modellen og modellens totalsum. Disse endringene påvirker Sales-verdien for
PnLCube, og sprer seg hele veien ned til verdien Earnings Before Taxes i
PnLCube.
Merk: Alle celleverdiene i dette regnearket er et resultat av referanser til to
kuber, SalesCube eller PnLCube. Regnearket utfører ingen beregning av
verdiene.

Opprette gjennomdrillingsprosesser og regler
Du kan opprette en drillprosess og drillregler for å knytte en celle til flere
detaljerte data. Disse dataene kan gi underliggende detaljer eller andre
opplysninger som er relevante for cellen.
TM1-gjennomdrilling består av to komponenter.
v Drillprosess - definerer de detaljerte dataene du vil knytte til en celle
v Regel for drilltildeling - definerer relasjonen mellom cellen og detaljerte data
Etter at du har opprettet en drillprosess og en regel for drilltildeling, kan du utføre
prosessen og åpne de detaljerte dataene i et nytt vindu og dermed "drille gjennom"
til et nytt detaljnivå.

Opprette en drillprosess
En drillprosess er en TurboIntegrator-prosess som definerer de detaljerte dataene
som blir åpnet i et nytt vindu. Kuben som gjennomdrillingen kommer fra, kalles
opprinnelig kube.
Før du oppretter en drillprosess, bør du kjenne til dataene du skal åpne når du
driller fra den opprinnelige kuben.

Prosedyre
1. Høyreklikk på den opprinnelige kuben i Server Explorer.
2. Klikk på Drill, Opprett drillprosess.
Det første vinduet i konfigureringsveiviseren for drillprosessen blir åpnet.
Veiviseren viser en tabell med parameterverdier for den opprinnelige kuben og
alle tilhørende dimensjoner. TM1 bruker disse parameterverdiene til å
konfigurere drillprosessen. Når du utfører drillprosessen for å drille fra en
opprinnelig kube til detaljerte data, oppdaterer TM1 parameterverdiene for å
vise kubeplasseringen som gjennomdrillingsprosessen kommer fra.
3. Klikk på Neste.
Det andre vinduet i veiviseren for jobboppsett for drillprosessen blir åpnet.
4. Velg Datakildetype for de detaljerte dataene du vil gjennomdrille fra den
opprinnelige kuben.
Det finnes tre Datakildetype-alternativer.
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Alternativ

Beskrivelse

ODBC

Driller fra den opprinnelige kuben til en ODBC-kilde. ODBC-kilden
må kunne åpnes fra datamaskinen der IBM Cognos TM1-serveren
kjører.
Merk: MERK: TM1 krever DataDirect-drivere for å åpne en Oracle
ODBC-kilde i Solaris eller AIX. Disse driverne blir ikke levert med
TM1, men må anskaffes separat.

Kubevisning

Driller fra den opprinnelige kuben til en annen kubevisning. Du kan
drille til alle kuber som ligger på samme server som den opprinnelige
kuben.
Du kan definere en datakilde for kubevisning som overskrider den
maksimale størrelsen på minnet som TM1 kan tildele når du åpner en
visning. Standard minnegrense for MaximumViewSize-parameteren i
filen Tm1s.cfg er 100 MB på et 32-biters system og 500 MB på et
64-biters system.
Viktig: Hvis du ikke oppgir den maksimale visningsstørrelsen i
konfigurasjonsfilen, viser TM1 en feilmelding når du forsøker å drille
til kubevisningen.

Annet

Driller fra den opprinnelige kuben til en datakilde som støttes av
TurboIntegrator.

TM1 viser alternativene for datakildetypen du valgte i veiviseren.
5. Definer datakilden.
v Hvis du har en ODBC-datakilde, må du oppgi følgende informasjon:
Alternativ

Beskrivelse

Datakildenavn

Navnet på ODBC-datakilden (DSN) du vil ha tilgang til når du
driller fra den opprinnelige kuben.

Brukernavn

Gyldig brukernavn for pålogging til ODBC-kilden.

Passord

Passord for brukernavnet.

Spørring

Spørring som definerer dataene som skal returneres fra
ODBC-kilden. Resultatet av spørringen blir vist i et separat
vindu når du driller fra den opprinnelige kuben.

v Hvis du har en kubevisning som datakilde, må du oppgi følgende
informasjon:
Element

Beskrivelse

Datakildenavn

Navnet på visningen du vil åpne når du driller fra den
opprinnelige kuben. Klikk på Bla gjennom for å velge et
visningsnavn eller opprette en visning.

v Hvis du har en annen datakilde, klikker du på Start TurboIntegrator for å
definere datakilden.
6. Klikk på Fullfør.
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Dialogboksen Lagre prosess som blir åpnet.
7. Oppgi et navn på drillprosessen i boksen Navn.
Merk: Det anbefales at du bruker et drillprosessnavn som identifiserer den
opprinnelige kuben som er knyttet til drillprosessen. Hvis du for eksempel
oppretter en drillprosess for å drille fra kuben PriceCube til en ODBC-kilde,
kaller du drillprosessen PriceCubeToODBCSource. Denne navngivningsregelen
gjør det enklere å gjenkjenne drillprosessnavn når du redigerer en drillprosess
eller velger fra flere drillprosesser som er knyttet til en kube.
8. Klikk på Lagre.
TM1 lagrer drillprosessen som en TurboIntegrator-prosess, men legger til
prefikset du tildelte i trinn 7 med strengen }Drill_. Hvis du for eksempel lagrer
en drillprosess med navnet PriceCubeToODBCSource, lagrer TM1 prosessen
som }Drill_PriceCubeToODBCSource.

Redigere drillprosesser
Når du oppretter en drillprosess med en kubevisning som datakilde, setter
TurboIntegrator inn funksjonen ReturnViewHandle('Cube','View') over eller under
området for genererte setninger, som du finner på underflippen Epilog på flippen
Avansert i vinduet TurboIntegrator.
Hvis du endrer datakilden for en drillprosess, blir ikke funksjonen oppdatert med
den nye kilden fordi funksjonen er utenfor området Genererte setninger. Du må
redigere kubevisningsdatakilden i ReturnViewHandle-funksjonen for
drillprosessen.
Merk: Hvis du har en drillprosess med en ODBC-datakilde, setter ikke
TurboIntegrator inn ReturnViewHandle-funksjonen. Du trenger derfor ikke å
redigere funksjonen når du endrer en ODBC-datakilde for en drillprosess.

Prosedyre
1. I Server Explorer høyreklikker du på den opprinnelige kuben som
drillprosessen er tilknyttet.
2. Klikk på Drill, Rediger drillprosess.
Velg-dialogboksen blir åpnet.
3. Velg en drillprosess og klikk på OK.
TurboIntegrator-vinduet blir åpnet.
4. Klikk på flippen Avansert.
5. Klikk på flippen Epilog.
6. Rediger ReturnViewHandle-funksjonen slik at den gjenspeiler den nye
visningen.
Hvis du for eksempel bruker Europe_1Q-visningen i Sales-kuben som en
datakilde, ser ReturnViewHandle-funksjonen slik ut:
ReturnViewHandle(’Sales’,’Europe_1Q’)

7. Klikk på Lagre.
8. Lukk TurboIntegrator-vinduet.

Slette drillprosesser
Følg disse trinnene når du skal slette en drillprosess:
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Prosedyre
1. I Server Explorer høyreklikker du på den opprinnelige kuben som
drillprosessen er tilknyttet.
2. Klikk på Drill, Slett drillprosess.
Dialogboksen Slett drillprosesser blir åpnet.
3. Velg prosessen(e) du vil slette.
v Hvis du skal velge flere tilstøtende drillprosesser, klikker du og drar over
prosessene.
v Hvis du skal velge flere ikke-tilstøtende prosesser, holder du Ctrl-tasten nede
og klikker på hver drillprosess.
4. Klikk på OK.

Opprette en regel for drilltildeling
En regel for drilltildeling er en TM1-regel som linker kubeceller med beslektede
detaljer. Som angitt ovenfor, kan relaterte data være en kubevisning, en
ODBC-kilde eller en annen datakilde som kan åpnes gjennom TurboIntegrator.

Prosedyre
1. Velg den opprinnelige kuben du vil opprette en drilltildelingsregel for, i Server
Explorer.
2. Klikk på Kube, Drill, Opprett regel for drilltildeling.
Regelredigereren blir åpnet.
Fortsett med trinn 3 til og med 8 for hver kube som skal knyttes til detaljerte
data.
3. Klikk på Område
til detaljerte data.

for å definere kubecellene (området) du vil knytte

Når du klikker på områdeknappen, åpnes dialogboksen Referanse til kube.
4. Følg en av disse fremgangsmåtene når du skal definere området:
v Hvis du vil definere området som hele kuben, klikker du på OK.
v Hvis du vil begrense områdedefinisjonen, klikker du på dimensjonsknappene
og velger elementene som definerer cellene du vil knytte til detaljerte data.
Klikk deretter på OK.
5. Klikk på Lik

.

.
6. Klikk på Streng
7. Skriv navnet på drillprosessen i enkeltanførselstegn for å definere de detaljerte
dataene du vil knytte til området. Skriv for eksempel 'PriceCubeToSource'.
Advarsel: Ikke inkluder prefikset }Drill_ i drillprosessnavnet. Eksempel: Skriv
'PriceCubeToSource' hvis drillprosessen heter }Drill_PriceCubeToSource.
Du kan knytte flere drillprosesser til et område. Sett alle drillprosesser i
enkeltanførselstegn og skill dem med komma.
Merk: Du kan også bruke betingelser eller andre funksjoner når du skal
returnere navnet på en drillprosess.
.
8. Klikk på Semikolon
Semikolon angir slutten av en regelsetning.
9. Klikk på Lagre.
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Resultater
Du kan nå drille gjennom til detaljerte data som du har opprettet en drillprosess
og en drilltildelingsregel for.

Eksempel på gjennomdrilling (drill-through)
Denne delen beskriver hvordan du oppretter en drillprosess og regel for
drilltildeling, slik at du kan drille fra kuben SalesByQuarter til en relasjonstabell,
som er den opprinnelige kilden til kubedataene. Tabellen inneholder data på
månedsnivå, mens SalesByQuarter-kuben inneholder data på kvartalnivå. Hvis du
driller gjennom til relasjonskilden, kan du vise underliggende detaljer for
kubedataene.

Konfigurere ODBC-datakilden
Eksempelet i denne delen viser en gjennomdrilling til en ODBC-kilde
(Access-database). Før du ser på eksempelet, må du konfigurere ODBC-datakilden.

Prosedyre
1. Åpne dialogboksen for Microsoft Windows ODBC Datakildeadministrator.
Fremgangsmåten for å åpne denne dialogboksen varierer avhengig av hvilken
Microsoft Windows-versjon du bruker. Du finner mer informasjon om dette i
Microsoft Windows-hjelpen.
2. Klikk på Legg til på flippen System-DSN.
Dialogboksen Opprett ny datakilde blir åpnet.
3. Velg Microsoft Access Driver og klikk på Fullfør.
Dialogboksen for ODBC Access-konfigurering blir åpnet.
4. Skriv TM1 _sample_data i boksen Navn på datakilde.
5. Klikk på Velg.
Dialogboksen Velg database blir åpnet.
6. Naviger til \installeringskatalog\Custom\TM1Data\PData\RelationalData og
velg Sales.mdb.
7. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Velg database.
8. Klikk på OK for å lukke dialogboksen for ODBC-administratoren.
Access-databasen Sales er nå tilgjengelig som en ODBC-kilde. Drillprosessene
som er brukt som eksempler, bruker denne ODBC-datakilden.

Opprette en drillprosess
Du kan nå opprette en drillprosess for kuben SalesByQuarterCube. Drillprosessen
definerer en ODBC-datakilde som detaljerte data som kan vises når du driller fra
kuben SalesByQuarterCube.

Prosedyre
1. Høyreklikk på SalesByQuarterCube i Server Explorer.
2. Klikk på Drill, Opprett drillprosess.
Konfigureringsveiviseren for drillprosessen blir åpnet. Tabellen inneholder
standardparameterne for drillprosessen.
3. Velg parameterverdien Year.
4. Klikk på Velg element.
Delsettredigereren blir åpnet.
5. Velg 1 Quarter og klikk på OK.
Kapittel 4. Avanserte beregninger for forretningsdata
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6. Gjenta trinn 3 til og med 5 for å endre Gross Margin%-parameterverdien til
Units.
7. Klikk på Neste.
Det andre skjermbildet i veiviseren åpnes.
8. Velg ODBC som datakildetype.
9. Klikk på Bla gjennom ved siden av datakildenavnet og velg
TM1_sample_data.
10. Oppgi admin som brukernavn.
11. Skriv den følgende spørringen i boksen Spørring.
Denne spørringen er spesifikk for Access-eksempeldatabasen. Den bruker
IIF-funksjoner som er unike for Access, og kan ikke brukes mot andre
databaser.
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)))))
)
)

Merk: Sørg for at du setter spørsmålstegn (?) rundt referanser til
TM1-parameternavn.
12. Klikk på Fullfør.
Dialogboksen Lagre prosess som blir åpnet.
13. Lagre prosessen som RELATIONALTABLE_SalesByMonth.

Resultater
den nye drillprosessen blir vist som en tilgjengelig prosess på serveren. Legg
merke til at prosessnavnet inneholder prefikset }Drill_, som angir at det er en
drillprosess.
Du kan nå opprette en regel for drilltildeling for å gjøre ODBC-datakilden
tilgjengelig fra kuben SalesByQuarterCube.

Opprette en drilltildelingsregel for SalesByMonth
Følg disse trinnene for å opprette en regel for drilltildeling som gjør prosessen
RELATIONALTABLE_SalesByMonth tilgjengelig fra kuben SalesByQuarterCube:

Prosedyre
1. Høyreklikk på SalesByQuarterCube i Server Explorer.
2. Klikk på Drill, Opprett regel for drilltildeling.
Regelredigereren blir åpnet.
3. Skriv denne regelen i den store boksen:
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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’,’’);

Denne regelen angir at drillprosessen RELATIONALTABLE_SalesByMonth blir
utført når du velger drillalternativet fra en celle som enten
v identifiseres av elementet Year og elementer på 0-nivå fra andre dimensjoner
v identifiseres av alle elementer på 0-nivå
4. Lagre regelen.
Du kan nå teste gjennomdrillingsfunksjonaliteten for kuben
SalesByQuarterCube.

Vise gjennomdrillingseksempelet
Følg disse trinnene for å vise resultatet av drillprosessen og regelen for
drilltildeling:

Prosedyre
1. Åpne Drill_relational-visningen i SalesByQuarterCube.
2. Høyreklikk på cellen i skjæringspunktet mellom Units og Year.
3. Klikk på Drill.
Det blir vist et ekstrakt fra TM1_sample_data-kilden, med månedsdetaljer for
cellen.
4. Klikk på OK for å lukke vinduet.
5. Drill gjennom andre celler i Drill_relational-visningen for å se månedsdetaljene.
Det bør være mulig å drille gjennom alle celler i visningen.
6. Endre tittelelementet Region fra Germany til Europe.
7. Høyreklikk på en celle i visningen.

Resultater
Merk: Drill-alternativet er ikke tilgjengelig. Årsaken er at drilltildelingsregelen for
SalesByQuarterCube angir at Drill-alternativet bare er tilgjengelig for celler som
identifiseres av elementer på 0-nivå, eller for celler som identifiseres av
Year-elementet og elementer på 0-nivå. Europe er en konsolidering og
Drill-alternativet er derfor ikke tilgjengelig.

Overvåke regelstatistikk
Du kan overvåke regelstatistikk som gir deg innsikt i hvor ofte de ulike setningene
i en regel blir utført, og hvor lenge det tar å kjøre en regelsetning.

Om denne oppgaven
Statistikk om regelutføring blir lagret i kontrollkuben }StatsByRule.
Hver gang en regel blir endret eller kompilert, blir dataene for den regelen fjernet
og oppdatert i kontrollkuben }StatsByRule. Det gjør at du kan se virkningen av en
regelendring umiddelbart. Dataene i kontrollkuben }StatsByRule blir ikke bevart
mellom serversesjoner. De blir fjernet hver gang du starter TM1-serveren på nytt.
Kuben }StatsByRule inneholder tre dimensjoner:
v }Cubes - Inneholder elementer tilsvarende hver enkelt kube på TM1-serveren.
Kapittel 4. Avanserte beregninger for forretningsdata
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v }LineNumber - Inneholder elementene 1 til og med 10.000, tilsvarende
linjenummeret i en .rux-fil med TM1-regler.
Tips: TM1 Rules Editor viser ikke linjenumre. Åpne .rux-filen i et
tekstredigeringsprogram som støtter linjenumre for å få se linjenumrene for en
regel.
v }Rules Stats - Inneholder elementer tilsvarende informasjonen og statistikken
som er samlet inn for regler, inkludert:
– Rule Text - Den første delen av en regelsetning, for å hjelpe deg med å
identifisere setningen.
– Total Run Count - Det totale antall ganger regelsetningen er kjørt.
– Min Time - Den korteste tiden det har tatt å kjøre regelsetningen, i
millisekunder.
– Max Time - Den lengste tiden det har tatt å kjøre regelsetningen, i
millisekunder.
– Total Time - Den totale tiden det har tatt å kjøre regelsetningen, i
millisekunder.
– Last Run Time - Tiden, i millisekunder, det tok å kjøre den siste utføringen av
regelsetningen.
Innsamling av regelstatistikk blir aktivert per kube ved å definere egenskapen
RULE_STATS til YES i kontrollkuben }CubeProperties.
Merk: Innsamlingen av regelstatistikk fører til en liten ytelseskostnad som øker jo
oftere regelen utføres. Du bør aktivere statistikkinnsamling bare når du skal utføre
feilsøking eller justere reglene dine. Ved normal drift bør du deaktivere
statistikkinnsamling.

Prosedyre
1. Åpne kontrollkuben }CubeProperties.
2. For hver regel du vil samle inn statistikk for, skriver du YES i cellen i
skjæringspunktet mellom kubenavnet og egenskapen RULE_STATS.

Merk: RULE_STATS er en dynamisk parameter. Den krever ikke omstart av
serveren for å tre i kraft, men det kan være en forsinkelse på opptil 60
sekunder før egenskapen blir tatt i bruk.
TM1-serveren samler nå inn statistikk for reglene der egenskapen RULE_STATS
er YES. Eventuell utføring av reglene fra nå av, vil føre til at data blir lagret i
kontrollkuben }StatsByRule.
Når du vil deaktivere innsamlingen av regelstatistikk, setter du egenskapen
RULE_STATS til NO.
3. Åpne kontrollkuben }StatsByRule.
4. Se gjennom statistikken som er lagret for hver enkelt setning i TM1-regelen din.
Denne statistikken kan hjelpe deg med å identifisere hvilke setninger som
kanskje kjøres oftere enn tiltenkt, eller som bruker lang tid på å bli utført. Du
kan bruke denne informasjonen til å endre reglene dine.
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}LineNumber-elementene i denne visningen samsvarer med linjenumrene i den
tilknyttede .rux-filen. Hvis en regelsetning dekker flere linjer i .rux-filen, er
linjenummeret i denne visningen den linjen der regelsetningen starter.
Tidene for Min Time, Max Time, Avg Tme, Last Run time og Total Time er i
millisekunder (ett tusendels sekund). Noen regelsetningen utføres raskere enn 1
millisekund, noe som gir resultatet 0 for tiden. Det er mulig for en enkel
regelsetning å blir kjørt flere ganger, men at Total Time likevel viser 0.
5. Hvis du vil vise statistikk for en annen regel, velger du det tilknyttede
kubenavnet fra dimensjonen }Cubes øverst i visningen.

Feilsøke regler
TM1 inneholder et verktøy som kalles for regelsporer, som er til hjelp når du skal
utvikle og feilsøke regler. Funksjonaliteten til regelsporeren er bare tilgjengelig i
Cube Viewer.
Med regelsporeren kan du gjøre følgende:
Spor beregninger
Kontroller at regler blir tildelt til valgte celler og beregnet på riktig måte,
eller spor banen til konsoliderte elementer
Spor matere
Kontroller at valgte bladceller mates til andre celler på riktig måte
Kontroller matere
Kontroller at underordnede celler til en valgt konsolidert celle, mates på
riktig måte

Spore beregninger
Hvis du skal spore en beregning, uavhengig av konsolidering eller regelberegning,
høyreklikker du på cellen som inneholder beregningen, og klikker på Spor
beregning.
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Vinduet Regelsporer blir åpnet. Herfra kan du spore en beregning til komponenter
på bladnivå. Regelsporervinduet inneholder to ruter.
v Sporer beregning (øverste rute) - Viser definisjonen til den gjeldende
celleplasseringen, med et ikon som angir om verdien i cellen er avledet av
eller Regler
. Viser også den gjeldende verdien til cellen.
Konsolidering
Hvis verdien er avledet av regler, blir regelen vist på statuslinjen i ruten Sporer
beregning.
v

Sporing (nederste rute) - Viser komponentene til det første konsoliderte
elementet eller den første regelen i celledefinisjonen. Du kan dobbeltklikke på en
hvilken som helst oppføring i den nederste ruten for å spore en bane til
elementene på bladnivå som definerer cellen.

Eksempel på sporing av regelberegning (enkelt)
Følg disse trinnene når du skal vise et enkelt eksempel på sporing av en
regelberegning:

Prosedyre
1. Åpne visningen Trace_simple i kuben SalesCube.
Denne visningen inneholder Price-verdiene som er avledet gjennom regler du
opprettet tidligere i denne delen.
2. Høyreklikk på cellen i skjæringspunktet mellom Price og Jan.
3. Velg Spor beregning.
Vinduet Regelsporer blir åpnet.
I ruten Sporer beregning, øverst, viser TM1 gjeldende celledefinisjon sammen
, for å angi at celleverdien er avledet gjennom regler.
med Regler-ikonet
Regelen som gjelder for cellen er skyggelagt, og den beregnede verdien til
cellen blir vist nederst til høyre i ruten.
TM1 viser en evaluering av regelen som gjelder for gjeldende celle, i ruten
Sporing nederst. I dette eksempelet er regelen
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

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

fordi gjeldende celle er en N:-plassering (som ikke definert av noen
konsolideringer).
Du vet nå at cellen SalesCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Price, Jan)
henter sin verdi fra PriceCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Jan).

Eksempel på sporing av konsolidering (komplekst)
Det forrige enkle eksempelet viser hvordan regelsporeren arbeider for celler på
N-nivå. Det neste eksempelet viser hvordan du kan bruke regelsporeren til å spore
verdier som omfatter konsolideringer.

Prosedyre
1. Åpne visningen Trace_complex i kuben SalesCube.
2. Høyreklikk på cellen i skjæringspunktet mellom Sales og 1 Quarter.
3. Klikk på Spor beregning.
Regelsporeren blir åpnet.
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I ruten Sporer beregning, øverst, viser TM1 gjeldende celledefinisjon sammen
, som angir at celleverdien er avledet gjennom
med konsolideringsikonet
konsolidering. Verdien til den konsoliderte cellen blir vist nederst til høyre i
ruten.
I ruten Sporing nederst viser TM1 komponentene til det første konsoliderte
elementet i celledefinisjonen. I dette eksempelet er T Series det første
konsoliderte elementet i SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales, 1Quarter).
TM1 viser T Series-komponentene med tilhørende verdier.
4. Dobbeltklikk på T Series 2.8L Coupe i ruten Sporing.
Du sporer nå verdien til SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales, 1Quarter)
gjennom T Series 2.8L Coupe.
Ruten Sporer beregning viser nå celledefinisjonen for elementet du
dobbeltklikket på.
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales,
1 Quarter)

Ruten Sporing viser nå komponentene til det første konsoliderte elementet i
denne celledefinisjonen. Det første konsoliderte elementet i SalesCube(Actual,
Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales, 1 Quarter) er 1 Quarter. TM1 viser de tre
komponentene Jan, Feb og Mar med tilhørende verdier.
foran hvert komponentnavn i
Legg merke til at det blir vist et regelikon
ruten Sporing. Det betyr at komponentverdiene er avledet gjennom regler.
5. Dobbeltklikk på Jan i ruten Sporing.
Du sporer nå verdien til SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales, 1Quarter)
gjennom T Series 2.8L Coupe og Jan.
Ruten Sporer beregning viser nå celledefinisjonen for elementet du
dobbeltklikket på. I dette tilfellet SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L
Coupe, Sales, Jan). Denne cellen beregnes av en regel, ['Sales']=N:['Price']\
['Units']*1000, som er skyggelagt. Den konsoliderte verdien, 18730.0772, til
cellen blir vist nederst til høyre i ruten.
Ruten Sporing viser nå komponentene til regelformelen og tilhørende verdier.
Komponenten Price har verdien 43156.86 og er avledet av en annen regel.
Komponenten Units har verdien 434 og er en inndataverdi som angitt med et
grått punkt .
Hvis disse verdiene settes inn i formelen, ser du at (43156.86 X 434)\1000 =
18730.0772, som bekrefter verdien til SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L
Coupe, Sales, Jan).
6. Dobbeltklikk på Price for å vise regelen som brukes for å avlede Price-verdien.
Denne regelen beregner Price:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Denne regelen evalueres til
PriceCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Jan)

som vises i ruten Sporing som en inndataverdi, angitt av et grått punkt
betyr at du ikke kan spore beregningen ytterligere.

, som

Spore en ny beregningsbane
Du kan klikke på en hvilken som helst celledefinisjon i ruten Sporer beregning i
regelsporeren, for å starte sporing av en ny beregningsbane.
Hvis du for eksempel bruker det forrige komplekse eksempelet, kan du klikke på
den første celledefinisjonen i ruten Sporer beregning for å starte sporing av en ny
bane gjennom T Series-konsolideringen.
Kapittel 4. Avanserte beregninger for forretningsdata
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Når du klikker på en celledefinisjon i ruten Sporer beregning, viser ruten Sporing
komponentene til det første konsoliderte elementet i celledefinisjonen. Du kan
deretter dobbeltklikke på en komponent for å starte sporing av en ny
beregningsbane.

Spore matere
Med regelsporeren kan du spore måten valgte celler mater andre celler på.
Fordi du bare kan mate andre celler fra et bladelement, er kommandoen Spor
matere tilgjengelig for bladcellene du definerer ved hjelp av regler, men den er
ikke tilgjengelig for konsoliderte celler.

Prosedyre
1. Høyreklikk på cellen du vil spore i Cube Viewer.
2. Klikk på Spor matere.
Vinduet Regelsporer blir åpnet. Dette vinduet inneholder to ruter.
Sporer matere (øverste rute) - Viser definisjonen av gjeldende
celleplassering og matingsreglene som er knyttet til den gjeldende cellen.
v Sporing (nederste rute) - Viser plasseringene som er matet av den gjeldende
cellen.
3. Dobbeltklikk på plasseringen i ruten Sporing.
Denne plasseringen blir gjeldende celleposisjon i ruten Sporer matere, og ruten
Sporing viser eventuelle plasseringer som er matet av den gjeldende cellen.
4. Fortsett med å dobbeltklikke på plasseringene i ruten Sporing til du har sporet
alle matere til nivået du trenger.
v

Kontrollere matere
Hvis en kube inneholder en regel med SKIPCHECK- og FEEDERS-setninger, kan
du bruke regelsporeren til å kontrollere at TM1 mater komponentene i
konsolideringen på riktig måte.

Prosedyre
1. Høyreklikk på den konsoliderte cellen du vil kontrollere i Cube Viewer.
2. Klikk på Kontroller matere (Check Feeders).
Regelsporeren blir åpnet. Dette vinduet inneholder to ruter.
v Kontrollerer matere (øverste rute) - Viser definisjonen til den gjeldende
cellen (konsolidering)
v Sporing (nederste rute) - Viser alle komponenter i konsolideringen som er
matet feil
Hvis ruten Sporing er tom, betyr det at konsolideringen er matet på riktig måte
og kubeverdiene er nøyaktige.
Hvis ruten Sporing viser komponentene i konsolideringen, må du redigere
regelen som er knyttet til den gjeldende kuben for å tilføye
FEEDERS-setningene som mater alle de angitte komponentene.
Merk: Du kan bare kontrollere matere (FEEDERS) for en celle en gang per
TM1-sesjon. Selve handlingen som kontrollerer materne, mater komponentene i
konsolideringen. Eventuelle senere materkontroller gir ikke nøyaktige resultater.
Hvis du vil kontrollere materne for en celle flere ganger, må du resirkulere
(tømme minnet) på IBM Cognos TM1-serveren før hver kontroll.

78

TM1 for utviklere

Kapittel 5. Organisere objekter i TM1-applikasjoner
IBM Cognos TM1 lar deg organisere objekter logisk etter applikasjon og type.
Denne delen beskriver hvordan du oppretter TM1-applikasjoner.

Oversikt over TM1-applikasjoner
TM1-applikasjoner er objekter som fungerer som virtuelle mapper for organisering
av snarveier til andre TM1-objekter, filer og URLer i en logisk, jobbspesifikk
gruppering.
Du ønsker for eksempel å opprette en applikasjon som organiserer alle
TM1-objekter og relaterte filer for en nordamerikansk salgsorganisasjon.
Du setter inn objekter, filer og URLer i en applikasjon ved å opprette en snarvei
eller referanse. Applikasjoner og referanser er en rask og organisert metode når du
skal åpne målobjekter som referansene peker på.

Referansetyper
IBM Cognos TM1-applikasjoner kan inneholde referanser til følgende elementer:
TM1-objekter
En applikasjon kan inneholde referanser til alle typer TM1-objekter, bortsett
fra regler og replikeringer.
Du kan referere til TM1-objekter på samme IBM Cognos TM1-server som
inneholder applikasjonen, eller en annen TM1-server du har tilgang til.
Filer

En applikasjon kan referere til alle typer filer, for eksempel et
Excel-regneark, Word-dokument eller en annen fil. Du kan referere til en
hvilken som helst Excel-fil, uavhengig av om filen inneholder TM1-sektorer
eller andre TM1-funksjoner.
Du kan referere til både eksterne og opplastede filer.
En referanse til en ekstern fil gir en snarvei til en fil som finnes i en
felleskatalog på nettverket.
En referanse til en fil som er lastet opp, lagrer en kopi av originalfilen på
TM1-serveren. Endringer som gjøres i originalfilen utenfor TM1, gjenspeiles
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ikke automatisk i kopien av filen som er lastet opp til TM1-serveren. Du
må oppdatere filen på serveren for å gjøre endringene tilgjengelige.
URLer En applikasjon kan inneholder liker til websider eller ressurser som bruker
HTTP- eller HTTPS-protokollen.

Virkemåte for referanser
Det er viktig å forstå at objekt- og filreferanser som legges til i en applikasjon, bare
finnes som referanser - som snarveier som åpner opprinnelige IBM Cognos
TM1-objekter eller -filer. Sletting av en referanse i en applikasjon er forskjellig fra
sletting av TM1-kildeobjektet eller -kildefilen:
v Hvis du sletter en referanse i en applikasjon, påvirker ikke det TM1-kildeobjektet
eller -kildefilen. Det er bare referansen som blir slettet.
v Hvis du sletter et kildeobjekt i TM1 eller en fil på disken, bryter du den
tilsvarende referansen i en applikasjon, men du sletter ikke referansen.
Referansen blir beholdt, men den fungerer ikke når kildeobjektet eller kildefilen
er slettet.
Det finnes ett unntak til det som er angitt ovenfor, for referanser til en fil som er
lastet opp. I dette tilfellet blir filen faktisk kopiert til IBM Cognos TM1-serveren.
Hvis du sletter en referanse til en fil som er lastet opp, sletter TM1 kopien av filen
som er lastet opp, fra TM1-serveren.
Du finner flere opplysninger om filreferanser under “Legge til filreferanser i en
applikasjon” på side 87

Visningsrekkefølge for referanser i applikasjoner
TM1 viser referanser i applikasjoner i rekkefølgen som er angitt nedenfor. TM1
sorterer referansene alfabetisk i synkende rekkefølge innenfor hver
referansegruppe.
v Kuber
v Visninger
v Dimensjoner
v Delsett
v Prosesser
v Jobber
v Filer og URLer
Merk: Du kan ikke definere rekkefølgen for visning av referansegrupper eller
sorteringsrekkefølgen innenfor referansegrupper.

Bruke applikasjoner og referanser i TM1 Web
Når du oppretter TM1-applikasjoner og referanser i Server Explorer, blir de
automatisk gjort tilgjengelige i TM1 Web. Dette gjelder referanser til kuber,
visninger, filer og URLer.
Du finner flere opplysninger under “Publisere TM1-applikasjoner til TM1 Web” på
side 96.

Applikasjonsmapper og filer på TM1-serveren
Mappene og filene som støtter TM1-applikasjoner, er lagret i IBM Cognos
TM1-serverens datakatalog.
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Mapper
Strukturen for TM1-applikasjonsmapper ligger i
TM1 Data Directory \ }applications

Du finner opplysninger om både referansefiler og filer som er lastet opp, i
tilknyttede undermapper.

Filer det blir referert til
Du finner opplysninger om filer det blir referert til, i plassholderfiler med filtypen
.extr.
Hvis du oppretter en applikasjonsreferanse til en fil som heter sheet1.xls,
oppretter TM1 plassholderfilen sheet1.xls.extr for å holde orden på oppføringen.

Filer som er lastet opp
Du finner opplysninger om filer som er lastet opp, i plassholderfiler med filtypen
.blob.
De faktiske filene som er lastet opp til TM1-serveren, er lagret på følgende sted:
TM1 Data Directory \ }Externals

Hvis du laster opp en fil til eksempeldatabasen i Planning, blir filen lagret her:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\

TM1 tilføyer automatisk et dato- og klokkeslettsuffiks i slutten av filnavnet på filer
som lastes opp. Suffikset bruker formatet år måned dag klokkeslett.filtype.
Hvis du for eksempel laster opp filen Sample_Budget.xls til eksempeldatabasen i
Planning, endrer TM1 navnet på filen til Sample_Budget.xls_20090617155650.xls
og lagrer filen på følgende sted:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\Sample_Budget.
xls_20090617155650.xls

Sikkerhetshensyn når du oppretter og viser applikasjoner
Den neste tabellen viser hvilke sikkerhetsrettigheter du trenger for å utføre
handlinger knyttet til TM1-applikasjoner.
Du finner flere opplysninger under “Administrere sikkerhet for
TM1-applikasjoner” på side 94.
Handling

Nødvendig sikkerhetsrettighet

Opprett en applikasjon på toppnivå

Må være medlem av ADMIN- eller
DataAdmin-gruppen

Opprett en applikasjon på sekundærnivå

Admin-tilgang til overordnet applikasjon

Vis og bruk applikasjoner og referanser

leserettighet

Legg til en privat referanse i en applikasjon

leserettighet
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Handling

Nødvendig sikkerhetsrettighet

Publiser en privat applikasjon

Må være medlem av ADMIN- eller
DataAdmin-gruppen

Publiser en privat referanse til et felles
objekt

Admin-rettighet

Publiser en privat referanse til et privat
objekt

Ikke mulig

Privatiser en felles applikasjon eller
referanse

Admin-rettighet

Slett en felles applikasjon eller referanse

Admin-rettighet

Slett en privat applikasjon

Admin-rettighet

Slett en privat referanse

leserettighet

Opprette og administrere applikasjoner
Før du kan legge til applikasjoner på en IBM Cognos TM1-server må et medlem av
ADMIN- eller DataAdmin-gruppen opprette en eller flere toppnivåapplikasjoner.
Toppnivåapplikasjoner er applikasjoner som vises direkte under gruppen
applikasjonsgruppen i Server Explorer. Sekundærapplikasjoner forekommer i en
overordnet applikasjon, slik det er beskrevet i “Opprette et nytt objekt samtidig
som du legger til en referanse til en applikasjon” på side 87.
I det neste eksempelet ser du en applikasjonsgruppe (Applications), tre
toppnivåapplikasjoner (European Sales, North American Sales og PacRim Sales) og
to applikasjoner på sekundærnivå (China og Indonesia), under
toppnivåapplikasjonen PacRim Sales.

Opprette en applikasjon på toppnivå
Følg disse trinnene for å opprette en applikasjon på toppnivå:

Prosedyre
1. Kontroller at applikasjonsgruppen blir vist på IBM Cognos TM1-serveren. Hvis
gruppen ikke blir vist, klikker du på Vis, Applikasjoner i Server Explorer.
2. I Server Explorer høyreklikker du på applikasjonsgruppen på serveren der du
vil opprette applikasjonen, og klikk på Opprett ny applikasjon.

82

TM1 for utviklere

TM1 setter inn en ny applikasjon på toppnivå med navnet Ny mappe i den
valgte applikasjonsgruppen.
3. Gi den nye applikasjonen et navn.
Vær oppmerksom på at Microsoft Windows har reserverte enhetsnavn som ikke
kan brukes som mappe- eller filnavn. Du finner en oppdatert liste over
reserverte enhetsnavn på webstedet til MS Windows.
Alle applikasjoner er private objekter. Det er bare brukeren som oppretter
applikasjonen, som har tilgang til applikasjonen. Du må publisere
applikasjonen hvis den skal være tilgjengelig for andre TM1-brukere. Det er
bare TM1 Architect- og TM1 Perspectives-brukere som kan opprette felles
applikasjoner. TM1 Client-brukere kan bare opprette private applikasjoner.
4. Høyreklikk på applikasjonen og klikk på Sikkerhet, Gjør felles for å gjøre
applikasjonen tilgjengelig for andre brukere.
Merk: Hvilket ikon som blir brukt for en applikasjon, er avhengig av om
applikasjonen har statusen privat eller felles.
v En privat applikasjon blir med ikonet for private applikasjoner,
inneholder en nøkkel i øverste høyre hjørne.
v En felles applikasjon blir vist med ikonet for felles applikasjoner
Du kan nå begynne å legge til referanser og/eller applikasjoner på
sekundærnivå.

, som
.

Endre navn på applikasjoner
Følg disse trinnene hvis du skal endre navnet på en applikasjon:

Prosedyre
1. Høyreklikk på applikasjonen i Server Explorer.
2. Klikk på Endre navn.
Det gjeldende applikasjonsnavnet blir merket som valgt slik at du kan endre
det.
3. Gi applikasjonen et nytt navn.
4. Trykk på Enter.

Slette applikasjoner
Du kan slette en privat eller felles applikasjon som du har ADMIN-rettighet til.
Merk: Når du sletter en applikasjon, sletter IBM Cognos TM1 alle
underapplikasjoner og referanser som finnes i applikasjonen.
Hvis du har ADMIN-rettighet til en applikasjon, må du også ha ADMIN-rettighet
til alle referanser og underapplikasjoner i applikasjonen, uavhengig av
sikkerhetsrettighetene som TM1 bruker i vinduet TM1-sikkerhetstildelinger. Hvis
du har ADMIN-rettighet til en applikasjon, kan du også slette underapplikasjoner
og referanser som du bare har READ- eller NONE-rettighet til.
Det neste eksempelet viser bruk av ADMIN-rettighet til å slette en applikasjon. Det
er tre applikasjoner på serveren (App1, App2 og App3), og alle er opprettet av et
medlem i ADMIN-gruppen.
Administratoren har definert disse sikkerhetsrettighetene til applikasjonene for
brukergruppen North America:
Kapittel 5. Organisere objekter i TM1-applikasjoner
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Applikasjonsnavn

Sikkerhetsrettighet for brukergruppen North
America

App1

Admin

App2

Read

App3

None

Når et medlem av brukergruppen North America logger seg på IBM Cognos
TM1-serveren, vises App1 som medlemmet har ADMIN-rettighet til, og App2 som
medlemmet har READ-rettighet til. App3 blir ikke vist, fordi medlemmet har
NONE-rettighet til denne applikasjonen.
Hvis et medlem av brukergruppen North America forsøker å slette App1, blir
denne slettingen utført. Dette er forventet virkemåte siden North
America-brukergruppen har ADMIN-rettighet til App1, og derfor har tillatelse til å
slette applikasjoner. App2 og App3 (sammen med eventuelle referanser) blir
imidlertid også slettet uten varsel, til tross for at North America-gruppen har fått
tildelt READ- og NONE-rettighet for applikasjonene.

Prosedyre
1. Høyreklikk på applikasjonen i Server Explorer.
2. Klikk på Slett.
3. Klikk på Ja når du blir bedt om å bekrefte slettingen.

Opprette en applikasjon på sekundærnivå i en eksisterende
applikasjon
Alle IBM Cognos TM1-brukere som har admin-rettighet til en eksisterende
applikasjon, kan opprette applikasjoner på sekundærnivå.

Prosedyre
1. Høyreklikk på en eksisterende applikasjon.
2. Klikk på Ny, Applikasjon.
TM1 setter inn en applikasjon på sekundærnivå som har navnet Ny mappe, i
den eksisterende applikasjonen.
3. Gi den nye applikasjonen et navn.
TM1 oppretter applikasjonen som et privat objekt som bare du har tilgang til.
4. Hvis du er medlem av ADMIN- eller DataAdmin-gruppen og vil publisere
applikasjonen slik at andre TM1-brukere får tilgang til den, høyreklikker du på
applikasjonen og klikker på Sikkerhet, Gjør felles.
Når du publiserer en applikasjon på sekundærnivå, arver applikasjonen
sikkerhetsrettighetene som er definert for den overordnede applikasjonen. Du
kan endre sikkerhetsrettighetene ved å følge trinnene under “Tildele
sikkerhetsrettigheter for TM1-applikasjoner og referanser til brukergrupper” på
side 94.
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Legge til TM1-objektreferanser i en applikasjon
Du kan legge til referanser for objekter på IBM Cognos TM1-serveren der
applikasjonen ligger, og referanser for objekter på andre servere du er koblet til.

Prosedyre
1. Velg objektet i Server Explorer.
2. Dra og slipp objektet til applikasjonen.
En referanse til objektet blir vist i applikasjonen.
Eventuelle referanser du legger til for applikasjonen, blir som standard private
referanser som angis med en nøkkel på objektikonet. Bare du har tilgang til
referansen.
Ikon

Beskrivelse
En referanse til SalesCube-kuben som ble lagt til for North
American Sales-applikasjonen.
TM1 legger til et bilde av en snarveipil på objektikonet for å
angi en referanse.
Det blir lagt til et bilde av en nøkkel i nederste hjørne av
referanseikonet for å angi private referanser, og det blir lagt
til en nøkkel i både nederste og øverste hjørner for å angi
private objekter.

Gjøre en referanse felles
Hvis du vil at en referanse skal være tilgjengelig for andre IBM Cognos
TM1-brukere, må du publisere den ved å høyreklikke på referansen og klikke på
Applikasjonselement, Sikkerhet, Gjør felles.
TM1 setter sammen objektikonet og en snarveipil for å identifisere en felles
referanse til et felles objekt.
Ikon

Beskrivelse
Felles referanse til et felles delsett.

Felles referanse til en felles visning.

Du kan forenkle prosessen med å opprette en felles referanse, ved å høyreklikke på
et objekt i Server Explorer, holde høyre museknapp nede og dra og slippe objektet
til en applikasjon. Når du slipper objektet, viser TM1 en hurtigmeny. Klikk på
Opprett felles referanse.
Du kan bare publisere referanser i felles applikasjoner. Når du publiserer en
referanse i en applikasjon, arver referansen sikkerhetsrettighetene som er definert
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for den overordnede applikasjonen. Du kan endre sikkerhetsrettighetene ved å
følge trinnene under “Tildele sikkerhetsrettigheter for TM1-applikasjoner og
referanser til brukergrupper” på side 94.

Legge til referanser til private visninger og delsett i en
applikasjon
Når du legger til en referanse til en privat visning eller et delsett i en applikasjon,
blir referansen opprettet som en privat referanse. Dette er standard virkemåte når
du oppretter referanser i en applikasjon.
IBM Cognos TM1 legger til et bilde med to nøkler til referanseikonet for å
identifisere en privat referanse til et privat objekt.
Ikon

Beskrivelse
Privat referanse til privat delsett.

Privat referanse til privat visning.

Disse ikonene hjelper deg til å skille mellom
v private referanser til private objekter og
v private referanser til felles objekter.
TM1 legger til en enkelt nøkkel til et referanseikon for å identifisere en privat
referanse til et felles objekt.
Ikon

Beskrivelse
Privat referanse til et felles delsett.

Privat referanse til felles visning.

Hvis du publiserer en privat visning eller et privat delsett som det finnes en
referanse for, blir referansen ugyldig og det blir vist en feilmelding når du prøver å
åpne den.
Hvis du for eksempel oppretter en referanse til en privat visning kalt View1, og
deretter gjør om View1 til en felles visning, brytes referansen og du kan ikke åpne
visningen. Denne feilmeldingen blir vist: Finner ikke privat visning 'View1' for
kuben 'plan_BudgetPlan' på serveren 'planning sample'.
I slike tilfeller bør du slette den gamle referansen og sette inn en ny referanse i
visningen eller delsettet som nå er felles.
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Opprette et nytt objekt samtidig som du legger til en referanse
til en applikasjon
Du kan opprette et IBM Cognos TM1-objekt fra en applikasjon. TM1 oppretter
objektet på serveren der applikasjonen ligger, og setter inn en privat referanse til
objektet i applikasjonen. Du kan opprette dimensjoner, kuber, prosesser og jobber
fra en applikasjon.

Prosedyre
1. I Server Explorer høyreklikker du på applikasjonen som du vil opprette
objektet fra. Klikk deretter på Nyt <Objekttype> på hurtigmenyen. Hvis du for
eksempel skal opprette en ny kuber, klikker du på Ny, Kube.
Når du velger en objekttype, får du frem en dialogboks eller et vindu. Hvis du
klikker på Ny, Kube, blir dialogboksen Oppretter kube vist.
2. Fullfør prosedyren som kreves for å opprette typen objekt du har valgt.
Når du er ferdig, oppretter TM1 objektet på serveren og setter inn en privat
referanse til objektet i applikasjonen.
Dette eksempelet viser resultatet av opprettelse av kuben New Cube fra
applikasjonen North American Sales:

Legge til filreferanser i en applikasjon
Du kan legge til filreferanser i IBM Cognos TM1-applikasjoner for alle filtyper på
maskinen eller nettverket, for eksempel Excel, Word, PowerPoint, PDF eller andre
filtyper.
Merknader:
v Du kan legge til en referanse til en hvilken som helst Excel-fil, i en applikasjon. Du
er ikke begrenset til bare Excel-filer som inneholder TM1-sektorer eller andre
TM1-funksjoner.
v Filer åpnes med programmet de er knyttet til, slik det er konfigurert i Microsoft
Windows-innstillingene for filtype. TM1 viser et ikon for hver fil basert på filens
tilknytning.

Prosedyre
1. I Server Explorer høyreklikker du på applikasjonen du vil legge til filreferansen
i, og klikker på Legg til fil på hurtigmenyen.
Dialogboksen Legg til fil blir åpnet.
2. Bla gjennom til katalogen som inneholder filen, og velg filen du vil legge til i
applikasjonen.
3. Velg et alternativ som angir hvordan TM1 skal legge til filen i applikasjonen.
Vedlegg filen som referanse - Beholder filen der den er og setter inn en
referanse til filen i TM1-applikasjonen.
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Når en fil er lagt til som referanse, blir den vist som et ikon med en pil i TM1.
Ikonet for en Excel-fil som legges til med alternativet Vedlegg filen som
i TM1-applikasjonsobjekttreet.
referanse, blir vist som
Den viktigste fordelen ved dette alternativet er at eventuelle redigeringer eller
endringer i Excel-filen blir øyeblikkelig tilgjengelige i applikasjonen. Hvis du
velger dette alternativet, bør Excel-filen ligge i en fellesmappe og du bør
navigere til filen gjennom nettverket for å opprette en UNC-bane til filen.
Kopier filen til TM1-serveren - Kopierer filen til TM1-serveren der
applikasjonen ligger.
Denne typen referanse vises som et ikon uten en pil i TM1. En Excel-fil som for
eksempel ble lagt til ved hjelp av alternativet Kopier filen til TM1-serveren, har
i TM1-applikasjoner:
ikonet
TM1 kopierer filene som er lastet opp, til delkatalogen }Externals i
TM1-serverens datakatalog. Hvis du for eksempel legger til en Excel-fil i en
applikasjon på sdata-serveren, som er en del av TM1-eksempeldatabasen, lagrer
TM1 filen i
C:\Programfiler\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\sdata\}Externals.
Den viktigste fordelen ved dette alternativet er at filen alltid er tilgjengelig når
TM1-serveren kjører. Endringer som gjøres i originalfilen, gjenspeiles imidlertid
ikke automatisk i filen på TM1-serveren. Du må oppdatere filen på serveren for
å gjøre endringene tilgjengelige.
v Du finner opplysninger om hvordan du oppdaterer Excel-filer som er kopiert
til TM1, under “Oppdatere Excel-filer på TM1-serveren” på side 89.
v Du finner opplysninger om hvordan du oppdaterer ikke-Excel-filer som er
kopiert til TM1, under “Oppdatere ikke-Excel-filer på TM1-serveren” på side
90.
Merk: Hvis du velger Kopier filen til TM1-serveren, kan ikke filen du vil laste
opp være i bruk av et annet program. Hvis du forsøker å laste opp en åpen fil,
viser TM1 en feilmelding. Kontroller at filen er lukket før du laster den opp til
TM1.
4. Velg enten Felles eller Privat.
v Felles - Gjør filreferansen tilgjengelig for andre brukere som har tilgang til
TM1-applikasjonen.
v Privat - Bare du har tilgang til referansen til filen.
5. Klikk på Åpne.
Filen er nå tilgjengelig fra TM1-applikasjonen.
Du har også tilgang til filer i TM1-applikasjoner fra TM1 Web. Du finner
detaljerte opplysninger i disse avsnittene i denne delen:
v “Publisere applikasjoner og referanser” på side 95.
v “Publisere TM1-applikasjoner til TM1 Web” på side 96.

Forstå felles og private filreferanser
IBM Cognos TM1 bruker ikonformatene nedenfor for å identifisere felles og private
filreferanser visuelt i TM1-applikasjoner.
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Ikon

Beskrivelse
Felles referanse til en fil som ble lagt til i TM1 som en
referanse.
Privat referanse til en fil som ble lagt til i TM1 som en
referanse.

Felles referanse til en fil som er kopiert til TM1-serveren.

Privat referanse til en fil som er kopiert til TM1-serveren.

Virkemåte for filer som er lastet opp til TM1-serveren
En fil som er lastet opp, kan være en hvilken som helt fil som er lagt til i en IBM
Cognos TM1-applikasjon med alternativet Kopier filen til TM1-serveren.
Filer som er lastet opp fungerer annerledes enn filer det blir referert til, fordi filer
som er lastet opp er kopiert til og lagret på IBM Cognos TM1-serveren.
v TM1 kopierer og lagrer filer som er lastet opp til TM1-serveren, i katalogen
<server_data_dir>\}Externals directory.
v Når en fil er lastet opp til TM1-serveren, får filnavnet et dato/klokkeslettstempel.
Hvis du for eksempel laster opp filen US Budget.xls til TM1-serveren, blir filen
lagret som US Budget.xls_20040702193054.xls.
v Hvis du sletter en fil som er lastet opp, fra en TM1-applikasjon, sletter TM1
kopien av filen som er lastet opp fra }Externals-katalogen. Den opprinnelige filen,
som ligger utenfor TM1, som den opplastede filen ble kopiert fra, blir ikke
slettet.
v Hvis du vil opprette en hyperlink som åpner en fil som er lastet opp fra et
webark eller en annen TM1-applikasjonsfil i TM1 Web, må hyperlinken
inneholde navnet som TM1 har tildelt til filen som er lastet opp. Du finner flere
opplysninger under “Opprette hyperlinker til filer som er lastet opp” på side 97.

Oppdatere Excel-filer på TM1-serveren
IBM Cognos TM1 tilbyr en spesiell prosess for oppdatering av Excel-filer som er
lastet opp til IBM Cognos TM1-serveren. Du finner opplysninger om hvordan du
oppdaterer ikke-Excel-filer (Word, PowerPoint aller andre filtyper), under
“Oppdatere ikke-Excel-filer på TM1-serveren” på side 90.

Prosedyre
1. Dobbeltklikk på filen i Server Explorer.
Filen blir åpnet i Excel med et midlertidig filnavn. TM12C5D.xls blir for
eksempel vist på tittellinjen.
Merk: Det er viktig å huske det opprinnelige navnet på filen du oppdaterer (i
motsetning til det midlertidige filnavnet). Du trenger å velge den opprinnelige
filen i trinn 4.
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2. Legg inn endringene i Excel-dokumentet.
3. Klikk på TM1 > Lagre arbeidsbok på TM1-server > Oppdater eksisterende
applikasjonsfil på TM1-server.
Dialogboksen Velg en ekstern TM1-fil for oppdatering blir åpnet.
4. Velg den opprinnelige Excel-filen du vil oppdatere.
Sørg for at du velger den opprinnelige Excel-filen som du åpnet i trinn 1. Hvis
du velger en annen fil, blir den valgte filen overskrevet av TM1 uten varsel.
5. Klikk på OK.
TM1 oppdaterer filen på TM1-serveren. Excel-filen er tilgjengelig fra den
overordnede applikasjonen.

Oppdatere ikke-Excel-filer på TM1-serveren
Du kan oppdatere en ikke-Excel-fil som er lastet opp til IBM Cognos TM1-serveren,
ved å lagre filen som en ekstern fil og deretter legge den til på nytt manuelt på
serveren.

Prosedyre
1. Dobbeltklikk på filen i Server Explorer.
Filen blir åpnet i det tilknyttede programmet med et midlertidig filnavn.
TM163.doc blir for eksempel vist på tittellinjen.
Eksempel: En Word-fil som er lastet opp, blir åpnet i Microsoft Word.
2. Bruk programmet som er knyttet til filen når du skal endre filen, og velg Lagre
som for å lagre filen med et nytt filnavn og en ny plassering.
Merk: Husk navnet på og plasseringen til den nye oppdaterte filen, slik at du
kan legge den tilbake i TM1 i neste trinn.
3. Høyreklikk på den gamle versjonen av filen i Server Explorer, og klikk på Slett.
TM1 viser dialogboksen Bekreft sletting slik at du kan slette den gamle filen.
4. Legg til den oppdaterte filen på nytt, ved å følge trinnene under “Legge til
filreferanser i en applikasjon” på side 87.

Legge til URL-referanser i en applikasjon
Du kan legge til en URL-adresse i en applikasjon for protokollene http:// og
https://.
Når du åpner en URL-referanse i en IBM Cognos TM1-applikasjon fra TM1 Server
Explorer, eller TM1 Web, blir målkilden til URLen vist i systemets standard
nettleser.

Prosedyre
1. I Server Explorer høyreklikker du på applikasjonen du vil legge til
URL-referansen i, og klikker på Legg til URL på hurtigmenyen.
Dialogboksen Legg til URL blir åpnet.
2. Oppgi en fullstendig URL og inkluder protokollene http:// eller https://.
For eksempel http://www.firma.com
3. Gi URLen et beskrivende navn.
For eksempel Websted for firma
4. Klikk på OK for å legge til URLen.

90

TM1 for utviklere

URLen blir lagt til i TM1-applikasjonen og systemets standardikon for URL-link
blir brukt.

Arbeide med objekt-, fil- og URL-referanser i TM1-applikasjoner
Du kan dobbeltklikke på en referanse til et objekt, en fil eller en URL i en IBM
Cognos TM1-applikasjon når du skal utføre standardhandlingen på objektet.
Du kan høyreklikke på en objektreferanse og velge en støttet handling for objektet
fra hurtigmenyen.
Tabellen nedenfor beskriver standardhandlingen for alle objekter, filer og URLer
som du har tilgang til fra TM1-applikasjoner.
Referansetype

Standardhandling

Kube

Åpner en standardvisning av kuben i Cube Viewer.

Kubevisning

Åpner visningen i Cube Viewer.

Dimensjon

Åpner et standard delsett av dimensjonen i delsettredigereren.
Hvis det ikke er definert et standard delsett, blir delsettet All
åpnet.

Delsett

Åpner delsettet i delsettredigereren.

Prosess

Åpner prosessen for redigering i TurboIntegrator-vinduet.

Jobb

Hvis jobben er inaktiv, åpnes jobben i veiviseren for
jobboppsett. (Du kan ikke åpne en aktiv jobb.)

Fil

Åpner filen i programmet som jobben er knyttet til, slik det er
konfigurert i Microsoft Windows-innstillingene for filtype.
Eksempel: En xls-fil blir åpnet i Excel.

URL

Åpner URLen i nettleseren som er standard for systemet.

Merk: Hvis du skal åpne TM1-objekter som er plassert på en annen IBM Cognos
TM1-server, må serveren kjøre og du må være logget på serveren.
v Hvis du forsøker å åpne en referanse til et objekt som ligger på en server som
kjører, men som du ikke er koblet til, får du beskjed om å logge deg på av TM1.
v Hvis du forsøker å åpne en referanse til et objekt som ligger på en server som
ikke kjører, sender TM1 ut denne advarselen: Serveren som dette objektet
befinner seg på, svarer ikke. Oppdatere Server Explorer-visning?
Du gjenoppretter tilgang til referansen ved å starte serveren som kildeobjektet
ligger på.

Vise TM1-applikasjonsegenskaper
Følg disse trinnene for å vise egenskaper for referanser og underapplikasjoner i en
IBM Cognos TM1-applikasjon.

Prosedyre
1. Velg applikasjonen i Server Explorer.
2. Hvis ruten Egenskaper ikke er synlig i Server Explorer, klikker du på Vis,
.
Egenskapsvindu
Egenskapsruten viser informasjon om alle referanser og underapplikasjoner
som du har minst lesetilgang til. Referanser og underapplikasjoner som du ikke
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har tilgang til (Ingen tilgang), blir ikke vist i Server Explorer, og du kan derfor
ikke vise egenskapene for disse elementene.
Bare direkte underapplikasjoner av den valgte TM1-applikasjonen blir vist i
egenskapsruten.
3. Du kan sortere elementene alfabetisk etter egenskapsverdi i egenskapsruten
ved å klikke på kolonneetiketten som du vil sortere. Hvis du skal sortere
elementene alfabetisk etter gjeldende status, klikker du på kolonneetiketten
Status.
Disse egenskapene blir vist for hver referanse og underapplikasjon:
Egenskap

Beskrivelse

Navn

Navnet på referansen eller underapplikasjon slik den blir vist i den
valgte applikasjonen.
Du kan redigere referansenavn, som ikke trenger å samsvare direkte
med kildeobjektnavn.

Systemnavn

v For de fleste referanser er systemnavnet det faktiske navnet på
kildeobjektet som referansen peker på.
v For filer som er lastet opp til IBM Cognos TM1-server, er
Systemnavn navnet som er tildelt til filen på TM1-serveren. Du
finner en beskrivelse av navngivningsreglene for filer som er
lastet opp til TM1-serveren, under “Virkemåte for filer som er
lastet opp til TM1-serveren” på side 89.
v For filer som er vedlagt som en referanse, er Systemnavn
UNC-banen til filen.
v Egenskapen Systemnavn gjelder ikke for underapplikasjoner.

Server

TM1-serveren som inneholder kildeobjektet for referansen.

Privat

Denne egenskapen gjelder bare for delsett og visninger.
Egenskapen Privat angir om kilden for et delsett eller en
visningsreferanse er et privat objekt. Hvis egenskapsverdien er Ja,
betyr det at kilden er et privat objekt. Nei angir at det er et felles
objekt.

Status

Denne egenskapen angir gjeldende tilgjengelighet for referanser og
underapplikasjoner. Det er tre mulige statusverdier:
v

Tilgjengelig - Referansen eller underapplikasjonen er tilgjengelig
for bruk.

v Ikke tilkoblet - Du er ikke koblet til TM1-serveren der
kildeobjektet for referansen ligger. Logg deg på serveren for å
gjenopprette tilgangen til referansen.
v Ikke tilgjengelig - TM1-serveren som kildeobjektet for referansen
ligger på, kjører ikke. Du har derfor ikke tilgang til referansen.
Sikkerhet
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Denne egenskapen angir sikkerhetsrettigheten din til en referanse
eller underapplikasjon.

Slette objekt-, fil- og URL-referanser fra TM1-applikasjoner
Følg disse trinnene for å slette en objektreferanse fra en IBM Cognos
TM1-applikasjon.

Prosedyre
1. Høyreklikk på objektreferansen i applikasjonen.
Merk: Du må velge objektreferansen i applikasjonen. Hvis du velger
kildeobjektet et annet sted i serverhierarkiet, kan du ikke slette objektet fra
applikasjonen.
2. Klikk på Applikasjonselement, Slett.
Slik sletter du en fil eller URL-referanse fra en applikasjon:
v Høyreklikk på filen i applikasjonen.
v Klikk på Slett.

Endre navn på objekt- fil- og URL-referanser i
TM1-applikasjoner
En referanse til et objekt eller en fil i en IBM Cognos TM1-applikasjon trenger ikke
å bruke navnet på kildefilen som den er knyttet til. Du kan endre navnet på en
objekt- eller filreferanse i en applikasjon og beholde tilkoblingen til kildefilen.

Prosedyre
1. Høyreklikk på referansen i applikasjonen.
2. Velg alternativet Endre navn slik:
v Klikk på Applikasjonselement, Endre navn hvis du skal endre navnet på en
objektreferanse.
v Klikk på Endre navn hvis du skal endre navnet på en fil- eller
URL-referanse.
Referansenavnet blir merket som valgt slik at du kan endre det.
3. Gi referansen et nytt navn.
4. Trykk på Enter.

Slette kildeobjekter som TM1-applikasjoner refererer til
Hvis du sletter et kildeobjekt som det refereres til i en IBM Cognos
TM1-applikasjon, sletter ikke TM1 den tilsvarende objektreferansen fra
applikasjonen.
Hvis du for eksempel sletter visningen Canada Sales fra dataserveren, beholdes
referansen til Canada Sales-visningen i applikasjonen North American Sales.
Hvis du forsøker å åpne en objekt- eller filreferanse i en applikasjon, og kilden til
objektet eller filen er slettet fra IBM Cognos TM1-serveren, viser TM1 en
feilmelding som angir at objektet 'US Sales' på serveren 'sdata' ikke ble funnet og
du blir bedt om å slette referansen.
Når kilden til et objekt eller en fil i en applikasjon er slettet fra serveren, bør du
slette den tilsvarende referansen fra applikasjonen. Du finner flere opplysninger
under “Slette objekt-, fil- og URL-referanser fra TM1-applikasjoner”.
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Administrere sikkerhet for TM1-applikasjoner
De neste delene beskriver hvordan du tildeler sikkerhetsrettigheter for IBM Cognos
TM1-applikasjoner og referanser til brukergrupper på IBM Cognos TM1-serveren,
og hvordan du publiserer og privatiserer TM1-applikasjoner og -referanser.

Tildele sikkerhetsrettigheter for TM1-applikasjoner og
referanser til brukergrupper
Du kan tildele sikkerhetsrettigheter for elementer som er felles (referanser eller
underapplikasjoner) i felles IBM Cognos TM1-applikasjoner, til brukergrupper på
IBM Cognos TM1-serveren. Du må ha Admin-rettighet til en applikasjon for å
kunne tildele sikkerhet til elementer i applikasjonen.
Du kan ikke tildele sikkerhet for private applikasjoner og referanser. Det er bare
brukeren som oppretter et privat element, som har tilgang til elementet.

Prosedyre
1. I Server Explorer høyreklikker du på TM1-applikasjonen som inneholder
elementene du vil tildele sikkerhet til.
2. Klikk på Sikkerhet, Sikkerhetstildelinger.
Vinduet Sikkerhetstildelinger blir åpnet. Vinduet viser alle elementene som er
felles (TM1-objekter, filer og underapplikasjoner), som ligger i den gjeldende
applikasjonen.
3. Velg cellen i skjæringspunktet til elementet du vil definere sikkerhet for, og
brukergruppen du vil tildele sikkerhet til.
4. Klikk på en av sikkerhetsrettighetene.

Sikkerhetsrettighet Slik den brukes i TM1-applikasjoner

Slik den brukes i
referanser

Ingen

Medlemmer av brukergruppen kan ikke Medlemmer av
se applikasjonen eller innholdet i
brukergruppen kan ikke se
applikasjonen.
referansen.

Lese

Medlemmer av brukergruppen kan se
Medlemmer av
applikasjonen, og de kan bruke alle
brukergruppen kan bruke
referanser i applikasjonen som de har
referansen.
minst leserettighet til. Medlemmene kan
også opprette private referanser i
applikasjonen.

Admin

Medlemmer av brukergruppen kan se
applikasjonen, bruke referanser i
applikasjonen og opprette både felles og
private referanser i applikasjonen. De
kan også opprette private
underapplikasjoner.
Medlemmer som har admin-rettighet til
en applikasjon, kan definere
sikkerhetsrettigheter for alle referanser
og underapplikasjoner i applikasjonen.

Medlemmer av
brukergruppen kan bruke
referansen. De kan også
oppdatere eller slette
referansen. De kan
publisere private referanser
og privatisere felles
referanser.

5. Gjenta trinn 3 og 4 for andre elementer du vil definere sikkerhet for.
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6. Klikk på OK.

Resultater
Det er mulig å tildele READ- eller ADMIN-rettighet til en referanse, når rettigheten
som er tildelt til objektet som er knyttet til referansen, er NONE. I dette scenariet
kan ikke medlemmer av brukergruppen se referansen i en applikasjon.
Hvis en brukergruppe har fått tildelt rettigheten NONE for en kube, men
READ-rettighet for en referanse til den samme kuben, kan ikke medlemmene av
brukergruppen se referansen til kuben i en applikasjon.

Publisere applikasjoner og referanser
De neste avsnittene beskriver hvordan du publiserer IBM Cognos
TM1-applikasjoner og -referanser. Du finner opplysninger om sikkerhetsrettigheter
som kreves for å utføre disse prosedyrene, under "Sikkerhetshensyn når du
oppretter og viser applikasjoner".

Publisere private TM1-applikasjoner
Følg disse trinnene hvis du skal publisere en privat applikasjon:

Prosedyre
1. Høyreklikk på applikasjonen i Server Explorer.
2. Klikk på Sikkerhet, Gjør felles.
Merk: Når du publiserer en privat applikasjon, publiserer også IBM Cognos
TM1 alle private referanser til felles objekter i applikasjonen.

Publisere private referanser til felles objekter
Du kan publisere private referanser som ligger i felles applikasjoner.

Prosedyre
1. Høyreklikk på referansen i Server Explorer.
2. Velg Applikasjonselement, Sikkerhet, Gjør felles.

Privatisere applikasjoner og referanser
Du kan privatisere felles IBM Cognos TM1-applikasjoner og referanser. Når du gjør
en applikasjon eller referanse privat, er det bare deg som har tilgang til
applikasjonen eller referansen.

Privatisere en felles TM1-applikasjon
Følg disse trinnene hvis du skal privatisere en felles applikasjon:

Prosedyre
1. Høyreklikk på applikasjonen i Server Explorer.
2. Velg Sikkerhet, Gjør privat.
Når du privatiserer en felles applikasjon, blir alle felles referanser i
applikasjonen også automatisk privatisert.
Hvis en felles applikasjon inneholder identiske, navngitte referanser til en
enkelt objekttype, en felles og en privat, blir strengen _Public føyd til
referansen når applikasjonen er privatisert.
Dette bildet viser for eksempel applikasjonen European Sales, som inneholder
to referanser til Northern Europe Sales-visningene, en felles og en privat
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referanse.

Hvis du privatiserer applikasjonen European Sales, konverteres fellesreferansen
til en privat referanse, og navnet endres til Northern Europe Sales_Public for å
angi at dette er en privat referanse til et felles objekt.

Navneendringen er viktig fordi en applikasjon kan ikke inneholde to identiske
navngitte private referanser til en enkelt objekttype.

Privatisere en felles referanse
Følg disse trinnene hvis du skal privatisere en felles referanse:

Prosedyre
1. Høyreklikk på referansen i Server Explorer.
2. Velg Applikasjonselement, Sikkerhet, Gjør privat.

Vise logiske grupper i TM1-applikasjoner
En av hovedfordelene ved IBM Cognos TM1-applikasjoner er at du kan vise og
administrere objekter og filer i logiske grupper. Dette gjør det enklere å bruke
TM1, fordi du kan identifisere og finne filer og objekter i jobbspesifikke
applikasjoner, uten å måtte søke i store objektlister som er ordnet etter type.
Du kan ytterlige forenkle bruk av TM1 ved å deaktivere visning av objekter etter
type. Dette gir et renere skjermbilde og det blir enklere å navigere i Server
Explorer. (Alle objekttyper blir som standard vist i Server Explorer.)
Hvis du vil deaktivere visning av en bestemt objekttype, klikker du på Vis,
<Objekttype> i Server Explorer. Da fjernes haken ved siden av objekttypen på
visningsmenyen og visning av objekttypen deaktiveres i Server Explorer. I de neste
eksempelet er visning av alle objekter, bortsett fra applikasjoner, deaktivert.
Merk: Når du deaktiverer visning av en bestemt objekttype i Server Explorer, blir
referanser til objekter av denne typen fremdeles vist i TM1-applikasjoner. Visning
av kontrollobjekter blir imidlertid deaktivert i applikasjoner, når visning av
kontrollobjekter er deaktivert i Server Explorer.

Publisere TM1-applikasjoner til TM1 Web
Alle referanser til kuber, visninger, filer og URLer i IBM Cognos TM1-applikasjoner
er automatisk tilgjengelige i TM1 Web.
Fra og med IBM Cognos TM1 versjon 10.2 er det slik at hvis et Microsoft
Excel-regneark skal vises som et webark i Cognos TM1 Web, må filen være i
formatet .xlsx eller .xlsm for Microsoft Excel 2007 eller senere.
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Anta at North American Sales er en felles applikasjon som inneholder referanser til
en samling TM1-objekter og Excel-filer. Hvis du åpner sdata IBM Cognos
TM1-serveren gjennom TM1 Web, blir disse referansene vist under Applikasjoner.
Når du arbeider i TM1 Web, kan du klikke på en referanse for åpne og vise den
slik:
v Kuber og visninger blir vist direkte i TM1 Web.
v Excel-filer blir vist som TM1-webark direkte i TM1 Web.
Merk: Excel-filer som er beskyttet gjennom Excel-kommandoen Verktøy,
Beskyttelse, kan ikke åpnes gjennom TM1 Web.
v Ikke-Excel-filer blir åpnet og vist i det tilknyttede programmet.
Merk: Det er mulig at ikke alle filtyper og programmer kan vises fra TM1 Web.
v URL-referanser blir åpnet og vist i en separat nettleser.
Klikk for eksempel på en Excel-fil for å åpne den i formatet TM1-webark.
Merk: TM1 bestemmer kolonnebreddene for webarket basert på Excel-filen som
webarket er generert fra. Hvis kolonnene i Excel-filen ikke er innrettet for en
fullstendig visning av rad- og kolonneetiketter, blir de tilsvarende etikettene i
webarket avkortet.
Du har tilgang til både felles og private applikasjoner og referanser gjennom TM1
Web. Det er bare brukeren som oppretter en privat applikasjon eller referanse som
har tilgang til elementet gjennom TM1 Web. Tilgang til felles applikasjoner og
referanser i TM1 Web blir bestemt av sikkerhetsrettighetene som er definert for
kildeapplikasjonene og -referansene på TM1-serveren. Du finner opplysninger om
hvordan du definerer sikkerhetsrettigheter under “Tildele sikkerhetsrettigheter for
TM1-applikasjoner og referanser til brukergrupper” på side 94.

Definere egenskaper for TM1-webark
Webarkegenskaper konfigureres i Server Explorer for å bestemme hvordan en
Excel-fil blir vist og fungerer når den vises som et webark i IBM Cognos TM1 Web.

Prosedyre
1. I Server Explorer åpner du TM1-applikasjonen som inneholder Excel-filen som
TM1-arket er generert fra.
2. Høyreklikk på Excel-filen.
3. Klikk på Egenskaper.
TM1 Web-dialogboksen Egenskaper blir åpnet.
4. Bruk alternativene på flippen Generelt og Visningsegenskaper for å definere
egenskapene for TM1-webarket.
Du finner opplysninger om alternativene for TM1 Web-egenskaper i TM1
Perspectives, TM1 Architect og TM1 Web.
5. Klikk på OK.

Opprette hyperlinker til filer som er lastet opp
Hvis du vil at et webark skal inneholde en hyperlink til en fil som er lastet opp,
må hyperlinken inneholde plasseringen og navnet som IBM Cognos TM1 tildeler
til filen som er lastet opp.
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Når du legger til en opplastet fil i en TM1-applikasjon, blir det lagret en kopi av
filen på IBM Cognos TM1-serveren og filnavnet får et dato- og klokkeslettstempel.
Eksempel:
Report_2006.xls_20070123212746.xls

Hvis du ikke tar med filnavnet som er tildelt av TM1 i hyperlinken, fungerer ikke
hyperlinken i TM1 Web, og du får en feilmelding. Eksempel:
"Fil finnes ikke: TM1://planning sample/blob/PUBLIC/.\}Externals\
upload_test_2.xls".

Prosedyre
1. Bruk ruten Egenskaper i Server Explorer og finn Systemnavn, som er navnet
TM1 har tildelt til Excel-filen som er lastet opp, og som er målet for
hyperlinken.
2. Opprett hyperlinken til Excel-filen som er lastet opp. Bruk dette formatet:
TM1://ServerName/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Filename

der
v ServerName er navnet på TM1-serveren der Excel-filen ligger.
v Filename er navnet som TM1 har tildelt til den opplastede Excel-filen.
Eksempel:
TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\Report_2006.xls_20070123212746.xls

3. Excel: Legg til hyperlinken i regnearket der du vil at linken skal finnes.
4. Legg til regnearket i en TM1-applikasjon og vis deretter filen som et webark i
TM1 Web.

Vise webark som inneholder heksadesimaltegnet 0x1A
IBM Cognos TM1 Web kan ikke åpne webark som inneholder heksadesimaltegnet
0x1A. Hvis du forsøker å åpne et webark som inneholder dette tegnet, sender TM1
Web ut følgende feilmelding:
Det oppstod en feil ved konvertering av MS Excel-arbeidsbok til XML-format: '',
den heksadesimale verdien 0x1A er et ugyldig tegn. Linje 54, posisjon 34.
Hvis du fjerner heksadesimaltegnet 0x1A fra webarket, blir filen åpnet i TM1 Web.
Merk: ASCIIOutput TurboIntegrator-funksjonen setter inn heksadesimaltegnet
0x1A i slutten av alle genererte filer. Hvis du bruker ASCIIOutput til å eksportere
TM1-data til en ASCII-fil og deretter prøver å åpne filen i TM1-webarket, får du
feilen ovenfor.
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Kapittel 6. Importere data med behandlingsregneark
Denne delen beskriver hvordan du importerer data til en IBM Cognos TM1-kube
ved å bruke et behandlingsregneark. Et behandlingsregneark er et endret
Excel-regneark der du bruker TM1-funksjoner for å sende verdier til en plassering i
en eksisterende kube.
Merk: Selv om behandlingsregneark er en gyldig metode for import av data,
frarådes denne funksjonaliteten i den gjeldende utgaven av TM1. Vi anbefaler
sterkt at du bruker TurboIntegrator når du skal importere data til TM1-kuber.
Disse emnene er beskrevet i denne delen:
v Oversikt over behandlingsregneark
v Importere data ved å bruke behandlingsregneark

Oversikt over behandlingsregneark
Et behandlingsregneark er et endret Excel-regneark der du bruker funksjoner for å
sende inndataverdier til en plassering i en eksisterende TM1-kube.
Du kan bruke behandlingsregneark når du skal konvertere inndataverdier som
tilordnes direkte til eksisterende elementer. De to første kolonnene i den neste
tabellen inneholder for eksempel koder som ikke samsvarer direkte med elementer
i kuben som verdiene skal sendes til.
Scenario Region

Modell

001

R54

002

Måleverdi

Jan

Feb

Mar

S Series 1.8 L ... Pris

25259,93

25830,76

25041,90

R54

S Series 1.8 L ... Pris

25259,93

25830,76

25041,90

001

R32

S Series 1.8 L ... Pris

25259,93

25830,76

25041,90

002

R32

S Series 1.8 L ... Pris

25259,93

25830,76

25041,90

001

R1A

S Series 1.8 L ... Pris

25259,93

25830,76

25041,90

002

R1A

S Series 1.8 L ... Pris

25259,93

25830,76

25041,90

001

R30

S Series 1.8 L ... Pris

25259,93

25830,76

25041,90

002

R30

S Series 1.8 L ... Pris

25259,93

25830,76

25041,90

I dette eksempelet representerer kodene i den første kolonnen, elementene i
Actvsbud-dimensjonen. Ved å bruke en enkel IF-funksjon kan du konvertere 001 til
Actual (faktisk) og 002 til Budget (budsjettert).
Den andre kolonnen inneholder fire regionkoder som er tilordnet til regioner som
for eksempel Argentina, USA og Hellas. Hvis dette var de eneste verdiene, kunne
du ha skrevet en nestet IF-formel for å konvertere verdiene til elementer. Etterhvert
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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som antall mulige verdier øker, kan det oppstå feil og være tungvint å skrive en
nestet IF-formel. Som et alternativ kan du opprette en todimensjonal kube som
fungerer som oppslagstabell ved henting av elementnavn.

Importere data ved å bruke behandlingsregneark
Du kan opprette et behandlingsregneark for å utføre disse oppgavene:
v Importere data fra inndatarader som krever transformering.
v Oppdatere kuber, men ikke opprette kuber eller konsolideringer.
v Bruke behandlingsark som et oppsamlingsområde for import av data.
TM1 leser inndatapostene, en etter en, til den først raden i behandlingsregnearket
og sender deretter dataverdiene som er knyttet til posten, til en TM1-kube.
Behandlingsregneark inkluderer følgende, under den første regnearkraden:
v Konverteringsinstruksjoner for verdier som tilordnes til elementnavn, men som
ikke samsvarer med stavingen til elementnavn.
v Eventuelle datatransformeringsberegninger som endrer dataverdier før import.
v DBS-formler (DBS=Database Send) som tilorder inndataene til celler i kuben.
Hver formel sender en verdi fra den første raden, til en plassering i kuben som
identifiseres av ett element i hver dimensjon av kuben.
Merk: Du må bruke DBS-formler, ikke DBSW-formler, i behandlingsregneark.
Bruk DBR-formler fremfor DBRW-formler i behandlingsregneark.
v Andre verdier i hver inndatarad leverer elementnavnene direkte eller gjennom
konverteringsinstruksjoner.
Denne prosessen sammenfatte trinnene som er nødvendige for å importere data:
v Les inn den første inndataposten til behandlingsregnearket som et eksempel.
v Sammenlikne inndataene med kubestrukturen.
v Tilordne inndataverdiene til elementnavn, hvis det er nødvendig.
v Lag en DBS-formel for hver inndataverdi som fyller ut en kubecelle.
v Behandle alle inndatapostene.

Lese inn første inndatarad
Du kan bruke behandlingsregneark når du skal behandle data fra følgende
datakilder:
v ASCII-filer
v ODBC-datakilder
v TM1-kuber
De tre neste avsnittene beskriver hvordan du leser inn den første posten fra hver
datakilde.

Prosedyre
1. Opprett et nytt Excel-regneark og lukk andre som eventuelt er åpne.
2. Klikk på TM1 > Behandle data > Eksempel.
Dialogboksen Velg kube, ODBC eller flat fil blir åpnet.
3. Du velger en datakilde ved å klikke på Kube, ODBC, eller Flat fil.
Valgdialogboksen blir åpnet.

100

TM1 for utviklere

4. Velg kildekuben, datakilden eller inndatafilen, og klikk på OK.
For en inndatafil velger du for eksempel filen price.cma i katalogen
\installeringskatalog\PData. Hvis du har en ODBC-datakilde, endrer du klient
og passord, hvis det er nødvendig.
Hvis du har en inndatafil, blir den første posten i inndatafilen vist i den første
raden i behandlingsregnearket.
5. Hvis du har en inndatafil, klikker du på Rediger, Lagre og lagrer
behandlingsregnearket som PriceProcessing.xls.
6. Hvis du har en ODBC-datakilde, velger du en tabell og klikker på OK.
Den første posten i ODBC-kilden blir vist i den første raden i regnearket.
7. Hvis du har en kildekube, klikker du på Eksport.
Den første posten i kildekuben blir vist i den første raden i regnearket.

Sammenlikne inndataposter med kubens strukturer
Eksemplene i denne boken behandler data slik at de sendes til eksempelkuben
SalesCube, som har følgende struktur:
Dimensjon

Eksempelelementer

Actvsbud

Actual, Budget

Region

Argentina, Belgium, United States

Modell

S Series 1.8 L Sedan, S Series 2.0 L Sedan

Account1

Units, Sales, Price

Month

Jan, Feb, Mar, Apr

Hver post i datakilden må inneholde følgende for å fylle ut kuben SalesCube:
v En eller flere celleverdier.
v Navn på elementer fra ulike dimensjoner som identifiserer celleplasseringen for
hver importerte verdi, eller inndataverdier som du kan tilordne til elementnavn.
Elementinformasjonen kan være ufullstendig. Hvis for eksempel kildepostene
inneholder flere verdier for en enkelt måleverdi, er måleverdien valgfri. Du kan
oppgi manglende måleverdier ved å bruke en DBS-formel.
Se på den neste posten, som blir vist i et behandlingsregneark. Denne posten
inneholder månedlige prisdata for en enkelt bilmodell. Før du kan tilordne dataene
til SalesCube-kuben, må du konvertere to inndataverdier til elementnavn og oppgi
elementnavnene som mangler.

La oss se på hver inndataverdi:
v Celle A1 inneholder en kode som identifiserer prisdataene som faktiske eller
budsjetterte beløp. Kode 001 representerer faktisk (Actual) beløp og kode 002
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representerer budsjettert (Budget) beløp, som er to elementer i
Actvsbud-dimensjonen. Med Excel IF-funksjonen kan du konvertere disse
verdiene til elementnavn.
v Celle B1 gir en regionskode som tilsvarer et elementnavn i Region-dimensjonen.
La oss anta at inndataene har 21 koder som krever konvertering. Når du skal
konvertere disse verdiene, kan du opprette en todimensjonal kube som skal
fungere som en oppslagstabell.
v Celle C1 leverer navn på bilmodeller, nøyaktig slik de finnes i
Model-dimensjonen. Ingen konvertering er nødvendig.
v Celle D1 til og med I1, leverer månedlige data. Du må tilordne disse dataene til
elementer i Month-dimensjonen.
Hver kildepost mangler en celle som inneholder pris (Price), som er et element i
Account1-dimensjonen. Du oppgir denne verdien direkte i DBS-formlene som
sender dataverdiene til kuben.

Konvertere ved hjelp av IF-formler
Den første kolonnen i price.cma inneholder en scenariokode, 001 for faktisk og 002
for budsjettert. Du kan bruke Excel IF-funksjonen til å konvertere koden til navnet
på tilsvarende element fra Actvsbud-dimensjonen.

Prosedyre
1. Klikk på celle A3 i behandlingsregnearket.
2. Skriv denne formelen:
=IF(A1="001","Actual","Budget")

Tilordne ved å bruke faste etiketter
Celle D1 til og med O1 inneholder verdier som er tilordnet til de 12 elementene i
Month-dimensjonen (Jan - Dec). Siden disse inndatakolonnene alltid blir tilordnet
til de samme månedene, kan du oppgi elementnavnene direkte i
behandlingsregnearket.
Elementnavn må ha nøyaktig samme stavemåte som i dimensjonen. Du kan unngå
stavefeil ved å kopiere navnene fra delsettredigerervinduet.
Trinnene nedenfor beskriver hvordan du kopierer elementnavn fra
delsettredigerervinduet.

Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. Dobbeltklikk på dimensjonen Month.
Vinduet Delsettredigerer blir åpnet.
3. Velg de tolv månedene Jan - Dec i treruten.
4. Klikk på Rediger, Velg elementer, Vannrett.
5. Gå tilbake til behandlingsregnearket.
6. Høyreklikk på cellen D3 og klikk på Lim inn.
TM1 limer inn elementnavnene vannrett og starter i celle D3.

Konvertere ved å bruke en oppslagskube
Kolonne B, som er inndatakolonne nummer to, leverer koder som identifiserer de
21 regionene som bilmodellene selges i. R54 representerer for eksempel Argentina.
Du har to muligheter når du skal konvertere disse kodene til elementnavn:
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v Opprett en nestet IF-formel. Etter hvert som listen med koder vokser, blir dette
et tungvint valg.
v Opprett en todimensjonal kube som fungerer som en oppslagskube for
regionsnavn, og hent deretter navnene ved å bruke en DBR-formel.
La oss opprette en oppslagskube som vi kaller Translate, som inneholder de to
dimensjonene RegCodes og RegName.

Importere unike navn
Med TurboIntegrator kan du opprette en dimensjon som har elementer med unike
verdier, fra en inndatakolonne. I dette eksempelet er kolonne nummer to price.cma.

Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. I trerute høyreklikker du på Prosesser og klikker på Opprett ny prosess.
TurboIntegrator-dialogboksen blir åpnet.
3. Oppgi en ASCII-datakildetype.
4. Klikk på Bla gjennom-knappen for datakildens navn for å bla til filen
price.cma i katalogen \installeringskatalog\Pdata.
5. Klikk på flippen Variabler.
6. Oppgi Innholdstypen Ignorer for alle kolonner, bortsett fra den kolonnen som
leverer kodene du vil importere. I dette eksempelet leverer kolonne 2
(identifisert av eksempelverdien R54) kodene du vil importere.
7. Klikk på flippen Tilordninger.
8. Velg Ingen handling i både seksjonen Kubehandling og Datahandling på
underflippen Kuber.
9. Klikk på underflippen Dimensjoner og gjør dette:
v Skriv Translate i feltet Dimensjon.
v Velg Opprett fra listen Handling.
v Velg Numerisk fra listen Elementtype.
10. Klikk på Fil, Lagre og lagre prosessen som create_RegCodes_dimension.
11. Klikk på Fil, Utfør for å opprette RegCodes-dimensjonen.

Resultater
RegCodes er nå tilgjengelig som en dimensjon i Server Explorer.

Opprette en RegName-dimensjon
Følg disse trinnene for å opprette RegName-dimensjonen med et enkelt
strengelement.

Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. Høyreklikk på Dimensjoner i treruten og klikk på Opprett ny dimensjon.
Dimensjonsredigereren blir åpnet.
3. Klikk på Rediger, Sett inn element.
Dialogboksen Dimensjonselementinnsetting blir åpnet.
4. Skriv Name i feltet Elementnavn.
5. Velg Streng fra listen Elementtype.
6. Klikk på Legg til.
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Name-elementet blir nå åpnet som et strengelement.
7. Klikk på OK.
8. Klikk på Rediger, Lagre og lagre dimensjonen som RegName.

Opprette Translate-kuben
Følg disse trinnene for å opprette Translate-kuben:

Prosedyre
1. Høyreklikk på Kuber i Server Explorer og klikk på Opprett ny kube.
Vinduet Oppretter kuber blir åpnet.
2. Skriv Translate i feltet Kubenavn.
3. Dobbeltklikk på RegCodes i boksen Tilgjengelige dimensjoner.
RegCodes flyttes til boksen Dimensjoner i ny kube.
4. Dobbeltklikk på RegName i boksen Tilgjengelige dimensjoner.
RegName flyttes til boksen Dimensjoner i ny kube.
5. Klikk på OK for å lagre den todimensjonale Translate-kuben.

Fylle ut Translate-kuben
Ved å bruke Cube Viewer kan du nå oppgi de tilsvarende regionnavnene for
regionskodene.
Følgende trinn viser hvordan du fyller ut Translate-kuben med regionnavn.

Prosedyre
1. Dobbeltklikk på Translate i treruten i Server Explorer-vinduet.
Cube Viewer blir åpnet.
2. Trykk på F9 for å vise elementene i hver dimensjon av Translate-kuben.
3. Oppgi regionnavnene som samsvarer med regionkodene, ved å bruke tabellen
som veiledning.
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RegCode

Navn

R54

Argentina

R32

Belgium

R55

Brazil

R1B

Canada

R56

Chile

R45

Denmark

R33

France

R49

Germany

R44

Great Britain

R30

Greece

R353

Ireland

R39

Italy

R352

Luxemburg

R52

Mexico

R31

Netherlands

R47

Norway

RegCode

Navn

R351

Portugal

R34

Spain

R46

Sweden

R1A

United States

R598

Uruguay

4. Klikk på Fil, Lukk for å gå tilbake til Server Explorer.
5. Klikk på Fil, Lagre alle data i Server Explorer for å lagre celleverdiene.

Opprette DBR-formelen
Du kan nå opprette en DBR-formel som henter regionnavn for hver regionkode, til
behandlingsregnearket.
Merk: Du må bruke DBR-formler, ikke DBRW-formler, i behandlingsregneark.

Prosedyre
1. Klikk på celle B3 i behandlingsregnearket.
2. Klikk på TM1 > Rediger formel.
Linjen Rediger formel blir åpnet.
3. Klikk på DB Ref.
Dialogboksen Velg kube blir åpnet.
4. Klikk på Velg.
En annen Velg kube-dialogboks blir åpnet.
5. Velg local:Translate og klikk på OK.
TM1 antar at elementet fra RegCodes-dimensjonen er i celle B1, noe som er
riktig, men finner ikke et element for RegName og viser det derfor som
udefinert.
6. Klikk på RegName.
Delsettredigereren blir åpnet.
7. Velg elementet Name og klikk på OK.
Regname-feltet viser nå Valgt.
8. Klikk på OK i dialogboksen Rediger referanse til Translate.
Linjen Rediger formel viser nå den fullstendige formelen:
=DBR("local:Translate", $B$1, "Name")

Denne formelen returnerer verdien fra Translate-kuben som ble funnet i
skjæringspunktet ved Regcodes-elementet i celle B1 og Regname-elementet
Name.
9. Klikk på OK for å sette formelen inn i celle B3.

Resultater
Celle B3 viser nå Argentina, som er riktig region for kode R54.

Opprette DBS-formler (Database Send)
Du kan opprette DBS-formler som sender numeriske dataverdier til kuben, fordi
v du har konvertert koder som er tilordnet til elementer i Actvsbud-dimensjonen.
v du har konvertert koder som er tilordnet til elementer i Region-dimensjonen.
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v du har tilordnet flere dataverdier til riktige måneder.
Sett inn DBS-formlene i en rad under raden som inneholder dataene og
tilordningsinstruksjonene. Ikke sett dem inn i den første raden. Hvis du gjør det,
blir formlene overskrevet når TM1 leser inn poster i behandlingsregnearket.

Prosedyre
1. Klikk på celle D4, som er en tom celle som skal inneholde den første
DBS-formelen.
2. Klikk på TM1 > Rediger formel.
Linjen Rediger formel blir åpnet.
3. Klikk på DB Send.
TM1 ber deg velge verdien som skal sendes til kuben.
4. Dobbeltklikk på celle D1, som inneholder Jan-celleverdien.
TM1 ber deg velge cellereferansetype.
5. Klikk på Kolonnerel..
DBS-formelen refererer alltid til rad 1, men kolonnereferansen vil være relativ
i forhold til formelplasseringen.
TM1 ber deg oppgi typen data i cellen.
6. Klikk på Numerisk.
Dialogboksen Velg kube ber deg om å velge kuben som skal fylles ut.
7. Klikk på Velg.
En annen Velg kube-dialogboks blir åpnet.
8. Velg kuben local:SalesCube og klikk på OK.
Dialogboksen Rediger referanse til kube vises med de fleste
tilordningsinstruksjonene for verdien (celle D1) som skal sendes til kuben.
Celle A3 leverer et element i Actvsbud-dimensjonen.
v Celle B1 leverer et element i Region-dimensjonen.
v Celle C1 leverer et element i Model-dimensjonen.
v Celle D3 leverer et element i Month-dimensjonen.
For å fullføre tilordningen må du identifisere et element for
Account1-dimensjonen. Price.cma inneholder prisverdier og alle DBS-formler
må derfor være tilordnet til Price-elementet.
9. Klikk på account1.
Delsettredigereren blir åpnet.
10. Velg Price og klikk på OK.
Account1-feltet i dialogboksen Rediger referanse til kube viser nå Valgt.
11. Klikk på OK.
Linjen Rediger formel viser den genererte DBS-funksjonen:
DBS(D$1,"local:SalesCube",$A$3,$B$3,$C$1,"Price",D$3)

Du finner en fullstendig beskrivelse av formelen under “DBS-syntaks” på side
107.
12. Klikk på OK for å plassere denne formelen i behandlingsregnearket.
13. Kopier formelen i D3 til området E3:O3.
14. Lagre PriceProcessing-regnearket.
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DBS-syntaks
DBS-funksjonen bruker følgende syntaks:
DBS (value, server:cube, e1, e2[,...en]):
Argument

Beskrivelse

value

Numerisk verdi som blir sendt til kuben.

server:cube

Navnet på kuben som mottar den sendte verdien. Kubenavnet må
ha et prefiks som tilsvarer navnet på serveren der kuben ligger, for
eksempel sdata:SalesCube.

e1,...en

Elementer som identifiserer celleposisjonen i kuben som mottar
verdien. Oppgi elementargumentene i dimensjonsrekkefølge. e1 må
for eksempel være et element fra kubens første dimensjon, og e2
må være et element fra kubens andre dimensjon.

Behandle en datakilde slik at den sendes til en kube
Når du har opprettet et behandlingsregneark, kan du behandle dataene slik at de
sendes til en kube.
Hvis du har fullført øvelsene i denne delen, vet du at PriceProcessing-regnearket
behandler Price-verdier slik at de sendes til SalesCube-kuben.
Du kan ikke bruke et behandlingsregneark til å skrive verdier til kubeceller som
beregnes ved hjelp av regler, fordi du kan ikke redigere regler som er avledet fra
celleverdier.
v Du må først kontrollere at Price-verdiene i SalesCube ikke er avledet av regler.
v Du kan deretter behandle en datakilde slik at den sendes til en kube.

Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. Dobbeltklikk på kuben SalesCube.
3. Kontroller om det finnes en regel som er knyttet til kuben. Hvis ikke, går du
direkte til trinn 8.
4. Hvis det er knyttet en regel til kuben, åpner du regelredigereren.
5. Undersøk regelen for å se om Price blir beregnet ved hjelp av regler.
Merk: Vær oppmerksom på at regelen inkluderer følende setning, som
beregner verdien for Price på både numerisk og konsolidert nivå:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

Dette setningen beregner verdien for Price på numerisk og konsolidert nivå:
6. Sett inn et nummertegn (#) i begynnelsen av begge setningene for å deaktivere
beregningen av Price.
#[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);#C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

7. Lagre regelen.
Du kan nå bruke behandlingsregnearket til å behandle kildefilen Price.cma,
slik at den sendes til SalesCube.
8. Hvis det ikke er tilknyttet noen regler, åpner du behandlingsregnearket som
inneholder DBS-formlene og eventuelle tilordningsinstruksjoner.
Hvis du har fulgt de tidligere eksemplene i denne delen, åpner du
PriceProcessing-behandlingsregnearket.
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9. Lukk andre regneark som eventuelt er åpne.
10. Klikk på TM1 > Behandle data > Behandle.
Dialogboksen Velg kube, ODBC eller flat fil blir åpnet.
11. Klikk på Flat fil.
Dialogboksen Velg inndatafil blir åpnet.
12. Velg kildefilen Price.cma og klikk på OK.
TM1 behandler kildefilen. Det blir vist en fremdriftslinje under behandlingen.
TM1 leser sekvensielt inn hver enkelt post fra kildefilen til den første raden i
behandlingsregnearket. Behandlingsregnearket utfører en ny beregning etter at
hver post er lest, og DBS-formlene sender verdiene i den første raden, til
riktig celle i kuben.
13. Bla gjennom SaleCube og legg merke til at Price-verdiene er oppdatert med
verdiene i Price.cma.
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Kapittel 7. Styre tilgang til TM1-objekter
Denne delen beskriver hvordan du kan begrense tilgang til objekter på en IBM
Cognos TM1-server for alle IBM Cognos TM1-installasjoner, uavhengig av
autentiseringsmetode.

Tildele sikkerhetsrettigheter til grupper
Du kan tildele sikkerhet på objektnivå for brukergrupper som ikke er
administratorer, i TM1. Ved å tildele sikkerhetsrettigheter til grupper kan du
kontrollere brukernes tilgang til TM1-objekter.
Merk: Du kan ikke tildele sikkerhetsrettigheter for gruppene ADMIN, DataAdmin
eller SecurityAdmin. Rettighetene for disse gruppene er forhåndsdefinert og blir
vist deaktivert i dialogboksen TM1 Sikkerhetstildelinger.
Vær også oppmerksom på at bare engelske versjoner av
sikkerhetsnivåoppføringene som blir akseptert. De følgende nøkkelordene må
brukes slik de er beskrevet her, når sikkerhetsnivåene oppgis manuelt i
TM1-cellesikkerhetskontrollkuben.
Sikkerhetsrettigheter på objektnivå for TM1-grupper:
v Admin - Gruppen har fullstendig tilgang til en kube, et element, en dimensjon
eller andre objekter.
v Lock - Gruppen kan vise og redigere en kube, et element, en dimensjon, eller et
annet objekt, og kan låse objekter permanent for å hindre at de blir oppdatert av
andre brukere.
v Read - Gruppen kan vise en kube, et element, en dimensjon, en prosess eller en
jobb, men kan ikke utføre operasjoner på objektet.
v Reserve - Gruppen kan vise og redigere en kube, et element, en dimensjon, eller
et annet objekt, og kan reservere objekter midlertidig for å hindre at de blir
oppdatert av andre brukere.
Write - Gruppen kan vise og oppdatere en kube, et element, en dimensjon, en
prosess eller en jobb.
v None - Gruppen kan ikke se en kube, et element, en dimensjon, en prosess eller
en jobb, og kan ikke utføre operasjoner på objektet.

v

Den neste tabellen beskriver sikkerhetsrettighetene du kan tildele til grupper.
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Rettighet

Objekt

Beskrivelse

Admin

Kube

Medlemmer av gruppen kan lese, skrive til, reservere, låse
og slette kuben. De kan lagre felles kubevisninger. De kan
også gi sikkerhetsrettigheter til andre brukere for dette
objektet.

Element

Medlemmer av gruppen kan åpne, oppdatere, reservere, låse
og slette elementet. De kan også gi sikkerhetsrettigheter til
andre brukere for dette objektet.

Dimensjon

Medlemmer av gruppen kan legge til, fjerne og endre
rekkefølgen på elementer i dimensjonen, og reservere og låse
dimensjonen. De kan lagre felles dimensjonsdelsett. De kan
også gi sikkerhetsrettigheter til andre brukere for dette
objektet.

Bruk

Medlemmer av gruppen kan se applikasjonen, bruke
referanser i applikasjonen og opprette felles og private
referanser i applikasjonen.
Hvis en gruppe har Admin-rettighet til en applikasjon, kan
medlemmer av gruppen definere sikkerhetsrettigheter for
alle referanser og underapplikasjoner i applikasjonen for
andre grupper, men ikke sin egen gruppe.

Lock

Referanse

Medlemmer av gruppen kan bruke referansen og oppdatere
og slette referansen. De kan publisere private referanser og
privatisere felles referanser.

Kube

Medlemmer av gruppen har alle rettigheter som omfattes av
Write-tillatelsen, og de kan også låse kuben. Når en kube er
låst, er det ikke mulig å oppdatere data i kuben.
Låsen kan bare fjernes av brukere som har Admin-rettigheter
til kuben.
Låsen blir beholdt etter at den eksterne serveren er avsluttet.

Element

Medlemmer av gruppen har alle rettigheter som omfattes av
Write-tillatelsen, og de kan også låse elementet. Når et
element er låst, er det ikke mulig å oppdatere kubeceller som
er angitt av elementet.
Låsen kan bare fjernes av brukere som har Admin-rettigheter
til elementet.
Låsen blir beholdt etter at den eksterne serveren er avsluttet.

Dimensjon

Medlemmer av gruppen har alle rettigheter som omfattes av
Write-tillatelsen, og de kan også låse dimensjonen. Når en
dimensjon er låst, er det ikke mulig å redigere
dimensjonsstrukturen.
Låsen kan bare fjernes av brukere som har Admin-rettigheter
til dimensjonen.
Låsen blir beholdt etter at den eksterne serveren er avsluttet.
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Rettighet

Objekt

Beskrivelse

Read

Kube

Medlemmer av gruppen kan se cellene i kuben, men de kan
ikke endre dataene.

Element

Medlemmer av gruppen kan se cellene som er angitt av
elementet, men de kan ikke endre dataene.

Dimensjon

Medlemmer av gruppen kan se elementene i dimensjonen,
men de kan ikke legge til, fjerne eller endre rekkefølgen på
elementene.

Prosess

Medlemmer av gruppen kan se prosessen i Server Explorer
og kan utføre prosessen manuelt, men de kan ikke redigere
prosessen.
Merk: Rettigheter som tildeles til prosesser, blir oversett når
en prosess blir utført fra en jobb.

Jobb

Medlemmer av gruppen kan se jobben i Server Explorer og
kan utføre jobben manuelt, men de kan ikke redigere jobben.

Bruk

Medlemmer av gruppen kan se applikasjonen, og de kan
bruke eventuelle felles referanser i applikasjonen som de har
minst Read-rettighet til. De kan opprette private referanser i
applikasjonen og private underapplikasjoner.

Referanse

Medlemmer av gruppen kan åpne referansen, men de kan
ikke oppdatere den i applikasjonen. De kan imidlertid utføre
en "lagre som"-operasjon for å lagre en ny privat versjon av
referansen.
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Rettighet

Objekt

Beskrivelse

Reserve

Kube

Medlemmer av gruppen har alle rettigheter som omfattes av
Write-tillatelsen, og de kan også reservere kuben for å hindre
at andre brukere tar i bruk redigeringer. Reserveringen kan
fjernes av brukeren som har reservert kuben, eller av
brukerne som har Admin-rettigheter til kuben.
En reservering utløper automatisk når den som reserverer
kobler seg fra den eksterne serveren, eller når serveren
avsluttes.

Element

Medlemmer av gruppen har alle rettigheter som omfattes av
Write-tillatelsen, og de kan også reservere elementet for å
hindre at andre brukere oppdaterer kubeceller som er angitt
av elementet. Reserveringen kan fjernes av brukeren som
reserverte elementet, eller av brukerne som har
Admin-rettigheter til elementet.
En reservering utløper automatisk når den som reserverer
kobler seg fra den eksterne serveren, eller når serveren
avsluttes.

Dimensjon

Medlemmer av gruppen har alle rettigheter som omfattes av
Write-tillatelsen, og de kan også reservere dimensjonen for å
hindre at andre brukere omdefinerer dimensjonen.
Reserveringen kan fjernes av brukeren som reserverte
dimensjonen, eller av brukerne som har Admin-rettigheter til
dimensjonen.
En reservering utløper automatisk når den som reserverer
kobler seg fra den eksterne serveren, eller når serveren
avsluttes.

Write
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Kube

Medlemmer av gruppen kan lese og oppdatere celler. De kan
lagre private kubevisninger. Write-tilgangsrettighet gjelder
ikke celler som er angitt av konsoliderte elementer, eller
celler som er utledet fra regler.

Element

Medlemmer av gruppen kan lese og oppdatere cellene som
er angitt av elementet, og de kan redigere elementattributter.

Dimensjon

Medlemmer av gruppen kan redigere elementattributter,
redigere elementformater og opprette private delsett for
dimensjonen. Medlemmer kan også redigere attributter for
selve dimensjonen.

Rettighet

Objekt

Beskrivelse

None

Kube

Medlemmer av gruppen kan ikke se kuben i Server Explorer
og kan derfor ikke bla gjennom kuben.

Element

Medlemmer av gruppen kan ikke se elementet i delsett- eller
dimensjonsredigereren, og de kan ikke se cellene som er
angitt av elementet når de blar gjennom en kube.

Dimensjon

Medlemmer av gruppen kan ikke se dimensjonen i Server
Explorer, og de kan ikke bla gjennom en kube som
inneholder dimensjonen.

Prosess

Medlemmer av gruppen kan ikke se prosessen i Server
Explorer og kan derfor ikke utføre prosessen.
Merk: Rettigheter som tildeles til prosesser, blir oversett når
en prosess blir utført fra en jobb.

Jobb

Medlemmer av gruppen kan ikke se jobben i Server Explorer
og kan derfor ikke utføre jobben.

Bruk

Medlemmer av gruppen kan ikke se applikasjonen eller
applikasjonsinnholdet i Server Explorer.

Referanse

Medlemmer av gruppen kan ikke se referansen i Server
Explorer.

Samhandling mellom ulike sikkerhetsrettighter for objekter
Hvis du bruker ulike sikkerhetsrettigheter på objekter som identifiserer en
datacelle, bruker TM1 den mest begrensende sikkerhetsrettigheten på cellen.

Scenario 1
Anta for eksempel at du gir en bruker Read-tilgang til kuben SalesCube og
Write-tilgang til elementer i denne kuben. I dette scenariet blir Write-tilgang til
elementene overstyrt av Read-tilgang til kuben, og brukeren kan vise kubedata,
men ikke oppdatere kubedata.

Scenario 2
Kuben SalesPriorCube inneholder følgende dimensjoner:
v Actvsbud
v Region
v Model
v Account1
v Month
Anta for eksempel at en bruker har Write-tilgang til kuben SalesPriorCube
Read-tilgang til alle elementene i Actvsbud-dimensjonen og Write-tilgang til alle
elementene i de andre dimensjonene. Elementene i Actvsbud-dimensjonen
identifiserer hver celle i kuben og brukeren kan derfor ikke oppdatere kubedata.
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Scenario 3
Du kan endre sikkerhetsrettighetene for både kuber og dimensjoner. Når grupper
har sikkerhetsrettigheter til en kube, gjelder rettighetene alle dimensjoner i kuben,
med mindre du begrenser tilgangen til bestemte dimensjoner eller elementer.
Anta for eksempel at du vil at flere regionale brukergrupper skal kunne lese alle
data i kuben SalesPriorCube. Du vil også at hver gruppe skal kunne oppdatere
data i sin egen region. Du vil for eksempel at selgerne i gruppen North America
skal ha mulighet til å oppdatere North America-data.
For å bruke dette sikkerhetsskjemaet kan du gjøre følgende:
v
v
v
v

Opprette grupper som gjenspeiler salgsregioner.
Legge til brukere i passende grupper.
Gi hver regionale gruppe Write-tilgang til kuben SalesPriorCube.
Gi North America-gruppen Read-tilgang til elementer som ikke gjenspeiler data
for North America-regionen.

Eksempeldataene i TM1 gjenspeiler dette sikkerhetsskjemaet. Usr1 er North
America-gruppen som har Write-tilgang til data som er knyttet til områder i North
America-regionen, og Read-tilgang til data som er knyttet til områder i andre
regioner.

Sikring av kuber
Du kan utvide eller begrense en gruppes tilgang til enkeltkuber. Når du oppretter
en ny kube, har andre grupper i utgangspunktet None-tilgang til den nye kuben.
Du må tildele sikkerhetsrettigheter til den nye kuben for andre grupper.

Tildele sikkerhetsrettigheter for kuber
Slik tildeler du sikkerhetsrettigheter for en kube:

Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. Velg kubeikonet for serveren du arbeider med.
3. Klikk på Kuber, Sikkerhetstildelinger.
Dialogboksen TM1-sikkerhetstildelinger blir vist.
4. Klikk på cellen i skjæringspunktet mellom kubenavnet og gruppenavnet du vil
tildele rettigheter for.
Du kan tildele rettigheter for flere kuber eller flere grupper ved å velge et
celleområde. Du velger et celleområde ved å klikke på en celle for å bestemme
toppen av området. Hold deretter nede Skift-tasten og klikk lenger ned i
kolonnen eller raden for å bestemme bunnen av området.
5. Velg tilgangsnivået du vil tildele.
Navnet på den tildelte tilgangsrettigheten blir vist i cellen.
6. Klikk på OK.

Reservere og frigi kuber
Når en bruker reserverer en kube, får brukeren eksklusive rettigheter til å
oppdatere dataene i kuben. Andre brukere kan ikke oppdatere kubedataene før
kuben er frigitt. En kube kan frigis av brukeren som reserverte den, eller av en
bruker som har Admin-rettigheter til kuben.
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Reservering av en kube kan betraktes som en metode for å fryse data midlertidig.
En reservering utløper automatisk når den som reserverer kobler seg fra den
eksterne serveren, eller når serveren avsluttes.

Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. Velg kuben du vil reservere.
3. Klikk på Kube, Sikkerhet, Reserver.
Slik frigir du en kube:
4. Følg trinn 1 og 2 for å reservere en kube.
5. Klikk på Kube, Sikkerhet, Frigi.

Låse og låse opp en kube
Når en kube er låst, kan ikke brukerne oppdatere kubedataene eller låse opp
kuben med mindre de er medlem av standardgruppen Admin. Medlemmer av
brukerdefinerte grupper som har Admin-rettigheter, vil ikke kunne låse opp kuben.
Det er bare medlemmer i standardgruppen Admin (eller DataAdmin) som kan låse
opp en kube.
Låsing av en kube kan betraktes som en metode for å arkivere data permanent.
Låsen blir beholdt etter at den eksterne serveren er avsluttet.

Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. Velg kuben du vil låse.
3. Klikk på Kube, Sikkerhet, Lås.
Slik låser du opp en kube:
4. Følg trinn 1 og 2 for å låse en kube.
5. Klikk på Kube, Sikkerhet, Lås opp.

Sikring av elementer
Du kan utvide eller begrense en gruppes tilgang til enkeltelementer ved å bruke
dialogboksen Sikkerhetstildelinger for elementer.

Tildele sikkerhetsrettigheter for elementer
Slik tildeler du sikkerhetsrettigheter for elementer:

Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. Velg dimensjonen du vil arbeide med.
3. Klikk på Dimensjon, Sikkerhet, Sikkerhetstildelinger for elementer.
Dialogboksen TM1-sikkerhetstildelinger blir vist.
4. Klikk på cellen i skjæringspunktet mellom elementnavnet og gruppenavnet.
Du kan tildele rettigheter for flere elementer eller flere grupper ved å velge et
celleområde. Du velger et celleområde ved å klikke på en celle for å bestemme
toppen av området. Hold deretter nede Skift-tasten og klikk lenger ned i
kolonnen eller raden for å bestemme bunnen av celleområdet.
5. Velg tilgangsnivået du vil tildele.
Navnet på den tildelte tilgangsrettigheten blir vist i cellen.
Kapittel 7. Styre tilgang til TM1-objekter
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6. Klikk på Lagre eller OK.
Merk: Hvis du klikker på Lagre, kan du fortsette å tildele sikkerhetsrettigheter
til ulike elementer. Du får tilgang til elementer i andre dimensjoner ved å velge
en dimensjon i feltet Velg dimensjon.

Samhandling mellom sikkerhetsrettigheter for bladelementer og
konsoliderte elementer
Du kan definere ulike sikkerhetsnivåer for et konsolidert element og de tilhørende
bladelementene.
Regionsdimensjonen i eksempeldataene har for eksempel følgende elementhierarki:

Anta for eksempel at Usr4 har Read-tilgang til bladelementet Canada og
None-tilgang til det konsoliderte North America-elementet. Usr4 kan se data som er
identifisert av Canada-elementet, men kan ikke se konsoliderte data som er
identifisert av North America-elementet.

Reservere og frigi elementer
Når en bruker reserverer et element, får brukeren eksklusive rettigheter til å
oppdatere dataene i elementet. Andre brukere kan ikke oppdatere elementdataene
før elementet er frigitt. Et element kan frigis av brukeren som reserverte det, eller
av en bruker som har Admin-rettigheter til elementet.
Reservering av et element kan betraktes som en metode for midlertidig frysing av
data som elementet identifiserer. En reservering utløper automatisk når den som
reserverer kobler seg fra den eksterne serveren, eller når serveren avsluttes.

Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. Dobbeltklikk på dimensjonen du vil arbeide med.
Delsettredigereren blir vist.
3. Velg elementet du vil reservere.
4. Klikk på Rediger, Sikkerhet, Reserver.
Slik frigir du et element:
5. Følg trinn 1 til og med trinn 3 når du skal reservere et element.
6. Klikk på Rediger, Sikkerhet, Frigi.

Låse og låse opp et element
Hvis en bruker låser et element, er det bare brukerne som har Admin-rettigheter til
elementet som kan oppdatere dataene elementet identifiserer. Brukeren som låser
elementet, kan heller ikke oppdatere elementdataene med mindre han eller hun
har Admin-rettigheter til elementet.
Låsing av et element kan betraktes som en metode for permanent arkivering av
data som elementet identifiserer. Låsen blir beholdt etter at den eksterne serveren
er avsluttet.
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Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. Dobbeltklikk på dimensjonen du vil arbeide med.
Delsettredigereren blir vist.
3. Velg elementet du vil låse.
4. Klikk på Element, Sikkerhet, Lås.
Slik låser du opp et element:
5. Følg trinn 1 til og med trinn 3 når du skal låse et element.
6. Klikk på Rediger, Sikkerhet, Lås opp.

Sikring av celler
Sikkerhet på cellenivå gjelder for en bestemt celle og overstyrer all annen
TM1-sikkerhet. Sikkerhet på cellenivå krever at du
v oppretter cellesikkerhetskontrollkube som inneholder et delsett av dimensjonene
for en kube du vil konfigurere cellenivåsikkerhet for.
v definerer sikkerhet for riktige celler i sikkerhetskontrollkuben ved å tildele
sikkerhetsrettigheter for TM1-sikkerhetsgrupper.
Merk: Hvis sikkerhet på elementnivå skal gjelde for en celle, kan du ikke tildele
sikkerhetsrettigheter til en eventuell TM1-sikkerhetsgruppe for cellen. Sikkerhet på
cellenivå overstyrer sikkerhet på elementnivå, og sikkerhet på cellenivå kan derfor
ikke være definert for cellen.
Sikkerhet på cellenivå gjelder bladelementer og vanligvis ikke konsolideringer, selv
om du kan bruke None og Read-sikkerhetsrettigheter til å styre visning eller
redigering av konsolideringer.

Opprette en cellesikkerhetskontrollkube
Slik oppretter du en cellesikkerhetskontrollkube:

Prosedyre
1. I TM1 Architect eller TM1 Perspectives høyreklikker du på kuben du vil
definere cellesikkerhet for. Velg deretter Sikkerhet, Opprett
cellesikkerhetskube.
TM1 oppretter automatisk en sikkerhetskontrollkube ved å bruke
navneformatet }CellSecurity_Kubenavn der Kubenavn er navnet på kuben du
valgte. Hvis du for eksempel valgte SalesCube, oppretter TM1
sikkerhetskontrollkuben }CellSecurity_SalesCube.
TM1 legger til dimensjonene for den opprinnelige kuben som kreves for å
definere sikkerhet, i sikkerhetskontrollkuben som nylig ble opprettet, og
dimensjonen }Groups blir tilføyd som siste dimensjon i den nye kuben.
2. Klikk på Vis, Vis kontrollobjekter hvis kontrollkubene ikke blir vist.
TM1 viser de nye sikkerhetskontrollkubene sammen med den opprinnelige
kuben.
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Slik bruker du sikkerhet for celler i sikkerhetskontrollkuben ved hjelp av en
TM1-sikkerhetsgruppe:
3. Åpne sikkerhetskontrollkuben som du nylig opprettet, ved å dobbeltklikke på
den. Eksempel:

4. Kikk på Beregn på nytt
for å vise sikkerhetskontrollgruppene, eller klikk
på Alternativer, Beregn på nytt automatisk.
5. Utvid rekke for å vise cellene som du vil tildele sikkerhetsrettigheter til.
Merk: Husk at sikkerhet på cellenivå gjelder for bladelementer.
6. Oppgi sikkerhetsnivået i kubecellene for å tildele sikkerhetsrettigheter etter
brukergrupper.
Du finner flere opplysninger under “Tildele sikkerhetsrettigheter til grupper”
på side 109.
Sikkerhet er for eksempel tildelt som None for månedene i andre kvartal i
Inspectors-gruppen.
7. Lukk sikkerhetskontrollkuben.
8. Lagre visningen.
9. Test sikkerhetsnivåene ved å logge deg på som en bruker som er medlem av
den berørte sikkerhetsgruppen, og vis kuben du har definert sikkerhet for.

Bruke regler for å definere sikkerhet på cellenivå
Du kan bruke TM1-regler i sikkerhetskontrollkuben for å ta i bruk sikkerhet på
cellenivå i stedet for å oppgi sikkerhetsrettigheter i sikkerhetskontrollkubecellene.
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Du finner opplysninger om hvordan du bruker regler til å ta i bruk sikkerhet på
cellenivå, i TM1 Operations.
Anta for eksempel at du vil opprette en regel for å bruke sikkerhet på cellenivå for
kuben }CellSecurity_SalesCube. Følgende regel hindrer at eventuelle brukere i
Inspectors-gruppen kan vise celler som identifiseres av elementet Greece:
[’Greece’,’Inspectors’] = S:’NONE’;

Merk: Sørg for at navn på sikkerhetsgrupper er unike og at andre dimensjoner
eller elementer ikke bruker samme navn.
Bruk av regler for å implementere sikkerhet gir disse fordelene:
v Du sparer tid på registrering av data fordi du slipper å oppgi
sikkerhetsrettigheter i celler i sikkerhetskontrollkuben.
v Regelverdier i TM1 blir ikke lagret i minnet eller til disk, og du sparer derfor
diskplass og minne.

Sikring av dimensjoner
Du kan utvide eller begrense en gruppes tilgang til enkeltdimensjoner.
TM1-sikkerhet styrer som standard dimensjonene på IBM Cognos TM1-server slik:
v Bare medlemmer av ADMIN- og DataAdmin-gruppene kan opprette og slette på
TM1-serveren.
v Grupper som har Read-tilgang til en dimensjon, kan vise dimensjons- og
elementattributter gjennom Server Explorer, men de kan ikke redigere
attributtverdier.
v Andre grupper har i utgangspunktet None-tilgang til nye dimensjoner.
v Hvis det ikke er tildelt sikkerhet til et element i en dimensjon, har grupper
Write-tilgang til nye elementer i dimensjonen.
v Når du tildeler sikkerhetsrettigheter til minst ett element i en dimensjon, har
gupper None-tilgang til nye elementer i den aktuelle dimensjonen. Eksisterende
elementer beholder sin opprinnelige tilgang (Write), med mindre du endrer
tilgangen.
Merk: Hvis du endrer sikkerheten i en dimensjon og vil tilbakestille denne
sikkerheten til standardinnstillingen (grupper har Write-tilgang til nye elementer
som blir tilføyd til dimensjonen), må du avslutte TM1-serveren og manuelt slette
filen }ElementSecurity<dimnavn>.cub.

Tildele sikkerhetsrettigheter for dimensjoner
Slik tildeler du sikkerhetsrettigheter for en dimensjon:

Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. Velg dimensjonsikonet for serveren du arbeider med.
3. Klikk på Dimensjoner, Sikkerhetstildelinger.
Dialogboksen TM1-sikkerhetstildelinger blir vist.
4. Klikk på cellen i skjæringspunktet mellom dimensjonsnavnet og gruppenavnet.
Du kan tildele rettigheter for flere dimensjoner eller flere grupper ved å velge
et celleområde. Du velger et celleområde ved å klikke på en celle for å
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bestemme toppen av området. Hold deretter nede Skift-tasten og klikk lenger
ned i kolonnen eller raden for å bestemme bunnen av området.
5. Velg tilgangsnivået du vil tildele.
Navnet på den tildelte tilgangsrettigheten blir vist i cellen.
6. Klikk på OK.

Reservere og frigi dimensjoner
Når en bruker reserverer en dimensjon, får brukeren eksklusive rettigheter til å
fjerne, legge til og endre rekkefølgen på elementer i dimensjonen. Andre brukere
kan ikke endre dimensjonen før den er frigitt. En dimensjon kan frigis av brukeren
som reserverte den, eller av en bruker som har Admin-rettigheter til dimensjonen.
Du bør vurdere å reservere en dimensjon før du omdefinerer den. En reservering
utløper automatisk når den som reserverer kobler seg fra den eksterne serveren,
eller når serveren avsluttes.

Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. Velg dimensjonen du vil arbeide med.
3. Klikk på Dimensjon, Sikkerhet, Reserver.
Slik frigir du en dimensjon:
4. Følg trinn 1 og 2 for å reservere en dimensjon.
5. Klikk på Dimensjon, Sikkerhet, Frigi.

Låse og låse opp en dimensjon
Hvis en bruker låser en dimensjon, er det bare brukerne som har Admin-rettigheter
til dimensjonen som kan legge til, fjerne eller endre rekkefølgen på elementer i
dimensjonen. Brukeren som låser dimensjonen, har heller ikke tilgang til å endre
dimensjonen med mindre han eller hun har Admin-rettigheter til dimensjonen.
Du bør vurdere å låse en dimensjon hvis du vil ha eksklusiv kontroll over
dimensjonsdefinisjonen.

Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. Velg dimensjonen du vil arbeide med.
3. Klikk på Dimensjon, Sikkerhet, Lås på tilleggsmenyen.
Slik frigir du en dimensjon:
4. Følg trinn 1 og 2 for å låse en dimensjon.
5. Høyreklikk på Dimensjon, Sikkerhet, Lås opp.

Sikring av prosesser
Du kan utvide eller begrense en gruppes tilgang til individuelle
TurboIntegrator-prosesser.
Merk: TM1 overser sikkerhetsrettigheter som er tildelt til TurboIntegratorprosesser når du utfører en prosess fra en jobb. Sikkerhetsrettighetene du tildeler
til jobben, bestemmer hvilken mulighet gruppen har til å utføre en prosess fra en
jobb. Hvis en gruppe for eksempel har None-tilgang til Process1, men Read-tilgang
til en jobb som inkluderer Process1, kan gruppen utføre Process1 fra jobben.
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Tildele sikkerhetsrettigheter for prosesser
Slik tildeler du sikkerhetsrettigheter for en prosess:

Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. Velg prosessikonet for serveren du arbeider med.
3. Klikk på Prosesser, Sikkerhetstildelinger.
Dialogboksen TM1-sikkerhetstildelinger blir vist.
4. Klikk på cellen i skjæringspunktet mellom prosessnavnet og gruppenavnet.
Du kan tildele rettigheter for flere prosesser eller flere grupper ved å velge flere
celler.
Du velger et område med tilstøtende celler ved å klikke på en celle for å
bestemme toppen av området. Hold deretter nede Skift-tasten og klikk lenger
ned i kolonnen eller raden for å bestemme bunnen av området.
Du velger flere ikke-tilstøtende celler ved å holde Ctrl-tasten nede og klikke på
hver celle.
5. Velg tilgangsnivået du vil tildele.
Navnet på den tildelte tilgangsrettigheten blir vist i cellen(e).
6. Klikk på OK.

Tillate prosesser å endre sikkerhetsdata
Alternativet TM1-sikkerhetstilgang bestemmer om en prosess skal ha tillatelse til å
endre sikkerhetsdata i skriptet til prosessen. Bare medlemmer av gruppene ADMIN
og SecurityAdmin har tillatelse til å definere dette alternativet. Dette alternativet
defineres fra prosess til prosess fra Prosess-menyen i Server Explorer.
Når alternativet Sikkerhetstilgang er aktivert for en prosess:
v Medlemmer av DataAdmin-gruppen har ikke tillatelse til å redigere prosessen,
fordi den kan inneholde skript som kan endre TM1-sikkerhet.
v Bare medlemmer i den fullstendige ADMIN-gruppen kan redigere en prosess
etter at alternativet Sikkerhetstilgang er aktivert.
v Medlemmer av gruppen SecurityAdmin kan se prosesser og slå dette alternativet
på og av, men de har ikke tillatelse til å redigere innholdet i en prosess.
v Alternativet Vis på Prosess-menyen blir tilgjengelig slik at brukerne i
DataAdmin- og SecurityAdmin-gruppen kan se prosesser i skrivebeskyttet
modus.
Du finner flere opplysninger om gruppene ADMIN, SecurityAdmin og DataAdmin
iTM1 Operations.

Aktivere alternativet Sikkerhetstilgang for en prosess
Alternativet Sikkerhetstilgang er som standard deaktivert for nye prosesser. Hvis
du vil tillate at en ny prosess endrer TM1-sikkerhet, må du aktivere alternativet
Sikkerhetstilgang manuelt for prosessen.

Prosedyre
1. Velg en prosess i Server Explorer.
2. Klikk på Prosess, Sikkerhetstilgang.
Det blir vist en hake ved siden av alternativet Sikkerhetstilgang for å angi at
TM1 tillater at den valgte prosessen kan endre sikkerhetsdata.
Kapittel 7. Styre tilgang til TM1-objekter
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Merk: Hvis du har oppgradert til TM1 9.4, eller en nyere versjon, fra en
tidligere TM1-database, blir alternativet Sikkerhetstilgang automatisk aktivert
for alle eksisterende TM1-prosesser. Eksisterende prosesser kan derfor fortsette
å kjøre uten at du trenger å definere alternativet Sikkerhetstilgang for hver
prosess.

Vise en prosess i skrivebeskyttet modus
Når alternativet Sikkerhetstilgang er aktivert for en prosess, kan brukerne i
DataAdmin- og SecurityAdmin-gruppen bare se prosessen i skrivebeskyttet modus.

Prosedyre
1. Velg en prosess i Server Explorer.
2. Høyreklikk på prosessen og klikk på Vis.
Prosessen blir vist i skrivebeskyttet modus

Sikring av jobber
Du kan utvide eller begrense en gruppes tilgang til enkeltjobber.

Tildele sikkerhetsrettigheter for jobber
Slik tildeler du sikkerhetsrettigheter for en jobb:

Prosedyre
1. Åpne Server Explorer.
2. Velg jobbikonet for serveren du arbeider med.
3. Klikk på Jobber, Sikkerhetstildelinger.
Dialogboksen TM1-sikkerhetstildelinger blir vist.
4. Klikk på cellen i skjæringspunktet mellom jobbnavnet og gruppenavnet.
Du kan tildele rettigheter for flere jobber eller flere grupper ved å velge flere
celler.
Du velger et område med tilstøtende celler ved å klikke på en celle for å
bestemme toppen av området. Hold deretter nede Skift-tasten og klikk lenger
ned i kolonnen eller raden for å bestemme bunnen av området.
Du velger flere ikke-tilstøtende celler ved å holde Ctrl-tasten nede og klikke på
hver celle.
5. Velg tilgangsnivået du vil tildele.
Navnet på den tildelte tilgangsrettigheten blir vist i cellen(e).
6. Klikk på OK.

Sikring av applikasjoner og referanser
Du kan tildele sikkerhetsrettigheter for elementer som er felles (referanser eller
underapplikasjoner) i felles TM1-applikasjoner, til brukergrupper på IBM Cognos
TM1-serveren. Du må ha Admin-rettighet til en applikasjon for å kunne tildele
sikkerhet til elementer i applikasjonen.
Du kan ikke tildele sikkerhet for private applikasjoner og referanser. Det er bare
brukeren som oppretter et privat element, som har tilgang til elementet.

Prosedyre
1. I Server Explorer høyreklikker du på applikasjonen som inneholder elementene
du vil tildele sikkerhet til.
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2. Klikk på Sikkerhet, Sikkerhetstildelinger.
Vinduet TM1-sikkerhetstildelinger blir åpnet. Navnelisten inneholder alle
elementer som er felles (TM1-objekter, Excel-filer og underapplikasjoner) som
finnes i den gjeldende applikasjonen.
3. Velg cellen i skjæringspunktet til elementet du vil definere sikkerhet for, og
brukergruppen du vil tildele sikkerhet til.
4. Klikk på en av sikkerhetsrettighetene.
Du finner flere opplysninger under “Tildele sikkerhetsrettigheter til grupper”
på side 109.
5. Gjenta trinn 3 og 4 for andre elementer du vil definere sikkerhet for.
6. Klikk på OK.
Du kan tildele Read- eller Admin-rettighet til en referanse for en hvilken som
helst brukergruppe, når du tildeler None-rettighet til kildeobjektet som er
knyttet til referansen. I dette scenariet kan ikke medlemmer av brukergruppen
se referansen i en applikasjon.
Hvis du tildeler None-rettighet til en brukergruppe for en kube, men tildeler
Read-rettighet for en referanse til den samme kuben, kan ikke medlemmer av
brukergruppen se referansen til kuben i applikasjonen.

Kapittel 7. Styre tilgang til TM1-objekter
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Kapittel 8. Bruke TM1-handlingsknapper til å bygge
regnearkapplikasjoner
Denne delen beskriver funksjonaliteten til handlingsknappen i IBM Cognos TM1,
som kan brukes til å kjøre prosesser og navigere mellom regneark og webark.

Oversikt
Du kan sette inn en handlingsknapp i et regneark slik at brukerne kan kjøre en
TurboIntegrator-prosess og/eller navigere til et annet regneark. Brukerne har
tilgang til disse knappene når de arbeider med regneark i Microsoft Excel med
TM1, eller med webark i TM1 Web.
En handlingsknapp kan utføre disse oppgavene:
v Kjøre en TurboIntegrator-prosess.
v Navigere til et annet regneark.
v Kjøre en TurboIntegrator-prosess og deretter navigere til et annet regneark.
v Beregne et regneark på nytt eller gjenoppbygge aktivt TM1-skjema i et regneark.
Figuren nedenfor viser et eksempel på en handlingsknapp i et regneark.

Legge til en handlingsknapp i et regneark
Du kan sette inn en handlingsknapp i en hvilken som helst tom celle i et regneark
ved å følge trinnene nedenfor.

Prosedyre
1. Velg en tom celle i regnearket der du vil sette inn handlingsknappen.
Merk: Du kan ikke sette inn en handlingsknapp i en celle som inneholder data.
2. Velg Sett inn handlingsknapp fra TM1-menyen eller klikk på Sett inn
på TM1-verktøylinjen.
handlingsknapp
Handlingsknappen blir satt inn i den valgte cellen og dialogboksen
Handlingsknappegenskaper blir vist.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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3. Klikk på TM1-server-listen i dialogboksen Handlingsknappegenskaper for å
velge serveren der dataene dine ligger.
Du kan hente navnet på IBM Cognos TM1-serveren dynamisk fra en annen
celle eller et annet navngitt område når handlingsknappen brukes, ved å klikke
på Bruk referanse og oppgi en celle eller en referanse til et navngitt område.
v Du velger en cellereferanse ved å klikke på Excel-referanseknappen
deretter klikke på cellen i det gjeldende regnearket der servernavnet er
plassert.

og

v Hvis du skal hente prosessnavnet ved å referere til et navngitt område i
Excel, bruker du dette formatet:
=NameOfRange

Det navngitte området må bare peke på en enkelt celle som inneholder tekst
for servernavnet.
Hvis du ikke er koblet til serveren du vil bruke, klikker du på Koble til for å
logge deg på.
4. Klikk på typen Handling som handlingsknappen skal utføre.
Du må deretter konfigurere handlingsknappen i henhold til typen handling du
har valgt. Du finner detaljerte beskrivelser her:
Handling

Se

Kjør en TurboIntegrator-prosess

“Konfigurere en handlingsknapp slik at den
kjører en prosess”

Gå til et annet regneark

“Konfigurere en handlingsknapp slik at den
navigerer til et annet regneark” på side 130

Kjør en prosess og gå deretter til et annet
regneark

“Konfigurere en handlingsknapp slik at den
kjører en prosess og navigerer til et
regneark” på side 132

Beregn på nytt / Gjenoppbygg

“Konfigurere en handlingsknapp slik at den
utfører en ny beregning eller gjenoppbygger
et regneark” på side 133

5. Definer egenskaper for utseende for handlingsknappen. Se “Definere
egenskaper for handlingsknapputseende” på side 134.
6. Du fullfører konfigureringen av handlingsknappen og går tilbake til regnearket
ved å klikke på OK i dialogboksen Handlingsknappegenskaper.

Resultater
Handlingsknappen blir oppdatert og regnearket kan nå brukes.

Konfigurere en handlingsknapp slik at den kjører en prosess
Trinnene nedenfor gir et sammendrag over hvordan du konfigurerer en
handlingsknapp slik at den kjører en TurboIntegrator-prosess.

Prosedyre
1. Velg alternativet Kjør en TurboIntegrator-prosess i dialogboksen
Handlingsknappegenskaper.
Flippen Prosess blir vist.
2. Velg prosessen du vil kjøre. Se “Velge prosessen som skal kjøres” på side 127.
3. Definer prosessparameterne. Se “Definere prosessparametere” på side 128.
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4. Velg beregningsalternativet du vil at TM1 skal bruke før handlingsknappen
kjører prosessen. Se “Konfigurere en handlingsknapp slik at den utfører en ny
beregning eller gjenoppbygger et regneark” på side 133.
5. Velg beregningsalternativet du vil at TM1 skal bruke etter at prosessen er
fullført. Se “Definere prosessalternativer for beregning” på side 129.
6. Konfigurer meldingene som TM1 skal vise før og etter at prosessen er kjørt. Se
“Definere prosessalternativer for å vise meldinger” på side 129.

Velge prosessen som skal kjøres
Du kan velge prosessen som skal kjøres på en av disse måtene:
v Velg prosessnavnet fra Prosesslisten.
v Hent prosessnavnet dynamisk ved å bruke en Excel-referanse.

Velge prosessnavnet fra Prosesslisten
Hvis du vil velge prosessnavnet fra listen over tilgjengelige prosesser på gjeldende
IBM Cognos TM1-server, gjør du slik:

Prosedyre
Velg flippen Prosess i dialogboksen Handlingsknappegenskaper og klikk på
prosesslisten for å velge en tilgjengelig prosess fra TM1-serveren som du i
øyeblikket er tilkoblet.
Rutenettet Parametere blir åpnet og viser parameterne for den valgte prosessen.

Resultater
Du må deretter oppgi parameterverdiene for den valgte prosessen i rutenettet
Parametere. Se “Skriv inn parameterverdiene i rutenettet Parameter.” på side 128.

Bruke en Excel-referanse for å hente prosessnavnet
Hvis du vil hente prosessnavnet dynamisk ved å referere til en celle eller et
navngitt område i det gjeldende regnearket, følger du trinnene nedenfor.
Prosessnavnet blir hentet når handlingsknappen kjøres.

Prosedyre
1. I dialogboksen Handlingsknappegenskaper velger du Hent prosessinfo fra
regneark fra Prosess-listen.
ved siden av Prosessnavn-boksen for å
2. Klikk på Excel-referanseknappen
velge en celle fra det gjeldende regnearket.
Dialogboksen Velg en celle blir åpnet.
3. Klikk på cellen i det gjeldende regnearket der prosessnavnet er plassert.
Plasseringen blir automatisk satt inn i dialogboksen Velg en celle.
4. Klikk på OK for å lukke dialogboksenVelg en celle.
Cellereferansen blir vist i boksen Prosessnavn.
5. Hvis du skal hente prosessnavnet ved å referere til et navngitt område i Excel,
bruker du dette formatet:
=NameOfRange

Det navngitte området må bare peke på en enkelt celle som inneholder tekst for
prosessnavnet.
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Definere prosessparametere
Avhengig av hvordan du har valgt prosessnavnet som skal kjøres, oppgir du
parameterverdiene på en av disse to måtene:
v Skriv inn parameterverdier i rutenettet Parameter.
v Opprett en Excel-referanse for å hente parameterverdiene.

Skriv inn parameterverdiene i rutenettet Parameter.
Hvis du valgte prosessnavnet direkte fra listen Prosess, kan du skrive inn
parameterverdiene i rutenettet Parameter ved å følge trinnene nedenfor. Du kan
enten skrive inn verdiene for hver parameter i rutenettet, eller bruke en
Excel-referanse til å hente en parameterverdi dynamisk fra det gjeldende
regnearket når du har klikket på handlingsknappen.

Prosedyre
1. Velg flippen Prosess i dialogboksen Handlingsknappegenskaper og skriv inn
parameterverdiene i rutenettet Parametere.
Hvis du skal skrive inn parameterverdiene direkte, skriver du hver
parameterverdi inn i rutenettet.
2. Hvis du vil opprette en referanse som henter en parameterverdi dynamisk fra
det gjeldende regnearket, velger du Verdi-cellen og klikker på knappen
Dialogboksen Velg en celleblir åpnet.
3. Bruk dialogboksen Velg en celle til å velge cellen i regnearket der
parameterverdien er plassert.

.

Bruke en Excel-referanse for å hente parameterverdiene
Hvis du valgte Hent prosessinfo fra regneark fra listen Prosess, må du opprette
en Excel-referanse som henter prosessparameterne dynamisk fra et regneark.
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Prosedyre
1. Klikk på Excel-referanseknappen
ved siden av boksen Parametere for å
velge en referanse fra det gjeldende regnearket.
Dialogboksen Velg et område blir åpnet.
2. Velg celleområdet i regnearket som inneholder parameterverdiene. Hver celle
kan inneholde bare en parameterverdi.
Merk: Parameterne må oppgis i samme rekkefølge og med samme type
(streng, numerisk) som i prosessen.
3. Klikk på OK for å lukke dialogboksenVelg et område.
Den valgte cellereferansen blir vist i boksen Parametere.
Hvis du skal referere til et navngitt område i Excel, bruker du dette formatet:
=NameOfRange

Det navngitte området må bare peke på en enkelt celle eller et område med
celler, avhengig av parameterne som forventes av prosessen.
Hvis parameterne for prosessen blir endret, må du også oppdatere
prosessnavnet og parameterinnstillingene for handlingsknappen slik at
knappen kjører prosessen på riktig måte.
Merk: Hvis en handlingsknapp som kjører en TurboIntegrator-prosess med
parameterinndata, er opprettet og lagret i et Excel 2007-regneark, fungerer ikke
handlingsknappen etter at filen er lagret og åpnet på nytt. Dette skyldes en feil
i Microsoft Excel. Når du bruker en handlingsknapp i Excel 2007 for å kjøre en
TI-prosess som krever parametere, må du lagre regnearkfilen i .xls-format.

Definere prosessalternativer for beregning
Bruk dialogboksen Prosessalternativer når du skal velge beregningsoperasjonen
som skal utføres etter at prosessen er kjørt.

Prosedyre
1. Klikk på Alternativer for å åpne dialogboksen Prosessalternativer.
2. Velg beregningsoperasjonen du vil utføre etter at prosessen har kjørt. De
tilgjengelige beregningsalternativene inkluderer følgende:
v Beregn ark på nytt automatisk - Beregner verdiene i det gjeldende
regnearket.
v Gjenoppbygg ark - Laster inn aktivt TM1-skjema til den opprinnelige
rapportdefinisjonskonfigurasjonen.
v Ingen - Handlingsknappen utfører ikke beregning eller gjenoppbygging av
regnearket.

Definere prosessalternativer for å vise meldinger
Bruk dialogboksen Prosessalternativer til å styre de ulike meldingsboksene som
TM1 kan vise før og etter at prosessen blir kjørt.

Prosedyre
1. Klikk på Alternativer på flippen Prosess for å åpne dialogboksen
Prosessalternativer.
2. Velg bekreftelses- og statusmeldingene som skal vises av TM1.
v Vis Vellykket-melding - Viser en melding etter at prosessen er kjørt.
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v Vis feilmelding - Viser en melding hvis prosessen ikke blir kjørt på riktig
måte.
v Vis bekreftelsesdialog - Viser en bekreftelsesmelding før prosessen blir kjørt.
Brukeren kan klikke på Ja eller Nei.
3. Oppgi eller rediger teksten for meldingene du valgte. Du kan også referere til
en celle eller et navngitt område for å hente meldingsteksten på en dynamisk
måte. Eksempel:
v Hvis du skal hente meldingsteksten fra innholdet i celle A1 i det gjeldende
regnearket, skriver du =A1 i tekstfeltet.
v Hvis du skal referere til et navngitt område i Excel, bruker du formatet
=NameOfRange.
Det navngitte området må bare peke på en enkelt celle som inneholder tekst
for meldingen.

Bruke servernavnegenskap for handlingsknappen
Dialogboksen Handlingsknappegenskaper inneholder et felt der du kan oppgi en
celle eller en referanse til et navngitt område for å hente IBM Cognos
TM1-servernavnet for en handlingsknapp dynamisk. Hvis du vil bruke denne
funksjonen, klikker du på avmerkingsboksen Bruk referanse i seksjonen
TM1-server i dialogboksen Handlingsknappegenskaper og oppgir deretter en celle
eller en referanse til et navngitt område.

Konfigurere en handlingsknapp slik at den navigerer til et annet
regneark
Du kan bruke handlingsknappen til å navigere til et annet regneark i den samme
arbeidsboken, eller til et annet regneark i en annen arbeidsbok.
Trinnene nedenfor gir et sammendrag over hvordan du konfigurerer en
handlingsknapp slik at den navigerer til et annet regneark.

Prosedyre
1. Klikk på alternativet Gå til et annet regneark i dialogboksen
Handlingsknappegenskaper.
Flippen Regneark blir vist.
2. Velg målregnearket. Se “Velg et målregneark”.
3. Definer alternativet Samsvar tittelelementer. Se “Aktiver alternativet Samsvar
tittelelementer” på side 131.
4. Definer alternativet Erstatt gjeldende arbeidsbok. Se “Definere alternativet
Erstatt gjeldende arbeidsbok” på side 132.
5. Velg beregningsalternativet du vil at TM1 skal bruke før handlingsknappen
navigerer til et annet regneark. Se “Konfigurere en handlingsknapp slik at den
utfører en ny beregning eller gjenoppbygger et regneark” på side 133.
6. Velg beregningsalternativet du vil at TM1 skal bruke etter at navigeringen er
fullført. Se “Definere beregningsalternativer som skal brukes etter navigering til
et regneark” på side 132.

Velg et målregneark
Du kan velge et regneark ved å velge det fra en liste eller ved å skrive navnet
direkte.
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Prosedyre
1. Klikk først på alternativet TM1-applikasjoner og deretter på Bla gjennom.
Dialogboksen Velg et regneark blir åpnet.
Merk: Når du skal velge en målarbeidsbok, kan du også klikke på Filer og
deretter på Bla gjennom. Velg deretter en regnearkfil i Åpne-dialogboksen og
klikk på Åpne. En annen fremgangsmåte er å klikke på knappen
.
Excel-referanse
2. Velg et regneark og klikk på OK for å gå tilbake til dialogboksen
Handlingsknappegenskaper.
Applikasjonsmappebanen og navnet på det valgte regnearket blir vist i
Arbeidsbok-boksen.
3. Du kan oppgi applikasjonsmappebanen til arbeidsboken manuelt, ved å skrive
banen inn i Arbeidsbok-boksen:
v Start med det første mappenavnet under Applikasjoner og bruk en omvendt
skråstrek ( \ ) som skille mellom mappene. Ikke ta med applikasjonsmappen
i banen. Eksempel:
Planning
Sample\Bottom Up Input\Budget Input

v Når du skal oppi plasseringen til regnearket og cellen du vil navigere til,
skriver du navnet på regnearket og plasseringen i Ark-boksen. Bruk dette
formatet:
=SheetName!ColumnNameRowName

Merk: Hvis du oppgir et regnearknavn som inneholder mellomrom, må du
sette navnet i enkeltanførselstegn slik det er vist i eksempelet nedenfor.
='Mitt første regneark'!$A$2

Aktiver alternativet Samsvar tittelelementer
Alternativet Samsvar tittelelementer sammenlikner og definerer teksten til
titteldimensjonene i målregnearket automatisk når en bruker klikker på
handlingsknappen for å navigere til målregnearket.
Når alternativet Samsvar tittelelementer er aktivert, blir dimensjonene i kilde- og
målregnearket sammenliknet automatisk av SUBNM- og DBRW-funksjonene i TM1
slik:
v TM1 kontrollerer automatisk samsvar for titteldimensjonene i kilde- og
målregnearkene basert på SUBNM-formelen i en celle.
Hvis de samme dimensjonene finnes i både kilde- og målregnearket, blir det
valgte elementet i kilderegnearket definert for den samme dimensjonen i
målregnearket. Når en kolonne er valgt i kilderegnearket, samsvarer den med de
samme titteldimensjonene i målregnearket.
v TM1 kontrollerer automatisk samsvar for rad- og kolonnedimensjonene i den
valgte DBRW-cellen i kilderegnearket i forhold til de samsvarende
titteldimensjonene i målregnearket, hvis de finnes.
Hvis for eksempel både Driftskostnader og Feb-2011 er rad- og
kolonnedimensjonselementer for det valgte elementet i kilderegnearket, blir disse
dimensjonselementene sammenliknet med titteldimensjonene i målregnearket
under navigering. Hvis både raden Driftskostnader og kolonnen Feb-2011 er
valgt i kilderegnearket, er DBRW-cellen den cellen som finnes både i raden
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Driftskostnader og i kolonnen Feb-2011. Rad- og kolonnedimensjonene til
DBRW-cellen blir deretter sammenliknet med titteldimensjonene i målregnearket.

Definere alternativet Erstatt gjeldende arbeidsbok
Alternativet Erstatt gjeldende arbeidsbok bestemmer om målregnearket blir åpnet
i et nytt vindu, eller om det blir åpnet i det samme vinduet og erstatter det
gjeldende kilderegnearket.
Eksempel:
v Hvis Erstatt gjeldende arbeidsbok ikke er valgt (standard) og du arbeider i
TM1 Web, forblir kilderegnearket åpent, og målregnearket blir åpnet på en ny
flipp.
v Hvis Erstatt gjeldende arbeidsbok er valgt og du arbeider i TM1 Web, blir
kilderegnearket erstattet av målregnearket på samme flipp og det blir ikke åpnet
en ny flipp.
Viktig: Hvis du aktiverer alternativet Erstatt gjeldende arbeidsbok, må du lagre
arbeidsboken før du tester den nye knappen Du kan miste endringene hvis du
klikker på knappen slik at den gjeldende arbeidsboken lukkes.

Definere beregningsalternativer som skal brukes etter
navigering til et regneark
Definer beregningsalternativene som skal brukes for målregnearket etter
navigering.

Prosedyre
På flippen Regneark velger du beregningsalternativene du vil bruke.
v Beregn ark på nytt automatisk - Beregner verdiene i det gjeldende regnearket.
v Gjenoppbygg ark - Laster inn aktivt TM1-skjema til den opprinnelige
rapportdefinisjonskonfigurasjonen.
v Ingen - Handlingsknappen utfører ikke beregning eller gjenoppbygging av
regnearket.

Konfigurere en handlingsknapp slik at den kjører en prosess og
navigerer til et regneark
Slik konfigurerer du en handling slik at den kjører en TurboIntegrator-prosess og
deretter navigerer til et annet regneark:

Prosedyre
1. Klikk på alternativet Kjør en prosess og gå deretter til et annet regneark i
dialogboksen Handlingsknappegenskaper.
Flippen Prosess blir vist.
2. Velg prosessen som handlingsknappen skal kjøre. Se “Konfigurere en
handlingsknapp slik at den kjører en prosess” på side 126.
3. Velg regnearket som handlingsknappen skal navigere til. Se “Konfigurere en
handlingsknapp slik at den navigerer til et annet regneark” på side 130.
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Konfigurere en handlingsknapp slik at den utfører en ny beregning
eller gjenoppbygger et regneark
Du kan bruke handlingsknappen til å kun beregne på nytt eller gjenoppbygge,
uten å kjøre en TI-prosess eller navigere til et nytt regneark. Dette kan være nyttig
hvis du bare vil oppdatere det gjeldende regnearket eller laste inn den
opprinnelige versjonen av et aktivt skjema på nytt.
Du kan også bruke flippen Beregn til å velge den beregningsoperasjonen du vil at
TM1 skal utføre før kjøring av en TI-prosess eller navigering til et annet regneark.

Prosedyre
1. Sett inn en handlingsknapp i regnearket, slik det er beskrevet i “Legge til en
handlingsknapp i et regneark” på side 125.
2. Klikk på flippen Beregn i dialogboksen Handlingsknappegenskaper.
3. Velg beregningsalternativet du vil bruke på flippen Beregn.
v Beregn ark på nytt automatisk - Beregner verdiene i det gjeldende
regnearket.
v Gjenoppbygg ark - Laster inn aktivt TM1-skjema til den opprinnelige
rapportdefinisjonskonfigurasjonen.
v Ingen - Handlingsknappen utfører ikke beregning eller gjenoppbygging av
regnearket.
4. Definer utseendet til knappen slik det er beskrevet i “Definere egenskaper for
handlingsknapputseende” på side 134.
5. Klikk på OK i dialogboksen Handlingsknappegenskaper for å lukke
dialogboksen og sette inn handlingsknappen i regnearket.

Forstå handlingsknappens virkemåte med aktive skjemaer i TM1
Denne delen gir et sammendrag av virkemåten og rekkefølgen til operasjonene når
du bruker en handlingsknapp med aktive skjemaer.

Grunnleggende virkemåte for handlingsknappen
Hver gang du klikker på en handlingsknapp, blir følgende trinn utført i denne
rekkefølgen:
1. DBRW-formelen blir registrert for den valgte cellen i kilderegnearket.
DBRW-celleformelen er registrert før følgende Ny beregning (F9), fordi den nye
beregningen kan endre antall aktive skjemarader på grunn av nullutelatelse
og/eller MDX-baserte raddelsett.
2. Det blir utført en ny beregning (F9) eller gjenoppbyggingsoperasjon for det
gjeldende regnearket, avhengig av beregningsalternativet som er valgt på
flippen Beregn i dialogboksen Handlingsknappegenskaper.
3. De oppdaterte verdiene blir registrert for andre celler som det eventuelt
refereres til av avanserte tilordningsfunksjoner.

Andre virkemåter for handlingsknappen
Når de grunnleggende trinnene ovenfor er fullført, utføres trinnene nedenfor,
avhengig av om handlingsknappen kjører en TI-prosess, navigerer til et annet
regneark eller begge deler.
Hvis du bruker en handlingsknapp til bare å kjøre en TI-prosess:
Kapittel 8. Bruke TM1-handlingsknapper til å bygge regnearkapplikasjoner
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1. TI-prosessen blir kjørt.
2. Beregningsoperasjonen som ble valgt i handlingsknappens
Prosessalternativer-dialogboks, blir utført.
Hvis du bruker en handlingsknapp til bare å navigere:
1. Navigeringshandlingen starter.
2. Målverdier blir definert i målregnearket.
3. Beregningsoperasjonen som ble valgt på flippen Regneark i dialogboksen
Handlingsknappegenskaper, blir utført i målregnearket.
Hvis du bruker en handlingsknapp til å kjøre en TI-prosess og navigere til et
regneark:
1. TI-prosessen blir kjørt.
2. Beregningsoperasjonen som ble valgt i handlingsknappens
Prosessalternativer-dialogboks, blir utført.
3. Navigeringshandlingen starter.
4. Målverdier blir definert i målregnearket.
5. Beregningsoperasjonen som ble valgt på flippen Regneark i dialogboksen
Handlingsknappegenskaper, blir utført i målregnearket.

Definere egenskaper for handlingsknapputseende
Bruk flippen Utseende når du skal oppgi beskrivelse, bakgrunnsbilde og andre
visuelle funksjoner for handlingsknappen.
Klikk på flippen Utseende når du skal justere utseendet til handlingsknappen.
Flippen Utseende inneholder disse alternativene:
v Beskrivelse - Angir teksten som blir vist på knappen.
v Font - Viser en standard fontdialogboks der du kan endre fonttype og størrelse
på knappeteksten.
v Vis bakgrunnsbilde - Gjør at du kan velge en bildefil (bmp-, gif- eller
jpg-format) som strekkes slik at den passer til knappen.
v Vis som hyperlink - Når dette alternativet er aktivert, blir knappen vist som en
hyperlink med blå, understreket tekst i stedet for en standardknapp.
v Forhåndsvisning - Dette området viser et eksempel på knappen.
v Farger - Gjør det mulig for deg å definere tekst- og bakgrunnsfarger for
knappen. Klikk på fargeeksempelet for å vise fargedialogboksen der du kan
velge en standardfarge eller definere en tilpasset farge.

Bruke avanserte navigerings- og tilordningsalternativer
Bruk dialogboksen Avanserte alternativer for å tilordne felt manuelt mellom
kilderegnearket og målregnearket når du setter inn en handlingsknapp som
navigerer fra et regneark til et annet. Dette verktøyet hjelper deg med å tilordne
dimensjoner, celler og verdier fra kilderegnearket til målregnearket.
Merk: Det blir bruk avansert tilordning etter at en eventuell automatisk tilordning
er utført av alternativet Samsvar tittelelementer.
Du åpner dialogboksen Avanserte alternativer ved å klikke på Avanserte
alternativer på flippen Regneark.
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Dialogboksen Avanserte alternativer inneholder et rutenett der du kan definere
tilordning av felt mellom kilde- og målregneark. Bruk knappene Legg til og Slett
for å behandle radene i rutenettet.

Konfigurere kilde- til måltilordning
Du tilordner kilderegnearket til målregnearket ved å definere verdier for feltene for
Kildetype, Kildeobjekt, Måltype og Målobjekt i rutenettet for avansert tilordning.
Du kan bruke rutenettet til å oppgi hvordan elementer i kilde- og målregnearket
skal samsvare når målarket åpnes. Hver rad i rutenettet definerer en
tilordningskonfigurasjon.
Følg disse trinnene når du skal konfigurere avansert tilordning:
Trinn

Se

Oppgi objekttypen som skal tilordnes

“Definer kildetypen”

Bestem verdien til objekttypen du bruker

“Definer kildeobjektet”

Oppgi celletypen som skal tilordnes

“Bestem måltypen”

Oppgi stedet der verdien fra kildeobjektet
skal settes inn

“Definer målobjektet” på side 136

Gjenta disse trinnene hvis du skal opprette flere tilordningskonfigurasjoner.

Definer kildetypen
Feltet Kildetype representerer typen objekt for verdien du vil tilordne.
Velg Kildetype slik:
v SUBNM - Angir at du tilordner fra en celle som inneholder en titteldimensjon i
kilderegnearket.
v Valgt DBRW - Angir at du tilordner fra en celle som inneholder en
DBRW-formel i kilderegnearket.
v Verdi - Angir at du skal oppgi en streng eller numerisk verdi som skal sendes til
målet.

Definer kildeobjektet
Feltet Kildeobjekt bruker en verdi eller et Excel-uttrykk som evalueres til en verdi,
avhengig av hva som er valgt i feltet Kildetype.
Oppgi Kildeobjekt slik:
v Hvis Kildetype er satt til SUBNM, må du oppgi navnet på titteldimensjonen
som finnes i kilderegnearket.
v Hvis Kildetype er satt til Valgt DBRW, må du oppgi navnet på rad- eller
kolonnedimensjonen som finnes i kilderegnearket.
v Hvis Kildetype er satt til Verdi, må du oppgi en streng eller numerisk verdi som
skal sendes til målregnearket.
Merk: Du kan også hente disse verdiene fra kilderegnearket ved å bruke symbolet
= for å opprette en Excel-referanse.

Bestem måltypen
Måltype er typen celle i målregnearket der verdien fra feltet Kildeobjekt skal
settes inn.
Kapittel 8. Bruke TM1-handlingsknapper til å bygge regnearkapplikasjoner
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Velg Måltype slik:
v SUBNM - Angir at målet er en titteldimensjon i målregnearket.
v Navngitt område - Angir at målet er et navngitt område i målregnearket.
v Område - Angir at målplasseringen er en celle i målregnearket.
Merk: Hvis du definerer Måltype til enten et Navngitt område eller Område, blir
eventuelle eksisterende data eller formler i målcellen overskrevet når du navigerer
med handlingsknappen. Hvis målcellen inneholder en DBRW-funksjon, går
funksjonen tapt og cellen kan ikke koble seg til, lese fra eller skrive til IBM Cognos
TM1-serveren.

Definer målobjektet
Målobjekt er plasseringen i målregnearket der verdien fra kildeobjektet skal settes
inn. Denne plasseringen kan enten være navnet på en titteldimensjon, en bestemt
celleplassering eller et navngitt område i kilderegnearket, avhengig av hva du
valgte for Måltype.
Oppgi Målobjekt slik:
v Hvis Måltype er satt til SUBNM, oppgir du navnet på titteldimensjonen i
målregnearket. Hvis Måltype er satt til SUBNM, må du også oppgi en verdi i
feltene Delsett og Alias.
v Hvis Måltype er satt til Navngitt område, oppgir du navnet på området i
målregnearket.
v Hvis Måltype er satt til Område, oppgir du celleplasseringen i målregnearket.
Du kan oppgi en verdi for Målobjekt ved å skrive inn plasseringsverdien direkte,
eller du kan bruke en Excel-referanse til å hente plasseringen.
v Oppgi verdien direkte
Du finner en plassering i målregnearket ved å skrive verdien direkte inn i feltet
Målobjekt uten å ta med symbolet =. Skriv for eksempel C3 for å angi
plasseringen til målobjektet som celle C3 i målregnearket.
v Referanse til Excel-celle
Hvis du skal referere til en celle i kilderegnearket som inneholder en plassering
for målobjektet, inkluderer du =-symbolet. Celle A1 i kilderegnearket inneholder
kanskje verdien C3 for å angi celleplasseringen til målobjektet i målregnearket.
Gjenta alle trinnene ovenfor hvis du skal opprette flere
tilordningskonfigurasjoner.

Eksempel på tilordning av en kildeverdi til en målcelle
Dette eksempelet viser tilordning av en hardkodet verdi til en celle i
målregnearket.
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Eksempel på tilordning av en kilde-SUBNM til en målcelle
Du kan oppgi en SUBNM-titteldimensjon i kilderegnearket som skal tilordnes til
tilsvarende SUBNM, navngitt område eller område (celle) i målregnearket.
Den neste figuren viser for eksempel tittelelementet S Series 2.0 L Wagon som er
satt inn i B2-cellen i målregnearket som en formatert beskrivelse.

Eksempel på tilordning av valgt DBRW til målregnearket
I dette eksempelet blir rad- og kolonnetitteldimensjonene for den valgte
DBRW-cellen vist i målregnearket.

Kapittel 8. Bruke TM1-handlingsknapper til å bygge regnearkapplikasjoner

137

Endre en eksisterende handlingsknapp
Når en handlingsknapp er satt inn, kan du redigere knappens egenskaper, størrelse
og plassering ved å følge beskrivelsene i de neste avsnittene.

Redigere beskrivelsen, bakgrunnsbildet og egenskapene til en
eksisterende handlingsknapp
Når du skal redigere egenskapene til en handlingsknapp, høyreklikker du på
knappen og velger et alternativ fra menyen.
Høyreklikkmenyen inneholder følgende hovedalternativer:
v Beskrivelse - Åpner dialogboksen Knappebeskrivelse der du kan redigere
knappens beskrivelse.
v Bakgrunnsbilde - Åpner en filutvalgdialogboks slik at du kan bla gjennom og
velge et bilde som skal brukes som bakgrunn for knappen.
v Egenskaper - Åpner dialogboksen Handlingsknappegenskaper der du kan
konfigurere handlingene som skal utføres når en bruker klikker på knappen.

Flytte og endre størrelsen på en eksisterende handlingsknapp
Når du har klikket deg bort fra en ny handlingsknapp, blir knappen aktivert og er
ikke lenger i designmodus. Hvis du vil endre størrelsen på eller flytte knappen, må
du slå på designmodus (utformingsmodus) i Excel slik:

Prosedyre
1. Klikk på Visning, Verktøylinjer og Kontrollverktøykasse i Excel.
Excel-kontrollverktøykassen blir åpnet.
.
2. Klikk på knappen Designmodus
Tekstetikettene forsvinner på handlingsknappene i det gjeldende regnearket.
3. Klikk på handlingsknappen du vil flytte eller endre størrelse på.
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Det blir vist håndtak på knappen som angir at du kan endre størrelse eller
flytte knappen.
v Du endrer størrelse ved å klikke og dra i håndtakene.
v Du flytter knappen ved å klikk og dra knappen til en ny plassering.
.
4. Avslutt designmodus ved å klikke på knappen Designmodus
Håndtakene på handlingsknappen forsvinner og knappen går tilbake til aktiv
modus.

Kapittel 8. Bruke TM1-handlingsknapper til å bygge regnearkapplikasjoner
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Kapittel 9. Bruke datareserveringer
Denne delen beskriver alle administrator-, modellbygger-, utvikler- og
programmereroppgaver som er beslektet med aktivering og implementering av
datareserveringsfunksjonen i IBM Cognos TM1.
Merk: Datareservering er som standard ikke aktivert. En administrator må
aktivere og konfigurere funksjonen før du kan bruke beslektede TurboIntegrator(TI) og API-funksjoner til å administrere datareserveringer.

Datareserveringsoversikt
Datareservering (DR) er en serverrelatert funksjonalitet i TM1 som gjør at du kan
konfigurere ekskluderende skrivetilgang til kuberegioner for bestemte brukere. Når
reservering er utført, kan dataene i regionen bare endres av den angitte brukeren
inntil reserveringen blir frigitt.
Du kan bruke DR for å støtte dine spesifikke virksomhetsprosesser eller styre
dataregistrering ved å hente og frigi datareserveringer ved behov eller dynamisk.
Med DR kan du også styre skrivetilgangen til en kube dynamisk i stedet for å
endre TM1-sikkerheten for å oppnå en liknende begrensning i skrivetilgangen.
Merk: Alle DRer må administreres via tilpassede applikasjoner som utvikles av
deg ved hjelp av TurboIntegrator- (TI) og API-funksjoner. Du designer
applikasjonen for å hente, frigi og administrere DRer basert på
virksomhetsprosessen som kreves.

Når skal datareserveringer brukes?
Du vil bruke datareserveringer hvis du skal administrere skrivetilgang til TM1-data
manuelt eller dynamisk, på en måte som angår virksomhetsprosessen. Avhengig av
dine spesifikke behov, kan du bruke funksjonen ved behov eller dynamisk
gjennom bruk av TurboIntegrator og API-funksjoner.
Du vil kanskje bruke DR til å utføre følgende:
v Manuelt kjøre TurboIntegrator-engangsprosesser som bruker datareserveringer til
å låse ute alle brukere fra å gjøre ytterligere endringer i bestemte data, etter at
en bestemt prosjekt er fullført eller etter at det nyeste budsjettet er avsluttet.
v Ta i bruk datareserveringer ved å bruke TM1-handlingsknapper og
TurboIntegrator-prosesser i et Microsoft Excel-regneark eller TM1-webark for å
styre skrivetilgang til data dynamisk når brukerne samhandler med data, basert
på hvilke roller de har og selskapets virksomhetsprosess.
v Bruk TM1 API-funksjoner i en tilpasset ekstern applikasjon, for å hente og frigi
datareserveringer dynamisk.

Hvordan skal datareserveringer brukes?
Før du kan bruke datareserveringsfunksjonen, må du aktivere og konfigurere
funksjonen for enkeltkuber og brukergrupper og deretter bruke TurboIntegrator
eller API-funksjoner til å bruke og administrere datareserveringer programmatisk.
Du aktiverer datareservering (DR) med disse TM1-verktøyene:
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017

141

v

Kontrollkuben }CubeProperties - Aktiverer og konfigurerer datareservering for
enkeltkuber. Du finner flere opplysninger under “Aktivere datareservering for
kuber” på side 147.

v

Egenskapstilordninger - Bestemmer om medlemmer av en brukergruppe kan
administrere (hente og frigi) datareserveringer for seg selv og andre brukere. Du
finner flere opplysninger under “Aktivere brukergrupper til å administrere
datareserveringer” på side 148.

Hvis du skal bruke og administrere datareserveringer, må du bruke
TurboIntegrator- og TM1 API-funksjoner som tillater at du programmatisk henter,
frigir og administrerer reserveringer. Du finner detaljert informasjon under disse
emnene:
v “Administrere datareserveringer med TurboIntegrator-funksjoner” på side 151
v “Administrere datareserveringer med TM1 API-funksjoner” på side 157

Hvordan datareserveringer samhandler med andre
TM1-funksjoner
Du finner detaljert informasjon om hvordan datareserveringer samhandler med
andre TM1-funksjoner som dataspredning, TurboIntegrator-prosesser og sikkerhet,
under “Forstå hvordan datareservering fungerer med andre TM1-funksjoner” på
side 144.
Sikkerhetsoverlegginger fungerer også sammen med DR. Se Kapittel 10,
“Sikkerhetsoverlegging”, på side 163 hvis du vil ha flere opplysninger.

Overvåkingsverktøy for datareservering
Du kan bruke Server Explorer, TM1Top-funksjonen, TM1-overvåkingsloggen og
bestemte TurboIntegrator- og API-funksjoner når du skal overvåke
datareserveringsaktiviteten og/eller tildelinger. Du finner flere opplysninger under
“Overvåke datareserveringer” på side 149.

Modi for datareservering
Datareserveringsmodi gjør det mulig for deg å konfigurere
datareserveringsfunksjonen avhengig av hvordan du ønsker å styre skrivetilgangen
til dataene dine. Når du aktiverer datareserveringsfunksjonen for en kube, velger
du en av de tilgjengelige modiene for datareservering.
Dette er de tilgjengelige modiene for datareservering:
v Av (OFF)
v Obligatorisk (REQUIRED)
v Obligatorisk delt (REQUIREDSHARED)
v Tillatt (ALLOWED)
Som standard er datareservering satt til OFF for alle kuber.
Du kan konfigurere datareserveringsmodusen individuelt for hver enkelt kube ved
å oppgi nøkkelordet for modusen i kubens DataReservationMode-egenskap i
kontrollkuben }CubeProperties. Du finner mer informasjon under “Egenskapen
DataReservationMode” på side 147.
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Obligatorisk-modus
Modusen REQUIRED deaktiverer skrivetilgang for alle brukerne til hele kuben, og
du må tildele datareserveringer til brukere som trenger å skrive til denne kuben.
En bruker må for eksempel ha en datareservering på en celle for å skrive til cellen.
Du definerer denne modusen ved å oppgi verdien REQUIRED i kontrollkuben
}CubeProperties for en bestemt kube.

Obligatorisk delt-modus
Modusen REQUIREDSHARED er en variant av modusen REQUIRED som tillater
at datareserveringer for ulike brukere overlapper. Alle andre aspekter for denne
modusen har samme virkemåte som for modusen REQUIRED.
Du definerer denne modusen ved å oppgi verdien REQUIREDSHARED i kontrollkuben
}CubeProperties for en bestemt kube.
Modusen REQUIREDSHARED var implementert for å muliggjøre overlappende
forespørsler og utnytte funksjonen for flernoderedigering i IBM Cognos TM1
Applications. Denne modusen er standard tildelt DR-modus på alle kuber som er
representert av kubevisninger eller manuelle avhengigheter i TM1 Applications.
I modusen REQUIRED begrenser TM1-serveren skrivetilgang til en sektor ved bare
å tillate at bare en enkelt bruker har en reservering for en node om gangen. I
modusen REQUIREDSHARED må applikasjonen håndheve denne begrensningen
om nødvendig.
For eksempel kan modusen REQUIREDSHARED brukes for å gi tilgang for flere
brukere til samme konsoliderte node. Applikasjonen vil da imidlertid måtte
begrense tilgangen til bladnodene for konsolideringen ved å tildele
TM1-sikkerhetsrettigheter til de tilknyttede elementene. Det blir vist et eksempel på
dette i følgende hierarki.
Tabell 2. Eksempelhierarki med modusen REQUIREDSHARED for en datareservering
Konsolidering: New England Bruker A

Bruker B

Bladnoder:

MA

Skrivetilgang

Lesetilgang

CT

Skrivetilgang

Lesetilgang

VT

Skrivetilgang

Lesetilgang

NH

Lesetilgang

Skrivetilgang

RI

Lesetilgang

Skrivetilgang

ME

Lesetilgang

Skrivetilgang

En applikasjon kan begrense skrivetilgangen til bladnodene MA, CT og VT for
Bruker A, og til NH, RI og ME for Bruker B. Denne begrensningen kan håndheves
ved hjelp av sikkerhet på elementnivå. Både Bruker A og Bruker B kan deretter
skaffe seg en delt datareservering på konsolideringen New England. Reserveringen
gir begge brukerne skrivetilgang til sektoren, mens den underliggende sikkerheten
begrense tilgangen til hver enkelt brukers sett med bladnoder.
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Tillatt-modus
Modusen ALLOWED opprettholder skrivetilgang, basert på sikkerhet for alle
brukerne i kuben, men tillater at du begrenser skrivetilgang til et område av kuben
gjennom å tildele datareserveringer til enkeltbrukere etter behov.
Modusen ALLOWED lar deg for eksempel bruke Datareservering for å tilsidesette
en seksjon av en kube for en bestemt bruker, og beholde skrivetilgang for alle
andre brukere til resten av kuben.
Du definerer denne modusen ved å oppgi verdien ALLOWED i kontrollkuben
}CubeProperties for en bestemt kube.

Forstå hvordan datareservering fungerer med andre TM1-funksjoner
Denne delen beskriver hvordan datareserveringer (DR) fungerer med andre
TM1-funksjoner, for eksempel sikkerhet, dataspredning, TurboIntegrator-prosesser
(TI) og sandkasser.

Datareserveringer og sikkerhet
Datareservering er forskjellig fra TM1-sikkerhet på følgende måter:
v DR overstyrer ikke TM1-sikkerhetstildelinger, men legger bare til et ekstra lag
med skrivebegrensning over standardsikkerheten for kubeobjekter.
v DR gjelder for enkeltbrukere, mens TM1-sikkerhet gjelder for grupper med
brukere.
v DR gjelder bare for begrensninger for kubedata og enkeltbrukere. Det styrer ikke
andre TM1-objekter.
Denne virkemåten gjelder både for datareserveringsmodusen REQUIRED og
ALLOWED.

Datareserveringer og TM1-brukergrensesnittet
Datareservering påvirker utseende til celler i en kubevisning i alle de forskjellige
TM1-brukergrensesnittene, for eksempel Server Explorer, TM1 Perspectives og TM1
Web.
Denne virkemåten er forskjellig, avhenging av datareserveringsmodus.

REQUIRED-modus
Hvis en kube er konfigurert til å bruke Datareservering i REQUIRED modus, blir
alle cellene vist med grå bakgrunn i skrivebeskyttet modus, bortsett fra cellene som
er plassert i DR-området. Det er bare cellene i datareserveringen (DR) for den
gjeldende brukeren som ikke er skrivebeskyttet og som blir vist med hvit
bakgrunn.

ALLOWED-modus
Hvis en kube er konfigurert til å bruke Datareservering i ALLOWED modus, er det
mulig å skrive til cellene, avhengig av sikkerhet, og cellene blir vist med hvit
bakgrunn, bortsett fra de som er plassert i datareserveringsområdene til andre
brukere. Celler som er reservert av andre brukere, blir vist med grå bakgrunn og er
ikke skrivbare.
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Du finner informasjon om hvordan du undersøker om en celle er en del av en DR,
under “Vise cellestatus for datareservering i Server Explorer” på side 149.

Datareserveringer og dataspredning
Dataspredning fungerer på samme måte som tidligere - celler som er
skrivebeskyttet, for eksempel beregnede celler eller celler med sperring, blir
ignorert under dataspredningsprosessen. Når en bruker har en datareservering og
utfører en dataspredningsoperasjon, er det bare cellene i brukerens DR-område
som blir oppfattet som skrivbare. Alle andre celler hoppes over.
Denne virkemåten gjelder både for datareserveringsmodusen REQUIRED og
ALLOWED.

Datareserveringer og TurboIntegrator-prosesser og jobber
Du bør være klar over følgende hensyn når du bruker Datareservering og i tillegg
kjører interaktive (ikke-planlagte) og planlagte TurboIntegrator
(TI)-jobber/prosesser:
Noen av virkemåtene varierer avhengig av hvilken datareserveringsmodus som
blir brukt, og om jobben blir kjørt interaktivt eller planlagt.

Interaktive prosesser og jobber
Når en bruker kjører en prosess eller jobb interaktivt, for eksempel fra
TM1-brukergrensesnittet, blir prosessen/jobben kjørt som den brukeren.
v For REQUIRED modus betyr det at prosessen/jobben bare kan skrive til data
som er definert i datareserveringene (DRene) til den aktuelle brukeren.
v For ALLOWED modus betyr det at prosessen/jobben kan skrive til en hvilken
som helst celle som enten finnes i en DR for den aktuelle brukeren, eller som har
riktige sikkerhetsrettigheter for brukeren. Prosessen/jobben kan ikke skrive til
celler som finnes i en annen brukers DR.
Den følgende virkemåten gjelder både for datareserveringsmodusen REQUIRED og
ALLOWED.
v Hvis en skriveoperasjon i den interaktive prosessen/jobben kommer i konflikt
med datareserveringen til en annen bruker, mislykkes prosessen/jobben og det
blir vist en feilmelding til brukeren.
v Hvis brukeren skal kjøre en prosess som arver og frigir datareserveringer, må
brukeren som kjører prosessen, tilhøre en brukergruppe som har egenskapen
ManageDataReservation satt til GRANT.

Planlagte jobber
Når en planlagt jobb kjøres automatisk, blir den kjørt som Admin-bruker. Derfor er
det kanskje ikke mulig å skrive til enkelte celler som befinner seg i
datareserveringen til en annen bruker.
Hvis det oppstår en datareserveringskonflikt for en planlagt jobb, er virkemåten
forskjellig avhengig av hvilken datareserveringsmodus som brukes av kuben.
v I REQUIRED modus: Hvis en skriveoperasjon i en planlagt jobb kommer i
konflikt med en datareservering, mislykkes jobben.
Hvis du vil tillate at en planlagt jobb kan skrive til reserverte celler når DR
brukes i REQUIRED modus, må du håndtere dette programmatisk i
Kapittel 9. Bruke datareserveringer
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TurboIntegrator-prosessen ved å tillate at Admin-brukeren skriver til de
reserverte cellene. Du kan endre TurboIntegrator-prosessen for å hente og frigi
nødvendige datareserveringer (DR) for Admin, eller eventuelt la prosessen skru
av/på DR-funksjonen midlertidig for de aktuelle kubene.
v I ALLOWED modus: Hvis en skriveoperasjon i en planlagt jobb kommer i
konflikt med en datareservering, utfører jobben en tilbakestilling av data og
venter til reserveringen er frigitt. Når reserveringen er frigitt, vil jobben prøve
operasjonen på nytt.
Du kan ikke avbryte en ventende jobb ved å endre datareserveringsmodusen til
REQUIRED eller OFF. Jobben vil fortsette å vente til en av disse hendelsene
inntreffer:
– Frigivelse av datareserveringen som blokkerer jobben, slik at jobben kan
fortsette.
– Bruk av TM1-toppfunksjonen (øverst) for å avbryte jobben.
– Avslutning av serveren for å avbryte jobben.
– Deaktivering av den planlagte jobben.

Datareserveringer og sandkasser
Du bør være klar over faktorene nedenfor som beskriver hvordan du anskaffer og
frigir datareserveringer for en bestemt kube, samtidig som du legger inn data i
sandkasser i den samme kuben.
Datareserveringer (DR) gjelder for basisversjonen av en kube og eventuelle
sandkasser som er opprettet fra kuben.
Denne sandkassevirkemåten gjelder bare for datareserveringsmodusen REQUIRED:
v Hvis DR-funksjonen er aktivert for en kube, må du ha en DR på kuben for å
kunne skrive til basisdata eller eventuelle sandkassedata for den aktuelle kuben.
Hvis for eksempel en bruker har en DR på kuben Sales, kan brukeren bare
skrive til det samme settet med celler i en eventuell sandkasse som er opprettet
fra Sales-kuben.
v Hvis din DR for en kube er frigitt, kan du ikke lenger skrive til en eventuell
sandkasse for kuben.
v Du kan iverksette en sandkasse til basisdata etter at en DR er frigitt, men
redigerte verdier i eventuelle celler som ikke lenger er reserverte for deg, blir
forkastet og endringene går tapt. En vellykket iverksetting av redigerte verdier
til basisdata, krever at du først gjenanskaffer de nødvendige DRene for kuben
før du forsøker å iverksette sandkassen.

Datareserveringer, sandkasser og jobbkøer
Hvis du bruker datareserveringer med sandkasse- og jobbkøfunksjonen, gjelder
den følgende virkemåten når sandkassedata iverksettes til basisdata, avhengig av
hvilken datareserveringsmodus som brukes av kuben:
v I REQUIRED modus må alle nødvendige datareserveringer holdes tilbake til
køoperasjonen er fullført, for å lagre sandkassedataene som basisdata. Hvis de
nødvendige datareserveringene blir frigitt før jobbkøen lagrer dataene, eller hvis
det oppstår en datareserveringskonlikt, blir ikke verdiene i konfliktcellene lagret.
v Hvis en sandkasseiverksetting i jobbkøen, i ALLOWED modus, kommer i
konflikt med en datareservering, utfører jobbkøen en tilbakestilling av data for
operasjonen og venter til den motstridende datareserveringen er frigitt. Alle
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jobber i jobbkøen blir blokkert til den ventende jobben får tillatelse til å fortsette.
Den eneste måten å fjerne jobbkøblokkeringen på, er å frigi de motstridende
datareserveringene.

Aktivere datareservering
Datareservering er som standard ikke aktivert. En administrator må aktivere og
konfigurere funksjonen før du kan bruke beslektede TurboIntegrator- (TI) og
API-funksjoner til å administrere datareserveringer.
Før du kan bruke datareserveringer, må du gjør følgende:
v Aktiver funksjonen for individuelle kuber (konfigurert i kontrollkuben
}CubeProperties).
Du finner flere opplysninger under “Aktivere datareservering for kuber”
v Gi brukergrupper mulighet til å administrere, anskaffe og frigi datareserveringer
(DR) til seg selv og andre brukere (konfigurert i vinduet Egenskapstilordninger).
Du finner mer informasjon under “Aktivere brukergrupper til å administrere
datareserveringer” på side 148).
Etter at DR-funksjonen er aktivert for en kube, gjelder funksjonen for alle brukere
av kuben, men den kan bare administreres av medlemmer av brukergrupper som
har fått tillatelse i vinduet Egenskapstilordninger.

Aktivere datareservering for kuber
Bruk egenskapen DataReservationMode i kontrollkuben }CubeProperties når du
skal aktivere eller deaktivere datareservering for en bestemt kube.
Du finner mer informasjon om kontrollkuben }CubeProperties i delen
"Kontrollkuber" TM1 Operations.

Prosedyre
1. I Server Explorer klikker du på menyen Vis og deretter på Vis
kontrollobjekter.
Alle TM1-kontrollkuber blir vist i Server Explorer med en høyre
klammeparentes som prefiks. For eksempel }CubeProperties.
2. I treruten i Server Explorer klikker du for å utvide noden Kuber. Dobbeltklikk
deretter på kontrollkuben }CubeProperties.
3. Oppgi en verdi for en av datareserveringsmodiene i skjæringspunktet mellom
DataReservationMode-elementet (egenskap) og kubenavnet, for å aktivere
datareserveringsfunksjonen for denne kuben.

Egenskapen DataReservationMode
Egenskapen DataReservationMode bruker disse verdiene i kontrollkuben
}CubeProperties til å konfigurere funksjonen Datareservering for enkeltkuber.
Skriv inn disse verdiene i kontrollkuben }CubeProperties på engelsk. Disse
nøkkelordverdiene er ikke oversatt.
Du finner mer informasjon om forskjellene mellom de ulike
datareserveringsmodiene, under “Forstå hvordan datareservering fungerer med
andre TM1-funksjoner” på side 144.
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Verdi

Beskrivelse

OFF

Slår av datareserveringsfunksjonen for den bestemte kuben.
Standardverdien er OFF.

REQUIRED

Setter datareserveringsfunksjonen til REQUIRED modus for
en bestemt kube.
Denne modusen deaktiverer skrivetilgang for alle brukerne
til hele kuben, og du må tildele datareserveringer til
brukere som trenger å skrive til denne kuben.
En bruker må for eksempel ha en datareservering på en
celle for å skrive til cellen.

REQUIREDSHARED

Setter datareserveringsfunksjonen til REQUIREDSHARED
modus for en bestemt kube.
Denne modusen er en variant av modusen REQUIRED som
tillater at datareserveringer for ulike brukere overlapper.
Alle andre aspekter for denne modusen har samme
virkemåte som for modusen REQUIRED.
Modusen REQUIREDSHARED var implementert for å
muliggjøre overlappende forespørsler og utnytte funksjonen
for flernoderedigering i IBM Cognos TM1 Applications.
Denne modusen er standard tildelt DR-modus på alle kuber
som er representert av kubevisninger eller manuelle
avhengigheter i TM1 Applications.
I modusen REQUIRED begrenser TM1-serveren
skrivetilgang til en sektor ved bare å tillate at bare en enkelt
bruker har en reservering for en node om gangen. I
modusen REQUIREDSHARED må applikasjonen håndheve
denne begrensningen om nødvendig.

ALLOWED

Setter datareserveringsfunksjonen til ALLOWED modus for
en bestemt kube.
Denne modusen opprettholder skrivetilgang, basert på
sikkerhet for alle brukerne i kuben, men tillater at du
begrenser skrivetilgang til et område av kuben gjennom å
tildele datareserveringer til enkeltbrukere etter behov.
Modusen ALLOWED lar deg for eksempel bruke
Datareservering for å tilsidesette en seksjon av en kube for
en bestemt bruker, og beholde skrivetilgang for alle andre
brukere til resten av kuben.

Aktivere brukergrupper til å administrere datareserveringer
Bruk følgende egenskaper i TM1-vinduet Egenskapstilordninger til å tillate
medlemmer i en brukergruppe å administrere (hente og frigi) datareserveringer for
seg selv og andre brukere.
Disse egenskapene er konfigurert for hele brukergruppen, ikke for enkeltbrukere.
En bruker må være medlem av gruppen for å kunne bruke egenskapen.
Merk: Det er bare TM1-administratorer som har tilgang til vinduet
Egenskapstilordninger.
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Du finner mer informasjon om Egenskapstilordninger i TM1 Operations.
Egenskap

Beskrivelse

ManageDataReservation

Gir medlemmene av gruppen tillatelse til å hente og frigi
datareserveringer.
Denne egenskapen gjelder for alle servere. Egenskaper
(capabilities) kan ikke brukes på spesifikke kuber eller
brukere.
Denne egenskapen er alltid satt til GRANT for
standardgruppene ADMIN, DataAdmin og SecurityAdmin,
og den kan ikke endres.
Verdier for brukergrupper som ikke er administratorer:
DENY - Standardverdi for alle grupper som ikke er
administratorgrupper.
GRANT- Aktiverer denne egenskapen for en brukergruppe.

DataReservationOverride

Gir medlemmene av gruppen tillatelse til å frigi
reserveringer som holdes av andre brukere.
Denne egenskapen er alltid satt til GRANT for
standardgruppene ADMIN, DataAdmin og SecurityAdmin,
og den kan ikke endres.
Verdier for brukergrupper som ikke er administratorer:
DENY - Standardverdi for alle grupper som ikke er
administratorgrupper.
GRANT- Aktiverer denne egenskapen for en brukergruppe.

Prosedyre
1. Høyreklikk på en server i Server Explorer og velg Egenskapstilordninger.
2. Oppgi verdier for egenskapene ManageDataReservation og
DataReservationOverridei skjæringspunktet til brukergruppen du vil
konfigurere, i vinduet Egenskapstilordninger.

Overvåke datareserveringer
Du kan bruke disse verktøyene når du skal overvåke datareserveringsaktivitet og
status:
v Server Explorer
v TM1 Top-funksjon
v TM1-overvåkingslogg
v TurboIntegrator- og API-funksjoner

Vise cellestatus for datareservering i Server Explorer
Du kan kontrollere statusen til alle celler i en kubevisning i Server Explorer:
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Prosedyre
Åpne en kubevisning i Server Explorer og høyreklikk på en celle. Klikk deretter på
Rediger status.
Det blir vist en meldingsboks som angir om cellens verdi kan redigeres, eller om
den ikke kan redigeres på grunn av en datareservering eller en annen
datatilgangsbegrensning.

Bruke TM1 Top til å overvåke tråder som venter på
datareserveringer
Du kan bruke TM1 Top-funksjonen til å overvåke tråder som venter på en
datareservering skal frigis. En tråd som har denne statusen, blir vist i TM1 Top
med en DDR-verdi (Data Reservation Release) i statusfeltet:
Wait:DRR
Du finner mer informasjon om TM1 Top-ventestatus under "Forstå status for
trådbehandling" i kapittelet "System- og ytelsesovervåking" i TM1 Operations.

Bruke overvåkingsloggen til å overvåke
datareserveringshendelser
Hvis overvåkingslogging er aktivert for TM1-serveren, blir
datareserveringshendelsene registrert av Cognos TM1. Du kan deretter bruke
TM1-overvåkingsloggen til å spørre og vise historikken til
datareserveringstildelinger.
Du finner mer informasjon om hvordan du bruker TM1-overvåkingsloggen i
kapittelet "System- og ytelsesovervåking" i yTM1 Operations.
Tabellen nedenfor inneholder frem overvåkingslogghendelser som er spesifikke for
datareserveringer.
Overvåkingslogghendelse

Hendelsesbeskrivelse

Egenskapssett: CubeDataReservationEnable Registrert når verdien til
CubeDataReservationEnable-egenskapen for
en kube er endret.
Datareservering: Hentet

Registrert når en datareservering blir hentet.

Datareservering: Frigitt

Registrert når en datareservering blir frigitt.

Datareservering: Tilbakestill Hent

Registrert når tilbakestilling av en
reserveringshenting forekommer.

Datareservering: Tilbakestill Frigi

Registrert når tilbakestilling av en
reserveringsfrigivelse forekommer.

Merknader om tilbakestillingshendelser
v Å tilbakestille en henteoperasjon er det samme som å frigi datareserveringen.
v Å tilbakestille en frigivelsesoperasjon er det samme som å hente reserveringen
på nytt.
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Spørring etter datareserveringshendelser
Alle datareserveringshendelser er knyttet til TM1-kubeobjektet og er derfor
gruppert som kubehendelser i overvåkingsloggen. Du kan spørre etter disse
hendelsene i overvåkingsloggvinduet slik:

Prosedyre
1.
2.
3.
4.

Åpne vinduet Overvåkingslogg i Server Explorer.
Velg alternativet Objekt i delen Hendelsestype.
Sett feltet Objekttype til Kube.
Sett rullegardinlisten Hendelse til en datareserveringhendelsestype.

5. Kjør spørringen.

Bruke TurboIntegrator- og API-funksjoner til å overvåke
datareserveringer
En tilpasset løsning er å bruke følgende TM1 TurboIntegrator- og API-funksjoner
til å gjenta kubeobjekter programmatisk og hente informasjon om beslektede
datareserveringer for hver kube.
v TurboIntegrator - “CubeDataReservationGet” på side 154.
v TM1-API - “TM1DataReservationGetAll” på side 159.

Administrere datareserveringer med TurboIntegrator-funksjoner
Du kan bruke disse TurboIntegrator-funksjonene (TI) for å hente, frigi og
administrere datareserveringer programmatisk:
v
v
v
v
v

CubeDataReservationAcquire
CubeDataReservationRelease
CubeDataReservationReleaseAll
CubeDataReservationGet
CubeDataReservationGetConflicts

Datareserveringer defineres av en bestemt kube, bruker og tuppel (en ordnet liste
med elementer).

CubeDataReservationAcquire
CubeDataReservationAcquire henter en datareservering for den oppgitte kuben,
brukeren og tuppelen.
Dette er en TurboIntegrator-funksjon som bare er gyldig i TurboIntegratorprosesser.

Syntaks
CubeDataReservationAcquire(Cube, User, bForce, Address, [AddressDelimiter])
Argument

Beskrivelse

Cube

Navnet på kuben.
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Argument

Beskrivelse

User

Navnet på eieren av den nye reserveringen.
Det oppgitte brukernavnet blir validert for å kontrollere at det er
en eksisterende bruker.

bForce

Boolsk verdi som fastsetter virkemåten hvis den angitte
reserveringen er i konflikt med en eksisterende reservering.
Hvis den er definert til 0 (usant), så blir forespørselen avvist hvis
den er i konflikt med den eksisterende reservering.
Hvis den er definert til 1 (sant) og brukeren som kjører
TurboIntegrator-prosessen, har DataReservationOverrideegenskapen, så frigis reserveringene som er i konflikt, og den
angitte reserveringen blir gitt.

Adresse

Tokenisert strengsekvens av elementnavn som definerer tuppelen.
Rekkefølgen må samsvare med kubens opprinnelige
dimensjonsrekkefølge.
Alle cellene i kuben som ligger i tuppelen, utgjør regionen som blir
reservert. Du kan velge ett element fra hver dimensjon, eller bruke
en tom streng mellom skilletegnene for å velge en hel dimensjon.
Avhengig av hvor elementet er plassert i hierarkiet, reserverer
forespørselen en enkelt celle, en sektor eller hele kuben.

AddressDelimiter

Valgfri tegnstreng som blir brukt til å skille elementnavn i
adresseparameteren.
Standardverdien er |.

Returverdi
Boolsk verdi - returnerer sann (true) hvis anskaffelsen lykkes.

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

Det følgende eksempelet definerer parameteren bForce til 1 for å tvinge
DR-forespørselen hvis det finnes en konflikt, og bruker et annet skilletegn til
parameteren AddressDelimiter.
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User2’,1,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationRelease
CubeDataReservationRelease frigir den oppgitte datareserveringen.
Dette er en TurboIntegrator-funksjon som bare er gyldig i TurboIntegratorprosesser.
Hvis den oppgitte brukeren ikke er den samme som eieren av reserveringen, så vil
frigivelsen bare være vellykket hvis brukeren som er oppgitt, har
DataReservationOverride-egenskapen aktivert.
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Syntaks
CubeDataReservationRelease(Cube, User, Address,[AddressDelimiter])
Argument

Beskrivelse

Cube

Navnet på kuben.

User

Navnet på brukeren av reserveringen.
Det oppgitte brukernavnet blir validert for å kontrollere at det er
en eksisterende bruker.

Adresse

Tokenisert strengsekvens av elementnavn som definerer
tuppelen. Rekkefølgen må samsvare med kubens opprinnelige
dimensjonsrekkefølge.

AddressDelimiter

Valgfri tegnstreng som blir brukt til å skille elementnavn i
adresseparameteren.
Standardverdien er |.

Returverdi
Boolsk verdi - Returnerer sann (true) hvis frigivelsen lykkes.

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

Det følgende eksempelet bruker et annet tegn til AddressDelimiter-parameteren.
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User2’,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationReleaseAll
CubeDataReservationReleaseAll frigir flere eksisterende datareserveringer.
Dette er en TurboIntegrator-funksjon som bare er gyldig i TurboIntegratorprosesser.
Alle reserveringer som ligger i den oppgitte adressen som samsvarer med
brukerfilteret, blir frigitt. Et tomt brukerfilter betyr alle brukere.
Hvis det oppgitte brukerfilteret ikke er identisk med brukeren som kjører
TurboIntegrator-prosessen, må egenskapen DataReservationOverride være aktivert.
Hvis det ikke oppgir et brukerfilter (blank) eller hvis du bruker jokertegn i
adressefeltet, blir alle reserveringer frigitt.

Syntaks
CubeDataReservationReleaseAll(Cube, UserFilter, Address, [AddressDelimiter])
Argument

Beskrivelse

Cube

Navnet på kuben.
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Argument

Beskrivelse

UserFilter

Brukernavnfilteret som samsvarer med eksisterende reserveringer.

Adresse

Tokenisert strengsekvens av elementnavn som definerer tuppelen.
Rekkefølgen må samsvare med kubens opprinnelige
dimensjonsrekkefølge.

AddressDelimiter

Valgfri tegnstreng som blir brukt til å skille elementnavn i
adresseparameteren.
Standardverdien er |.

Returverdi
Boolsk verdi - returnerer sann (true) hvis det ikke finnes feil.

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

Det følgende eksempelet frigir alle reserveringer i den angitte kuben for alle
brukere.
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’’,’||’);

CubeDataReservationGet
CubeDataReservationGet finner eksisterende reserveringer i en bestemt kube for
alle brukere eller en enkelt bruker.
Dette er en TurboIntegrator-funksjon som bare er gyldig i TurboIntegratorprosesser.

Syntaks
CubeDataReservationGet(Index, Cube, User, [AddressDelimiter]) returns
Address;
Argument

Beskrivelse

Indeks

En én-basert sløyfeindeks som skal brukes til gjentakelse gjennom
reserveringer i den oppgitte kuben.

Cube

Navnet på kuben der det skal søkes.

User

Navnet på eieren av reserveringen som skal brukes som et filter.
Hvis dette står åpent, returnerer funksjonen reserveringer for en
hvilken som helst eier.
Hvis navnet er oppgitt, filtrerer funksjonen resultatene bare for den
oppgitte eieren.
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Argument

Beskrivelse

AddressDelimiter

Valgfri tegnstreng som blir brukt til å skille elementnavn i den
returnerte adresseparameteren.
Standardverdien er |.

Returverdi
Adresse - Opprettelsestidspunkt, navn på eier av reservering og elementadresse for
reserveringen. Opprettelsestidspunkt står først, fulgt av skilletegn, fulgt av
bruker-ID, fulgt av skilletegn, fulgt av element-IDer atskilt av skilletegn i samme
rekkefølge som dimensjonene i kuben (opprinnelig rekkefølge).
En tom streng blir returnert hvis det ikke fantes noen oppføring for den oppgitte
indeksen.
Formatet for returverdien er:
[creation time][delimiter][owner
name][delimiter][element1][delimiter][element2][delimiter]...[elementN]
Eksempel:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Merk: Reserveringene kan bli endret under gjentakelse av listen over
reserveringer, så bruk av indeksen er ikke garantert å gi en fullstendig liste over
reserveringer. Det er mulig å legge til eller fjerne reserveringer på et hvilket som
helst sted i listen, slik at reserveringer kan hoppes over eller gjentas når det går en
sløyfe gjennom indeksverdiene.
Hvis eierfilteret er oppgitt, så gjelder indeksen bare for medlemmene av den
filtrerte listen. Hvis listen over reserveringer har eiere som følger: Bruker1,
Bruker1, Bruker2, og forespørselen oppgir eieren Bruker2, så vil en indeks for 1
hente det tredje medlemmet i listen.

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

Det følgende eksempelet finner alle reserveringer som blir eid av brukeren Fred
Bloggs i kuben Expense Input, og gjør noe nyttig med dem:
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
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user and reservation address here
vIndex = vIndex + 1;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
END;

CubeDataReservationGetConflicts
CubeDataReservationGetConflicts finner eksisterende reserveringer i en bestemt
kube som ville være i konflikt med den oppgitte brukeren, adressen og tuppelen.
Dette er en TurboIntegrator-funksjon som bare er gyldig i TurboIntegratorprosesser.

Syntaks
CubeDataReservationGetConflicts(Index, Cube, User,
Address, [AddressDelimiter])returns ConflictAddress;
Argument

Beskrivelse

Indeks

En én-basert sløyfeindeks som skal brukes til gjentakelse
gjennom konflikter som oppfyller denne spørringen.

Cube

Navnet på kuben der det skal søkes.

User

Spørringen søker etter reserveringer som er i konflikt med denne
brukeren.

Adresse

Tokenisert strengsekvens av elementnavn som definerer
tuppelen. Rekkefølgen må samsvare med kubens opprinnelige
dimensjonsrekkefølge.

AddressDelimiter

Valgfri tegnstreng som blir brukt til å skille elementnavn i
adresseparameteren.
Standardverdien er |.

Returverdi
ConflictAddress - Opprettelsestidspunkt, navn på eier av reservering og
elementadresse for reserveringen. Opprettelsestidspunkt står først, fulgt av
skilletegn, fulgt av bruker-ID, fulgt av skilletegn, fulgt av element-IDer atskilt av
skilletegn i samme rekkefølge som dimensjonene i kuben (opprinnelig rekkefølge).
En tom streng blir returnert hvis det ikke fantes noen oppføring for den oppgitte
indeksen.
Formatet for returverdien er:
[creation time][delimiter][owner name][delimiter][element1][delimiter]
[element2][delimiter]...[elementN]

Eksempel:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Merk: Reserveringene kan bli endret under gjentakelse av listen over
konfliktreserveringer, så bruk av indeksen er ikke garantert å gi en fullstendig liste
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over reserveringer. Det er mulig å legge til eller fjerne reserveringer på et hvilket
som helst sted i listen, slik at reserveringer kan hoppes over eller gjentas når det
går en sløyfe gjennom indeksverdiene.

Administrere datareserveringer med TM1 API-funksjoner
Du kan bruke disse TM1 C API-funksjonene for å hente, frigi og administrere
datareserveringer programmatisk:
v TM1DataReservationAcquire
v TM1DataReservationRelease
v TM1DataReservationReleaseAll
v TM1DataReservationGetAll
v TM1DataReservationGetConflicts
v TM1DataReservationValidate

TM1DataReservationAcquire
Ber om en DR for en bestemt IBM Cognos TM1-kube, bruker og tuppel.
Hvis det finnes en reservering som eies av en annen bruker hvis region overlapper
den forespurte reserveringen, blir reserveringsforespørselen avvist med mindre
bForce-flagget er brukt. Hvis bForce-flagget er sant (true) og brukeren som kjører
APIen har egenskapen DataReservationOverride, blir eventuelle motstridende
reserveringer frigitt og nye reserveringer gitt.

Syntaks
TM1DataReservationAcquire(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient, TM1V bForce,
TM1V elementArray);
Parameter

Beskrivelse

hPool

Standard minnegruppe som brukes av alle API-kommandoer.

hCube

Håndtak til kuben du vil ha tilgang til.

hClient

Eieren som skal brukes for reserveringen.

bForce

Boolsk verdi som bestemmer virkemåten hvis den forespurte
reserveringen kommer i konflikt med en eksisterende reservering.
Hvis verdien er 0 (usann), blir forespørselen forkastet hvis den
kommer i konflikt med en eksisterende reservering.
Hvis verdien er satt til 1 (sann), erstatter funksjonen eventuelle
motstridende reserveringer.

elementArray

Matrise med elementhåndtak som definerer tuppelen. Rekkefølgen
må være lik dimensjonsrekkefølgen.

Returverdi
Boolsk verdi som er sann (true) hvis forespørselen ble innvilget. I motsatt fall,
usann (false).
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Mulige feil
v
v
v
v

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationRelease
Frigir en DR for en bestemt IBM Cognos TM1-kube, bruker og tuppel.
Eieren som brukes som hClient, må samsvare med DR-innehaveren for at
kommandoen skal lykkes, med mindre brukeren som aktiverer APIen, har
DataReservationOverride-egenskapen aktivert.
Adressene som oppgis, må samsvare nøyaktig.

Syntaks
TM1DataReservationRelease(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Parameter

Beskrivelse

hPool

Standard minnegruppe som brukes av alle API-kommandoer.

hCube

Håndtak til kuben du vil ha tilgang til.

hClient

Eieren av reserveringen.

elementArray

Matrise med elementhåndtak som definerer tuppelen. Rekkefølgen må
være lik dimensjonsrekkefølgen.

Returverdi
Boolsk verdi som er sann (true) hvis forespørselen var vellykket. I motsatt fall,
usann (false). Hvis reserveringen ikke blir funnet, er det en feil og usann (false)
blir returnert. Manglende rettighet blir håndtert som en feil.

Mulige feil
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationReleaseAll
Frigir flere datareserveringer for den oppgitteIBM Cognos TM1-brukeren.
Den oppgitte adressetuppelen angir startpunktet til søket. Alle reserveringer som
eies av den angitte brukeren, og som finnes fullstendig i regionen angitt av
adressen, blir frigitt. Eventuelle reserveringer som overlapper adressen, men som
ikke finnes fullstendig i regionen, blir ikke frigitt.
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Hvis du oppgir en NULL-klient, blir reserveringene fjernet for alle brukerne. Hvis
eieren ikke er identisk med brukeren som kjører kommandoen, må brukeren
egenskapen DataReservationOverride. Forsøk på å utføre denne kommandoen for
en annen bruker, eller alle brukere, uten overstyringsegenskapen, blir avvist og det
blir ikke søkt etter eksisterende reserveringer.
En administrator kan frigi alle reserveringer på en kube ved å oppgi en
NULL-klient og jokertegn for hvert element i adressen.

Syntaks
TM1DataReservationReleaseAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Parameter

Beskrivelse

hPool

Standard minnegruppe som brukes av alle API-kommandoer.

hCube

Håndtak til kuben du vil ha tilgang til.

hClient

Eieren av reserveringen.

elementArray

Matrise med elementhåndtak som definerer startpunktet for
frigivelsesoperasjonen. Rekkefølgen må være lik dimensjonsrekkefølgen.

Returverdi
Boolsk verdi som er sann (true) hvis det ikke finnes feil.

Mulige feil
v
v
v
v

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

TM1DataReservationGetAll
Fastslår hvilke datareserveringer som holdes på en IBM Cognos TM1-kube.
Client-parameteren er valgfri. Hvis den ikke er oppgitt (parameteren er satt til
TM1ObjectNull), returneres alle DRer på kuben.
Hvis client-parameteren er oppgitt, returneres bare DRer som holdes av den
angitte brukeren.

Syntaks
TM1DataReservationGetAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient);
Parameter

Beskrivelse

hPool

Standard minnegruppe som brukes av alle API-kommandoer.
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Parameter

Beskrivelse

hCube

Håndtak til kuben du vil ha tilgang til.

hClient

Valgfritt håndtak for brukeren du vil spørre for.

Returverdi
Matrise over DR-data med følgende format:
v [1] Kubenavn (TM1ValTypeString)
v [2-n] Matrise med DR-informasjon (TM1ValTypeArray)
– [1] Opprettelsestidspunkt
– [2] Brukernavn (TM1ValTypeString)
– [3-n] Matrise med elementnavn som definerer tuppelen (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Elementnavn (TM1ValTypeString)

Mulige feil
TM1ErrorObjectHandleInvalid

TM1DataReservationGetConflicts
Fastslår hvilke reserveringer på IBM Cognos TM1-kuben som vil komme i konflikt
med den oppgitte klienten (brukeren) og adressen.
Denne kommandoen kan brukes til å samle informasjonen som er nødvendig for å
fastslå hvorfor et forsøk på å hente en reservering mislyktes, forutsatt at
reserveringen som førte til avslaget, fremdeles finnes.

Syntaks
TM1DataReservationGetConflicts(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient, TM1V
elementArray)
Parameter

Beskrivelse

hPool

Standard minnegruppe som brukes av alle API-kommandoer

hCube

Håndtak til kuben du vil ha tilgang til

hClient

Klienten (brukeren) som skal sammenliknes med gjeldende
reserveringseiere.

elementArray

Matrise med elementhåndtak som definerer tuppelen det skal
sammenliknes mot. Rekkefølgen må være lik dimensjonsrekkefølgen.

Returverdi
Returnerer en matrise over DR-data med følgende format:
v [1] Kubenavn (TM1ValTypeString)
v [2-n] Matrise med DR-informasjon (TM1ValTypeArray)
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– [1] Opprettelsestidspunkt
– [2] Brukernavn (TM1ValTypeString)
– [3-n] Matrise med elementnavn som definerer tuppelen (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Elementnavn (TM1ValTypeString)

TM1DataReservationValidate
Validerer alle datareserveringene på en IBM Cognos TM1-kube.
En reservering som eies av en klient (bruker) som ikke lenger finnes, blir fjernet.

Syntaks
TM1DataReservationValidate(TM1P hPool, TM1V hCube);
Parameter

Beskrivelse

hPool

Standard minnegruppe som brukes av alle API-kommandoer

hCube

Håndtak til kuben vi vil ha tilgang til

Returverdi
Boolsk verdi som er sann (true).

Mulige feil
TM1ErrorObjectNotFound (ugyldig kube)

API-feilkoder for datareserveringer
Tabellen nedenfor beskriver mulige feilkoder som kan bli returnert av IBM Cognos
TM1 C API-funksjonene for datareserveringer.
Feil

Beskrivelse

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid

Antall elementer samsvarer ikke med antall
kubedimensjoner.

TM1ErrorObjectHandleInvalid

Kube-, klient- eller elementhåndtak er ikke
tilordnet til et eksisterende objekt.

TM1ErrorCubeKeyInvalid

Det angitte elementet samsvarer ikke med et
element i dimensjonen i den posisjonen. Det
angitte elementet er en brukerdefinert
kolonne (UDC).

TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

Det ble ikke gitt mulighet til å bruke
reservering.

TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

Forsøk på å frigi en reservering av en som
ikke er eier, og uten at overstyringsegenskap
er gitt.
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Kapittel 10. Sikkerhetsoverlegging
Sikkerhetsoverlegginger er en mekanisme for å begrense brukernes mulighet til å
skrive til en kube uten å medføre konflikter for kubens dimensjoner, og uten at det
er nødvendig å endre den underliggende TM1-sikkerheten. Virkningen av en
sikkerhetsoverlegging er å forhindre oppdateringer av celledata utført av alle
brukere, unntatt administratorer. Som for cellesikkerhet kan du for
sikkerhetsoverlegginger definere begrensninger for bare enkelte av dimensjonene i
datakuben.
En sikkerhetsoverlegging gjelder ikke for administrative brukere.
Sikkerhetsoverleggingskuben anses for å være en sikkerhetskube, så en
TurboIntegrator-prosess må ha GrantSecurityAccess for å kunne endre den.
Sikkerhetsoverleggingsbegrensninger gjelder ikke for administrative brukere.
Denne funksjonen er forskjellig fra privilegert status (LOCK og RESERVE) som
ikke gjelder for administrative brukere.
Sikkerhetsoverleggingskuben opprettes med et strengprefiks som identifiserer den
som en sikkerhetsoverleggingskube på samme måte som cellesikkerhetskuber er
identifisert. }SecurityOverlayGlobal_<Data Cube Name>
De første N dimensjonene er tilordnede dimensjoner fra datakuben. Den siste
dimensjonen er }SecurityOverlay-dimensjonen. Denne siste dimensjonen definerer
dataene som er lagret i overleggingskuben. Den har bare ett element. OverlayData
-elementet lagrer dataene som brukes til å implementere overleggingen.
OverlayData inneholder verdiene som tilgangen skal begrenses for. Elementet er et
strengelement. }SecurityOverlay-dimensjonen er obligatorisk fordi TM1 ikke
støtter kuber med bare en enkelt dimensjon.

SecurityOverlayCreateGlobalDefault
Denne funksjonen brukes til å opprette eller ødelegge en
sikkerhetsoverleggingskube og definere overleggingen for et oppgitt område av
datakuben.
Vær oppmerksom på at hvis du oppretter en datakube med et navn som angir en
overleggingskube, blir datakuben gjort om til en overlegging hvis serveren startes
på nytt. Når kuben blir lastet inn, blir den konfigurert som en overlegging hvis en
samsvarende datakube blir funnet.
Dette er en TM1 TurboIntegrator-funksjon som bare er gyldig i
TurboIntegrator-prosesser.

Syntaks
SecurityOverlayCreateGlobalDefault (Cube,
DimensionMap)
Argument

Beskrivelse

Cube

Navnet på kuben.
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Argument

Beskrivelse

DimensionMap

Streng som angir om dimensjonen ved hver
posisjon skal brukes i overleggingen.
Rekkefølgen på dimensjonene er den
opprinnelige kuberekkefølgen. 1 for hver
dimensjon som er inkludert, og 0 for
ekskludert. Hver verdi er atskilt med kolon.

Boolsk retur

Sann (true) hvis operasjonen lykkes. Ellers
en alvorlig feil.

Tilleggsinformasjon

Egenskapen GrantSecurityAccess må være
definert for at denne TurboIntegratorprosessen skal lykkes. Oppretter standard
global sikkerhetsoverleggingskube. Globale
overlegginger gjelder for alle brukere.

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

SecurityOverlayDestroyGlobalDefault
Denne funksjonen brukes til å ødelegge en sikkerhetsoverleggingskube og definere
overleggingen for et oppgitt område av datakuben.
Vær oppmerksom på at hvis du oppretter en datakube med et navn som angir en
overleggingskube, blir datakuben gjort om til en overlegging hvis serveren startes
på nytt. Når kuben blir lastet inn, blir den konfigurert som en overlegging hvis en
samsvarende datakube blir funnet.
Dette er en TM1 TurboIntegrator-funksjon som bare er gyldig i
TurboIntegrator-prosesser.

Syntaks
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault (Cube)
Argument

Beskrivelse

Cube

Navnet på kuben.

Boolsk retur

Sann (true) hvis operasjonen lykkes. Ellers
en alvorlig feil.

Tilleggsinformasjon

Egenskapen GrantSecurityAccess må være
definert for at denne TurboIntegratorprosessen skal lykkes. Oppretter standard
global sikkerhetsoverleggingskube. Globale
overlegginger gjelder for alle brukere.

Eksempel
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault('DataCube');
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SecurityOverlayGlobalLockNode
Denne funksjonen blir brukt til å begrense tilgangsrettighetene for en node til
skrivebeskyttet ved å låse den. Den bruker den globale overleggingen slik at det
får innvirkning for alle brukere. Overleggingskuben må opprettes før du bruker
denne kommandoen. Elementene som oppgis i adressen, må bare være for
dimensjonene som brukes i overleggingen.
Dette er en TM1 TurboIntegrator-funksjon som bare er gyldig i
TurboIntegrator-prosesser.

Syntaks
SecurityOverlayGlobalLockNode(bLock, Cube, Address, [AddressDelimiter])
Argument
bLock
Cube
Address

Address return

Beskrivelse
Hvis 1, lås den. Hvis 0, lås den opp

Navnet på kuben.
Tokenisert strengsekvens med
overleggingselementnavn som definerer
tuppelen. Rekkefølgen må samsvare med
den opprinnelige dimensjonsrekkefølgen for
kuben.
Valgfri tegnstreng som brukes til å skille
elementnavn i
Address-parameteren. Standardverdien er
'|'.

Boolsk retur

Sann (true) hvis operasjonen lykkes. Ellers
en alvorlig feil.

Tilleggsinformasjon

Egenskapen GrantSecurityAccess må være
definert for at denne TurboIntegratorprosessen skal lykkes. Oppretter standard
global sikkerhetsoverleggingskube. Globale
overlegginger gjelder for alle brukere.

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

I det første eksempelet er bare en enkelt dimensjon brukt for overleggingen. De to
andre eksemplene bruker to dimensjoner.
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Kapittel 11. TM1 Web-API
I tillegg til å bruke IBM Cognos TM1 Web som en frittstående applikasjon, kan du
også bruke den i dine egne tilpassede webapplikasjoner. Webprogrammerere og
TM1-applikasjonsutviklere kan bruke Cognos TM1 Webprogrammeringsgrensesnittet (API) til å innlemme TM1 Web-objekter på tilpassede
websider, i applikasjoner og dashbord.
Cognos TM1 Web-APIen inneholder to separate sett med APIer. Disse APIene har
også en felles påloggingsmetode som bruker sesjonstokener eller TM1-sesjons-IDer.
Velg en av APIene basert på hvilke utviklingskrav du har. Den samme
påloggingsmetoden gjelder for begge APIene.
Cognos TM1 Web API-sesjonspålogging
Cognos TM1 Web-APIene har en felles påloggingsmetode som bruker
sesjonstokener til å identifisere og atskille Cognos TM1 Web-sesjonene eller
TM1-sesjons-IDene for å identifisere TM1-serveren. Du kan bruke denne
påloggingmetoden med begge APIene.
Du finner flere opplysninger under “TM1 Web API-sesjonspålogging”.
Cognos TM1 Web URL-API
URL-APIen gir tilgang til webark- og CubeViewer-objekter ved å bruke et
bestemt sett med URLer og parametere. Enkle eksempler kan utføres
direkte i adressefeltet til en nettleser. Hvis du skal lage en løsning ved
hjelp av URL-APIen, må du ha kunnskap om HTML og eventuelt
JavaScript.
Se “TM1 Web URL-API” på side 174.
Cognos TM1 Web JavaScript-bibliotek
JavaScript-biblioteket aktiverer programmatisk tilgang til TM1 Web
webark- og CubeViewer-objekter på en kombinert HTML-, JavaScript- og
Dojo-webside for utviklingsmiljøet. Hvis du skal bruke
JavaScript-biblioteket, må du ha kunnskap om HTML, JavaScript, Dojo og
HTML Document Object Model (DOM).
Se “TM1 Web JavaScript-bibliotek” på side 198.

TM1 Web API-sesjonspålogging
Logg deg på med sesjonstokenet hvis du skal identifisere Cognos TM1
Web-sesjonen entydig. Denne fremgangsmåten anbefales for URL-APIen. Bruk
påloggingsmetoden med TM1-sesjons-ID for å identifisere en Cognos
TM1-serversesjon, som kan ha flere TM1 Web-sesjoner. Bruk session- og
login-modulene for enklere sesjonsadministrasjon med JavaScript-biblioteket.

Pålogging med sesjonstoken
Pålogging med sesjonstoken returnerer et unikt sesjonstoken som representerer en
påloggingssesjon for en bestemt bruker, admin-vert og TM1-serverkombinasjon.
Viktig: Hver enkelt TM1 Web-versjon er tilknyttet en HTTP-sesjon. TM1
Web-sesjonstokenet kan bare brukes under den HTTP-sesjonen der det ble
opprettet. Du kan ikke lagre et TM1 Web-sesjonstoken, åpne en nettleser på en
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annen enhet og få tilgang til TM1 Web-sesjonen som samsvarer med det
sesjonstokenet, fordi HTTP-sesjonen ikke er den samme.
Du kan bruke JavaScript XMLHttpRequest-APIen når du skal sende en
HTTP-påloggingsforespørsel til Cognos TM1 Web-serveren. Sesjonstokenet blir
deretter returnert i et JavaScript Object Notation-format (JSON) fra forespørselen.
Når du har mottatt sesjonstokenet, kan du bruke det når du åpner TM1
Web-objekter.
Hvis det oppstår et tidsavbrudd på grunn av uvirksomhet i HTTP-sesjonen, er
Cognos TM1 Web-sesjonen og det tilknyttede tokenet ikke lenger gyldig.

Pålogging med sesjons-ID for TM1
Brukerne kan også logge seg på ved å oppgi en TM1-serversesjon med en
TM1SessionId. TM1-serversesjonen som brukes av en TM1 Web-sesjon, vil aldri bli
endret og må genereres eller oppgis under opprettelsen. Flere TM1 Web-sesjoner
kan bruke samme TM1-serversesjon.

Session- og Login-moduler
I JavaScript-biblioteket kan du bruke session- og LoginDialog-APIene til å
administrere sesjoner og dialogbokser for pålogging.
Du finner flere opplysninger under “Session- og LoginDialog-moduler” på side
171.

Pålogging med sesjonstoken
Den samlede prosessen for pålogging med et sesjonstoken omfatter trinnene
nedenfor.
1. Hvis du bruker URL-APIen, må du definere konfigurasjonsparameteren
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled i filen tm1web_config.xml.

2.
3.
4.
5.

Merk: Denne konfigurasjonsparameteren er ikke nødvendig hvis du bruker
JavaScript-biblioteket.
Sett sammen et sett med parametere for påloggingsforespørselen basert på
typen autentisering du bruker med Cognos TM1.
Send påloggingsforespørselen til Cognos TM1 Web-serveren ved å bruke
JavaScript XMLHttpRequest-APIen eller en annen liknende metode.
Behandle JSON-svaret for å motta det returnerte sesjonstokenet.
Bruk sesjonstokenet når du åpner webark- og CubeViewer-objekter.

Konfigurasjonsparameter for pålogging med sesjonstoken
Hvis du bruker pålogging med sesjonstoken sammen med URL-APIen, må du sette
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled-konfigurasjonsparameteren i filen
tm1web_config.xml til False.
Denne parameteren aktiverer URL-API-sesjonen for å kunne brukes om igjen
basert på oppgitt admin-vert, TM1-server og (valgfritt) brukernavn.
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>
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Parametere for påloggingsforespørsel
Bruk sesjonstoken ved å sende et sett med parametere i forespørselen for typen
autentisering du bruker med Cognos TM1.
Bruk følgende parameterformat for standard TM1-autentisering og integrert
pålogging:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_server_name
v param2=username
v param3=password
Eksempel:
param0=localhost&param1=SData&param2=admin&param3=apple
Hvis du bruker IBM Cognos Business Intelligence-sikkerhet til autentisering, må
du bruke følgende format for å inkludere en verdi for camPassport:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_Server_name
v param2=camPassport

JSON-svar for pålogging med sesjonstoken
Resultatene av påloggingsforespørselen blir returnert i en JSON-formatert streng.
Hvis påloggingsforespørselen er vellykket, blir svaret returnert i følgende format:
{
"reply":{
"adminHost":adminHost,
"sessionToken":sessionToken,
"tm1Server":tm1Server,
"username":username
}
}

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

Hvis påloggingsforespørselen er mislykket, blir følgende svar returnert:
{ "reply":null}

Eksempel
I det følgende eksempelet er JavaScript XMLHttpRequest-APIen brukt for å sende en
påloggingsforespørsel til TM1 Web-serveren og hente det tildelte sesjonstokenet.
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<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-konfigurasjonsparameter
Bruk LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled-konfigurasjonsparameteren til å styre
hvordan TM1 Web URL-APIen håndterer påloggingssesjoner. Konfigurer denne
parameteren til å oppgi om URL-APIen skal spore separate unike
påloggingssesjoner eller ikke.
Denne parameteren aktiverer URL-API-sesjonen for å kunne brukes om igjen
basert på oppgitt admin-vert, TM1-server og (valgfritt) brukernavn.
Hvis du bruker pålogging med sesjonstoken sammen med URL-APIen, må du sette
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled-konfigurasjonsparameteren i filen
tm1web_config.xml til False. Du finner mer informasjon om pålogging med
sesjonstoken, i “TM1 Web API-sesjonspålogging” på side 167.

Format
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value=True or False/>
Eksempel:
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Verdier
Standardverdien er True.
True

TM1 Web prøver å sammenlikne en ny påloggingsforespørsel med en
eksisterende påloggingssesjon basert på informasjonen som er oppgitt
(TM1-admin-vert, TM1-server, brukernavn).
Denne parameteren må bare settes til True hvis en enkeltpålogging
forekommer for en unik kombinasjon av TM1-admin-vert, TM1-server og
brukernavn.

False
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Oppgir at et sesjonstoken må oppgis hver gang du åpner et TM1
Web-objekt med TM1 Web URL-APIen. Ellers får brukeren en forespørsel.

Sett denne parameteren til False hvis du planlegger å bruke flere
påloggingssesjoner sammen med TM1 Web URL-API. Du bruker også
denne konfigurasjonen hvis du bruker flere påloggingssesjoner sammen
med URL-APIen og andre TM1 Web-klienter, som TM1 Web og TM1
Application Web. Denne konfigurasjonen bruker sesjonstokenet til å holde
brukersesjonene atskilte og unike.

Pålogging med sesjons-ID for TM1
Brukerne kan logge seg på ved å oppgi en TM1-serversesjon med en admin-vert,
TM1-servernavn og TM1SessionId. TM1SessionId samsvarer med en brukersesjon på
en TM1-server. Hvis du vil hente data fra en TM1-server, kreves det en gyldig
brukersesjon. Hver TM1 Web-sesjon krever en TM1-serversesjon. Den generelle
prosessen for pålogging med en TM1-sesjons-ID likner på prosessen for pålogging
med et sesjonstoken bortsett fra at parameteren TM1SessionID erstatter parameteren
sessionToken:
TM1SessionId=valid TM1 session ID
Denne påloggingsmetoden oppretter en ny TM1 Web-sesjon og bruker om igjen
TM1-serversesjonen som samsvarer med TM1SessionId. Hvis en TM1-serversesjon
deles mellom TM1 Web-sesjoner, vil ugyldiggjøring av TM1-serversesjonen føre til
at TM1 Web-sesjonene også blir ugyldige.

Eksempel
I følgende eksempel er det inkludert en TM1SessionId-parameter i URLen for å
støtte denne typen påloggingsautentisering.

http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input&AdminHost=localh

Session- og LoginDialog-moduler
Du kan bruke session- og LoginDialog-APIene til å administrere brukersesjoner og
dialogbokser for pålogging på en enkel måte med JavaScript-biblioteket.

Sesjon
Du kan bruke tm1web/api/session/session til å hente informasjon som er knyttet
til TM1 Web-sesjonen. Du kan logge deg på, logge deg av eller hente informasjon
for en TM1 Web-sesjon.

Metoder
login(params)
Utfører en pålogging til TM1 Web.
Parametere: params Påloggingsinformasjonsobjektet som bruker ett av
følgende objektformater:
{
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple"
}

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

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

Returnerer dojo/promise/Promise som et løfte som blir oppfylt når
påloggingshandlingen er fullført. Hvis påloggingen mislykkes, blir løftet
avvist. Ellers blir det behandlet. Løftet blir sendt et objekt med følgende
format hvis påloggingen er vellykket.
{
sessionToken: "7118fad5-bbeb-4b3e-8bea-4b4a45ca2735",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA",
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "Admin"
}

getInfo(sessionToken)
Henter informasjonen som er knyttet til TM1 Web-sesjonen som er knyttet
til det oppgitte sesjonstokenet.
Parametere: sessionToken Et sesjonstoken som er knyttet til TM1
Web-sesjonen som det skal hentes informasjon fra.
Returnerer dojo/promise/Promise som et løfte som blir oppfylt når
handlingen er fullført. Hvis hentingen mislykkes, blir løftet avvist. Ellers
blir det behandlet. Løftet blir sendt et objekt med følgende format hvis
hentingen var vellykket.
{
sessionToken: "7118fad5-bbeb-4b3e-8bea-4b4a45ca2735",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA",
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "Admin"
}

logout(sessionToken)
Utfører en avlogging og ugyldiggjør TM1 Web-sesjonen som er knyttet til
det oppgitte sesjonstokenet.
Parametere: sessionToken Et sesjonstoken som er knyttet til TM1
Web-sesjonen som skal ugyldiggjøres.
Returnerer dojo/promise/Promise som et løfte som blir oppfylt når
handlingen er fullført. Hvis hentingen mislykkes, blir løftet avvist. Ellers
blir det behandlet. Handlingen blir fullført på riktig måte selv om sesjonen
ikke finnes eller allerede er ugyldiggjort.
Du finner mer informasjon i Dojo-dokumentasjonen for dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html).

Eksempler
// login
require([
"tm1web/api/session/session"
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], 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
Du kan bruke tm1web/api/session/LoginDialog til å vise eller fjerne en dialogboks
for pålogging.

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

Bygging
LoginDialog-modulen godtar flere parametere for bygging.
onLogin
Type: Funksjon
Tilbakekall når påloggingen er vellykket. Et objekt som inneholder
sesjonsinformasjon, blir sendt som en parameter til funksjonen under
utføring.
Et eksempel på dette objektet er:
{
tm1SessionId : "JcFxniSEzsJZVlQQhYDLDQ",
sessionToken : "baa4ff9a-ddfb-41d1-9c71-f0add92325fd",
adminHost : "localhost",
tm1Server : "Planning Sample",
username : "Admin"
}
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Dette objektet har samme format som svaret fra login-metoden i
tm1web/api/session/session.
adminHost
Type: Streng (valgfritt)
Standardverdi: localhost
Admin-verten som TM1-serverlisten skal hentes fra. Hvis det ikke blir
oppgitt noen admin-vertparameter, brukes AdminHost-parameterverdien i
filen tm1web_config.xml hvis den er oppgitt.
tm1Server
Type: Streng (valgfritt)
TM1-serveren du vil logge deg på.
adminHostVisible
Type: Boolean (valgfritt)
Standardverdi: true
Hvis false, blir tekstboksen for admin-vert skjult på dialogboksen for
pålogging.
tm1ServersVisible
Type: Boolean (valgfritt)
Standardverdi: true
Hvis false, blir listen med TM1-servere skjult på dialogboksen for
pålogging.
Egenskapene adminHost, tm1Server, adminHostVisible og tm1ServersVisible kan
konfigureres med set-metoden.
Eksempel:
loginDialog.set("adminHost", "Planning Sample");

Metoder
show()
Viser dialogboksen for pålogging.
destroy()
Fjerner dialogboksen for pålogging.
Du finner mer informasjon i Dojo-dokumentasjonen for dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html).

TM1 Web URL-API
Med Cognos TM1 Web URL-APIen kan du inkludere Cognos TM1 Web webark- og
CubeViewer-objekter i HTML-baserte dokumenter og websideløsninger.

Oversikt over Cognos TM1 Web URL-API
URL-APIen gir et rammeverk for opprettelse av URLer som viser Cognos TM1
Web webark- og CubeViewer-objekter på dine tilpassede websider.
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Du kan bruke URL-APIen til å inkludere webark- og CubeViewer-objekter i en
HTML-basert løsning, for eksempel websider, webapplikasjoner og dashbord.
URL-APIen gir tilgang til webark- og CubeViewer-objekter ved å bruke et bestemt
sett med URLer og parametere.

Utviklingsverktøy
Hvis du skal lage en løsning ved hjelp av URL-APIen, må du ha kunnskap om
HTML og eventuelt JavaScript.
For testing og enkle eksempler kan du bruke URL-APIen direkte i adressefeltet i en
nettleser. Hvis du skal opprette en løsning ved hjelp av URL-APIen, kan du bruke
et enkelt tekstredigeringsprogram eller et utviklingsmiljø som fungerer sammen
med HTML og JavaScript.
URL-APIen bruker innebygde HTML-rammer (koden <iframe>) som primær måte
å vise CubeViewer- og webarkobjekter på, på dine tilpassede websider.

Funksjoner
Du kan sette sammen URLer som gir følgende funksjonalitet på dine tilpassede
websider:
v Webark og CubeViewer
– Tilgang til og visning av CubeViewer- og webarkobjekter
– Definere titteldimensjonselementer
– Kontrollegenskaper som å slå verktøylinjen på eller av
v CubeViewer
– Visning i rutenett-, diagram- eller rutenett- og diagrammodus
– Endre diagramtype
– Aktivering/deaktivering av automatisk ny beregning
– Lagre layouten for en kubevisning
– Beregne visningen på nytt
v Webark
– Gjenoppbygging av aktive skjemaer

Komme i gang med Cognos TM1 Web URL-API
Du oppretter en URL ved å bruke en basis-URL og bestemte TM1-parametere og
deretter sende den fullstendige URLen til TM1 Web-serveren. Den fullstendige
URLen åpnes og viser et webark- eller CubeViewer-objekt. Du kan også bruke
URL-APIen når du skal utføre forskjellige handlinger på disse objektene.
Basis-URLen og parameterne blir atskilt av nummersymbolet (#) og satt sammen i
følgende format:
BaseUrl#Parameters
Hvis du vil inkludere flere parametere i samme URL, skiller du dem med et-tegnet
(&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value
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Eksempel på adressefeltet i nettleseren
Kopier og lim inn følgende URL i adressefeltet i nettleseren for å se et enkelt
eksempel på URL-APIen.
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

Bruke URL-APIen på websider
URL-APIen bruker innebygde HTML-rammer (koden <iframe>) til å vise
CubeViewer- og webarkobjekter på dine tilpassede websider. Koden <iframe> er
den primære måten å vise CubeViewer- og webarkobjekter på med URL-APIen.
Når et TM1 Web-objekt blir vist i en iframe, kan du handlinger på det objektet ved
å oppdatere src-egenskapen (source) for iframe-rammen med en ny URL.
Du finner flere opplysninger under “Bruke HTML-koden <iframe> til å vise
Cognos TM1 Web-objekter” på side 178.

Basis-URL for Cognos TM1 Web URL-API
Bruk basis-URLen som grunnlag for å bygge opp alle forespørslene dine med
Cognos TM1 Web URL-APIen.
Et eksempel på basis-URLen er vist i følgende eksempel:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Du kombinerer basis-URLen med en eller flere parametere for å lage en fullstendig
forespørsel.
Basis-URLen bruker følgende format:
http://WebServerName:PortNumber/tm1web/UrlApi.jsp
WebServerName
Domenenavnet eller IP-adressen til datamaskinen som verter Cognos TM1
Web-serveren.
Hvis du for eksempel arbeider direkte på datamaskinen som kjører Cognos
TM1 Web-serveren, kan du bruke localhost for WebServerNameparameteren.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Hvis TM1Web-serveren kjører på en ekstern datamaskin, bruker du navnet
på det systemet på følgende måte:
http://MyWebServer:9510/tm1web/UrlApi.jsp
http://www.example.com:9510/tm1web
PortNumber
Portnummeret for webapplikasjonsserveren.
Standard TM1-installasjon bruker portnummeret 9510.
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UrlApi.jsp
Funksjonaliteten til Cognos TM1 Web URL-APIen leveres gjennom filen
UrlApi.jsp.

Parametere for Cognos TM1 Web URL-API
Parametere definerer hvilket Cognos TM1 Web-objekt du vil åpne, og hvilke
handlinger som skal utføres på objektet. Du bygger en fullstendig URL-streng ved
å legge til parametere i basis-URLen.
Basis-URLen og parameterne blir atskilt av nummersymbolet (#) og satt sammen i
følgende format:
BaseUrl#Parameters
Eksempel:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Hvis du tar med flere parametere, skiller du dem med et-tegnet (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value
Merk: Parametere skiller ikke mellom store og små bokstaver. “Action” og
“action” fungerer på samme måte, men store forbokstaver gir bedre lesbarhet.
De vanligste parameterne er Action og Type, som brukes til å åpne arbeidsbok- og
CubeViewer-objekter. Følgende URL viser et eksempel på hvordan du bruker
parametere til å åpne et CubeViewer-objekt.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Når du har åpnet et webark- eller CubeViewer-objekt på websiden, kan du bruke
parametere til å utføre flere handlinger på objektet. Følgende URLer bruker for
eksempel AutoRecalc- og HideDimensionBar-parameteren.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Disse emnene inneholder mer informasjon om hvordan du arbeider med
parametere:
v “Bruke Action-parameteren med TM1 Web-objekter” på side 182.
v “Bruke Open-parameteren til å åpne et TM1 Web-objekt” på side 182.
v “Bruke parametere og handlinger på et TM1 Web-objekt” på side 183.

Bruke URL-escape-tegn med URL-APIen
Bruk URL-escape-tegn når du skal opprette URLer som inneholder mellomrom
eller andre spesialtegn.
Dette er noen vanlige eksempler på URL-escape-tegn:
Tegn

Escape-tegn

Mellomrom

%20
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Tegn

Escape-tegn

$

%24

%

%25

&

%26

=

%3D

Konsepter for Cognos TM1 Web URL-API
De grunnleggende konseptene ved bruk av URL-APIen omfatter visning av
objekter i HTML-iframes, oppgi påloggingslegitimasjon, åpne objekter og bruke
handlinger.

Bruke HTML-koden <iframe> til å vise Cognos TM1 Web-objekter
Bruk innebygde HTML-rammer (koden <iframe>) til å vise CubeViewer- og
webarkobjekter med URL-APIen på dine tilpassede websider.
Koden <iframe> er den primære måten å vise CubeViewer- og webarkobjekter på
med URL-APIen på dine tilpassede websider.
Når et TM1 Web-objekt blir vist i en iframe, kan du utføre handlinger på det
objektet ved å oppdatere src-egenskapen (kilde) for iframe-rammen med en ny
URL.

Eksempel
Følgende eksempel bruker en standard HTML-knapp og en JavaScript-funksjon til
å laste inn et webark i en iframe.
<!-- Button to load the websheet -->
<button onClick="loadWebsheet();">Load Websheet</button>
<!-- The iframe to host and display the Websheet -->
<iframe id="websheetId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// The function to assemble the required URL and display the Websheet
function loadWebsheet() {
// Get a reference to the iframe
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL that specifies the Websheet you want to open
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var websheetURL = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet";
websheetURL = websheetURL + "&Workbook=Applications/Planning Sample/";
websheetURL = websheetURL + "Management Reporting/Actual v Budget";
websheetURL = websheetURL + "&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
// Assign the URL to the iframe to display the Websheet
webSheet.src = websheetURL;
};
</script>

Oppgi admin-host for TM1 og parametere for TM1-server med
URL-APIen
Du kan definere navnene på admin-verten for Cognos TM1 og TM1-serveren i
URL-strengen med AdminHost- og TM1Server-parameteren.
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AdminHost- og TM1Server-parameteren kan inkluderes i URLen med
#Action=Open-kommandoen eller oppgis implisitt ved bruk av et sesjonstoken.
Disse verdiene er valgfrie i URLen, men må oppgis for TM1 på en av følgende
måter.
v I filen tm1web_config.xml
v Med et sesjonstoken
v I URL-strengen
v Sendt til TM1 Web-serveren ved skjemabasert pålogging
v Oppgitt av brukeren ved forespørsel fra TM1 Web
Hvis disse verdiene ikke blir funnet, ber TM1 brukeren om å oppgi denne
informasjonen i lite tilleggsvindu.
Navnet på admin-verten og serveren blir bestemt i følgende rekkefølge:
1. Hvis et sesjonstoken er oppgitt, blir admin-verten og TM1-serveren først
bestemt fra tokenet, siden det peker til en bestemt sesjon.
2. Hvis AdminHost- og TM1Server-parameteren er definert i URLen, overstyrer
disse parameterne verdiene i filen tm1web_config.xml.
3. Hvis disse verdiene ikke finnes i URL-strengen, undersøker TM1 Web om de er
definert i filen tm1web_config.xml.
4. Hvis AdminHost- og TM1Server-parameteren ikke finnes verken i URL-strengen
eller i filen tm1web_config.xml, ber systemet brukeren om å oppgi denne
informasjonen i et tilleggsvindu.

Eksempel
Disse parameterne bruker følgende format:
&AdminHost=AdminHostName&TM1Server=TM1ServerName
der:
AdminHostName
Navnet på systemet der admin-verten for TM1 kjører.
TM1ServerName
Navnet på TM1-serveren du vil logge deg på.
Følgende eksempel bruker det lokale systemet og TM1 Planning Sample-databasen.
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Administrere brukerpålogging og -avlogging med URL-APIen
Når du skal vise TM1 Web-objekter med URL-APIen, må du logge deg på IBM
Cognos TM1-serveren.
Du kan administrere brukerpåloggingen på disse forskjellige måtene.
Pålogging med sesjonstoken
Pålogging med sesjonstoken sporer unike brukersesjoner mellom flere TM1
Web-forekomster, TM1-admin-verter og TM1-servere.
Pålogging med sesjonstoken er anbefalt påloggingsmetode. Bruk denne
påloggingsmetoden hvis brukerne logger seg på flere forekomster av TM1
Web eller separate TM1-servere samtidig.
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Du finner flere opplysninger under “TM1 Web API-sesjonspålogging” på
side 167.
Pålogging med sesjons-ID for TM1
Brukerne kan også logge seg på ved å oppgi en TM1-serversesjon med en
admin-vert, TM1-servernavn og TM1SessionId. TM1SessionId samsvarer
med en brukersesjon på en TM1-server. Hver TM1 Web-sesjon krever en
TM1-serversesjon. TM1-serversesjonen som brukes av en TM1 Web-sesjon,
vil aldri bli endret og må genereres eller oppgis under opprettelsen. Flere
TM1 Web-sesjoner kan bruke samme TM1-serversesjon.
Denne påloggingsmetoden oppretter en ny TM1 Web-sesjon og bruker om
igjen TM1-serversesjonen som samsvarer med TM1SessionId. Hvis en
TM1-serversesjon deles mellom TM1 Web-sesjoner, vil ugyldiggjøring av
TM1-serversesjonen føre til at TM1 Web-sesjonene også blir ugyldige.
En TM1SessionId-parameter kan inkluderes i URLen for å støtte denne
typen påloggingsautentisering. Eksempel:

http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input&AdminHost=l

Inkluder brukerlegitimasjon i URLen
Du kan oppgi påloggingsinformasjon i URLen når du skal ha tilgang til
TM1 Web-objekter. URLen må inneholde verdier for AdminHost, TM1Server,
UserName eller Password.
ADVARSEL:
Det er ikke trygt å oppgi et passord i URLen.
Tilleggsvindu for pålogging
Hvis alle eller deler av påloggingsinformasjonen ikke er oppgitt på annen
måte, blir det vist et tilleggsvindu der brukeren blir bedt om å logge seg
på før Cognos TM1 Web-objektene kan vises.
Skjemabasert pålogging
Du kan bruke et standard HTML-skjema med inndatafelt til å samle inn en
brukers påloggingslegitimasjon og sende informasjonen til Cognos TM1
Web-serveren. Du finner flere opplysninger under “Skjemabasert pålogging
for Cognos TM1 Web URL-API”.
Hvis du bruker IBM Cognos Business Intelligence-sikkerhetsautentisering, kan du
oppgi en CamPassport-parameter.
Skjemabasert pålogging for Cognos TM1 Web URL-API:
Du kan bruke et standard HTML-skjema med inndatafelt til å samle inn en brukers
påloggingslegitimasjon og sende informasjonen til Cognos TM1 Web-serveren.
Sørg for at skjemaet inneholder <input>-feltene med følgende navn. Feltnavnene
og deres tilhørende verdier blir sendt til Cognos TM1 Web-serveren når du sender
skjemaet.
v AdminHost
v TM1Server
v Username
v Password
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Eksempel
<!-- 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>

Logge av fra Cognos TM1 Web URL-API:
Bruk Action=Logout-parameteren til å avslutte gjeldende brukersesjon med
URL-APIen.
Du utfører logout-handlingen på en iframe som allerede viser et TM1 Web-objekt.
Logout-handlingen avslutter sesjonen som åpnet dette bestemte TM1 Web-objektet,
og avslutter også sesjonen for andre URL-API-forekomster under samme sesjon.
Logout-handlingen bruker dette formatet:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Logout
Eksempel
Følgende eksempel avslutter sesjonen som er knyttet til en iframe og det tilhørende
TM1 Web-objektet.
function logout() {
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Logout";
};
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Bruke Action-parameteren med TM1 Web-objekter
Action-parameteren angir typen handling som skal utføres på et TM1 Web-objekt.
Den vanligste handlingstypen er kommandoen #Action=Open, som kan åpne enten
et CubeViewer- eller webarkobjekt.
Bruk Action-parameteren i URL-strengen slik:
#Action=TypeOfAction
Verdien TypeOfAction kan være en av de støttede handlingene, for eksempel Open,
Recalc eller Close.
Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige handlingstyper i “Action-parameter
for URL-API” på side 192.

Eksempel
For eksempel åpner følgende URL et TM1 Web CubeViewer-objekt.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Bruke Open-parameteren til å åpne et TM1 Web-objekt
Hvis du skal åpne og vise et TM1 Web-objekt, bruker du kommandoen
Action=Open og Type-parameteren.
Open-parameteren oppgir at du vil åpne og vise et TM1 Web-objekt, og
Type-parameteren oppgir objekttypen.
Action=Open&Type=object_type
object_type kan være enten WebSheet eller CubeViewer. Avhengig av objekttypen kan
flere parametere være nødvendig for å oppgi hvilket objekt som skal åpnes. Du
kan også definere tittelvalg og andre visningsegenskaper i den samme URLen når
du bruker Open-kommandoen.
Følgende URL viser et eksempel på hvordan du bruker Open- og Type-parameteren
til å åpne et CubeViewer-objekt.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Disse emnene inneholder mer informasjon om hvordan du åpner objekter:
v “Vise webarkobjekter med URL-APIen” på side 183.
v “Vise CubeViewer-objekter med URL-APIen” på side 185.
Når du har åpnet et webark- eller CubeViewer-objekt på websiden, kan du bruke
parametere til å utføre flere handlinger på objektet. Du finner flere opplysninger
under “Bruke parametere og handlinger på et TM1 Web-objekt” på side 183.
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Bruke parametere og handlinger på et TM1 Web-objekt
Når et Cognos TM1 Web-objekt er vist på websiden, kan du bruke parametere til å
utføre flere handlinger på objektet ved å oppdatere URLen for objektet.
Hvis du vil utføre flere handlinger på et webark- eller CubeViewer-objekt som
allerede er vist, oppretter du en ny URL med parameterne du ønsker. Deretter tar
du i bruk den nye URLen for src-egenskapen (kilde) for iframe-rammen der
objektet er vist.
Hvis objektet allerede er vist i en iframe, trenger du bare å tilføye
handlingsparameterne til basis-URLen for å opprette den nye URLen.
Følgende URLer tilføyer for eksempel AutoRecalc- og HideDimensionBarparameteren til basis-URLen.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true

Merk:
AutoRecalc-parameteren gjelder bare for CubeViewer. Den støttes ikke for webark.
I webark håndteres automatisk ny beregning av UseBookRecalcSettingparameteren og innstillingen for Excel-arbeidsboken. Du finner mer informasjon i
Cognos TM1 Web-konfigurasjonsparametere.

Eksempel
Følgende eksempel viser en JavaScript-funksjon som tar i bruk en oppdatert URL
for src-egenskapen for en iframe som allerede viser et CubeViewer-objekt.
<!-- 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>

Vise webarkobjekter med URL-APIen
Et webark er en Microsoft Excel-regnearkfil som inneholder Cognos TM1-data, og
som du kan vise i en nettleser. Du kan bruke URL-APIen til å vise et webark i en
HTML-iframe og deretter utføre handlinger og ta i bruk parametere for webarket.

Åpne et webarkobjekt
Når du skal åpne et webarkobjekt med URL-APIen, bruker du plasseringsbanen til
webarket slik det er slik det er ordnet i TM1 Application-mappen.

Prosedyre
1. Åpne Cognos TM1 Web og utvid noden Applications for å finne webarket du
vil åpne.
2. Lag en tekststreng som representerer banen til webarket.
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Start banen med Applications/ og bruk en skråstrek / for å skille mellom
delmapper.
For eksempel Applications/My Reports/Report_2014.xls
3. Sett Workbook-parameteren i URLen til banen du har satt sammen.
#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/My Reports/Report_2014
4. Kombiner parameterne med basis-URLen for å lage en fullstendig
URL-forespørsel.

Eksempel
Kopier og lim inn følgende URL direkte i adressefeltet i nettleseren for å se dette
eksempelet.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual%20v
%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Følgende JavaScript-funksjon laster inn et webark i en iframe.
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
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

Definere visningsegenskaper for webarkobjektet
Du kan definere visningsegenskapen for webarkobjektet ved å inkludere den
tilhørende parameteren i URLen.
Med følgende parameter kan du endre visningen av et webarkobjekt:
HideToolbar
Slår verktøylinjen på eller av. Standardverdien er aktivert.

Eksempler
Bruk følgende format i URLen for å kontrollere visningsegenskapen for et
webarkobjekt.
property=value

Du kan for eksempel legge til denne linjen i URLen for å slå av visning av
verktøylinjen:
HideToolbar=True

Velge dimensjonstittelelementer for webarkobjekter
Du kan definere de gjeldende elementene i en titteldimensjon for et webarkobjekt
for enhver celle som inneholder en SUBNM-funksjon.
Du kan oppgi dimensjonen etter arknummer, radnummer og kolonnenummer, eller
etter dimensjonsnavn.
Du kan velge det nye elementet etter elementnavn eller elementindeks.
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Format og verdier
Bruk dette formatet når du skal oppgi dimensjonen etter ark-, rad- og
kolonnenummer:
Title_S#-R#-C#=elementNameOrIndex
Bruk dette formatet når du skal oppgi dimensjonen etter dimensjonsnavn:
Title_dimensionName=elementNameOrIndex
Bruk følgende parametere:
Title_S#-R#-C#
Oppgir titteldimensjonen etter arknummer, radnummer og
kolonnenummer.
Erstatt #-symbolene med verdiene for ark- (sheet), rad- (row) og
kolonneplasseringen (column) for SUBNM-dimensjonscellen i webarket.
Title_dimensionName
Oppgir titteldimensjonen etter dimensjonsnavn.
elementNameOrIndex
Strengverdien for navnet eller den numeriske verdien for indeksen for det
nye tittelelementet du vil velge.
Hvis du vil velge det nye tittelelementet etter elementindeks i stedet for
elementnavn, inkluderer du UseIndex-parameteren i URLen slik:
Title_S#-R#-C#=ElementIndexNumber&UseIndex=true

Eksempel
Bruk følgende eksempel til å først åpne et webark og deretter endre tittelelementet.
1. Kopier og lim inn følgende URL direkte i adressefeltet i nettleseren for først å
åpne webarket.
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. Når du skal endre tittelelementet, kopierer du og limer inn følgende URL i den
samme nettlesersesjonen.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_S0-R11-C2=Canada

3. Kopier og lim inn bare parameteren Title_S#-R#-C# på slutten av basis-URLen
for å få liknende resultater.
Tips: Bare parameterseksjonen av URLen må oppdateres når du bruker
parametere som gjør endringer. Det er ikke nødvendig å endre basis-URLen.
Title_S0-R11-C2=US

4. Bruk følgende eksempel sammen med UseIndex-parameteren når du skal velge
en ny tittel etter elementindeks.
Title_S0-R11-C2=3&UseIndex=true

Vise CubeViewer-objekter med URL-APIen
CubeViewer-objektet viser TM1-kubevisningen på en tilpasset webside. Du kan
bruke URL-APIen til å vise et CubeViewer-objekt i en HTML-iframe og deretter
utføre handlinger og ta i bruk parametere for objektet etter behov.
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Åpne et CubeViewer-objekt
Hvis du vil identifisere og åpne et Cognos TM1 Web CubeViewer-objekt,
kombinerer du kommandoen Action=Open og parameterne Type, Cube, View og
AccessType i URLen.
Bruk dette formatet når du skal åpne et CubeViewer-objekt:
#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=CubeName&View=ViewName&AccessType=Status
der
v CubeName er navnet på kuben som visningen tilhører.
v ViewName er navnet på kubevisningen.
v Status er felles eller privat status for kubevisningen. Du må ta med verdien
Public eller Private for å angi hvilken kubevisning du vil åpne.
Kopier og lim inn følgende URL direkte i adressefeltet i nettleseren for å se dette
eksempelet.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Bruk følgende JavaScript-funksjon når du skal laste inn en CubeViewer i en iframe.
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";
};

Definere visningsegenskaper for CubeViewer-objektet
Du kan definere visningsegenskapene for CubeViewer-objektet ved å inkludere en
av de tilhørende parameterne i URLen.
Med følgende parametere kan du endre visningen av et CubeViewer-objekt:
AutoRecalc
Slår automatisk ny beregning på eller av. Standardverdien er av.
Merk:
AutoRecalc-parameteren gjelder bare for CubeViewer. Den støttes ikke for
webark. Modus for automatisk ny beregning gjelder for funksjoner som
pivoteringer, tittelendringer og endringer for nullutelatelse. Modus for
automatisk ny beregning gjelder ikke for dataendringer i bladceller.
Bladceller blir alltid grønne når de er endret.
I CubeViewer har AutoRecalc-parameteren samme funksjon som
verktøylinjeknappen Modus for automatisk ny beregning (som ikke finnes
for Webark). Når modus for automatisk ny beregning er slått av (modus
for manuell ny beregning), krever funksjoner som pivoteringer,
tittelendringer og endringer for nullutelatelse en ny beregning for at
dataene skal bli oppdatert.
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I webark håndteres automatisk ny beregning av UseBookRecalcSettingparameteren og innstillingen for Excel-arbeidsboken. Du finner mer
informasjon i Cognos TM1 Web-konfigurasjonsparametere.
HideDimensionBar
Slår tittellinjen på eller av. Standardverdien er aktivert.
Merk: Denne innstillingen gjelder bare CubeViewer-objektet.
HideToolbar
Slår verktøylinjen på eller av. Standardverdien er aktivert.

Eksempler
Bruk følgende format i URLen for å kontrollere visningsegenskapene for et
CubeViewer-objekt.
property=value

Du kan for eksempel legge til disse linjene i URLen for å endre
visningsegenskapene for CubeViewer-objektet.
AutoRecalc=False
HideDimensionBar=True
HideToolbar=True

Velge tittelelementer for CubeViewer-objektet
Du kan definere tittelelementer i et CubeViewer-objekt ved å legge til
title-parameteren i URLen for å oppgi dimensjons- og elementnavnet.
Bruk dette formatet med disse parameterne:
Title_DimensionName=ElementNameOrIndex
Parametere:
DimensionName
Navnet på titteldimensjonen du vil endre.
ElementNameOrIndex
Elementnavnet eller elementindeksen for det nye tittelelementet du vil
velge.
Hvis du vil velge det nye tittelelementet etter elementindeks i stedet for
elementnavn, inkluderer du UseIndex-parameteren i URLen slik:
&Title_DimensionName=ElementIndex&UseIndex=True

Eksempel
Bruk følgende eksempel til å først åpne en CubeViewer og deretter endre
tittelelementet.
1. Kopier og lim inn følgende URL direkte i adressefeltet i nettleseren for først å
åpne CubeViewer.
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. Når du skal endre tittelelementet, kopierer du og limer inn følgende URL i
adressefeltet i den samme nettlesersesjonen.
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http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_plan_version=FY 2003 Budget

3. Kopier og lim inn bare parameteren på slutten av basis-URLen for å oppdatere
tittelelementet.
Title_plan_business_unit=Canada
Tips: Du trenger bare å oppdatere parameterseksjonen av URLen når du
bruker parametere som gjør endringer. Det er ikke nødvendig å endre
basis-URLen.
4. Prøv å bruke UseIndex-parameteren til å velge en ny tittel etter elementindeks.
Title_plan_business_unit=7&UseIndex=True

Vise diagrammer med CubeViewer-objektet
I likhet med TM1 Web kan CubeViewer-objektet vise TM1-data i bare rutenett-,
bare diagram- eller i en kombinasjon av rutenett- og diagrammodus. Bruk
DisplayMode- og ChartType-parameteren til å styre visningsalternativene for
rutenett og diagrammer.
Definere rutenett- og visningsalternativer for diagram:
Du kan bruke DisplayMode-parameteren til å definere visningen av et
CubeViewer-objekt slik at det viser bare rutenett, bare diagram eller en
kombinasjon av rutenett og diagram.
DisplayMode-parameteren bruker dette formatet:
DisplayMode=value
De tilgjengelige alternativene inneholder følgende verdier:
v Grid
v Chart
v GridAndChart
Eksempel
DisplayMode=Chart
DisplayMode=Grid
DisplayMode=GridAndChart
Definere diagramtype med URL-APIen:
Definer diagramtypen du vil vise for et CubeViewer-objekt ved å bruke
ChartType-parameteren.
ChartType-parameteren bruker dette formatet:
ChartType=ChartName
der ChartName kan være strengverdien for en av de tilgjengelige diagramtypene,
som Column eller Pie. Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige diagramtyper
i “ChartType-parameter for URL-API” på side 194.
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URL-eksempel
Kopier og lim inn følgende URL direkte i adressefeltet i nettleseren for å se dette
eksempelet.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&DisplayMode=GridAndChart
&ChartType=Pie
JavaScript-eksempel
<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>

Oppgradere eldre URL-API-prosjekter til den nye Cognos TM1
Web 10.2.2 URL-APIen
Bruk denne informasjonen hvis du skal oppgradere dine tilpassede websider, som
brukte den .NET-baserte Cognos TM1 Web URL-APIen, til den nye Java-baserte
Cognos TM1 Web 10.2.2 URL-APIen.
Fra versjon 10.2.0 av IBM Cognos TM1 kjører Cognos TM1 Web på en Java™-basert
webapplikasjonsserver, for eksempel Apache Tomcat. Cognos TM1 Web versjon
10.2.0 krever ikke eller bruker ikke Microsoft .NET Framework. På grunn av disse
endringene har vi oppdatert URL-API-syntaks og funksjonalitet.
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Endringer i Cognos TM1 Web 10.2.0-miljøet
Listen nedenfor gir en oversikt over noen av de viktigste endringene som er gjort i
Cognos TM1 Web. Du finner mer informasjon om installering, konfigurering og
arkitektur i Planning Analytics Installation and Configuration.
Ny standard installeringskatalog for TM1 Web
Standard installeringskatalog for Cognos TM1 Web er følgende fra og med
versjon 10.2.0:
<TM1_install>\webapps\tm1web\
Ny standard-URL for å starte TM1 Web
Bruk denne nye standard-URLen når du skal åpne Cognos TM1 Web
versjon 10.2.0:
http://localhost:9510/tm1web/
Ny TM1 Web-konfigurasjonsfil og parametere
Cognos TM1 Web versjon 10.2.0 bruker en ny konfigurasjonsfil som heter
tm1web_config.xml. Denne filen erstatter filen web.config, som er brukt i
tidligere Cognos TM1 Web-versjoner.
Den nye konfigurasjonsfilen har følgende plassering:
<TM1_install>\webapps\tm1web\web-inf\configuration

Endringer i Cognos TM1 Web 10.2.2 URL-API
Cognos TM1 Web 10.2.2 URL-APIen har følgende endringer og oppdateringer:
Objekter
v Cognos TM1 Web-navigeringstreobjektet støttes ikke i 10.2.2-versjonen
av URL-APIen.
v 10.2.2 URL-APIen bruker ikke ObjectId-parameteren til å spore og utføre
handlinger på eksisterende objekter på websiden. Den nye URL-APIen
vedlikeholder i stedet gjeldende tilstand for objektet internt for bedre
bruk på tvers av domener. Du kan nå utføre tilleggshandlinger på et
TM1 Web-objekt ved å bruke iframe-rammen der objektet er vist.
Parametere
v Parametere er nå atskilt fra basis-URLen med nummersymbolet (#) i
stedet for spørsmålstegn (?).
For eksempel http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Parameters
v OpenObject-parameteren har endret navn til Open.
v Parameterverdiene Yes og No er erstattet av True og False. Verdiene 0 og
1 fungerer fortsatt.
v Virkemåten til Action=Save-parameteren i 10.2.2 er forskjellig og brukes
bare for CubeViewer-objektet. Denne handlingen lagrer bare layout for
visningen og lagrer ikke endringer av dataene. Bruk Recalc-handlingen
når du skal lagre data i et CubeViewer-objekt.
v HideTitlebar-parameteren har endret navn til HideDimensionBar.
v HideTabs-parameteren brukes ikke lenger.
v ChartType-parameteren bruker nå strengverdier i stedet for numeriske
verdier.
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Nødvendige kodeendringer for oppdatering til 10.2.2 URL-APIen
Se gjennom og bruk følgende kodeendringer hvis du skal oppgradere prosjekter til
den nye URL-APIen.
Endre basis-URLen
Endre dine eksisterende basis-URLer til det nye formatet for Cognos TM1
Web 10.2.2.
v Erstatt denne URLen: http://HostName/TM1Web/TM1WebMain.aspx
v Med denne URLen: http://HostName:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Filen UrlApi.jsp erstatter behandlerfilen TM1WebMain.aspx.
Oppdater URL-parameterne
Se gjennom listen over endringer i Cognos TM1 Web 10.2.2 URL-APIen.
For eksempel er parametere nå atskilt fra basis-URLen med
nummersymbolet (#), og enkelte parametere har endret navn.
Oppdater påloggingsprosessen
10.2.2-URLen bruker en ny påloggingsmetode med sesjonstoken for unik
identifisering av påloggingssesjoner. En ny skjemabasert pålogging er også
tilgjengelig.
Erstatt ObjectId-parameteren
Oppdater koden over alt der du brukte ObjectId-parameteren til å spore
objekter som var åpnet.
Den nye URL-APIen vedlikeholder i stedet gjeldende tilstand for objektet
internt for bedre bruk på tvers av domener. Bruk denne funksjonen til å ta
i bruk flere handlinger på et TM1 Web-objekt ved å oppdatere
src-egenskapen for iframe-rammen hver gang du ønsker å oppdatere et
objekt.

Parameterreferanse for Cognos TM1 Web URL-API
Bruk parametere til å definere hvilket IBM Cognos TM1 Web-objekt som skal åpnes
og hvilke handlinger som skal utføres på objektet. Du bygger en fullstendig
URL-streng ved å legge til parametere i basis-URLen.
Merk: Parameterformat vises som &<parameter>=<value>. I eksempler kan
parameteren bli vist som #<parameter>. & brukes til å skille parametere, mens #
brukes til å merke begynnelsen av parameterne i eksempler.

AccessType-parameter for URL-API
AccessType-parameteren angir felles eller privat status for kubevisningen du vil
vise.
Denne parameteren brukes i kombinasjon med Action-parameteren når du åpner et
CubeViewer-objekt.

Format
&AccessType=Value

Verdier
Verdi

Beskrivelse

Private

Oppgir at kubevisningen har statusen privat.
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Verdi

Beskrivelse

Public

Oppgir at kubevisningen har statusen felles.

Eksempel
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";
};

Action-parameter for URL-API
Action-parameteren angir typen handling som skal utføres på et IBM Cognos TM1
Web-objekt.

Format
&Action=Type_Of_Action

Verdier
Verdi

Beskrivelse

Close

Lukker et eksisterende objekt.

Logout

Avslutter sesjonen for alle andre URL-API-forekomster under
samme sesjon.

Open

Åpner et Cognos TM1 Web-objekt.

Rebuild

Beregner alle verdier på nytt og gjenoppbygger alle delsett for et
aktivt Cognos TM1-skjema i et webark.
Denne handlingen utfører samme handling som når du klikker på
Gjenoppbygg-knappen på Cognos TM1 Web-verktøylinjen.

Recalc

Beregner et eksisterende webark- eller CubeViewer-objekt på nytt.

Reload

Laster bare inn CubeViewer-objektet på nytt.

Save

Lagrer layouten for en kubevisning. Gjelder bare for
CubeViewer-objekter.
Merk: Handlingen Save lagrer ikke endringer av dataene i
visningen. Bruk handlingen Recalc når du skal lagre endrede data.

URL-eksempel
Følgende URL-eksempler viser noen handlinger som kan utføres på et
CubeViewer- eller webarkobjekt som allerede er vist på en webside.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Save
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Reset
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Close
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JavaScript-eksempel
Følgende eksempel viser en samling av JavaScript-funksjoner som hver utfører en
ulik handling på et CubeViewer- eller webarkobjekt.
<script type="text/javascript">
function loadWebsheet() {
webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan
&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function rebuildActiveForms() {
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Rebuild";
};
function recalculate() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Recalc";
};
function resetView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Reset";
};
function saveView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Save";
};
function close() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Close";
};
</script>

AdminHost-parameter for URL-API
AdminHost-parameteren definerer navnet på systemet der admin-verten for IBM
Cognos TM1 kjører. Standardverdien er localhost.

Format
&AdminHost=admin_host_name

Verdier
Verdien til AdminHost-parameteren er navnet på systemet der Cognos TM1
Admin-serveren kjører.

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

AutoRecalc-parameter for URL-API
Bruk AutoRecalc-parameteren til å slå automatisk ny beregning på eller av.
Standardverdien er av.

Format
&AutoRecalc=value

Verdier
Verdi

Beskrivelse

0, false

Deaktiverer automatisk ny beregning.

1, true

Aktiverer automatisk ny beregning.

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

ChartType-parameter for URL-API
Bruk ChartType-parameteren til å angi hvilken diagramtype du vil vise.

Format
&ChartType=chart_type

Verdier
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Verdi

Diagramtype

Point

Punkt

Bubble

Boble

Line

Linje

Spline

Spline

Stepline

Trinnvis linje

Bar

Stolpe

Stackedbar

Stablet stolpe

Column

Kolonne

Stackedcolumn

Stablet kolonne

Area

Område

Splinearea

Spline-område

Stackedarea

Stablet område

Pie

Sektor

Doughnut

Hjul

Range

Område

Splinerange

Spline-område

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

Cube-parameter for URL-API
Bruk Cube-parameteren til å oppgi navnet på kuben som visningen tilhører.

Format
&Cube=cube_name

Verdier
Verdien til Cube-parameteren er navnet på kuben som inneholder visningen du vil
åpne.

Eksempel
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

DisplayMode-parameter for URL-API
Bruk DisplayMode-parameteren til å vise et CubeViewer-objekt i rutenett-, diagrameller rutenett- og diagrammodus.

Format
&DisplayMode=display_type

Verdier
Verdi

Beskrivelse

Chart

Viser CubeViewer-objektet i bare diagrammodus.

Grid

Viser CubeViewer-objektet i bare rutenettmodus.

GridAndChart

Viser CubeViewer-objektet med både rutenett og diagram.

Eksempel
Følgende eksempel viser en URL som skal brukes for et CubeViewer-objekt som
allerede er vist.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#DisplayMode=Chart

Følgende eksempel bruker en JavaScript-funksjon for å endre visningsmodus.
function setDisplayMode(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView.src = baseUrl + "#DisplayMode=" + value;
};
Kapittel 11. TM1 Web-API

195

HideDimensionBar-parameter for URL-API
Bruk HideDimensionBar-parameteren til å styre visningen av dimensjonstittellinjen
for CubeViewer-objektet. Denne innstillingen gjelder bare CubeViewer-objektet.

Format
&HideDimensionBar=value

Verdier
Verdi

Beskrivelse

1, true

Skjuler dimensjonssøylen.

0, false

Viser dimensjonssøylen.

Eksempel
#HideDimensionBar=true

HideToolbar-parameter for URL-API
Bruk HideToolbar-parameteren til å styre visningen av verktøylinjen for
CubeViewer- og webarkobjekter.

Format
&HideToolbar=value

Verdier
Verdi

Beskrivelse

1, false

Skjuler verktøylinjen.

0, true

Viser verktøylinjen.

Eksempel
#HideToolbar=1

TM1Server-parameter for URL-API
TM1Server-parameteren oppgir IBM Cognos TM1-serveren du vil logge deg på.

Format
&TM1Server=TM1_server_name

Verdier
verdien til TM1Server-parameteren er navnet på Cognos TM1-serveren du vil logge
deg på.

Eksempel
&TM1Server=Planning Sample

TM1SessionId-parameter for URL-API
TM1SesionId-parameteren oppgir IBM Cognos TM1-serveren du vil logge deg på.
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Format
&TM1SessionId=valid_TM1_session_ID

Verdier
Brukerne kan logge seg på ved å oppgi en TM1-serversesjon med en admin-vert,
TM1-servernavn og TM1SessionId. TM1SessionId-parameteren samsvarer med en
brukersesjon på en TM1-server.
Du finner flere opplysninger under “TM1 Web API-sesjonspålogging” på side 167.

Eksempel

http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input&AdminHost=localh

Type-parameter for URL-API
Type-parameteren brukes sammen med Action-parameteren til å oppgi hvilken
objekttype du vil åpne.

Format
&Type=object_type

Verdier
Verdi

Beskrivelse

CubeViewer

Definerer objektet som et CubeViewer-objekt.

Websheet

Definerer objektet som et webarkobjekt.

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

View-parameter for URL-API
Bruk View-parameteren til å oppgi navnet på kubevisningen du vil åpne.

Format
&View=view_name

Verdier
Verdien til View-parameteren er navnet på kubevisningen.

Eksempel
View=Budget%20Input%20Detailed

En fullstendig URL er vist i følgende eksempel.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
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Workbook-parameter for URL-API
Workbook-parameteren oppgir banen i IBM Cognos TM1-servertreet for
arbeidsboken som skal lastes inn.

Format
&Workbook=path_to_workbook

Verdier
Verdien til Workbook-parameteren er banen til Cognos TM1-webarket slik det er
ordnet iTM1 Application-mappen.

Eksempel
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
En fullstendig URL er vist i følgende eksempel.
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-bibliotek
Du kan bruke Cognos TM1 Web JavaScript-biblioteket for å få programmatisk
tilgang til TM1 Web-webark og CubeViewer-objekter på en kombinert HTML-,
JavaScript- og Dojo-webside for utviklingsmiljøet. Det er nødvendig med kunnskap
om JavaScript, Dojo Toolkit og HTML DOM (Document Object Model) for å kunne
bruke JavaScript-biblioteket.

Oversikt
Cognos TM1 Web JavaScript-biblioteket inneholder disse hovedklassene:
Workbook-klasse
Representerer et TM1 Web-webark.
CubeViewer-klasse
Representerer en TM1 Web CubeViewer.
Disse hovedklassene utvider Dojo Toolkit-widgetklassen dijit._WidgetBase.
Utvidelsen gjør at arbeidsbok- og CubeViewer-objekter kan tildeles som
underordnede objekter av Dojo-objekter, for eksempel en Dojo-flippcontainer eller
en annen container.
Du finner mer informasjon om Dojo i Dojo-dokumentasjonen på
http://dojotoolkit.org/documentation/.
Webark- og CubeViewer-objektene har også et sett med relaterte egenskaper og
metoder som du kan få tilgang til programmatisk. Disse objektene blir lastet inn
asynkront og innlastingen må være fullført før koden kan samhandle med
objektene.
Merk:
I Cognos TM1 Web JavaScript-biblioteket er følgende objekter foreldet:
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v tm1web/cubeview/CubeViewer
v tm1web/websheet/Workbook
Du bør bruke tm1web/api/CubeViewer og tm1web/api/Workbook i stedet. Modulene i
tm1web/cubeview- og tm1web/websheet-pakkene er nå aliaser for modulene i
tm1web/api package.

Konfigurasjon
Den følgende konfigurasjonen kreves for å kunne bruke Cognos TM1 Web
JavaScript-biblioteket.
1. Installer Cognos TM1 Web og kontroller at du kan logge deg på til
brukergrensesnittet som er standard med en nettleser.
2. Legg til de nødvendige referansene i head-seksjonen i filene for de tilpassede
websidene som bruker JavaScriptbiblioteket.
Du finner flere opplysninger under “HTML-kodene <head> og <body> kreves
for å bruke JavaScript-biblioteket”.

Komme i gang med JavaScript-biblioteket
Når du har konfigurert Cognos TM1 Web-miljøet, kan du begynne å kode
websidene for å få tilgang til objekter med JavaScript-biblioteket. Du finner mer
informasjon og eksempler i disse emnene:
v “Laste inn webarkobjekter med JavaScript-biblioteket” på side 203.
v “Laste inn CubeViewer-objekter med JavaScript-biblioteket” på side 204.

Konfigurere AMD-innlaster for JavaScript Library
Fra og med IBM Planning Analytics Local 2.0.0 er det ikke lenger obligatorisk å
bruke den versjonen av Dojo som følger med TM1 Web, til å laste inn TM1 Web
JavaScript Library-modulene.
TM1 Web støtter nå bruk av AMD-innlasteren fra Dojo versjon 1.7 og senere for å
laste inn JavaScript Library-modulene.
Du finner flere opplysninger under “Konfigurere AMD-innlaster for JavaScript
Library” på side 200.

HTML-kodene <head> og <body> kreves for å bruke
JavaScript-biblioteket
HTML-seksjonene <head> og <body> på hver tilpassede webside som bruker
Cognos TM1 JavaScript-biblioteket, må inneholde et sett med nødvendige koder og
referanser.
Legg til de følgende referansene i eventuelle HTML-dokumenter som bruker
JavaScript-biblioteket.
v Inkluder en HTML 5 DOCTYPE-deklarering.
v Legg til meta-referansene i <head>-seksjonen.
v Legg til class-referansen i <body>-seksjonen.
v Legg til ekstra kode for å håndtere konfigurering av AMD-innlasteren for å finne
JS Library-modulene på riktig måte.
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Disse referansene peker på filer som ligger i Cognos TM1 Webinstalleringskatalogen.
TM1_installeringssted\webapps\tm1web\...

Eksempel
Bruk følgende koder og referanser som en mal.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
</head>
<body class="claro tm1web"></body>
</html>

Konfigurere AMD-innlaster for JavaScript Library
Du kan bruke AMD-innlasteren fra Dojo versjon 1.7 og senere for å laste inn
JavaScript Library-modulene.
Før noen JavaScript Library-modul kan importeres ved hjelp av AMD
require-funksjonen, må AMD-innlasteren konfigureres for å finne og tilordne
modulene. Følgende eksempel viser hvordan du konfigurerer AMD-innlasteren for
støttede versjoner av Dojo.
Merk: I de følgende eksemplene representerer location/to/tm1web/scripts/
tm1web TM1 Web-URIen. Et eksempel på dette stedet kan være
http://localhost:9510/tm1web/scripts/tm1web.
Følgende eksempel viser hvordan du konfigurerer AMD-innlasteren for
Dojo-versjonene 1.8, 1.9 og 1.10.
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"
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},
tm1webCom: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webRave: {
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"
}
}
});

Følgende eksempel viser hvordan du konfigurerer AMD-innlasteren for Dojo 1.7.
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"
}
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},
{
name: "tm1webDojo",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojo",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox"
}
},
{
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"
}
}
]
});

Følgende eksempel viser en fullstendig konfigurasjon.
<!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",
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dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webCom: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webRave: {
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>

Laste inn webarkobjekter med JavaScript-biblioteket
Bruk JavaScript når du skal opprette en forekomst av et webarkobjekt. Når objektet
er lastet inn, kan du tildele det som en etterkommer av dokumenthoveddelen for å
vise det på websiden.
Du laster inn et webarkobjekt ved å bruke følgende format for å oppgi nødvendige
egenskaper og valgfrie funksjoner som definerer objektet:
new Workbook({properties ..., functions ...});
Egenskaper omfatter verdier som angir påloggingslegitimasjon og webarkobjektet
du vil åpne.
Funksjoner kan omfatte valgfri kode som varsler om onLoad- og
onTitleDimensionElementChange-hendelser for objektet.
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Du finner flere opplysninger under “Cognos TM1 Web JavaScript-bibliotek Workbook-klasse” på side 210.

Eksempel
Følgende eksempel viser en JavaScript-funksjon som laster inn et webarkobjekt.
Koden som brukes til å opprette en forekomst av objektet, må bruke den spesifikke
AMD (Asynchronous Module Definition)-syntaksen og AMD-nøkkelordet require.
Når objektet er opprettet, blir det tildelt av funksjonen som et underordnet objekt
av dokumenthoveddelen.
// 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();
});
};

I dette eksempelet blir webarkobjektet lastet inn ved å bruke et sesjonstoken for
påloggingen:
// 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();
});
};

Laste inn CubeViewer-objekter med JavaScript-biblioteket
Bruk JavaScript når du skal opprette en forekomst av et CubeViewer-objekt. Når
objektet er opprettet, kan du tildele det som en etterkommer av
dokumenthoveddelen for å vise det på websiden.
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Du laster inn et CubeViewer-objekt ved å bruke følgende format for å oppgi
nødvendige egenskaper og valgfrie funksjoner som definerer objektet:
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Egenskaper omfatter verdier som angir påloggingslegitimasjon og
CubeViewer-objektet du vil åpne.
Funksjoner kan omfatte valgfri kode som varsler om onLoad- og
onTitleDimensionElementChange-hendelser for objektet.
Du finner flere opplysninger under “Cognos TM1 Web JavaScript-bibliotek CubeViewer-klasse” på side 220.

Eksempel
Følgende eksempel viser en JavaScript-funksjon som laster inn et
CubeViewer-objekt.
Koden som brukes til å opprette en forekomst av objektet, må bruke den spesifikke
AMD-syntaksen og Dojo-nøkkelordet require. Når objektet er opprettet, blir det
tildelt av funksjonen som et underordnet objekt av dokumenthoveddelen.
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();
});
};

I dette eksempelet blir CubeViewer-objektet lastet inn ved å bruke et sesjonstoken
for påloggingen:
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
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document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Tilbakekallingsfunksjoner for JavaScript-biblioteker
Du kan definere en tilbakekallingsfunksjon når du oppretter forekomster av
webark- og CubeViewer-objekter. Tilbakekallingsfunksjonen fanger endringer av
titteldimensjonene i det relaterte objektet slik at du kan behandle hendelsen.
Webark- og CubeViewer-objekter bruker samme format for definering av en
tilbakekallingsfunksjon. Du legger til tilbakekallingsfunksjonen direkte i funksjonen
som oppretter forekomster av TM1 Web-objektet. Koden for å behandle hendelsen
finnes i denne funksjonen.

Format
Tilbakekallingsfunksjonen er definert med følgende format:
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
// Add your code here to handle the title change event
}

Når en endring i en titteldimensjon blir oppdaget, blir elementInfo-objektet sendt
til tilbakekallingsfunksjonen. Innholdet i elementInfo er forskjellig for webark- og
CubeViewer-objekter. Bruk denne informasjonen for å se hvilken dimensjonstittel
som er endret.
elementInfo-objekt for webark:
sheetIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for arket som inneholder SUBNM-cellen
som ble endret.
rowIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for raden som inneholder SUBNM-cellen
som ble endret.
columnIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for kolonnen som inneholder
SUBNM-cellen som ble endret.
dimension
Type: Streng
Navnet på dimensjonen.
element
Type: Streng
Navnet på elementet.
elementIndex
Type: Heltall
Den én-baserte indeksen for dimensjonselementet.
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elementInfo-objekt for CubeViewer:
dimension
Type: Streng
Navnet på dimensjonen.
element
Type: Streng
Navnet på elementet.
elementIndex
Type: Heltall
Den én-baserte indeksen for dimensjonselementet.

Eksempel på tilbakekallingsfunksjon for webark
Følgende eksempel viser en tilbakekallingsfunksjon som er definert i funksjonen
som laster inn et webarkobjekt.
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();
});
};

Eksempel på tilbakekallingsfunksjon for CubeViewer
Følgende eksempel viser en tilbakekallingsfunksjon som er definert i funksjonen
som laster inn et CubeViewer-objekt.
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);
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loadedCubeview.startup();
});
};

JavaScript-bibliotekeksempelkode for egenskaper og metoder
Når du har lastet inn webark- og CubeViewer-objekter med Cognos TM1 Web
JavaScript-biblioteket, kan du bruke tilgjengelige egenskaper og metoder på dem
ved å bruke objektorientering.
Følgende kodeeksempler viser hvordan du bruker forskjellige egenskaper og
metoder:
Webarkobjekt
v Gjenoppbygge aktive skjemaer i et webark
v Beregne et webark på nytt
CubeViewer-objekt
v Slå på/av modus for automatisk ny beregning
v Slå på/av dimensjonstittellinjen
v Tilbakestille et CubeViewer-objekt til opprinnelig visning
v Lagre en visning
v Definere visningsmodus og diagramtype
Webark- og CubeViewer-objekter
v Lukke et webark- eller et CubeViewer-objekt
v Logge av

Eksempel
<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
// ----------------------
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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);
}
);
};
// 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);
}
);
});
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};
// Set the chart type for a CubeViewer object
// ---------------------function setChartType() {
require(["tm1web/cubeview/ChartType"], function(ChartType) {
loadedCubeview.set("chartType", ChartType.Pie).then(
function() {
console.debug("Chart type change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
// Logout from the session associated with the specified TM1 Web object
// ---------------------function logout() {
loadedCubeview.logout().then(
function() {
console.debug("Session destroyed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
</script>

Cognos TM1 Web JavaScript-bibliotek - Workbook-klasse
Workbook-klassen representerer et Cognos TM1 Web-webarkobjekt.
Arbeidsbokobjekter utvider Dojo-widgetobjektet (dijit._WidgetBase) og kan
tildeles som et underordnet objekt i Dojo-flippcontainer
(dijit.layout.TabContainer) eller i en annen container. Du finner mer informasjon
om dette i Dojo-dokumentasjonen (http://dojotoolkit.org/documentation/).
I tillegg til tilgjengelige egenskaper og metoder for Dojo-widgetobjektet, har
arbeidsbokobjekter også TM1-relaterte egenskaper og metoder som du kan få
tilgang til programmatisk.
Arbeidsbokobjekter blir lastet inn asynkront og innlastingen må være fullført før
koden kan samhandle med objektene.

Format
Du laster inn et webarkobjekt ved å bruke følgende format for å oppgi nødvendige
egenskaper og valgfrie funksjoner som definerer objektet:
new Workbook({properties ..., functions ...});
Egenskaper
Egenskapene omfatter følgende verdier som definerer webarkobjektet:
v adminHost
v tm1Server
v username
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v
v
v
v
v

password
camPassport
sessionToken
objectId
path

Merk: Du kan oppgi påloggingslegitimasjon som et sesjonstoken og en
objekt-ID, eller ved å inkludere separate verdier for TM1 admin-vert, TM1
Server, brukernavn, passord eller camPassport.
Funksjoner
Funksjonene kan omfatte følgende valgfrie kode:
v Bruk onLoad-funksjonen slik at du blir varslet når objektet er lastet inn
og er klart for samhandling.
v Bruk onTitleDimensionElementChange-deklareringen slik at du kan
behandle hendelsen når en bruker endrer en dimensjonstittel i det
relaterte objektet.
v Bruk OnActionButtonExecution-deklareringen slik at du kan behandle
hendelsen når en handlingsknapp blir utført.

Eksempel
Følgende eksempel viser en JavaScript-funksjon som laster inn et webarkobjekt.
Påloggingslegitimasjonen kan oppgis ved å bruke et sesjonstoken.
Merk: Workbook-klassen godtar objectId som en parameter under konstruksjon.
objectId skal inkluderes sammen med en sessionToken for å identifisere TM1
Web-sesjonen.
// 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();
});
};

Arbeidsbokegenskaper
Denne Workbook-klassen har følgende metoder:
Ved opprettelse av CubeViewer-forekomst eller arbeidsbok er følgende egenskaper
vanlige som argumenter:
sessionToken
Type: Streng
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Angir TM1 Web-sesjonen som skal brukes for dette objektet. Ikke bruk
denne egenskapen med egenskapene for adminHost, tm1Server, username,
password og camPassport. Hvis denne egenskapen ikke er oppgitt og ingen
tilleggslegitimasjon er oppgitt, blir det vist en påloggingsdialogboks for
brukeren under oppstart.
objectId
Type: Streng
IDen for arbeidsboken. En unik identifikator som du kan bruke til å
referere til angitt arbeidsbok.
objectId skal inkluderes sammen med en sessionToken for å identifisere
TM1 Web-sesjonen.
Eksempel:
new Workbook({
sessionToken: "previousSessionToken",
objectId: "objectIdOfNewWorkbook"
});

adminHost
Type: Streng
Standard: localhost
Admin-verten som skal brukes ved innlasting av objektet. Ikke bruk denne
egenskapen med sessionToken-egenskapen.
tm1Server
Type: Streng
TM1-serveren som skal brukes ved innlasting av objektet. Ikke bruk denne
egenskapen med sessionToken-egenskapen. Hvis det ikke er oppgitt og
ingen sessionToken er oppgitt, blir det vist en påloggingsdialogboks for
brukeren under oppstart.
username
Type: Streng
Brukernavnet som skal brukes ved innlasting av objektet. Ikke bruk denne
egenskapen med egenskapen sessionToken eller camPassport. Hvis
egenskapen ikke er oppgitt og ingen sessionToken- eller
camPassport-egenskap er oppgitt, blir vist en påloggingsdialogboks under
oppstart.
password
Type: Streng
Passordet som skal brukes ved innlasting av objektet. Hvis det ikke er
oppgitt og ingen sessionToken er oppgitt, blir det vist en
påloggingsdialogboks for brukeren under oppstart.
camPassport
Type: Streng
Cognos BI-autentiseringspasset (CAM-pass) som skal brukes når du laster
inn et objekt. Ikke bruk denne egenskapen med username eller
sessionToken.
domNode
Type: HTMLElement
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Det underliggende HTML-elementet som representerer widgeten. Denne
egenskapen blir automatisk definert under objektbyggingen og skal ikke
gis under opprettelsen av en forekomst.
Du finner mer informasjon i Dojo-dokumentasjonen for dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html).
De følgende egenskapene brukes når du oppretter en forekomst av bare et
arbeidsbokobjekt:
path

Type: Streng
Banen i TM1-serverapplikasjonsmappen for arbeidsboken som skal lastes
inn.
For eksempel "Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget
Input"

replaceOnNavigate
Type: Boolean (standardverdi true)
Hvis true, vil denne widgeten under navigering med handlingsknapp til
en ny arbeidsbok bli erstattet med den nye hen, og den m hen vil bli
lukket.
Hvis false, er det forbrukerens ansvar å opprette en ny arbeidsbok eller
erstatte denne ved hjelp av informasjonen som er gitt til
onActionButtonExecution-metoden.

Hente egenskaper
Alle egenskaper som heter en verdi, kalles opp med følgende format:
get("property_Name").
For eksempel get("sandboxes");
sandboxes
Henter alle tilgjengelige sandkasser.
Returnerer dojo.promise.Promise som et løfte som blir oppfylt når
sandkassene hentes. Når løftet er oppfylt blir det sendt en matrise med
objekter som representerer tilgjengelige sandkasser, til eventuelle tilbakekall
(callback) som er registrert med løftet.
Hvert objekt bruker følgende format:
name

(String) - Navnet på sandkassen.

active (Boolean) - True hvis denne sandkassen er den aktive sandkassen
for objektet, ellers false.
baseSandbox
(Boolean) - True hvis sandkassen er basissandkassen, ellers false.
defaultSandbox
(Boolean) - True hvis sandkassen er standardsandkassen, ellers
false.
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Definere egenskaper
Alle egenskaper som angir en verdi, kalles opp med følgende format:
set("property_Name", value)
For eksempel set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Definerer den oppgitte sandkassen (sandbox) som aktiv.
Parameter: (String) sandbox. Navnet på sandkassen (sandbox) som skal
defineres som aktiv.
Returnerer: dojo.promise.Promise som et løfte som blir oppfylt når den
aktive sandkassen defineres.
delsett
Angir et delsettobjekt.
Parameter: (Object) delsett Et objekt som representerer
dimensjonsdelsettobjektet som skal defineres. Objektet bruker følgende
format:
sheetIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for arket som inneholder SUBNM-cellen
med dimensjonsdelsettet du vil endre.
rowIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for raden som inneholder SUBNM-cellen
med dimensjonsdelsettet du vil endre.
columnIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for kolonnen som inneholder
SUBNM-cellen med dimensjonsdelsettet du vil endre.
dimension
Type: Streng
Dimensjonsnavnet. Skal ikke brukes sammen med sheetIndex,
rowIndex og columnIndex.
setExpression
Type: Streng
MDX-uttrykket som brukes til å definere delsettet. Skal ikke brukes
sammen med subset. Det vil si at enten setExpression eller et
delsettnavn skal oppgis fra inndataene.
subset Type: Streng
Delsettnavnet på dimensjonsdelsettet som skal defineres. Skal ikke
brukes sammen med setExpression.
alias

Type: Streng
Aliaset for dimensjonsdelsettet som skal defineres.

element
Type: Streng

214

TM1 for utviklere

Navnet på elementet. Skal ikke brukes sammen med elementIndex.
elementIndex
Type: Heltall
Den én-baserte indeksen for dimensjonselementet som skal
defineres. Skal ikke brukes sammen med element.
Returnerer dojo.promise.Promise som et løfte som blir oppfylt når
delsettobjektene er definert. Eventuelle tilbakekall som er registrert for
løftet, sendes et objekt som har samme format som delsettet som ble sendt
til denne metoden. Verdien null blir sendt hvis delsettet ikke er endret.
subsets
Definerer flere delsettobjekter.
Parameter: (Object[]) subsets En matrise med delsettobjekter som skal
defineres. Hvert objekt bruker følgende format:
sheetIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for arket som inneholder SUBNM-cellen
med dimensjonsdelsettet du vil endre.
rowIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for raden som inneholder SUBNM-cellen
med dimensjonsdelsettet du vil endre.
columnIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for kolonnen som inneholder
SUBNM-cellen med dimensjonsdelsettet du vil endre.
dimension
Type: Streng
Dimensjonsnavnet. Skal ikke brukes sammen med sheetIndex,
rowIndex og columnIndex.
setExpression
Type: Streng
MDX-uttrykket som brukes til å definere delsettet. Skal ikke brukes
sammen med subset. Det vil si at enten setExpression eller et
delsett skal oppgis fra inndataene.
delsett
Type: Streng
Delsettnavnet på dimensjonsdelsettet som skal defineres. Skal ikke
brukes sammen med setExpression.
alias

Type: Streng
Aliaset for dimensjonsdelsettet som skal defineres.

element
Type: Streng
Navnet på elementet. Skal ikke brukes sammen med elementIndex.
elementIndex
Type: Heltall
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Den én-baserte indeksen for dimensjonselementet som skal
defineres. Skal ikke brukes sammen med element.
Returnerer dojo.promise.Promise som et løfte som blir oppfylt når
delsettobjektene er definert. Eventuelle tilbakekall som er registrert for
løftet, sendes en matrise av objekter som samsvarer med formatet til
delsettobjektene som sendes til denne metoden for delsettene som er
definert.
titleDimensionElement
Definerer titteldimensjonselementet.
Parameter: (Object) element Et objekt som representerer
titteldimensjonselementene som skal defineres. Objektet bruker følgende
format:
sheetIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for arket som inneholder SUBNM-cellen
med dimensjonselementet du vil endre.
rowIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for raden som inneholder SUBNM-cellen
med dimensjonselementet du vil endre.
columnIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for kolonnen som inneholder
SUBNM-cellen med dimensjonselementet du vil endre.
element
Type: Streng
Navnet på elementet. Skal ikke brukes med elementIndex.
elementIndex
Type: Heltall
Den én-baserte indeksen for dimensjonselementet som skal
defineres. Skal ikke brukes med element.
Returnerer dojo.promise.Promise som et løfte som blir oppfylt når
titteldimensjonselementet er definert. Eventuelle tilbakekall som er
registrert for løftet, sendes et objekt som har samme format som elementet
som ble sendt til denne metoden. Verdien null blir sendt hvis elementet
ikke er endret.
titleDimensionElements
Definerer flere titteldimensjonselementer.
Parameter: (Object[]) elements En matrise med titteldimensjonselementer
som skal defineres. Hvert objekt bruker følgende format:
sheetIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for arket som inneholder SUBNM-cellen
for dimensjonselementet du vil endre. Valgfri når den brukes
sammen med dimension, men obligatorisk for rowIndex og
columnIndex.
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rowIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for raden som inneholder SUBNM-cellen
for dimensjonselementet du vil endre. Ikke bruk denne
parameteren med dimension-parameteren.
columnIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for kolonnen som inneholder
SUBNM-cellen for dimensjonselementet du vil endre. Ikke bruk
denne parameteren med dimension-parameteren.
dimension
Type: Streng
Navnet på dimensjonen. Ikke bruk denne parameteren med
rowIndex og columnIndex.
element
Type: Streng
Navnet på elementet. Skal ikke brukes med elementIndex.
elementIndex
Type: Heltall
Den én-baserte indeksen for dimensjonselementet som skal
defineres. Skal ikke brukes med element.
Returnerer dojo.promise.Promise som et løfte som blir oppfylt når
titteldimensjonselementer er definert. Eventuelle tilbakekall som er
registrert for løftet, sendes en matrise av objekter som samsvarer med
formatet til elementobjektene som sendes til denne metoden for elementene
som er definert.

Workbook-metoder
Workbook-klassen har følgende metoder:
startup
Setter i gang oppstartssekvensen for dette objektet. Kall opp denne
funksjonen etter at objektet er lagt til i dokumentet. Metoden onLoad blir
kjørt når oppstartssekvensen er ferdig.
Gjelder både CubeViewer- og arbeidsbokobjekter.
Syntaks: startup()
Eksempel:
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();

Du kan lese om dijit._WidgetBase#startup i Dojo-dokumentasjonen.
commitActiveSandbox
Iverksetter endrede data fra den aktive sandkassen til basissandkassen.
Returnerer dojo.promise.Promise. Et løfte som blir oppfylt når
iverksettingsforsøket for sandkassen er fullført. Eventuelle tilbakekall som
er registrert for løftet, sendes en boolsk streng med verdien true hvis
iverksettingen av sandkassen er vellykket, eller verdien false hvis
iverksettingen er mislykket.
copy

Kopierer eventuelle valgte celler til utklippstavlen.
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destroy
Ødelegger dette objektet og klargjør for opprydding.
Du kan lese om dijit._WidgetBase#destroy i Dojo-dokumentasjonen.
logout Ødelegger TM1 Web-sesjonen som er knyttet til dette objektets
sessionToken.
Returnerer dojo.promise.Promise som et løfte som blir oppfylt når
avloggingen er fullført.
onActionButtonExecution
Kalles når en handlingsknapp blir utført.
Syntaks: onActionButtonExecution: function(executionResults){}
Parametere: executionResults - objekt som bruker følgende format.
calculation
Type: Streng
Hvilken type beregning som ble utført på gjeldende arbeidsbok før
handlingsknappen ble utført.
Verdien vil være "None", "Recalculate" eller "Rebuild".
navigation
Type: Objekt
Denne egenskapen finnes bare hvis arbeidsbok- eller
arknavigeringen ble utført som en del av utføringen av
handlingsknappen.
calculation
Type: Streng
Hvilken type beregning som ble utført på målarbeidsboken
etter at handlingsknapputføringen ble utført.
Verdien vil være "None", "Recalculate" eller "Rebuild".
objectId
Type: Streng
objectId for arbeidsboken det er navigert til. Hvis det ble
utført en handling på et regneark i den samme
arbeidsboken, vil objectId samsvare med gjeldende
arbeidsbok.
path

Type: Streng
Banen til arbeidsboken det ble navigert til.

name

Type: Streng
Navnet på målarbeidsboken.

sheetIndex
Type: Heltall
Den null-baserte indeksen til regnearket det ble navigert til.
replace
Type: Boolsk
Angir om handlingsknappen ble konfigurert for å erstatte
den eksisterende arbeidsboken.
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tiProcess
Type: Objekt
Denne egenskapen finnes bare hvis en TI-prosess ble utført som
del av utføringen av en handlingsknapp.
calculation
Type: Streng
Hvilken type beregning som ble utført på gjeldende
arbeidsbok etter at TI-prosessen var utført.
Verdien vil være "None", "Recalculate" eller "Rebuild".
name

Type: Streng
Navnet på TI-prosessen som ble utført.

executionSucceeded
Type: Boolsk
Hvorvidt TI-prosessen var vellykket eller ikke.
onLoad
Kjøres når objektet er lastet inn.
onTitleDimensionElementChange
Utføres når et titteldimensjonselement blir endret. Kan overstyres under
objektkonstruksjon eller tilknyttes ved hjelp av dojo/aspect-modulen.
Syntaks: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Parametere: elementInfo - objekt som bruker følgende format.
sheetIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for arket som inneholder SUBNM-cellen
som ble endret.
rowIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for raden som inneholder SUBNM-cellen
som ble endret.
columnIndex
Type: Heltall
Den nullbaserte indeksen for kolonnen som inneholder
SUBNM-cellen som ble endret.
dimension
Type: Streng
Navnet på dimensjonen.
element
Type: Streng
Navnet på elementet.
elementIndex
Type: Heltall
Den én-baserte indeksen for dimensjonselementet.
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paste

Limer inn innholdet fra utklippstavlen til det valgte området, hvis det
finnes.

rebuildActiveForms
Gjenoppbygger aktive skjemaer i arbeidsboken.
Returnerer dojo.promise.Promise som et løfte som blir oppfylt når aktive
skjemaer blir gjenoppbygd.
redo

Utfører en omgjøringshandling.
Returnerer dojo.promise.Promise som et løfte som blir oppfylt når
omgjøringshandlingen er fullført.

replace
Godtar en objectId og erstatter den eksisterende arbeidsboken med den
som er representert fra oppgitt objectId (med mindre det er det samme
som det eksisterende webarket, for da blir det ikke gjort noe).
Replace antar at arbeidsboken som erstatter den eksisterende arbeidsboken,
bruker samme TM1 Web-sesjon som forrige arbeidsbok.
undo

Utfører en angre-handling.
Returnerer dojo.promise.Promise som et løfte som blir oppfylt når
angre-handlingen er fullført.

Cognos TM1 Web JavaScript-bibliotek - CubeViewer-klasse
CubeViewer-klassen representerer et Cognos TM1 Web CubeViewer-objekt.
CubeViewer-objekter utvider Dojo-widgetobjektet (dijit._WidgetBase) og kan
tildeles som et underordnet objekt i Dojo-flippcontainer
(dijit.layout.TabContainer) eller i en annen container. Du finner mer informasjon
om dette i Dojo-dokumentasjonen (http://dojotoolkit.org/documentation/).
I tillegg til tilgjengelige egenskaper og metoder for Dojo-widgetobjektet, har
CubeViewer-objekter også TM1-relaterte egenskaper og metoder som du kan få
tilgang til programmatisk.
CubeViewer-objekter blir lastet inn asynkront og innlastingen må være fullført før
koden kan samhandle med objektene.

Format
Du laster inn et CubeViewer-objekt ved å bruke følgende format for å oppgi
nødvendige egenskaper og valgfrie funksjoner som definerer objektet:
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Egenskaper
Egenskapene omfatter følgende verdier som definerer CubeViewer-objektet:
v adminHost
v tm1Server
v username
v password
v camPassport
v sessionToken
v objectId
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v view
v cube
v isPublic
Merk: Du kan oppgi påloggingslegitimasjon som et sesjonstoken og en
objekt-ID, eller ved å inkludere separate verdier for TM1 admin-vert, TM1
Server, brukernavn, passord eller camPassport.
Funksjoner
Funksjonene kan omfatte følgende valgfrie kode:
v Bruk onLoad-funksjonen slik at du blir varslet når objektet er lastet inn
og er klart for samhandling.
v Bruk onTitleDimensionElementChange-deklareringen slik at du kan
behandle hendelsen når en bruker endrer en dimensjonstittel i det
relaterte objektet.

Eksempel
Følgende eksempel viser en JavaScript-funksjon som laster inn et
CubeViewer-objekt.
Påloggingslegitimasjonen er oppgitt ved å bruke et sesjonstoken.
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-egenskaper
CubeViewer-klassen har de følgende egenskapene:
Ved opprettelse av CubeViewer-forekomst eller arbeidsbokobjekt er følgende
parametere vanlige mellom de to objekttypene:
sessionToken
Type: Streng
Angir TM1 Web-sesjonen som skal brukes for dette objektet. Ikke bruk
denne egenskapen med egenskapene for adminHost, tm1Server, username,
password og camPassport. Hvis denne egenskapen ikke er oppgitt og ingen
tilleggslegitimasjon er oppgitt, blir det vist en påloggingsdialogboks for
brukeren under oppstart.
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objectId
Type: Streng
IDen for CubeViewer. Et unikt tall som du kan bruke til å referere til angitt
CubeViewer.
adminHost
Type: Streng
Standard: localhost
Admin-verten som skal brukes ved innlasting av objektet. Ikke bruk denne
egenskapen med sessionToken-egenskapen.
tm1Server
Type: Streng
TM1-serveren som skal brukes ved innlasting av objektet. Ikke bruk denne
egenskapen med sessionToken-egenskapen. Hvis den ikke er oppgitt og
ingen sessionToken er oppgitt, blir det vist en påloggingsdialogboks for
brukeren under oppstart.
username
Type: Streng
Brukernavnet som skal brukes ved innlasting av objektet. Ikke bruk denne
egenskapen med egenskapen sessionToken eller camPassport. Hvis
egenskapen ikke er oppgitt og ingen sessionToken- eller
camPassport-egenskap er oppgitt, blir vist en påloggingsdialogboks under
oppstart.
password
Type: Streng
Passordet som skal brukes ved innlasting av objektet. Hvis det ikke er
oppgitt og ingen sessionToken er oppgitt, blir det vist en
påloggingsdialogboks for brukeren under oppstart.
camPassport
Type: Streng
Cognos BI-autentiseringspasset (CAM-pass) som skal brukes når du laster
inn et objekt. Ikke bruk denne egenskapen med username eller
sessionToken.
domNode
Type: HTMLElement
Det underliggende HTML-elementet som representerer widgeten. Denne
egenskapen blir automatisk definert under objektbyggingen og skal ikke
gis under opprettelsen av en forekomst.
Du finner mer informasjon i Dojo-dokumentasjonen for dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html).
De følgende egenskapene brukes når du oppretter en forekomst av bare et
CubeViewer-objekt:
view

Type: Streng
Navnet på kubevisningen som skal lastes inn.

cube

Type: Streng
Navnet på kuben som inneholder visningen du vil laste inn.
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isPublic
Type: Boolsk
Standard: true
Tilgangstypen til kubevisningen som skal lastes inn.
Verdien true angir at du vil laste inn en felles kubevisning.
Verdien false angir at du vil laste inn en privat kubevisning.

Hente egenskaper
Alle egenskaper som heter en verdi, kalles opp med følgende format:
get("property_Name").
For eksempel get("sandboxes");
sandboxes
Henter alle tilgjengelige sandkasser.
Returnerer dojo.promise.Promise som et løfte som blir oppfylt når
sandkassene hentes. Når løftet er oppfylt blir det sendt en matrise med
objekter som representerer tilgjengelige sandkasser, til eventuelle tilbakekall
(callback) som er registrert med løftet.
Hvert objekt bruker følgende format:
v name: (String) - Navnet på sandkassen.
v active: (Boolean) - True hvis denne sandkassen er den aktive
sandkassen for objektet, ellers false.
v baseSandbox: (Boolean) - True hvis sandkassen er basissandkassen, ellers
false.
v defaultSandbox: (Boolean) - True hvis sandkassen er
standardsandkassen, ellers false.

Definere egenskaper
Alle egenskaper som angir en verdi, kalles opp med følgende format:
set("property_Name", value)
For eksempel set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Definerer den oppgitte sandkassen (sandbox) som aktiv.
Parameter: (String) sandbox. Navnet på sandkassen (sandbox) som skal
defineres som aktiv.
Returnerer: dojo.promise.Promise som et løfte som blir oppfylt når den
aktive sandkassen defineres.
automaticRecalculation
Setter automatisk ny beregning på eller av.
Parametere: Boolean.
v True slår på automatisk ny beregning.
v False slår av automatisk ny beregning.
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Returnerer dojo.promise.Promise. Et løfte som blir oppfylt når automatisk
ny beregning aktiveres eller deaktiveres.
chartType
Definerer diagramtypen for CubeViewer-objektet.
Parametere: tm1web.cubeview.ChartType. Diagramtypen som skal defineres.
Returnerer dojo.promise.Promise. Et løfte som blir oppfylt når
diagramtypen er definert.
dimensionBarVisible
Definerer synligheten for dimensjonssøylen.
Parametere: Boolean.
v True aktiverer visning av dimensjonssøylen.
v False deaktiverer visning av dimensjonssøylen.
displayMode
Definerer visningsmodus for CubeViewer-objektet.
Parametere: tm1web.cubeview.DisplayMode. Visningsmodus som skal
defineres.
Returnerer dojo.promise.Promise. Et løfte som blir oppfylt når
visningsmodus er definert.
subset Angir et delsettobjekt.
Parameter: (Object) delsett Et objekt som representerer
dimensjonsdelsettobjektet som skal defineres. Objektet bruker følgende
format:
dimension
Type: Streng
Dimensjonsnavnet.
setExpression
Type: Streng
MDX-uttrykket som brukes til å definere delsettet. Skal ikke brukes
sammen med subset. Det vil si at enten setExpression eller et
delsettnavn skal oppgis fra inndataene.
subset Type: Streng
Delsettnavnet på dimensjonsdelsettet som skal defineres. Skal ikke
brukes sammen med setExpression.
alias

Type: Streng
Aliaset for dimensjonsdelsettet som skal defineres.

element
Type: Streng
Navnet på elementet. Skal ikke brukes sammen med elementIndex.
elementIndex
Type: Heltall
Den én-baserte indeksen for dimensjonselementet som skal
defineres. Skal ikke brukes sammen med element.
Returnerer dojo.promise.Promise som et løfte som blir oppfylt når
delsettobjektene er definert. Eventuelle tilbakekall som er registrert for
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løftet, sendes et objekt som har samme format som delsettet som ble sendt
til denne metoden. Verdien null blir sendt hvis delsettet ikke er endret.
subsets
Definerer flere delsettobjekter.
Parameter: (Object[]) subsets En matrise med delsettobjekter som skal
defineres. Hvert objekt bruker følgende format:
dimension
Type: Streng
Dimensjonsnavnet.
setExpression
Type: Streng
MDX-uttrykket som brukes til å definere delsettet. Skal ikke brukes
sammen med subset. Det vil si at enten setExpression eller et
delsett skal oppgis fra inndataene.
subset Type: Streng
Delsettnavnet på dimensjonsdelsettet som skal defineres. Skal ikke
brukes sammen med setExpression.
alias

Type: Streng
Aliaset for dimensjonsdelsettet som skal defineres.

element
Type: Streng
Navnet på elementet. Skal ikke brukes sammen med elementIndex.
elementIndex
Type: Heltall
Den én-baserte indeksen for dimensjonselementet som skal
defineres. Skal ikke brukes sammen med element.
Returnerer dojo.promise.Promise som et løfte som blir oppfylt når
delsettobjektene er definert. Eventuelle tilbakekall som er registrert for
løftet, sendes en matrise av objekter som samsvarer med formatet til
delsettobjektene som sendes til denne metoden for delsettene som er
definert.
titleDimensionElement
Definerer titteldimensjonselementet.
Parameter: elementobjekt. Titteldimensjonselementet som skal defineres.
Dette objekter bruker følgende format:
dimension
String
Navnet på dimensjonen.
element
String
Navnet på elementet. Ikke bruk denne parameteren med
elementIndex.
elementIndex
Integer
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Den én-baserte indeksen for dimensjonselementet som skal
defineres. Ikke bruk denne parameteren med element-parameteren.
Returnerer dojo.promise.Promise. Et løfte som blir oppfylt når
titteldimensjonen er definert. Eventuelle tilbakekall som er registrert for
løftet, sendes et objekt som har samme format som elementet som ble
sendt til metoden. Verdien null blir sendt hvis elementet ikke er endret.
titleDimensionElements
Definerer flere titteldimensjonselementer.
Parameter: object[] elements. En matrise med titteldimensjonselementer
som skal defineres. Hvert objekt bruker følgende format:
dimension
String
Navnet på dimensjonen.
element
String
Navnet på elementet. Ikke bruk denne parameteren med
elementIndex.
elementIndex
Integer
Den én-baserte indeksen for dimensjonselementet som skal
defineres. Ikke bruk denne parameteren med element-parameteren.
Returnerer dojo.promise.Promise. Et løfte som blir oppfylt når
titteldimensjonselementene er definert. Eventuelle tilbakekall som er
registrert for løftet, sendes en matrise av objekter som samsvarer med
formatet til elementobjektene som ble sendt til denne metoden. Matrisen
rapporterer tilbake om elementene som er sendt.

CubeViewer-metoder
CubeViewer-klassen har de følgende metodene:
startup
Setter i gang oppstartssekvensen for dette objektet. Kall opp denne
funksjonen etter at objektet er lagt til i dokumentet. Metoden onLoad blir
kjørt når oppstartssekvensen er ferdig.
Gjelder både CubeViewer- og arbeidsbokobjekter.
Syntaks: startup()
Eksempel:
document.body.appendChild(loadedCubeViewer.domNode);
loadedCubeViewer.startup();

Du kan lese om dijit._WidgetBase#startup i Dojo-dokumentasjonen.
commitActiveSandbox
Iverksetter endrede data fra den aktive sandkassen til basissandkassen.
Returnerer dojo.promise.Promise. Et løfte som blir oppfylt når
iverksettingsforsøket for sandkassen er fullført. Eventuelle tilbakekall som
er registrert for løftet, sendes en boolsk streng med verdien true hvis
sandkasseiverksettingen er vellykket. Verdien false blir sendt hvis
iverksettingen er mislykket.
copy
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Kopierer eventuelle valgte celler til utklippstavlen.

destroy
Ødelegger dette objektet og klargjør for opprydding.
Du kan lese om dijit._WidgetBase#destroy i Dojo-dokumentasjonen.
logout Ødelegger TM1 Web-sesjonen som er knyttet til dette objektets
sessionToken.
Returnerer dojo.promise.Promise som et løfte som blir oppfylt når
avloggingen er fullført.
onLoad
Kjøres når objektet er lastet inn.
onTitleDimensionElementChange
Utføres når et titteldimensjonselement blir endret. Kan overstyres under
objektkonstruksjon eller tilknyttes ved hjelp av dojo/aspect-modulen.
Syntaks: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Parameter: elementInfo-objekt. Dette objekter bruker følgende format:
dimension
String
Navnet på dimensjonen som ble endret.
element
String
Navnet på elementet som ble endret.
elementIndex
Integer
Den én-baserte indeksen for dimensjonselementet som ble endret.
paste

Limer inn innholdet fra utklippstavlen til det valgte området, hvis det
finnes.

redo

Utfører en omgjøringshandling.
Returnerer dojo.promise.Promise) som et løfte som blir oppfylt når
omgjøringshandlingen er fullført.

reset
Tilbakestiller kubevisningen til opprinnelig lagringstilstand.
Returnerer dojo.promise.Promise. Et løfte som blir oppfylt når
kubevisningen tilbakestilles.
save
Lagrer kubevisningslayouten og overskriver eksisterende layout.
Returnerer dojo.promise.Promise. Et løfte som blir oppfylt når
kubevisningen lagres.
undo

Utfører en angre-handling.
Returnerer dojo.promise.Promise som et løfte som blir oppfylt når
angre-handlingen er fullført.
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Tillegg A. Microsoft Excel-funksjoner som støttes - TM1 Web
IBM Cognos TM1 Web støtter mange Excel-regnearkfunksjoner. Dette tillegget viser
Excel-funksjoner som støttes, etter kategori og i alfabetisk rekkefølge, og beskriver
eventuelle forskjeller mellom Excel-funksjonen og TM1 Web-funksjonen.

Dato- og tidsfunksjoner
Følgende tabell viser dato- og tidsfunksjoner.
Funksjon

Beskrivelse

DATE

(DATO) Returnerer serienummeret som svarer til en bestemt dato.

DATEVALUE

(DATOVERDI) Konverterer en dato i tekstformat til et
serienummer.

DAY

(DAG) Konverterer et serienummer til en dag i måneden.

DAYS360

(DAGER360) Beregner antallet dager mellom to datoer basert på et
år med 360 dager.

HOUR

(TIME) Konverterer et serienummer til en time.

MINUTE

(MINUTT) Konverterer et serienummer til et minutt.

MONTH

(MÅNED) Konverterer et serienummer til en måned.

NOW

(NÅ) Returnerer serienummeret som svarer til gjeldende dato og
klokkeslett.

SECOND

(SEKUND) Konverterer et serienummer til et sekund.

TIME

(TID) Returnerer serienummeret som svarer til et bestemt
klokkeslett.

TIMEVALUE

(TIDSVERDI) Konverterer et klokkeslett i tekstformat til et
serienummer.

TODAY

(IDAG) Returnerer serienummeret som svarer til dagens dato.

WEEKDAY

(UKEDAG) Konverterer et serienummer til en ukedag.

YEAR

(ÅR) Konverterer et serienummer til et år.
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Økonomiske funksjoner
Følgende tabell viser økonomiske funksjoner.
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Funksjon

Beskrivelse

DB

(DAVSKR) Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt
periode, foretatt med fast degressiv avskrivning.

DDB

(DEGRAVS) Returnerer avskrivningen for et aktivum for en gitt
periode, ved hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en metode
som du selv angir.

FV

(SLUTTVERDI) Returnerer fremtidig verdi for en investering.

IPMT

(RAVDRAG) Returnerer betalte renter på en investering for en gitt
periode.

IRR

(IR) Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer.

ISPMT

(ER.AVDRAG) Beregner renten som er betalt for en investering i
løpet av en bestemt periode.

MIRR

(MODIR) Returnerer internrenten der positive og negative
kontantstrømmer finansieres med forskjellige satser.

NPER

(PERIODER) Returnerer antall perioder for en investering.

NPV

(NNV) Returnerer netto nåverdi for en investering, basert på en serie
periodiske kontantstrømmer og en rentesats.

PMT

(AVDRAG) Returnerer periodisk betaling for en annuitet.

PPMT

(AMORT) Returnerer betalingen på hovedstolen for en investering i
en gitt periode.

PV

(NÅVERDI) Returnerer nåverdien av en investering.

RATE

(RENTE) Returnerer rentesatsen per periode for en annuitet.

SLN

(LINAVS) Returnerer den lineære avskrivningen for et aktivum i én
periode.

SYD

(ÅRSAVS) Returnerer årsavskrivningen for et aktivum i en angitt
periode.

Informasjonsfunksjoner
Følgende tabell viser informasjonsfunksjoner som støttes i TM1 Web.
Funksjon

Beskrivelse

CELL

(CELLE) Returnerer informasjon om formatering, plassering eller
innholdet til en celle.
Støtte for Cell-funksjonen er begrenset til følgende info_types:
address, col, row, protect, contents, type.

ISERR

(ERFEIL) Returnerer TRUE hvis verdien er en hvilken som helst
annen feilverdi enn #N/A.

ISERROR

(ERFEIL) Returnerer TRUE hvis verdien er en hvilken som helst
feilverdi.

ISNA

(ERIT) Returnerer TRUE hvis verdien er feilverdien #N/A.

NA

(IT) Returnerer feilverdien #N/A.

Logiske funksjoner
Følgende tabell viser logiske funksjoner.
Funksjon

Beskrivelse

OG

(OG) Returnerer TRUE hvis alle argumentene er lik TRUE.

FALSE

(USANN) Returnerer den logiske verdien FALSE.

IF

(HVIS) Angir en logisk test som skal utføres.

IKKE

(IKKE) Reverserer logikken til argumentet.

ELLER

(ELLER) Returnerer TRUE hvis ett eller flere argumenter er lik
TRUE.

TRUE

(SANN) Returnerer den logiske verdien TRUE.

Oppslag- og referansefunksjoner
Følgende tabell viser oppslag- og referansefunksjoner.
Merk: Enkelte funksjoner, som LOOKUP og ROWS, kan godta todimensjonale
matriser som argumenter. TM1 Web støtter ikke todimensjonale matriser. Avhengig
av dataorganiseringen og kravene kan disse funksjonene fortsatt hente riktige
verdier, for eksempel når dataene som blir hentet, ligger i den første delen av
matrisen. For å sikre at du får riktige verdier når du jobber med disse funksjonene
i TM1 Web, må du kanskje omorganisere inndataene i gjentatte funksjoner som
bruker endimensjonale matriser, eller så må du bruke direkte cellereferanser.
Tillegg A. Microsoft Excel-funksjoner som støttes - TM1 Web
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Funksjon

Beskrivelse

ADDRESS

(ADRESSE) Returnerer en referanse som tekst til en enkelt celle i
et regneark.

CHOOSE

(VELG) Velger en verdi fra en liste med verdier.

COLUMN

(KOLONNE) Returnerer kolonnenummeret for en referanse.

COLUMNS

(KOLONNER) Returnerer antall kolonner i en referanse.

HLOOKUP

(FINN.KOLONNE) Leter i den øverste raden i en matrise og
returnerer verdien for den angitte cellen.

HYPERLINK

(HYPERKOBLING) Oppretter en snarvei eller et hopp som åpner
et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller
Internett.

INDEX

(INDEKS) Bruker en indeks til å velge en verdi fra en referanse
eller en matrise.

LOOKUP

(SLÅ.OPP) Slår opp verdier i en vektor eller matrise.

MATCH

(SAMMENLIGNE) Slår opp verdier i en referanse eller matrise.

OFFSET

(FORSKYVNING) Returnerer en referanseforskyvning fra en gitt
referanse.

ROW

(RAD) Returnerer radnummeret for en referanse.

ROWS

(RADER) Returnerer antall rader i en referanse.

VLOOKUP

(FINN.RAD) Leter i den første kolonnen i en matrise og flytter
bortover raden for å returnere verdien til en celle.

Matematikk- og trigonometrifunksjoner
Følgende tabell viser matematikk- og trigonometrifunksjoner.
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Funksjon

Beskrivelse

ABS

(ABS) Returnerer absoluttverdien til et tall.

ACOS

(ARCCOS) Returnerer arcus cosinus til et tall.

ACOSH

(ARCCOSH) Returnerer den inverse hyperbolske cosinus til et
tall.

ASIN

(ARCSIN) Returnerer arcus sinus til et tall.

ASINH

(ARCSINH) Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall.

ATAN

(ARCTAN) Returnerer arcus tangens til et tall.

Funksjon

Beskrivelse

ATAN2

(ARCTAN2) Returnerer arcus tangens fra x- og y-koordinater.

ATANH

(ARCTANH) Returnerer den inverse hyperbolske tangens til et
tall.

CEILING

(AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM) Runder av et tall til
nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum.

COMBIN

(KOMBINASJON) Returnerer antall kombinasjoner for et gitt
antall objekter.

COS

(COS) Returnerer cosinus til et tall.

COSH

(COSH) Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall.

DEGREES

(GRADER) Konverterer radianer til grader.

EVEN

(AVRUND.TIL.PARTALL) Runder av et tall oppover til nærmeste
heltall som er et partall.

EXP

(EKSP) Returnerer e opphøyd i en angitt potens.

FACT

(FAKULTET) Returnerer fakultet til et tall.

FLOOR

(AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED) Avrunder et tall
nedover, mot null.

INT

(HELTALL) Avrunder et tall nedover til nærmeste heltall.

LN

(LN) Returnerer den naturlige logaritmen til et tall.

LOG

(LOG) Returnerer logaritmen for et tall til et angitt grunntall.

LOG10

(LOG10) Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et tall.

MOD

(REST) Returnerer resten fra en divisjon.

ODD

(AVRUND.TIL.ODDETALL) Runder av et tall oppover til
nærmeste heltall som er et oddetall.

PI

(PI) Returnerer verdien av pi.

POWER

(OPPHØYD.I) Returnerer resultatet av et tall opphøyd i en
potens.

PRODUCT

(PRODUKT) Multipliserer argumentene.

RADIANS

(RADIANER) Konverterer grader til radianer.

RAND

(TILFELDIG) Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1.
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Funksjon

Beskrivelse

ROMAN

Konverterer vanlige tall til romertall, som tekst.

ROUND

(AVRUND) Avrunder et tall til et angitt antall sifre.

ROUNDDOWN

(AVRUND.NED) Avrunder et tall nedover, mot null.

ROUNDUP

(AVRUND.OPP) Runder av et tall oppover, bort fra null.

SIGN

(FORTEGN) Returnerer fortegnet for et tall.

SIN

(SIN) Returnerer sinus til en gitt vinkel.

SINH

(SINH) Returnerer den hyperbolske sinus til et tall.

SQRT

(ROT) Returnerer en positiv kvadratrot.

SUM

(SUMMER) Legger sammen argumentene.

SUMIF

(SUMMERHVIS) Legger sammen cellene angitt ved et gitt vilkår.

TAN

(TAN) Returnerer tangens for et tall.

TANH

(TANH) Returnerer den hyperbolske tangens for et tall.

Tekst- og datafunksjoner
Følgende tabell viser tekst- og datafunksjoner.
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Funksjon

Beskrivelse

CHAR

(TEGNKODE) Returnerer tegnet som svarer til kodenummeret.

CLEAN

Fjerner alle tegn som ikke kan skrives ut, fra teksten.

CODE

(KODE) Returnerer en numerisk kode for det første tegnet i en
tekststreng.

CONCATENATE

(KJEDE.SAMMEN) Slår sammen flere tekstelementer til ett
tekstelement.

DOLLAR

(VALUTA) Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet $
(dollar).

EXACT

(EKSAKT) Kontrollerer om to tekstverdier er like.

FIND

(FINN) Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller mellom små
og store bokstaver).

FIXED

(FASTSATT) Formaterer et tall som tekst med et bestemt antall
desimaler.

Funksjon

Beskrivelse

LEFT

(VENSTRE) Returnerer tegnene lengst til venstre i en tekstverdi.

LEN

(LENGDE) Returnerer antall tegn i en tekststreng.

LOWER

(SMÅ) Konverterer tekst til små bokstaver.

MID

(DELTEKST) Returnerer et angitt antall tegn fra en tekststreng, og
begynner fra posisjonen du angir.

PROPER

(STOR.FORBOKSTAV) Gir den første bokstaven i hvert ord i en
tekstverdi stor forbokstav.

REPLACE

(ERSTATT) Erstatter tegn i en tekst.

REPT

(GJENTA) Gjentar tekst et gitt antall ganger.

RIGHT

(HØYRE) Returnerer tegnene lengst til høyre i en tekstverdi.

SEARCH

(SØK) Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller ikke mellom
små og store bokstaver).

SUBSTITUTE

(BYTT.UT) Bytter ut gammel tekst med ny tekst i en tekststreng.

T

(T) Konverterer argumentene til tekst.

TEXT

(TEKST) Formaterer et tall og konverterer det til tekst.

TRIM

(TRIMME) Fjerner mellomrom fra tekst.

UPPER

(STORE) Konverterer tekst til store bokstaver.

VALUE

(VERDI) Konverterer et tekstargument til et tall.

Statistiske funksjoner
Følgende tabell viser statistiske funksjoner.
Funksjon

Beskrivelse

AVEDEV

(GJENNOMSNITTSAVVIK) Returnerer datapunktenes
gjennomsnittlige absoluttavvik fra middelverdien.

AVERAGE

(GJENNOMSNITT) Returnerer gjennomsnittet for argumentene.

AVERAGEA

(GJENNOMSNITTA) Returnerer gjennomsnittet for argumentene,
inkludert tall, tekst og logiske verdier.

BINOMDIST

(BINOM.FORDELING) Returnerer den individuelle binomiske
sannsynlighetsfordelingen.
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Funksjon

Beskrivelse

CONFIDENCE

(KONFIDENS) Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet
for en populasjon.

CORREL

(KORRELASJON) Returnerer korrelasjonskoeffisienten mellom to
datasett.

COUNT

(ANTALL) Teller hvor mange tall som er i argumentlisten.

COUNTA

(ANTALLA) Teller hvor mange verdier som er i argumentlisten.

COUNTIF

(ANTALL.HVIS) Teller antall celler i et område som oppfyller
gitte vilkår.

COVAR

(KOVARIANS) Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av
produktene av parvise avvik.

DEVSQ

(AVVIK.KVADRERT) Returnerer summen av kvadrerte avvik.

EXPONDIST

(EKSP.FORDELING) Returnerer eksponentialfordelingen.

FISHER

(FISHER) Returnerer Fisher-transformasjonen.

FISHERINV

(FISHERINV) Returnerer den inverse av Fisher-transformasjonen.

FORECAST

(PROGNOSE) Returnerer en verdi langs en lineær trend.

GEOMEAN

(GJENNOMSNITT.GEOMETRISK) Returnerer den geometriske
middelverdien.

GROWTH

(VEKST) Returnerer verdier langs en eksponentiell trend.

HARMEAN

(GJENNOMSNITT.HARMONISK) Returnerer den harmoniske
middelverdien.

INTERCEPT

(SKJÆRINGSPUNKT) Returnerer skjæringspunktet til den
lineære regresjonslinjen.

KURT

(KURT) Returnerer kurtosen til et datasett.

LARGE

(N.STØRST) Returnerer den n-te største verdien i et datasett.

LINEST

(RETTLINJE) Returnerer parameterne til en lineær trend.

LOGEST

(KURVE) Returnerer parameterne til en eksponentiell trend.

MAX

(STØRST) Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste.

MATCH

Returnerer den relative posisjonen for et element i en matrise
som samsvarer med en oppgitt verdi i den oppgitte rekkefølgen.

MAXA

(MAKSA) Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste,
inkludert tall, tekst og logiske verdier.

Funksjon

Beskrivelse

MEDIAN

(MEDIAN) Returnerer medianen til tallene som er gitt.

MIN

(MIN) Returnerer minimumsverdien i en argumentliste.

MINA

(MINA) Returnerer den minste verdien i en argumentliste,
inkludert tall, tekst og logiske verdier.

NEGBINOMDIST

Returnerer den negative binomiske fordelingen, sannsynligheten
for at det vil være tall_f fiaskoer før tall_s-te suksess, hvor
sannsynlighet_s er sannsynligheten for suksess.

MODE

(MODUS) Returnerer den vanligste verdien i et datasett.

NORMDIST

(NORMALFORDELING) Returnerer den kumulative
normalfordelingen.

NORMINV

(NORMINV) Returnerer den inverse kumulative
normalfordelingen.

NORMSDIST

(NORMSFORDELING) Returnerer standard kumulativ
normalfordeling.

NORMSINV

(NORMSINV) Returnerer den inverse av standard kumulativ
normalfordeling.

PEARSON

(PEARSON) Returnerer produktmomentkorrelasjonskoeffisienten,
Pearson.

PERMUT

(PERMUTER) Returnerer antall permutasjoner for et gitt antall
objekter.

RSQ

(RKVADRAT) Returnerer kvadratet av
produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, Pearson.

SKEW

(SKJEVFORDELING) Returnerer skjevheten i en fordeling.

SLOPE

(STIGNINGSTALL) Returnerer stigningstallet for den lineære
regresjonslinjen.

SMALL

(N.MINST) Returnerer den n-te minste verdien i et datasett.

STANDARDIZE

(NORMALISER) Returnerer en normalisert verdi.

STDEV

(STDAV) Estimerer standardavvik på grunnlag av et utvalg.

STDEVA

(STDAVVIKA) Estimerer standardavvik på grunnlag av et utvalg,
inkludert tall, tekst og logiske verdier.

STDEVP

(STDAVP) Beregner standardavvik basert på hele populasjonen.

STDEVPA

(STDAVVIKPA) Beregner standardavvik basert på hele
populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier.
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Funksjon

Beskrivelse

STEYX

(STANDARDFEIL) Returnerer standardfeilen for den predikerte
y-verdien for hver x i regresjonen.

TREND

(TREND) Returnerer verdier langs en lineær trend.

VAR

(VARIANS) Estimerer varians basert på et utvalg.

VARA

(VARIANSA) Estimerer varians basert på et utvalg, inkludert tall,
tekst og logiske verdier.

VARP

(VARIANSP) Beregner varians basert på hele populasjonen.

VARPA

(VARIANSPA) Beregner varians basert på hele populasjonen,
inkludert tall, tekst og logiske verdier.

WEIBULL

(WEIBULL.FORDELING) Returnerer Weibull-fordelingen.

Tillegg B. Microsoft Excel-funksjoner som ikke støttes - TM1
Web
IBM Cognos TM1 Web støtter mange Excel-regnearkfunksjoner. Dette tillegget viser
Excel-funksjoner, etter kategori og i alfabetisk rekkefølge, som ikke støttes i TM1
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Database- og listestyringsfunksjoner
Denne tabellen viser administrasjonsfunksjonene som ikke støttes i TM1 Web.
Funksjon

Beskrivelse

DAVERAGE

(DGJENNOMSNITT) Returnerer gjennomsnittet av valgte
databaseposter.

DCOUNT

(DANTALL) Teller celler som inneholder tall i en database.

DCOUNTA

(DANTALLA) Teller celler som ikke er tomme i en database.

DGET

(DHENT) Trekker ut fra en database en post som oppfyller
angitte vilkår.

DMAX

(DMAKS) Returnerer maksimumsverdien fra valgte
databaseposter.

DMIN

(DMIN) Returnerer minimumsverdien fra valgte
databaseposter.

DPRODUCT

(DPRODUKT) Multipliserer verdiene i et bestemt felt med
poster som oppfyller vilkårene i en database.

DSTDEV

(DSTDAV) Estimerer standardavviket basert på et utvalg av
valgte databaseposter.

DSTDEVP

(DSTAVP) Beregner standardavviket basert på hele
populasjonen av valgte databaseposter.

DSUM

(DSUMMER) Legger til tallene i feltkolonnen med poster, i
databasen som oppfyller vilkårene.

DVAR

(DVARIANS) Estimerer variansen basert på et utvalg av
valgte databaseposter.

DVARP

(DVARIANSP) Beregner variansen basert på hele
populasjonen av valgte databaseposter.

Dato- og tidsfunksjoner
Denne tabellen viser dato- og klokkeslettfunksjonene som ikke støttes i TM1 Web.
Funksjon

Beskrivelse

EDATE

(DAG.ETTER) Returnerer serienummeret som svarer til datoen
som er det indikerte antall måneder før eller etter startdatoen.

EOMONTH

(MÅNEDSSLUTT) Returnerer serienummeret som svarer til siste
dag i måneden, før eller etter et angitt antall måneder.

NETWORKDAYS

(NETT.ARBEIDSDAGER) Returnerer antall hele arbeidsdager
mellom to datoer.
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Funksjon

Beskrivelse

WEEKNUM

(UKENR) Konverterer et serienummer til et tall som
representerer hvilket nummer uken har i et år.

WORKDAY

(ARBEIDSDAG) Returnerer serienummeret som svarer til datoen
før eller etter et angitt antall arbeidsdager.

YEARFRAC

(ÅRDEL) Returnerer brøkdelen for året, som svarer til antall
hele dager mellom startdato og sluttdato.

Økonomiske funksjoner
Denne tabellen viser økonomifunksjonene som ikke støttes i TM1 Web.
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Funksjoner

Beskrivelse

ACCRINT

(PÅLØPT.PERIODISK.RENTE) Returnerer påløpte renter for et
verdipapir som betaler periodisk rente.

ACCRINTM

(PÅLØPT.FORFALLSRENTE) Returnerer den påløpte renten for et
verdipapir som betaler rente ved forfall.

AMORDEGRC

(AMORDEGRC) Returnerer avskrivningen for hver
regnskapsperiode ved hjelp av en avskrivningskoeffisient.

AMORLINC

(AMORLINC) Returnerer avskrivningen for hver
regnskapsperiode.

COUPDAYBS

(OBLIG.DAGER.FF) Returnerer antall dager fra begynnelsen av
den rentebærende perioden til innløsningsdatoen.

COUPDAYS

(OBLIG.DAGER) Returnerer antall dager i den rentebærende
perioden som inneholder innløsningsdatoen.

COUPDAYSNC

(OBLIG.DAGER.NF) Returnerer antall dager fra betalingsdato til
neste renteinnbetalingsdato.

COUPNCD

(OBLIG.DAGER.EF) Returnerer obligasjonsdatoen som kommer
etter oppgjørsdatoen.

COUPNUM

(OBLIG.ANTALL) Returnerer antall obligasjoner som skal betales
mellom oppgjørsdatoen og forfallsdatoen.

COUPPCD

(OBLIG.DAG.FORRIGE) Returnerer obligasjonsdatoen som
kommer før oppgjørsdatoen.

CUMIPMT

(SAMLET.RENTE) Returnerer den kumulative renten som er
betalt mellom to perioder.

CUMPRINC

(SAMLET.HOVEDSTOL) Returnerer den kumulative hovedstolen
som er betalt for et lån mellom to perioder.

DISC

(DISKONTERT) Returnerer diskonteringsraten for et verdipapir.

DOLLARDE

(DOLLARDE) Konverterer en valutapris uttrykt som en brøk, til
en valutapris uttrykt som et desimaltall.

DOLLARFR

(DOLLARBR) Konverterer en valutapris uttrykt som et
desimaltall, til en valutapris uttrykt som en brøk.

DURATION

(VARIGHET) Returnerer årlig varighet for et verdipapir med
renter som betales periodisk.

EFFECT

(EFFEKTIV.RENTE) Returnerer den effektive årlige rentesatsen.

FVSCHEDULE

(SVPLAN) Returnerer den fremtidige verdien av en inngående
hovedstol etter å ha anvendt en serie med sammensatte
rentesatser.

Funksjoner

Beskrivelse

INTRATE

(RENTESATS) Returnerer rentefoten av et fullfinansiert
verdipapir.

MDURATION

(MVARIGHET) Returnerer Macauleys modifiserte varighet for et
verdipapir med en antatt pålydende verdi på kr. 100,00.

NOMINAL

(NOMINELL) Returnerer årlig nominell rentesats.

ODDFPRICE

(AVVIKFP.PRIS) Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir
med en odde første periode.

ODDFYIELD

(AVVIKFP.AVKASTNING) Returnerer avkastningen for et
verdipapir med en odde første periode.

ODDLPRICE

(AVVIKSP.PRIS) Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir
med en odde siste periode.

ODDLYIELD

(AVVIKSP.AVKASTNING) Returnerer avkastningen for et
verdipapir med en odde siste periode.

PRICE

(PRIS) Returnerer prisen per pålydende kr. 100 for et verdipapir
som gir periodisk avkastning.

PRICEDISC

(PRIS.DISKONTERT) Returnerer prisen per pålydende kr. 100 for
et diskontert verdipapir.

PRICEMAT

(PRIS.FORFALL) Returnerer prisen per pålydende kr. 100 av et
verdipapir som betaler rente ved forfall.

RECEIVED

(MOTTATT.AVKAST) Returnerer summen som mottas ved
forfallsdato for et fullinvestert verdipapir.

TBILLEQ

(TBILLEKV) Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen
for en statsobligasjon.

TBILLPRICE

(TBILLPRIS) Returnerer prisen per pålydende kr. 100 for en
statsobligasjon.

TBILLYIELD

(TBILLAVKASTNING) Returnerer avkastningen til en
statsobligasjon.

VDB

(VERDIAVS) Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt
periode eller delperiode, ved hjelp av degressiv avskrivning.

XIRR

(XIR) Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som
ikke nødvendigvis er periodiske.

XNPV

(XNNV) Returnerer netto nåverdi for en serie kontantstrømmer
som ikke nødvendigvis er periodiske.

YIELD

(AVKAST) Returnerer avkastningen på et verdipapir som betaler
periodisk rente.

YIELDDISC

(AVKAST.DISKONTERT) Returnerer årlig avkastning for et
diskontert verdipapir, for eksempel en statskasseveksel.

YIELDMAT

(AVKAST.FORFALL) Returnerer den årlige avkastningen for et
verdipapir som betaler rente ved forfallsdato.

Informasjonsfunksjoner
Denne tabellen viser informasjonsfunksjonene som ikke støttes i TM1 Web.
Funksjon

Beskrivelse

ERROR.TYPE

(FEIL.TYPE) Returnerer et tall som svarer til en feiltype.
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Funksjon

Beskrivelse

INFO

(INFO) Returnerer informasjon om gjeldende operativmiljø.

ISBLANK

(ERTOM) Returnerer TRUE hvis verdien er tom.

ISEVEN

(ERPARTALL) Returnerer TRUE hvis tallet er et partall.

ISLOGICAL

(ERLOGISK) Returnerer TRUE hvis verdien er en logisk verdi.

ISNONTEXT

(ERIKKETEKST) Returnerer TRUE hvis verdien ikke er tekst.

ISNUMBER

(ERTALL) Returnerer TRUE hvis verdien er et tall.

ISODD

(ERODDETALL) Returnerer TRUE hvis tallet er et oddetall.

ISREF

(ERREF) Returnerer TRUE hvis verdien er en referanse.

ISTEXT

(ERTEKST) Returnerer TRUE hvis verdien er tekst.

N

(N) Returnerer en verdi som er konverter til et tall.

TYPE

(VERDITYPE) Returnerer et tall som indikerer datatypen til en
verdi.

Oppslag- og referansefunksjoner
Denne tabellen viser oppslags- og referansefunksjonene som ikke støttes i TM1
Web.
Funksjon

Beskrivelse

AREAS

(OMRÅDER) Returnerer antall områder i en referanse.

INDIRECT

(INDIREKTE) Returnerer en referanse angitt av en tekstverdi.

RTD

Henter sanntidsdata fra et program som støtter COMautomatisering.

TRANSPOSE

(TRANSPONER) Returnerer transponeringen av en matrise.

Matematikk- og trigonometrifunksjoner
Denne tabellen viser matematikk- og trigonometrifunksjonene som ikke støttes i
TM1 Web.
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Funksjon

Beskrivelse

FACTDOUBLE

(DOBBELFAKT) Returnerer et talls doble fakultet.

GCD

(SFF) Returnerer høyeste felles divisor.

LCM

(MFM) Returnerer minste felles multiplum.

MDETERM

(MDETERM) Returnerer matrisedeterminanten til en matrise.

MINVERSE

(MINVERS) Returnerer den inverse matrisen til en matrise.

MMULT

(MMULT) Returnerer matriseproduktet av to matriser.

Funksjon

Beskrivelse

MROUND

(MRUND) Returnerer et tall avrundet til det ønskede
multiplum.

MULTINOMIAL

(MULTINOMINELL) Returnerer det multinominelle for et sett
med tall.

QUOTIENT

(KVOTIENT) Returnerer heltallsdelen av en divisjon.

RANDBETWEEN

(TILFELDIGMELLOM) Returnerer et tilfeldig tall innenfor et
angitt område.

SERIESSUM

(SUMMER.REKKE) Returnerer summen av en geometrisk
rekke, basert på formelen.

SQRTPI

(ROTPI) Returnerer kvadratroten av (tall * pi).

SUBTOTAL

(DELSUM) Returnerer en delsum i en liste eller database.

SUMPRODUCT

(SUMMERPRODUKT) Returnerer summen av produktene av
tilsvarende matrisekomponenter.

SUMSQ

(SUMMERKVADRAT) Returnerer kvadratsummen av
argumentene.

SUMX2MY2

(SUMMERX2MY2) Returnerer summen av differansen av
kvadratene for tilsvarende verdier i to matriser.

SUMX2PY2

(SUMMERX2PY2) Returnerer summen av kvadratsummene
for tilsvarende verdier i to matriser.

SUMXMY2

(SUMMERXMY2) Returnerer summen av kvadratene av
differansen for tilsvarende verdier i to matriser.

TRUNC

(AVKORT) Korter av et tall til et heltall.

Statistiske funksjoner
Denne tabellen viser statistikkfunksjonene som ikke støttes i TM1 Web.
Funksjon

Beskrivelse

BETADIST

(BETA.FORDELING) Returnerer den kumulative
betafordelingsfunksjonen.

BETAINV

(INVERS.BETA.FORDELING) Returnerer den inverse verdien til
fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling.

CHIDIST

(KJI.FORDELING) Returnerer den ensidige sannsynligheten for
en kjikvadrert fordeling.

CHIINV

(INVERS.KJI.FORDELING) Returnerer den inverse av den
ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen.

CHITEST

(KJI.TEST) Returnerer testen for uavhengighet.

COUNTBLANK

(TELLBLANKE) Teller antall tomme celler i et område.

CRITBINOM

(GRENSE.BINOM) Returnerer den minste verdien der den
kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en
vilkårsverdi.

FDIST

(FFORDELING) Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen.

FINV

(FFORDELING.INVERS) Returnerer den inverse av den
sannsynlige F-fordelingen.

FREQUENCY

(FREKVENS) Returnerer en frekvensdistribusjon som en loddrett
matrise.

FTEST

(FTEST) Returnerer resultatet av en F-test.
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Funksjon

Beskrivelse

GAMMADIST

(GAMMAFORDELING) Returnerer gammafordelingen.

GAMMAINV

(GAMMAINV) Returnerer den inverse av den gammakumulative
fordelingen.

GAMMALN

(GAMMALN) Returnerer den naturlige logaritmen til
gammafunksjonen G(x).

HYPGEOMDIST

(HYPGEOM.FORDELING) Returnerer den hypergeometriske
fordelingen.

LOGINV

(LOGINV) Returnerer den inverse lognormale fordelingen.

LOGNORMDIST

(LOGNORMFORD) Returnerer den kumulative lognormale
fordelingen.

NEGBINOMDIST

(NEGBINOM.FORDELING) Returnerer den negative binomiske
fordelingen.

PERCENTILE

(PERSENTIL) Returnerer den n-te persentil av verdiene i et
område.

PERCENTRANK

(PROSENTDEL) Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et
datasett.

POISSON

(POISSON) Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling.

PROB

(SANNSYNLIG) Returnerer sannsynligheten for at verdier i et
område ligger mellom to grenser.

QUARTILE

(KVARTIL) Returnerer kvartilen til et datasett.

RANK

(RANG) Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har
i en rekke.

TDIST

(TFORDELING) Returnerer en Student t-fordeling.

TINV

(TINV) Returnerer den inverse Student t-fordelingen.

TRIMMEAN

(TRIMMET.GJENNOMSNITT) Returnerer den interne
middelverdien til et datasett.

TTEST

(TTEST) Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student
t-test.

ZTEST

(ZTEST) Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en
z-test.

Tekst- og datafunksjoner
Denne tabellen viser tekst- og datafunksjonene som ikke støttes i TM1 Web.
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Funksjon

Beskrivelse

ASC

Endrer fullbreddes (dobbeltbyte) engelske bokstaver eller
katakana i en tegnstreng til halvbreddes (enkeltbyte) tegn.

BAHTTEXT

(BAHTTEKST) Konverterer et tall til tekst, og bruker
valutaformatet ß (baht).

JIS

Endrer halvbreddes (enkeltbyte) engelske bokstaver eller
katakana i en tegnstreng til fullbreddes (dobbeltbyte) tegn.

PHONETIC

(FURIGANA) Trekker ut fonetiske tegn (furigana) fra en
tekststreng.

AutoShapes

TM1 Web støtter ikke Microsoft Office-autofigurer.

Merknader
Denne informasjonen er utviklet for produkter og tjenester som tilbys over hele
verden.
Dette materialet kan være tilgjengelig fra IBM på andre språk. Det kreves
imidlertid kanskje at du eier en kopi av produktet eller produktversjonen på det
språket for å få tilgang til det.
IBM tilbyr kanskje ikke produktene, tjenestene eller funksjonene omtalt i dette
dokumentet, i andre land. Kontakt din lokale IBM-representant for å få informasjon
om hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige hos deg. Henvisninger til
IBMs produkter, programmer eller tjenester betyr heller ikke at det bare er de som
kan benyttes. Andre produkter, programmer eller tjenester som har tilsvarende
funksjoner, kan brukes i stedet, forutsatt at de ikke gjør inngrep i noen av IBMs
patent- eller opphavsrettigheter eller andre lovbeskyttede rettigheter. Det er
imidlertid brukerens ansvar å vurdere og kontrollere bruken av produkter,
programmer eller tjenester som ikke leveres av IBM. Dette dokumentet beskriver
kanskje produkter, tjenester eller funksjoner som ikke omfattes av Programmet
eller lisensrettigheten du har kjøpt.
IBM kan ha patent på eller patentsøknader til behandling for de produktene som
er omtalt i denne publikasjonen. Bruk av dette dokumentet gir deg ingen lisens til
slike patenter. Du kan sende skriftlig lisensforespørsel til:
Director of Commercial Relations - Europe
IBM Deutschland GmbH
Schönaicher Str. 220
D-7030 Böblingen
Tyskland
Ved lisensforespørsler som gjelder informasjon med dobbeltbytetegnsett (DBCS)
kontakter du IBMs patentavdeling gjennom IBMs advokat i ditt land eller sender
skriftlig forespørsel til
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Følgende avsnitt gjelder ikke i Storbritannia eller i andre land der slike
bestemmelser er i konflikt med landets lover: INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN I DEN
STAND DEN BEFINNER SEG ("AS IS"), UTEN GARANTIER AV NOEN SLAG,
VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, OG HELLER IKKE MED
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM IKKE-OVERHOLDELSE, SALGBARHET
ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke
ansvarsbegrensninger knyttet til uttrykte eller underforståtte garantier i bestemte
transaksjoner, så dette avsnittet gjelder kanskje ikke for deg.
Informasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil.
Opplysninger i denne boken kan bli endret. Slike endringer blir tatt med i neste
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utgave eller kommer som tillegg. IBM kan uten varsel endre produktene og/eller
programmene som er beskrevet i denne boken.
Eventuelle henvisninger i boken til websteder som ikke tilhører IBM, er bare til
orientering og innebærer på ingen måte noen godkjennelse eller støtte til disse
webstedene. Innholdet på disse webstedene inngår ikke i dette IBM-produktet, og
enhver bruk av disse webstedene er derfor brukerens eget ansvar.
IBM kan bruke og distribuere opplysninger du kommer med, på den måten
selskapet anser som hensiktsmessig, uten noen forpliktelser overfor deg.
Lisensinnehavere for dette programmet som ønsker informasjon om det for å
kunne (i) utveksle informasjon mellom uavhengige programmer og andre
programmer (inkludert dette) og (ii) benytte informasjonen som er blitt utvekslet,
kan kontakte:
IBM
Software Marketing
Postboks 500
1411 Kolbotn
Slik informasjon kan være tilgjengelig i henhold til relevante betingelser og i visse
tilfeller mot betaling.
Det lisensierte programmet som er beskrevet i denne boken, og alt lisensiert
materiale som er tilgjengelig for programmet, leveres av IBM i henhold til IBMs
generelle betingelser, IBMs internasjonale bruksbetingelser, eller en tilsvarende
avtale mellom partene.
Alle ytelsesdataene du finner i dette dokumentet, ble hentet i et kontrollert miljø.
Resultatene du kan oppnå i andre operativmiljøer, kan variere betraktelig. Noen av
målingene er foretatt på systemer som er under utvikling, og det er ikke sikkert at
du oppnår samme resultat på alminnelige tilgjengelige systemer. Noen resultater
kan også ha blitt beregnet ved hjelp av ekstrapolasjon. De faktiske resultatene kan
variere. Brukerne av dette dokumentet bør kontrollere dataene for sitt bestemte
miljø.
Informasjon om produkter fra andre produsenter er hentet fra leverandørene av
disse produktene, publiserte dokumenter eller andre offentlig tilgjengelige kilder.
IBM har ikke testet produktene, og kan ikke garantere nøyaktigheten av
opplysninger om ytelse og kompatibilitet eller andre opplysninger om
ikke-IBM-produkter. Spørsmål om funksjonene til produkter fra andre produsenter
enn IBM må rettes til leverandørene av disse produktene.
Enhver henvisning til IBMs fremtidige planer eller hensikter kan endres eller
trekkes tilbake uten varsel. De er kun ment å være en målsetting.
Denne publikasjonen inneholder eksempler på data og rapporter som brukes i den
daglige driften av et firma. For å illustrere eksemplene så godt som mulig blir det
brukt navn på personer, firmaer og produkter. Alle disse navnene er fiktive, og
enhver likhet med navn og adresser som brukes av et virkelig firma, er helt
tilfeldig.
Hvis du leser dette dokumentet i maskinleselig format, er det ikke sikkert at du
kan se bilder og fargeillustrasjoner.
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Dette Programvaretilbudet bruker ikke cookies eller annen teknologi til å samle inn
identifiserbare personopplysninger.

Varemerker
IBM, IBM-logoen og ibm.com er varemerker eller registrerte varemerker for
International Business Machines Corp., som er registrert i mange jurisdiksjoner
over hele verden. Andre navn kan være varemerker for IBM eller andre selskaper.
En oppdatert liste over IBM-varemerker er tilgjengelig på nettet: “ Copyright and
trademark information ” at www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Navnene nedenfor er varemerker eller registrerte varemerker for andre selskaper.
v Microsoft, Windows, Windows NT og Windows-logoen er varemerker for
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
v Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte
varemerker for Oracle og/eller deres tilknyttede selskaper.
Skjermbilder fra Microsoft-produkter er gjengitt med tillatelse fra Microsoft.
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B

Andre tegn
\\ (omvendt skråstrek) i regler
% (prosenttegn) i regler 52
& (et-tegn) i regler 52
/ (skråstrek) i regler 52
}Externals-delkatalog
Excel-filer 87
~ (tilde) i regler 52
| (rørtegn) i regler 52

52

beregne gjennomsnitt
regelsetninger 65
betingelse
regelformler 52

C
cube
hente verdier ved å bruke DBR-formler
tildele tilgangsrettigheter 114
CubeDataReservationAcquire 151
CubeDataReservationGet 154
CubeDataReservationGetConflicts 156
CubeDataReservationRelease 152
CubeDataReservationReleaseAll 153
CubeViewer-klasse
egenskaper 221
metoder 226
CubeViewer-objekter
med JavaScript-bibliotek 205
med URL-API 186

A
aggregering
regelbevisst 12
akkumulere 10
aliaser
dimensjonsredigerer 24
eksempler 14
elementattributter 13
API 167
JavaScript-bibliotek 198
sesjonstoken, pålogging 167
URL-API 174
applikasjon
admin-tilgangsrettighet 110
none-tilgangsrettighet 113
read-tilgangsrettighet 111
sikkerhetsrettigheter 122
applikasjoner
arbeide med referanser 91
endre navn på referanser 93
felles 95
konvertere fra felles til private 95
konvertere fra private til felles 95
legge til objektreferanser 85
legge til referanser 87
opprette og administrere 82
opprette på sekundærnivå 84
oversikt 79
plassering på server 81
private 95
privatisere felles 96
privatisere felles applikasjoner 95
publisere 82, 95
publisere applikasjoner til webklient
publisere private referanser 95
referanser til private delsett 86
referanser til private visninger 86
sikkerhetsrettigheter 81, 94
slette referanser 93
toppnivå 82
vise logiske grupper 96
asymmetriske kuber
linke 66
attributter
eksempler 13
format 14
kontra elementer 16
oversikt 13
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D

97

data
akkumulere 9
datareservering
aktivere 147
aktivere for brukergruppe 149
aktivere for kuber 147
bruke funksjoner for å overvåke 151
bruke med API-funksjoner 157
bruke med TurboIntegrator-funksjoner 151
hvordan den skal brukes 141
konfigurere 147
når den skal brukes 141
oversikt 141
overvåke 149
overvåke med TM1 Top-funksjonen 150
virkemåte med andre funksjoner 144
vise cellestatus 150
vise overvåkingslogghendelser 150
datareservering, API-funksjoner
feilkoder 161
TM1DataReservationAcquire 157
TM1DataReservationGetAll 159
TM1DataReservationGetConflicts 160
TM1DataReservationRelease 158
TM1DataReservationReleaseAll 158
TM1DataReservationValidate 161
DB-regelfunksjon 54
DBS-formler
opprette 106
oversikt 100
dele data mellom kuber 62
dialogbokser
opprette kube 33
dimensjoner
admin-gruppe 119
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dimensjoner (fortsettelse)
admin-tilgangsrettighet 110
definere elementrekkefølge 20, 22
frigi 120
glisne 32
hierarkier 9, 28
kompakt 32
konsolideringer 12, 58
legge til elementer 18
legge til sideordnede 18
lock-tilgangsrettighet 110
låse 120
låse opp 120
metoder for å opprette 16
navngitte nivåer 29
none-tilgangsrettighet 113
opprette 16
opprette med dimensjonsredigerer 17
oversette 45
read-tilgangsrettighet 111
redigere 18
regneark 26, 29
rekkefølge i kuber 32
reserve-tilgangsrettighet 112
reservere 120
slette elementer 19
tildele tilgangsrettigheter 119, 121, 122
velge i en kube 8
write-tilgangsrettighet 112
dimensjonsredigerer
bruke aliaser 24
sortere elementer 24
velge elementer 23
Dimensjonsredigerer
sortere elementer 24
drilling
gjennomdrillingsprosesser 67, 69, 70, 71
ned 10

E
Egenskapen DataReservationMode 147
elementattributter
plukkliste 37
elementer
admin-tilgangsrettighet 109
definere dimensjonsrekkefølge 20, 22
definere rekkefølge fra Server Explorer
dimensjonsrekkefølge 20
endre posisjon i hierarki 19
frigi 116
konsoliderte 13, 116
kontra attributter 16
legge til i dimensjon 17, 18
legge til sideordnede 18
lock-tilgangsrettighet 110
låse 117
låse opp 117
none-tilgangsrettighet 113
numeriske 13
read-tilgangsrettighet 111
reserve-tilgangsrettighet 112
reservere 116
sikkerhet 119
slette fra dimensjon 19
slette konsoliderte 20
sortere i dimensjonsredigerer 23
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22

elementer (fortsettelse)
streng 13
tildele tilgangsrettigheter 115
typer 13
vektingsfaktorer 10
velg alle synlige elementer 19
velge i dimensjonsredigerer 23
write-tilgangsrettighet 112
endre navn på applikasjonsreferanser 93
Excel
}Externals-delkatalog 87
filreferanser 91, 93
regnearkfunksjoner 229
regnearkfunksjoner som ikke støttes 239
Excel-funksjoner som ikke støttes
ACCRINT 240
ACCRINTM 240
AMORDEGRC 240
AMORLINC 240
AREAS 242
ASC 244
BAHTTEXT 244
BETADIST 243
BETAINV 243
CHIDIST 243
CHIINV 243
CHITEST 243
COUNTBLANK 243
COUPDAYBS 240
COUPDAYS 240
COUPDAYSNC 240
COUPNCD 240
COUPNUM 240
COUPPCD 240
CRITBINOM 243
CUMIPMT 240
CUMPRINC 240
DAVERAGE 239
DCOUNT 239
DCOUNTA 239
DGET 239
DISC 240
DMAX 239
DMIN 239
DOLLARDE 240
DOLLARFR 240
DPRODUCT 239
DSTDEV 239
DSTDEVP 239
DSUM 239
DURATION 240
DVAR 239
DVARP 239
EDATE 239
EFFECT 240
EOMONTH 239
ERROR.TYPE 241
FACTDOUBLE 242
FDIST 243
FINV 243
FRENQUENCY 243
FTEST 243
FVSCHEDULE 240
GAMMADIST 244
GAMMAINV 244
GAMMALN 244
GCD 242

Excel-funksjoner som ikke støttes (fortsettelse)
HYPGEOMDIST 244
INDIRECT 242
INFO 242
INTRATE 241
ISBLANK 242
ISEVEN 242
ISLOGICAL 242
ISNONTEXT 242
ISNUMBER 242
ISODD 242
ISREF 242
ISTEXT 242
JIS 244
LCM 242
LOGINV 244
LOGNORMDIST 244
MDETERM 242
MDURATION 241
MINVERSE 242
MMULT 242
MROUND 243
MULTINOMIAL 243
N 242
NEGBINOMDIST 244
NETWORKDAYS 239
NOMINAL 241
ODDFPRICE 241
ODDFYIELD 241
ODDLPRICE 241
ODDLYIELD 241
PERCENTILE 244
PERCENTRANK 244
PHONETIC 244
POISSON 244
PRICE 241
PRICEDISC 241
PRICEMAT 241
PROB 244
QUARTILE 244
QUOTIENT 243
RANDBETWEEN 243
RANK 244
RECEIVED 241
RTD 242
SERIESSUM 243
SQRTPI 243
SUBTOTAL 243
SUMPRODUCT 243
SUMSQ 243
SUMX2MY2 243
SUMX2PY2 243
SUMXMY2 243
TBILLEQ 241
TBILLPRICE 241
TBILLYIELD 241
TDIST 244
TINV 244
TRANSPOSE 242
TRIMMEAN 244
TRUNC 243
TTEST 244
TYPE 242
VDB 241
WEEKNUM 239
WORKDAY 239
XIRR 241

Excel-funksjoner som ikke støttes (fortsettelse)
XNPV 241
YEARFRAC 239
YIELD 241
YIELDDISC 241
YIELDMAT 241
ZTEST 244
Excel-funksjoner som støttes
ABS 232
ACOS 232
ACOSH 232
ADDRESS 232
ASIN 232
ASINH 232
ATAN 232
ATAN2 233
ATANH 233
AVEDEV 235
AVERAGE 235
AVERAGEA 235
BINOMDIST 235
CEILING 233
CELL 231
CHAR 234
CHOOSE 232
CLEAN 234
CODE 234
COLUMN 232
COLUMNS 232
COMBIN 233
CONCATENATE 234
CONFIDENCE 236
CORREL 236
COS 233
COSH 233
COUNT 236
COUNTA 236
COUNTIF 236
COVAR 236
DATE 229
DATEVALUE 229
DAY 229
DAYS360 229
DB 230
DDB 230
DEGREE 233
DEVSQ 236
DOLLAR 234
ELLER 231
EVEN 233
EXACT 234
EXP 233
EXPONDIST 236
FACT 233
FALSE 231
FIND 234
FISHER 236
FISHERINV 236
FIXED 234
FLOOR 233
FORECAST 236
FV 230
GEOMEAN 236
GROWTH 236
HARMEAN 236
HLOOKUP 232
HOUR 229
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Excel-funksjoner som støttes (fortsettelse)
HYPERLINK 232
IF 231
IKKE 231
INDEX 232
INT 233
INTERCEPT 236
IPMT 230
IRR 230
ISERR 231
ISERROR 231
ISNA 231
ISPMT 230
KURT 236
LARGE 236
LEFT 235
LEN 235
LINEST 236
LN 233
LOG 233
LOG10 233
LOGEST 236
LOOKUP 232
LOWER 235
MATCH 232, 236
MAX 236
MAXA 236
MEDIAN 237
MID 235
MIN 237
MINA 237
MINUTE 229
MIRR 230
MOD 233
MODE 237
MONTH 229
NA 231
NEGBINOMDIST 237
NORMDIST 237
NORMINV 237
NORMSDIST 237
NORMSINV 237
NOW 229
NPER 230
NPV 230
ODD 233
OFFSET 232
OG 231
PEARSON 237
PERMUT 237
PI 233
PMT 230
POWER 233
PPMT 230
PRODUCT 233
PROPER 235
PV 230
RADIAN 233
RAND 233
RATE 230
REPLACE 235
REPT 235
RIGHT 235
ROMAN 234
ROUND 234
ROUNDDOWN 234
ROUNDUP 234
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Excel-funksjoner som støttes (fortsettelse)
ROW 232
ROWS 232
RSQ 237
SEARCH 235
SECOND 229
SIGN 234
SIN 234
SINH 234
SKEW 237
SLN 230
SLOPE 237
SMALL 237
SQRT 234
STANDARDIZE 237
STDEV 237
STDEVA 237
STDEVP 237
STDEVPA 237
STEYX 238
SUBSTITUTE 235
SUM 234
SUMIF 234
SYD 230
T 235
TAN 234
TANH 234
TEXT 235
TIME 229
TIMEVALUE 229
TODAY 229
TREND 238
TRIM 235
TRUE 231
UPPER 235
VALUE 235
VAR 238
VARA 238
VARP 238
VARPA 238
VLOOKUP 232
WEEKDAY 229
WEIBULL 238
YEAR 229

F
feilsøke regler
kontrollere matere (FEEDERS) 78
oversikt 75
spore beregninger 76
spore matere (FEEDERS) 78
felles
applikasjoner 95
referanser i applikasjoner 95
flerdimensjonalitet
diagram 1
eksempel 1
oversikt 1
flere hierarkier 31
flere konsolideringsbaner 11
funksjoner
dato og tid 229
DB 54, 62
Excel-regnearkfunksjoner som støttes 229
IF 52
ikke støttet 239, 240, 241, 242, 243, 244

funksjoner (fortsettelse)
informasjon 231
logiske 231
matematikk- og trigonometri
oppslag og referanser 231
statistiske 235
STET 56
tekst og data 234
økonomiske 230
fylle ut kuber
DBS-formler 106

K
232

G
glisne dimensjoner 32
grupper
dimensjon 117
tildele sikkerhetsrettigheter

109

H
handlingsknapp
avanserte navigerings- og tilordningsalternativer 134
egenskaper for utseende 134
endre 138
flytte og endre størrelse 138
kjøre en prosess og navigere til et regneark 132
legge til i et regneark 125
navigere til et annet regneark 130
oversikt 125
hierarki
flere 31
hierarkiniåver, oversikt 9
hoppe over regelsetninger 56
hyperlinker
åpne applikasjonsfiler som er lastet opp 98

I
IF-funksjon
regelformler 52
importere data
behandlingsregneark

100

J
JavaScript-bibliotek
Arbeidsbokegenskaper 211
CubeViewer-egenskaper 221
CubeViewer-klasse 220
CubeViewer-metoder 226
egenskaps- og metodeeksempler 208
HTML-koden head 199
laste inn CubeViewer-objekter 205
laste inn webarkobjekter 203
oversikt 198
sesjonstoken, pålogging 167
tilbakekallingsfunksjoner 206
Workbook-klasse 210
Workbook-metoder 217
jobb
none-tilgangsrettighet 113
read-tilgangsrettighet 111
sikkerhet 122

kildekuber 40
kildeserver 41
kompakte dimensjoner 32
konsolideringer
flere baner i en enkelt dimensjon 11
kontra regler 12
opprette med vektingsfaktorer 10
konsoliderte elementer 116
definere med dimensjonsregneark 28
definerte 13
legge til underordnede 18
slette elementer 20
konstant
regelformler 51
kontrollkuber
}PickList 38
kube
admin-tilgangsrettighet 109
DB-regelfunksjon for deling av data 62
DBS-formelverdier 106
egenskaper 33
eksempler 7, 9
frigi 115
kilde 40
laste inn kuber på forespørsel 35
linke asymmetriske 66
lock-tilgangsrettighet 110
låse 115
låse opp 115
none-tilgangsrettighet 113
opprette 33
opprette kube, dialogboks 33
opprette med eksterne datakilder 32
opprette uten data 32
optimalisere 34
read-tilgangsrettighet 111
regelformelreferanser 53
rekkefølge, dimensjoner 32
reserve-tilgangsrettighet 112
reservere 115
sikkerhet 119
som oppslagstabell 103
speiling 40
velge dimensjoner 8
visningsverdiformat 14
write-tilgangsrettighet 112
kuber
oversette 44

L
laste inn kuber på forespørsel 35
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled-parameter
linke asymmetriske kuber 66
lock-tilgangsrettighet 110, 112
logiske operatorer
regelformler 52

170

M
medlemmer
oversette 46
Modi for datareservering
målserver 41
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N
navngitte hierarkinivåer 29
navngivningsregler
TM1-objekter 3
nivå 0 (dimensjonshierarkier) 9
none-tilgangsrettighet 113
numerisk
konstant i regelformler 51
numeriske
definere elementer 13

O
objekter
vise i Server Explorer 96
objektreferanser
endre navn 93
slette fra applikasjoner 93
standardhandlinger 91
OLAP 35
OLE DB 35
område (regelmål) 50
operatorer (regler)
aritmetiske 52
logiske 52
sammenlikning 52
optimalisere kuber 34
oversettelse 43

P
plukklister
definere med regler 38
delsett 37
dimensjon 37
opprette 35
opprette med elementattributter 37
opprette med kontrollkuber 38
prioritetsrekkefølge 40
statiske 36
typer 36
private
applikasjoner 95
referanser i applikasjoner 95
prosess
endre sikkerhetsdata 121
none-tilgangsrettighet 113
read-tilgangsrettighet 111
sikkerhet 121
publisere applikasjoner til webklient 97

R
RDCLS 117
read-tilgangsrettighet 111, 113
referanser
admin-tilgangsrettighet 110
felles 95, 96
konvertere fra felles til private 96
konvertere fra private til felles 95
none-tilgangsrettighet 113
private 95, 96
read-tilgangsrettighet 111
regelbevisst
aggregering 12
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regelformler
aritmetiske operatorer 52
betingelse 52
eksterne kubereferanser 54
interne kubereferanser 53
kubereferanser 53
logiske operatorer 52
numeriske konstanter 51
sammenlikningsoperatorer 52
sammenlikningsuttrykk 52
syntaks 51
regelregneark
bruke 57
filnavn 56
lagre 57
opprette 57
oversikt 56
regelsetninger
Area 50
begrense omfang 56
begrense til enkle verdier 64
beregne gjennomsnitt 65
beregne størrelser 60
beregningsrekkefølge 57
DB-funksjon 62
DB-regelfunksjon for deling av kubedata 62
eksempel 61
eksempelapplikasjoner 60
Formel 50
hoppe over 56
konsoliderte og numeriske elementer 55
linke asymmetriske kuber 66
ordne 54
overstyre dimensjonskonsolideringer 58
prioritet over dimensjonskonsolideringer 57
retningslinjer 50
sirkelreferanser 59
spesifisere mål 50
STET-funksjon 56
syntaks 50, 61
regelsporer
enkelt eksempel 76
kontrollere matere (FEEDERS) 78
sammensatt eksempel 76
spore beregninger 76
spore matere (FEEDERS) 78
Regelsporer
oversikt 75
regler
avledede verdier 49
feilsøking 75
filnavn 49
kontra konsolideringer 12
oversikt 49
plukklister 38
Regelsporer 75
replikeringer
fordeler 40
kildekube 40
kildeserver 41
kuberelasjoner 40
målserver 41
serverrelasjoner 41
speilkube 40
tilgangsrettigheter nødvendig 41
reserve-tilgangsrettighet 112

reserverte tegn
objektnavn 3

S
sammenlikningsoperatorer
regelformler 52
SecurityOverlayCreateGlobalDefault 163
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault 164
SecurityOverlayGlobalLockNode 165
server
kilde 41
mål 41
Server Explorer
definere elementrekkefølge 22
utelate visning av valgte objekter 96
sesjonstoken, pålogging 167
sideordnede
legge til i dimensjoner 18
sikkerhet
applikasjoner 122
bruke rettigheter til applikasjoner 94, 122
cellenivå 117
dimensjonsnivå 119
elementnivå 115, 119
gruppe 119
grupperettigheter 109
jobber 122
kubenivå 114, 119
prosesser 121
referanser 122
rettighetsinteraksjon 113
tilgangsrettigheter 109
sikkerhet på cellenivå
bladelementer 117
konsolideringer 117
sikkerhetskontrollkube 117
sikkerhetskontrollkube 117
Sikkerhetsoverlegging 163
Sikkerhetstilgang, alternativ 121
sirkelreferanser (regler) 59
slette
elementer fra dimensjoner 19
konsoliderte elementer 20
referanser fra applikasjoner 93
sortere elementer
alfabetisk i dimensjonsredigereren 24
dimensjonsredigerer 23
etter hierarki i dimensjonsredigerer 24
sortere elementer elements
etter indeks i dimensjon 24
speilkuber 40
STET-regelfunksjon 56
strengelementer
definerte 13
størrelser
beregne ved å bruke regler 60
syntaks
regelformler 51

T
tildele sikkerhetsrettigheter
tilgangsrettigheter
admin 109
interaksjoner 113

109

tilgangsrettigheter (fortsettelse)
konsoliderte elementer 116
lock 110, 112
none 113
read 111, 113
replikeringsrettigheter 41
reserve 112
tildele til dimensjoner 119
tildele til elementer 115
tildele til jobber 122
tildele til kuber 114
tildele til prosesser 121
write 112
Tittelattributt 43, 44, 45, 46
TM1
navngivningsregler for objekter 3
TM1 Web-API 167
TM1 Web JavaScript-bibliotek
se JavaScript-bibliotek
TM1 Web URL-API
se URL-API
TM1DataReservationAcquire 157
TM1DataReservationGetAll 159
TM1DataReservationGetConflicts 160
TM1DataReservationRelease 158
TM1DataReservationReleaseAll 158
TM1DataReservationValidate 161
TurboIntegrator-funksjoner for datareservering
CubeDataReservationAcquire 151
CubeDataReservationGet 154
CubeDataReservationGetConflicts 156
CubeDataReservationRelease 152
CubeDataReservationReleaseAll 153
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underordnede
legge til konsoliderte elementer 18
URL-API 174
AdminHost-parameteren 179
basis-URL 176
brukerpålogging og -avlogging 179
CubeViewer-diagrammer 188
CubeViewer-diagramtype 188
Cubeviewer-tittelelementer 187
CubeViewer-visningsegenskaper 186
CubeViewer-visningsmodi 188
grunnleggende konsepter 178
handlingsparameter 182
HTML-iframe 178
Komme i gang 175
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled-parameter
logge av 181
Open-parameter 182
oppgradere eldre URL-API-prosjekter 189
oversikt 175
parametere 177
parameterreferanse 191
sesjonstoken, pålogging 167
skjemabasert pålogging 180
syntaks 175
TM1Server-parameteren 179
URL-escape-tegn 177
utføre handlinger på objekter 183
vise CubeViewer-objekter 186
vise webarkobjekter 183
webarktittelelementer 184
Stikkordregister
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URL-API (fortsettelse)
webarkvisningsegenskaper 184
åpne CubeViewer-objekter 186
åpne webarkobjekter 183
URL-API, parametere
AccessType 191, 195
Action 192
AdminHost 193
AutoRecalc 194
ChartType 194
Cube 195
HideDimensionBar 196
HideToolbar 196
TM1Server 196
TM1SessionId 197
Type 197
View 197
Workbook 198
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vektingsfaktorer
konsolideringer
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TM1 for utviklere

verdier
avledede med regler 49
vinduer
dimensjonsredigerer 17
opprette kube 33
visningsformater
definere 15
kubeverdier 14
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webark
definere egenskaper 97
webarkobjekter
hyperlinker til applikasjonsfiler som er lastet opp
med JavaScript-bibliotek 203
med URL-API 183
Workbook-klasse 210, 220
egenskaper 211
metoder 217
write-tilgangsrettighet 112
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