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Wprowadzenie
Program IBM® Cognos TM1 Performance Modeler służy do budowania modeli, w których
można stosować wymiary, kostki, odsyłacze i reguły. Pozwala tworzyć aplikacje na podstawie
widoków kostek, przypisywać przepływ pracy i konfigurować zabezpieczenia. Po wykonaniu
tych czynności użytkownik może wdrożyć aplikacje, zarządzać nimi oraz je obsługiwać.

Znajdowanie informacji
W celu znalezienia dokumentacji produktu IBM Cognos w sieci WWW, wraz z całą
przetłumaczoną dokumentacją, należy uzyskać dostęp do jednego z Centrów informacyjnych
IBM Cognos (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp). Uwagi do wydania
są publikowane bezpośrednio w Centrach informacyjnych i zawierają odsyłacze do
najnowszych not technicznych i poprawek APAR.

Ułatwienia dostępu
Ułatwienia dostępu ułatwiają obsługę oprogramowania użytkownikom niepełnosprawnym
ruchowo, np. niedowidzącym lub niepełnosprawnym ruchowo. Program Cognos TM1
Performance Modeler jest wyposażony w funkcje ułatwień dostępu. Informacje na temat tych
funkcji zawiera sekcja Dodatek A, “Ułatwienia dostępu”, na stronie 175 w niniejszym
dokumencie.
Dokumentacja oprogramowania IBM Cognos w formacie HTML także wyposażona jest w
ułatwienia dostępu. Dokumenty w formacie PDF mają charakter materiałów uzupełniających i
nie zawierają dodatkowych ułatwień dostępu.

Informacje dotyczące przyszłych zmian i funkcji
Niniejsza dokumentacja opisuje aktualne funkcje produktu. W dokumentacji mogą pojawiać
się odwołania do elementów, które nie są jeszcze dostępne. Przedstawione informacje nie
powinny być traktowane jako podstawy do wnioskowania o dostępność funkcji. Wszelkie
odwołania i informacje nie stanowią zobowiązania, obietnicy ani zobowiązania prawnego do
dostarczania jakiegokolwiek materiału, kodu lub funkcji. O programowaniu i udostępnianiu
funkcji w określonym czasie decyduje wyłącznie firma IBM.

Zastrzeżenie dotyczące przykładów
Spółka Przykładowe biuro wycieczek, Sprzedaż WIO, wszelkiego rodzaju modyfikacje
nazwy Wycieczki i obozy oraz przykłady planowania stanowią fikcyjne procedury i nazwy
biznesowe, które zostały wykorzystane wraz z danymi przykładowymi do projektowania
przykładowych aplikacji dla IBM i klientów IBM. Te fikcyjne dane obejmują informacje o
transakcjach sprzedaży, dystrybucji produktów, wskaźnikach finansowych i zasobach
kadrowych. Wszelkie podobieństwo do rzeczywistych nazw, nazwisk, adresów, numerów
kontaktowych lub wartości transakcji jest przypadkowe. Inne pliki przykładowe mogą
zawierać dane fikcyjne wprowadzone ręcznie lub wygenerowane maszynowo, kompilacje
danych rzeczywistych pochodzących ze źródeł naukowych lub ogólnodostępnych bądź dane
wykorzystane do tworzenia aplikacji przykładowych za zgodą właściciela praw autorskich do
nich. Nazwy produktów występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi
odpowiednich podmiotów. Powielanie bez upoważnienia jest zabronione.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2013
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Rozdział 1. Co nowego
Ta sekcja zawiera listę nowych, zmienionych i usuniętych opcji dla tej wersji.
Pomoże Ci ona zaplanować strategie aktualizacji i wdrażania aplikacji oraz określić
wymagania dotyczące szkolenia użytkowników.
Najbardziej aktualną wersję dokumentacji produktu można znaleźć w Centrum
informacyjnym oprogramowania IBM Cognos TM1(http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ctm1/
v10r2m0/index.jsp)

Nowe funkcje w wersji 10.2.0
Na poniższej liście przedstawiono nowe funkcje w programie IBM Cognos TM1
wprowadzone od czasu ostatniego wydania.

Nowe obliczenie kostki
W aktualnej wersji obliczenie, którego zakres obejmie całą wymiarowość kostki, można
definiować w taki sam sposób, jak w przypadku definiowania obliczenia dla wymiarów.
Obliczenia kostek upraszczają tworzenie reguł umożliwiających ukończenie wspólnych
operacji modelowania, takich jak zarządzanie i obsługa modelu. Dodanie obliczenia pozwala
nadać modelowi znaczenie poprzez dostarczenie dodatkowych informacji pochodzących ze
źródła danych.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Obliczenia kostek” na stronie 47.

Nowe rozwiązanie Cognos TM1 Scorecarding
Rozwiązanie związane z obsługą kart wyników w programie IBM Cognos TM1 łączy
możliwości obsługi kart wyników i zarządzania strategiami w Cognos TM1, zapewniając
lepszą integrację zarządzania wydajnością z funkcjami planowania.
Możliwe jest tworzenie rozwiązań związanych z obsługą kart wyników, które będą zawierać
interaktywne diagramy oddziaływania, mapy strategii i diagramy niestandardowe
przeznaczone do monitorowania kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Dane bazowe są
przechowywane w programie Cognos TM1 i mogą być publikowane do użytkowników w
IBM Cognos Insight, IBM Cognos TM1 Web i IBM Cognos Workspace jako interaktywne
kokpity. Wymiar Metryki i definicja wskaźnika metryk tworzą kostkę Metryki. Kostka
Metryki służy do przechowywania i zarządzania danymi używanymi do generowania
diagramów oddziaływania, map strategii i diagramów kart wyników.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Rozdział 12, “Cognos TM1 Scorecarding”, na
stronie 131.

Nowa optymalizacja dostawcy
TM1 Performance Modeler w aktualnej wersji może automatycznie generować proponowany
zbiór dostawców dla kostek w modelu. Zbiór jest generowany bez względu na to, czy reguły
są definiowane ręcznie przez projektanta, czy są generowane automatycznie z obliczeń i
odsyłaczy.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2013

1

Użytkownik tworzący model może również eksportować raport z analizy dostawców, aby
uzyskać informacje na temat proponowanych dostawców bez konieczności rzeczywistego
zapisywania dostawców w modelu.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Automatycznie wygenerowane reguły i
dostawcy” na stronie 67.

Funkcjonalność pełnej listy wyboru
IBM Cognos TM1 10.2.0 udostępnia nowe funkcje obsługi statycznych list wyboru i
umożliwia ustawienie listy wyboru w komórce liczbowej.
IBM Cognos TM1 w aktualnej wersji obsługuje statyczne listy wyboru i umożliwia
ustawienie listy wyboru w komórce liczbowej.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Tworzenie list wyboru” na stronie 34.

Procesy TurboIntegrator wywoływane z czynności przepływu
pracy
Proces komponentu TurboIntegrator można teraz zainicjować tuż przed lub tuż po czynności
w ramach przepływu pracy.
Można na przykład wyzwolić proces komponentu TurboIntegrator w celu sprawdzenia
poprawności danych przed wykonaniem czynności Zatwierdź. Można również przenieść dane
dotyczące konkretnego węzła hierarchii zatwierdzania do innej aplikacji niezwłocznie po
wykonaniu czynności Wprowadź.
Proces uruchamiania czynności w ramach przepływu pracy można zaprojektować na serwerze
Cognos TM1 Applications bez konieczności edycji jakichkolwiek obiektów związanych z
systemem.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Konfigurowanie procesu komponentu
TurboIntegrator wykonywanego w ramach czynności przepływu pracy” na stronie 113.

Udoskonalenia w zakresie edycji dowiązań
W programie Cognos TM1 10.2.0 elementy źródłowe i docelowe dowiązań można wybierać
osobno, a następnie wklejać pary elementów źródłowych/docelowych.
Dodatkowo odwzorowanie automatyczne można przekształcić na odwzorowanie ręczne,
jednocześnie zachowując pary odwzorowanych elementów.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Nawiązywanie korespondencji i tworzenie
odwzorowań wymiarów” na stronie 58.

Drążenie wszerz
W programie IBM Cognos TM1 10.2.0 można korzystać z odsyłacza, który będzie
przedstawiany jako relacja drążenia wszerz. Użytkownik może skonfigurować orientację
widoku uzyskanego z drążenia.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Tworzenie obiektów drążenia wszerz w
odsyłaczach” na stronie 64.
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Ponowne użycie hierarchii zatwierdzania
W programie Cognos TM1 10.2.0 można wdrażać aplikacjęTM1 Applications do różnych
przekrojów jednej kostki.
Produkt IBM Cognos TM1 10.2.0 zapewnia możliwość ponownego wykorzystania hierarchii
zatwierdzania lub sekcji hierarchii zatwierdzania w różnych aplikacjach za pośrednictwem
produktu TM1 Applications. Dzięki tej funkcji możliwe jest utworzenie dwóch różnych
widoków odpowiadających procesom tworzenia budżetu i prognozy, które mogą działać w
różnych harmonogramach, korzystając przy tym nadal z tych samych elementów-liści. I
podobnie — widoki można tworzyć za pomocą tych samych elementów-liści, których
zwijanie przebiega na różne sposoby. Na przykład może istnieć widok, który zwija się
regionalnie, oraz inny widok, który wykorzystuje te same elementy, a zwija się na podstawie
dojrzałości.
Nowy typ wymiaru — nazywany wymiarem sterującym — definiuje zakres hierarchii
zatwierdzania, wykorzystując podzbiór sterujący.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Wdrażanie wielu aplikacji do różnych
przekrojów jednej kostki” na stronie 15.

Ograniczanie widoków dla recenzentów lub planistów
Istnieje możliwość zidentyfikowania konkretnych widoków dla recenzentów lub planistów.
Istnieje możliwość projektowania różnych widoków przeznaczonych dla recenzentów lub
planistów. Przykładowo recenzent może wyświetlać podsumowania wyższego poziomu, a
planista więcej widoków szczegółowych.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Projektowanie widoków dla recenzentów lub
planistów” na stronie 17.

Procesy TurboIntegrator wywoływane z czynności przepływu
pracy
Proces komponentu TurboIntegrator można teraz zainicjować tuż przed lub tuż po czynności
w ramach przepływu pracy.
Można na przykład wyzwolić proces komponentu TurboIntegrator w celu sprawdzenia
poprawności danych przed wykonaniem czynności Zatwierdź. Można również przenieść dane
dotyczące konkretnego węzła hierarchii zatwierdzania do innej aplikacji niezwłocznie po
wykonaniu czynności Wprowadź.
Proces uruchamiania czynności w ramach przepływu pracy można zaprojektować na serwerze
Cognos TM1 Applications bez konieczności edycji jakichkolwiek obiektów związanych z
systemem.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Procesy TurboIntegrator wywoływane z czynności
przepływu pracy”.

Nowy program narzędziowy TM1 Applications Maintenance
Nowy program narzędziowy IBM Cognos TM1 Applications Maintenance umożliwia
wykonanie wielu działań z poziomu wiersza komend.
Program narzędziowy Cognos TM1 Application Maintenance to program interfejsu wiersza
komend ułatwiający administratorom wykonywanie czynności, których realizacja była
wcześniej możliwa za pośrednictwem portalu Cognos TM1.
Rozdział 1. Co nowego
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Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Automatyzacja zadań za pomocą programu
narzędziowego Cognos TM1 Application Maintenance” na stronie 122.

Tworzenie diagramu modelu Pokaż przepływ danych
W programie Cognos TM1 Performance Modeler 10.2.0 widoczny jest graficzny diagram
przepływu, który odwzorowuje przepływ danych z kostki do kostki w modelu.
Dla diagramu modelu można zastosować układ automatyczny lub można ustawić własny
układ. Kostki można pogrupować w celu łatwiejszego wyświetlania, a dodatkowo kostki i
odsyłacze można otwierać z diagramu przepływu danych. Diagramy przepływu danych
ułatwiają wizualizowanie struktury kostek i wymiarów Cognos TM1.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Przedstawianie przepływu danych w
programie Cognos TM1 Performance Modeler” na stronie 9.

Ulepszona funkcja przesyłania obiektów modelu i aplikacji
Nowy Edytor specyfikacji przesyłania pozwala twórcom modeli na łatwiejsze zarządzanie
obiektami kopiowanymi z systemu źródłowego do docelowego.
W procesie przesyłania wprowadzono następujące ulepszenia:
v Dodanie Edytora specyfikacji przesyłania
v Ulepszenie obsługi zależności obiektu w modelu
v Tworzenie specyfikacji przesyłania
v Automatyzacja procesu przesyłania
v Przesyłanie danych komórki
v Przesyłanie dużych struktur modelu
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Przesyłanie obiektów modelu i aplikacji” na
stronie 97.

Nowy sposób zarządzania aplikacjami w programie TM1
Performance Modeler
Dostęp do wielu funkcji aplikacji można teraz uzyskać dwukrotnie klikając nazwę aplikacji
na karcie Projekt aplikacji w programie TM1 Performance Modeler.
Więcej informacji zawiera temat “Zarządzanie aplikacjami w programie Cognos TM1
Performance Modeler” w dokumentacji IBM Cognos TM1 Applications — Podręcznik.

Nowe funkcje importu modeli Cognos Planning do programu
Cognos TM1
Opcja Importuj model Cognos Planning ułatwia budowanie modelu Cognos Planning za
pomocą komponentu IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Opcja importu korzysta z pliku .XML definicji aplikacji, który jest generowany z modelu
Cognos Planning. Plik umożliwia rozpoczęcie pracy z wymiarami, kostkami i odsyłaczami
potrzebnymi do zbudowania modelu w programie Cognos TM1 Performance Modeler.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Dodatek D, “Importowanie modeli Cognos
Planning do programu Cognos TM1”, na stronie 187.
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Rozdział 2. Pierwsze kroki z programem Cognos TM1
Performance Modeler
W programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler można tworzyć aplikacje
przeznaczone do użycia w programie IBM Cognos TM1 Applications.
Aplikacje są oparte na modelach, które zawierają wymiary, kostki i odsyłacze. Za pomocą
programu Cognos TM1 Performance Modeler można zarządzać aplikacjami, można im
przypisywać zabezpieczenia, a także tworzyć dla nich przepływ pracy.
Utwórz model zawierający obiekty: wymiar, kostkę i łącze. Ten model zawiera obiekty
wymagane do utworzenia aplikacji. Z logiki w formułach i łączach można tworzyć reguły i
skrypty dostawców. Reguły określają format i prezentację danych, a ponadto mogą nimi
manipulować. Oprócz korzystania z generowanych reguł można również ręcznie tworzyć
reguły. Ładowanie danych do aplikacji jest wykonywane przez import danych i utworzenie
procesów komponentu TurboIntegrator.
Utwórz aplikacje oparte na obiektach zawartych w modelu przeznaczonym do użytku w
programie Cognos TM1 Applications. Utwórz kostki oparte na wymiarach, jakie istnieją w
modelu. Użyj łączy w celu utworzenia połączeń między kostkami. Uwzględnij widoki w
aplikacji, aby zdefiniować sposób ich wyświetlania użytkownikowi końcowemu. Skonfiguruj
przepływ pracy, aby określić, w jaki sposób planiści będą wchodzić w interakcje z aplikacją.
Zdefiniuj domyślną prezentację aplikacji - w tym układ i stosowane języki. Skonfiguruj
zabezpieczenia na podstawie grup, aby zdefiniować działania, jakie członkowie grup mogą
wykonywać w aplikacji. Można użyć zabezpieczeń IBM Cognos Access Manager lub
zabezpieczeń Cognos TM1.
Administratorzy mogą modyfikować istniejącą aplikację. Na przykład: mogą zaktualizować
obiekty modeli, dodawać i usuwać użytkowników, a także zmieniać ustawienia dostępu.
Administratorzy mogą również zarządzać aktualizowaniem kostek środowiska
wykonawczego, w tym również importować dane i metadane. Przed skonfigurowaniem
hierarchii zatwierdzenia należy wdrożyć aplikację.

Korzystanie z programu Performance Modeler w sieci WAN
Korzystanie z programu Performance Modeler w sieci WAN lub sieci ze znaczącym
opóźnieniem nie jest zalecane.
Program Performance Modeler może być udostępniany z komputerów klienckich z portalu
TM1 Applications, ale ten sposób udostępniania stanowi przede wszystkim uproszczoną
metodę wdrażania dla projektantów, którzy pracują w sieci LAN. Użytkownicy, którzy
znajdują się w lokalizacjach zdalnych względem serwera TM1 Server, powinni uzyskiwać
dostęp do programu TM1 Performance Modeler za pomocą sesji zdalnego pulpitu (lub
podobnej technologii cienkiego klienta) do komputera lokalnego dla serwera TM1 Server.

Logowanie się do programu Cognos TM1 Applications
Zanim możliwe będzie uruchomienie programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler,
użytkownik musi zalogować się do produktu IBM Cognos TM1 Applications. Gdy
użytkownik po raz pierwszy zaloguje się do programu, musi określić kilka parametrów
konfiguracyjnych dotyczących konkretnej implementacji programu.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2013
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Po ustawieniu tych parametrów logowanie sprowadzać się będzie do podania poprawnej
nazwy użytkownika i hasła dla serwera IBM CognosTM1 , na którym rezydują aplikacje
planistyczne programu Cognos TM1 Applications.
Po początkowym udostępnieniu i skonfigurowaniu programu Performance Modeler można
uruchomić program Performance Modeler bezpośrednio z menu Start systemu Windows lub
za pomocą skrótu dostępnego na pulpicie.

Procedura
1. W przeglądarce WWW wprowadź adres instalacji Cognos TM1 Applications, zwykle
http://server_name:9510/pmpsvc.
2. Wprowadź nazwę i hasło użytkownika.
W celu utworzenia aplikacji planistycznych Cognos TM1 Applications i zarządzania nimi
należy użyć nazwy użytkownika należącego do grupy ADMIN na serwerze Cognos TM1.
Aby tworzyć aplikacje i zarządzać nimi na wielu serwerach Cognos TM1 na każdym z
nich należy użyć tej samej nazwy i hasła użytkownika administracyjnego.
3. Kliknij przycisk OK.
4. Pole Aplikacje planistyczne zawiera listę wszystkich serwerów Cognos TM1
zarejestrowanych na serwerze administracyjnym. Wybierz serwer, którego chcesz używać
dla aplikacji planistycznej środowiska Cognos TM1 Applications.
5. Kliknij przycisk OK.

Uruchamianie programu Cognos TM1 Performance Modeler
W programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler można tworzyć aplikacje środowiska
IBM Cognos TM1 Applications i zarządzać nimi.

Zanim rozpoczniesz
Aby możliwe było tworzenie aplikacji środowiska Cognos TM1 Applications i zarządzanie
nimi, użytkownik musi należeć do grupy ADMIN na serwerze TM1 .

Procedura
1. Zaloguj się do środowiska Cognos TM1 Applications.
2. Kliknij ikonę Zamodeluj dane
Modeler.

, aby uruchomić program Cognos TM1 Performance

Wyniki
Po otwarciu programu Cognos TM1 Performance Modeler wyświetlany jest przewodnik po
projektowaniu modeli.
Uwaga:
Jeśli program Performance Modeler zostanie otwarty względem serwera TM1, który zawiera
jeden lub większą liczbę uszkodzonych widoków kostki, wówczas zostanie wygenerowane
ostrzeżenie i żaden widok (poprawny ani niepoprawny) nie zostanie wyświetlony w kostce,
której dotyczy uszkodzenie.

Porządkowanie treści za pomocą folderów
Foldery umożliwiają porządkowanie treści i tworzenie odpowiednich kategorii.
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Domyślnie istniejące obiekty na serwerze TM1 są grupowane w folderach porządkowanych
wg typu treści w następujący sposób:
v Wymiary
v Kostki
v Odsyłacze
v Procesy
v Zestawy procesów
Sposób porządkowania treści można dostosować do własnych potrzeb. Na przykład:
użytkownik może chcieć nadawać folderom nazwy po zbudowaniu aplikacji. Treść dotycząca
danej aplikacji może być wówczas zapisana w odpowiednim folderze. Można również
utworzyć folder o nazwie Wymiary współużytkowane, zawierający wymiary używane przez
wiele aplikacji.
Struktura folderu powinna stanowić dopełnienie sposobu porządkowania pracy. Odpowiednia
struktura folderu może zwiększyć efektywność wielu pracujących jednocześnie
użytkowników.

Tworzenie folderów
Foldery umożliwiają zapisywanie treści w sposób wygodny dla użytkownika.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu z listy Nowy
kliknij opcję Foldery.
2. Wprowadź nazwę nowego folderu i kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie obiektów sterujących
Wyświetlanie obiektów sterujących pozwala zobaczyć ustawienia zabezpieczeń i niektóre
atrybuty obiektów.

O tym zadaniu
Obiekty sterujące są generowane przez serwer IBM Cognos TM1 w celu wykonywania
określonych zadań. Po określeniu, że elementy sterujące są widoczne, zostają one
wyświetlone w panelu Projekt modelu. Nazwy tych obiektów zawsze rozpoczynają się od
prawego nawiasu klamrowego (}). Na przykład: konfigurowane są zabezpieczenia dla
komórek w kostce o nazwie plan_budżetu. Kostka zabezpieczeń komórki o nazwie
}CellSecurity_plan_budżetu zostanie wyświetlona w obszarze Obiekty sterujące, Kostki.

Procedura
1. Kliknij ikonę Menu działań
, a następnie kliknij Pokaż obiekty sterujące. Obok
nazwy opcji wyświetlany jest znacznik wyboru. Wyświetlony zostanie folder Obiekty
sterujące wraz z podfolderami, które zawierają obiekty sterujące.
, a następnie kliknij
2. Aby ukryć elementy sterujące, kliknij ikonę Menu działań
przycisk Pokaż obiekty sterujące. Znacznik obok nazwy opcji oraz folder Obiekty
sterujące przestają być widoczne.

Wyświetlanie szczegółów obiektów
Szczegóły obiektów można wyświetlać w przeglądarce obiektów oraz w panelu Właściwości.

Rozdział 2. Pierwsze kroki z programem Cognos TM1 Performance Modeler
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Obiekty należy umieścić w panelu Projekt modelu lub w panelu Projekt aplikacji. Podczas
projektowania modelu lub aplikacji można wyświetlić obiekty na panelu w widoku bardziej
szczegółowym — w tym celu należy kliknąć je dwukrotnie. Po dwukrotnym kliknięciu
szczegóły dotyczące obiektu zostaną wyświetlone w dwóch miejscach:
v przeglądarka obiektów
v panel Właściwości

Przeglądarka obiektów
Każda przeglądarka obiektów zawiera kartę z nazwą obiektu oraz ikoną, która wskazuje jeden
z typów obiektów przedstawionych w poniższej tabeli:
Typ obiektu

Ikona

Wymiar

Podzbiór

Kostka

Widok kostki

Odsyłacz

Proces
Zestaw procesów

Reguły

Dodatkowo widoczna jest graficzna reprezentacja struktury obiektu. Widok jest inny dla
każdego typu obiektu. Na przykład: przeglądarki kostek wyświetlają formularz planistyczny
dwóch wymiarów plus filtry kontekstowe dla dodatkowych wymiarów. Przeglądarki
wymiarów wyświetlają formularz planistyczny elementów i właściwości. Przeglądarki
odsyłaczy wyświetlają dwa połączone obiekty plus strzałki kierunkowe, które wskazują
sposób, w jaki elementy obiektu łączą się ze sobą.

Panel Właściwości
Panel Właściwości zawiera listę właściwości aktualnie wybranego obiektu, np. nazwa, typ
obiektu, liczba elementów i powiązane obiekty. Niektóre, z powiązanych obiektów zawierają
hiperłącza. Kliknięcie jednego z tych hiperłączy spowoduje, że połączony obiekt zostanie
otwarty w przeglądarce obiektów.
Jednym ze sposobów używania panelu Właściwości jest porównanie obiektu w przeglądarce z
obiektem w panelu Projekt modelu. Na przykład: w przeglądarce obiektów zostanie
wyświetlona kostka. Kliknij raz drugą kostkę w panelu Projekt modelu. Wymiary drugiej
kostki zostaną wyświetlone w panelu Właściwości. Teraz można porównać wymiary panelu
Właściwości z wymiarami przeglądarki obiektów.
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Przedstawianie przepływu danych w programie Cognos TM1
Performance Modeler
Graficzną reprezentację aplikacji można wyświetlić, korzystając z opcji Pokaż przepływ
danych w programie Cognos TM1 Performance Modeler.
Aby wyświetlić reprezentację graficzną aplikacji:
1. Zaimportuj aplikację do programu Cognos TM1 Performance Modeler.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację na karcie Projekt aplikacji.
3. Wybierz opcję Pokaż przepływ danych.
Zostanie wyświetlony diagram przedstawiający kostki i reguły aplikacji:

W diagramie przepływu można wykonywać następujące czynności:
v Zaznaczać i usuwać zaznaczenia odsyłaczy do reguł, odsyłaczy do procesów, reguł lub
dostawców w celu kontrolowania sposobu wyświetlania tych elementów w bieżącej
aplikacji.
v Kontrolować stopień powiększenia za pomocą opcji + oraz -.
v Korzystać z opcji Resetuj układ, aby uporządkować diagram w najbardziej logiczny
sposób.

Rozdział 2. Pierwsze kroki z programem Cognos TM1 Performance Modeler
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v Przeciągać elementy do nowych lokalizacji. A jeśli w panelu otwarty jest co najmniej jeden
diagram, a kliknięty obiekt jest obiektem, który może zostać dodany, wówczas można użyć
opcji Do diagramu przepływu danych.
v Klikać dwukrotnie elementy w celu wyświetlenia ich wartości w panelu Właściwości.
v Klikać dwukrotnie ikony Reguła lub Odsyłacz w modelu, aby wyświetlać okna edycji
odsyłaczy i reguł.
v Klikać dwukrotnie nazwy obiektów w celu otwarcia wymiaru do edycji. Należy zamknąć
nową kartę, aby wrócić do diagramu przepływu.
v Przeciągać obiekt z panelu Obiekty TM1 na diagram, aby dodać go do modelu i wyświetlić
relacje między nowymi a istniejącymi obiektami.
v Wyeksportować diagram do pliku.
v Zgrupować i rozgrupować. Nowy diagram można również utworzyć z danych
zgrupowanych.
v Usunąć z diagramu.
v Usunąć z grupy.
v
Funkcja Pokaż przepływ danych nie może być używana w celu zmiany struktury modelu. Ta
funkcja służy do udostępniania reprezentacji wizualnej istniejącej struktury.

Szukanie w wielu widokach
Szukanie w wielu widokach pomaga użytkownikowi zdecydować, który widok jest
najbardziej odpowiedni lub czy konieczne jest utworzenie nowego widoku, który wyświetli
dane dokładnie w pożądany sposób.

Procedura
1. Otwórz obiekt. Obiekt zostanie wyświetlony w przeglądarce obiektów.
2. Powtórz krok 1 dla dodatkowych obiektów. Karty dla każdej przeglądarki będą widoczne
w panelu. Cała treść jest jednak wyświetlana tylko dla ostatnio otwartego widoku. Jeśli
widoki są wyświetlane w tej orientacji, możliwe jest wyświetlenie tylko jednego widoku
w danym czasie.
3. Widoki należy układać w stos, jeden na drugim.
a. Kliknij kartę widoku i przeciągaj ją, aż nastąpi zmiana kursora z ikony obiektu
w strzałkę w dół
.
warstwowego
b. Zwolnij przycisk myszy.
c. Powtórz te kroki, aby ułożyć stos dodatkowych widoków.

Analizowanie zależności obiektu
Przeprowadź analizę zależności obiektu, aby sprawdzić, na które obiekty będzie wpływało
jego usunięcie.

O tym zadaniu
Obiekty tworzą relacje z innymi obiektami. Na przykład: kostka może być powiązana z inną
kostką. Lub wymiar może być częścią struktury kostki. Jeśli usunięcie jednego obiektu
wpływa na właściwości innego, ten drugi obiekt jest nazywany obiektem zależnym.
A zatem jeśli dana kostka jest powiązana z inną, pierwsza z nich jest obiektem zależnym.
Wynika to z tego, że usunięcie drugiej kostki spowoduje powstanie niepoprawnego odsyłacza
do pierwszej kostki. Podobnie, jeśli dany wymiar jest częścią kostki, kostka jest obiektem
zależnym, ponieważ usunięcie wymiaru wpłynie na strukturę kostki.
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Możliwe jest wyświetlanie wszystkich obiektów zależnych wybranych obiektów. Może to
pomóc w podjęciu decyzji, których obiektów nie należy usuwać. W przypadku próby
usunięcia obiektu, który ma obiekty zależne, pojawi się zachęta, aby najpierw usunąć
wszystkie zależności.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu rozwiń folder.
2. Wybierz co najmniej jeden obiekt.
Uwaga: Zaznacz kilka obiektów, klikając je i jednocześnie przytrzymując klawisz Ctrl.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone elementy, a następnie kliknij opcję Pokaż
wyświetlone zostaną wszystkie obiekty zależne
zależności. Na karcie Zależności
wszystkich wybranych obiektów.
4. Aby otworzyć obiekt zależny w przeglądarce, kliknij jego odsyłacz.
5. Aby posortować wiele zależności wykonaj następujące działania:
a. Kliknij nagłówek kolumny Obiekt, aby posortować wybrane obiekty.
b. Kliknij nagłówek kolumny Wymagany przez, aby posortować obiekty zależne.

Rozdział 2. Pierwsze kroki z programem Cognos TM1 Performance Modeler
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Rozdział 3. Projektowanie modeli i aplikacji
Dostępne są dwa różne przewodniki projektowania: Projekt modelu i Projekt aplikacji.
Projekt modelu zawiera informacje o kolejnych krokach projektowania kostek i wymiarów,
tworzących podstawę modeli analizy finansowej.
Projekt aplikacji ułatwia pracę podczas tworzenia aplikacji, którą użytkownicy mogą
przeglądać i do której mogą wnosić swój wkład; zawarte informacje obejmują wdrażanie,
sprawdzanie poprawności i definiowanie zabezpieczeń.

Projekt modelu
Uruchamiany z portalu aplikacji IBM Cognos panel Projekt modelu prowadzi użytkownika
przez proces tworzenia wymiarów, kostek i odsyłaczy w celu zdefiniowania logiki biznesowej
dla aplikacji.

Definiowanie wymiarów modelu
Punkt dotyczący wymiarów zawiera informacje na temat sposobu tworzenia wymiarów,
takich jak Plan kont, Produkty, Czas i Wersje, używanych w aplikacji.
Ta część panelu Projekt modelu pozwala nie tylko zdefiniować wymiary, ale również
wypełnić je i określić pozostałe atrybuty i obliczenia wymagane w modelu.
Pojęcia pokrewne:
Rozdział 4, “Tworzenie i formatowanie wymiarów”, na stronie 21
Aby udostępnić dane do wprowadzania i analizowania, najpierw należy zapisać dane w
postaci wymiarów.

Budowanie kostek
Kolejnym krokiem w procesie modelowania danych biznesowych jest użycie zdefiniowanych
wymiarów do budowani kostek.
Okno Projekt modelu umożliwia utworzenie kostek spełniających wymagania biznesowe,
takie jak planowanie sprzedaży czy analiza wydatków, z zastosowaniem odpowiednich
wymiarów.
Pojęcia pokrewne:
Rozdział 5, “Tworzenie kostek”, na stronie 37
Kostka jest składnicą danych w modelu. Jest wielowymiarowa, zawiera wiersze, kolumny i
dowolną liczbę stron. Do utworzenia aplikacji można użyć jedną lub większą liczbę kostek.

Łączenie kostek
Okno Projekt Modelu umożliwia tworzenie odsyłaczy pozwalających na przenoszenie danych
pomiędzy kostkami.
Ta możliwość pomaga tworzyć odsyłacze, na przykład w celu utworzenia odwołania do
danych założeń w kostce.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2013
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Pojęcia pokrewne:
Rozdział 6, “Tworzenie odsyłaczy”, na stronie 57
Odsyłacze tworzą relacje, które umożliwiają przenoszenie danych z jednej kostki do drugiej.

Tworzenie reguł i procesów
Reguły i procesy można tworzyć w panelu Projekt modelu.
Wymiary, obliczenia i odsyłacze powodują automatyczne generowanie reguł i dostawców.
Odsyłacze mogą również generować procesy.
Opcjonalnie można utworzyć reguły zaawansowanych obliczeń oraz procesy zarządzania i
utrzymania modelu. Procesy można następnie pogrupować w zestawy procesów na potrzeby
bieżącego utrzymania.
Pojęcia pokrewne:
Rozdział 7, “Zarządzanie regułami i dostawcami”, na stronie 67
Za pomocą Edytora reguł można tworzyć reguły w oprogramowaniu IBM Cognos TM1 i
zarządzać tymi regułami.

Projekt aplikacji
Po utworzeniu modelu procesu biznesowego można utworzyć aplikację, umożliwiającą
użytkownikom jego przeglądanie i wnoszenie własnego wkładu.
Aplikacja identyfikuje widoki kostek, arkusze WWW i inne obiekty, jakie są potrzebne
recenzentowi lub kontrybutorowi do wykonania ich pracy. Po zaprojektowaniu aplikacji
zostaje ona wdrożona, dzięki czemu staje się dostępna, i definiowane są dla niej
zabezpieczenia, tak aby wyłącznie uprawnieni użytkownicy mieli dostęp do tej części planu,
która jest im potrzebna.

Definiowanie hierarchii zatwierdzania
Jeśli dana aplikacja wymaga hierarchii zatwierdzania, tutaj następuje dowiązanie używanego
podzbioru do aplikacji.
W przypadku aplikacji typu Zatwierdzanie i Odpowiedzialność należy zdefiniować podzbiór
wymiaru, który będzie używany jako hierarchia zatwierdzania. W przypadku innych typów
aplikacji definiowanie hierarchii zatwierdzania nie jest wymagane.
Element skonsolidowany w hierarchii zatwierdzania musi korzystać także z wszystkich
elementów podrzędnych z podzbioru hierarchii zatwierdzania. Na przykład rozważmy
następującą hierarchię zatwierdzania:
v Regiony łącznie
–
–
–
–

Północ
Wschód
Południe
Zachód

Ta hierarchia zatwierdzania, w której element Regiony łącznie jest elementem głównym, musi
korzystać z wszystkich czterech regionów na poziomie liści. Jeśli wymagane jest wdrożenie
aplikacji TM1 Application, która zawiera elementy Północ i Wschód, ale nie zawiera
elementów Południe ani Zachód, wówczas należy zdefiniować nową konsolidację nad Północ
i Wschód, a następnie użyć tej nowej konsolidacji jako hierarchii zatwierdzania. Na przykład:
v Regiony łącznie
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– Północ i Wschód
- Północ
- Wschód
– Południe
– Zachód
Zadania pokrewne:
“Definiowanie hierarchii zatwierdzania” na stronie 112
Hierarchia zatwierdzania określa przepływ pracy w aplikacji użytkownika.

Wdrażanie wielu aplikacji do różnych przekrojów jednej kostki
Jeśli dane są zapisywane w różnych przekrojach, hierarchia zatwierdzania może być użyta w
kilku aplikacjach.
Jeśli dane nie nakładają się, hierarchie zatwierdzania można ponownie zastosować w
aplikacjach lub w ich sekcjach.
Można na przykład utworzyć aplikację dla budżetu oraz aplikację dla prognozy korzystające z
danych należących do tej samej kostki, ale działające wg innych harmonogramów, lub
korzystające z różnych zestawień. Różne rodzaje zestawień obejmują np. zestawienia
geograficzne i zestawienia dot. dojrzałości rynkowej. Analogicznie, tę samą hierarchię
zatwierdzania można zastosować, jeśli aplikacja dla prognozy zapisuje dane w przekroju
prognozy, a aplikacja dla budżetu w przekroju budżetu. Hierarchie można również
współużytkować. Przykładowo: aplikacja korzysta z części hierarchii przeznaczonej dla
Europy, natomiast inni użytkownicy z części hierarchii przeznaczonej dla Ameryki Północnej.
Aby współużytkować hierarchię zatwierdzania, należy zdefiniować w aplikacji wymiar
sterujący i podzbiór, co pozwoli kontrolować zakres kontekstu innego wymiaru, np.
wersja_planu. Wymiar sterujący określa maksymalne prawa dostępu dla dowolnego
użytkownika aplikacji. W przypadku elementów wymiaru sterującego dostępnych do zapisu
uprawnienia użytkowników są określane wg uprawnień hierarchii zatwierdzania.
Uwaga: Wymiar sterujący tworzy podzbiór definiujący widoczne przekroje wymiaru
sterującego. Podzbioru sterującego nie należy zmieniać ani usuwać.
Aby rozpocząć pracę z kartami Hierarchia zatwierdzania i Wymiar sterujący, w portalu kliknij
ikonę Zarządzaj prawami

.

Na karcie Hierarchia zatwierdzania dostępne są opcje Węzeł, Grupa, Prawo, Głębokość
recenzji oraz Głębokość widoku dotyczące danej hierarchii zatwierdzania. Ten przykład
przedstawia hierarchię zatwierdzania dla aplikacji Prognoza 2004, która korzysta z hierarchii
Jednostka TBU (Total Business Unit) w celu przypisania praw Review do grupy 1000
użytkowników. Jednostka TBU (Total Business Unit) zawiera hierarchie Europa, Ameryka
Północna, PacRim oraz RŚ.

Rozdział 3. Projektowanie modeli i aplikacji
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1. Nazwa aplikacji
2. Przypisane prawa
3. Nazwa hierarchii zatwierdzania
4. Zawartość hierarchii zatwierdzania
Karta Wymiar sterujący umożliwia ustawienie uprawnień dostępu w aplikacji dla dowolnego
przekroju. W tym przykładzie karta Wymiar sterujący przedstawia, że użytkownicy
uzyskujących dostęp do aplikacji Budżet 2004 mogą zapisywać do przekroju Budżet na RP
2005. Pozostałe przekroje korzystają z prawa do odczytu, dzięki czemu dane aplikacji są dla
nich widoczne, ale nie mają możliwości zapisu. Aplikacja Prognoza na RP 2004 wg
dojrzałości nie ma przypisanych żadnych uprawnień, co oznacza, że żadne dane nie są
dostępne dla użytkowników.

Uwaga: Prawa dla wymiaru sterującego nie są przesłaniane przez zabezpieczenia programu
Cognos TM1. Wymiar sterujący określa maksymalne prawa dostępu dozwolone dla
określonego przekroju w danej aplikacji.
Po zastosowaniu tego scenariusza użytkownik należący do grupy europejskiej, który
przejmuje prawo własności i dodaje dane do aplikacji, ma możliwość zapisu jedynie w
aplikacji Budżet na RP 2004. Pozostałe przekroje są wyświetlane, ponieważ zostało dla nich
ustawione prawo do odczytu. Zgodnie z definicją uprawnień, użytkownik ten nie ma
możliwości zapisu w przekroju Prognoza.

Definiowanie widoków i arkuszy WWW
Widoki i arkusze WWW wymagane dla aplikacji są identyfikowane w oknie projektowania
aplikacji.
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Przeciągnij widoki kostek i arkusze WWW z serwera TM1 do aplikacji, tak aby były dostępne
dla recenzentów lub kontrybutorów.
Zadania pokrewne:
“Definiowanie widoków aplikacji” na stronie 110
Po utworzeniu aplikacji można zdefiniować widoki, jakie będą używane w aplikacji.
“Definiowanie arkuszy WWW aplikacji” na stronie 111
Po utworzeniu aplikacji można zdefiniować arkusze WWW, jakie będą używane w aplikacji.

Projektowanie widoków dla recenzentów lub planistów
Istnieje możliwość zidentyfikowania konkretnych widoków dla recenzentów lub planistów.
Istnieje możliwość projektowania różnych widoków przeznaczonych dla recenzentów lub
planistów. Przykładowo recenzent może wyświetlać podsumowania wyższego poziomu, a
planista więcej widoków szczegółowych.
Na karcie Projekt programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler Application można
określić, które widoki będą projektowane jako widoki planisty lub recenzenta.
Widoki docelowe ułatwiają również wdrażanie kostek raportowania. Kostki raportowania
mogą zapewnić lepszą wydajność, w przypadku gdy konieczne jest przeglądanie dużej liczby
węzłów. W celu poprawy wydajności proces TurboIntegrator oparty na kostce z wieloma
regułami umożliwia raportowanie do kostki zawierającej tylko kilka reguł na potrzeby
przeglądania.
Jeśli nie określono żadnych widoków recenzenta, wówczas wszyscy użytkownicy z
uprawnieniami do przeglądania na poziomie skonsolidowanym również mają dostęp do
widoków przypisanych do planistów na poziomie liścia.
W przypadku zdefiniowania widoku jako widoku recenzentów i planistów użytkownik może
wybrać, jakiego widoku chce użyć:

W celu określenia widoku jako widok recenzenta lub planisty należy przeciągnąć widok z
panelu Obiekty TM1do lokalizacji Recenzent lub Planista.

Rozdział 3. Projektowanie modeli i aplikacji
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Wdrażanie aplikacji
Zanim recenzenci lub kontrybutorzy będą mogli korzystać z aplikacji, musi ona zostać
wdrożona w środowisku IBM Cognos TM1 Application Service.
Wdróż aplikację do portalu, aby udostępnić ją dla użytkowników korzystających z wybranych
klientów.
Zadania pokrewne:
“Sprawdzanie poprawności i wdrażanie aplikacji” na stronie 116
Proces sprawdzania poprawności pozwala upewnić się, czy wszystkie warunki wymagane do
wdrożenia aplikacji zostały spełnione.

Definiowanie zabezpieczeń
Zabezpieczenia zdefiniowane dla aplikacji ograniczają użytkownikom dostęp jedynie do tych
danych, jakie są im potrzebne do wykonania pracy.
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W przypadku aplikacji hierarchicznego przepływu pracy lub aplikacji do planowania ciągłego
należy zdefiniować zabezpieczenie dla hierarchii zatwierdzania.
Pojęcia pokrewne:
Rozdział 8, “Konfigurowanie zabezpieczeń i kontrolowanie dostępu dla grup użytkowników”,
na stronie 79
Przed wdrożeniem aplikacji w celu zapewnienia dostępu wg zabezpieczeń konieczne jest
zdefiniowanie grup użytkowników, możliwości grupy użytkowników oraz członków grupy
użytkowników.

Aktywowanie aplikacji
Ostatnim krokiem jest aktywowanie aplikacji w portalu aplikacji IBM Cognos. Po
aktywowaniu aplikacja staje się widoczna dla użytkowników, którzy nie mają uprawnień
administratora.
Zadania pokrewne:
“Aktywacja aplikacji w portalu” na stronie 121
Aplikację IBM CognosTM1 Performance Modeler należy aktywować, ponieważ dopiero po
aktywacji użytkownicy będą mogli korzystać z aplikacji w portalu aplikacji.

Konfigurowanie komentarzy w aplikacjach
Użytkownik tworzący model może ograniczyć typy plików oraz rozmiar załączników plików
w aplikacjach.
W celu ograniczenia rozmiaru i typów plików, jakie mogą być dołączane do aplikacji:

Procedura
1. Otwórz kartę Projekt aplikacji w programie Cognos TM1 Performance Modeler, aby
została wyświetlona karta Właściwości.
2. Przewiń w dół, aby wyświetlić właściwość Komentarz. Zostaną wyświetlone aktualnie
ustawione typy plików.
3. Kliknij pole, aby wyświetlić ikonę wielokropka.
4. Kliknij wielokropek, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia objaśnienia.
5. Aby kontrolować wielkość pliku, jaki może zostać załadowany na serwer TM1 Server,
wprowadź maksymalny rozmiar pliku dozwolony dla danej aplikacji.
Uwaga: Rozmiar pliku musi być mniejszy niż 500.
6. Domyślnie dozwolony jest standardowy zestaw typów plików. Można ograniczyć typy
plików, np. można uniemożliwić ładowanie plików wykonywalnych poprzez usunięcie
danego typu z listy plików dozwolonych. Kliknij wielokropek, aby dodać nowy typ pliku
lub usunąć istniejący.
7.

Rozdział 3. Projektowanie modeli i aplikacji
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Rozdział 4. Tworzenie i formatowanie wymiarów
Aby udostępnić dane do wprowadzania i analizowania, najpierw należy zapisać dane w
postaci wymiarów.
Wymiar to szeroka grupa danych pokrewnych dotyczących głównego aspektu działalności
przedsiębiorstwa — np. produktów, czasu lub regionu. Każdy wymiar obejmuje poziomy
elementów w jednej lub większej liczbie hierarchii oraz opcjonalny zestaw elementów
obliczanych lub kategorii specjalnych. Wymiary definiują formularz planistyczny karty w
środowisku IBM Cognos TM1 Applications, tworząc wiersze, kolumny i kontekst. Przed
utworzeniem wymiaru należy określić, jakie aspekty danych są powiązane, a także podjąć
decyzję o tym, jakie dane będą wymagane w wierszach lub kolumnach planów. Program IBM
Cognos TM1 Performance Modeler poprowadzi użytkownika, udostępniając odpowiednie
właściwości dla danego typu wymiaru.
Pojęcia pokrewne:
“Definiowanie wymiarów modelu” na stronie 13
Punkt dotyczący wymiarów zawiera informacje na temat sposobu tworzenia wymiarów,
takich jak Plan kont, Produkty, Czas i Wersje, używanych w aplikacji.

Tworzenie nowych wymiarów
Podczas tworzenia wymiaru konieczne jest ustawienie typu wymiaru. Typy zostały opisane w
poniższych sekcjach:

Wymiary obliczeń
Wymiar obliczenia zawiera formuły, które wykonują operacje matematyczne oraz inne
operacje dotyczące danych. Na przykład: za pomocą wymiarów obliczeń można
skonfigurować instrukcje zysków i strat dla przedsiębiorstwa lub w przypadku korzystania z
listy wyboru zapewnić użytkownikom końcowym możliwość strukturalnego wprowadzania
danych.

Wymiary czasu
Wymiar czasu zawiera elementy czasu, które są znaczące dla użytkowników, np. okresy
rozliczeń finansowych lub daty transakcji sprzedaży. Należą do nich:
v klasyczne okresy dat, np. lata, kwartały, miesiące i tygodnie,
v okresy branżowe, takie jak 13-tygodniowe okresy produkcji,
v okresy niestandardowe, takie jak lata podatkowe,
v okresy księżycowe, takie jak lata i miesiące księżycowe.

Wymiary wersji
Wymiar wersji zawiera dane z różnych iteracji elementu w aplikacji. Na przykład: konieczne
jest sprawdzenie różnic w bieżących wersjach budżetu dla kosztu dostaw i porównanie
budżetów z kosztami za lata wcześniejsze. Dane w wymiarach wersji nie powinny być
agregowane, ponieważ wymiary te zawierają wiele wpisów danych dla tego samego
elementu.
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Wymiary hierarchii
Wymiar hierarchii zawiera reprezentację struktury raportowania branży, działu lub
przedsiębiorstwa. Ten wymiar określa przepływ pracy aplikacji. W miarę jak w
poszczególnych węzłach-liściach hierarchii zatwierdzania wykonywane są prace, logika
przepływu pracy kieruje wnioski o zatwierdzenie na coraz wyższe poziomy hierarchii, aż do
najwyższego węzła. Na każdym kroku, na kolejnych poziomach hierarchii zatwierdzania,
użytkownicy mogą selektywnie edytować, recenzować lub przekazywać widoki w aplikacji, o
ile mają odpowiednie uprawnienia dostępu.

Wymiary ogólne
Wymiar ogólny zawiera elementy ogólne, takie jak listy działów, produktów i klientów.
Wymiar ogólny może być używany, jeśli dokładny typ wymiaru nie jest znany. Typ wymiaru
można zmienić na dalszym etapie.

Tworzenie wymiarów obliczeń
Wymiar obliczenia należy utworzyć, jeśli wymagane jest wykonanie obliczeń i pomiarów
dotyczących danych liczbowych.

O tym zadaniu
Wymiar obliczenia zawiera formuły, które wykonują operacje matematyczne dotyczące
danych. Na przykład: za pomocą wymiaru obliczenia można skonfigurować instrukcje
zysków i strat dla przedsiębiorstwa. Wymiar obliczenia może być również użyty jako wymiar
miar. Wymiar obliczenia zawiera następujące atrybuty:
v Nazwa — nazwa elementu.
v Format — definiowany przez użytkownika; możliwe formaty to: liczbowy, data/godzina i
tekstowy.
v Lista wyboru — odsyłacz do wymiaru lub podzbioru wstępnie zdefiniowanego.
v Charakter wariancji dodatniej — wynik w postaci wartości dodatniej, korzystny lub
niekorzystny. Ten atrybut jest używany tylko w połączeniu z wymiarem wersji. Na
przykład: wartość dodatnia dla sprzedaży i ceny będzie korzystna, ale wartość dodatnia dla
kosztów sprzedaży będzie niekorzystna.
v Obliczenie N — proste obliczenie wykonywane na poziomie liścia.
v Obliczenie C — obliczenie wykonywane na wynikach zagregowanych.
v Waga — współczynnik (zazwyczaj o wartości minus 1) umożliwiający zmianę wartości
dodatniej na ujemną. Na przykład: jeśli cena jednostkowa produktu wynosi 50 EUR, a
rabat wynosi 5 EUR, waga o wartości -1 zastosowana dla rabatu pozwoli na uzyskanie
logicznego wyniku dodawania.
v Indeks — wartość liczbowa, która umożliwia szybki dostęp do elementów.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu kliknij prawym przyciskiem myszy folder Wymiary, a
następnie kliknij ikonę Nowy

.

.
2. Kliknij ikonę Wymiar
3. Wpisz nazwę nowego wymiaru i wybierz opcję Obliczenie z listy Typ wymiaru.
4. Dodaj elementy wymiaru do atrybutu Nazwa wpisując je na listę lub kopiując i wklejając.
Na przykład: Ilość, Cena, Przychód, Koszt sprzedaży, Sprzedaż netto.
5. Zapisz wymiar.
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Tworzenie obliczeń arytmetycznych N i C
Obliczenie N to proste obliczenie wykonywane na poziomie wymiaru pomiędzy dwoma
elementami danego wymiaru, zawierającymi wartości wejściowe. Obliczenie C to obliczenie
wykonywane na wynikach zagregowanych, pozwalające uzyskać sumę skonsolidowaną.

O tym zadaniu
Wartości elementów w ramach wymiaru mogą być używane do prostych i skonsolidowanych
obliczeń z wykorzystaniem operandów arytmetycznych +(suma), -(różnica), *(mnożenie) i
/(dzielenie). Proste obliczenie jest wykonywane dla dwóch wartości wejściowych, a
obliczenie skonsolidowane dla wyników obliczeń prostych. Na przykład: Przewidywane
przychody = Ilość * Cena w przypadku obliczenia N, podczas gdy Średnia cena = Przychód
łącznie/Ilość w przypadku obliczenia C. Edytor wyrażeń ułatwia wybór najczęściej
używanych działań agregacji dla obliczenia C: Wymuszaj zero, Średnia ważona i Średni
czas.

Procedura
1. Otwórz wymiar obliczeń do edycji.
2. Można dodać proste formuły bezpośrednio do odpowiedniego elementu lub dodać
formuły za pośrednictwem edytora wyrażeń. Na przykład: aby dodać formułę
bezpośrednio do prostego obliczenia, w kolumnie Obliczenie N elementu wpisz
=<element1>*<element2>, gdzie <element1> i <element2> to elementy z
wartościami wejściowymi. Wynikiem jest produkt złożony z elementów na poziomie
liścia. Aby dodać formułę, która pozwoli uzyskać wyniki zagregowane, w kolumnie
Obliczenie C elementu wpisz =<element3>/<element4>, gdzie <element3> i
<element4> to wartości obliczone. Wynikiem jest obliczenie skonsolidowane
zagregowanej sumy.
3. Aby dodać formułę za pomocą edytora wyrażeń, kliknij komórkę, do której ma zostać
dodana formuła.
4. Kliknij przycisk Więcej w danej komórce. Zostanie otwarty edytor wyrażeń.
5. Z pola Typ operacji wybierz opcję Arytmetyczna.
6. Wybierz typ operacji: +(suma)-(różnica)*(mnożenie)/(dzielenie).
7. W polu Wyrażenie kliknij dwukrotnie operand1 w wyrażeniu
('<operand1>'*'<operand2>'). Wpisz nazwę elementu dla wartości operand1. Nazwa
elementu musi być taka sama jak nazwa elementu z atrybutu nazwa. Jeśli nazwa składa
się z dwóch słów, ujęta jest w pojedyncze cudzysłowy. Elementy mogą być również
przeciągane i upuszczane w edytorze tekstu, pojedynczo lub po kilka elementów naraz.
8. Powtórz poprzedni krok dla wartości <operand2>.
9. Zapisz wymiar.

Tworzenie obliczeń N za pośrednictwem funkcji wymiaru
Obliczenie N korzystające z funkcji wymiaru jest wykonywane na poziomie wymiaru
pomiędzy wartością wejściową elementu danego wymiaru a wybraną funkcją.

O tym zadaniu
Edytor wyrażeń ma wbudowaną funkcję, która jako wartości wejściowych używa wartości
elementów. Wyrażenie funkcji jest wyprowadzane z funkcji wymiaru i wartości wejściowej, a
w niektórych przypadkach również wartości pad. Edytor wyrażeń pomaga w wyborze funkcji
wymiaru.

Procedura
1. Otwórz wymiar obliczeń do edycji.
Rozdział 4. Tworzenie i formatowanie wymiarów
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2. Aby dodać funkcję za pomocą edytora wyrażeń, kliknij komórkę, do której ma zostać
dodana funkcja.
3. Kliknij przycisk Więcej w danej komórce. Zostanie otwarty edytor wyrażeń.
4. Kliknij znacznik Funkcje i rozwiń drzewo Funkcje wymiaru.
5. Wybierz typ funkcji i przeciągnij odpowiednią funkcję do edytora wyrażeń. W przypadku
kliknięcia znacznika Wskazówki otwiera się obsługa edycji zaawansowanej, która
zawiera szczegółowe objaśnienie dla wybranej funkcji.
6. W polu Wyrażenie przeciągnij element i upuść do edytora wyrażeń nad polem <Input>.
Nazwę elementu można również wpisać bezpośrednio w polu. Nazwa elementu musi być
taka sama jak nazwa elementu z atrybutu nazwa. Jeśli nazwa składa się z dwóch słów,
ujęta jest w pojedyncze cudzysłowy.
7. Zapisz wymiar.
Pojęcia pokrewne:
“Funkcje” na stronie 182
Opis dotyczy funkcji dostępnych dla obliczeń na poziomie liścia i na poziomie
skonsolidowanym.

Tworzenie wymiarów czasu
Wymiar czasu definiuje okresy w czasie określające przepływ pracy aplikacji.

O tym zadaniu
Wymiar czasu zawiera elementy czasu, takie jak okresy rozliczeń finansowych lub daty
transakcji sprzedaży. Niemal wszystkie aplikacje wymagają wymiaru czasu. Za pomocą
narzędzia Wymiar czasu można dodać wiele poziomów elementów. Na przykład: można
dodawać w kwartałach, miesiącach i dniach.
Uwaga: Jeśli zatem w kostce użyty zostanie więcej niż jeden wymiar czasu, obliczenie
związane z czasem będzie dotyczyło tylko pierwszego wymiaru czasu w kostce.
Wymiar czasu zawiera następujące atrybuty:
v Nazwa — nazwa elementu.
v Obliczenie N — obliczenie wykonywane w celu uzyskania zagregowanego wyniku.
v Data początkowa — pierwsza data wymiaru.
v Data końcowa — ostatnia data wymiaru.
v Ostatni okres — końcowy okres w sekwencji.
v
v
v
v

Pierwszy okres — początkowy okres w sekwencji.
Poprzedni okres — poprzedni okres w sekwencji.
Następny okres — następny okres w sekwencji.
Waga — współczynnik (zazwyczaj o wartości minus 1) umożliwiający zmianę wartości
dodatniej na ujemną.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu kliknij prawym przyciskiem myszy folder Wymiary, a
następnie kliknij ikonę Nowy

.

.
2. Kliknij ikonę Wymiar
3. Wpisz nazwę nowego wymiaru i wybierz opcję Czas z listy Typ wymiaru.
4. Dodaj elementy wymiaru do atrybutu Nazwa wpisując je na listę lub kopiując i
wklejając z arkusza kalkulacyjnego. Na przykład: Rok, K1, K2, K3, K4
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5. Korzystając z przedstawionego przykładu, dla elementu Rok wybierz atrybut Pierwszy
okres i wpisz wartość K1.
6. Dla tego samego elementu wybierz atrybut Ostatni okres i wpisz wartość K4.
7. Korzystając z tego samego przykładu, wybierz element K1, a następnie atrybut Data
początkowa. Z kalendarza rozwijanego wybierz pierwszą datę dla K1.
8. Powtórz czynności dla atrybutu Data końcowa i wybierz ostatnią datę dla K1.
9. Powtórz te czynności dla elementów K2, K3 i K4.
10. Element K1: wybierz atrybut Następny okres i wpisz K2.
11. Element K2: wybierz atrybut Poprzedni okres i wpisz K1.
12. Ten sam element: wybierz atrybut Następny okres i wpisz K3.
13. Powtórz te czynności dla elementów K3 i K4.
14. Zapisz wymiar.

Dodawanie elementów za pomocą narzędzia dodawania okresów i
atrybutów
Narzędzie dodawania okresów i atrybutów umożliwia dodawanie elementów na wielu
poziomach i określanie hierarchii tych elementów. Użycie tego narzędzia ułatwia dodawanie
elementów. Na przykład: można dodawać kwartały, miesiące i dni.

Zanim rozpoczniesz
Przed użyciem narzędzia Dodaj okres czasu i atrybut należy utworzyć obiekt wymiaru
czasu.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu kliknij dwukrotnie wymiar czasu.
2. Na pasku narzędzi w przeglądarce obiektów kliknij ikonę Dodaj okres czasu i atrybut
. Pojawi się narzędzie Wymiar czasu.
3. Kliknij opcję 1. Poziom okresu.
4. Wybierz, czy w wymiarze zostaną uwzględnione lata, kwartały, miesiące lub dni — w
tym celu wybierz wymagane poziomy.
5. Jeśli zostaną uwzględnione lata, zatrzymaj wskaźnik nad opcją Lata. Jeśli organizacja
korzysta z lat kalendarzowych, wówczas wybierz Lata kalendarzowe zawierające 365
(lub 366) dni. Jeśli w organizacji stosowane są lata księżycowe, wybierz opcję Rok
księżycowy: 52 tygodnie. Opcje dostępne dla kwartałów, miesięcy i tygodni są zależne
od wyboru dokonanego dla lat. Jeśli wybrano lata kalendarzowe, wówczas kwartały
będą zawsze zawierać 3 miesiące, a miesiące będą zawsze zgodne z kalendarzem. Jeśli
wybrano lata księżycowe, wówczas kwartały zawsze zawierają 13 tygodni.
6. Jeśli wybrano lata księżycowe, zatrzymaj wskaźnik nad opcją Miesiące. Wybierz sposób
rozkładu tygodni na miesiące w kwartale.
7. Jeśli wybrano lata kalendarzowe, zatrzymaj wskaźnik nad opcją Tygodnie. Wybierz
podział tygodnia, który obejmuje dwa miesiące.
8. Jeśli chcesz wymusić, aby miesiąc kończył się w dniu daty końca kalendarza, kliknij
przycisk Tak dla opcji Wymuszaj miesiąc do daty końca kalendarza.
9. Kliknij 2. Czas trwania.
10. W polu Data rozpoczęcia pierwszego okresu ustaw datę rozpoczęcia pierwszego
okresu, który zostanie uwzględniony w wymiarze. Na przykład: może to być pierwszy
dzień roku podatkowego.
11. W polu Data zakończenia ostatniego okresu ustaw datę zakończenia ostatniego okresu,
który zostanie uwzględniony w wymiarze. Na przykład: może to być ostatni dzień roku
podatkowego.
Rozdział 4. Tworzenie i formatowanie wymiarów
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12. Kliknij opcję 3. Nazwy elementów. Dla poziomów elementów, które zostaną
uwzględnione w wymiarze, można ustawić opcje formatowania.
13. W polu Typ poziomu elementu wybierz poziom elementu, do którego zamierzasz
zastosować opcje formatowania. Na przykład: formatowanie można zastosować
względem lat.
14. W polu Format elementu poziomu wybierz formatowanie, które zamierzasz
zastosować do poziomu elementu.
15. Do pól Przedrostek i Przyrostek opcjonalnie wprowadź przedrostki i przyrostki, jakie
będą dodawane do reprezentacji danych. Na przykład: dodaj RP jako przedrostek nazwy
roku podatkowego. Rok 2011-2012 będzie widoczny jako RP 2011-2012.
16. Zastosuj opcje formatowania do innych poziomów elementów. Kliknij przycisk OK.
17. Zapisz wymiar.

Tworzenie wymiarów wersji
Wymiar wersji należy utworzyć, jeśli wymagane jest porównanie różnych wersji podobnych
danych.

O tym zadaniu
Wymiar wersji zawiera różne wersje podobnych danych do porównania; na przykład: różnice
w bieżącym budżecie w stosunku do kosztów z poprzednich lat. Dane w wymiarach wersji
zwykle nie są agregowane, ponieważ zawierają wiele wpisów danych tego samego elementu.
Wymiar wersji zawiera następujące atrybuty:
v Nazwa — nazwa elementu.
v Format — definiowany przez użytkownika; możliwe formaty to: liczbowy, data/godzina i
tekstowy.
v Obliczenie wersji

Procedura
1. W panelu Projekt modelu kliknij prawym przyciskiem myszy folder Wymiary, a
następnie kliknij ikonę Nowy

.

.
2. Kliknij ikonę Wymiar
3. Wpisz nazwę nowego wymiaru i wybierz opcję Hierarchia z listy Typ wymiaru.
4. Dodaj elementy wymiaru do atrybutu Nazwa wpisując je na listę lub kopiując i wklejając
z arkusza kalkulacyjnego. Na przykład: Budżet na RP 2004, Budżet na RP 2005,
Prognoza na RP 2004, RP 2005 — poziom podstawowy.
5. Zapisz wymiar.

Co dalej
Po utworzeniu wymiaru wersji można napisać proste wyrażenia, na przykład: =Budżet Prognoza, aby porównać podobne typy danych lub użyć funkcji wymiaru, VARIANCE i
VARIANCEPERCENT, aby użyć atrybutu “Charakter wariancji dodatniej” w wymiarze
Obliczenie.

Tworzenie wymiarów hierarchii
Wymiar hierarchii należy utworzyć, aby zawrzeć listy elementów w strukturze hierarchii.
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O tym zadaniu
Aplikacja może wymagać list elementów, które wymagają struktury hierarchicznej. Na
przykład: Kontynent, Region i Miasto. Wymiar hierarchii umożliwia korzystanie z funkcji
Awansuj i Degraduj, jak również z funkcji przeciągnij i upuść do przenoszenia elementu do
elementu nadrzędnego. Można utworzyć wiele hierarchii nadrzędnych, używając funkcji
kopiuj/wklej lub przeciągając element do elementu nadrzędnego lub grupy elementów przy
jednoczesnym naciśnięciu klawisza CTRL. Komendy menu kontekstowego Rozwiń i Zwiń
zapewniają możliwość wyświetlania i ukrywania elementów hierarchii. Wymiar hierarchii
zawiera następujące atrybuty:
v Nazwa — nazwa elementu.
v Waga — współczynnik (zazwyczaj o wartości minus 1) umożliwiający zmianę wartości
dodatniej na ujemną.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu kliknij prawym przyciskiem myszy folder Wymiary, a
następnie kliknij ikonę Nowy

.

.
2. Kliknij ikonę Wymiar
3. Wpisz nazwę nowego wymiaru i wybierz opcję Hierarchia z listy Typ wymiaru.
4. Dodaj elementy wymiaru do atrybutu Nazwa wpisując je na listę lub kopiując i wklejając
z arkusza kalkulacyjnego. Na przykład: Afryka, Egipt, Sudan, Uganda.
5. Korzystając z przykładu podświetl elementy Egipt, Sudan, Uganda i kliknij ikonę
Degraduj wybrane elementy. Wybrane elementy stają się elementami Afryka.
6. Zapisz wymiar.

Co dalej
Po utworzeniu wymiaru hierarchii można ręcznie utworzyć dodatkowe elementy lub je
zaimportować. Można również zastosować zabezpieczenia.

Tworzenie wymiarów ogólnych
Jeśli użytkownik nie jest pewny, jaki dokładnie jest typ wymiaru, może utworzyć wersję
ogólną.

O tym zadaniu
Jeżeli w kostce są używane wymiary, kostka jest ustawiana w kolejności odpowiadającej
typowi wymiaru, dlatego zgodnie ze sprawdzoną praktyką lepiej nie tworzyć zbyt wielu
wymiarów ogólnych. Wymiar ogólny zawiera następujące atrybuty:
v Nazwa — nazwa elementu.
v Format — definiowany przez użytkownika; możliwe formaty to: liczbowy, data/godzina i
tekstowy.
v Lista wyboru — odsyłacz do wymiaru lub podzbioru wstępnie zdefiniowanego.
v Obliczenie N — proste obliczenie wykonywane na poziomie liścia.
v Obliczenie C — obliczenie wykonywane na wynikach zagregowanych.
v Waga — współczynnik (zazwyczaj o wartości minus 1) umożliwiający zmianę wartości
dodatniej na ujemną.

Rozdział 4. Tworzenie i formatowanie wymiarów
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Procedura
1. W panelu Projekt modelu kliknij prawym przyciskiem myszy folder Wymiary, a
następnie kliknij ikonę Nowy

.

.
2. Kliknij ikonę Wymiar
3. Wpisz nazwę nowego wymiaru i wybierz opcję Ogólny z listy Typ wymiaru.
4. Dodaj elementy wymiaru do atrybutu Nazwa wpisując je na listę lub kopiując i wklejając.
Na przykład: Budżet na RP 2004, Budżet na RP 2005, Prognoza na RP 2004, RP
2005 — poziom podstawowy.
5. Zapisz wymiar.

Co dalej
Wymiar ogólny powinien zostać zmieniony na wymiar wymaganego typu przed
zastosowaniem w kostce.

Zmiana typu wymiaru
Po utworzeniu wymiaru ogólnego można zmienić typ wymiaru z ogólnego na wymagany.

O tym zadaniu
Wymiar ogólny można zmienić przed użyciem go w kostce; wymiar ogólny jest dostępny, w
przypadku gdy końcowy typ wymiaru nie jest znany. Po utworzeniu kostki jest ona ustawiana
w następującej kolejności:
1. PODSTAWOWY
2. HIERARCHIA
3.
4.
5.
6.

OGÓLNY
CZAS
WERSJE
OBLICZENIE

Kolejność ta jest zawsze spójna; wymiary WERSJE i OBLICZENIE znajdują się na końcu,
ponieważ mogą zawierać elementy łańcucha w postaci list wyboru lub elementów z formatem
tekstowym. Przy prawidłowym zastosowaniu wymiary WERSJE i OBLICZENIE nie
występują razem.

Procedura
1. Otwórz wymiar ogólny.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę wymiaru i kliknij opcję Zmień typ wymiaru.
3. Wybierz nowy typ wymiaru z listy. Kliknij przycisk OK.
4. Zapisz wymiar.

Edytowanie wymiarów
Do dodawania, usuwania i zmiany atrybutów i elementów służy edytor wymiarów.
Więcej atrybutów typu Liczba, Tekst i Alias można dodawać do udostępnionych kolumn
atrybutów.
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Można dodawać nowe elementy do wymiaru; mogą one zostać ukryte lub wyświetlone, a ich
pozycje mogą zostać zmienione; ponadto możliwe jest zdefiniowanie hierarchii elementów.
Elementy można dodawać pojedynczo lub wklejać z arkusza kalkulacyjnego.

Tworzenie atrybutu liczbowego
Atrybuty liczbowe tworzy się do celów wykonywania obliczeń.

O tym zadaniu
Atrybut liczbowy można ustawić dla elementów na poziomie liścia oraz na poziomie
skonsolidowanym. Wartości na poziomie liścia mogą posłużyć do obliczeń na poziomie
skonsolidowanym wymiarów typu ogólnego. Atrybuty liczbowe nie przyjmują łańcuchów
tekstowych.

Procedura
1. Otwórz wymiar.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy element w kolumnie Nazwa i wybierz opcję Dodaj
nowy atrybut.
3. Wpisz nazwę atrybutu w polu Wprowadź nazwę nowego atrybutu.
4. Kliknij opcję Liczba w obszarze Typ atrybutu.
5. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić. Zostanie wyświetlona kolumna o tej samej nazwie.
6. Można teraz wprowadzić wartości dla atrybutów dla każdego elementu na poziomie
liścia.
7. Zapisz wymiar.

Wyniki
Można użyć atrybutów liczbowych do celów obliczeń w wymiarze typu obliczeniowego lub
typu ogólnego.

Tworzenie atrybutu tekstowego
Istnieje możliwość dodania atrybutów tekstowych umożliwiających zaznaczanie tekstu
elementów w wymiarze.

O tym zadaniu
Atrybuty tekstowe są przeznaczone dla łańcuchów tekstowych. Atrybuty tekstowe mogą
służyć także do rozróżniania elementów w inny sposób. Na przykład: atrybuty tekstowe mogą
być używane do oznaczania elementów odłączonych w sytuacji, gdy nadal potrzebny jest
dostęp do danych na poziomie konsolidacji.

Procedura
1. Otwórz wymiar.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy element w kolumnie Nazwa i wybierz opcję Dodaj
nowy atrybut.
3. Wpisz nazwę atrybutu w polu Wprowadź nazwę nowego atrybutu.
4. Kliknij opcję Tekst w obszarze Typ atrybutu.
5. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.
6. Kliknij komórkę dla elementu w obszarze nowego atrybutu, który został właśnie
utworzony, a następnie wpisz wybraną nazwę i kliknij klawisz powrotu, aby potwierdzić.
7. Zapisz wymiar.
Rozdział 4. Tworzenie i formatowanie wymiarów
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Tworzenie atrybutu aliasu w wymiarze
Aliasy mogą być używane w wyrażeniach i odsyłaczach zamiast nazwy elementu.

O tym zadaniu
Alias jest tworzony, kiedy tytuł lub termin różni się od nazwy elementu lub nazwy
niezmiennej. Zarówno alias jak i tytuł mogą być używane w edytorze wyrażeń, a w
przypadku ich użycia edytor wyrażeń odnosi się do nazwy elementu. W przypadku błędu w
aliasie edytor wyrażeń wyświetla tekst na czerwono z czerwonym podkreśleniem. Nowy alias
można utworzyć w obszarze właściwości wymiaru.

Procedura
1. Otwórz wymiar.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy element pod nazwą kolumny i wybierz opcję Dodaj
nowy atrybut.
3. Wpisz nazwę Alias w polu Wprowadź nazwę dla nowego atrybutu.
4. Kliknij opcję Alias w obszarze Typ atrybutu.
5. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić. Zostanie wyświetlona kolumna o nazwie Alias.
6. Kliknij komórkę dla elementów nowego atrybutu, który został utworzony, następnie
wpisz wybrany alias i naciśnij klawisz powrotu, aby potwierdzić.
7. Zapisz wymiar.

Przykład
Jeśli nazwa niezmienna elementu to Sprzedaż K1, tytuł tego elementu to Sprzedaż w
pierwszym kwartale, a alias to K1. Wszystkie trzy nazwy mogą być używane w edytorze
wyrażeń. Dlatego też poniższe wyrażenia są równoważne.
Tabela 1. Nazwy elementów, tytuły i aliasy w wyrażeniu
Nazwa elementu

Tytuł

Alias

Sprzedaż K1

Sprzedaż w pierwszym kwartale

K1

='Sprzedaż K1' * Cena

='Sprzedaż w pierwszym
kwartale' * Cena

=K1 * Cena

Po ustawieniu kursora nad tytułem lub aliasem w edytorze wyrażeń wyświetlana jest nazwa
elementu.

Edytowanie opcji wyświetlania wymiarów
Wymiar obejmuje opcje wyświetlania, które można zmieniać, aby dostosować sposób
wyświetlania atrybutów w edytorze wymiarów.

O tym zadaniu
Musi istnieć poprawny wcześniej utworzony wymiar. Atrybuty można zmieniać w oknie
dialogowym atrybutów.

Procedura
1. Otwórz wymiar.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł Nazwa i kliknij opcję Więcej opcji
wyświetlania.
3. W oknie dialogowym Wymiary wybierz atrybuty, które mają zostać wyświetlone.
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4. Kliknij przycisk OK.
5. Zapisz wymiar.

Dodawanie pojedynczego elementu do wymiaru
Istnieje możliwość dodania pojedynczych elementów do wymiaru przez edycję wymiaru. Do
wymiaru można dodać nowy element, element tekstowy lub element podrzędny.

Procedura
1.
2.
3.
4.
5.

Otwórz wymiar.
Kliknij dwukrotnie pole <Dodaj nowy element> w kolumnie Nazwa.
Wpisz nazwę nowego elementu.
Upuść nowy element we właściwe miejsce na liście elementów.
Użyj opcji Degraduj wybrane elementy oraz Awansuj wybrane elementy w celu
umieszczenia nowego elementu we właściwym miejscu w hierarchii.
6. Zapisz wymiar.

Dodawanie wielu elementów do wymiaru
W przypadku dysponowania listą elementów w arkuszu kalkulacyjnym można dodać te
elementy za pomocą czynności wklejania.

Procedura
1. Otwórz wymiar.
2. Skopiuj elementy z otwartego arkusza kalkulacyjnego.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, do którego chcesz wkleić elementy.
4. Operację wklejania można wykonać, korzystając z następujących opcji: Wklej powyżej,
Wklej element potomny, Wklej poniżej.
5. Zapisz wymiar.

Usuwanie elementów z konsolidacji
Jeśli w tej samej konsolidacji występują dwie instancje elementu, można usunąć jedną z tych
instancji w celu zachowania poprawności konsolidacji.

O tym zadaniu
Po pojawieniu się elementu w dwu różnych hierarchiach w tej samej konsolidacji jedna z
instancji wymaga usunięcia, aby możliwe było zachowanie sum konsolidacji na poprawnym
poziomie. Po usunięciu elementu zawierającego wiele elementów nadrzędnych z konsolidacji
usuwane są wybrane elementy. Jeśli element ma tylko jeden element nadrzędny, jest on
przenoszony na najwyższy poziom, zaś elementy podrzędne tego elementu zachowują swoje
położenie względem niego.

Procedura
1. Otwórz wymiar.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy element na liście nazw do usunięcia i kliknij opcję
Usuń elementy z konsolidacji. Można wybrać więcej niż jeden element.
3. Kliknij przycisk OK, aby usunąć element.

Formatowanie elementów
Format jest dostępny dla wszystkich okresów z wyjątkiem okresu kwartalnego. Użytkownicy
mogą definiować styl liczbowy, datę, godzinę oraz tekst, korzystając z edytora formatów.
Rozdział 4. Tworzenie i formatowanie wymiarów
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Właściwość format jest dostępna w wymiarach wersji i obliczeń. Do właściwości formatu
przypisane jest okno dialogowe Format dla, w którym można wybrać żądany format i
ustawić parametry formatu.

Formatowanie elementu
Użytkownik przypisuje format stylu liczbowego. Format jest dostępny dla wymiarów
obliczeń i wersji. Po ustawieniu formatu dla elementu, dla którego ustawiono istniejącą listę
wyboru, operacja spowoduje usunięcie listy wyboru.

Procedura
1.
2.
3.
4.

Otwórz wymiar.
Kliknij dwukrotnie komórkę elementu z atrybutu Format.
Kliknij żądany Typ formatu.
Ustaw wymagane właściwości dla wybranego formatu.

5. Kliknij przycisk Zastosuj.
6. Zapisz wymiar.

Tworzenie podzbiorów
Podzbiór to ograniczona wersja wymiaru macierzystego. Utworzenie podzbioru pozwala z
niego korzystać wraz z listą wyboru w wymiarze obliczenia.

O tym zadaniu
Podzbiór jest wydzielany z wymiaru macierzystego. Podzbiory mogą być statyczne lub
dynamiczne. Jeśli podzbiory dynamiczne z innych interfejsów programu IBM Cognos TM1,
jak na przykład: Cognos TM1 Architect i Cognos TM1 Perspectives, są otwierane za pomocą
aplikacji IBM Cognos TM1 Performance Modeler, w panelu właściwości wyświetlane jest
wyrażenie MDX , a przed ich otwarciem użytkownik otrzymuje ostrzeżenie. Edycja
podzbioru dynamicznego powoduje, że podzbiór jest zapisywany jako statyczny. W edytorze
podzbiorów dostępne są następujące komendy:
v Ukryj, ukrywa wybrany element, zachowując pozostałe.
v Ukryj pozostałe, zachowuje wybrany element, a ukrywa pozostałe.
v Ukryj wg poziomu, ukrywa wg komend dodatkowych:
– Ukryj ten poziom
– Ukryj inne poziomy
– Ukryj powyżej tego poziomu
– Ukryj poniżej tego poziomu
– Ukryj elementy-liście
– Ukryj elementy skonsolidowane
v Rozwiń, wyświetla wszystkie podpoziomy wybranego elementu.
v Zwiń, ukrywa wszystkie podpoziomy wybranego elementu.
v Sortuj rosnąco, sortuje elementy rosnąco, wg nazwy alfanumerycznej.
v Sortuj malejąco, sortuje elementy malejąco, wg nazwy alfanumerycznej.
v Sortowanie hierarchii.
v Sortuj wg indeksu, rosnąco, sortuje rosnąco wg numeru indeksu.
v Sortuj wg indeksu, malejąco, sortuje malejąco wg numeru indeksu.
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Procedura
1.
2.
3.
4.

Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę w panelu Projekt modelu.
Kliknij opcje Nowy > Podzbiór.
Wpisz nazwę podzbioru i kliknij przycisk OK.
Wybierz reprezentatywny element z poziomu, na jakim ma być zamieszczony podzbiór.
Na przykład: jeśli dostępne są okresy Rok, Miesiące, Tygodnie, a użytkownik chce
używać wartości tylko dla miesięcy, powinien wybrać dowolny element miesiąca.
5. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz komendę z pola wyboru.
6. Zapisz wymiar.

Tworzenie podzbiorów dynamicznych
Elementy podzbioru dynamicznego ulegają zmianie wraz z chwilą dodania lub usunięcia
elementu z wymiaru.

O tym zadaniu
Podzbiór dynamiczny wykorzystuje wyrażenie do wyboru elementów do podzbioru. Po
dodaniu do podzbioru nowych elementów, jeśli element należy do kategorii zdefiniowanej w
wyrażeniu, nowy element jest dodawany do podzbioru bez dalszych czynności edycyjnych.
Wyrażenia są edytowane w edytorze MDX.
Istnieje możliwość zmiany podzbioru ze statycznego na dynamiczny i z powrotem przez
zaznaczenie pola wyboru Podzbiór dynamiczny. Podzbiór dynamiczny musi zawierać
wyrażenie. Podzbiór dynamiczny można zdefiniować za pomocą edytora wyrażeń, a
następnie zapisać w postaci statycznej listy.
Uwaga: Istnieje możliwość upuszczenia istniejącego podzbioru do edytora MDX w celu
utworzenia punktu początkowego dla podzbioru.
Uwaga: Wyrażenie można edytować bezpośrednio, wycinając i wklejając wyrażenia MDX z
innych źródeł.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar, wybierz opcję Nowy > Podzbiór.
2. Wpisz nazwę nowego podzbioru i kliknij przycisk OK.
3. Zapisz nowy wymiar.
4. Kliknij przycisk edycji we właściwości Wyrażenie. Zostanie otwarty edytor wyrażeń
MDX.
5. Zaznacz pole wyboru Dynamiczny. Jeśli pole wyboru Dynamiczny jest puste, podzbiór
będzie podzbiorem statycznym i nie będzie odzwierciedlał kolejnych zmian na listach
elementów.
6. Wybierz podstawę dla podzbioru z podzbioru podstawowego.
Opcja

Opis

Poziom(n)

Poziomy dostępne dla elementów.

Wszystkie elementy

Wszystkie elementy wymiaru.

Bieżące elementy

Bieżące elementy podzbioru.

Wybrane elementy

Wybór spośród elementów z listy w kolumnie
Nazwa.

7. Wybierz typ sortowania dla opcji opcji Sortuj, Rosnąco, Malejąco lub Hierarchia.
Rozdział 4. Tworzenie i formatowanie wymiarów
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8. Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany i zamknąć edytor, kliknij przycisk
Zastosuj, aby zastosować zmiany bez zamykania edytora.

Stosowanie filtru do podzbioru
Filtr umożliwia wygenerowanie listy wybranych elementów z podzbioru statycznego w
oparciu o wartości atrybutów lub kolumn.

O tym zadaniu
Filtr można zastosować do podzbioru statycznego lub dynamicznego. Po zastosowaniu filtru
do podzbioru dynamicznego a następnie zachowaniu go staje się on podzbiorem statycznym.
Przykład użycia przypadku dla filtru: Pozycje odłączone mogą mieć atrybut tekstowy
Odłączone, jeśli elementy pozycji, które nie są już dostępne do sprzedaży, zawierają tekst
Odłączone w kolumnie atrybutu. Filtr dla słowa odłączone generuje podzbiór wszystkich
obecnie dostępnych do sprzedaży pozycji przez odfiltrowanie słowa Odłączone.
Filtr sortuje elementy wg nazwy niezmiennej lub atrybutu; nie mogą być jednak używane
atrybuty Indeks oraz Waga.

Procedura
1. Otwórz podzbiór.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł atrybutu, aby zastosować filtr, i kliknij opcję
Filtruj wg kolumny.
3. Wybierz warunek Pokaż następujące lub NIE pokazuj następujących.
4. W polu Słowa kluczowe wpisz literę lub słowo kluczowe.
5. Wybierz typ filtru: Zaczyna się od, Kończy się na lub Zawiera dla wartości tekstowej,
Większe niż, Mniejsze niż lub Równe dla wartości liczbowej.
6. Wybierz sortowanie dla filtru, Sortuj rosnąco, Sortuj malejąco, Nie sortuj.
7. Kliknij przycisk Szukaj. Wynik dla pierwszego filtru zostanie wyświetlony w polu
Wartości.
8. Kliknij wartości, które chcesz zawrzeć w podzbiorze. Możesz użyć klawiszy Ctrl kliknięcie oraz Shift - kliknięcie w celu wybrania wielu wartości.
9. Potwierdź wartości, klikając ikonę strzałki. Kliknij przycisk OK.
10. Zapisz podzbiór.

Tworzenie list wyboru
Lista wyboru zawiera wartości, które użytkownik może wybrać w komórce. Lista wyboru
zawiera wartości odpowiadające wszystkim elementom wymiaru lub podzbioru wymiaru.
Jeśli elementy wymiaru lub podzbioru wymiaru ulegną zmianie, wartości dostępne na liście
wyboru również zostaną zmienione. Lista wyboru może zawierać również statyczną listę
wartości, które są określane w momencie utworzenia listy wyboru.

O tym zadaniu
Atrybut Lista wyboru jest dostępny w wymiarach obliczenia. Używanie list wyboru zapewnia
ustrukturyzowany interfejs użytkownika, co pomaga użytkownikowi w zrozumieniu
zagadnień związanych z wymaganymi wartościami wejściowymi. Na przykład podczas
planowania wydajności przez kierowników personelu konieczne może się okazać przypisanie
pracownikom klasy wydajności; w takim przypadku kierownik musi wybrać odpowiednią
wartość z ustalonej listy wyboru (Niska, Średnia, Wysoka i Znakomita), a nie wpisywać
dowolnie sformułowany łańcuch tekstowy. Po ustawieniu listy wyboru na elemencie o
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istniejącym formacie operacja powoduje usunięcie tego formatu.

Procedura
1. W wymiarze obliczenia kliknij dwukrotnie kolumnę Lista wyboru dla elementu, dla
którego zamierzasz zdefiniować listę wyboru.
2. W celu utworzenia statycznej listy wyboru wybierz opcję Lista statyczna, a następnie
wprowadź wartości do pola Lista statyczna. Wprowadź każdą wartość do osobnego
wiersza w polu.
3. Aby utworzyć dynamiczną listę wyboru, która zawiera elementy z podzbioru lub
wymiaru, wybierz Wymiar lub Podzbiór.
a. Kliknij opcję Więcej, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz wymiar lub podzbiór.
b. Przejdź do wymiaru lub podzbioru zawierającego elementy, które mają być
wyświetlane na liście wyboru, a następnie kliknij przycisk OK.
4. Wybierz opcję Tekst lub Liczba, aby określić typ elementu, który zostanie zastosowany
względem wartości list wyboru.
5. Kliknij przycisk OK.
6. Zapisz wymiar.

Rozdział 4. Tworzenie i formatowanie wymiarów
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Rozdział 5. Tworzenie kostek
Kostka jest składnicą danych w modelu. Jest wielowymiarowa, zawiera wiersze, kolumny i
dowolną liczbę stron. Do utworzenia aplikacji można użyć jedną lub większą liczbę kostek.
W przypadku kostek — inaczej niż w przypadku arkusza kalkulacyjnego — możliwe jest
tworzenie przekrojów, dzięki czemu dowolna para wymiarów może zawierać wiersze i
kolumny, a dodatkowe wymiary zawierają strony. Kostka może zawierać dowolną liczbę
wymiarów, a jedynym praktycznym ograniczeniem jest ilość pamięci na serwerze. Zwykle
kostka zawiera pięć lub sześć wymiarów. Kostka musi zawierać co najmniej dwa wymiary,
podobnie jak płaski arkusz kalkulacyjny. Alternatywnie kostka może zawierać trzy wymiary i
wówczas przypomina trójwymiarowy arkusz kalkulacyjny zawierający kilka płaskich arkuszy
jeden na drugim. Cztero- lub pięciowymiarową kostkę można traktować tak samo, jak
połączenie trójwymiarowego arkusza kalkulacyjnego z zestawem raportów z relacyjnej bazy
danych. Na przykład: typowa czterowymiarowa kostka może zawierać następujące wymiary:
Zyski i straty, Oddziały, Miesiące i Odchylenie.

Kolejność wymiarów wynikająca z typu wymiaru
Podczas tworzenia kostki wymiary są sortowane odpowiednio do ich typu. Wymiary
podstawowe są zapisywane jako pierwsze na liście, wymiary obliczeń jako ostatnie.
Domyślnie wymiary są ustawione w następującej kolejności:
1. Wymiary podstawowe
2. Wymiary hierarchii
3. Wymiary ogólne
4. Wymiary czasu
5. Wymiary wersji
6. Wymiary obliczeń
Elementy łańcucha z kostki muszą być wyświetlane w ostatnim wymiarze. Ponieważ
wymiary obliczeń i wersji są wymieniane jako ostatnie, wymiar zawierający element łańcucha
często jest umieszczany jako ostatni.
Jeśli kostka zawiera zarówno wymiar wersji jak i wymiar obliczeń, wymiar obliczeń jest
ustawiany na końcu. Jeśli konieczne jest dodanie elementu łańcucha do wymiaru ustawionego
na ostatniej pozycji w kostce, można zmienić kolejność wymiarów.

Kolejność obliczeń wynikająca z typu wymiaru
Jeśli kostka zawiera obliczenia wymiaru, obliczenia są wykonywane odpowiednio do typu
wymiaru. Wymiary wersji są obliczane jako pierwsze, wymiary obliczeń jako ostatnie.
Domyślnie obliczenia są wykonywane w następującej kolejności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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obliczenia wymiaru wersji,
obliczenia wymiaru czasu,
obliczenia wymiaru hierarchii,
obliczenia wymiaru ogólnego,
obliczenia wymiaru podstawowego,
obliczenia wymiaru obliczeń.
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Przykład uzasadnienia kolejności obliczeń
W tym przykładzie przedstawiono uzasadnienie, dlaczego obliczenia wymiaru wersji są
wykonywane przed obliczeniami wymiaru obliczeń.
Dostępny jest wymiar obliczeń obliczany w następujący sposób:
Przychód(=jednostki*cena)
Dostępny jest także wymiar wersji obliczany w następujący sposób:
Odchylenie(=Dane rzeczywiste-Budżet)
Dostępne są także następujące dane:
Budżet

Dane rzeczywiste

Jednostki

100

110

Cena

5

4

Jeśli reguły wymiaru obliczeń będą poprzedzały reguły wymiaru wersji, obliczenia zostaną
wykonane w następujący sposób:
Budżet

Dane rzeczywiste

Odchylenie

Jednostki

100

110

10

Cena

5

4

-1

Przychód

500

440

-10

Więc wartość { Przychód, Odchylenie } będzie obliczana 10 * -1 = -10 = wartość
niepoprawna.
Jeśli reguły wymiaru obliczeń będą następowały po regułach wymiaru wersji, obliczenia
zostaną wykonane w następujący sposób:
Budżet

Dane rzeczywiste

Odchylenie

Jednostki

100

110

10

Cena

5

4

-1

Przychód

500

440

-60

Tak więc, { Przychód, Odchylenie } = { Przychód, Dane rzeczywiste} - {Przychód, Budżet}
= 440 - 500 = -60, wartość poprawna.

Ograniczenia dotyczące wielkości w kostkach
Nie istnieje żadne programowe ograniczenie liczby komórek w kostce. Istnieje ograniczenie
sprzętowe, które jest zależne od ilości pamięci w komputerze. Aby określić ograniczenie
wielkości, należy obliczyć liczbę komórek, mnożąc liczbę wierszy przez liczbę kolumn i
przez liczbę stron. Liczba komórek jest iloczynem liczby elementów zawartych w
poszczególnych wymiarach. Poniżej przedstawiono ogólną formułę pomiaru wielkości kostki:
Wielkość = (liczba elementów w wymiarze 1) * (liczba elementów w wymiarze 2) * (liczba
elementów w wymiarze 3) * . . . * (liczba elementów w wymiarze n)
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Ograniczenia dotyczące wielkości różnią się znacznie w zależności od ilości pamięci
dostępnej na komputerze. Kostki zawierające długie wymiary po 500 elementów zużywają
więcej pamięci niż kostki o podobnej wielkości zawierające wymiary po 100 elementów.
Zwykle ograniczenia dotyczące wielkości są widoczne w przypadku kostek zawierających
cztery lub więcej wymiarów. W przypadku kostki trójwymiarowej zawierającej 400 stron
dodanie kolejnego wymiaru zawierającego 20 elementów spowoduje 20-krotne zwiększenie
zużycia pamięci. Oznacza to, że ilość danych zostanie zwiększona z 400 stron do 8000 stron.
Dodanie piątego wymiaru zawierającego 20 elementów ponownie zwiększy zużycie pamięci
20-krotnie do 160 tys. stron. Aby uniknąć ograniczeń, należy utworzyć serię dobrze
wypełnionych kostek zawierających trzy lub cztery wymiary zamiast jednej rzadko
zapełnionej kostki z pięcioma wymiarami.

Postępowanie z widokami podczas zmiany struktury kostki
Jeśli kostka zawiera widoki prywatne, wówczas zmiana struktury kostki w programie
Performance Modeler powoduje zniszczenie widoków prywatnych. Czynności, które
powodują zmianę struktury kostki:
v dodawanie wymiaru do kostki
v usunięcie wymiaru z kostki
v zmiana kolejności wymiarów w kostce
Jeśli struktura kostki zostanie zmieniona, konieczne jest zaktualizowanie funkcji arkusza
(takich jak DBRW), które odwołują się do kostki w programie Excel lub w arkuszach WWW,
w celu odzwierciedlenia zmienionej wymiarowości kostki.

Zmiany struktury kostek używanych w aplikacji TM1 Applications
Jeśli konieczna jest zmiana struktury kostki używanej w aplikacji TM1 Application, wówczas
aplikację należy najpierw dezaktywować w portalu TM1 Applications.
Jeśli dostęp do kostki jest uzyskiwany za pośrednictwem produktu Cognos Insight w trybie
rozproszonym, należy ponownie wdrożyć aplikację po zmianie struktury kostki. Dzięki temu
możliwe będzie prawidłowe usunięcie rezerwacji danych, które zostały zastosowane w celu
wymuszenia praw własności do węzła, a później możliwe będzie zaktualizowanie tych
rezerwacji po zmianie struktury kostki.
Aplikację można reaktywować po zakończeniu zmiany struktury kostki.
Pojęcia pokrewne:
“Budowanie kostek” na stronie 13
Kolejnym krokiem w procesie modelowania danych biznesowych jest użycie zdefiniowanych
wymiarów do budowani kostek.

Tworzenie kostki przy użyciu wymiarów
Do utworzenia kostki należy użyć wymiarów. Wymiary wykonują obliczenia, kontrolują
etykiety i formatują wprowadzanie danych.

O tym zadaniu
Dodaj wymiary do kostki w dowolnej kolejności. Typy wymiarów są sprawdzane pod kątem
wypróbowywania i zapewnienia prawidłowej kolejności obliczeń. Jeśli kolejność początkowa
nie jest poprawna, można ją zmienić, przenosząc bloki reguł za pomocą edytora reguł.
Jeśli w kostce użyto więcej niż jeden wymiar czasu, reguły generowane na podstawie
obliczeń wymiaru w kostce będą odnosiły się do atrybutów pierwszego wymiaru czasu;
Rozdział 5. Tworzenie kostek
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dotyczy do działań związanych z czasem, takich jak średni czas. Dodatkowe wymiary czasu
użyte w kostce (po wprowadzeniu pierwszego wymiaru czasu) będą działać jak wymiary
hierarchiczne na poziomie skonsolidowanym.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu kliknij ikonę Nowy
.
2. Kliknij opcję Kostka.
3. W polu Nowa kostka wprowadź nazwę nowej kostki. Kliknij przycisk OK.

Upuszczanie wymiarów w nowej kostce
Istnieje możliwość przeciągania i upuszczania wymiarów w celu dodania ich do nowej kostki,
z folderu Wymiary.

Procedura
1. Kliknij wymiar i przeciągnij go do obszaru Wiersze. Wartości wymiaru zostaną
wyświetlone jako nagłówki wierszy w przeglądarce kostek.
2. Kliknij kolejny wymiar i przeciągnij go do obszaru Kolumny. Wartości wymiaru zostaną
wyświetlone jako nagłówki kolumn w przeglądarce kostek.
3. Klikaj kolejne wymiary i przeciągaj jej do obszaru Kontekst.
Uwaga: Kolejność rozmieszczenia wymiarów nie ma znaczenia. Wymiary są
porządkowane w kolejności wg typu. Można zmienić domyślną kolejność typów
wymiarów.

Dodawanie wymiarów za pomocą klawiatury
Aby dodać wymiary do nowej kostki, można posłużyć się klawiaturą.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu w folderze Kostki kliknij dwukrotnie utworzoną przez siebie
. Przeglądarka kostek dla nowej kostki pojawi się w postaci nowej
pustą kostkę
karty.
2. W panelu Projekt modelu rozwiń folder Wymiary.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar i wybierz opcje Dodaj wymiar do kostki,
nazwa_kostki. Elementy wymiaru zostaną wyświetlone jako nagłówki wierszy w
przeglądarce kostek.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolejny wymiar i wybierz opcje Dodaj wymiar do
kostki, nazwa_kostki. Elementy wymiaru zostaną wyświetlone jako nagłówki kolumn w
przeglądarce kostek.
5. Kliknij prawym przyciskiem myszy następny wymiar i wybierz opcje Dodaj wymiar do
kostki, nazwa_kostki.
Wymiary zostaną dodane jako filtry kontekstu w przeglądarce kostek.
Uwaga: Kolejność rozmieszczenia wymiarów nie ma znaczenia. Wymiary są
porządkowane w kolejności wg typu. Można zmienić domyślną kolejność typów
wymiarów.
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Dodawanie wymiarów do kostki
Wymiar należy dodać do kostki w taki sposób, aby relacje danych w kostce mogły być
sprawdzane bardziej szczegółowo. Nie trzeba tworzyć wszystkich wymiarów kostki naraz.
Jeśli na przykład w chwili tworzenia kostki nie istnieją żadne dane określonego wymiaru,
wymiar ten można dodać w późniejszym czasie.

Procedura
1. Podejmij decyzję, jaki wymiar ma zostać dodany do kostki.
Uwaga: Wyświetl panel Właściwości, aby zobaczyć listę wymiarów, które są już częścią
kostki.
2. W panelu Projekt modelu rozwiń folder Wymiary.
3. Kliknij i przeciągnij wymiar do obszaru Wiersze, Kolumny lub Kontekst przeglądarki
kostek.
4. Jeśli w komórkach istnieją dane, które nie są obliczane wg reguł, określ sposób
rozpraszania danych pomiędzy elementami nowego wymiaru.
, a następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz jako.
5. Kliknij ikonę Menu działań
Kostka zostaje zapisana, a nowy wymiar jest wyświetlany w panelu Właściwości oraz
przeglądarce kostek.
Uwaga: Początkowa kolejność wymiarów wynika z typów wymiarów.

Usuwanie wymiarów z kostki
Wymiar można usunąć z kostki, jeśli użytkownik nie musi znać powiązania wymiaru z
danymi kostki.
Na przykład: projektowana kostka jest przeznaczona tylko do planowania na wysokim
poziomie. Wymiar ma zostać usunięty z kostki, ponieważ użytkownicy nie muszą znać
szczegółów dotyczących tego wymiaru.

Procedura
1. Podejmij decyzję, jaki wymiar ma zostać usunięty z kostki.
Uwaga: Wyświetl panel Właściwości, aby zobaczyć listę wymiarów, które są częścią
kostki.
2. Jeśli podczas usuwania wymiaru chcesz zsumować wszystkie dane w kostce z poziomu
liścia, dodaj do wymiaru, jaki ma zostać usunięty, element skonsolidowany.
3. W obszarze Wiersze, Kolumny lub Kontekst przeglądarki kostek kliknij prawym
przyciskiem myszy wymiar i wybierz opcję Usuń.
4. Jeśli w komórkach znajdują się dane, które nie zostały obliczone wg reguł, określ, ile
danych z usuwanych elementów ma pozostać w kostce.
a. Wybierz opcję Zachowaj tylko jeden wycinek, a następnie kliknij
[nazwa_wymiaru].[nazwa_elementu], aby zachować tylko dane z wybranego
elementu.
Uwaga: Jeśli w celu zsumowania wszystkich danych na poziomie liścia w kostce
dodany został element skonsolidowany, wybierz tę opcję i kliknij element
skonsolidowany.
b. Wybierz opcję Wyczyść wszystkie dane, aby żadne dane z usuwanych elementów nie
zostały zachowane.
Rozdział 5. Tworzenie kostek
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5. Kliknij ikonę Menu działań
, a następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz jako.
Kostka zostaje zapisana, a wymiar jest usunięty z panelu Właściwości i przeglądarki
kostek.

Zmiana kolejności wymiarów
Zmiana kolejności wymiarów w kostce pozwala zmodyfikować strukturę logiczną kostki.
Podczas tworzenia kostki wymiary są domyślnie ustawiane w kolejności odpowiedniej do ich
typu, czyli:
1. Podstawowy
2. Hierarchia
3.
4.
5.
6.

Ogólny
Czas
Wersje
Obliczenie

Istnieje możliwość zmiany kolejności wymiarów w kostce, tak aby była spójna z kolejnością
stosowaną w innych kostkach. Użytkownik może również chcieć przenieść wymiar na koniec
listy, ponieważ zawiera on łańcuchy tekstowe, których nie można wyświetlić, o ile nie
znajdują się w elemencie będącym liściem.

nie jest równoznaczna z

Uwaga: Zmiana kolejności wymiarów przy użyciu ikony
).

optymalizacją wykorzystania pamięci przez wymiary (

Zanim rozpoczniesz
Kostka
zawierająca co najmniej dwa wymiary
przeglądarce obiektów.

musi być wyświetlana w

Procedura
1. Kliknij ikonę Zmień kolejność wymiarów

.

2. Kliknij wymiar, a następnie za pomocą przycisków przenieś wymiar w górę lub w dół
listy.
3. Kliknij przycisk OK.
, a następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz jako.
4. Kliknij ikonę Menu działań
Kostka zostaje zapisana, a wymiar przestaje być wyświetlany w panelu Właściwości oraz
w przeglądarce kostek.

Wyświetlanie reguł kostki
Po wyświetleniu reguł kostki można zobaczyć, jak określone wartości danych są obliczane na
podstawie innych wartości danych.
Reguły i dostawcy tworzeni są z obliczeń wymiaru i odsyłaczy. Reguły są zapisywane w
dyskretnych blokach reguł. Bloki te nie mogą być edytowane przez użytkowników. Można

42

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Wersja 10.2.0: Podręcznik użytkownika

jednak zmieniać ich kolejność. Użytkownicy mogą tworzyć własne reguły, które będą
stanowiły uzupełnienie reguł generowanych automatycznie.
Uwaga: Niektórzy użytkownicy, tacy jak analitycy biznesowi, nie muszą wiedzieć, że do
wykonywania przeprowadzanych przez nich obliczeń wykorzystywane są reguły.

O tym zadaniu
Najbardziej popularne obliczenia wykonywane za pomocą aplikacji OLAP obejmują
agregowanie danych w ramach wymiaru. W programie TM1użytkownik decyduje o
wykonywanych obliczeniach, korzystając z hierarchii konsolidacji. Na przykład: w wymiarze
Miesiąc można zdefiniować sumę kwartalną, która będzie sumowała wartości ze stycznia,
lutego i marca.
W wielu aplikacjach konieczne jest przeprowadzenie obliczeń, które nie obejmują agregacji,
takich jak alokacje kosztów i przeliczenia walut po kursie wymiany. Korzystając z reguł
kostek można tworzyć formuły, które będą wykonywały tego typu obliczenia.
Reguły kostek umożliwiają:
v Mnożenie cen przez jednostki w celu uzyskania kwot ze sprzedaży.
v Nadpisywanie konsolidacji, o ile jest to konieczne. Na przykład: przy cenie dla kwartału
nie muszą być wyświetlane obliczenia poszczególnych cen w miesiącu.
v Wykorzystanie danych zapisanych w jednej kostce do wykonania obliczeń w innej kostce;
istnieje również możliwość współużytkowania danych w kostkach. Na przykład: można
rozciągnąć dane dotyczące sprzedaży na kostkę, która zawiera informacje, takie jak Zysk i
Strata.
v Przypisywanie tych samych wartości do wielu komórek.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu rozwiń folder Kostki.
2. Rozwiń kostkę

, której reguły mają zostać wyświetlone.

pod kostką. W przeglądarce obiektów zostanie
3. Kliknij dwukrotnie obiekt reguły
wyświetlony edytor obiektów. Edytor ten składa się z dwóch typów sekcji: sekcje reguł i
sekcje dostawcy.

Co dalej
Można teraz utworzyć obiekt reguły lub kontynuować, wykonując inne zadania modelowania.
Szczegółowe informacje na temat reguł zawiera sekcja Reguły zarządzania lub publikacja
IBM Cognos TM1Rules Guide. W podręczniku zawarty jest kurs, który poprowadzi
użytkownika przez kolejne etapy wdrażania reguł w środowisku biznesowym.

Tworzenie obiektów reguł
Utworzenie obiektu reguły umożliwia ręczne dodawanie reguły kostki do innych reguł, które
są generowane automatycznie.

Procedura
1. Kliknij dwukrotnie obiekt reguły
edytora reguł.

kostki, aby w przeglądarce obiektów otworzyć

Rozdział 5. Tworzenie kostek

43

2. W edytorze reguł
wpisz co najmniej jedną instrukcję reguły.
Ogólny format instrukcji reguł jest następujący: [Obszar]=Formuła;
Zmienna

Opis

Obszar

Określa część kostki, której dotyczy reguła.

Formuła

Opisuje sposób, w jaki program TM1 oblicza
komórki w obszarze kostki.

Oto przykład czterech instrukcji reguł:
['Marża brutto%']=['Marża brutto']\['Sprzedaż']*100;
['Cena']=N:DB('KostkaCena',!actvsbud,!region,!model,!miesiąc);
C:['Sprzedaż']\['Jednostki']*1000;
['Sprzedaż']=N:['Cena']*['Jednostki']\1000;
Szczegółowe informacje na temat tworzenia reguł zawiera sekcja Reguły zarządzania lub
publikacja IBM Cognos TM1Rules Guide.
, a następnie kliknij przycisk Zapisz dane. Dodana
3. Kliknij ikonę Menu działań
reguła zostaje zapisana w kostce.

Definiowanie widoku kostki
Istnieje możliwość zdefiniowania sposobu wyświetlania danych w przeglądarce kostek w celu
spełnienia wymagań twórcy aplikacji.
v
v
v
v
v

Rozwijanie i zwijanie konsolidacji
Obracanie wymiarów
Ukrywanie elementów
Filtrowanie danych widoku
Edycja podzbiorów

Tworzenie nowego widoku kostki
Utworzenie nowego widoku kostki pozwala dokonywać modyfikacji w widoku odpowiednio
do wymagań biznesowych. Kostka musi zostać wyświetlona w panelu Projekt modelu.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu rozwiń folder Kostki.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kostkę, dla której ma zostać utworzony widok, a
następnie kliknij opcje Nowy

> Widok.

3. Wprowadź nazwę widoku kostki i kliknij przycisk OK. Nowy widok kostki
zostanie wyświetlony w panelu Projekt modelu pod oryginalną kostką.

Co dalej
Widok kostki można edytować, korzystając z metod opisanych w tej sekcji.

Rozwijanie i zwijanie konsolidacji
Aby rozwinąć lub zwinąć konsolidację w przeglądarce kostek, kliknij element sterujący obok
nazwy danego elementu.
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Rozwiń

— znak plus obok nazwy elementu wskazuje element stanowiący konsolidację. Aby drążyć w
dół konsolidacje wymiaru i wyświetlić szczegół bazowy, kliknij znak plus. Znak plus zmieni
się na minus.
Zwiń

— znak minus obok nazwy elementu wskazuje na rozwiniętą konsolidację. Aby zwinąć
elementy-liście w wymiarze, należy kliknąć minus. Znak minus zmieni się na znak plus.

Przestawianie wymiarów
Aby zmienić sposób prezentacji danych kostki, można przestawić wymiary w przeglądarce
kostek, przeciągając je i upuszczając w innym miejscu.
v Przeciągnij wymiar do pozycji w kolumnie.
v Przeciągnij wymiar do pozycji w wierszu.
v Przeciągnij wymiar do pozycji w tytule.
v Jeśli po przeciągnięciu Wymiaru1 kursor zostanie ustawiony w środku Wymiaru2,
upuszczenie spowoduje zmianę pozycji wymiarów.
v Jeśli po przeciągnięciu Wymiaru1 kursor zostanie ustawiony po lewej stronie Wymiaru2,
wówczas Wymiar1 zostanie ustawiony bezpośrednio przy Wymiarze2 po jego lewej
stronie.
v Jeśli po przeciągnięciu Wymiaru1 kursor zostanie ustawiony po prawej stronie Wymiaru2,
wówczas Wymiar1 zostanie ustawiony bezpośrednio przy Wymiarze2 po jego prawej
stronie.
Jeśli po przeciągnięciu wymiaru zostanie on upuszczony bezpośrednio po lewej lub prawej
stronie istniejącego wymiaru kolumny lub wiersza, zostanie wyświetlony bardziej
szczegółowy widok kolumn lub wierszy. Na przykład: można przeciągnąć wymiar czas_planu
i ustawić go przed wymiarem dział_planu w widoku kolumn, aby wyświetlić w kolumnach
szczegóły dotyczące czasu i działów.

Ukrywanie elementów
Aby zapisać przestrzeń ekranu, należy ukryć wiersze i kolumny w przeglądarce kostek.
Elementy ukryte nadal mają zastosowanie do danych wyświetlanych w widoku, ale nie
zajmują miejsca na ekranie.

Procedura
1. Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza. Zostaje wybrany wiersz lub kolumna.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny lub wiersza i wybierz opcję
Ukryj wybrane.
3. Aby ukryty wiersz lub kolumna były ponownie widoczne, kliknij prawym przyciskiem
myszy nagłówek i wybierz opcję Pokaż ukryte.

Definiowanie widoku na podstawie podzbiorów i wybranych
elementów
Widok kostki jest definiowany na podstawie podzbiorów lub elementów podzbiorów, które
zostały już utworzone.

Rozdział 5. Tworzenie kostek
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Jeśli jakiś użytkownik zdefiniował wcześniej podzbiór, można go teraz dodać do widoku
kostki bez konieczności ponownego definiowania.

Procedura
1. Otwórz istniejący widok kostki
lub utwórz nowy. Widok kostki zostaje
wyświetlony w przeglądarce obiektów.
2. Kliknij podzbiór i przeciągnij go do przeglądarki obiektów na istniejący wymiar widok.
Uwaga: Podzbiór można upuścić tylko na jego wymiarze macierzystym lub innym
podzbiorze wymiaru macierzystego.
Po przeciągnięciu podzbioru na wiersz lub kolumnę wszystkie elementy tego podzbioru
zostaną wyświetlone. Po przeciągnięciu na obszar kontekstu wyświetlony zostanie
pierwszy element podzbioru.
3. Jeśli chcesz zachować tylko wybrane elementy podzbioru dodane do widoku kostki,
wykonaj następujące czynności:
a. W przeglądarce obiektów przeciągnij zaimportowany podzbiór do obszaru wierszy
lub kolumn, o ile jeszcze się tam nie znajduje.
b. Przytrzymując klawisz Ctrl kliknij nagłówki wierszy lub kolumn, jakie mają być
zachowane w widoku kostki. Wybrane wiersze lub kolumny zostają podświetlone.
c. Kliknij prawym przyciskiem podświetlony obszar i wybierz opcję Zachowaj
wybrane. Wiersze lub kolumny, które nie zostały wybrane, przestają być widoczne.
4. Kliknij ikonę Menu działań

, a następnie kliknij przycisk Zapisz jako.

zostanie
5. Wprowadź nazwę widoku i kliknij przycisk OK. Nowy widok kostki
wyświetlony w panelu Projekt modelu w folderze Kostki pod nazwą nazwa_kostki.

Edytowanie podzbioru roboczego z widoku
Edycji widoku można dokonać, edytując podzbiór wymiaru, na którym bazuje widok.

O tym zadaniu
Istnieje możliwość edytowania zdefiniowanego podzbioru z widoku kostki bez konieczności
ponownego definiowania podzbioru.

Procedura
1. Otwórz istniejący widok kostki
. Widok kostki zostaje wyświetlony w
przeglądarce obiektów.
2. Kliknij menu rozwijane Podzbiór roboczy i kliknij opcję Edytuj podzbiór. Zostanie
otwarte okno Edytor podzbiorów. Przy edycji podzbioru można używać wszystkich
funkcji filtrowania.
3. Edytuj podzbiór odpowiednio do potrzeb.
a. Aby wywołać podzbiór w widoku, kliknij przycisk OK.
b. Aby zapisać podzbiór do ponownego wykorzystania, kliknij polecenie Zapisz jako i
wpisz nową nazwę podzbioru. W folderze Wymiary zostanie utworzony nowy
podzbiór.
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Wyniki
Edytor podzbiorów zostanie zamknięty, a w widoku zostaną wyświetlone dane oparte na
edytowanym podzbiorze.

Zmiana podzbioru roboczego widoku
Edycji widoku można dokonać, zmieniając podzbiór roboczy wymiaru, na którym bazuje
widok.

O tym zadaniu
Istnieje możliwość zmiany zdefiniowanego podzbioru z widoku kostki bez konieczności
ponownego definiowania podzbioru.

Procedura
1. Otwórz istniejący widok kostki
przeglądarce obiektów.

. Widok kostki zostaje wyświetlony w

2. Kliknij menu rozwijane nazw podzbiorów roboczych i kliknij opcję Edytuj podzbiór.
Zostanie otwarte okno Edytor podzbiorów. Przy edycji podzbioru można używać
wszystkich funkcji filtrowania.
3. Kliknij pole Podzbiór, a następnie na liście dostępnych podzbiorów kliknij podzbiór,
którego chcesz używać.
4. Edytuj podzbiór odpowiednio do potrzeb.
a. Aby wywołać podzbiór w widoku, kliknij przycisk OK.
b. Aby zapisać podzbiór do ponownego wykorzystania, kliknij polecenie Zapisz jako i
wpisz nową nazwę podzbioru. W folderze Wymiary zostanie utworzony nowy
podzbiór.

Wyniki
Edytor podzbiorów zostanie zamknięty, a w widoku zostaną wyświetlone dane oparte na
zmienionym podzbiorze.

Obliczenia kostek
Obliczenia kostek — w przeciwieństwie do obliczeń wymiarów — upraszczają tworzenie
reguł umożliwiających ukończenie wspólnych operacji modelowania, takich jak zarządzanie i
obsługa modelu. Dodanie obliczenia pozwala nadać modelowi znaczenie poprzez
dostarczenie dodatkowych informacji pochodzących ze źródła danych.
Jeśli konieczne jest utworzenie obliczeń, które nie obejmują agregacji, takich jak obliczenia
kursów wymiany lub przychodu, wówczas można opracować wyrażenia formuł, korzystając z
edytora obliczeń kostek. Można użyć funkcji, które mają zastosowanie zarówno do wymiarów
jak i do kostek.
Korzystając z edytora obliczeń można sprawdzić, jakie obliczenia mają zastosowanie do
wybranej komórki i zmienić kolejność wykonywania obliczeń lub reguł w kostce. Za pomocą
edytora reguł można zmienić kolejność bloku reguły, który jest powiązany z obliczeniem
kostki.
Poniżej przedstawiono niektóre korzyści wynikające z budowania obliczeń kostek:
v Pozyskać dane z innych kostek w celu utworzenia wyrażenia obliczenia.
Rozdział 5. Tworzenie kostek
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v
v
v
v

Można na przykład użyć atrybutów istniejących w wymiarze innym niż ten, w którym
zdefiniowano obliczenie.
Możliwość stosowania obliczeń do liścia poziomów skonsolidowanych.
Możliwość stosowania obliczeń do elementów łańcucha.
Możliwość tworzenia odniesień do atrybutów elementów.
Możliwość korzystania ze standardowych funkcji TM1 dla poziomu liścia i poziomu
skonsolidowanego.
Informacje o funkcjach TM1 zawiera dokumentacja IBM Cognos TM1 - Skorowidz.

Podczas zapisywania obliczeń należy uwzględnić następujące informacje:
v W przypadku użycia liczby większej niż zero, ale mniejszej niż jeden, należy poprzedzić
liczbę zerem wiodącym. Na przykład: 0.10.
v Nazwy atrybutów należy umieszczać w pojedynczych cudzysłowach i nawiasach
kwadratowych. Na przykład: ['nazwa_elementu']. v
v Można używać zarówno wielkich jak i małych liter. Składnia nie rozróżnia wielkości liter.
v Łańcuch wyrażenia musi zaczynać się od znaku równości (=).
v Generowanie reguł odbywa się automatycznie podczas tworzenia obliczenia kostki.
Dostawcy będą generowani, pod warunkiem że właściwość serwera ‘Generuj dostawców
automatycznie’ zostanie ustawiona na wartość Wszystkie reguły lub na wartość Tylko
reguły wygenerowane automatycznie.

Zakres obliczeń
Poniżej przedstawiono zakres lub obszar zastosowania obliczenia:
v Dla konkretnej komórki
v Dla konkretnego elementu wymiaru
v Dla odniesień do komórki lub komórek z innej kostki
v Dla konkretnego przekroju n-wymiarowego
Zakres obliczenia wynika z wyboru dokonanego w kostce lub w widoku kostki. Podczas
tworzenia obliczenia uwzględniane są jedynie wymiary wierszy i kolumn. Obliczenie ma
zastosowanie do wszystkich elementów należących do dowolnego wymiaru kontekstowego.
Jeśli zostaną wybrane wszystkie elementy wymiaru wiersza lub kolumny, obliczenie będzie
obowiązywało względem wszystkich elementów wymiaru. Wymiar nie będzie zawarty w
nazwie ani kontekście domyślnego obliczenia.
Użytkownik tworzący model może zmienić zakres wyboru poprzez dodawanie, usuwanie lub
zmianę wybranych elementów wymiaru w jeden z następujących sposobów:
v Używając obszaru kontekstu wymiaru w edytorze obliczenia.
v Dodając lub usuwając wymiary poprzez przeciąganie ich do lub z obszaru kontekstu kostki
nadrzędnej.

Przechowywanie obliczeń kostek
Dane i obliczenia kostek zachowują swoją integralność nawet po dodaniu lub usunięciu
wymiaru z kostki, w której tworzone są obliczenia. Należy jednak upewnić się, czy
dostosowano odsyłacze do nowego wymiaru, o ile został dodany. Przechowywanie jest
przydatne w przypadku tworzenia prototypów i zmiany struktury kostek w celu ich
dopasowania do nowych wymagań biznesowych.
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Tworzenie obliczeń dla kostek
Do utworzenia obliczenia kostki konieczne jest zestawienie operatorów, funkcji, atrybutów
oraz wartości, takich jak łańcuchy tekstowe i liczby, w jednym wyrażeniu, obliczenie którego
daje pojedynczą wartość.

O tym zadaniu
Formuły do obliczania elementów danych mogą być proste lub złożone. Formuła prosta
składa się z kombinacji innych elementów wymiaru, stałych liczbowych oraz operatorów
arytmetycznych. Formuły złożone mogą obejmować te elementy oraz funkcje i odsyłacze do
innych danych kostki. Po dodaniu obliczonego elementu danych do kostki staje się on
elementem wymiaru.
Dostawcy są generowani automatycznie podczas tworzenia obliczenia, co zapewnia poprawną
konsolidację wszystkich wartości pochodzących z reguły. W celu automatycznego
wygenerowania dostawców konieczne jest ustawienie właściwości Generuj dostawców
automatycznie serwera TM1 na wartość Tak.
Jeśli wymiar wybrany jako wartość stała zawiera atrybuty zdefiniowane przez użytkownika,
można użyć tych atrybutów (np. Typ produktu) jako elementów wyrażenia. Atrybuty
zdefiniowane przez system, takie jak obliczenie na poziomie liścia lub obliczenie na poziomie
skonsolidowanym dla wymiaru obliczenia, nie są wyświetlane. Atrybut wymiaru, dla którego
utworzono odniesienie w obliczeniu między kostkami, stanowi odniesienie do wartości tego
atrybutu dla wszystkich elementów danego wymiaru. Można również tworzyć odniesienia do
elementów z różnych wymiarów w kostce.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu rozwiń folder Kostki i otwórz kostkę lub widok, do którego
zamierzasz dodać obliczenie.
2. Prawym przyciskiem myszy kliknij komórkę lub zakres komórek, w jakim ma zostać
obliczona dana wartość, a następnie kliknij polecenie Utwórz obliczenie dla kostki.
Przykładem zakresu jest przychód dla wartości Rzeczywiste oraz Budżet w czterech
kwartałach fiskalnych.
Po wybraniu kolumny edytor obliczeń przyjmuje założenie, że dane obliczenie ma
zastosowanie do wszystkich wymiarów. Można jednak utworzyć obliczenia, które będą
stosowane do wymiaru uzyskanego w wyniku filtrowania wg konkretnego atrybutu.
3. W polu Wprowadź nazwę obliczenia kostki wpisz znaczącą nazwę dla obliczenia, tak
aby można było je zidentyfikować w przyszłości, a następnie kliknij przycisk OK.
Nazwą domyślną jest nazwa kostki, wymiaru w wierszu, elementu wiersza, wymiaru w
kolumnie i elementu kolumny. Wybieranie elementów wymiaru w obszarze kontekstu jest
wykluczone.
4. W edytorze obliczeń upewnij się, że wybrane elementy są wyświetlane w obszarze
kontekstu, i wybierz typ wyrażenia do utworzenia:
v W celu oceny wyrażenia na poziomie liścia kliknij kartę Wyrażenie na poziomie
liścia w obszarze Wyrażenie.
v W celu oceny wyrażenia na poziomie skonsolidowanym kliknij kartę Wyrażenie na
poziomie liścia w obszarze Wyrażenie.
Uwaga: Aby zastosować to samo wyrażenie na poziomie liści i poziomie
skonsolidowanym, zaznacz pole wyboru Użyj tego samego wyrażenia zarówno dla
poziomu liści jak i skonsolidowanego.
v Aby powrócić do wartości łańcuchowej, w obszarze Wyrażenie kliknij zakładkę
Wyrażenie łańcuchowe.
Rozdział 5. Tworzenie kostek
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Uwaga: Jeśli obszar docelowy obliczenia zawiera elementy liczbowe i łańcuchowe,
wyrażenie łańcuchowe obowiązuje tylko względem tych komórek zawartych w
zakresie obliczenia, które są sformatowane jako łańcuchy. Aby można było powrócić
do wartości łańcuchowej, niektóre komórki w obszarze kontekstu muszą być
sformatowane jako łańcuchy.
5. W polu Wyrażenie wpisz formułę definiującą obliczany element. W celu utworzenia
formuły można użyć kombinacji następujących elementów:
Cel

Działanie

Wstawienie elementu wymiaru

Kliknij zakładkę Warunki.
Wszystkie wymiary kostki wyświetlane są w
postaci drzewa. Jeśli istnieje hierarchia, wymiary
w kostce lub widoku są wyświetlane w drzewie w
sposób hierarchiczny.
Aby uwzględnić element wymiaru w wyrażeniu
formuły, przeciągnij go do pola Wyrażenie.
Wyświetlana jest pełna nazwa elementów. Jeśli
nazwa zawiera odstęp między znakami, zostaje on
ujęty w nawiasy.
Uwaga: Wymiaru i wszystkich jego elementów
nie można przeciągać do pola Wyrażenie.
Konieczne jest ręczne wprowadzenie wymiaru
poprzez ujęcie go w nawiasach kwadratowych. Na
przykład, aby uwzględnić wymiar o nazwie
Region, należy wpisać [Region].

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub
dzielenie wartości

Kliknij zakładkę Prosty.
W obszarze Typ operacji wybierz wartość
Arytmetyczna.
Program IBM Cognos TM1 ocenia operatory
arytmetyczne w następującej kolejności:
1. Potęgowanie
2. Mnożenie
3. Dzielenie
4. Dodawanie
5. Odejmowanie
W celu wymuszenia innej kolejności oceny należy
użyć nawiasów. Wyrażenie 2*3+4 generuje ten
sam wynik, co wyrażenie (2*3)+4 z powodu
pierwszeństwa mnożenia.

Wstawianie czasu średniego lub średniej
ważonej

Kliknij zakładkę Prosty.
W obszarze Typ operacji wybierz wartość
Średnia.
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Cel

Działanie

Wstawianie wbudowanej funkcji TM1

Kliknij zakładkę Funkcje.
Aby uwzględnić tę funkcję w wyrażeniu formuły,
przeciągnij ją do pola Wyrażenie.
Na karcie Wskazówki w panelu Obsługa edycji
zaawansowanej wyświetlany jest krótki opis
każdej funkcji.
Pełne objaśnienie dla różnych funkcji zawiera
dokumentacja IBM Cognos TM1 - Skorowidz.

Wstawianie elementu danych z innej kostki

Kliknij zakładkę Warunki.
Aby zaimportować wartość, możesz wybrać
odsyłacz lub utworzyć odsyłacz.
v W celu wybrania odsyłacza rozwiń folder
Zaimportowane wartości.
v W celu utworzenia odsyłacza kliknij polecenie
Importuj warunki.

6. Aby w wyrażeniu warunkowym zastosować atrybuty łańcuchowe lub numeryczne, takie
jak IF-THEN-ELSE, po przejściu do karty Warunki rozwiń folder Atrybuty w
wymiarze, a następnie przeciągnij element wymiaru do pola Wyrażenie.
7. Po zakończeniu można wyświetlić wyniki lub zapisać obliczenia.
v Aby zastosować zmiany i wyświetlić wyniki obliczeń, kliknij przycisk Zastosuj.
v Aby zapisać obliczenia i zamknąć edytor obliczeń, kliknij przycisk OK.

Wyniki
Uwaga: W celu usunięcia obliczenia kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę lub zakres
komórek, a następnie kliknij polecenie Usuń obliczenie dla kostki > Usuń obliczenie:
nazwa_obliczenia.
Zadania pokrewne:
“Modyfikowanie kontekstu obliczenia kostki” na stronie 55
Istnieje możliwość zmiany co najmniej jednego wymiaru w celu szybkiego ukierunkowania
obliczenia kostki na konkretny obszar danych. Należy odfiltrować kontekst, aby można było
kontrolować zakres obliczenia kostki w danej kostce.
“Tworzenie obliczenia kostki z odniesieniem do danych z innych kostek”
W celu zdefiniowania obliczenia kostki można utworzyć odniesienie do danych zawartych w
innej kostce, tworząc odsyłacz do kostki docelowej.

Tworzenie obliczenia kostki z odniesieniem do danych z innych
kostek
W celu zdefiniowania obliczenia kostki można utworzyć odniesienie do danych zawartych w
innej kostce, tworząc odsyłacz do kostki docelowej.

O tym zadaniu
Dane — podobnie jak reguły kostek — mogą być używane w jednej kostce w celu tworzenia
obliczeń w innej kostce. Na przykład: można rozciągnąć dane dotyczące sprzedaży na kostkę,
która zawiera informacje, takie jak Zysk i Strata.

Rozdział 5. Tworzenie kostek
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Załóżmy, że wymagane jest obliczenie przychodu, a w obliczeniu wykorzystywana jest
formuła zależna od ceny za liczbę jednostek. Dane dotyczące cen znajdują się w kostce innej
niż ta, w której tworzone jest obliczenie — dane znajdują się w kostce docelowej, która
zawiera informacje o cenach. Aby utworzyć odniesienie do danych zewnętrznych, konieczne
jest zaimportowanie ich poprzez utworzenie odsyłacza do kostki Cena.
Po utworzeniu odsyłacza w edytorze obliczeń zostaje on zaimplementowany jako reguła. Jeśli
odsyłacz jest implementowany jako reguła, obliczenia są zapisywane wyłącznie w kostce
źródłowej, ale jest on również używany i wyświetlany w kostce docelowej, zgodnie z
wymaganiami. Jeśli dane, dla których utworzono odniesienie w obliczeniu, ulegną zmianie w
kostce źródłowej, będzie to miało automatyczne odzwierciedlenie w kostce docelowej. Jednak
dane są przechowywane tylko w kostce źródłowej, dlatego wszystkie edycje dotyczące
wartości danych muszą występować w kostce źródłowej. Nie można edytować wartości
danych, które są wyświetlane w kostkach docelowych, za pomocą odsyłaczy do reguł.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu rozwiń folder Kostki i otwórz widok kostki, w jakim
obliczenie ma zostać dodane.
2. Prawym przyciskiem myszy kliknij komórkę lub zakres komórek, w jakim ma zostać
obliczona dana wartość, a następnie kliknij polecenie Utwórz obliczenie dla kostki.
Przykładem zakresu jest przychód dla wartości Rzeczywiste oraz Budżet w czterech
kwartałach fiskalnych.
3. W polu Wprowadź nazwę obliczenia kostki wpisz znaczącą nazwę dla obliczenia, tak
aby można było je zidentyfikować w przyszłości, a następnie kliknij przycisk OK.
Nazwą domyślną jest nazwa kostki, wymiaru w wierszu, elementu wiersza, wymiaru w
kolumnie i elementu kolumny. Wybieranie elementów wymiaru w obszarze kontekstu
jest wykluczone.
4. W edytorze obliczeń wybierz typ wyrażenia, jakie chcesz utworzyć:
v W celu oceny wyrażenia na poziomie liścia kliknij kartę Wyrażenie na poziomie
liścia w obszarze Wyrażenie.
v W celu oceny wyrażenia w wynikach zagregowanych kliknij kartę Wyrażenie na
poziomie skonsolidowanym w obszarze Wyrażenie.
Uwaga: Aby zastosować to samo wyrażenie na poziomie liści i poziomie
skonsolidowanym, zaznacz pole wyboru Użyj tego samego wyrażenia zarówno dla
poziomu liści jak i skonsolidowanego.
v Aby powrócić do wartości łańcuchowej, w obszarze Wyrażenie kliknij zakładkę
Wyrażenie łańcuchowe.
Uwaga: Aby można było powrócić do wartości łańcuchowej, w obszarze kontekstu
muszą znajdować się sformatowane komórki łańcucha.
5. Na karcie Warunki kliknij polecenie Importuj warunki.
6. W polu Wprowadź nazwę obliczenia wprowadź nazwę opisową odsyłacza do
obliczenia, tak aby można go było łatwo zidentyfikować.
W edytorze odsyłaczy określ miejsce użycia danych z odsyłacza poprzez odwzorowanie
danych zewnętrznych w elemencie wymiaru w kostce, która zawiera obliczenie.
7. W panelu Projekt modelu kliknij kostkę z danymi, dla których ma zostać utworzone
odniesienie do obliczenia i upuść ją w polu Dodaj kostkę źródłową.
Kostka, w której zdefiniowano obliczenie, jest automatycznie wyświetlana jako kostka
docelowa.
Jeśli wymiar występuje w obu kostkach, obydwa wymiary są automatycznie
odwzorowywane we wszystkich elementach wymiarów. Dla wszystkich pozostałych
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wymiarów użytkownik musi nawiązać korespondencję pomiędzy kostką źródłową i
docelową lub utworzyć przekrój wg wybranych elementów wymiaru.
8. Opcjonalne: W razie konieczności nawiąż korespondencję pomiędzy kostką źródłową i
docelową lub utwórz przekrój wg wybranych elementów wymiaru.
9. Jeśli odwzorowanie jest zadowalające, kliknij przycisk OK, aby zapisać odsyłacz do
obliczenia.
Przeprowadzane jest sprawdzenie poprawności odsyłacza, aby potwierdzić, czy źródło
odsyłacza jest spójne z zakresem obliczenia zastosowanym w kostce docelowej.
Sprawdzanie poprawności ma również na celu ustalenie, czy wyrażenie zwraca
poprawne wyniki.
Odsyłacz zawierający dane z kostki zewnętrznej jest wyświetlany w folderze
Zaimportowane wartości drzewa Warunki.
10. Aby dodać odsyłacz jako element formuły, przeciągnij go do pola Wyrażenie.
11. Po zakończeniu można wyświetlić wyniki lub zapisać obliczenia.
v Aby zastosować zmiany i wyświetlić wyniki obliczeń, kliknij przycisk Zastosuj.
v Aby zapisać obliczenia i zamknąć edytor obliczeń, kliknij przycisk OK.

Wyniki
Dane, do których istnieje odniesienie w kostce zewnętrznej, są wyświetlane w komórce lub
komórkach kostki ze zdefiniowanym obliczeniem.
Zadania pokrewne:
“Nawiązywanie korespondencji i tworzenie odwzorowań wymiarów” na stronie 58
Podczas tworzenia odsyłacza po raz pierwszy i definiowania kostki źródłowej oraz kostki
docelowej następuje sprawdzenie, czy wymiary kostek są jednakowe.

Tworzenie obliczenia kostki w kostce sterującej zabezpieczeń
Obliczenia kostki można tworzyć względem komórek, elementów, wymiarów lub w bazowej
kostce sterującej zabezpieczeń w edytorze zabezpieczeń.

O tym zadaniu
W edytorze obliczeń kostki wyświetlana jest jedynie karta Wyrażenie łańcuchowe, ponieważ
w komórkach należących do kostki zabezpieczeń akceptowane są wyłącznie wartości
łańcuchowe. Na podstawie poprawnego wyrażenia w komórce wyliczana jest wartość
łańcuchowa. Można na przykład utworzyć wyrażenie obliczające wartość Brak, tak aby
zabezpieczenia na poziomie komórki uniemożliwiały członkom grupy wyświetlanie
zawartości komórki.
Zabezpieczenia na poziomie komórki obowiązują względem elementów-liści i zwykle nie
mają zastosowania względem konsolidacji. Jednak mogą istnieć również uprawnienia Brak i
Odczyt umożliwiające kontrolowanie wyświetlania lub edycji konsolidacji.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu rozwiń zabezpieczenia modelu, a następnie CubeSecurity.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kostkę, dla której mają być zastosowane
zabezpieczenia na poziomie komórki, a następnie kliknij opcje Konfiguruj
zabezpieczenia > Ustaw prawa dostępu dla > Komórki kostki.
3. W polu Utwórz kostkę zabezpieczeń komórki wybierz podzbiór wymiarów
umożliwiających kontrolę wymiarów dla zabezpieczeń komórki, a następnie kliknij
przycisk OK.

Rozdział 5. Tworzenie kostek
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Kostka zabezpieczeń komórki zostanie wyświetlona w postaci karty w przeglądarce
obiektów.
4. W edytorze zabezpieczeń kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę lub zakres
komórek, dla których chcesz zastosować uprawnienia dostępu, a następnie kliknij
polecenie Utwórz obliczenie dla kostki.
5. W polu Wprowadź nazwę obliczenia kostki wpisz znaczącą nazwę dla obliczenia, tak
aby można było je zidentyfikować w przyszłości, a następnie kliknij przycisk OK.
Nazwą domyślną jest nazwa kostki, wymiaru w wierszu, elementu wiersza, wymiaru w
kolumnie i elementu kolumny. Wybieranie elementów wymiaru w obszarze kontekstu jest
wykluczone.
6. W edytorze obliczeń upewnij się, że wybrane elementy są wyświetlane w obszarze
kontekstu.
7. W polu Wyrażenie wpisz formułę definiującą obliczany element. W celu utworzenia
formuły można użyć kombinacji następujących elementów:
Cel

Działanie

Wstawienie elementu wymiaru

Kliknij zakładkę Warunki.
Wszystkie wymiary kostki wyświetlane są w
postaci drzewa. Jeśli istnieje hierarchia, wymiary
w kostce lub widoku są wyświetlane w drzewie w
sposób hierarchiczny.
Aby uwzględnić element wymiaru w wyrażeniu
formuły, przeciągnij go do pola Wyrażenie.
Wyświetlana jest pełna nazwa elementów. Jeśli
nazwa zawiera odstęp między znakami, zostaje on
ujęty w nawiasy.
Uwaga: Wymiaru i wszystkich jego elementów
nie można przeciągać do pola Wyrażenie.
Konieczne jest ręczne wprowadzenie wymiaru
poprzez ujęcie go w nawiasach kwadratowych. Na
przykład, aby uwzględnić wymiar o nazwie
Region, należy wpisać [Region].

Wstawienie funkcji wbudowanej

Kliknij zakładkę Funkcje.
Aby wyświetlić listę funkcji opartych na tekście,
rozwiń folder Tekst.
Aby uwzględnić tę funkcję w wyrażeniu formuły,
przeciągnij ją do pola Wyrażenie. Użyj funkcji
tekstowych lub logicznych, aby zbudować
wyrażenie warunkowe.
Więcej informacji na temat funkcji opartych na
tekście zawiera dokumentacja IBM Cognos TM1 Skorowidz.

8. Po zakończeniu można wybrać odpowiednią opcję, aby wyświetlić wyniki lub zapisać
obliczenie.
v Aby zastosować zmiany i wyświetlić wyniki obliczeń, kliknij przycisk Zastosuj.
v Aby zapisać obliczenia i zamknąć edytor obliczeń, kliknij przycisk OK.
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Wyniki
Członkowie grupy mogą uzyskać dostęp do komórek zgodnie z zabezpieczeniami komórki
przypisanymi w wyniku obliczenia kostki.
Pojęcia pokrewne:
“Dostęp do danych i zabezpieczenia” na stronie 81
Użytkownik może rozszerzyć lub ograniczyć dostęp grupy użytkowników do poszczególnych
kostek, wymiarów, procesów, zestawów procesów i elementów.

Modyfikowanie kontekstu obliczenia kostki
Istnieje możliwość zmiany co najmniej jednego wymiaru w celu szybkiego ukierunkowania
obliczenia kostki na konkretny obszar danych. Należy odfiltrować kontekst, aby można było
kontrolować zakres obliczenia kostki w danej kostce.

O tym zadaniu
Zmiany kontekstu obliczenia można dokonać w co najmniej jeden z następujących sposobów:
v Dodanie wymiarów do obszaru kontekstu w przeglądarce kostek.
v Zmiana elementów wymiaru w filtrach kontekstu edytora obliczeń kostki.

Procedura
1. Aby zmienić zakres obliczenia, należy wykonać następujące kroki:
a. W obszarze kontekstu edytora Obliczenie kostki kliknij strzałkę w dół dla wybranego
wymiaru, a następnie kliknij opcję Edytuj wybór elementów.
b. W oknie dialogowym Wybierz zasięg dla element_wymiaru usuń lub dodaj element
wymiaru lub podzbiór; w tym celu odpowiednio usuń zaznaczenie lub zaznacz pole
wyboru.
c. Opcjonalne: Aby usunąć zakres, kliknij prawym przyciskiem myszy filtr kontekstu
wymiaru, a następnie kliknij przycisk Usuń.
Uwaga: W przypadku usunięcia wszystkich wymiarów z obszaru kontekstu w
edytorze obliczenia kostki obliczenie będzie miało zastosowanie do wszystkich
komórek w kostce.
2. Aby dodać elementy wymiaru do zakresu, wykonaj jeden z następujących kroków:
v Przeciągnij wymiar z panelu Projekt modelu do obszaru kontekstu w edytorze
obliczenia kostki, a następnie wybierz odpowiednie elementy.
W oknie dialogowym Wybierz zasięg dla element_wymiaru żaden element wymiaru
nie jest zaznaczony, ponieważ dodano wymiar, który nie należy do widoku kostki.
Konieczne jest ręczne dodanie elementów poprzez zaznaczenie ich pól wyboru.
v Przeciągnij wymiar z kostki lub obszaru kontekstu widoku do obszaru kontekstu w
edytorze obliczenia kostki.
Nowy wymiar kontekstowy zostaje dodany do obszaru kontekstu w edytorze.

Modyfikowanie obliczeń kostek
Formułę obliczenia kostki można zmienić w dowolnym czasie, korzystając z przeglądarki
kostek.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu rozwiń folder Kostka, a następnie otwórz kostkę lub widok
zawierający obliczenie wymagające zmiany.

Rozdział 5. Tworzenie kostek
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2. Prawym przyciskiem myszy kliknij komórkę lub zakres komórek, a następnie kliknij
opcje Otwórz obliczenie dla kostki > Otwórz obliczenie: nazwa_obliczenia.
Wskazówka: Aby ustalić, czy konkretna komórka jest obliczana, ustaw wskaźnik myszy
nad wybraną komórką.
Wyrażenie formuły zostaje wyświetlone w edytorze obliczenia kostki.
3. Wprowadź wymagane zmiany.
4. Po zakończeniu można wybrać odpowiednią opcję, aby wyświetlić wyniki lub zapisać
obliczenie.
v Aby zastosować zmiany i wyświetlić wyniki obliczeń, kliknij przycisk Zastosuj.
v Aby zapisać obliczenia i zamknąć edytor obliczeń, kliknij przycisk OK.
Zadania pokrewne:
“Tworzenie obliczeń dla kostek” na stronie 49
Do utworzenia obliczenia kostki konieczne jest zestawienie operatorów, funkcji, atrybutów
oraz wartości, takich jak łańcuchy tekstowe i liczby, w jednym wyrażeniu, obliczenie którego
daje pojedynczą wartość.
“Tworzenie obliczenia kostki z odniesieniem do danych z innych kostek” na stronie 51
W celu zdefiniowania obliczenia kostki można utworzyć odniesienie do danych zawartych w
innej kostce, tworząc odsyłacz do kostki docelowej.
“Modyfikowanie kontekstu obliczenia kostki” na stronie 55
Istnieje możliwość zmiany co najmniej jednego wymiaru w celu szybkiego ukierunkowania
obliczenia kostki na konkretny obszar danych. Należy odfiltrować kontekst, aby można było
kontrolować zakres obliczenia kostki w danej kostce.
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Rozdział 6. Tworzenie odsyłaczy
Odsyłacze tworzą relacje, które umożliwiają przenoszenie danych z jednej kostki do drugiej.
Podczas tworzenia odsyłacza użytkownik definiuje kostkę źródłową, z której będą pochodziły
dane oraz kostkę docelową, do której przekazywane będą wartości danych.
Odsyłacze można również implementować jako reguły lub procesy. Jeśli odsyłacz jest
implementowany jako reguła, dane są zapisywane wyłącznie w kostce źródłowej, ale jest on
również używany i wyświetlany w kostce docelowej, zgodnie z wymaganiami. Jeśli dane w
kostce źródłowej ulegną zmianie, ma to automatyczne odzwierciedlenie w kostce docelowej.
Ponieważ jednak dane są zapisywane tylko w kostce źródłowej, edycję wartości danych
należy przeprowadzać w kostce źródłowej; nie można edytować wartości danych, które są
wyświetlane w kostkach docelowych za pośrednictwem odsyłaczy do reguł.
Jeśli odsyłacz jest implementowany jako proces, dane z kostki źródłowej są kopiowane do
kostki docelowej. Po skopiowaniu danych z kostki źródłowej do docelowej (poprzez
uruchomienie procesu) połączenie pomiędzy kostkami przestaje obowiązywać. Dane można
w dowolny sposób edytować zarówno w kostce źródłowej jak i docelowej.
Pojęcia pokrewne:
“Łączenie kostek” na stronie 13
Okno Projekt Modelu umożliwia tworzenie odsyłaczy pozwalających na przenoszenie danych
pomiędzy kostkami.

Określanie kostek źródłowych i docelowych
Aby utworzyć odsyłacz, należy określić źródło, z którego pochodzą dane oraz kostkę
docelową, stanowiącą miejsce docelowe danych.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu kliknij prawym przyciskiem myszy folder Odsyłacze, a
następnie kliknij opcje Nowy > Odsyłacz
2. Wprowadź nazwę nowego odsyłacza, a następnie kliknij przycisk OK. Dobrze jest
przypisać do odsyłacza nazwę opisową. Na przykład: jeśli odsyłacz przenosi dane z kostki
źródłowej o nazwie Cena do kostki docelowej o nazwie Sprzedaż, odsyłacz należy
nazwać Cena do sprzedaży. W panelu głównym zostaną wyświetlone dwa elementy
sterujące: Dodaj kostkę źródłową i Dodaj kostkę docelową.
3. Ustaw kostkę źródłową, wykonując jedną z następujących czynności:
v W panelu Projekt modelu kliknij kostkę źródłową i upuść ją na etykietę Dodaj kostkę
źródłową.
v Kliknij prawym przyciskiem myszy kostkę źródłową i kliknij opcję Dodaj kostkę w
celu połączenia obiektu źródłowego, <nazwa_odsyłacza>.
4. Ustaw kostkę docelową, wykonując jedną z następujących czynności:
v W panelu Projekt modelu kliknij kostkę docelową i upuść ją na etykietę Dodaj kostkę
docelową.
v Kliknij prawym przyciskiem myszy kostkę docelową i kliknij opcję Dodaj kostkę w
celu połączenia obiektu docelowego, <nazwa_odsyłacza>.
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5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać definicję odsyłacza dla tego punktu. Definicja
odsyłacza nie musi być zakończona, aby ją zapisać, ale musi być poprawna. Jeśli definicja
odsyłacza nie jest poprawna, ikona odsyłacza jest wyświetlana z czerwonym symbolem
.

Nawiązywanie korespondencji i tworzenie odwzorowań wymiarów
Podczas tworzenia odsyłacza po raz pierwszy i definiowania kostki źródłowej oraz kostki
docelowej następuje sprawdzenie, czy wymiary kostek są jednakowe.
Jeśli wymiar występuje w obu kostkach, obydwa wymiary są automatycznie odwzorowywane
we wszystkich elementach wymiarów. Dla wszystkich pozostałych wymiarów użytkownik
musi nawiązać korespondencję pomiędzy kostką źródłową i docelową lub utworzyć przekrój
wg wybranych elementów wymiaru.

Procedura
1. Przejrzyj kostkę źródłową i docelową i podejmij decyzję, które wymiary powinny sobie
odpowiadać. Określ również, w przypadku których wymiarów zamiast korespondencji
powinny zostać utworzone przekroje (wg co najmniej jednego elementu).
2. W przypadku wymiarów, dla których ma zostać nawiązana korespondencja:
a. Kliknij wymiar w kostce źródłowej.
b. Zaznacz odpowiedni wymiar w kostce docelowej — w tym celu kliknij przyciskiem
myszy, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl.
3. Wybierz typ odwzorowania, jakie będzie zastosowane dla korespondencji wymiaru:
Automatycznie lub Ręcznie.
Po wybraniu opcji Automatycznie tworzone są automatycznie odwzorowania pomiędzy
elementami o identycznych nazwach, które są wyświetlane w panelu Odwzorowania na
karcie Odsyłacze. Wymiary odwzorowywane automatycznie są oznaczone linią ciągłą,
która kończy się w punkcie o kształcie trójkąta na karcie Odsyłacz.
Po wybraniu opcji Ręcznie użytkownik musi utworzyć odwzorowania pomiędzy
elementami wymiaru źródłowego i docelowego. Wymiary odwzorowywane ręcznie są
oznaczone zieloną linią zakończoną w punkcie o kształcie rombu na karcie Odsyłacz.
Jeśli użytkownik nie wybierze typu odwzorowania, do korespondencji zostanie
zastosowane odwzorowanie Ogólne. Odwzorowanie Ogólne to obiekt zastępczy, który
umożliwia dopasowanie wymiaru źródłowego do odpowiedniego wymiaru docelowego w
czasie pracy z definicją odsyłacza. Jednakże do czasu zdefiniowania dla korespondencji
odwzorowania automatycznego bądź ręcznego korespondencja jest uznawana za niepełną
a odsyłacz za niepoprawny.
Początkowo można zidentyfikować dowiązanie jako Automatyczne, aby uprościć
tworzenie przyporządkowań, a następnie można przekształcić odwzorowanie na Ręczne.
W taki sposób można szybko zidentyfikować wszystkie przyporządkowania z
odwzorowaniem Automatyczne, a następnie przekształcić opcję na Ręczne i zachować
tylko wymagane przyporządkowania. W celu przekształcenia odwzorowania
automatycznego na ręczne kliknij prawym przyciskiem myszy odwzorowanie, a następnie
kliknij opcję Przekształć do odwzorowania ręcznego.
W ogólnym przypadku odwzorowanie Automatyczne powinno być używane w przypadku
przyporządkowań z wieloma elementami, ponieważ taka metoda jest bardziej wydajna.
Użycie odwzorowania Ręczne dla przyporządkowań z wieloma elementami może
spowodować
4. Aby tworzyć ręczne odwzorowania elementów pomiędzy wymiarami źródłowymi a
docelowymi, należy wykonać następujące czynności:
a. Kliknij element na liście Elementy w obszarze kostki źródłowej.
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b. Przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl kliknij member, który ma zostać odwzorowany
na liście Elementy w obszarze kostki docelowej.
Można również kliknąć element z listy Elementy w obszarze kostki źródłowej i
upuścić go w wyznaczonym miejscu na liście Elementy w obszarze kostki docelowej.
Pomiędzy wymiarami źródłowym i docelowym można tworzyć odwzorowania
dowolnej liczby elementów, pod warunkiem że co najmniej jeden element z wymiaru
źródłowego będzie odwzorowany na element wymiaru docelowego. Można również
odwzorować pojedynczy member z wymiaru docelowego na wiele elementów
wymiaru docelowego. W panelu Odwzorowania na karcie Odsyłacze wyświetlane są
wszystkie utworzone odwzorowania.
Istniejące pary odwzorowań można również wkleić do arkusza kalkulacyjnego lub do
pliku tekstowego bezpośrednio w panelu Odwzorowania. Na przykład, jeśli istnieje
arkusz kalkulacyjny z odwzorowaniami skonfigurowanymi w przylegających
kolumnach, wówczas można skopiować odwzorowania z arkusza kalkulacyjnego i
wkleić je bezpośrednio do panelu Odwzorowania. W podobny sposób można
skopiować odwzorowania z pliku rozdzielanego tabulacją i wkleić je do panelu
Odwzorowania. Do panelu Odwzorowania należy wklejać odwzorowania sparowane;
do tego panelu nie można wkleić pojedynczej kolumny elementów.
c. Jeśli użytkownik popełni błąd i będzie chciał usunąć odwzorowanie, musi wybrać
odwzorowanie w panelu Odwzorowania i kliknąć opcję Usuń wybrane
odwzorowanie elementu.
Po zakończeniu ręcznego tworzenia odwzorowania korespondencje wymiaru z
odwzorowaniami ręcznymi są oznaczane ciągłą zieloną linią, która kończy się
punktem w kształcie rombu na karcie Odsyłacz.
5. W przypadku każdego wymiaru, który nie ma korespondencji ani odwzorowania,
konieczne jest określenie elementu lub elementów, wg których ma zostać wykonany
przekrój:
a. Kliknij nazwę wymiaru na liście Wymiary.
b. Kliknij member lub elementy, wg których ma zostać wykonany przekrój, na liście
Elementy.
Jeśli wykonywany jest przekrój wg wielu elementów wymiaru źródłowego, dane dla
tych elementów są sumowane przed przeniesieniem do kostki docelowej. Można
kliknąć opcję Zaznacz wszystkie w górnej części listy Elementy, aby zaznaczyć
wszystkie węzły-liście w wymiarze źródłowym. Jeśli jednak wymiar źródłowy
zawiera pojedynczą konsolidację najwyższego poziomu, bardziej efektywne jest
wykonanie przekroju wg tej konsolidacji niż sumowanie wszystkich węzłów-liści w
wymiarze.
Jeśli przekrój jest wykonywany wg wielu elementów w wymiarze docelowym, każdy
wybrany member otrzymuje dane, które są przenoszone z kostki źródłowej. Można
kliknąć opcję Zaznacz wszystkie w górnej części listy Elementy, aby wybrać
wszystkie węzły-liście w wymiarze docelowym; jeśli jednak w wymiarze docelowym
wybranych jest wiele węzłów-liści, sumowanie węzłów nie ma zastosowania,
ponieważ nie można zapisać danych w konsolidacji.
6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać postęp.

Wyniki
Jeśli zostanie utworzony odsyłacz, który korzysta z wielu odwzorowań ręcznych lub zawiera
wymiary docelowe, które nie zostały odwzorowane, ale utworzono ich przekroje do wielu
elementów, program Performance Modeler może wygenerować dostawców o długotrwałym
działaniu. W ekstremalnym przypadku serwer TM1 Server nie będzie mógł przetworzyć
wszystkich dostawców wygenerowanych przez produkt Performance Modeler. W celu
uniknięcia sytuacji, w której serwer nie będzie mógł przetwarzać dostawców, produkt
Rozdział 6. Tworzenie odsyłaczy
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Performance Modeler — w przypadku skompilowania dostawcy, którzy będą działać dla
więcej niż 1000 wierszy — umieszcza następujący komentarz w łańcuchu reguły:
WARNING: Unable to create feeder it would produce too many lines.
W sytuacji, gdy odsyłacz generuje zbyt dużą ilość dostawców należy zmienić konfigurację
odsyłacza lub ustawić jego właściwość Generować dostawców? odsyłacza na wartość Nie.

Wykonywanie przekrojów na elementach wymiarów
Po ustanowieniu zgodności między wymiarami źródłowymi a docelowymi część lub
wszystkie elementy tych wymiarów muszą zostać odwzorowane między sobą. Jeśli jednak
wymiar w kostce nie odpowiada żadnemu innemu wymiarowi w innej kostce, wówczas
należy dla niego utworzyć przekrój, wybierając co najmniej jeden element.
Weźmy na przykład pod uwagę kostkę z wymiarem Wersje, która zawiera elementy
Rzeczywiste i Budżet. W kostce istnieją dwa zestawy wartości: jeden dla rzeczywistego
przychodu, a drugi dla zabudżetowanego przychodu. Tworzenie przekrojów będzie miało
różne skutki w zależności od tego, czy wymiar Wersje znajduje się w kostce źródłowej czy
docelowej.
W przypadku wymiaru kostki docelowej wybranie wszystkich elementów w celu utworzenia
przekroju spowoduje, że wartości danych w źródle zostaną przeniesione do wszystkich
elementów, dla których utworzono przekroje. Jeśli w sytuacji przedstawionej w powyższym
przykładzie wymiar Wersje znajduje się w kostce docelowej, elementy Rzeczywiste i Budżet
uzyskają ten sam zestaw wartości. Jeśli kostka źródłowa zawiera jedynie wartości
zabudżetowane, wówczas użytkownik może utworzyć przekrój jedynie elementu Budżet w
kostce docelowej.
W przypadku wymiaru w kostce źródłowej wybranie wszystkich elementów jako przekrojów
spowoduje, że zostaną one zsumowane, zanim będą dostępne w kostce docelowej.
Korzystając przykładu wymiaru Wersje, wybranie elementu Rzeczywiste i Budżet spowoduje,
że ich wartości zostaną zsumowane, co prawdopodobnie je jest pożądane. Z drugiej strony,
jeśli w kostce źródłowej istnieją wymiary Produkt bez odpowiedniego wymiaru w kostce
docelowej, logiczne może być wówczas wybranie wszystkich elementów Produkt jako
przekrojów.

Przerywanie korespondencji
W programie można przerwać istniejącą korespondencję wymiaru. Jeśli korespondencja
zostanie zerwana, wówczas zarówno wymiar w kostce źródłowej jak i wymiar w kostce
docelowej będą dostępne dla nowych definicji korespondencji.

Procedura
1. W edytorze odsyłaczy kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz, w którym ustanowiono
korespondencję między wymiarem w kostce źródłowej a wymiarem w kostce docelowej.
2. Kliknij opcję Przerwij połączenie. Korespondencja między dwoma wymiarami zostanie
zerwana. Wymiaru można teraz użyć w innej korespondencji.

Zmiana typu odwzorowania
Istnieje możliwość modyfikacji istniejącego typu korespondencji.

O tym zadaniu
Opcje dostępne podczas modyfikowania typu odwzorowania dla korespondencji różnią się w
zależności od bieżącego typu odwzorowania.
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v Jeśli bieżące odwzorowanie jest typu Automatyczne, można je zmienić na Ręczne lub
Ogólne.
v Jeśli bieżące odwzorowanie jest typu Ręczne, można je zmienić na Automatyczne lub
Ogólne.
v Jeśli bieżące odwzorowanie jest typu Ogólne, można je zmienić na Automatyczne lub
Ręczne.

Procedura
1. W edytorze odsyłaczy kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz, w którym ustanowiono
korespondencję między wymiarem w kostce źródłowej a wymiarem w kostce docelowej.
2. Kliknij opcję Przełącz na <nowy_typ_odwzorowania>. Jeśli typ odwzorowania zostanie
zmieniony na Automatyczne lub Ogólne, nie jest wówczas wymagana żadna dalsza
czynność.
3. Jeśli typ odwzorowania zostanie zmieniony na Ręczne, wykonaj procedurę odwzorowania
ręcznego zgodnie z opisem w sekcji “Nawiązywanie korespondencji i tworzenie
odwzorowań wymiarów” na stronie 58.

Ustawianie typu implementacji
Podczas tworzenia odsyłacza należy określić, czy odsyłacz powinien być implementowany
jako reguła czy jako proces.

O tym zadaniu
Jeśli odsyłacz jest implementowany jako reguła, dane są zapisywane wyłącznie w kostce
źródłowej, ale jest on również używany i wyświetlany w kostce docelowej, zgodnie z
wymaganiami.
Jeśli odsyłacz jest implementowany jako proces, dane z kostki źródłowej są kopiowane do
kostki docelowej po wygenerowaniu i uruchomieniu procesu.

Procedura
1. W razie konieczności otwórz odsyłacz.
2. Na karcie Właściwości kliknij etykietę obok pola Typ implementacji odsyłacza. Na tej
etykiecie wyświetlany jest aktualny typ implementacji danego odsyłacza. W przypadku
tworzenia odsyłacza po raz pierwszy regułę stanowi typ domyślny.
3. Wybierz jedno z następujących działań:
v Kliknij opcję Reguły, aby zaimplementować odsyłacz jako regułę.
v Kliknij opcję Proces, aby zaimplementować odsyłacz jako proces.
4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać odsyłacz.

Wyniki
Jeśli odsyłacz zostanie zaimplementowany jako reguła i w chwili zapisu jest poprawny,
niezwłocznie jest tworzona reguła, która jest stosowana w kostce docelowej.
Aby zaimplementować odsyłacz jako proces, konieczne jest wygenerowanie uruchomienie
procesu w celu przeniesienia danych z kostki źródłowej do docelowej.

Generowanie i uruchamianie procesów odsyłaczy
Aby zaimplementować odsyłacz jako proces, najpierw należy wygenerować proces, a
następnie przenieść dane z kostki źródłowej do kostki docelowej.
Rozdział 6. Tworzenie odsyłaczy
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Procedura
1. W oknie Projekt modelu kliknij prawym przyciskiem myszy odsyłacz, a następnie kliknij
opcję Generuj proces.
Nowy proces TurboIntegrator zostaje wygenerowany i zapisany na serwerze. Nowy
proces jest widoczny w folderze Procesy w panelu Projekt modelu.
Ponadto nowe widoki wymagane przez proces zostaną utworzone zarówno w kostce
źródłowej jak i docelowej. Widokowi w kostce źródłowej zostanie przypisana ta sama
nazwa co odsyłaczowi, z którego proces został wygenerowany, z widokiem źródłowym
dopisanym do nazwy. Widokowi w kostce docelowej zostanie przypisana ta sama nazwa
co odsyłaczowi, z którego proces został wygenerowany, z dopisanym widokiem
docelowym. Widok w kostce docelowej akceptuje dane dostarczone przez widok w kostce
źródłowej.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy proces, a następnie kliknij opcję Wykonaj proces.

Modyfikowanie odsyłacza zaimplementowanego jako proces
Jeśli użytkownik zmodyfikuje odsyłacz, który jest już zaimplementowany jako proces, należy
ponownie wygenerować proces w celu wprowadzenia dokonanych edycji.

Procedura
1. W oknie Projekt modelu kliknij prawym przyciskiem myszy zmodyfikowany odsyłacz, a
następnie kliknij opcję Generuj proces.
2. Kliknij przycisk OK pod pytaniem, czy zastąpić istniejący proces.
3. Opcjonalnie kliknij prawym przyciskiem myszy nowo nadpisany proces, a następnie
kliknij opcję Wykonaj proces, aby natychmiast wykonać proces z dokonanymi edycjami.

Używanie list wyboru jako wirtualnych wymiarów w odsyłaczach
Istnieje możliwość użycia list wyboru jako wymiarów wirtualnych w odsyłaczach. W taki
sposób można skonfigurować zgodność między rzeczywistym wymiarem w kostce źródłowej
lub docelowej a listą wyboru wymiaru wirtualnego w przeciwnej kostce.

O tym zadaniu
Jeśli w kostce źródłowej dla odsyłacza używana jest lista wyboru wymiaru wirtualnego, do
odsyłacza można się odwoływać jak do odsyłacza akumulacji. Jeśli w kostce docelowej dla
odsyłacza używana jest lista wyboru wymiaru wirtualnego, do odsyłacza można się
odwoływać jak do odsyłacza wyszukiwania.
Lista wyboru wymiaru wirtualnego może być używana w kostce źródłowej bądź docelowej
dla odsyłacz i, jeśli wymagane, w kostce źródłowej lub docelowej można użyć wielu
wymiarów wirtualnych. Nie można jednak jednocześnie używać wymiarów wirtualnych
zarówno w kostce źródłowej jak i docelowej.

Procedura
1. Zdefiniuj kostkę źródłową i docelową dla odsyłacza zgodnie z opisem w sekcji Określanie
kostek źródłowych i docelowych.
2. Na liście Wymiary kostki źródłowej lub docelowej kliknij wymiar zawierający listę
wyboru, który ma być używany jako wymiar wirtualny. Lista Elementy dla wybranego
wymiaru wyświetla elementy wymiaru. Jeśli dowolny element zawiera powiązaną z nim
listę wyboru, wówczas ikona Lista wyboru
elementu.
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zostanie wyświetlona obok nazwy

3. Na liście Elementy dla wybranego wymiaru kliknij dwukrotnie ikonę Lista wyboru dla
listy wyboru, która ma być używana jako wymiar wirtualny. Wymiar wirtualny zostanie
wyświetlony na liście Wymiary.
4. Wykonaj odwzorowania za pomocą listy wyboru wymiaru wirtualnego.

Używanie atrybutów wymiaru jako wirtualnych wymiarów w
odsyłaczach
Istnieje możliwość użycia list wyboru jako wymiarów wirtualnych w kostce docelowej dla
odsyłaczy. W taki sposób można skonfigurować zgodność między rzeczywistym wymiarem w
kostce źródłowej a atrybutem wymiaru wirtualnego w kostce docelowej. Jeśli w kostce
docelowej dla odsyłacza używany jest atrybut wymiaru wirtualnego, do odsyłacza można się
odwoływać jak do odsyłacza wyszukiwania.

O tym zadaniu
Atrybut wymiaru tekstowego zdefiniowany przez użytkownika może być używany jako
wymiar wirtualny w odsyłaczu. Nie można używać żadnego z następujących typów atrybutów
jako wymiarów wirtualnych:
v atrybuty wygenerowane przez system
v atrybuty liczbowe
v atrybuty aliasów
Gdy atrybut jest używany jako wymiar wirtualny w odsyłaczu, program Performance Modeler
korzysta z odniesień ATTRS w dostawcy wygenerowanym dla odsyłacza. Dlatego dostawca
nie zostanie ponownie oceniony w przypadku zmiany wartości atrybutu. W celu ponownej
oceny dostawców wygenerowanych dla atrybutów przeprowadź edycję i ponownie zapisz
odsyłacz lub użyj funkcji CubeProcessFeeders w procesie TurboIntegrator, aby ponownie
przetworzyć reguły w kostce docelowej odsyłacza.
Jeśli wybierzesz opcję wyświetlania wymiaru wirtualnego w odsyłaczu, ale wymiar wirtualny
nie jest używany w żadnym odwzorowaniu, wówczas zostanie on usunięty z odsyłacza po
jego zapisaniu.

Procedura
1. Zdefiniuj kostkę źródłową i docelową dla odsyłacza zgodnie z opisem w sekcji Określanie
kostek źródłowych i docelowych.
2. Na liście Wymiary kostki docelowej kliknij wymiar zawierający atrybut, który ma być
używany jako wymiar wirtualny. Lista Elementy dla wybranego wymiaru wyświetla
elementy wymiaru.
3. Na liście Elementy dla wybranego wymiaru kliknij prawym przyciskiem myszy region
nagłówka, w którym są wyświetlane etykiety Nazwa i Przekrój. Zostanie wyświetlona
lista atrybutów tekstowych zdefiniowanych przez użytkownika dla wymiaru.
4. Kliknij atrybut, który zamierzasz wykorzystać jako wymiar wirtualny w odsyłaczu.
Wymiar wirtualny zostanie wyświetlony na liście Wymiary, używając konwencji
nazewnictwa nazwa_wymiaru [nazwa_atrybutu].
5. Wykonaj odwzorowania za pomocą wymiaru wirtualnego atrybutu. Wszelkie
odwzorowania między wymiarem źródłowym a wirtualnym atrybutem wymiaru
docelowego należy zaimplementować jako odwzorowanie automatyczne.

Rozdział 6. Tworzenie odsyłaczy
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Tworzenie odsyłaczy wewnętrznych
Odsyłacz wewnętrzny przenosi dane między elementami pojedynczej kostki. W odsyłaczu
wewnętrznym kostka źródłowa i docelowa to ta sama kostka.

O tym zadaniu
Odsyłacze wewnętrze są użyteczne podczas przenoszenia danych z jednego okresu do innego.
Można na przykład przenieść saldo zamknięcia dla jednego okresu do salda otwarcia
kolejnego okresu.

Procedura
1. Ustaw kostki źródłowe i docelowe na jedną kostkę, w której będą przenoszone dane
zgodnie z opisem w sekcji “Określanie kostek źródłowych i docelowych” na stronie 57
Ponieważ kostka źródłowa i docelowa to ta sama kostka, zostaną utworzone
odwzorowania automatyczne dla wszystkich korespondencji wymiarów.
2. W przypadku wymiaru, w którym mają zostać przeniesione dane pomiędzy elementami,
przerwij korespondencję.
3. Ręczne odwzorowanie elementów, między którymi mają zostać przeniesione dane.

Tworzenie obiektów drążenia wszerz w odsyłaczach
Drążenie wszerz może być dostępne z odsyłaczach, co umożliwi użytkownikom kliknięcie
komórki w widoku kostki i przeprowadzenie operacji drążenia wszerz do powiązanych
danych, co umożliwi uzyskanie dodatkowych informacji lub kontekstu dla danej komórki.
W ramach możliwości drążenia wszerz definiowanie i wyświetlanie powiązanych danych
odbywa się w oparciu o procesy i reguły. Produkt Performance Modeler może automatycznie
generować te wymagane obiekty drążenia wszerz.
Pełny opis koncepcji drążenia wszerz zawiera dokumentacja IBM Cognos TM1 - Podręcznik
programisty.

Procedura
1. W panelu Właściwości dla odsyłacza ustaw dla opcji Generować obiekty drążenia
wszerz? wartość Tak.
2. Kliknij opcję Więcej obok właściwości Opcje drążenia wszerz. Zostanie otwarte okno
dialogowe Opcje drążenia.
3. Wprowadź Nazwę procesu drążenia. Ta nazwa będzie widoczna dla użytkowników
korzystających z opcji Drąż w produkcie Cognos Insight lub produkcie TM1 Application
Web.
4. Skonfiguruj widok, który będzie otwierany w przypadku drążenia wszerz - w tym celu
ustaw wymiary w żądanej orientacji. W celu przesunięcia wymiaru kliknij wymiar, a
następnie kliknij opcję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.
5. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie procesu drążenia wszerz do aplikacji
Proces drążenia wszerz należy dodać do aplikacji i dopiero wówczas użytkownicy będą mogli
korzystać z tego procesu w celu drążenia do powiązanych danych.

Procedura
1. Otwórz kartę Projekt aplikacji.
2. Kliknij przycisk Działania i aktywuj ustawienie Pokaż obiekty sterujące.
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3. W panelu Obiekty TM1 kliknij opcję Obiekty sterujące, a następnie opcję Procesy.
4. Kliknij proces drążenia wszerz, a następnie przeciągnij proces do folderu Proces
drążenia w panelu Projekt.
5. Przypisz prawa do procesu drążenia wszerz.
6. Zapisz i przeprowadź ponowne wdrożenie aplikacji.

Wyniki
Użytkownicy wyświetlający dane w produkcie Cognos Insight lub TM1 Application Web
mogą korzystać z opcji Drąż z powiązanej komórki w celu drążenia wszerz do widoku
szczegółowego.

Sprawdzenie poprawności odsyłaczy
Poprawność jest dla odsyłaczy sprawdzana w trybie ciągłym. Podczas tworzenia odsyłaczy
poprawność jest sprawdzana z każdym krokiem postępu wymaganym do zdefiniowania
odsyłacza. Podobnie każda modyfikacja obiektu, od którego odsyłacz jest zależny, powoduje
sprawdzenie poprawności odsyłacza.
Jeśli odsyłacz zostanie zidentyfikowany jako niepoprawny, ikona odsyłacza na panelu Projekt
modelu zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić stan odsyłacza

.

Ponadto każde ostrzeżenie lub błąd sprawdzenia poprawności zostanie zgłoszony we
właściwości Błędy sprawdzania poprawności odsyłacza.
Przed użyciem odsyłacza należy poprawić wszystkie ostrzeżenia i błędy.

Naprawianie odsyłaczy
Jeśli odsyłacz stanie się niepoprawny po usunięciu lub modyfikacji obiektu, od którego
odsyłacz jest zależy, wówczas można użyć tej metody do automatycznej naprawy odsyłacza.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy odsyłacz w panelu Projekt modelu.
2. Kliknij opcję Napraw odsyłacz.

Wyniki
Odsyłacz zostanie naprawiony w najszerszym możliwym zakresie. Wszelkie odwołania do
usuniętych obiektów zostaną usunięte z odsyłacza, ale konieczne może być ponowne ręczne
odwzorowanie niektórych wymiarów lub zmodyfikowanie odsyłacza w celu przywrócenia
jego poprawności.

Właściwości odsyłacza
W panelu Właściwości wyświetlane są właściwości odsyłacza.
Większość właściwości odsyłaczy jest tylko do odczytu. Oznacza to, że raportują one
wartości właściwości, ale nie można ich edytować bezpośrednio na panelu Właściwości.
Tabela 2.
Właściwość

Opis

Nazwa

Nazwa odsyłacza.
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Tabela 2. (kontynuacja)
Właściwość

Opis

Typ odsyłacza

Typ odsyłacza. Istnieją trzy możliwe wartości dla opcji Typ
odsyłacza.
v Domyślne - odsyłacz z regularnymi korespondencjami i
odwzorowaniami wymiaru.
v Wyszukiwanie - odsyłacz, który używa wymiaru wirtualnego na
podstawie list wyboru lub atrybutów w kostce docelowej.
v Akumulacja - odsyłacz, który używa wymiaru wirtualnego na
podstawie list wyboru w kostce źródłowej.

Właściciel zabezpieczeń

Właścicielem jest użytkownik, który w danej chwili edytuje wymiar
lub odsyłacz.

Kostka źródłowa

Kostka, która zapewnia dane dla odsyłacza. Jest to właściwość, którą
można kliknąć. Kliknij nazwę kostki źródłowej, aby otworzyć
kostkę.

Kostka docelowa

Kostka, która odbiera dane z odsyłacza. Jest to właściwość, którą
można kliknąć. Kliknij nazwę kostki docelowej, aby otworzyć
kostkę.

Korespondencje

Wskazuje liczbę korespondencji zdefiniowanych dla odsyłacza.
Każda korespondencja jest wyświetlana sekwencyjnie.

Typ implementacji odsyłacza

Ustaw tę właściwość, aby określić, czy odsyłacz jest
implementowany jako reguła, czy jako proces, zgodnie z opisem w
sekcji “Ustawianie typu implementacji” na stronie 61.

Generować dostawców?

Wskazuje, czy dostawcy powinni być generowani dla odsyłacza
zaimplementowanego jako reguła. Wybierz opcję Tak, aby
generować dostawców, lub Nie, aby utworzyć odsyłacz bez
dostawców.

Generować obiekty drążenia
wszerz?

Wskazuje, czy dla odsyłacza powinny być generowane reguły i
procesy drążenia wszerz.

Błędy sprawdzania
poprawności

Wskazuje liczbę ostrzeżeń i błędów sprawdzenia poprawności
zawartych w odsyłaczu z kolejno wymienionym każdym
ostrzeżeniem i błędem.
Ostrzeżenia wskazują na problemy, które mogą dotyczyć
bezpośredniego wykonywania działań w definicji odsyłacza. Na
przykład: ostrzeżenie może wskazywać, że nie odwzorowano lub nie
utworzono jeszcze przekroju danego wymiaru. Aby znaleźć
rozwiązanie dla tego ostrzeżenia, można odwzorować wymiar w
odsyłaczu lub utworzyć dla niego przekrój.
Błędy wskazują problemy, których nie można rozwiązać w edytorze
odsyłaczy. Aby rozwiązać błąd, należy naprawić odsyłacz.

66

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Wersja 10.2.0: Podręcznik użytkownika

Rozdział 7. Zarządzanie regułami i dostawcami
Za pomocą Edytora reguł można tworzyć reguły w oprogramowaniu IBM Cognos TM1 i
zarządzać tymi regułami.
Reguły w oprogramowaniu Cognos TM1 umożliwiają wykonywanie złożonych obliczeń
wartości kostki wykraczających poza typową agregację, jaka dotyczy konsolidacji hierarchii
wymiarów. Na przykład: reguły umożliwiają obliczenie wartości przychodu poprzez
pomnożenie liczby sprzedanych jednostek przez cenę jednostkową. Reguł można również
użyć uzyskania wartości w jednej kostce na podstawie wartości odniesienia z innej kostki.
Dostawcy to mechanizm umożliwiający ograniczenie ilości obliczeń, jakie mogą być
tworzone w wyniku działania reguł. W ten sposób można uzyskać wyższą wydajność obliczeń
skonsolidowanych.
Reguła jest powiązana z pojedynczą kostką i oblicza jedynie wartości dla tej kostki. Reguła
zawsze nosi tę samą nazwę co kostka, z którą jest powiązana i jest wyświetlana pod
powiązaną kostką w panelu Projekt modelu poniżej wszystkich widoków kostki. Na rysunku
przedstawiono kostkę wraz ze skojarzonym z nią widokiem i regułą na panelu Projekt
modelu.

Rysunek 1. Kostka z widokiem i regułą

Ogólne wprowadzenie na temat pojęcia reguł zawiera temat “Obliczenia zaawansowane
danych biznesowych ” w publikacji IBM Cognos TM1 - Podręcznik programisty. Publikacja
ta zawiera opis reguł Cognos TM1 oraz listę tematów pokrewnych, takich jak:
v Składnia reguł,
v Układ instrukcji reguł,
v Kolejność obliczania reguł.
Bardziej obszerny opis reguł w oprogramowaniu Cognos TM1 zawiera publikacja
IBMCognosTM1 Rules Guide, w której znaleźć można opis procedury tworzenia złożonej
aplikacji biznesowej bazującej na regułach.
Pojęcia pokrewne:
“Tworzenie reguł i procesów” na stronie 14
Reguły i procesy można tworzyć w panelu Projekt modelu.

Automatycznie wygenerowane reguły i dostawcy
IBM Cognos TM1 Performance Modeler upraszcza tworzenie aplikacji dzięki
automatycznemu generowaniu niektórych reguł oprogramowania IBM Cognos TM1
potrzebnych do wykonywania obliczeń na danych biznesowych.
Generowanie reguł i dostawców następuje automatycznie po zakończeniu jednej z
następujących czynności:
v utworzenie obliczenia elementu wymiaru w sposób opisany w sekcji “Tworzenie
wymiarów obliczeń” na stronie 22,
© Copyright IBM Corp. 2012, 2013
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v utworzenie odsyłacza i zaimplementowanie go jako reguły w sposób opisany w sekcji
Rozdział 6, “Tworzenie odsyłaczy”, na stronie 57.
Reguły wygenerowane automatycznie po wyświetleniu za pomocą edytora reguł aplikacji
mają zacieniowane tło.
Reguł wygenerowanych automatyczne nie można edytować bezpośrednio w aplikacji, ale
można je selektywnie włączać lub wyłączać. Można również zmienić kolejność reguł
wygenerowanych automatycznie.
Ostrzeżenie: Nie jest możliwe edytowanie reguł generowanych automatycznie poza
programem Cognos TM1 Performance Modeler. Edytowana reguła zostanie jednak napisana
podczas następnego automatycznego generowania reguł w aplikacji.

Generowanie dostawcy na poziomie serwera
Program Performance Modeler umożliwia automatyczne generowanie proponowanego zbioru
dostawców dla wszystkich kostek na serwerze, o ile reguły zostały zdefiniowane ręcznie
przez użytkownika tworzącego model lub wygenerowane automatycznie na podstawie
obliczeń i odsyłaczy. Można również wyeksportować raport z analizy dostawców,
pozwalający sprawdzić rekomendacje dotyczące dostawców przed przystąpieniem do ich
tworzenia.

Informacje o generowaniu dostawcy
W przypadku generowania dostawców na poziomie serwera, automatycznego lub na żądanie,
program Performance Modeler sprawdza reguły we wszystkich kostkach i próbuje
wygenerować dostawców optymalnych dla całego serwera TM1. Dostawcy są generowani dla
wszystkich reguł, niezależnie od tego, czy zostały one utworzone na podstawie obliczeń
wymiarów, obliczeń kostek, odsyłaczy czy też ręcznie.
Dostawcy generowani automatycznie są dodawani do łańcucha reguły w kostce w postaci
pojedynczego bloku. Istniejący dostawcy utworzeni ręcznie nie są zastępowani w wyniku
automatycznego generowania dostawcy.
Dostawców wygenerowanych automatycznie nie można usunąć, ale można ich opcjonalnie
włączyć lub wyłączyć w sposób opisany w sekcji “Włączanie i wyłączanie reguł i
dostawców”.
Program Performance Modeler może podjąć próbę wygenerowania dostawców dla wszystkich
kostek na serwerze TM1 Server. Domyślnie po połączeniu programu Performance Modeler z
istniejącym serwerem TM1 Server nie będzie on generował dostawców w sposób
automatyczny. Użytkownik może generować dostawców na żądanie. Dzięki temu można mieć
pewność, że po nawiązaniu połączenia z istniejącym serwerem TM1 Server działanie modelu
nie zostanie nieoczekiwanie zmienione przez automatycznie wygenerowanych dostawców.
Podczas budowania nowych modeli, tworzenia prototypów lub w przypadku gdy użytkownik
chce, aby program Performance Modeler generował dostawców, można włączyć funkcję
automatycznego generowania dostawcy. Dowolna czynność związana z modelowaniem (np.
budowanie odsyłacza, tworzenie obliczenia lub ręczne tworzenie reguły) skutkuje
wygenerowaniem dostawców i zapewnia poprawną konsolidację wartości pochodzących z
reguły.
Sterowanie automatycznym generowaniem dostawców umożliwia właściwość Generuj
dostawców automatycznie ustawiana dla serwera TM1 Server.
1. W panelu Projekt modelu kliknij serwer TM1 na górze drzewa projektu modelu.
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2. W panelu Właściwości kliknij żądaną wartość właściwości Generuj dostawców
automatycznie.
3. Wybierz wartość Wszystkie reguły, aby dla wszystkich reguł na serwerze następowało
automatyczne generowanie dostawców.
Wybierz Nie, aby wyłączyć funkcję automatycznego generowania dostawcy na serwerze.
W celu automatycznego generowania dostawców dla reguł powiązanych z obliczeniami
wymiarów, obliczeniami kostek i odsyłaczami, wybierz opcję Tylko reguły
wygenerowane automatycznie. W takim przypadku dostawcy nie będą generowani dla
reguł wprowadzanych ręcznie. Takie ustawienie jest ustawieniem domyślnym.

Generowanie dostawców na żądanie
Jeśli na serwerze TM1 Server funkcja automatycznego generowania dostawcy jest wyłączona,
istnieje możliwość generowania dostawcy na żądanie.
1. W panelu Projekt modelu kliknij prawym przyciskiem myszy serwer TM1 na górze
drzewa projektu modelu.
2. Kliknij polecenie Generuj dostawców.

Tworzenie raportu z analizy dostawców
Istnieje możliwość wygenerowania raportu, który będzie zawierał analizę reguł w modelu
oraz listę proponowanych dostawców dla każdej reguły. Wygenerowanie raportu nie
powoduje zatwierdzenia dostawców proponowanych dla modelu ani żadnych zmian w
modelu. Raport pozwala sprawdzić proponowanych dostawców przed włączeniem funkcji
automatycznego generowania dostawcy lub generowania dostawcy na żądanie.
Aby wygenerować raport z analizy dostawców:
1. W panelu Projekt modelu kliknij prawym przyciskiem myszy serwer TM1 na górze
drzewa projektu modelu.
2. Kliknij polecenie Generuj raport.
3. Wybierz wartość Analiza reguł/dostawców.
4. Wskaż folder, w którym chcesz zapisać raport z analizy.
5. Kliknij przycisk OK.
Aby wyświetlić proponowanych dostawców:
1. Przejdź do folderu, w którym zapisano raport z analizy.
2. Otwórz plik index.html.
Raport z analizy dostawców zawiera cztery karty.
Problemy — na tej karcie wyświetlane są wszystkie reguły, dla których nie można było
wygenerować dostawców. Odniesienia do reguł mają postać odsyłaczy, po kliknięciu których
wyświetlana jest reguła wraz z kontekstem.
Trudne reguły — na tej karcie znajdują się dwie sekcje. W sekcji Dostawcy małowydajni
wyświetlani są dostawcy, którzy zostali wygenerowani, jednak ich wydajność jest niewielka.
W sekcji Dostawcy, którzy nie są dynamiczni, wyświetlani są dostawcy, którzy zostali
wygenerowani, ale nie pracują w sposób dynamiczny.
Sugerowani dostawcy — na tej karcie udostępniona jest lista wszystkich kostek, dla których
istnieją reguły na serwerze. Kliknij nazwę kostki, aby wyświetlić sugerowanych dostawców.
W przypadku podjęcia decyzji o generowaniu dostawców w programie Performance Modeler
będą to dostawcy, którzy zostaną zapisani w modelu.
Rozdział 7. Zarządzanie regułami i dostawcami
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Analiza reguł — na tej karcie udostępniona jest lista reguł dla każdej kostki oraz ikona i
odsyłacz hipertekstowy, umożliwiający wyświetlenie sugerowanego dostawcy w odniesieniu
do danej reguły.

Reguły obliczeń wymiaru
Reguły obliczeń wymiaru są generowane automatycznie, jeśli wymiar zawiera obliczenie na
poziomie liścia lub na poziomie skonsolidowanym.

Reguły obliczeń wartości liczbowych
Blok reguł obliczeń wartości liczbowych jest generowany automatycznie, jeśli dla dowolnego
wymiaru w kostce zdefiniowane jest co najmniej jedno obliczenie na poziomie liścia. Na
przykład, jeśli kostka zawiera wymiar konto1, a dla elementów Jednostki i Cena w tym
wymiarze zdefiniowano obliczenia na poziomie liścia, generowany jest blok reguł podobny
do poniższego.
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC NUMERIC 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Units
4
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B556E6974735D
5
#Region{account1 : Units}
6
[’account1’:{’Units’}]=N:100;
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9
#Region Calculation rules: Price
10
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B50726963655D
11
#Region{account1 : Price}
12
[’account1’:{’Price’}]=N:200;
13
#EndRegion
14
#EndRegion
15 #EndRegion

Należy zauważyć, że wszystkie wiersze w tym bloku reguł są oznaczone symbolem
komentarza (#), z wyjątkiem wierszy 6 i 12, które zawierają faktyczne instrukcje reguł
umożliwiające wykonanie obliczeń. Oznaczone wiersze pozwalają zidentyfikować obszary
kostki, do których blok reguły się odnosi.
v Wiersz 1 wskazuje wymiar, do którego odnosi się cały blok reguły obliczeń, w tym
przypadku jest to wymiar konto1.
v Wiersz 2 wskazuje, że wszystkie reguły w bloku są regułami CALC NUMERIC lub
regułami obliczeń na poziomie liścia. Ten wiersz zawiera unikalny identyfikator
generowany przez system dotyczący całego bloku reguł.
v Wiersz 3 wskazuje, że pierwsza reguła w bloku odnosi się do elementu Jednostki.
v W wierszu 4 wyświetlany jest unikalny identyfikator generowany przez system dotyczący
pierwszej reguły w bloku.
v W wierszu 5 wyświetlany jest pełny obszar, do którego odnosi się pierwsza reguła, w tym
przypadku konto1: Jednostki.
v Wiersz 6 zawiera instrukcję pierwszej reguły w bloku. Umożliwia obliczenie wartości
Jednostki.
v Wiersz 9 wskazuje, że druga reguła w bloku odnosi się do elementu Cena.
v W wierszu 10 wyświetlany jest unikalny identyfikator generowany przez system dotyczący
drugiej reguły w bloku.
v W wierszu 11 wyświetlany jest pełny obszar, do którego odnosi się druga reguła, w tym
przypadku konto1: Cena.
v Wiersz 12 zawiera instrukcję drugiej reguły w bloku. Umożliwia obliczenie wartości Cena.
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Skonsolidowane reguły obliczeń
Blok skonsolidowanych reguł obliczeń jest generowany automatycznie, jeśli dla dowolnego
wymiaru w kostce zdefiniowane jest co najmniej jedno obliczenie na poziomie
skonsolidowanym. Na przykład, jeśli kostka zawiera wymiar konto1, a dla elementu Marża
brutto w tym wymiarze zdefiniowano obliczenie na poziomie skonsolidowanym, aplikacja
wygeneruje blok reguł podobny do poniższego.
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC CONSOLIDATED 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Gross Margin
4
#Autogenerated MEMBERCALC CONSOLIDATED
5B6163636F756E74315D2E5B47726F7373204D617267696E5D
5
#Region{account1 : Gross Margin}
6
[’account1’:{’Gross Margin’}]=C:([’account1’:’Sales’]-[’account1’:
’Variable Costs’]);
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9 #EndRegion

Należy zauważyć, że wszystkie wiersze w tym bloku reguł są oznaczone symbolem #, z
wyjątkiem wiersza 6, który zawiera instrukcje reguł rzeczywistych, które umożliwiają
wykonanie obliczeń. Oznaczone wiersze pozwalają zidentyfikować obszary kostki, do
których blok reguły się odnosi.
v Wiersz 1 wskazuje wymiar, do którego odnosi się cały blok reguły obliczeń, w tym
przypadku jest to wymiar konto1.
v Wiersz 2 wskazuje, że wszystkie reguły w bloku są regułami CALC CONSOLIDATED lub
regułami obliczeń na poziomie skonsolidowanym. Ten wiersz zawiera unikalny
identyfikator generowany przez system dotyczący całego bloku reguł.
v Wiersz 3 wskazuje, że pierwsza (i jedyna) reguła w bloku odnosi się do elementu Marża
brutto.
v W wierszu 4 wyświetlany jest unikalny identyfikator generowany przez system dotyczący
pierwszej reguły w bloku.
v W wierszu 5 wyświetlany jest pełny obszar, do którego odnosi się pierwsza reguła, w tym
przypadku konto1: Marża brutto.
v Wiersz 6 zawiera jedyną instrukcję reguły w bloku. Umożliwia obliczenie wartości Marża
brutto.

Reguły odsyłaczy
Bloki reguł odsyłaczy są generowane automatycznie, jeśli w danej aplikacji istnieje odsyłacz
implementowany jako reguła.
W przypadku kostki docelowej generowany jest blok reguł, które obliczają wartość na
podstawie korespondencji wymiaru i odwzorowania zdefiniowanego w odsyłaczu. W
przypadku kostki źródłowej generowany jest blok reguł, który zawiera instrukcję dostawców
wymaganą dla zapewnienia optymalnej wydajności aplikacji.

Reguły odsyłaczy dla kostki docelowej
Automatycznie generowane reguły kostki docelowej zawsze obliczają wartość elementu
liczbowego, ponieważ nie można zdefiniować odsyłacza, który będzie obliczał wartości dla
konsolidacji.

Rozdział 7. Zarządzanie regułami i dostawcami
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Na przykład: jeśli aplikacja zawiera odsyłacz o nazwie Cena do sprzedaży, który jest
implementowany jako reguła, a odsyłacz przenosi dane dotyczące ceny z kostki źródłowej
Cena do kostki docelowej Sprzedaż, reguła generowana dla kostki Sprzedaż będzie podobna
do poniższej:
1
2
3
4
5
6

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

v Wiersz 1 wskazuje, że ten blok reguł jest generowany z odsyłacza o nazwie Cena do
sprzedaży.
v Wiersz 2 zawiera informację, że kostka źródłowa dla tego odsyłacza ma nazwę Cena.
v Wiersz 3 zawiera informację, że kostka docelowa dla tego odsyłacza ma nazwę Sprzedaż.
v W wierszu 4 wyświetlany jest unikalny identyfikator generowany przez system dotyczący
reguły.
v Wiersz 5 zawiera instrukcję reguły, która umożliwia obliczenie wartości dla elementu Cena
poprzez pobranie odpowiedniej wartości z kostki Cena.

Reguły odsyłaczy dla kostki źródłowej
Reguły generowane automatycznie dla kostki źródłowej zawsze obejmują dostawców, którzy
dostarczają informacji o lokalizacji w kostce docelowej, do której odnosi się reguła odsyłacza.
Dostawcy to mechanizm, którego program IBM Cognos TM1 używa do zapewniania
optymalnej wydajności w aplikacjach korzystających z reguł. Opis pojęcia dostawców i
sposobu ich implementacji zawiera temat “Poprawianie wydajności dostawców” w
dokumentacji IBM Cognos TM1 Rules Guide.
Jeśli aplikacja zawiera odsyłacz o nazwie Cena do sprzedaży, który jest implementowany jako
reguła, a odsyłacz przenosi dane dotyczące ceny z kostki źródłowej Cena do kostki docelowej
Sprzedaż, wygląd dostawców generowanych w regułach dla kostki Cena będzie podobny do
poniższego:
1
2
3
4
5
6

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

v Wiersz 1 wskazuje, że ten blok reguł jest generowany z odsyłacza o nazwie Cena do
sprzedaży.
v Wiersz 2 zawiera informację, że kostka źródłowa dla tego odsyłacza ma nazwę Cena.
v Wiersz 3 zawiera informację, że kostka docelowa dla tego odsyłacza ma nazwę Sprzedaż.
v W wierszu 4 wyświetlany jest unikalny identyfikator generowany przez system dotyczący
instrukcji reguły i wskazujący, że jest to instrukcja dostawcy.
v Wiersz 5 zawiera instrukcję dostawcy, który przekazuje wszystkie lokalizacje w kostce
Sprzedaż zidentyfikowane przez element Cena.

Ręcznie wygenerowane reguły i dostawcy
Możliwe jest ręczne tworzenie reguł, które spełniają unikalne wymagania aplikacji
biznesowej.
Edytor reguł umożliwia pisanie instrukcji reguł bezpośrednio w edytorze za pomocą dowolnej
z funkcji dostępnej dla reguł w programie IBM Cognos TM1. Ręcznie wygenerowane reguły
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zostaną wyświetlone w Edytorze reguł bez zacieniowanego tła i będzie je można dowolnie
edytować - nie są one chronione tak jak automatycznie wygenerowane reguły.
Funkcje reguł w programie Cognos TM1 umożliwiają odwołanie się do wartości w kostkach
zewnętrznych, pobranie informacji o elementach, określenie wartości czasowych i
zastosowanie logiki warunkowej. Te funkcje zostały w pełni opisane w publikacji IBM
Cognos TM1- Skorowidz i należą do następujących kategorii ogólnych.
v Dane kostki
v Data i godzina
v
v
v
v
v
v

Informacje o wymiarze
Informacje o elemencie
Funkcje finansowe
Funkcje logiczne
Funkcje matematyczne
Tekst

Edytowanie reguł i dostawców
Edytor reguł umożliwia edycję reguł i dostawców.
Aby otworzyć regułę i dostawcę do edycji, kliknij dwukrotnie regułę na panelu Projekt.
Na nowej karcie zostanie otwarty Edytor reguł. Reguły i dostawców można edytować lub
tworzyć ręcznie, wpisując je bezpośrednio w edytorze lub za pomocą opcji Aktywna obsługa
treści. Automatycznie wygenerowanymi regułami i dostawcami można także zarządzać za
pomocą kilku opcji Edytora reguł, które umożliwiają włączanie, wyłączanie i zmianę
kolejności reguł.

Rozwijanie i zwijanie bloków reguł i dostawców
Domyślnie bloki automatycznie wygenerowanych reguł i dostawców są wyświetlane jako
zwinięte w Edytorze reguł. Bloki można rozwijać i zwijać pojedynczo lub równocześnie
rozwinąć/zwinąć wszystkie bloki.

O tym zadaniu
Niektóre bloki reguł mogą zawierać wiele regionów — domyślnie wiele regionów zawierają
wszystkie te bloki, które są wyświetlane jako zwinięte w Edytorze reguł. Regiony w bloku
można rozwinąć/zwinąć, tak jak można rozwinąć/zwinąć sam blok reguł.

Procedura
1. Aby rozwinąć blok reguł lub pojedynczy region w bloku reguł, kliknij ikonę Rozwiń
2. Aby zwinąć blok reguł lub pojedynczy region w bloku reguł, kliknij ikonę Zwiń

.

.

3. Aby w pełni rozwinąć wszystkie bloki i regiony reguł, kliknij prawym przyciskiem myszy
pionowy pasek, a następnie kliknij opcję Rozwiń wszystko.
4. Aby w pełni zwinąć wszystkie bloki i regiony reguł, kliknij prawym przyciskiem myszy
pionowy pasek, a następnie kliknij opcję Zwiń wszystko.

Zmiana kolejności bloków reguł i instrukcji
W Edytorze reguł można zmienić kolejność automatycznie wygenerowanych bloków reguł i
ręcznie utworzonych instrukcji.
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O tym zadaniu
Kolejność, w jakiej bloki reguł lub instrukcji są wyznaczone, ma bezpośredni wpływ na
obliczenia wykonywane na danych. Pierwsza instrukcja dotycząca danego obszaru kostki ma
pierwszeństwo przed dowolną kolejną instrukcją dotyczącą tego samego obszaru.
Użytkownik musi dobrze znać swoje dane oraz oczekiwane wyniki obliczeń reguł, zanim
dokona próby zmiany kolejności reguł.
Dalsze szczegóły dotyczące kolejności wykonywania obliczeń reguł można znaleźć w
publikacji IBM Cognos TM1 Rules Guide.
W regionie SKIPCHECK edytora reguł można przenosić bloki reguł lub instrukcje, ale nie
można przenosić ich do regionu FEEDERS. Podobnie w regionie FEEDERS można przenosić
bloki dostawców lub instrukcje, ale nie można przenosić ich do regionu SKIPCHECK.
Zmiana kolejności bloków dostawców jest możliwa, ale nie przynosi żadnych korzyści.

Procedura
1. Aby zaznaczyć blok lub instrukcję, do przeniesienia, kliknij bezpośrednio przed
pierwszym znakiem, a następnie przeciągnij wzdłuż całego bloku lub instrukcji.
2. Kliknij zaznaczony blok lub instrukcję.
3. Przeciągnij i upuść blok lub instrukcję do nowej lokalizacji w Edytorze reguł. Celem musi
być pusty wiersz. Nie można upuścić bloku ani instrukcji na istniejący blok ani na
istniejącą instrukcję. Jeśli nowa lokalizacja dla bloku lub instrukcji jest poprawna, cel
zostanie wyświetlony z szarym tłem.

Przekształcanie wierszy kodu w komentarze i cofanie
przekształcenia w komentarz
Aby przekształcić w komentarz lub cofnąć przekształcenie w komentarz dla ręcznie
wprowadzonych wierszy kodu lub komentarza, można użyć opcji Przekształć w
komentarz/Cofnij przekształcenie w komentarz Edytora reguł.

O tym zadaniu
Opcja Przekształć w komentarz wstawia znak # na początku wiersza, wskazując, że wiersz
będzie ignorowany podczas przetwarzania reguł. Podobnie można cofnąć przekształcenie w
komentarz tak, aby wiersz został uwzględniony podczas przetwarzania. Komentarze, które
opisują reguły należy zawsze przekształcić w komentarz w Edytorze reguł. Jeśli dowolny
tekst w Edytorze reguł inny niż instrukcje obliczania zostaną wyświetlone bez znaku
komentarza, sprawdzenie poprawności nie powiedzie się.
Opcji Przekształć w komentarz/Cofnij przekształcenie w komentarz nie można używać do
automatycznie wygenerowanych reguł. Można jednak selektywnie włączyć lub wyłączyć
automatycznie wygenerowane reguły.

Procedura
1. Aby przekształcić w komentarz co najmniej jeden wiersz, kliknij i przeciągnij wzdłuż
wierszy, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij ikonę Przekształć w komentarz/Cofnij
przekształcenie w komentarz .
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2. Aby cofnąć przekształcenie w komentarz co najmniej jednego wiersza aktualnie
przekształconego w komentarz, kliknij i przeciągnij wzdłuż wierszy, aby je zaznaczyć, a
następnie kliknij ikonę Przekształć w komentarz/Cofnij przekształcenie w komentarz .

Włączanie i wyłączanie reguł i dostawców
W Edytorze reguł można selektywnie włączać i wyłączać automatycznie wygenerowane
reguły i dostawców.

O tym zadaniu
Automatycznie wygenerowanych reguł nie można usuwać ani przekształcać je w komentarz.
Przy próbie usunięcia automatycznie wygenerowanej reguły, reguła początkowo zostanie
wyświetlona jako usunięta z Edytora reguł, ale reguła zostanie automatycznie wygenerowana
ponownie przy kolejnym ładowaniu reguły.
Można jednak selektywnie włączyć i wyłączyć automatycznie wygenerowane reguły i
dostawców. Jeśli automatycznie wygenerowana reguła zostanie wyłączona, nie zostanie
obliczona żadna wartość zdefiniowana przez automatycznie wygenerowaną regułę.

Procedura
1. Aby wyłączyć automatycznie wygenerowaną regułę lub automatycznie wygenerowanego
dostawcę, kliknij regułę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Wyłącz.
2. Aby włączyć automatycznie wygenerowaną regułę lub włączyć automatycznie
wygenerowanego dostawcę, kliknij regułę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij
opcję Włącz.

Kopiowanie treści z automatycznie wygenerowanych reguł i
dostawców
Mimo, że nie można bezpośrednio edytować automatycznie wygenerowanych instrukcji,
można skopiować dowolną część instrukcji. Skopiowaną część można następnie wkleić do
Edytora reguł w celu użycia w ręcznie tworzonej instrukcji reguł.

Procedura
1. Umieść wskaźnik nad ikoną Rozwiń
zwiniętej instrukcji reguł. Cała instrukcja
zostanie wyświetlona w oknie dialogowym.
2. Wybierz żądną część instrukcji w oknie dialogowym.
3. Kliknij ikonę Kopiuj , aby skopiować zaznaczony tekst.
4. Kliknij żądany punkt wstawiania w Edytorze reguł, a następnie kliknij ikonę Wklej
aby wkleić skopiowane zaznaczenie do reguł.

,

Korzystanie z aktywnej obsługi treści
Opcja Aktywna obsługa treści ułatwia tworzenie instrukcji, umożliwiając wybieranie pozycji
z list elementów wymiarów oraz funkcji reguł w czasie ręcznego tworzenia lub edytowania
reguł i dostawców.

O tym zadaniu
Aktywna obsługa treści zawiera listy elementów reguł odpowiednich dla danego kontekstu w
instrukcji reguł. Na przykład: podczas definiowania obszaru, którego dotyczy instrukcja
obliczenia lub dostawca, bądź odwoływania się do elementów wymiaru, Aktywna obsługa
treści będzie wyświetlała listę elementów wymiaru dostępnych na serwerze. Po wstawianiu
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funkcji w celu wykonania obliczeń reguł, Aktywna obsługa treści będzie wyświetlała listę
wszystkich dostępnych funkcji reguł. Podczas tworzenia funkcji DB Aktywna obsługa treści
wyświetla listę kostek dostępnych na serwerze.
Aktywna obsługa treści automatycznie rozpoznaje, kiedy użytkownik wpisuje odwołanie do
elementu wymiaru. Zaraz po wpisaniu [’ (apostrof poprzedzony lewym nawiasem
kwadratowym) Aktywna obsługa treści wyświetli listę elementów wymiaru dostępnych na
serwerze. Aby wstawić dowolny element w lokalizacji kursora w Edytorze reguł, wystarczy
go kliknąć.
Aktywna obsługa treści rozpoznaje także, kiedy użytkownik wpisuje funkcję bazy danych
(DB). Zaraz po wpisaniu db(’ Aktywna obsługa treści wyświetli listę kostek dostępnych na
serwerze. Aby wstawić poprawną funkcję DB odwołującą się do wybranej kostki, należy
kliknąć nazwę kostki.

Procedura
Aby skorzystać z Aktywnej obsługi treści:
lub naciśnij klawisze Ctrl+Spacja
1. Kliknij ikonę Aktywna obsługa treści
2. Kliknij żądaną pozycję na liście Aktywna obsługa treści.

Czyszczenie reguł i dostawców
Reguł nie można usuwać, ale można czyścić ich zawartość.

Procedura
1. Kliknij regułę prawym przyciskiem myszy i kliknij przycisk Wyczyść.
2. Potwierdź operację czyszczenia reguły w oknie Potwierdź czyszczenie reguł.

Sprawdzanie poprawności reguł i dostawców
Poprawność zapisywanych reguł i dostawców jest sprawdzana. Jeśli jakaś część reguły lub
dostawcy jest niepoprawna, zostanie wyświetlony komunikat wskazujący lokalizację
pierwszej niepoprawnej instrukcji razem z krótkim opisem charakteru błędu.
Aby zapewnić właściwe obliczenia reguł, należy poprawić wszelkie błędy, które zostaną
zgłoszone w regule.
Istnieje możliwość zapisania reguły, która jest niepoprawna. Umożliwia to kontynuowanie
wdrażania modelu lub aplikacji, umożliwiając późniejsze zajęcie się błędami reguł. Nawet
jeśli pojedynczy błąd w sekcji SKIPCHECK reguły będzie uniemożliwiał obliczenie
wszystkich wartości pochodzących z reguł. Jeśli pojawią się błędy w sekcji FEEDERS reguły,
instrukcje obliczeń w obszarze SKIPCHECK zostaną wykonane, ale instrukcje dostawców
nie.

Właściwości reguły
Panel Właściwości wyświetla właściwości reguły.
Większość właściwości reguły jest tylko do odczytu. Oznacza to, że raportują one wartości
właściwości, ale nie można ich edytować bezpośrednio na panelu Właściwości. Wyjątek
stanowi właściwość Wymagać dostarczania komórek wywiedzionych z reguł, którą można
ustawić bezpośrednio na panelu Właściwości.
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Tabela 3.
Właściwość

Opis

Nazwa

Nazwa reguły. Reguła zawsze nosi nazwę kostki, z którą jest powiązana.
Na przykład: nazwą reguły dla kostki o nazwie RegionalSales będzie
również RegionalSales.

Typ

Typ obiektu, dla którego panel Właściwości wyświetla wartości. Podczas
wyświetlania reguły, pole Typ ma zawsze wartość Reguła.

Sekcje ręczne

Wskazuje, czy reguła zawiera jakiekolwiek ręcznie utworzone sekcje.
Wartość właściwości wynosi Tak, jeśli w regule występują sekcje
utworzone ręcznie.
Wartość właściwości wynosi Nie, jeśli reguła składa się wyłącznie z
automatycznie wygenerowanych reguł.

Sekcje reguł

Wskazuje liczbę sekcji obliczeń w regule.
Każda sekcja obliczenia jest wyświetlana sekwencyjnie ze wskazaniem
na to, czy sekcja oblicza wartość liczbową czy skonsolidowaną. Jeśli
sekcja jest powiązana z odsyłaczem, nazwa odsyłacza zostanie
wyświetlona jako pozycja, którą można kliknąć. Kliknij nazwę odsyłacza,
aby otworzyć odsyłacz.

Sekcje dostawcy

Wskazuje liczbę sekcji dostawcy w regule.
Każda sekcja dostawcy jest wyświetlana sekwencyjnie z etykietą
FEEDER. Jeśli dostawca jest powiązany z odsyłaczem, nazwa odsyłacza
zostanie wyświetlona jako odsyłacz. Kliknij nazwę odsyłacza, aby
otworzyć odsyłacz.

Ustaw tę właściwość, aby określić, czy reguła zawiera sekcję FEEDERS.
Wymagać dostarczania
komórek wywiedzionych z
W przypadku ustawienia NO reguła nie zostanie uwzględniona w sekcji
reguł?
FEEDERS, a użytkownik nie będzie musiał definiować w kostce
dostawców dla komórek pochodzących z reguł. Ustawienie tej
właściwości na wartość NO dla reguły, która już zawiera dostawców,
spowoduje, że istniejący dostawcy zostaną zachowani w tej regule.
W przypadku ustawienia YES reguła zostanie uwzględniona w sekcji
FEEDERS, a użytkownik będzie musiał definiować w kostce dostawców
dla komórek pochodzących z reguł.
Ważne:
Wszelkie reguły dla kostek, które są powiązane z odsyłaczem muszą
zawierać dostawców. Dostawcy są automatycznie generowani i wstawiani
do reguły bez względu na ustawienie Wymagać dostarczania komórek
wywiedzionych z reguł.
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Rozdział 8. Konfigurowanie zabezpieczeń i kontrolowanie
dostępu dla grup użytkowników
Przed wdrożeniem aplikacji w celu zapewnienia dostępu wg zabezpieczeń konieczne jest
zdefiniowanie grup użytkowników, możliwości grupy użytkowników oraz członków grupy
użytkowników.
Przepływ pracy umożliwiający skonfigurowanie zabezpieczeń jest następujący:
v Zdefiniowanie nowej grupy użytkowników.
v Przypisanie możliwości do grupy użytkowników.
v Zdefiniowanie użytkowników należących do danej grupy.
v Zdefiniowanie uprawnień grupy dla dostępu do danych i zabezpieczeń.
Pojęcia pokrewne:
Rozdział 8, “Konfigurowanie zabezpieczeń i kontrolowanie dostępu dla grup użytkowników”
Przed wdrożeniem aplikacji w celu zapewnienia dostępu wg zabezpieczeń konieczne jest
zdefiniowanie grup użytkowników, możliwości grupy użytkowników oraz członków grupy
użytkowników.
“Definiowanie zabezpieczeń” na stronie 18
Zabezpieczenia zdefiniowane dla aplikacji ograniczają użytkownikom dostęp jedynie do tych
danych, jakie są im potrzebne do wykonania pracy.

Możliwości i zabezpieczenia grup użytkowników
Aby grupa użytkowników mogła uzyskiwać dostęp do programu IBM Cognos TM1
Performance Modeler, należy dla tej grupy zdefiniować możliwości i zabezpieczenia.
Możliwości i zabezpieczenia opisane są przez:
v Przypisania możliwości
v Dostęp do danych i zabezpieczenia

Przypisania możliwości
Menu Przypisania możliwości pozwala na przypisanie określonych możliwości do
poszczególnych grup użytkowników.
Każdą możliwość można przydzielić lub odmówić jej przydzielenia do danej grupy
użytkowników. Możliwości to:
v RunServerExplorer, pozwala grupie użytkowników korzystać z komponentu Server
Explorer. Wybranie opcji Zezwalaj dla tej możliwości pozwala na uzyskanie dostępu do
komponentu Server Explorer.
v UsePersonalWorkspaceWritebackMode definiuje sposób postępowania z danymi w
grupie użytkowników.
Jeśli zostanie wybrana opcja Zezwalaj, wówczas użytkownicy będą mogli wstrzymywać
zmiany danych w prywatnym obszarze roboczym, a także w dowolnym momencie ręcznie
zatwierdzić zmiany w bazie danych. Dodatkowo użytkownicy mogą tworzyć i zarządzać
wieloma prywatnymi scenariuszami określanymi jako przestrzenie prywatne (patrz:
Możliwość Przestrzeń prywatna).
– Użytkownicy mogą wstępnie dostosowywać wartości danych przed udostępnieniem ich
reszcie społeczności. Przestrzeń prywatna ułatwia wypróbowanie różnych zmian danych
bez konieczności posługiwania się nazwanymi przestrzeniami prywatnymi.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2013
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– Nowe dane są wyświetlane w innym kolorze niż dane stanowiące część bazy danych. Po
zatwierdzeniu zmiany danych w osobistym obszarze roboczym ustawiany jest dla
komórki czarny kolor, co oznacza, że jest ona zidentyfikowana jako część danych
podstawowych.
– Użytkownicy muszą zatwierdzać ich zmiany danych w celu udostępnienia ich innym
użytkownikom.
– Tryb osobistego obszaru roboczego pozwala zwiększyć wydajność poprzez bezpośredni
zapis wsteczny. Zmiany danych podstawowych są rzadsze niż w sytuacji, gdy każda
zmiana danych musi zostać scalona w bazie.
Jeśli wybrana zostanie opcja Zabraniaj dla tej możliwości, użytkownicy muszą pracować
bezpośrednio w bazie danych. Jest to ustawienie domyślne dla tej możliwości. Korzyść,
jaka wynika z ustawienia tej możliwości jest taka, że zmiany danych wprowadzane są
niezwłocznie.
v UseSandbox, grupa użytkowników może tworzyć nazwane przestrzenie prywatne, które
mogą być wykorzystywane w celu budowania scenariuszy „co jeśli”.
v ManageDataReservation, funkcja powiązana z serwerem umożliwiająca konfigurowanie
prawa do zapisu na wyłączność względem regionów kostki dla wybranych użytkowników.
Po zarezerwowaniu dane w tym regionie mogą być modyfikowane wyłącznie przez
określonego użytkownika do czasu zwolnienia rezerwacji.
v DataReservationOverride, funkcja powiązana z serwerem umożliwiająca członkom
grupy użytkowników nadpisywanie rezerwacji danych dotyczących ich samych i innych
użytkowników.
Możliwości dla UsePersonalWorkspaceWritebackMode i UseSandbox działają razem w
następujący sposób:
Aby zezwolić grupie
użytkowników na
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użycie trybu zapisu wstecznego
w osobistym obszarze
użycie trybu przestrzeni
roboczym,
prywatnej,

bezpośrednią pracę w bazie
Zabraniaj
danych z możliwością tworzenia
więcej niż jednej przestrzeni
prywatnej.

Zezwalaj

Pracę w pojedynczym osobistym Zezwalaj
obszarze roboczym, ale nie w
nazwanych przestrzeniach
prywatnych.

Zabraniaj

Pracę w osobistym obszarze
roboczym i w nazwanej
przestrzeni prywatnej.

Zezwalaj

Zezwalaj

Pracę w trybie bezpośredniego
zapisu wstecznego bez
przestrzeni prywatnych. To
ustawienie uniemożliwia
korzystanie z przestrzeni
prywatnych i powoduje, że
wszyscy użytkownicy pracują w
trybie bezpośredniego zapisu
wstecznego.

Zabraniaj

Zabraniaj
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Zadania pokrewne:
“Przypisywanie możliwości do grup użytkowników” na stronie 85
Możliwości mogą być przypisywane do grupy użytkowników po jej zdefiniowaniu.
Domyślnie wszystkie przypisania są puste.

Dostęp do danych i zabezpieczenia
Użytkownik może rozszerzyć lub ograniczyć dostęp grupy użytkowników do poszczególnych
kostek, wymiarów, procesów, zestawów procesów i elementów.
W przypadku rozszerzania lub ograniczania dostępu grupy użytkowników do danych
uprawnienia, jakie można ustawić dla zabezpieczenia obiektów, są następujące:
v READ (Odczyt) - grupa może wyświetlać kostkę, element, wymiar, proces lub zestaw
procesów, ale nie może wykonywać operacji na obiekcie
v WRITE (Zapis) - grupa może wyświetlać i aktualizować kostkę, element, wymiar, proces
lub zestaw procesów
v LOCK (Blokada) - grupa może wyświetlać i edytować kostkę, element, wymiar lub inny
obiekt oraz może trwale blokować obiekty w celu uniemożliwienia innym użytkownikom
ich aktualizowanie.
v NONE (Brak) - grupa nie może wyświetlić kostki, elementu, wymiaru, procesu ani zestawu
procesów i nie może wykonywać operacji na obiekcie.
v RESERVE (Rezerwacja) - grupa może wyświetlać i edytować kostkę, element, wymiar lub
inny obiekt oraz może tymczasowo rezerwować obiekty w celu uniemożliwienia innym
użytkownikom ich aktualizowanie.
v ADMIN (Administratorzy) - grupa ma pełen dostęp do kostki, elementu, wymiaru i innego
obiektu.
Podczas tworzenia nowej kostki pozostałe grupy nie mają początkowo prawa dostępu do
nowej kostki. Konieczne jest przypisanie innym grupom uprawnień do wyświetlania kostki.
W przypadku utworzenia nowego wymiaru prawa dostępu są następujące:
v Tylko członkowie grup ADMIN i AdminDanych mogą tworzyć i usuwać wymiary.
v Grupy z prawem do odczytu (READ) wymiaru mogą wyświetlać wymiar i atrybuty
elementu, ale nie mogą edytować wartości atrybutu.
v Pozostałe grupy początkowo nie mają prawa dostępu do nowych wymiarów.
v Jeśli danemu elementowi w wymiarze nie przypisano żadnych zabezpieczeń, grupy mają
prawo do zapisu nowych elementów w danym wymiarze.
v Jeśli choć jednemu elementowi wymiaru przypisano prawa do zabezpieczeń, grupy nie
mają prawa dostępu do nowych elementów w danym wymiarze. Elementy istniejące
zachowują swoje pierwotne prawa dostępu (prawo do zapisu), dopóki ustawienie to nie
zostanie zmienione.
Przypisane do procesów i zestawów procesów prawa zabezpieczeń określają zdolność grupy
do wykonywania procesu z zestawu procesów. Jeśli użytkownik nie ma dostępu do procesu,
ale ma prawo do odczytu zestawu procesów, grupa może wykonać proces z zestawu
procesów.
Prawa można przypisać do wielu wymiarów lub wielu grup, wybierając zakres elementów.
Dla elementów-liści i elementów skonsolidowanych należących do konsolidacji można
ustawić różne poziomy zabezpieczeń.
W poniższej tabeli opisano wszystkie prawa zabezpieczeń i uprawnienia, jakie można
przypisać do grup.
Rozdział 8. Konfigurowanie zabezpieczeń i kontrolowanie dostępu dla grup użytkowników
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Tabela 4. Opis uprawnień do obiektów elementów
Uprawnienie

Opis

READ (Odczyt)

Członkowie grupy użytkowników mogą widzieć
komórki zidentyfikowane przez element, ale nie
mogą zmieniać ich danych.

WRITE (Zapis)

Członkowie grupy użytkowników mogą
odczytywać i aktualizować komórki
identyfikowane przez element oraz edytować
atrybuty elementu.

LOCK (Blokada)

Członkowie grupy użytkowników mają pełne
uprawnienia implikowane przez uprawnienia do
zapisu oraz mogą blokować element. Jeśli element
jest zablokowany, nikt nie może aktualizować
komórek kostki identyfikowanych przez element.
Blokadę mogą usunąć wyłącznie użytkownicy z
uprawnieniami administratora danego elementu.
Po wyłączeniu serwera zdalnego blokady
pozostają aktywne.

NONE (Brak)

Członkowie tej grupy nie mogą wyświetlać
elementu w Edytorze podzbiorów ani Edytorze
wymiarów oraz nie mogą wyświetlać komórek
identyfikowanych przez element podczas
przeglądania kostki.

RESERVE (Rezerwacja)

Członkowie grupy użytkowników mają pełne
uprawnienia implikowane przez uprawnienia do
zapisu oraz mogą rezerwować element, aby
uniemożliwić innym użytkownikom
aktualizowanie komórek kostki identyfikowanych
przez element. Rezerwację może usunąć
wyłącznie użytkownik, który zarezerwował
element lub użytkownicy z uprawnieniami
administratora elementu. Rezerwacja
automatycznie traci ważność, kiedy użytkownik,
który jej dokonał, odłączy się od serwera zdalnego
lub kiedy serwer zostanie wyłączony.

Tabela 5. Opis uprawnień do obiektów wymiarów
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Nagłówek

Nagłówek

READ (Odczyt)

Członkowie grupy użytkowników mogą widzieć
elementy wymiaru, ale nie mogą dodawać, usuwać
ani zmieniać kolejności elementów.

WRITE (Zapis)

Członkowie grupy użytkowników mogą edytować
atrybuty elementu, edytować formaty elementu i
tworzyć prywatne podzbiory wymiaru.
Członkowie mogą również edytować atrybuty
samego wymiaru.

LOCK (Blokada)

Członkowie grupy mają pełne uprawnienia
implikowane przez uprawnienia do zapisu oraz
mogą blokować wymiar. Jeśli wymiar jest
zablokowany, nikt nie może edytować struktury
wymiaru. Blokadę mogą usunąć wyłącznie
użytkownicy z uprawnieniami administratora
danego wymiaru. Po wyłączeniu serwera zdalnego
blokady pozostają aktywne.
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Tabela 5. Opis uprawnień do obiektów wymiarów (kontynuacja)
Nagłówek

Nagłówek

NONE (Brak)

Członkowie grupy nie mogą zobaczyć wymiaru za
pośrednictwem narzędzia Server Explorer, a także
nie mogą przeszukiwać kostki zawierającej dany
wymiar.

RESERVE (Rezerwacja)

Członkowie grupy użytkowników mają pełne
uprawnienia implikowane przez uprawnienia do
zapisu oraz mogą rezerwować wymiar, aby
uniemożliwić innym użytkownikom jego ponowne
zdefiniowanie. Rezerwację może usunąć
wyłącznie użytkownik, który zarezerwował
wymiar lub użytkownicy z uprawnieniami
administratora wymiaru. Rezerwacja
automatycznie traci ważność, kiedy użytkownik,
który jej dokonał, odłączy się od serwera zdalnego
lub kiedy serwer zostanie wyłączony.

Tabela 6. Opis uprawnień do obiektów kostki
Uprawnienie

Opis

READ (Odczyt)

Członkowie grupy użytkowników mogą widzieć
komórki w kostce, ale nie mogą zmieniać ich
danych.

WRITE (Zapis)

Członkowie grupy użytkowników mogą
odczytywać i aktualizować komórki. Mogą
zapisywać prywatne widoki kostki. Prawo do
zapisu nie dotyczy komórek identyfikowanych
przez elementy skonsolidowane ani komórek
pochodzących z reguł.

LOCK (Blokada)

Członkowie grupy użytkowników mają pełne
uprawnienia implikowane przez uprawnienia do
zapisu oraz mogą blokować kostkę. Jeśli kostka
jest zablokowana, nikt nie może aktualizować jej
danych. Blokadę mogą usunąć wyłącznie
użytkownicy z uprawnieniami administratora
danej kostki. Po wyłączeniu serwera zdalnego
blokady pozostają aktywne.

NONE (Brak)

Członkowie grupy nie mogą zobaczyć kostki za
pośrednictwem narzędzia Server Explorer, a także
nie mogą przeszukiwać kostki.

RESERVE (Rezerwacja)

Członkowie grupy użytkowników mają pełne
uprawnienia implikowane przez uprawnienia do
zapisu oraz mogą rezerwować kostkę, aby
uniemożliwić innym użytkownikom jej edycję.
Rezerwację może usunąć wyłącznie użytkownik,
który zarezerwował kostkę lub użytkownicy z
uprawnieniami administratora kostki. Rezerwacja
automatycznie traci ważność, kiedy użytkownik,
który jej dokonał, odłączy się od serwera zdalnego
lub kiedy serwer zostanie wyłączony.
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Tabela 7. Opis uprawnień do obiektów procesu
Nagłówek

Nagłówek

READ (Odczyt)

Członkowie grupy użytkowników mogą widzieć
proces i mogą ręcznie wykonać proces, ale nie
mogą procesu edytować. Uprawnienia przypisane
do procesu są ignorowane, jeśli proces jest
wykonywany w ramach zestawu procesów.

NONE (Brak)

Członkowie grupy nie mogą zobaczyć procesu za
pośrednictwem narzędzia Server Explorer, a także
nie mogą wykonać danego procesu. Uprawnienia
przypisane do procesu są ignorowane, jeśli proces
jest wykonywany w ramach zestawu procesów.

Tabela 8. Opis uprawnień do obiektów zestawów procesów
Nagłówek

Nagłówek

READ (Odczyt)

Członkowie grupy użytkowników mogą widzieć
zestaw procesów i mogą ręcznie wykonać zestaw,
ale nie mogą zestawu procesów edytować.

NONE (Brak)

Członkowie grupy nie mogą zobaczyć zestawu
procesów za pośrednictwem narzędzia Server
Explorer, a także nie mogą wykonać danego
zestawu procesów.

Zadania pokrewne:
“Definiowanie zabezpieczeń i ustawień dostępu” na stronie 86
Można zdefiniować uprawnienia grupy użytkowników dla obiektów w aplikacji IBM Cognos
TM1 Performance Modeler.
“Tworzenie kostki zabezpieczeń komórki” na stronie 86
Kostkę zabezpieczeń komórki należy utworzyć w celu zdefiniowania uprawnień grupy
użytkowników do dostępu do określonych komórek w kostce.

Definiowanie nowej grupy użytkowników
Aby dodać nowego użytkownika, najpierw należy zdefiniować grupę użytkowników aplikacji
IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu zaznacz drzewo modelu.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drzewo modelu, a następnie kliknij opcje Konfiguruj
zabezpieczenia > Definiuj użytkowników i grupy > Użytkownicy i grupy.
Zostanie otwarta tabela Grupy klientów.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabele Grupy klientów, a następnie kliknij opcję
Dodaj grupę.
4. Wpisz nazwę nowej grupy. Kliknij przycisk OK.
Nowa grupa użytkowników zostanie wyświetlona jako kolumna w tabeli Grupy
klientów.
5. Zamknij tabelę.
6. Aby korzystać ze zmian zabezpieczeń, przeprowadź operację Odśwież zabezpieczenia w
programie IBM Cognos TM1.
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Wyniki
Można dodawać przypisania możliwości do nowej grupy użytkowników.

Przypisywanie możliwości do grup użytkowników
Możliwości mogą być przypisywane do grupy użytkowników po jej zdefiniowaniu.
Domyślnie wszystkie przypisania są puste.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu zaznacz drzewo modelu.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drzewo i wybierz opcje Konfiguruj zabezpieczenia
> Definiuj użytkowników i grupy > Przypisz możliwości. Zostanie otwarta tabela
Możliwości.
3. W polu Kontekst wybierz grupę użytkowników, do jakiej mają zostać przypisane
możliwości.
4. W kolumnie WYKONAJ każdej możliwości kliknij dwukrotnie komórkę i wybierz opcję
ZEZWALAJ lub ZABRANIAJ.
5. Zmiany wprowadzane do tych przypisań obowiązują po wylogowaniu z programu IBM
Cognos TM1 i ponownym zalogowaniu się.
6. Zamknij tabelę.
7. Aby korzystać ze zmian zabezpieczeń, przeprowadź operację Odśwież zabezpieczenia w
programie IBM Cognos TM1.

Wyniki
Można dodać użytkowników do grup użytkowników.
Pojęcia pokrewne:
“Przypisania możliwości” na stronie 79
Menu Przypisania możliwości pozwala na przypisanie określonych możliwości do
poszczególnych grup użytkowników.

Definiowanie nowego użytkownika w grupie użytkowników
Do użytkowników i grup zabezpieczeń można dodać pojedynczego użytkownika.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu zaznacz drzewo modelu.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drzewo i wybierz opcje Konfiguruj zabezpieczenia
> Definiuj użytkowników i grupy > Użytkownicy i grupy. Zostanie otwarta tabela
Grupy klientów.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę użytkownika i wybierz opcję Dodaj
użytkownika.
4. Wpisz nazwę nowego użytkownika oraz jego hasło, a następnie potwierdź hasło. Kliknij
przycisk OK.
5. Przejdź do wpisu nowego użytkownika w tabeli Grupy klientów. Wybierz grupy
użytkowników, do których nowy użytkownik ma mieć dostęp.
6. Zamknij tabelę.
7. Aby korzystać ze zmian zabezpieczeń, przeprowadź operację Odśwież zabezpieczenia w
programie IBM Cognos TM1.
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Wyniki
Nowi użytkownicy mają uprawnienia dostępu do grup użytkowników, których są członkami.

Definiowanie zabezpieczeń i ustawień dostępu
Można zdefiniować uprawnienia grupy użytkowników dla obiektów w aplikacji IBM Cognos
TM1 Performance Modeler.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu zaznacz drzewo modelu.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drzewo modelu, a następnie kliknij opcje Konfiguruj
zabezpieczenia > Ustaw prawa dostępu dla i wybierz jeden z następujących obiektów:
Wymiary, Kostki, Procesy, Zestawy procesów lub Elementy.
3. Po wybraniu typu obiektu, dla którego mają zostać przypisane zabezpieczenia, kliknij
dwukrotnie komórkę, w której ma następować przecięcie typu danych i grupy
użytkowników.
4. Z menu rozwijanego wybierz jedną z poniższych opcji zgodnie z tabelą w obszarze
Przypisania możliwości:
v READ (Odczyt)
v WRITE (Zapis)
v LOCK (Blokada)
v NONE (Brak)
v RESERVE (Rezerwacja)
5. Zamknij tabelę.
6. Aby korzystać ze zmian zabezpieczeń, przeprowadź operację Odśwież zabezpieczenia w
programie IBM Cognos TM1.
Pojęcia pokrewne:
“Dostęp do danych i zabezpieczenia” na stronie 81
Użytkownik może rozszerzyć lub ograniczyć dostęp grupy użytkowników do poszczególnych
kostek, wymiarów, procesów, zestawów procesów i elementów.

Tworzenie kostki zabezpieczeń komórki
Kostkę zabezpieczeń komórki należy utworzyć w celu zdefiniowania uprawnień grupy
użytkowników do dostępu do określonych komórek w kostce.

O tym zadaniu
Kostka zabezpieczeń komórki to typ kostki sterującej. Kostki sterujące są generowane przez
serwer IBM Cognos TM1 w celu wykonywania określonych zadań.
Zabezpieczenia na poziomie kostki są przypisywane w następujący sposób:
v Tworzenie kostki sterującej zabezpieczeń komórki, która zawiera wymiary kostki, dla
której konfigurowane są zabezpieczenia na poziomie komórki. Od wersji programu Cognos
TM1 10.2 do kostki sterującej są dodawane wyłącznie wymiary wymagające zdefiniowania
zabezpieczeń.
v Skonfigurowanie zabezpieczeń dla odpowiednich komórek w kostce sterującej
zabezpieczeń poprzez przypisanie praw zabezpieczeń dla grup zabezpieczeń TM1.
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Kostka zabezpieczeń komórki umożliwia przypisanie uprawnień do dostępu, jakie każda
grupa użytkowników ma w stosunku do określonych komórek. Możliwe jest przypisanie
następujących uprawnień dostępu:
v READ (Odczyt) — członkowie grupy mogą tylko wyświetlać komórkę.
v WRITE (Zapis) — członkowie grupy mają prawo do odczytu i zapisu komórki.
v LOCK (Blokada) — członkowie grupy mogą wyświetlać i edytować komórkę, a także
trwale ją zablokować, aby uniemożliwić innym użytkownikom jej aktualizowanie.
v NONE (Brak) — członkowie grupy nie widzą komórki.
v RESERVE (Rezerwacja) — członkowie grupy mogą wyświetlać i edytować komórkę, a
także mogą w sposób tymczasowy ją rezerwować, aby uniemożliwić innym użytkownikom
jej aktualizowanie.
v ADMIN (Administrator) — członkowie grupy mają pełny dostęp do komórki.
Zabezpieczenia na poziomie komórki dotyczą elementów stanowiących liście i generalnie nie
wpływają na konsolidacje, choć prawa zabezpieczeń None i Read umożliwiają sterowanie
wyświetlaniem lub edytowaniem konsolidacji.

Procedura
1. Jeśli kostka sterująca nie jest jeszcze widoczna, kliknij ikonę Menu działań
,a
następnie kliknij opcję Pokaż obiekty sterujące. Wyświetlony zostanie folder Obiekty
sterujące.
2. W panelu Projekt modelu rozwiń folder Kostki.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kostkę, dla której mają być zastosowane
zabezpieczenia na poziomie komórki, a następnie kliknij opcje Konfiguruj
zabezpieczenia, Ustaw prawa dostępu dla, Komórki kostki.
4. W polu Utwórz kostkę zabezpieczeń komórki kliknij opcję Tak. Kostka zabezpieczeń
komórki zostanie wyświetlona na karcie w przeglądarce obiektów.
Uwaga: Widok kostki zabezpieczeń jest podobny do widoku kostki powiązanej, za
wyjątkiem następujących różnic:
v Różnice w przeglądarce obiektów
– ikona przycisku
<nazwa kostki>.

jest wyświetlana obok opcji Zabezpieczenia komórki dla

– ikona Zmień kolejność wymiarów

nie jest wyświetlana na pasku narzędzi,
– ikona Optymalizuj wymiary kostki nie wyświetla się na pasku narzędzi.
v Różnice panelu Właściwości
– wartość właściwości Nazwa ma postać }CellSecurity_nazwa_kostki,
– nowy wymiar, }Groups, wyświetla się na liście wymiarów.
5. Przeciągnij dwa wymiary współużytkujące komórki, do których mają być przypisane
zabezpieczenia, do obszarów Wiersze i Kolumny.
6. Dwukrotnie kliknij komórkę, a następnie wybierz uprawnienia do dostępu, jakie mają
zostać przypisane.
7. Powtórz dwa ostatnie kroki, aby przypisać zabezpieczenia do innych komórek.
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Wyniki
Członkowie grupy mogą teraz uzyskiwać dostęp do komórek zgodnie z przypisanymi
zabezpieczeniami komórki.
Pojęcia pokrewne:
“Dostęp do danych i zabezpieczenia” na stronie 81
Użytkownik może rozszerzyć lub ograniczyć dostęp grupy użytkowników do poszczególnych
kostek, wymiarów, procesów, zestawów procesów i elementów.

Tworzenie kostki listy wyboru
Utworzenie kostki listy wyboru umożliwia zdefiniowanie list wyboru, jakie są wyświetlane w
komórkach kostki.

O tym zadaniu
Kostka listy wyboru to typ kostki sterującej. Kostki sterujące są generowane przez serwer
IBM Cognos TM1 w celu wykonywania określonych zadań.
Można utworzyć listy wyboru, korzystając z kostek sterujących. Zapewnia to lepszą kontrolę
tego, które komórki kostki powinny zawierać listy wyboru oraz większą elastyczność w
procesie definiowania list wyboru dla poszczególnych komórek. Można również utworzyć
reguły dla kostki sterującej listy wyboru, która będzie umożliwiała definiowanie list wyboru z
dowolnej sekcji w kostce, od pojedynczej komórki po całą kostkę.
Kostka sterująca listy wyboru składa się z tych samych wymiarów, z jakimi powiązana jest
zwykła kostka oraz z wymiaru dodatkowego o nazwie }Picklist. Wymiar }Picklist zawiera
pojedynczy element łańcuchowy o nazwie Wartość.
Opisane poniżej kroki pozwalają zdefiniować listy wyboru dla poszczególnych komórek w
kostce sterującej. Listy wyboru zdefiniowane w kostce sterującej służą do wyświetlania
wartości list wyboru w powiązanej zwykłej kostce.

Procedura
1. Jeśli kostka sterująca nie jest jeszcze widoczna, kliknij ikonę Menu działań
,a
następnie kliknij opcję Pokaż obiekty sterujące. Wyświetlony zostanie folder Obiekty
sterujące.
2. W panelu Projekt modelu rozwiń folder Kostki.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kostkę, a następnie kliknij opcję Ustaw listę
pobierania dla kostki.
4. W polu Utwórz kostkę listy wyboru kliknij opcję Tak. Kostka listy wyboru zostanie
wyświetlona na karcie w przeglądarce obiektów.
Uwaga: Widok kostki listy wyboru jest podobny do widoku kostki powiązanej, za
wyjątkiem następujących różnic:
v Różnice w przeglądarce obiektów
– ikona kostki listy wyboru
dla <nazwa kostki>.

jest wyświetlana obok opcji Kostka listy wyboru

– przycisk Zmień kolejność wymiarów
narzędzi,
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nie jest wyświetlana na pasku

– przycisk Optymalizuj wymiary kostki
nie pojawia się na pasku narzędzi.
v Różnice panelu Właściwości
– wartość właściwości Nazwa ma postać }PickList_nazwa_kostki,
– nowy wymiar, }PickList, wyświetla się na liście wymiarów.
5. Skonfiguruj widok kostki sterującej, tak aby można było wyświetlać komórki, dla których
ma zostać zdefiniowana lista wyboru.
6. Wprowadź definicję listy wyboru każdej komórce, dla której ma zostać utworzona lista
wyboru. W kostce sterującej można wprowadzić listę wyboru dowolnego typu: statyczna,
podzbiór lub wymiar.
7. Kliknij ikonę Menu działań

, a następnie kliknij przycisk Zapisz dane.

Wyniki
Komórka w powiązanej zwykłej kostce zawiera wartości listy wyboru, jaka została
utworzona.
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Rozdział 9. Importowanie i przesyłanie danych
Dane można importować przy użyciu funkcji importu z asystą lub źródła danych. Ponadto
możliwe jest przesyłanie danych w celu zaktualizowania istniejącej kostki lub aplikacji.

Importowanie danych
Istnieje możliwość importowania danych źródłowych, odwzorowywania ich na dane
docelowe, i bezpośredniego dodawania nowych obiektów do panelu Projekt modelu.
Umożliwia to natychmiastowe rozpoczęcie modelowania za pomocą nowych obiektów.
Podczas importowania danych import z asystą zapisuje działania użytkownika jako proces.
Proces zostanie wyświetlony jako obiekt w panelu Projekt modelu. Aby powtórzyć później
działania, można uruchomić proces celem uniknięcia konieczności ponownego określania
tych samych ustawień.
Istnieje możliwość utworzenia procesu, który po uruchomieniu zaimportuje dane źródłowe,
odwzoruje je na dane docelowe i doda nowe obiekty do panelu Projekt modelu. Proces
zostanie wyświetlony jako obiekt w panelu Projekt modelu i nie zostanie uruchomiony do
czasu jego jawnego wywołania. Umożliwia to dalsze modyfikowanie procesu za pomocą
edytora procesu przed jego uruchomieniem. Możliwe jest także zaplanowanie procesów w
celu automatycznego wykonania zadań administracyjnych. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz: “Zarządzanie procesami” na stronie 125.
Istnieje także możliwość przesyłania wymiarów między programem IBM Cognos TM1
Performance Modeler a IBM Cognos Business Viewpoint.

Importowanie i odwzorowywanie wymiarów lub kostek
Jeśli dane źródłowe zawierają wiele kolumn, wówczas należy się im przyjrzeć i wskazać,
które kolumny powinny zostać zdefiniowane jako wymiary, poziomy atrybuty bądź miary.
Można wybrać import jedynie wymiarów lub import zarówno wymiarów jak i miar w kostce.
Dane źródłowe mogą pochodzić z pliku, z raportu listy, widoku kostki, podzbioru wymiaru
lub relacyjnego źródła danych.

Zanim rozpoczniesz
Przed rozpoczęciem importowania należy zapoznać się z poniższymi informacjami:
v Niektóre formuły i funkcje, które są używane w skoroszytach Microsoft Excel, nie są
importowane. W takim przypadku należy utworzyć kopię kolumny, która nie jest
importowana, w skoroszycie Microsoft Excel, a następnie użyć polecenia Wklej specjalnie,
aby wkleić wartości kolumny. Możliwe jest również zapisanie skoroszytu jako pliku .csv, a
następnie zaimportowanie pliku .csv.
v Raporty przeznaczone do importowania muszą mieć prosty układ tabelaryczny bez
nierozwiązanych pytań.
v W wypadku importowania kostki zawierającej wymiar we wdrożonej aplikacji, należy
najpierw uzyskać własność hierarchii zatwierdzania lub dezaktywować aplikację.

Procedura
1. Jeśli uruchomiono import z asystą, wykonaj jedną z następujących czynności:
v W przypadku importu jedynie wymiarów kliknij opcję Import z asystą > Wymiary.
v W przypadku importu nowej kostki kliknij polecenie Import z asystą > Kostka.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2013
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v Jeśli tworzony jest proces, przejdź do następnego kroku.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
Tabela 9. Typy źródła
Cel

Działanie

Import pliku Microsoft Excel

Wybierz opcję Plik w polu Typ źródła.
Wybierz plik, który chcesz zaimportować.
Rozwiń obszar Szczegóły źródła.
Określ czy dane mają strukturę listy, czy tabeli
przestawnej.
Opcjonalnie: określ arkusz, wiersze i kolumny do
użytku.

Import pliku tekstowego rozdzielanego
ogranicznikami

Wybierz opcję Plik w polu Typ źródła.
Wybierz plik, który chcesz zaimportować.
Rozwiń obszar Szczegóły źródła.
Aby użyć dla konkretnych ustawień narodowych
separatora dziesiętnego i separatora tysięcy,
wybierz to ustawienie narodowe w polu
Ustawienia narodowe źródła danych.
Określ ogranicznik, znak cudzysłowu i separatory.
Aby w trybie połączonym zaplanować
uruchomienie procesu, który ponownie
zaimportuje dane, określ położenie pliku, do
którego będzie uzyskiwał dostęp zdalny serwer
IBM Cognos TM1.

Import danych raportu z prostej listy w układzie
tabelarycznym, która została utworzona w
produkcie IBM Cognos Business Intelligence i
która nie zawiera nierozwiązanych pytań.

Wybierz opcję Dane raportu IBM Cognos w
polu Typ źródła.
Określ szczegóły połączenia dla raportu w polu
Identyfikator URI bramy systemu. Połączenie
można przetestować.
Wprowadź lokalizację i nazwę raportu, który
zamierzasz zaimportować, do pola Lokalizacja
raportu, lub kliknij przycisk Wybierz, aby
wybrać raport.

Import widoku kostki Cognos TM1

Wybierz opcję Widok kostki IBM Cognos TM1
w polu Typ źródła.
Wybierz kostkę i widok, który chcesz
zaimportować.

Import podzbioru wymiarów Cognos TM1
Ta opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy
używana jest komenda Importuj wymiary.

Wybierz opcję Podzbiór wymiarów IBM
Cognos TM1 w polu Typ źródła.
Wybierz wymiar i podzbiór, który chcesz
zaimportować.

Możliwe jest także importowanie z relacyjnego źródła danych. Więcej informacji na ten
temat zawiera sekcja “Importowanie z relacyjnego źródła danych” na stronie 95.
3. Kliknij przycisk Dalej.
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Domyślnie kolumny z danymi typu tekst są dodawane jako wymiary, a kolumny z
danymi typu liczbowego są dodawane jako miary tylko podczas importowania kostki.
Typ odwzorowania można zmienić na wymiar, poziom, atrybut lub miarę.
Wymiar to szeroka grupa danych dotyczących głównego aspektu działalności
przedsiębiorstwa. Na przykład: może istnieć wymiar o nazwie Produkty.
Poziom reprezentuje powiązane dane w hierarchii. Na przykład: wymiar Produkty
zawiera poziomy o nazwach Linia produktu i Typ produktu.
Atrybut jest charakterystyką elementu, dla którego firma zamierza przeprowadzić
analizę ilościową. Na przykład: wymiar Produkty zawiera atrybuty o nazwach Kolor i
Rozmiar.
Miara to wskaźnik wydajności, dla którego można przeprowadzić analizę ilościową i
służy do określania rentowności przedsiębiorstwa. Na przykład: użytecznymi miarami
mogą być Ilość sprzedana oraz Przychód.
4. Aby dostosować właściwości wymiaru, wybierz nagłówek pozycji w polu Podgląd
danych, a następnie wykonaj poniższe czynności:
a. Rozwiń sekcję Zaawansowane odwzorowywanie, aby wyświetlić wszystkie
właściwości.
b. Jeśli importowany jest wymiar z wieloma poziomami, a nazwy elementów nie są
unikalne, wówczas zaznacz pole wyboru Pełne nazwy elementów i określ znak
separatora.
Jeśli wszystkie nazwy elementów są unikalne, usuń zaznaczenie pola wyboru Pełne
nazwy elementów.
Przykładem nieunikalnych elementów na tym samym poziomie jest wymiar Lata.
Każdy rok zawiera pierwszy kwartał, a każdy kwartał zawiera element Styczeń.
Przykładem nieunikalnych elementów na różnych poziomach jest wymiar Ameryka
Północna. Element Ontario jest wymieniony jako miasto w stanie Kalifornia i jako
prowincja w Kanadzie.
c. Aby utworzyć element, który wyświetli sumę dla wymiaru, należy zaznaczyć pole
wyboru Utwórz element sumy.
d. Aby przenieść wymiar w strukturze, zmień pole Indeks wymiaru.
Można także przeciągnąć wymiar do nowej lokalizacji.
e. Określ sposób sortowania elementów skonsolidowanych.
f. Określ sposób sortowania elementów-liści lub elementów podrzędnych.
g. Określ sposób aktualizacji kostki. Nowe wartości mogą być dodawane do
istniejących lub je zastępować.
5. Jeśli importowane są jedynie wymiary, wybierz wymiar, który posiada strukturę
hierarchiczną element nadrzędny-element podrzędny, zaznacz pole wyboru
Nadrzędny-podrzędny i wykonaj następujące czynności:
a. Odwzoruj te kolumny w źródle, które będą elementami nadrzędnymi.
b. Odwzoruj te kolumny w źródle, które będą elementami podrzędnymi.
c. Określ sposób aktualizacji celu. Nowe elementy mogą być dołączane do istniejących
lub mogą je zastępować.
6. Aby zdefiniować poziom, wykonaj następujące czynności:
a. Wybierz nagłówek pozycji w polu Podgląd danych. Możliwe jest wybranie wielu
pozycji i zdefiniowanie ich jako poziomów w jednym kroku.
b. Kliknij opcję Poziom w obszarze Typ odwzorowania.
c. W polu Wymiar będący właścicielem wybierz wymiar, do którego należy ten
poziom.
Załóżmy na przykład, że źródło zawiera odrębne kolumny Lata, Kwartały, Miesiące
i Dni. Każda kolumna jest zdefiniowana jako odrębny wymiar. Aby utworzyć
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hierarchię, w której najwyżej będą znajdowały się Lata a najniżej Dni, zdefiniuj
Kwartały, Miesiące i Dni jako poziomy z Latami na najwyższym poziomie.
d. Aby przenieść poziom w strukturze, zmień pole Indeks poziomu.
7. Aby dodać atrybut do poziomu, wykonaj następujące czynności:
a. Wybierz nagłówek pozycji w polu Podgląd danych. Możliwe jest wybranie wielu
pozycji i zdefiniowanie ich jako atrybutów w jednym kroku.
b. Kliknij opcję Atrybut elementu w obszarze Typ odwzorowania.
c. Określ typ danych dla atrybutu.
d. Wybierz wymiar i poziom, do którego należy atrybut.
e. Opcjonalnie: Zdefiniuj atrybut jako alias. Alias zawiera dane, które mogą być
używane jako alternatywna nazwa elementu, np. jego nazwa w innym języku. Każdy
alias musi mieć unikalną nazwę.
8. Jeśli importowana jest nowa kostka, zdefiniuj miary dla kostki, wykonując następujące
czynności:
a. Rozwiń sekcję Zaawansowane odwzorowywanie, aby wyświetlić wszystkie
właściwości.
b. Wybierz nagłówek pozycji w polu Podgląd danych. Możliwe jest wybranie wielu
pozycji i zdefiniowanie ich jako miar w jednym kroku.
c. Kliknij opcję Miara w obszarze Typ odwzorowania.
d. Określ typ danych dla miary.
e. Aby przenieść miarę w strukturze, zmień pole Indeks miary.
f. Aby zmienić nazwę miary, wpisz nową nazwę w polu Nazwa miary.
g. Aby zmienić miarę w atrybut, kliknij opcję Atrybut elementu w obszarze Typ
odwzorowania. Obiekt nie jest już miarą, lecz staje się atrybutem wymiaru.
h. Aby zmienić miarę w wymiar, kliknij opcję Atrybut elementu w obszarze Typ
odwzorowania. Obiekt stanie się wymiarem wchodzącym w skład kostki.
9. Aby wykluczyć kolumnę z importu, zaznacz ją w polu Podgląd danych i kliknij opcję
Bez odwzorowania w obszarze Typ odwzorowania.
Można wybrać wiele wymiarów i wykluczyć je z importu w jednym kroku.
10. Aby dodać kolumnę obliczaną, wykonaj następujące czynności:
a. Kliknij opcję Dodaj kolumnę obliczaną.
b. Wybierz wyrażenie do utworzenia.
c. Wpisz wyrażenie do pola Wyrażenie. Wyrażenia muszą być zakończone średnikiem
(;).
Na przykład, aby dodać kolumnę obliczaną „Imię i nazwisko pracownika”, która
zawierać będzie skonkatenowane kolumny Imię i Nazwisko, należy zdefiniować
następujące wyrażenie:
v_Expression = v_Last_Name_0 | ’,’ | v_First_Name_1;
Kolumnę obliczaną można także wykorzystać do zmiany nazwy elementów, na
przykład aby uzgodnić nazwy źródłowe z docelowymi lub usunąć znaki obce ze
źródła.
Więcej informacji na temat formuł używanych w wyrażeniach zawiera publikacja
IBM Cognos TM1 - Skorowidz dostępna w sekcji dokumentacji PDF w Centrum
informacyjnym produktu IBM Cognos TM1 10.1.0 (http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/ctm1/v10r1m0/index.jsp).
d. Wyświetl podgląd wyników wyrażenia.
e. Użyj kolumny obliczanej do utworzenia nowych wymiarów, poziomów lub
atrybutów lub do odwzorowania pozycji potomnych w hierarchii element
nadrzędny-podrzędny.
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11. Wykonaj jedną z następujących czynności:
v W przypadku importu jedynie wymiarów kliknij opcję Zakończ.
v Jeśli importowana jest nowa kostka i zaimportowane dane mają być wyświetlane
jedyni na panelu Projekt modelu, kliknij opcję Dalej, usuń zaznaczenie pola wyboru
Otwórz przeglądarkę kostek po zakończeniu i kliknij opcję Zakończ.
v Jeśli importowana jest nowa kostka i zaimportowane dane mają być wyświetlane
przeglądarce kostek, kliknij opcję Zakończ.

Wyniki
Jeśli użytkownik uruchomił import z asystą, dane źródłowe zostaną zaimportowane,
odwzorowane na dane docelowe i dodane do panelu Projekt modelu. Ponadto działania
zostaną zapisane jako proces, który zostanie wyświetlony w panelu Projekt modelu.
Jeśli użytkownik utworzył proces, zostanie on wyświetlony jako obiekt na panelu Projekt
modelu i nie zostanie uruchomiony do czasu jego jawnego wywołania.

Co dalej
Proces można zmodyfikować, edytując jego procedury lub planując proces jako część zestawu
procesów.
Pojęcia pokrewne:
“Zarządzanie procesami” na stronie 125
Zarządzanie procesami umożliwia tworzenie, modyfikowanie i planowanie sposobem, w jaki
dane są importowane i używane w programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Importowanie z relacyjnego źródła danych
Przed przystąpieniem do importu danych ze źródła relacyjnego, należy zapoznać się ze
strukturą tego źródła i sposobem budowania zapytań SQL. Upewnij się, że zostały
zdefiniowane połączenia ODBC. Podczas pracy w trybie połączonym można używać źródeł
danych relacyjnych ODBC, które zostały zdefiniowane na serwerze.

Procedura
1. Jeśli uruchomiono import z asystą, wykonaj jedną z następujących czynności:
v W przypadku importu jedynie wymiarów kliknij opcję Import z asystą > Wymiary.

2.
3.
4.
5.

6.

v W przypadku importu nowej kostki kliknij polecenie Import z asystą > Kostka.
v Jeśli tworzony jest proces, przejdź do następnego kroku.
W polu Typ źródła wybierz Relacyjne źródło danych (ODBC) i podaj szczegóły
połączenia.
Wybierz relacyjne źródło danych z listy zdefiniowanej w systemie.
Otwórz Kreatora zapytań.
Inną możliwością jest wpisanie kodu SQL zapytania.
Aby określić, które kolumny mają być używane w zapytaniu do pobierania danych,
kliknij kartę Widok danych i przeciągnij kolumny lub tabele z pola Eksplorator
metadanych do tabelki na ekranie.
Można dodawać same kolumny lub całe tabele. Kolumny dodane bezpośrednio do
tabelki na ekranie zostaną wykorzystane w zapytaniu do pobierania danych. Ponadto w
zapytaniu użyte zostaną kolumny należące do tabel dodanych do tabelki na ekranie.
Aby utworzyć łączenia w oparciu o relacje między kolumnami w tabelach, kliknij kartę
Diagram zapytania i wykonaj następujące czynności:
a. Przeciągnij tabele z pola Eksplorator metadanych do diagramu.
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Tabele dodane do diagramu zostaną w zapytaniu użyte do utworzenia połączeń z
innymi tabelami. Dane nie będą pobierane z kolumn należących do tych tabel.
.
b. Wybierz elementy do relacji i kliknij ikonę Utwórz relację
c. Określ krotność relacji.
Krotność pozwala uniknąć podwójnego zliczania danych faktów, a także umożliwia
realizację połączeń cyklicznych, które często spotykane są w modelach o schemacie
gwiazdy i optymalizują dostęp do systemu źródła danych. Krotność umożliwia
również identyfikowanie elementów zachowujących się jak fakty lub wymiary.

7.

8.
9.
10.

11.

Więcej informacji na temat relacji i krotności zawiera publikacja IBM Cognos
Framework Manager User Guide dostępna w sekcji dokumentacji PDF w Centrum
informacyjnym produktu IBM Cognos TM1 10.1.0 (http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/ctm1/v10r1m0/index.jsp).
Aby ręcznie edytować zapytanie SQL, kliknij zakładkę Widok SQL. Czynności
wykonywane na karcie Widok danych lub Diagram zapytania są odzwierciedlane na
karcie Widok SQL.
Po uzyskaniu odpowiedniego zapytania kliknij przycisk OK.
Aby wyświetlić podgląd danych zwracanych przez zapytanie utworzone ręcznie lub w
Kreatorze zapytań, kliknij przycisk Odśwież.
Aby odwzorować wymiary, kliknij przycisk Dalej.
Informacje na temat odwzorowywania zawiera sekcja “Importowanie i
odwzorowywanie wymiarów lub kostek” na stronie 91.
Po wybraniu właściwych ustawień kliknij przycisk Zakończ.

Wyniki
Jeśli użytkownik uruchomił import z asystą, dane źródłowe zostaną zaimportowane,
odwzorowane na dane docelowe i dodane do panelu Projekt modelu. Ponadto działania
zostaną zapisane jako proces, który zostanie wyświetlony w panelu Projekt modelu.
Jeśli użytkownik utworzył proces, zostanie on wyświetlony jako obiekt na panelu Projekt
modelu i nie zostanie uruchomiony do czasu jego jawnego wywołania.

Co dalej
Proces można zmodyfikować, edytując jego procedury lub planując proces jako część zestawu
procesów.
Pojęcia pokrewne:
“Zarządzanie procesami” na stronie 125
Zarządzanie procesami umożliwia tworzenie, modyfikowanie i planowanie sposobem, w jaki
dane są importowane i używane w programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Importowanie ze źródła danych podzbioru
W charakterze źródła danych dla nowego procesu można użyć podzbioru.

Procedura
1. W polu Typ źródła wybierz opcję Podzbiór wymiarów IBM Cognos TM1.
2. W polu Wymiar wybierz wymiar z listy wymiarów.
3. W polu Podzbiór wybierz podzbiór z listy podzbiorów.
4. Kliknij kartę Odwzorowania i zaznacz opcję Importuj tylko wymiary.
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5. Aby dostosować właściwości wymiaru, wybierz nagłówek pozycji w polu Podgląd
danych, a następnie wykonaj poniższe czynności:
a. Rozwiń sekcję Zaawansowane odwzorowywanie, aby wyświetlić wszystkie
właściwości.
b. Aby zmienić nazwę wymiaru, kliknij wymiar w obszarze Odwzorowanie
zaawansowane i wpisz nową nazwę w polu Nazwa wymiaru.
c. Jeśli importowany jest wymiar z wieloma poziomami, a nazwy elementów nie są
unikalne, wówczas zaznacz pole wyboru Pełne nazwy elementów i określ znak
separatora.
Jeśli wszystkie nazwy elementów są unikalne, usuń zaznaczenie pola wyboru Pełne
nazwy elementów.
Przykładem nieunikalnych elementów na tym samym poziomie jest wymiar Lata.
Każdy rok zawiera pierwszy kwartał, a każdy kwartał zawiera element Styczeń.
Przykładem nieunikalnych elementów na różnych poziomach jest wymiar Ameryka
Północna. Element Ontario jest wymieniony jako miasto w stanie Kalifornia i jako
prowincja w Kanadzie.
d. Aby utworzyć element, który wyświetli sumę dla wymiaru, należy zaznaczyć pole
wyboru Utwórz element sumy.
e. Aby przenieść wymiar w strukturze, zmień pole Indeks wymiaru.
Można także przeciągnąć wymiar do nowej lokalizacji.
f. Określ sposób sortowania elementów skonsolidowanych.
g. Określ sposób sortowania elementów-liści lub elementów podrzędnych.
h. Określ sposób aktualizacji kostki. Nowe wartości mogą być dodawane do istniejących
lub je zastępować.
6. Aby skompilować skrypt procesu kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kartę Prolog.
7. Zapisz i zamknij proces.
8. Kliknij utworzony właśnie proces prawym przyciskiem myszy, kliknij opcję Wykonaj
proces, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyniki
Nowy wymiar wyświetlony zostanie poniżej poziomu katalogu głównego.

Przesyłanie obiektów modelu i aplikacji
Istnieje możliwość przesłania elementów modelu w celu dokonania aktualizacji, np.
istniejącej kostki lub aplikacji. Można również przesyłać wymiary z programu IBM Cognos
Business Viewpoint do środowiska IBM Cognos TM1 i odwrotnie.
Edytor specyfikacji przesyłania umożliwia skopiowanie obiektów modelu z jednego
środowiska IBM Cognos TM1 do innego oraz wprowadzanie zmian w aplikacjach lub
elementach modelu. Przykładowo, konieczne jest przesłanie obiektów modelu w środowisku
pomostowym służącym do wykonywania testów oraz przeniesienie obiektów z tego
środowiska do środowiska produkcyjnego. Alternatywnie, możliwe jest utworzenie innych
wersji modelu w celu ich rozdzielenia pomiędzy użytkowników biznesowych lub analityków.

Tworzenie specyfikacji przesyłania
Zrozumienie relacji pomiędzy obiektami i określenie obiektów, które mają zostać
przeniesione ze środowiska źródłowego, przez użytkowników niebędących twórcami modeli,
może być trudne. Po rozpoczęciu operacji przesyłania listę wybranych obiektów można
zapisać w specyfikacji przesyłania, co pozwoli powtórzyć tę operację w późniejszym
Rozdział 9. Importowanie i przesyłanie danych

97

terminie. Użytkownicy, którzy nie są twórcami modeli, mogą uruchomić tę specyfikację,
dzięki czemu unikną ponownego wybierania tych samych obiektów modelu.

Analiza wpływu przesyłania
Jeśli przed przeniesieniem obiektu modelu ze środowiska źródłowego do docelowego
wprowadzono do środowiska docelowego obiekty modelu, różnice w strukturze modelu są
wyświetlane w kolumnie Działanie podglądu edytora specyfikacji przesyłania. Podgląd
zawiera podsumowanie dopasowania obiektów modelu do środowiska docelowego IBM
Cognos TM1. Na przykład, można szybko sprawdzić, które obiekty są dodawane do wymiaru
lub kostki oraz które są aktualizowane lub usuwane z początkowej listy wyboru.

Przesyłanie danych kostki
Podczas przesyłania danych ze środowiska IBM Cognos TM1 można wybrać, czy przesyłane
będą tylko obiekty modeli czy też obiekty i powiązane z nimi dane kostki. Pomimo że
przenoszenie danych jest możliwe, nie należy używać ustawienia właściwości Transferuj
dane w edytorze specyfikacji przesyłania do przenoszenia dużych ilości danych, takich jak
transakcje sprzedaży, pomiędzy środowiskami. Aby zaimportować dane źródłowe do systemu
docelowego, lepiej jest użyć procesu TI lub kreatora importu. Opcja Transferuj dane jest
przeznaczona do przenoszenia metadanych, takich jak kursy walut, umożliwiających
uzyskanie innych danych w kostce.

Automatyzacja procesu przesyłania
W przypadku zapisania w specyfikacji przesyłania listy obiektów wybranych do przesłania
istnieje możliwość utworzenia pliku wsadowego pozwalającego na uruchomienie tej
specyfikacji w zaplanowanym czasie i bez własnego zaangażowania.

Przesyłanie obiektów modelu pomiędzy środowiskami IBM
Cognos TM1
Komenda Prześlij z umożliwia skopiowanie elementów modelu poprzez wybranie obiektów
ze środowiska źródłowego IBM Cognos TM1 i skopiowanie ich do środowiska docelowego
IBM Cognos TM1. Typ i liczbę obiektów modelu przesyłanych do środowiska docelowego
można kontrolować.
Specyfikacja przesyłania obejmuje wybrane obiekty oraz obiekty przez nie wymagane.
Jeśli dokonywanie zmian i testowanie aplikacji odbywa się w środowisku programistycznym,
wprowadzone zmiany można przesłać do katalogu docelowego. Po zakończeniu prowadzania
zmian katalog docelowy jest gotowy do przesłania do środowiska produkcyjnego.
Przesyłanie selektywne zapewnia następujące korzyści:
v Działanie serwera nie jest przerywane.
v Można wybrać tylko te obiekty, o których wiadomo, że zostały zmienione. Zapoznanie się
z logiką biznesową opracowaną dla aplikacji ogranicza liczbę błędów, jakie mogą być
generowane podczas procesu przesyłania.

Przesyłanie obiektów modelu ze środowiska IBM Cognos TM1
Komenda Prześlij z umożliwia skopiowanie wybranych obiektów ze środowiska
programistycznego IBM Cognos TM1 do docelowego środowiska produkcyjnego.
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O tym zadaniu
Zmiany w aplikacji lub elementach modelu wprowadzone w środowisku źródłowym można
przed przesłaniem do środowiska docelowego skopiować do katalogu docelowego.
Możliwe jest przesyłanie następujących obiektów modelu:
v kostki
v widoki
v
v
v
v
v
v

wymiary
podzbiory
odsyłacze
procesy
zestawy procesów
karty wyników

Możliwe jest przesyłanie obliczeń kostek, ale nie są to podstawowe obiekty modelu, jakie
można wybrać ze źródła TM1. Obliczenie jest traktowane jak metadane przesyłane wraz z
kostką lub widokiem.
Komenda Dodaj zależności umożliwia dołączenie obiektów, które są powiązane z innymi
obiektami. Na przykład: wymiar jest częścią struktury kostki. Jeśli zostanie dodany, będzie
miał wpływ na strukturę kostki. Jeśli użytkownik nie jest zaznajomiony z obiektami,
powinien użyć tej komendy, aby mieć pewność, że wszystkie wymagane obiekty zostaną
skopiowane do środowiska docelowego. Dodawanie zależności zwiększa
prawdopodobieństwo powodzenia aktualizacji.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu wybierz wszystkie obiekty, które chcesz przesłać.
Wskazówka: Aby wybrać wiele elementów, naciśnij klawisz Ctrl i kliknij lub naciśnij
klawisz Shift i kliknij.
2. Kliknij wybrane elementy prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk
Prześlij z.
3. Aby przed przesłaniem do środowiska docelowego skopiować elementy modelu do
katalogu, w obszarze Obiekt docelowy przesyłania kliknij opcję Pliki.
4. W oknie Wybierz folder przejdź do katalogu, w którym chcesz zapisać specyfikację
przesyłania, a następnie kliknij przycisk OK.
Domyślnym katalogiem jest target_drive:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\
Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
W edytorze specyfikacji przesyłania wyświetlany jest podgląd przesyłania. W trakcie
operacji Prześlij z przeprowadzana jest analiza wymaganych elementów zależnych
wybranych obiektów, które są wyświetlane w panelu Element docelowy. W panelu
Element źródłowy wyświetlane są obiekty modelu, które można dodać do początkowo
wybranych obiektów.
Drzewo w panelu Element docelowy zawiera zestawienie nowej, zaktualizowanej i
istniejącej treści. Jeśli w środowisku docelowym istnieje treść, w kolumnie Działanie
wyświetlane są szczegółowe informacje o wpływie zmian na środowisko docelowe.
Domyślnie zmiany wyświetlane są w widoku przejrzystym. Aby wyświetlić wszystkie
obiekty modelu, kliknij przycisk Pokaż wszystkie.
5. W celu dodania kolejnych elementów z systemu źródłowego w panelu Element źródłowy
kliknij obiekt w drzewie, a następnie kliknij polecenie Dodaj.
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Wskazówka: Polecenie Dodaj należy kliknąć tylko wtedy, gdy struktura modelu jest
znana i dokładnie wiadomo, które obiekty mają zostać przesłane, lub jeśli przesłane mają
być tylko obiekty zmienione. Jeśli na przykład zmieniono definicję podzbioru w dużym
wymiarze, przesłać można konkretne elementy, które uległy zmianie, bez konieczności
przesyłania całego wymiaru.
6. Aby dodać wszystkie elementy zależne powiązane z obiektem modelu, w panelu Element
źródłowy wybierz obiekt do przesłania, a następnie kliknij polecenie Dodaj zależności.
Obiekt wraz z elementami zależnymi zostaje dodany do drzewa docelowego.
7. W celu przesłania danych dla widoku wybierz widok i w panelu Właściwości ustaw
właściwość Transferuj dane na wartość Tak.
8. Aby zapisać wybrane elementy w folderze określonym w kroku 4, kliknij przycisk
Prześlij.

Co dalej
Obiekty można przesłać do środowiska docelowego z katalogu docelowego lub można
utworzyć specyfikację przesyłania, pozwalającą na zautomatyzowanie procesu.
“Przesyłanie obiektów modelu do środowiska IBM Cognos TM1”
Po przesłaniu obiektów modelu ze środowiska źródłowego do katalogu pośredniego
obiekty z tego katalogu można przesłać do środowiska docelowego. Przesyłanie obiektów
pomiędzy środowiskami umożliwia zaktualizowanie istniejących kostek i aplikacji.
“Tworzenie specyfikacji przesyłania” na stronie 105
Zapisz wybrane obiekty modelu dla specyfikacji przesyłania, aby inni administratorzy
mogli wziąć udział w procesie przesyłania.

Przesyłanie obiektów modelu do środowiska IBM Cognos TM1
Po przesłaniu obiektów modelu ze środowiska źródłowego do katalogu pośredniego obiekty z
tego katalogu można przesłać do środowiska docelowego. Przesyłanie obiektów pomiędzy
środowiskami umożliwia zaktualizowanie istniejących kostek i aplikacji.

O tym zadaniu
Efekty przesłania specyfikacji przesyłania z archiwum do środowiska docelowego są
przedstawiane w kolumnie Działania w panelu Element docelowy.
Załóżmy na przykład, że po przesłaniu specyfikacji przesyłania ze środowiska źródłowego
trzy obiekty modelu zostały usunięte a cztery dodane. W przypadku przesłania tej samej
specyfikacji z archiwum przesyłania w kolumnie Działanie zostanie wyświetlona informacja,
że trzy obiekty są dodawane, a cztery usuwane z drzewa docelowego. Taka automatyczna
analiza pozwala zrozumieć, jak zmiany wpływają na środowisko docelowe i ewentualnie
zmienić dokonany wybór przed zrealizowaniem procesu przesyłania.

Procedura
1. Aby nawiązać połączenie z serwerem docelowym, kliknij ikonę Menu działań
,a
następnie kliknij polecenie Połącz.
2. W oknie Wybierz serwer TM1 kliknij środowisko docelowe.
3. W panelu Projekt modelu kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt najwyższego
poziomu host_administracyjny:nazwa_serwera, a następnie kliknij polecenie Prześlij do.
4. W oknie Obiekt źródłowy przesyłania kliknij opcję Pliki.
5. W oknie Wybierz folder przejdź do folderu zawierającego specyfikację przesyłania, a
następnie kliknij przycisk OK.
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Wskazówka: Domyślnym katalogiem jest target_drive:\Users\nazwa_użytkownika\
AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
W edytorze specyfikacji przesyłania wyświetlany jest podgląd przesyłania. W trakcie
operacji Prześlij do przeprowadzana jest analiza wymaganych elementów zależnych
wybranych obiektów, które są wyświetlane w panelu Element docelowy. W panelu
Element źródłowy wyświetlane są obiekty modelu, które można dodać do początkowo
wybranych obiektów.
Drzewo w panelu Element docelowy zawiera zestawienie nowej, zaktualizowanej i
istniejącej treści. Jeśli w środowisku docelowym istnieje treść, w kolumnie Działanie
wyświetlane są szczegółowe informacje o wpływie zmian na środowisko docelowe.
Domyślnie zmiany wyświetlane są w widoku przejrzystym. Aby wyświetlić wszystkie
obiekty modelu, kliknij przycisk Pokaż wszystkie.
6. Aby zmienić obiekty modelu, wykonaj co najmniej jedno z następujących zadań:
v W celu dodania kolejnych elementów ze środowiska źródłowego TM1 w panelu
Element źródłowy wybierz element, a następnie kliknij polecenie Dodaj.
v Aby usunąć element z listy wybranych elementów gotowych do przesłania, w panelu
Element docelowy wybierz element, a następnie kliknij polecenie Usuń.
v Aby przesłać dane komórki dla widoku, w panelu Element źródłowy lub Element
docelowy wybierz widok kostki do zaktualizowania, a w panelu Właściwości ustaw
właściwość Transferuj dane na Tak.
Ważne: W przypadku zmiany danych komórki w środowisku docelowym dokonane
zmiany są zastępowane przez dane komórki uwzględnione w bieżącej operacji
przesyłania.
7. Jeśli zmiany są zadowalające, kliknij polecenie Prześlij.
Zaimportowane obiekty wraz z powiązanymi aktualizacjami są wyświetlane w panelu
Projekt modelu.

Przesyłanie aplikacji pomiędzy środowiskami IBM Cognos TM1
Istnieje możliwość przesłania aplikacji w celu przeniesienia jej z jednego środowiska i do
innego.
Podczas przesyłania aplikacji przenoszone są następujące elementy:
v
v

obiekty serwera IBM Cognos TM1
definicja aplikacji IBM Cognos TM1 Application

Przesyłanie aplikacji z programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler różni się od
eksportowania i importowania aplikacji za pośrednictwem portalu Cognos TM1 Applications.
W przypadku eksportowania aplikacji z portalu przenoszona jest tylko definicja aplikacji:
obiekty serwera Cognos TM1 nie są eksportowane.
W przypadku przesyłania aplikacji dane kostki nie są przenoszone. Dane można jednak
przenieść, wybierając widoki kostek.

Przesyłanie aplikacji ze środowiska IBM Cognos TM1
Przesyłanie aplikacji ze środowiska IBM Cognos TM1 do innego środowiska.

Zanim rozpoczniesz
Zanim możliwe będzie przesłanie aplikacji należy zaprojektować i wdrożyć aplikację,
wykonując następujące zadania:
v Utwórz aplikację

.
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v Zdefiniuj widoki aplikacji
.
v Zdefiniuj hierarchię zatwierdzania, o ile ma to zastosowanie.
v Wybierz domyślne systemy klienckie, jakie będą używane z aplikacją.

v Sprawdź poprawność

i wdróż

v Przypisz prawa grupy użytkowników

aplikację.
do aplikacji.

Procedura
1. W panelu Projekt aplikacji kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz opcję
.
Prześlij aplikację
2. W oknie Wybierz folder wybierz katalog docelowy, w którym zostanie zapisana definicja
aplikacji, a następnie kliknij przycisk OK.
W edytorze specyfikacji przesyłania wyświetlany jest podgląd definicji aplikacji
przygotowanej do przesłania. Możliwe jest doprecyzowanie definicji.
3. Aby zmienić definicję aplikacji, wykonaj co najmniej jedno z następujących zadań:
v W celu dodania obiektu ze środowiska źródłowego TM1 w panelu Element źródłowy
wybierz obiekt, a następnie kliknij polecenie Dodaj.
v Aby usunąć obiekt z listy wybranych obiektów gotowych do przesłania, w panelu
Element docelowy wybierz obiekt, a następnie kliknij polecenie Usuń.
v Aby zaimportować dane komórki, w panelu Element źródłowy lub Element docelowy
wybierz widok kostki do zaktualizowania, a w panelu Właściwości ustaw właściwość
Transferuj dane na wartość Tak.
Ważne: W przypadku zmiany danych komórki w systemie docelowym dokonane
zmiany są zastępowane przez dane komórki uwzględnione w bieżącej operacji
przesyłania.
4. Skopiuj zawartość folderu docelowego na komputer w środowisku docelowym IBM
Cognos TM1.

Przesyłanie aplikacji do środowiska IBM Cognos TM1
Przesyłanie do aplikacji umożliwia awansowanie zmian modelowania z innego środowiska
IBM Cognos TM1.

Zanim rozpoczniesz
Najpierw należy zaprojektować, wdrożyć i wreszcie przesłać aplikację ze środowiska IBM
Cognos TM1. W przypadku przesyłania aplikacji ze środowiska źródłowego TM1 zmiany
modelowania są importowane do środowiska użytkownika bez konieczności wyłączania
serwera. Przed rozpoczęciem przesyłania należy jednak dezaktywować wszystkie aplikacje
środowisku docelowym.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt najwyższego
poziomu host_administracyjny:nazwa_serwera, a następnie kliknij opcję Prześlij do
.
2. W oknie Obiekt źródłowy przesyłania kliknij opcję Pliki.
3. W oknie Wybierz folder wybierz folder archiwum przesyłania i kliknij przycisk OK.
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W edytorze specyfikacji przesyłania wyświetlany jest podgląd definicji aplikacji
przygotowanej do przesłania. Możliwe jest doprecyzowanie definicji.
4. Aby zmienić definicję aplikacji, wykonaj co najmniej jedno z następujących zadań:
v W celu dodania obiektu ze środowiska źródłowego TM1 w panelu Element źródłowy
wybierz obiekt, a następnie kliknij polecenie Dodaj.
v Aby usunąć obiekt z listy wybranych obiektów gotowych do przesłania, w panelu
Element docelowy wybierz obiekt, a następnie kliknij polecenie Usuń.
v Aby zaimportować dane komórki, w panelu Element źródłowy lub Element docelowy
wybierz widok kostki do zaktualizowania, a w panelu Właściwości ustaw właściwość
Transferuj dane na wartość Tak.
Ważne: W przypadku zmiany danych komórki w systemie docelowym dokonane
zmiany są zastępowane przez dane komórki uwzględnione w bieżącej operacji
przesyłania.
5. Po zakończeniu zmian kliknij opcję Prześlij.
Zaimportowane obiekty wraz z powiązanymi aktualizacjami są wyświetlane w panelu
Projekt modelu. Aktywuj aplikację, aby użytkownicy mogli zacząć z niej korzystać.

Co dalej
Korzystając z zaimportowanych obiektów można rozpocząć modelowanie.

Przesyłanie hierarchii do i z programu IBM Cognos Business
Viewpoint
W przypadku wymiarów systematycznie aktualizowanych w programie IBM Cognos
Business Viewpoint pewne zmiany można wprowadzać w systemie zewnętrznym, takim jak
IBM Cognos TM1. Funkcja przesyłania dostępna w programie IBM Cognos Performance
Modeler umożliwia przenoszenie obiektów wymiaru, takich jak hierarchie, do i z programu
IBM Cognos Business Viewpoint.

Konfigurowanie programu Cognos TM1 Application Service do
współpracy z programem Cognos Business Viewpoint
Aby możliwe było przesłanie danych z programu IBM Cognos Business Viewpoint,
konieczne jest przeprowadzenie edycji pliku konfiguracyjnego do współpracy z programem
IBM Cognos TM1 Application Service. Po określeniu zastosowania i lokalizacji programu
Cognos Business Viewpoint jest on dostępny jako obiekt źródłowy i docelowy przesyłania.

Zanim rozpoczniesz
W zależności od wersji systemu Windows prawo do modyfikowania pliku ma administrator
lub użytkownik z uprawnieniami administratora.

Procedura
1. W edytorze tekstu otwórz plik konfiguracyjny fpmsvc_config.xml znajdujący się w
katalogu Program Files\ibm\cognos\tm1\webapps\pmpsvc\WEB-INF\configuration.
2. Ustaw parametr businessViewpoint enabled na wartość true.
3. Określ adres URL programu IBM Cognos Business Viewpoint w parametrze
uri="http://localhost:9410/bv"/, gdzie localhost jest nazwą serwera, na którym
zainstalowano program IBM Cognos Business Viewpoint.
4. Zapisz plik konfiguracyjny.
5. Zrestartuj usługę TM1 Applications.
6. Uruchom program Cognos TM1 Performance Modeler.
Rozdział 9. Importowanie i przesyłanie danych
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Wyniki
W przypadku korzystania z komendy Prześlij do lub Prześlij z program IBM Cognos
Business Viewpoint jest dostępny jako system źródłowy lub docelowy.

Przesyłanie hierarchii z programu IBM Cognos Business
Viewpoint
Hierarchie przesyłane z programu IBM Cognos Business Viewpoint są importowane do
istniejących wymiarów w programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Zanim rozpoczniesz
Wymagany jest program Cognos Business Viewpoint w wersji 10.1.1 lub późniejszej.
Program Cognos TM1 Performance Modeler musi być w stanie nawiązać połączenie z
serwerem IBM Cognos Business Viewpoint. Adres URL dla programu Cognos Business
Viewpoint jest ustawiany w pliku konfiguracyjnym fpmsvc_config.xml.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu kliknij prawym przyciskiem myszy folder najwyższego
poziomu i kliknij polecenie Prześlij do.
2. W oknie Obiekt źródłowy przesyłania kliknij opcję IBM Cognos Business Viewpoint, a
następnie kliknij przycisk OK.
Opcja IBM Cognos Business Viewpoint jest dostępna tylko w przypadku określenia
adresu URL dla systemu.
3. Jeśli zostanie wyświetlone pytanie, wprowadź referencje zabezpieczeń, aby uzyskać
dostęp do programu IBM Cognos Business Viewpoint.
W edytorze specyfikacji przesyłania wyświetlany jest podgląd przesyłania. W panelu
Element źródłowy wyświetlane są hierarchie, jakie można dodać do wyboru docelowego.
4. Aby zmienić wybrane hierarchie, wykonaj co najmniej jedno z następujących zadań:
v W celu dodania kolejnych wersji hierarchii z systemu źródłowego IBM Cognos
Business Viewpoint w panelu Element źródłowy wybierz jedną wersję hierarchii z
uwzględnieniem podzbiorów potomnych, a następnie kliknij polecenie Dodaj.
Można wybrać wiele hierarchii, ale tylko jedną hierarchię na wymiar.
v Aby usunąć wersję z listy wybranych wersji gotowych do przesłania, w panelu Element
źródłowy wybierz wersję, a następnie kliknij polecenie Usuń.
5. Sprawdź dokonany wybór i kliknij polecenie Prześlij, aby przenieść hierarchie z
programu IBM Cognos Business Viewpoint do środowiska docelowego IBM Cognos
TM1.

Przesyłanie hierarchii do programu IBM Cognos Business
Viewpoint
Wymiary można przesyłać do programu IBM Cognos Business Viewpoint tak jak hierarchie.

Zanim rozpoczniesz
Wymagany jest program Cognos Business Viewpoint w wersji 10.1.1 lub późniejszej.
Program Cognos TM1 Performance Modeler musi być w stanie nawiązać połączenie z
serwerem IBM Cognos Business Viewpoint. Adres URL dla programu Cognos Business
Viewpoint jest ustawiany w pliku konfiguracyjnym fpmsvc_config.xml.
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Procedura
1. W panelu Projekt modelu kliknij prawym przyciskiem myszy folder najwyższego
poziomu i kliknij polecenie Prześlij z.
2. W oknie Obiekt docelowy przesyłania kliknij opcję IBM Cognos Business Viewpoint, a
następnie kliknij przycisk OK.
Opcja IBM Cognos Business Viewpoint jest dostępna tylko w przypadku określenia
adresu URL dla systemu.
3. Jeśli zostanie wyświetlone pytanie, wprowadź referencje zabezpieczeń, aby uzyskać
dostęp do programu IBM Cognos Business Viewpoint.
W edytorze specyfikacji przesyłania wyświetlany jest podgląd przesyłania. W panelu
Element źródłowy wyświetlane są hierarchie, jakie można dodać do wyboru
początkowego.
4. Aby zmienić wybrane hierarchie, wykonaj co najmniej jedno z następujących zadań:
v W celu dodania kolejnych wersji hierarchii ze środowiska źródłowego TM1 w panelu
Element źródłowy wybierz jedną wersję hierarchii z uwzględnieniem podzbiorów
potomnych, a następnie kliknij polecenie Dodaj.
Można wybrać wiele hierarchii, ale tylko jedną hierarchię na wymiar.
v Aby usunąć wersję z listy wybranych wersji gotowych do przesłania, w panelu Element
źródłowy wybierz wersję, a następnie kliknij polecenie Usuń.
5. Sprawdź dokonany wybór, a następnie kliknij polecenie Prześlij, aby przesłać hierarchie
z systemu IBM Cognos TM1 do systemu IBM Cognos Business Viewpoint.

Co dalej
Hierarchie można zaimportować do nowego wymiaru w programie IBM Cognos Business
Viewpoint.

Specyfikacje przesyłania
Specyfikacja przesyłania to zbiór wybranych obiektów modelu, takich jak elementy modelu i
definicje aplikacji, którego można użyć do przesyłania treści pomiędzy systemami IBM
Cognos TM1 lub IBM Cognos Business Viewpoint. Specyfikacje przesyłania są zapisywane
w celu użycia ich w przyszłości, tak aby inni administratorzy TM1 mogli uruchomić daną
specyfikację dla zaktualizowania kostek lub aplikacji w środowisku docelowym.
Użytkownicy, którzy nie są administratorami ani twórcami modeli, ale mają uprawnienia do
przesyłania, mogą przenosić obiekty modelu lub wymiary za pośrednictwem specyfikacji
przesyłania. Użytkownicy uruchamiający specyfikację nie są zobligowani do tego, aby znać
logikę biznesową aplikacji czy relacje zależne pomiędzy obiektami. Dlatego też użycie
zarchiwizowanych specyfikacji przesyłania upraszcza proces przesyłania.
Podczas tworzenia specyfikacji przesyłania można wykonywać następujące zadania:
v Modyfikować specyfikację przesyłania, tak aby odzwierciedlała wszelkie aktualizacje
obiektów modelu lub definicji aplikacji.
v Tworzyć plik wsadowy w celu zautomatyzowania przesyłania w oparciu o specyfikację
przesyłania.

Tworzenie specyfikacji przesyłania
Zapisz wybrane obiekty modelu dla specyfikacji przesyłania, aby inni administratorzy mogli
wziąć udział w procesie przesyłania.

Rozdział 9. Importowanie i przesyłanie danych

105

O tym zadaniu
Administratorzy mogą uruchomić specyfikację przesyłania, tak aby nie musieli ponownie
wybierać obiektów modelu lub aplikacji do przesłania struktury. Korzystając z tej specyfikacji
użytkownicy nie muszą dokładnie znać logiki biznesowej modelu, aby pomyślnie przesłać
treści z jednego systemu do drugiego.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu zaznacz wszystkie obiekty, jakie mają zostać przesłane, kliknij
prawym przyciskiem myszy zaznaczone elementy i wybierz polecenie Prześlij z.
2. W oknie Obiekt docelowy przesyłania kliknij opcję Pliki.
3. W oknie Wybierz folder wybierz katalog, w którym zamierzasz zapisać specyfikację
przesyłania, a następnie kliknij przycisk OK.
Domyślnym katalogiem jest \Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\IBM\
Cognos Performance Modeler\Transfer.
Process Prześlij z analizuje obiekty zależne od wybranych obiektów, których wymaga
kostka. Tworzy podgląd i wyświetla wyniki na nowej karcie, która jest określona jako
Przesyłanie bez nazwy. W podglądzie przesyłania w panelu Element źródłowy
wyświetlane są obiekty modelu, które można dodać do wcześniej wybranych obiektów.
W panelu Element docelowy wyświetlane są obiekty wraz z elementami zależnymi
przygotowane do przesłania. Drzewo docelowe zawiera zestawienie nowej,
zaktualizowanej i istniejącej zawartości. W kolumnie Działanie przedstawiane są zmiany
wpływające na środowisko docelowe. Domyślnie zmiany wyświetlane są w widoku
przejrzystym. Aby wyświetlić wszystkie obiekty modelu, kliknij przycisk Pokaż
wszystkie.
4. Aby zapisać specyfikację przesyłania, kliknij przycisk Zapisz.
5. W obszarze Zapisz przesłaną treść w folderze wpisz nazwę folderu, w którym zapisywana
jest specyfikacja przesyłania.
Specyfikacja przesyłania jest wyświetlana w panelu Prześlij projekt.

Co dalej
Pozostali administratorzy lub użytkownicy tworzący model mogą za pośrednictwem tego
pliku uruchamiać proces przesyłania w dowolnym momencie, bez konieczności ponownego
wybierania obiektów. Administratorzy mogą również zaplanować proces przesyłania, tak aby
był uruchamiany w zdefiniowanych odstępach czasu, tworząc plik wsadowy, który będzie
uruchamiał specyfikację przesyłania.

Modyfikowanie specyfikacji przesyłania
Po zapisaniu specyfikacji przesyłania można ją zmienić, tak aby odzwierciedlała aktualizacje
w projekcie elementów modelu i aplikacji.

Procedura
1. W panelu Prześlij projekt kliknij prawym przyciskiem myszy folder zawierający
specyfikację przesyłania, jaka ma zostać zmodyfikowana, a następnie kliknij polecenie
Otwórz.
Podgląd obiektów modelu przygotowanych do przesłania jest wyświetlany za
pośrednictwem edytora specyfikacji przesyłania.
2. Wprowadź co najmniej jedną z następujących zmian:
v W celu dodania kolejnych elementów ze środowiska źródłowego w panelu Element
źródłowy kliknij obiekt w drzewie, a następnie kliknij polecenie Dodaj.
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Wskazówka: Polecenie Dodaj należy kliknąć tylko wtedy, gdy struktura modelu jest
znana i dokładnie wiadomo, które obiekty mają zostać przesłane. Jeśli na przykład
zmieniono definicję podzbioru w dużym wymiarze, przesłać można konkretne
elementy, które uległy zmianie, bez konieczności przesyłania całego wymiaru.
v Aby dodać wszystkie elementy zależne powiązane z obiektem modelu, w panelu
Element źródłowy wybierz obiekt do przesłania, a następnie kliknij polecenie Dodaj
zależności.
Obiekt wraz z elementami zależnymi zostaje dodany do drzewa docelowego.
v W celu przesłania danych dla widoku wybierz widok i w panelu Właściwości ustaw
właściwość Transferuj dane na wartość Tak.
3. Jeśli zmiany są zadowalające, kliknij polecenie Zapisz.

Automatyzacja przesyłania za pośrednictwem specyfikacji
przesyłania
W celu zautomatyzowania przesyłania obiektów modelu między środowiskami IBM Cognos
TM1 należy użyć wiersza komend. Predefiniowana specyfikacja przesyłania pozwala
pokierować operacją automatycznego przesyłania.

Zanim rozpoczniesz
Aby uruchomić proces przesyłania za pośrednictwem wiersza komend, wcześniej należy
utworzyć specyfikację przesyłania.

O tym zadaniu
Do uruchomienia pliku wsadowego komponenty Performance Modeler wymagają
32-bitowego pliku java.exe, który znajduje się w katalogu katalog_instalacyjny\tm1_64\
bin\jre\6.0\bin.
Plik .jar wymagany do uruchomienia pliku wsadowego znajduje się w katalogu
katalog_instalacyjny\tm1_64\webapps\pmpsvc\rcp_updates\plugins.
Po zastosowaniu komendy Generuj plik wsadowy tworzony jest plik komend umożliwiający
ich uruchamianie za pośrednictwem wiersza komend. Zautomatyzowanie procesu przesyłania
umożliwia program narzędziowy planowania, pozwalający uruchomić plik wsadowy
konkretnego dnia lub o konkretnej godzinie.

Procedura
1. Aby utworzyć plik wsadowy, należy wykonać następujące kroki:
, a następnie kliknij polecenie Prześlij projekt.
a. Kliknij ikonę Menu działań
b. W panelu Prześlij projekt kliknij prawym przyciskiem myszy specyfikację
przesyłania, a następnie kliknij polecenie Generuj plik wsadowy.
Plik komendy zostanie wygenerowany i zapisany w katalogunapęd_docelowy:\
Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance
Modeler\Transfer\transfer specification folder\scripts\.
2. W celu zastąpienia parametrów źródłowych lub docelowych użyj parametru -S w
przypadku środowiska źródłowego oraz parametru -T w przypadku środowiska
docelowego.
Przykład: w poniższym wierszu zastępowane są szczegóły dotyczące serwera źródłowego
IBM Cognos TM1:java.exe -jar com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar
-Suser=user_ID -Spwd=password -Sserver=source_server_name -file
"transfer_specification.json"
Rozdział 9. Importowanie i przesyłanie danych
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3. Aby uruchomić plik wsadowy, kliknij dwukrotnie plik komend.
Środowisko docelowe IBM Cognos TM1 zostanie zaktualizowane na podstawie obiektów
zawartych w specyfikacji przesyłania.
“Tworzenie specyfikacji przesyłania” na stronie 105
Zapisz wybrane obiekty modelu dla specyfikacji przesyłania, aby inni administratorzy
mogli wziąć udział w procesie przesyłania.
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Rozdział 10. Projektowanie i wdrażanie aplikacji i zarządzanie
prawami
Okno Projekt aplikacji zawiera narzędzie, które prowadzi użytkownika przez proces
definiowania danych, grup i ról wymaganych przez każdego uczestnika planistycznego
przepływu pracy do realizacji ich celów finansowych.
Przed użyciem aplikacji konieczne jest zdefiniowanie grup użytkowników i praw tych grup
odpowiednio do struktury raportowania i typu aplikacji.
Aby użytkownik mógł korzystać z wdrożonej aplikacji, musi wykonać określone czynności za
pośrednictwem portalu IBM Cognos TM1 Applications.
Program IBM Cognos TM1 Applications to dobry wybór, jeśli wymagany jest wysoki stopień
formatowania lub gdy nie ma potrzeby instalowania komponentu IBM Cognos Insight na
komputerze lokalnym. Program Cognos TM1 Applications , poza przekrojami i innymi
szczegółowymi elementami nawigacji danych kostek, zapewnia bogate formatowanie dzięki
arkuszom WWW.
Program IBM Cognos Insight oferuje elastyczne i interaktywne korzystanie z możliwości
wyboru trybu rozproszonego lub połączonego. W trybie rozproszonym program Cognos
Insight używa interaktywnego układu kanwy do planowania i analizy aplikacji, które
udostępniają aktywne, szybkie wykrywanie i nawigację. Ponieważ przetwarzanie obliczeń i
zapytań w architekturze rozproszonej występuje lokalnie jedynie po pobraniu przekroju
danych, administratorzy mogą wdrożyć aplikacje Cognos Insight do większej liczby
użytkowników rozproszonych z tego samego serwera centralnego.

Projektowanie i wdrażanie aplikacji
Istnieje możliwość utworzenia i edycji więcej niż jednej aplikacji naraz; ponadto można także
tworzyć wiele typów aplikacji.
Aby zbudować aplikację, użytkownik musi mieć poprawną kostkę.
W oknie Projekt aplikacji należy zdefiniować typ i widoki aplikacji, jakie będą dołączone do
aplikacji. Użytkownik może również wyświetlać i ustawiać właściwości aplikacji, widoków i
typu aplikacji. W oknie projektu Nowa aplikacja wykonywane są następujące podstawowe
kroki związane z tworzeniem aplikacji:
v definiowanie typu aplikacji,
v definiowanie widoków i arkuszy WWW,
v definiowanie hierarchii zatwierdzania,
v definiowanie praw.
Można utworzyć następujące typy aplikacji:
v Zatwierdzanie, reprezentacja struktury zatwierdzania i raportowania branży, działu lub
przedsiębiorstwa. Zatwierdzanie hierarchiczne pomaga użytkownikowi w przepływie
pracy.
v Centralne, brak hierarchii zatwierdzania; dotyczy niewielkiej grupy użytkowników, którzy
równomiernie współużytkują zadania związane z przeprowadzaniem centralnym
planowaniem i analizowaniem. Przejmowanie prawa własności jest opcjonalne, a nie
narzucane jak w przypadku innych typów aplikacji.
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v Odpowiedzialność, opiera się na hierarchii zatwierdzania, ale użytkownik nie może
wprowadzać węzła do zablokowania. Typ przeznaczony dla klientów korzystających z
procesów postępujących prognoz i planowania ciągłego, w których nie ma zdefiniowanej
daty końcowej.

Tworzenie nowej aplikacji
Za pomocą programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler można tworzyć aplikacje
dowolnego typu.

Procedura
1. W panelu Projekt aplikacji kliknij prawym przyciskiem myszy folder Aplikacja, a
następnie kliknij opcje Nowy > Nowa aplikacja.
2. Wpisz wybraną nazwę aplikacji.
3. W menu rozwijanym wybierz typ aplikacji.
Typ aplikacji

Opis

Zatwierdzanie

Opiera się na strukturze raportowania. Po
wprowadzeniu zmiany raport zostaje
zablokowany, także nie ma możliwości
wprowadzania kolejnych zmian do czasu, aż
osoba zatwierdzająca odrzuci zmianę.

Centralne

Brak struktury raportowania. Wszyscy
użytkownicy mają takie same prawa, a zmian nie
można blokować.

Odpowiedzialność

Opiera się na strukturze raportowania. Zmian
można dokonywać bez konieczności
wprowadzania i zatwierdzania.

4. Kliknij przycisk OK.
5. Zapisz aplikację.

Co dalej
Istnieje możliwość dodania do aplikacji widoków lub arkuszy WWW.

Definiowanie widoków aplikacji
Po utworzeniu aplikacji można zdefiniować widoki, jakie będą używane w aplikacji.

O tym zadaniu
Widoki używane w aplikacji muszą istnieć w panelu TM1 Objects, aby mogły zostać
uwzględnione w aplikacji użytkowników. Więcej informacji zawiera publikacja IBM Cognos
TM1 — Podręcznik programisty. Każdy widok zawiera dwie pomocne dla użytkownika
właściwości:
v Tekst pomocy jest to tekst wyświetlany, gdy użytkownik kliknie opcję Widok > Pomoc
podczas pracy z widokiem w kliencie środowiska IBM Cognos Applications. Właściwość
ta wyświetla instrukcje lub informacje pomagające użytkownikom we wprowadzeniu
danych do widoku. Tekst pomocy wprowadzony przez użytkownika jest również dostępny
na stronie przepływu pracy.
v Nazwa karty jest to nazwa wyświetlana na karcie widoku w kliencie. Właściwość tę
można zmienić, jeśli na karcie ma być wyświetlany inny tekst oprócz nazwy widoku.
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Procedura
1. W panelu projektu kliknij folder Widoki.
2. W panelu Obiekty TM1 rozwiń folder Kostki oraz kostkę zawierającą widok, jaki ma
zostać dodany do aplikacji.
3. Kliknij widok, jaki ma zostać dodany do aplikacji. Przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl i
klikając można wybrać wiele nieprzylegających do siebie widoków; aby wybrać wiele
widoków przylegających do siebie, należy kliknąć widok, przytrzymując jednoczenie
wciśnięty klawisz Shift.
4. Przeciągnij widoki do folderu Widoki aplikacji. Można teraz ustawić właściwości
widoków.
5. Kliknij widok w folderze Widoki.
6. Aby edytować tekst pomocy, w panelu Właściwości wypełnij pola Tekst pomocy i
Nazwa karty zgodnie z wymaganiami.
7. Aby zmienić nazwę widoku, kliknij prawym przyciskiem myszy widok w panelu Projekt
i wybierz opcję Zmień nazwę. Wpisz nową nazwę widoku.
8. Zapisz aplikację.
Pojęcia pokrewne:
“Definiowanie widoków i arkuszy WWW” na stronie 16
Widoki i arkusze WWW wymagane dla aplikacji są identyfikowane w oknie projektowania
aplikacji.

Definiowanie arkuszy WWW aplikacji
Po utworzeniu aplikacji można zdefiniować arkusze WWW, jakie będą używane w aplikacji.

O tym zadaniu
Po uwzględnieniu arkusza WWW w zakresie aplikacji włączenie rezerwacji danych węzłów i
widoków wymaga większej liczby kroków. Arkusze WWW używane w aplikacji muszą
istnieć w panelu TM1 Objects, aby mogły zostać uwzględnione w aplikacji. Więcej informacji
zawiera publikacja IBM Cognos TM1 — Podręcznik programisty. Każdy arkusz WWW
zawiera dwie pomocne dla użytkownika właściwości:
v Tekst pomocy jest to tekst wyświetlany, gdy użytkownik kliknie opcję Widok > Pomoc
podczas pracy z widokiem w kliencie środowiska IBM Cognos Applications. Właściwość
ta wyświetla instrukcje lub informacje pomagające użytkownikom we wprowadzeniu
danych do widoku. Tekst pomocy wprowadzony przez użytkownika jest również dostępny
na stronie przepływu pracy.
v Nazwa karty jest to nazwa wyświetlana na karcie widoku w kliencie. Właściwość tę
można zmienić, jeśli na karcie ma być wyświetlany inny tekst oprócz nazwy widoku.
Ważne: Aplikacje zawierające arkusze WWW są wdrażane tylko na cienkim kliencie IBM
Cognos TM1.

Procedura
1. Kliknij utworzoną aplikację i w panelu Właściwości ustaw dla opcji Zaawansowane
modelowanie wartość Tak.
2. W panelu TM1 Objects rozwiń folder Websheets oraz folder zawierający arkusz WWW,
który ma zostać dodany do widoków aplikacji.
3. Kliknij arkusz WWW, który ma zostać dodany do aplikacji. Przytrzymując wciśnięty
klawisz Ctrl i klikając można wybrać wiele nieprzylegających do siebie arkuszy WWW;
aby wybrać wiele widoków przylegających do siebie, należy kliknąć arkusz WWW,
przytrzymując jednoczenie wciśnięty klawisz Shift.
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4. Przeciągnij arkusz WWW do folderu Widoki aplikacji. Można teraz ustawić
właściwości arkusza WWW.
5. Kliknij arkusz WWW w folderze Widoki.
6. Aby edytować tekst pomocy, w panelu Właściwości wypełnij pola Tekst pomocy i
Nazwa karty zgodnie z wymaganiami.
7. Aby zmienić nazwę arkusza WWW, kliknij prawym przyciskiem myszy widok w panelu
Projekt i wybierz opcję Zmień nazwę. Wpisz nową nazwę arkusza WWW.
8. Zapisz aplikację.
9. W panelu Obiekty TM1 rozwiń folder Kostki.
10. Kliknij kostki, do których odwołuje się arkusz WWW. Przytrzymując wciśnięty klawisz
Ctrl i klikając można wybrać wiele nieprzylegających do siebie kostek; aby wybrać
wiele kostek przylegających do siebie, należy kliknąć kostkę, przytrzymując jednoczenie
wciśnięty klawisz Shift.
11. Przeciągnij kostki do folderu Zależności ręczne aplikacji.
12. Zapisz aplikację.
Pojęcia pokrewne:
“Definiowanie widoków i arkuszy WWW” na stronie 16
Widoki i arkusze WWW wymagane dla aplikacji są identyfikowane w oknie projektowania
aplikacji.

Definiowanie hierarchii zatwierdzania
Hierarchia zatwierdzania określa przepływ pracy w aplikacji użytkownika.

O tym zadaniu
Aplikacje typu Zatwierdzanie oraz Odpowiedzialność wymagają zdefiniowania hierarchii
zatwierdzania. Hierarchia zatwierdzania to podzbiór wymiaru na serwerze IBM Cognos TM1.
Każdy element w podzbiorze jest definiowany jako „węzeł” w hierarchii zatwierdzania.
Ograniczenia związane z hierarchią zatwierdzania:
v Przynajmniej jeden widok w aplikacji musi obejmować wymiar zawierający podzbiór
hierarchii zatwierdzania.
v Podzbiór hierarchii zatwierdzania może zawierać tylko jeden element najwyższego
poziomu. Jeśli podzbiór zawiera wiele elementów najwyższego poziomu, zostanie
wygenerowany błąd.
v Podzbiór hierarchii zatwierdzania nie może zawierać żadnych elementów łańcucha.
v Jeśli podzbiór przypisany jest hierarchii zatwierdzania, wszystkie zabezpieczenia wymiaru
macierzystego podzbioru są sterowane za pośrednictwem programu IBM Cognos TM1
Performance Modeler.
Uwaga: Jeśli podzbiór używany jako hierarchia zatwierdzania zostanie zmodyfikowany w
inny sposób po wdrożeniu aplikacji, wówczas konieczne będzie zapisanie i ponowne
wdrożenie aplikacji. Dzięki temu zabezpieczenia i inne artefakty aplikacji zostaną
zaktualizowane w celu odzwierciedlenia nowej struktury hierarchii zatwierdzania. Jeśli
aplikacja nie zostanie ponownie wdrożona, wówczas w takim przypadku użytkownicy nie
będą mogli przejmować praw własności do węzłów.

Procedura
1. W panelu projektu kliknij folder Hierarchia zatwierdzania.
2. W panelu Obiekty TM1 rozwiń folder Wymiary oraz jego podzbiory.
3. Kliknij wymiar zawierający podzbiór, jaki ma być użyty jako hierarchia zatwierdzania.
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4. Kliknij prawym przyciskiem myszy podzbiór, jaki ma być użyty jako hierarchia
zatwierdzania, a następnie kliknij opcję Dodaj do aplikacji. Wybierz aplikację, do jakiej
ma zostać dodana hierarchia zatwierdzania lub przeciągnij podzbiór do folderu
Hierarchia zatwierdzania.
5. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy Dodaj do aplikacji, kliknij Tak, aby
zaakceptować.
6. Zapisz aplikację.

Co dalej
Aby możliwe było sprawdzenie poprawności aplikacji, należy najpierw wybrać domyślny
system kliencki, który ma być używany z tą aplikacją.
Pojęcia pokrewne:
“Definiowanie hierarchii zatwierdzania” na stronie 14
Jeśli dana aplikacja wymaga hierarchii zatwierdzania, tutaj następuje dowiązanie używanego
podzbioru do aplikacji.

Konfigurowanie procesu komponentu TurboIntegrator
wykonywanego w ramach czynności przepływu pracy
Proces komponentu TurboIntegrator możesz skonfigurować w ramach czynności przepływu
pracy Cognos TM1 Application Server.

Procedura
1. Utwórz niestandardowy proces komponentu TurboIntegrator, jaki ma zostać wykonany.
Na serwerze Cognos TM1 Application Server wymagany jest kontekst czynności w
ramach przepływu pracy, wymagany jest użyty węzeł hierarchii zatwierdzania oraz
aplikacja, z której wykonywana była czynność w ramach przepływu pracy. Na karcie
Zaawansowane muszą znajdować się następujące parametry procesu TurboIntegrator
ułożone w podanej kolejności:
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Reprezentuje unikalny identyfikator GUID dla aplikacji. Identyfikator GUID
identyfikuje aplikację, która wywołała czynność. Z tej samej kostki można
wdrożyć więcej niż jedną aplikację, dlatego należy dokładnie ustalić, która
aplikacja wywołała czynność.
pNodeId
Reprezentuje węzeł, z którego wykonano czynność w ramach przepływu pracy.
pNodeId to zawsze pojedyncza wartość; w przypadku edycji wielu węzłów
pNodeId reprezentuje skonsolidowany węzeł, z którego czynność została
wykonana. Aby przywrócić listę węzłów-liści poniżej węzła skonsolidowanego,
można napisać własną logikę procesu lub użyć procesu programu narzędziowego
tp_custom_process_util_get_editable_leaf_children_subset
udostępnionego z programem Cognos TM1 Application Server.
pWorkflowAction
Zwraca jedną z poniższych wartości:
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Tabela 10. Wartości dla czynności przed przepływem pracy (pWorkflowAction)
Wartość dla czynności przed przepływem pracy
(pWorkflowAction)
Opis
ENTER

Otwarcie węzła hierarchii zatwierdzania na
kliencie Cognos Insight lub Cognos TM1
Application Web.

OWN

Przejęcie prawa własności węzła.

SAVE

Zatwierdzenie danych dla węzła.

SUBMIT

Wprowadzenie węzła.

REJECT

Odrzucenie węzła.

LEAVE

Zamknięcie klienta Cognos Insight lub Cognos
TM1 Application Web po użyciu konkretnego
węzła.

SUBMITCHILDREN

Wprowadzenie liści potomnych węzła
skonsolidowanego z klienta Cognos Insight lub
Cognos TM1 Application Web.

ANNOTATE
RELEASE

Zwalnianie prawa własności węzła

OFFLINE

Ustawienie węzła hierarchii zatwierdzania w
trybie bez połączenia (Offline) w przypadku
korzystania z klienta Cognos Insight w trybie
rozproszonym.

ONLINE

Przywrócenie węzła hierarchii zatwierdzania do
trybu z połączeniem (Online) w przypadku
korzystania z klienta Cognos Insight w trybie
rozproszonym.

Nie wszystkie czynności w ramach przepływu pracy są dostępne w aplikacjach
wszystkich typów. Na przykład czynności Submit i Reject nie mogą się pojawiać
w aplikacji typu Odpowiedzialność.
Nie można ustawić procesu uruchamianego przed przepływem pracy dla
czynności zatwierdzania.
Aby przywrócić użytkownikowi aplikacji konkretne komunikaty z zachowaniem
poprawnych ustawień narodowych, przetwarzanie musi wywołać konkretny
proces komponentu TurboIntegrator generowany przez system, powodujący
wygenerowanie błędu procesu (ProcessError); należy wywołać instrukcję:
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

W tej instrukcji ExecuteProcess() należy zaktualizować tylko pola pErrorCode i
pErrorDetails. Nie należy edytować pozostałych pól.
pProcess
Nazwa bieżącego procesu.
pErrorCode
Kod reprezentujący stan błędu ostrzegający użytkownika (w tym przykładzie:
OtherRevWarning). Konfigurację dodatkowych łańcuchów opisowych, jakie
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można zlokalizować w odniesieniu do kodu błędu, należy przeprowadzić w
portalu Cognos TM1 Applications Portal zgodnie z opisem w tym temacie.
pErrorDetails
Może to być dowolny łańcuch powodujący zwrócenie użytkownikowi informacji
uzupełniających po wykonaniu czynności w ramach przepływu pracy. W tym
przypadku użyto zmiennej vErrorDetails, ale możliwe jest również
zastosowanie konkretnego łańcucha tekstowego. Tej wartości nie można
zlokalizować. Proces niestandardowy musi powodować wyświetlenie błędu
procesu (ProcessError); instrukcja dla serwera Cognos TM1 Application Server
musi powodować zaprezentowanie użytkownikowi informacji o błędzie lub
ostrzeżenie. Czynności powodujące zwracanie w wyniku procesu
niestandardowego ostrzeżeń lub błędów są również rejestrowane w kostce
}tp_process_errors. Ta kostka jest obsługiwana przez serwer Cognos TM1
Application Server i nie podlega edycji.
2. Określ komunikaty, jakie będą zwracane do użytkownika.
W portalu Cognos TM1 Application Portal można zdefiniować wiele kodów błędów i
powiązać je z łańcuchami tekstowymi dla konkretnych ustawień narodowych
użytkownika. Dodatkowo można również zdefiniować stan błędu, który natychmiast
zatrzymuje wykonanie przepływu pracy.
Na przykład kod błędu o nazwie CheckPrices, CheckPrices jest kodem stosowanym
dla parametru pErrorCode w procesie niestandardowym. Łańcuchy wyświetlane dla
języka angielskiego i francuskiego mogą być identyfikowane na podstawie ustawień
narodowych odpowiedniego systemu. Aby wyświetlany tekst był poprawny, konieczna
jest właściwa konfiguracja serwera Cognos TM1 z obsługą podpisów, tak aby
odpowiednie ustawienia kulturowe (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR itd.) były dowiązane do
właściwych tytułów na serwerze Cognos TM1.
3. W celu ustawienia kodów kliknij opcję Modyfikuj, która jest dostępna w menu
Konfiguracja produktu IBM Cognos TM1 Application.
4. Aby ustawić czynność niestandardową, otwórz aplikację na karcie Projekt aplikacji
produktu Cognos TM1 Performance Modeler.
5. Wybierz aplikację i w panelu wyświetl kartę Właściwości.
6. Kliknij wielokropki na etykiecie Procesy niestandardowe, aby wyświetlić okno
dialogowe, w którym można ustawić nazwy procesów wstępnych i procesów
przetwarzania końcowego, a także określić, czy te procesy są włączone.
7. Kliknij przycisk OK.
Enabled
Submit
Yes
Reject
No
Annotate No

PreProcess
Enabled PostProcess
Other Revenue Validation No
Other Revenue Validation No
Other Revenue Validation No

W tym przykładzie Proces Other Revenue Validation został skonfigurowany jako
proces uruchamiany dla czynności przed przepływem pracy po wystąpieniu działania
Submit, Reject lub Annotate. Jest ono jednak aktywowane tylko w przypadku czynności
Submit.
Te same działania można skonfigurować jako czynności przed przepływem pracy i po
przepływie pracy. W każdym przypadku można jednak skonfigurować tylko jeden
uruchamiany proces. Przykład: nie można przypisać trzech procesów uruchamianych jako
czynności po procesowe dla działania Submit. Dozwolony jest tylko jeden proces.
Aby wprowadzone ustawienia zaczęły obowiązywać, konieczne jest wdrożenie aplikacji.
Przed wdrożeniem procesu niestandardowego do systemu produkcyjnego jego wykonanie
należy przetestować w środowisku projektowym. W razie problemów z wykonaniem
procesu niestandardowego należy użyć flagi Włączono, aby selektywnie izolować
procesy niestandardowe w celu ustalenia, czy czynności przed przepływem pracy są
wykonywane poprawnie, jeśli proces niestandardowy nie działa.
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Wybieranie domyślnych systemów klienckich dla aplikacji
Istnieje możliwość zdefiniowania klienta, z jakiego będzie korzystać aplikacja utworzona w
programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

O tym zadaniu
Klienta można ustawić w oknie właściwości aplikacji podświetlonej w panelu projektu.
Dostępne są następujące klienty:
v Klient IBM Cognos TM1 Application Web, klient domyślny; przetwarzanie odbywa się w
czasie rzeczywistym na serwerze.
v Klient IBM Cognos Insight - Connected, do współpracy z programem IBM Cognos Insight.
Przetwarzanie odbywa się w czasie rzeczywistym na serwerze.
v Klient rozproszony IBM Cognos Insight - Distributed, przetwarzanie danych odbywa się
lokalnie i dotyczy tylko danych zatwierdzonych, zaktualizowanych przez serwer.
Rozważając, który klient najlepiej pasuje do aplikacji, należy wziąć pod uwagę następujące
punkty:
v Zarówno Cognos Insight, w trybie połączonym bądź rozproszonym, jak i Cognos TM1
Applications mogą być używane zamiennie, jeśli aplikacja sama używa widoków kostek i
wyłączono dla niej wiele przestrzeni prywatnych. Użytkownik może wybrać, który klient
będzie używany w tych aplikacjach.
v Aplikacje, które używają układu kanw, wyświetlają prosty widok z wieloma kartami
podczas używania środowiska Cognos TM1 Applications.
v Aplikacje zawierające arkusz WWW mogą być otwierane wyłącznie za pośrednictwem
środowiska Cognos TM1 Applications Web.

Procedura
1.
2.
3.
4.

W panelu projektu wybierz aplikację.
Wybierz opcję Klienty w panelu Właściwości.
Kliknij wielokropek ....
Wybierz klienta domyślnego dla aplikacji.

5. Kliknij przycisk OK.

Co dalej
Aby możliwe było edytowanie praw użytkownika do aplikacji, najpierw należy sprawdzić
poprawność aplikacji i wdrożyć ją.

Sprawdzanie poprawności i wdrażanie aplikacji
Proces sprawdzania poprawności pozwala upewnić się, czy wszystkie warunki wymagane do
wdrożenia aplikacji zostały spełnione.

O tym zadaniu
Zanim możliwe będzie korzystanie z aplikacji, musi ona przejść pozytywnie proces
sprawdzania poprawności i wdrażania. Proces ten zapewnia:
v
v
v
v
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zastosowanie właściwej struktury dla hierarchii zatwierdzania,
dostępność wszystkich obiektów z definicji aplikacji na serwerze IBM Cognos TM1,
zastosowanie właściwego dla aplikacji klienta.
W przypadku wszystkich typów aplikacji (Zatwierdzanie hierarchiczne i Ciągłe) folder
Hierarchia zatwierdzania obejmuje wymiar, który zawiera hierarchię zatwierdzania.
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Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację w panelu projektu, a następnie kliknij opcję
Sprawdź poprawność aplikacji. Zostanie wyświetlony komunikat Sprawdzanie
poprawności wykonano pomyślnie. Kliknij przycisk OK.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, a następnie kliknij opcję Wdróż aplikację.
Zostanie wyświetlony komunikat Wdrożenie wykonano pomyślnie. Kliknij przycisk
OK. W przypadku wybrania opcji Wdróż aplikację poprawność aplikacji jest
sprawdzana domyślnie.
3. Kliknij przycisk OK.

Co dalej
Zanim aplikacja będzie dostępna dla użytkowników, należy określić grupy użytkowników
oraz prawa.
Pojęcia pokrewne:
“Wdrażanie aplikacji” na stronie 18
Zanim recenzenci lub kontrybutorzy będą mogli korzystać z aplikacji, musi ona zostać
wdrożona w środowisku IBM Cognos TM1 Application Service.

Modelowanie zaawansowane
Modelowanie zaawansowane umożliwia twórcy aplikacji ręczne dodawanie obiektów do
projektu aplikacji.
Modelowanie zaawansowane pozwala twórcy aplikacji dołączać elementy, które nie są do
aplikacji dołączane automatycznie. Pomaga zrozumieć zagadnienia związane z widokami,
wymiarami i hierarchią zatwierdzania. Niektóre techniki modelowania, które używają
zależności (na przykład reguł warunkowych), nie są analizowane ani wykrywane
automatycznie. W takiej sytuacji projektant aplikacji może zapewnić, że te obiekty zostaną
uwzględnione w zasięgu aplikacji, gdy zostaną wdrożone w rozproszonym kliencie. W trakcie
wdrażania aplikacji wykonywana jest analiza zależności obiektów dołączonych do aplikacji;
nie dotyczy ona jednak obiektów z folderu Zależności ręczne. Pełna lista obiektów z
folderów Widoki, Hierarchia zatwierdzania oraz ręcznie wprowadzanych w folderze
Zależności ręczne zostaje skompilowana i zamieszczona w sekcji Definicja aplikacji.

Aktywowanie modelowania zaawansowanego
Modelowanie zaawansowane należy włączyć, aby dodać zależności do folderu zależności
ręcznych.

O tym zadaniu
Zależności wyświetlane w drzewie obiektów TM1 można dodać do folderu Zależności
ręczne. Aby można było dodać te zależności, należy włączyć to narzędzie.

Procedura
1. Kliknij opcję Projekt aplikacji.
2. Otwórz żądaną aplikację w drzewie projektowania.
3. Kliknij właściwość Zaawansowane modelowanie i wybierz opcję Tak.
4. Zapisz aplikację.

Ręczne dodawanie zależności
Zależności można dodawać ręcznie do aplikacji do wdrożenia.
Rozdział 10. Projektowanie i wdrażanie aplikacji i zarządzanie prawami
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O tym zadaniu
Nowy folder Zależności ręczne może służyć do dodawania obiektów IBM Cognos TM1, na
przykład: zależności reguł, zestawów procesów i procesów.

Procedura
1. W panelu projektu kliknij folder Zależności ręczne.
2. W panelu Obiekty TM1 rozwiń folder zawierający zależność, jaka ma zostać dodana do
aplikacji.
3. Kliknij zależność, jaka ma zostać dodana do aplikacji. Przytrzymując wciśnięty klawisz
Ctrl i klikając można wybrać wiele nieprzylegających do siebie zależności; aby wybrać
wiele widoków przylegających do siebie, należy kliknąć zależność, przytrzymując
jednoczenie wciśnięty klawisz Shift.
4. Przeciągnij zależności do folderu Zależności ręczne aplikacji.
5. Zapisz aplikację.

Co dalej
Można teraz sprawdzić poprawność i wdrożyć aplikację.

Zarządzanie prawami do aplikacji
Po wdrożeniu aplikacji użytkownik musi zdefiniować prawa grup użytkowników, którzy mają
mieć dostęp do aplikacji.
W aplikacji z hierarchią zatwierdzania każdy węzeł w tej hierarchii ma prawa przypisane do
grup użytkowników, jakie istnieją na serwerze udostępniającym aplikację. Przypisane prawa
określają czynności, jakie mogą wykonywać członkowie grup użytkowników.
W przypadku aplikacji bez hierarchii zatwierdzania grupie można przypisać pełny dostęp do
aplikacji.

Przypisywanie praw osobie zatwierdzającej
W typowej aplikacji na węzłach konsolidacji w hierarchii zatwierdzania osobie
zatwierdzającej są przypisane prawa do dostępu typu Review lub Submit. Projektant aplikacji
musi mieć na uwadze następujące kwestie dodatkowe:
v Czy po wyznaczonej konsolidacji osoba zatwierdzająca musi widzieć wszystkie poziomy?
Jeśli tak, można kontrolować liczbę poziomów hierarchii widzianych przez użytkownika,
używając do tego celu opcji Głębokość recenzji i Głębokość widoku w oknie Dodaj
prawa.
v Czy osoba zatwierdzająca musi edytować węzły-liście, czy wystarczy, że będzie je
wprowadzać lub odrzucać?
Jeśli tak, można zezwolić osobie zatwierdzającej na edycję węzłów-liści poprzez włączenie
opcji Zezwól recenzentowi na edycję w oknie Prawa.
Prawa przypisane do węzła skonsolidowanego są przypisywane wszystkim węzłom
potomnym danego węzła skonsolidowanego. Węzły potomne obejmują węzły
skonsolidowane i węzły-liście stanowiące węzły podrzędne węzła skonsolidowanego.
Kaskadowe przekazywanie przypisań uprawnień działa w następujący sposób, w zależności
od tego, jakie prawo dostępu zastosowano względem początkowego węzła
skonsolidowanego:
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v Prawa View przypisane w węźle skonsolidowanym są również przypisywane do
wszystkich węzłów potomnych.
v Prawa Review przypisane do węzła skonsolidowanego powodują ustawienie praw View
dla tej konsolidacji oraz prawa Submit dla wszystkich potomków.
v Prawa Submit przypisane do węzła skonsolidowanego powodują ustawienie praw Submit
dla tej konsolidacji oraz prawa Submit dla wszystkich elementów potomnych.
Opcja Zezwól recenzentowi na edycję oraz opcje Głębokość recenzji i Głębokość widoku
w oknie Dodaj prawa powodują nadpisanie praw przekazywanych kaskadowo Review i
Submit w węźle skonsolidowanym w następujący sposób:
v Jeśli pole wyboru Zezwól recenzentowi na edycję nie jest zaznaczone, wówczas aplikacja
przypisuje prawa dostępu View tylko tam, gdzie istnieją prawa Submit lub Edit.
v Jeśli dla opcji Głębokość recenzji i Głębokość widoku ustawiona zostanie wartość (n),
aplikacja nie wyświetli węzłów poniżej n-poziomów w dół od węzła początkowego. Dzięki
tym opcjom można uniknąć wyświetlania węzłów niższego poziomu menedżerom
wysokiego poziomu, którzy muszą skupić się na wyższych poziomach konsolidacji.

Przypisywanie praw użytkownikowi, który nie jest osobą
zatwierdzającą
Aby dać użytkownikowi, który nie jest osobą zatwierdzającą, lub kontrybutorowi możliwość
przeprowadzania edycji wielu węzłów, konieczne jest przypisanie do węzła
skonsolidowanego co najmniej praw View. Przypisanie minimalnych praw sprawia, że węzeł
skonsolidowany staje się punktem początkowym, z którego użytkownik może uzyskać dostęp
do wszystkich węzłów potomnych, do których mają prawo, a także edytować i wprowadzać te
węzły. Użytkownicy muszą przejąć prawo własności w węźle skonsolidowanym, aby mogli
korzystać z funkcji edycji wielu węzłów w celu uzyskania dostępu do wszystkich
powiązanych węzłów-liści. Projektant aplikacji musi mieć na uwadze następujące kwestie
dodatkowe:
1. Czy użytkownik, który nie jest osobą zatwierdzającą, musi aktualizować więcej niż jeden
węzeł w danej chwili, korzystając z funkcji edycji wielu węzłów?
Jeśli tak, przejdź do punktu 2.
Jeśli nie, można przypisać użytkownikowi, który nie jest osobą zatwierdzającą, prawa
Edit lub Submit do poszczególnych węzłów-liści.
2. Czy użytkownik, który nie jest osobą zatwierdzającą, potrzebuje praw Submit dla
wszystkich węzłów raportujących do macierzystego węzła skonsolidowanego?
Jeśli tak, przejdź do punktu 3.
Jeśli nie, wówczas przypisz prawa Submit do wyznaczonych węzłów podrzędnych.
Uwaga: Jeśli prawa Submit zostaną przypisane do poziomu liścia, bazowa kostka
zabezpieczeń TM1 zezwoli na uprawnienie Write względem skonsolidowanego poziomu
nadrzędnego na poziomie liścia. Dzięki temu wartości mogą zostać rozmieszczone ze
skonsolidowanego poziomu nadrzędnego do węzłów liści, do których użytkownik ma
prawo Submit.
3. Czy użytkownik, który nie jest osobą zatwierdzającą, jest odpowiedzialny za
wprowadzanie węzła skonsolidowanego?
Jeśli tak, przypisz prawa Submit użytkownikowi, który nie jest osobą zatwierdzającą, w
węźle konsolidacji.
Jeśli nie, przejdź do punktu 4.
4. Czy istnieje inny użytkownik odpowiedzialny za wprowadzanie węzła
skonsolidowanego?
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Jeśli tak, przypisz prawa Review użytkownikowi, który nie jest osobą zatwierdzającą, w
węźle konsolidacji.

Zarządzanie grupami użytkowników i prawami do aplikacji z
hierarchią zatwierdzania
Po wdrożeniu aplikacji można przypisać grupy użytkowników oraz prawa dostępu do
aplikacji z hierarchią zatwierdzania.

O tym zadaniu
W przypadku aplikacji typu Zatwierdzanie oraz Odpowiedzialność można zdefiniować
grupy użytkowników i prawa dostępu dla każdego węzła w hierarchii zatwierdzania.
Przypisane prawa określają czynności, jakie mogą wykonywać członkowie grup
użytkowników.
Grupy użytkowników muszą istnieć na serwerze IBM Cognos TM1, który jest hostem
aplikacji. Zresetowanie aplikacji nie powoduje odrzucenia zmian danych.

Procedura
1. W panelu Projekt aplikacji kliknij dwukrotnie obiekt Prawa.
2. W panelu Dodaj prawa kliknij węzeł w hierarchii z kolumny Wybierz węzeł.
3. Wybierz grupę użytkowników z kolumny Wybierz grupę.
4. Wybierz ustawienia dla opcji Prawo, Głębokość recenzji i Głębokość widoku, w
kolumnie Definiuj zabezpieczenia. Dla każdego zdefiniowanego zestawu praw kliknij
przycisk Dodaj.
5. Powtórz kroki 3 i 4 dla każdej grupy użytkowników wymaganej dla danej aplikacji.
Jednej grupie użytkowników można przypisać kilka praw.
6. W oknie Prawa kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie grupami użytkowników aplikacji typu centralnego
Po wdrożeniu aplikacji można przypisać grupy użytkowników do aplikacji typu centralnego.

O tym zadaniu
W przypadku aplikacji typu Centralna można zdefiniować tylko grupę użytkowników.

Procedura
1. W panelu Projekt aplikacji kliknij dwukrotnie obiekt Prawa.
2. Z kolumny Wybierz grupę wybierz grupę użytkowników.
3. Kliknij przycisk Dodaj.
4. W oknie Prawa kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie programem IBM Cognos TM1 Performance Modeler w
portalu
Aby użytkownik mógł korzystać z wdrożonej aplikacji IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, musi wykonać opisane poniżej czynności związane z portalem.
Wszystkie aplikacje są widoczne w portalu aplikacji dla administratorów. Przed użyciem
aplikacji należy ją aktywować. Po aktywacji aplikacja jest gotowa do użycia. Można
edytować aplikację i jej właściwości.
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Aktywacja aplikacji w portalu
Aplikację IBM CognosTM1 Performance Modeler należy aktywować, ponieważ dopiero po
aktywacji użytkownicy będą mogli korzystać z aplikacji w portalu aplikacji.

Procedura
1. Otwórz portal. Aplikacje zostaną wyświetlone w kolumnie Nazwa.
2. Aby aktywować aplikację, w kolumnie Działania kliknij ikonę Aktywuj aplikację.
Pojęcia pokrewne:
“Aktywowanie aplikacji” na stronie 19
Ostatnim krokiem jest aktywowanie aplikacji w portalu aplikacji IBM Cognos. Po
aktywowaniu aplikacja staje się widoczna dla użytkowników, którzy nie mają uprawnień
administratora.

Eksportowanie aplikacji z portalu
Eksport aplikacji IBM Cognos TM1 Performance Modeler umożliwia użycie go jako
szablonu dla nowej aplikacji lub jako kopii zapasowej istniejącej aplikacji.

O tym zadaniu
Aplikację można wyeksportować tylko na serwer, który nie zawiera tej aplikacji lub który
korzysta z innego wymiaru dla hierarchii zatwierdzania wyeksportowanej aplikacji. Tworzone
jest archiwum, które zawiera pliki XML opisujące strukturę i zabezpieczenia aplikacji.

Procedura
1. Otwórz portal aplikacji Cognos.
2. Kliknij ikonę Eksportuj aplikację pod kolumną Działania.
3. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij opcję Zapisz.
4. Przejdź do katalogu, w którym ma zostać zapisany wyeksportowany plik.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Importowanie wyeksportowanej aplikacji do portalu
Wyeksportowaną aplikację można ponownie zaimportować do portalu Applications i
wykorzystać ją jako podstawę dla nowej aplikacji.

Procedura
1. Otwórz portal Applications.
2. Kliknij przycisk Importuj aplikację.
3.
4.
5.
6.

Wybierz serwer, na który aplikacja zostanie zaimportowana.
Obok pola Plik aplikacji kliknij przycisk Przeglądaj .
Przejdź do pliku aplikacji (.zip), a następnie kliknij przycisk Otwórz.
Wybierz opcję Importuj zabezpieczenia aplikacji, aby wraz z aplikacją zaimportować
ustawienia zabezpieczeń.
7. Wybierz opcję Importuj właściwości aplikacji, aby wraz z aplikacją zaimportować
ustawienia właściwości.
8. Kliknij przycisk Importuj.

Resetowanie aplikacji w portalu
Po wdrożeniu aplikacji do portalu Applications możliwe jest przywrócenie wszystkich
węzłów w hierarchii zatwierdzania do stanu pierwotnego.
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O tym zadaniu
Zresetowanie aplikacji powoduje odrzucenie postępu w procesie planowania; użytkownik
może ponownie rozpocząć ten proces. Zresetowanie aplikacji nie powoduje zresetowania czy
też odrzucenia zmian danych.

Procedura
1.
2.
3.
4.

Otwórz portal Applications.
Zaznacz pole wyboru obok nazwy aplikacji.
Kliknij przycisk Resetuj aplikację.
Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić resetowanie.

Automatyzacja zadań za pomocą programu narzędziowego Cognos TM1
Application Maintenance
Program narzędziowy Cognos TM1 Application Maintenance to program interfejsu wiersza
komend ułatwiający administratorom wykonywanie czynności, których realizacja była
wcześniej możliwa tylko za pośrednictwem portalu Cognos TM1.
Program narzędziowy umożliwia wdrażanie wersji automatyzacji w celu korzystania z niej na
komputerze innym niż serwer aplikacji Cognos TM1. Program narzędziowy można również
uruchomić w ramach szerszego zakresu zestawu procesów, używając procesu komponentu
TurboIntegrator.
Program narzędziowy jest instalowany jako część aplikacji Cognos TM1 w następującej
lokalizacji: install_dir/webapps/pmpsvc/WEB-INF/tools/app_maintenance.bat
W celu wyświetlenia listy czynności możliwych do zautomatyzowania wraz z wymaganymi
parametrami należy użyć argumentu -h. Aby korzystać z wersji sformatowanej, należy
utworzyć potok wyjściowy do tymczasowego pliku tekstowego, np. app_maintenance_bat
-h > automate.txt. W pliku pomocy dostępne są wszystkie parametry oraz składnia
wymagane do wykonania poszczególnych czynności.
Ten program narzędziowy umożliwia zautomatyzowanie następujących czynności:
v Aktywowanie/dezaktywowanie aplikacji.
v Wdrażanie aplikacji.
v Importowanie/eksportowanie/odświeżanie uprawnień.
v Logowanie CAM.
v Logowanie z użyciem zaszyfrowanego hasła.
v Logowanie z użyciem zaszyfrowanego hasła utworzonego przez program TM1crypt.exe.
v Logowanie do pliku.
v Ustawianie poziomu rejestrowania na wartość ERROR, DEBUG, INFO lub OFF.
v Wykonywanie sekwencji komend z pliku komend.
v Utworzenie pakietu narzędzia app_maintenance, tak aby możliwe było zainstalowanie
go i uruchomienie na innym komputerze.
v Aktywowanie/dezaktywowanie serwera.
v Resetowanie aplikacji (nienależących do listy elementów oznaczonych flagą -h).
Resetowanie za pomocą tego programu narzędziowego powoduje usunięcie wszystkich
istniejących przestrzeni prywatnych dla kostek w aplikacji. W przypadku korzystania z
funkcji resetowania za pośrednictwem portalu TM1 Applications generowane jest pytanie,
czy przestrzenie prywatne mają zostać usunięte.
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Narzędzie wymaga środowiska Java™ Runtime Environment. Domyślnie narzędzie korzysta
ze środowiska JRE w typowym miejscu instalacji TM1. Używane są zmienne środowisk
JAVA_HOME lub JRE_HOME.
Aby wdrożyć narzędzie na innym komputerze, musi być na nim dostępne środowisko JRE.
Zmienną Javahome należy tak ustawić, aby narzędzie mogło ją znaleźć.
Istnieje również możliwość wdrożenia wersji narzędzia wraz z wszystkimi wymaganymi
plikami wykonywalnymi w jednej lokalizacji. Pozwoli to na łatwe zaimportowanie ich do
innego komputera.
Można na przykład utworzyć folder o nazwie D:\AppAutomation\utility na komputerze, na
którym ma zostać uruchomiony program narzędziowy. Aby utworzyć pakiet narzędzia i
wymaganych przez nie obiektów, na pierwotnym komputerze użyj następującej komendy:
app_maintenance,bat - package "D:\AppAutomation\utility". Spowoduje to utworzenie
skompresowanego pliku o nazwie application_maintenance.zip, który można przenieść na
inny komputer, na którym ma zostać uruchomiona automatyzacja. Plik ten zawiera narzędzie
wraz ze wszystkimi wymaganymi obiektami. Rozpakuj skompresowany plik na drugim
komputerze. Upewnij się, czy na drugim komputerze dostępne jest środowisko Java Runtime
Environment; informację o tym zawiera zmienna środowiskowa javahome lub jrehome.
Poniżej przedstawiono przykładową składnię, jaka jest używana do dezaktywowania aplikacji
o nazwie StorePlan. (Składnia została rozpisana na kilka wierszy wyłącznie w celu
sformatowania. Wprowadzając komendy, wierszy nie należy rozdzielać):
D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}

Adres URL usługi to adres umożliwiający przejście do portalu TM1 Applications.
Ta komenda używa uwierzytelniania TM1. W środowisku produkcyjnym podanie nazwy
użytkownika i hasła jako tekstu jawnego nie zapewnia wystarczającego bezpieczeństwa.
Należy użyć programu narzędziowego TM1Crypt do zaszyfrowania niezbędnych referencji
administratora, a następnie przekazać plik z zaszyfrowanym hasłem do programu
narzędziowego. Szczegółowe informacje na temat zaszyfrowanego uwierzytelniania zawiera
plik „Using TM1Crypt.exe” w dokumentacji IBM Cognos TM1 — Podręcznik instalowania i
konfigurowania.
Identyfikator GUID można zidentyfikować na podstawie parametru aid w odsyłaczu
przeglądarki w przypadku otwarcia aplikacji w portalu TM1 Applications.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1&aid=7cc2f875281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Korzystanie z narzędzia automatyzacji w ramach procesu
komponentu TurboIntegrator
Istnieje również możliwość użycia tego programu użytkowego w ramach procesu
komponentu TurboIntegrator.
Załóżmy na przykład, że użytkownik korzysta z modelu z następującą hierarchią
zatwierdzania:
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W tym przykładzie chcesz dodać nowy węzeł-liść o nazwie „Europa Zachodnia” należący do
węzła Europa. Możesz utworzyć procesy komponentu TurboIntegrator tworzące zestaw
procesów. Upewnij się, że w zestawie procesów ustawione jest użycie Trybu wielokrotnego
zatwierdzania, dzięki temu proces TurboIntegrator zostanie zatwierdzony, a odpowiednie
blokady zostaną zwolnione przed rozpoczęciem przetwarzania następnego procesu
TurboIntegrator. Następnie użyj narzędzia automatyzacji w celu odświeżenia i
zaktualizowania aplikacji w procesie wsadowym nocą.
Procesy komponentu TurboIntergrator wykonają następujące działania:
Dezaktywacja
W wyniku tego działania w trakcie aktualizacji aplikacja jest niedostępna dla
użytkowników.
Aktualizacja kraju i regionu
To działanie powoduje zaktualizowanie wymiaru hierarchii zatwierdzania dla
aplikacji. Komenda powoduje dodanie Europy Zachodniej jako węzła poniżej węzła
Europa.
Aktualizacja podzbioru hierarchii zatwierdzania
To działanie powoduje zaktualizowanie podzbioru hierarchii zatwierdzania o nowe
informacje.
Wdrożenie aplikacji Store Plan
To działanie powoduje ponowne wdrożenie aplikacji. Dane zostaną najpierw dodane
w środowisku produkcyjnym.
Odświeżenie praw do korzystania z aplikacji Store Plan
To działanie powoduje zaktualizowanie praw użytkowników o prawa do
recenzowania dla węzła Europa. Użytkownicy będą dziedziczyli prawa do nowego
węzła.
Aktywacja aplikacji Store Plan
To działanie spowoduje udostępnienie aplikacji użytkownikom po dokonaniu zmian.
Poniżej przedstawiono przykładowy proces dezaktywacji:

Wartość „1” w komendzie oznacza, że zakończenie komendy następuje przed wykonaniem
kolejnej komendy.
Po zakończeniu tworzenia zestawu procesów mogą one zostać wykonane od razu lub można
zaplanować, aby zostały uruchomione jako proces wykonywany nocą.
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Rozdział 11. Czynności administracyjno-konserwacyjne w
programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler
W programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler wykonywane są zadania
administracyjno-konserwacyjne, takie jak optymalizowanie ustawień, zarządzanie procesami i
transfer aplikacji.

Optymalizowanie wykorzystania pamięci przez kostkę
Istnieje możliwość zoptymalizowania pamięci wykorzystywanej przez kostkę w celu
zwiększenia jej wydajności.

O tym zadaniu
Użytkownik powinien zoptymalizować wykorzystanie pamięci tylko w czasie pracy w
środowisku programistycznym z następujących przyczyn:
v Do zoptymalizowania pamięci wykorzystywanej przez kostkę wymagane są znaczne
zasoby pamięci. W trakcie procesu optymalizacji pamięć tymczasowa RAM na serwerze
IBM Cognos TM1 dla optymalizowanej kostki zwiększa się dwukrotnie. Na przykład: do
zoptymalizowania kostki 50 MB wymaganych jest 100 MB pamięci RAM.
v W trakcie wykonywania procesu optymalizacji serwer blokuje wszystkie żądania
użytkowników.
Uwaga: Zoptymalizowanie wykorzystania pamięci przez kostkę nie jest tożsame ze zmianą
kolejności wymiarów.

Procedura
1. Kliknij ikonę Optymalizuj wymiary kostki

.

2. Kliknij wymiar w polu Nowa kolejność.
3. Kliknij przycisk W górę lub W dół, aby zmienić kolejność wymiarów na liście.
4. Zapisz wartość Zmieniona wartość procentowa. Jeśli jest to wartość ujemna, nowa
kolejność wymiarów powoduje mniejsze wykorzystanie pamięci, a tym samym jest
bardziej efektywna.
5. Powtarzaj kroki od 2 do 4, dopóki nie zostanie uzyskana najbardziej efektywna kolejność
wymiarów.
6. Kliknij przycisk OK.
, a następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz jako.
7. Kliknij ikonę Menu działań
Kostka jest skonfigurowana, tak aby wykorzystywała jak najmniej pamięci.

Zarządzanie procesami
Zarządzanie procesami umożliwia tworzenie, modyfikowanie i planowanie sposobem, w jaki
dane są importowane i używane w programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
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Zadania pokrewne:
“Importowanie i odwzorowywanie wymiarów lub kostek” na stronie 91
Jeśli dane źródłowe zawierają wiele kolumn, wówczas należy się im przyjrzeć i wskazać,
które kolumny powinny zostać zdefiniowane jako wymiary, poziomy atrybuty bądź miary.
Można wybrać import jedynie wymiarów lub import zarówno wymiarów jak i miar w kostce.
Dane źródłowe mogą pochodzić z pliku, z raportu listy, widoku kostki, podzbioru wymiaru
lub relacyjnego źródła danych.
“Importowanie z relacyjnego źródła danych” na stronie 95
Przed przystąpieniem do importu danych ze źródła relacyjnego, należy zapoznać się ze
strukturą tego źródła i sposobem budowania zapytań SQL. Upewnij się, że zostały
zdefiniowane połączenia ODBC. Podczas pracy w trybie połączonym można używać źródeł
danych relacyjnych ODBC, które zostały zdefiniowane na serwerze.

Tworzenie procesu
Utwórz proces, który definiuje źródło danych do importu, odwzorowania danych oraz
zaawansowane procedury. Proces można uruchomić w dowolnej chwili lub zaplanować
proces w celu uruchomienia w zdefiniowanych okresach.

Procedura
1. W panelu Projekt modelu kliknij prawym przyciskiem myszy folder, w którym ma być
> Proces.
zapisany proces, a następnie kliknij opcje Nowy
2. Wprowadź nazwę dla procesu i kliknij przycisk OK. Folder zostanie rozwinięty, a nowy
proces będzie widoczny w panelu Projekt modelu. Przeglądarka procesów umożliwia
zdefiniowanie procesu.
3. Wykonaj kroki z sekcji “Importowanie i odwzorowywanie wymiarów” lub z sekcji
“Importowanie z relacyjnego źródła danych” w dokumentacji IBM Cognos TM1
Performance Modeler - Podręcznik.

Przykład: Tworzenie prototypu nowego wymagania
W niektórych sytuacjach, np. tworząc prototyp nowego wymagania, można użyć opcji Import
z asystą w celu utworzenia pojedynczego procesu, który wykona trzy różne funkcje:
v utworzy lub zaktualizuje wymiary
v utworzy lub zaktualizuje kostki
v załaduje dane
W typowym środowisku produkcyjnym należy oddzielić te funkcje jako trzy różne procesy.
Dzięki temu użytkownik zyska większą elastyczność przy dokonywaniu zmian bądź
wykonywaniu konserwacji. Ponadto można utworzyć zestaw procesów, który będzie zawierał
te trzy procesy. Dzięki temu możliwe będzie planowanie regularnego odświeżania danych.
Można na przykład zaplanować uruchamianie zestawu procesów każdej nocy o północy.
Więcej informacji na temat zestawów procesów zawiera sekcja “Planowanie” w dokumentacji
IBM Cognos TM1 Performance Modeler - Podręcznik.

Co dalej
Proces można zmodyfikować, edytując jego procedury lub planując proces jako część zestawu
procesów.
Proces można uruchomić w dowolnym momencie, klikając prawym przyciskiem myszy panel
Projekt modelu, a następnie klikając opcję Wykonaj proces.
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Korzystanie z edytora procesów
Edytor procesów umożliwia modyfikowanie procedur, które zostały zdefiniowane po
utworzeniu procesu.

Kiedy można stosować edytor procesów
Edytor procesów może służyć do wykonania następujących czynności:
v doprecyzowania procesu, który jest generowany po uruchomieniu Importu z asystą
v utworzenia procesu wykonywanego tylko przez skrypt
v pomijania Importu z asystą
v utworzenia procesu bez natychmiastowego wykonywania

Porównywanie edytora procesów z edytorem TurboIntegrator
Edytor procesów ma pasek narzędzi, który umożliwia wykonanie wielu użytecznych zadań
edycji. Na przykład: kliknij ikonę Przekształć w komentarz/Cofnij przekształcenie w
komentarz

, aby przekształcić w komentarz/cofnąć przekształcenie w komentarz

zaznaczonego tekstu. Można także kliknąć ikonę Aktywna obsługa treści
wyświetlić listę poprawnych funkcji.

, aby

W programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler skrypty edytora procesów zawierają
zarówno wygenerowany nagłówek, jak i wygenerowane instrukcje. Skrypty komponentu
TurboIntegrator zawierają wygenerowane instrukcje, ale nie wygenerowany nagłówek.
Niektóre komendy edytora procesów nie istnieją w komponencie TurboIntegrator. Na
przykład: w edytorze procesów można utworzyć treść złożoną z tekstu ujętego między
następującymi wierszami:
#Region region_name
#EndRegion

W komponencie IBM Cognos TM1 Architect, obsługiwane są następujące typy danych, nie są
one jednak obsługiwane w programie Cognos TM1 Performance Modeler:
v ODBO
v SAP
v Pakiety IBM Cognos

Przenoszenie skryptów między programem Cognos TM1
Performance Modeler a programem Cognos TM1 Architect
Skrypty edytora procesów i skrypty komponentu TurboIntegrator mają podobny format, ale
nie są w pełni zamienne. Skrypty można współużytkować między oboma edytorami, o ile nie
zostaną zmienione odwzorowania. Poniższa tabela przedstawia listę trzech scenariuszy, w
których skrypty są przenoszone między programem Cognos TM1 Performance Modeler a
programem IBM Cognos TM1 Architect. Skrypt pozostaje poprawny w dwóch pierwszych
scenariuszach. Jednak w trzecim scenariuszu odwzorowania są zmieniane, co czyni go
niepoprawnym.
Scenariusz

Poprawność skryptu

Skrypt utworzony w programie Cognos TM1
Architect i otwierany w programie Cognos TM1
Performance Modeler.

Poprawny
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Scenariusz

Poprawność skryptu

Skrypt utworzony w programie Cognos TM1
Performance Modeler i otwierany w programie
Cognos TM1 Architect.

Poprawny

Skrypt utworzony w programie Cognos TM1
Performance Modeler, zmodyfikowany w
programie Cognos TM1 Architect, i otwierany w
programie Cognos TM1 Performance Modeler.

Niepoprawny

Przykład: funkcja ViewZeroOut
Funkcja ViewZeroOut powoduje ustawienie wszystkich punktów danych w widoku na
wartość zero. Składnia:
ViewZeroOut(Cube, ViewName);.
Argument

Opis

Cube

Kostka nadrzędna widoku, który ma zostać
wyzerowany.

ViewName

widok, który ma zostać wyzerowany.

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

Ten przykład ustawia wszystkie punkty danych w widoku 1st Quarter Actuals na wartość
zero.

Edytowanie procedur
Procedury można edytować w celu uwzględnienia funkcji edytora procesu oraz funkcji reguł
programu IBM Cognos TM1 rozszerzających możliwości procesu.
Na przykład: można edytować procedurę Dane w taki sposób, aby zawierała instrukcje, które
informują proces o konieczności pominięcia rekordów zawierających wartości zero, albo o
konieczności zapisywania importowanych rekordów do pliku zewnętrznego.

Zanim rozpoczniesz
Proces istnieje, ponieważ uruchomiono import z asystą, utworzono proces lub wygenerowano
proces z odsyłacza.

O tym zadaniu
Proces zawiera cztery procedury, które są oparte na opcjach wybranych po określeniu danych
źródłowych oraz odwzorowaniu danych. Te procedury są wymienione w poniższej tabeli.

128

Procedura

Opis

Prolog

Seria procesów do wykonania przed
przetworzeniem źródła danych.

Metadane

Seria instrukcji, które aktualizują lub tworzą
kostkę, wymiary i inne struktury metadanych
podczas przetwarzania.

Dane

Seria instrukcji, które modyfikują wartości dla
każdego rekordu w źródle danych.

Epilog

Seria instrukcji do wykonania po przetworzeniu
źródła danych.
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Więcej informacji zawiera sekcja “Korzystanie z edytora procesów” w dokumentacji IBM
Cognos TM1 Performance Modeler - Podręcznik.
Pełną listę wszystkich dostępnych funkcji reguł programu TurboIntegrator i Cognos TM1
zawiera dokumentacja IBM Cognos TM1 - Skorowidz.
W przypadku edytowania procedur należy pamiętać o tym, że każda procedura jest
przeznaczona do wykonania określonych typów działań w wyznaczonym czasie w procesie.
Dlatego należy tworzyć działania i instrukcje odpowiednie dla konkretnej procedury.
Uwaga: Jeśli typem źródła dla procesu jest Tylko skrypt, podkarty Dane i Metadane są
niedostępne.

Procedura
1. Kliknij kartę Zaawansowane.
2. Określ wartości parametrów:
a. Ustaw param_destroy = 1, aby proces nadpisał istniejącą kostkę i wymiary.
b. Ustaw param_createIfNotExist = 1, aby proces utworzył istniejącą kostkę i wymiary,
jeśli nie istnieją.
3. Kliknij podkartę dla procedury, którą zamierzasz edytować.
4. Wprowadź instrukcje do pola tekstowego przed jednym z poniższych wierszy:
v #****GENERATED STATEMENTS START****
v #****GENERATED HEADER START****
lub po tych wierszach:
v #****GENERATED STATEMENTS FINISH****
v #****GENERATED HEADER FINISH****
5. Zapisz proces.

Co dalej
Można wykonać następujące działania:
v zaplanowanie procesu
v uruchomić proces w dowolnym momencie, klikając prawym przyciskiem myszy panel
Projekt modelu, a następnie klikając opcję Wykonaj proces

Planowanie procesów
Utwórz zestaw procesów, aby zaplanować procesy w celu uruchomienia w zdefiniowanych
okresach.

O tym zadaniu
Zestaw procesów jest obiektem programu IBM Cognos TM1, który wykonuje jeden lub
większą liczbę procesów z częstotliwością zdefiniowaną przez użytkownika. Zestaw
procesów zawiera:
v listę procesów do wykonania
v datę i godzinę rozpoczęcia pierwszego wykonania zestawu procesów
v częstotliwość, z jaką wykonywany będzie zestaw procesów
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Procedura
1. W panelu Projekt modelu kliknij prawym przyciskiem myszy folder, w którym ma być
zapisany zestaw procesów, a następnie kliknij opcje Nowy

> Zestaw procesów.
2. Wprowadź nazwę zestawu procesów i kliknij przycisk OK. Folder zostanie rozwinięty,
na panelu Projekt modelu. Zostanie
wyświetlając nowy zestaw procesów
wyświetlona przeglądarka zestawu procesów.
3. W polu Dostępne wybierz żądane procesy i kliknij ikonę strzałki, aby przenieść je do
pola Wybrane.
4. Użyj strzałek w górę i w dół, aby uporządkować procesy w kolejności, w jakiem mają
być wykonywane.
5. Określ wartości parametrów, wybierając proces w oknie Wybrane i aktualizując
wartość.
6. Określ, czy zestaw procesów zostanie wykonany jako pojedyncza transakcja, czy jako
wiele transakcji.
Uwaga: Domyślnie cała sekwencja procesów jest wykonywana jako pojedyncza
transakcja Zatwierdź. Wszelkie blokady uzyskane przez pierwszy proces są
utrzymywane aż do zakończenia ostatniego procesu. W przypadku wybrania opcji wielu
transakcji, każdy proces zostanie zatwierdzony jako transakcja. Dlatego blokady
utrzymują się następnie tylko na czas każdego procesu, a nie na czas zestawu procesów.
7. Kliknij kartę Harmonogram.
8. W polu Data i godzina uruchomienia określ czas rozpoczęcia pierwszego wykonania
zestawu procesów.
9. Określ okres, z jakim wykonywany będzie zestaw procesów
10. Zaznacz pole wyboru Aktywuj zestaw procesów. To pole wyboru jest włączone, jeśli
wprowadzono wartości do pola Uruchamiaj zestaw procesów co.
Uwaga: Aby zatrzymać uruchomienie zestawu procesów w danym przedziale czasu,
anuluj zaznaczenie pola wyboru Aktywuj zestaw procesów.
11. Zapisz zestaw procesów.

Co dalej
Zestaw procesów można uruchomić w dowolnym momencie, klikając prawym przyciskiem
myszy panel Projekt modelu, a następnie klikając opcję Wykonaj zestaw procesów.
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Rozdział 12. Cognos TM1 Scorecarding
Program IBM Cognos TM1 Scorecarding łączy funkcje zarządzania kokpitami kart wyników
i strategiami w Cognos TM1. Użyj programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler, aby
zdefiniować kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) przeznaczone do monitorowania. Użyj ich
w celu budowania diagramów kart wyników. Utworzone obiekty i diagramy kart wyników są
zapisywane na serwerze Cognos TM1 i udostępniane użytkownikom w postaci
interaktywnych kokpitów. Ta kolekcja funkcji obsługi kart wyników zapewnia integrację kart
wyników i strategii z funkcjami planowania, analizy i obsługi kokpitów.
Kostki i diagramy kart wyników mogą być używane w programach IBM Cognos Insight,
IBM Cognos Workspace i IBM Cognos TM1 Web.
Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje o obiektach i diagramach kart wyników oraz
objaśnia sposób tworzenia i wdrażania rozwiązania związanego z obsługą kart wyników.

Przykładowa baza danych związana z obsługą kart wyników
IBM Cognos TM1 udostępnia przykładową bazę danych związaną z obsługa kart wyników, o
nazwie GO_scorecards, która jest dostępna z programem instalacyjnym.
Ten przykład można uruchomić jako serwer TM1, podobnie jak inne przykłady udostępnione
z instalacją.
Ten przykład zawiera kolekcję obiektów kart wyników, które są gotowe do użycia — są to
między innymi kostki metryk, diagramy oddziaływania, mapy strategii i diagramy
niestandardowe.
Przykład jest instalowany w następującej lokalizacji:
<miejsce instalacji TM1>\samples\tm1\GO_scorecards
Na przykład w 64-bitowym systemie Microsoft Windows przykład jest instalowany w
ścieżce:
C:\Program Files\IBM\cognos\tm1_64\samples\tm1\GO_scorecards
Informacje na temat tego przykładu zawiera dokumentacja IBM Cognos TM1 - Podręcznik
instalowania i konfigurowania.

Zapoznanie się z produktem Cognos TM1 Scorecarding
Program IBM Cognos TM1 Scorecarding łączy możliwości obsługi kart wyników i
zarządzania strategiami w IBM Cognos TM1, zapewniając lepszą integrację zarządzania
wydajnością z funkcjami planowania. Produkt IBM Cognos TM1 Performance Modeler służy
do definiowania i budowania rozwiązań związanych z obsługą kart wyników. Następnie takie
rozwiązania można udostępnić na potrzeby interakcji i monitorowania w programach IBM
Cognos Insight, IBM Cognos Workspace i IBM Cognos TM1 Web.
Za pomocą aplikacji Cognos TM1 Scorecarding można wykonywać następujące zadania:
v Wyraźne przechwytywanie i monitorowanie strategii i celów organizacji.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2013

131

v Definiowanie i monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) przy użyciu
ikon statusu oraz trendu.
v Porównywanie wskaźników KPI z celami strategicznymi korporacji.
v Tworzenie interaktywnych diagramów kart wyników i wizualizacji danych.

Co to jest karta wyników?
Karta wyników to zbiór metryk wydajności, którego celem jest odzwierciedlenie
strategicznych celów jednostki organizacyjnej lub organizacji. Karta wyników umożliwia
porównanie wyników planowanych z rzeczywistymi, dzięki czemu informuje nas o
zaawansowaniu w realizacji wyznaczonych celów. Karty wyników mogą również zawierać
informacje o różnych organizacjach z danej branży. Zastosowanie na kartach wyników
wizualnych wskaźników statusu, takich jak ikony statusu oraz trendu, ułatwia użytkownikom
szybką ocenę wydajności.

Co to jest rozwiązanie Cognos TM1 Scorecarding?
Rozwiązanie Cognos TM1 Scorecarding umożliwia zestawienie danych i wymiarów TM1 w
postaci diagramów interaktywnych i wizualizacji danych, jakie można udostępniać innym
użytkownikom.
Najważniejsze terminy związane z aplikacją Cognos TM1 Scorecarding:
Rozwiązanie związane z obsługą kart wyników
Zbiór obiektów TM1, do których należą: wymiar Metryki, kostka Metryki oraz co
najmniej jeden interaktywny diagram kart wyników. Rozwiązanie związane z
obsługą kart wyników jest wbudowane w produkt Cognos TM1 Performance
Modeler i obsługiwane w programie Cognos Insight.
Metryka
Miara lub kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) określający wydajność w ważnym
obszarze działalności przedsiębiorstwa. Przykłady: Zysk, Przychód oraz Wydatki.
Wskaźnik metryki
Miara wydajności, statusu lub trendu dla kluczowego obszaru (metryka) działalności
przedsiębiorstwa. Wskaźnik metryki stanowi porównanie bieżących wyników z
wartościami docelowymi. Przykłady: Wynik, Status i Trend.
Możesz tworzyć karty wyników przeznaczone dla różnych odbiorców, ukazujące różne
poziomy szczegółowości. W celu optymalnego zarządzania rozwiązaniem związanym z
obsługą kart wyników możesz tworzyć osobne karty wyników dla każdej jednostki w
organizacji.

Dane do obsługi kart wyników
Rozwiązania związane z obsługą kart wyników są budowane w oparciu o nowe lub istniejące
dane z systemu Cognos TM1.

Diagramy kart wyników
Korzystając z aplikacji Cognos TM1 Scorecarding, można w oparciu o wymiary w kostce
Metryki budować następujące interaktywne diagramy i wizualizacje danych.
v Diagram oddziaływania
v Mapa strategii
v Diagram niestandardowy
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Narzędzia związane z obsługą kart wyników
Podczas tworzenia i przeglądania rozwiązań związanych z obsługą kart wyników oraz
zarządzania nimi aplikacja Cognos TM1 Scorecarding korzysta z następujących interfejsów.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Cognos TM1 Performance Modeler umożliwia budowanie i wdrażanie rozwiązań
związanych z obsługą kart wyników.
v Strona powitania Karty wyników w programie Cognos TM1 Performance
Modeler umożliwia uruchomienie wszystkich zadań koniecznych do zbudowania
kart wyników.
Otwórz stronę powitania Karty wyników, kliknij polecenie Utwórz karty
wyników na stronie powitania Projekt modelu w programie Cognos TM1
Performance Modeler.
v Korzystając z dedykowanych narzędzi do edytowania kart wyników w programie
Cognos TM1 Performance Modeler, zdefiniuj i zbuduj wymiary, kostki i diagramy
kart wyników.
v Wdróż rozwiązanie związane z obsługą kart wyników na serwer Cognos TM1
Server, aby udostępnić je użytkownikom programu IBM Cognos Insight.
IBM Cognos Insight
Korzystając z funkcji kokpitu w programie Cognos Insight, wyświetl mapy strategii i
diagramy oddziaływania w postaci interaktywnych diagramów wizualizacyjnych.
Program Cognos Insight umożliwia również wybieranie wartości dla różnych
okresów, metryk i wymiarów, co pozwala na przeprowadzenie analizy danych
bezpośrednio w diagramach kart wyników.
IBM Cognos Workspace
Umożliwia wyświetlanie i interakcje z kostkami metryk i diagramami kart wyników.
IBM Cognos TM1 Web
Umożliwia wyświetlanie i interakcje z kostkami metryk, diagramami oddziaływania
oraz mapami strategii.

Obiekty kart wyników
Aplikacja Cognos TM1 Scorecarding do organizowania i zapisywania rozwiązania
związanego z obsługą kart wyników korzysta z następujących wyspecjalizowanych obiektów
TM1:
v Wymiar Metryka
v Wymiar Wskaźnik metryki
v Kostka Metryki
v Diagram oddziaływania
v Diagram mapy strategii
v Diagram niestandardowy

Rozwiązanie dotyczące obsługi kart wyników
Rozwiązanie IBM Cognos TM1 związane z obsługą kart wyników zawiera kolekcję obiektów
kart wyników (wymiary, widok kostki i diagramy). Te obiekty umożliwiają wizualne i
interaktywne współużytkowanie metryk wydajności i celów strategicznych jednostki
biznesowej lub organizacji.
Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z informacjami w widoku i diagramach kostki
Karta wyników. Mogą sprawdzać stopień realizacji celów poprzez porównywanie wyników
planowanych z rzeczywistymi. Możesz tworzyć karty wyników przeznaczone dla różnych
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odbiorców, ukazujące różne poziomy szczegółowości. W celu optymalnego zarządzania
rozwiązaniem związanym z obsługą kart wyników możesz tworzyć osobne karty wyników dla
każdej jednostki w organizacji.
Rozwiązanie Cognos TM1 Scorecarding jest oparte na jednej kostce Metryki programu TM1.
Wymiary zawarte w kostce Metryki umożliwiają budowanie diagramów kart wyników, jakie
mają zostać zawarte w rozwiązaniu związanym z obsługą kart wyników.
Rozwiązanie związane z obsługą kart wyników
Kostka Metryki

Diagramy kart wyników

Wymiar Metryki
Wymiar Wskaźniki metryki
Wymiar Czas
Wymiary dodatkowe (położenie geograficzne, produkt ...)

Diagram wpływu
Diagramy mapy strategii
Diagramy niestandardowe

Rysunek 2. Rozwiązanie Cognos TM1 Scorecarding związane z obsługą kart wyników

Program IBM Cognos TM1 Performance Modeler umożliwia utworzenie struktury karty
wyników. Część struktury karty wyników mogą stanowić istniejące dane programu IBM
Cognos TM1.

Wymagania rozwiązania związane z obsługą kart wyników
Aby możliwe było korzystanie z karty wyników w aplikacji Cognos Insight, konieczne jest
utworzenie i opublikowanie co najmniej jednej karty w programie TM1 Performance
Modeler.
Podstawowym elementem wymaganym przez rozwiązanie Cognos TM1 Scorecarding jest
kostka Metryki. Domyślnie każdy diagram kart wyników powiązany z tą kostką jest również
dodawany do rozwiązania związanego z obsługą kart wyników. Nie jest wymagane tworzenie
dodatkowych diagramów w celu publikowania rozwiązania związanego z obsługą kart
wyników. Jednak rozwiązanie związane z obsługą kart wyników obejmuje co najmniej
diagram oddziaływania utworzony automatycznie podczas tworzenia kostki Metryki.
v Rozwiązanie związane z obsługą kart wyników:
– Kostka Metryki
-

Wymiar Metryka
Wymiar Wskaźnik metryki
Wymiar czasu
Opcjonalnie — więcej wymiarów dotyczących położenia geograficznego, produktu
lub klienta.

– Diagram oddziaływania (tworzony automatycznie dla kostki Metryki)
– Opcjonalne diagramy kart wyników:
- Diagramy Mapa strategii
- Diagramy niestandardowe

Wymiar Metryka
Wymiar Metryka zawiera zbiór ważnych metryk lub kluczowych wskaźników wydajności
(KPI), jakie mają być monitorowane dla danego przedsiębiorstwa lub organizacji. W aplikacji
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IBM Cognos TM1 Scorecarding miary te są nazywane metrykami. Na przykład: pojedyncza
metryka z wymiaru Metryka określa jeden aspekt związany z wydajnością, np. Zysk,
Przychód lub Wydatki. Innymi przykładami są Sprzedaż produktów oraz Finansowanie
badań.
Narzędzie TM1 związane z obsługą kart wyników umożliwia monitorowanie rzeczywistej
wydajności metryki i porównanie jej z wartościami przewidywanymi i docelowymi.
Monitorowanie wydajności metryki obejmuje również wskaźniki metryki, które udostępniają
dodatkowe informacje o statusie, wyniku i trendzie danej metryki. Metryki zwykle są
wyświetlane w wierszu tytułu wymiaru w widoku kostki.
Wymiar Metryka

Pojedyncze metryki

Rysunek 3. Wymiar Metryka w kostce Metryki

Projektowanie wymiaru Metryka
Ponieważ definicje wymiaru Metryka mogą nie być zapisane w istniejących danych TM1,
konieczne może być utworzenie wymiaru i powiązanych z nim elementów metryki.
Zbudowanie wymiaru Metryka umożliwia edytor wymiarów metryk w programie Cognos
TM1 Performance Modeler.
Użytkownicy rozwiązania związanego z obsługą kart wyników powinni zapoznać się z
przewidywanymi dla danej metryki wzorcami wydajności. Na przykład: przychód wyższy od
ustalonej wartości docelowej jest pozytywnym wskaźnikiem, oznaczającym, że
przedsiębiorstwo uzyskało przychód wyższy od prognozowanego. Wydatki wyższe od
ustalonej wartości docelowej są natomiast wskaźnikiem negatywnym i konieczne jest
niezwłoczne znalezienie przyczyny poniesienia wydatków wyższych od prognozowanych.

Właściwości wymiaru Metryka
Poniżej przedstawiono właściwości wymiaru Metryka konfigurowane w edytorze wymiarów.
Właściwość Format
Określa, czy dane wyświetlane są w formacie liczbowym czy w formacie
daty/godziny.
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Wzorzec wydajności
Sposób stosowania metryki. Możliwy wybór:
v Korzystne powyżej wartości docelowej
v Korzystne dla wartości docelowej
v Korzystne poniżej wartości docelowej
Wybór wzorca wydajności zależy od konkretnej metryki, jaka ma być
monitorowana. Na przykład korzystny jest zysk powyżej wartości docelowej,
natomiast wydatki są korzystne poniżej wartości docelowej.
Typ tolerancji
Typ tolerancji wskazuje sposób interpretacji wartości we wskaźniku tolerancji.
v Wartość bezwzględna oznacza, że wartość we wskaźniku tolerancji określa
tolerancję i nie należy jej zmieniać.
v Procent oznacza, że wartość we wskaźniku tolerancji powinna być stosowana w
obliczeniach tolerancji jako procent wartości docelowej.

Obliczenia wymiaru Metryka
Podczas definiowania wymiarów Metryka można korzystać ze standardowych funkcji
programu TM1. Na przykład:
Profit = Revenue - Expenses
można ustawić osobne obliczenia dla komórek-liści oraz komórek na poziomie
skonsolidowanym.
Obliczenie N
Proste obliczenie wykonywane na poziomie liścia.
Obliczenie C
Obliczenie wykonywane na wynikach zagregowanych.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Tworzenie obliczeń dla wymiarów Metryka i
Wskaźnik metryki” na stronie 154.

Wymiar Wskaźniki metryki
W aplikacji IBM Cognos TM1 Scorecarding wymiar Wskaźniki metryki udostępnia więcej
informacji o kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI) lub metrykach. Przykłady
wskaźników metryki: Wynik, Status i Trend.
Wskaźniki metryki w rozwiązaniu związanym z obsługą kart wyników stanowią miarę
wydajności, statusu oraz trendów w kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstwa
poprzez porównanie bieżących wyników z wartościami docelowymi. Na przykład: wskaźniki
metryki Rzeczywiste, Element docelowy oraz Tolerancja zwykle mają zastosowanie w
obliczeniach powiązanych wskaźników, takich jak Wynik, Status i Trend.
Aplikacja Cognos TM1 Scorecarding oferuje zestaw wbudowanych, predefiniowanych
wskaźników metryki. Można korzystać ze wskaźników metryki wstępnie zdefiniowanych lub
utworzyć własne. Do obliczania wskaźników metryk można także używać standardowych
funkcji programu TM1 oraz funkcji specjalnych przeznaczonych dla kart wyników.
Wskaźniki metryk mogą być wyświetlane jako wartości liczbowe lub w postaci ikon statusu i
trendu. Wymiar Wskaźnik metryki jest zwykle wyświetlany w tytule kolumny wymiaru w
standardowym widoku karty wyników lub kostki
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Kostka Metryki

Wymiar Wskaźnik metryki

Wskaźniki pojedynczych metryk

Ikony wskaźnika trendu

Ikony wskaźnika statusu

Rysunek 4. Wymiar Wskaźnik metryki w kostce Metryka

Właściwość Program renderujący dla ikon wskaźnika metryki
Właściwość Program renderujący określa typ ikony wskaźnika stosowanej jako wizualny
element referencyjny przedstawiający wydajność danego wskaźnika metryki. Ikony te są
wyświetlane w kostkach Metryka oraz w diagramach kart wyników. Dla każdego wskaźnika
metryki można ustawić inny program renderujący.
Poprawne opcje dla właściwości programu renderującego zawiera poniższa lista:
v Ikona statusu — we właściwości Program renderujący wprowadź wartość trafficLight.
v Ikona trendu metryki — we właściwości Program renderujący wprowadź wartość
metricTrend.
v Wartość liczbowa — pozostaw komórkę pustą, aby zamiast ikony wskaźnika była
wyświetlana wartość liczbowa.
Ikona lub wskaźnik statusu
Ikona lub wskaźnik statusu to ikona określająca status wskaźnika metryki. Status jest
określany kolorem i kształtem ikony zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
Tabela 11. Ikony statusu wskaźnika metryki
Ikona statusu

Opis
Zielony okrąg oznacza status zadowalający dla powiązanego wskaźnika metryki.
Żółty romb oznacza status ostrzegawczy dla powiązanego wskaźnika metryki.
Czerwony kwadrat oznacza status alarmowy dla powiązanego wskaźnika metryki.
Obraz reprezentuje status Niezakończone, który występuje przy braku danych dla
wskaźników metryki Rzeczywiste lub Element docelowy. Przy braku jednej z
tych wartości obliczenie wyniku ani statusu jest niemożliwe.

Wskaźnik trendu
Wskaźnik trendu przedstawia porównanie wartości z jednej kolumny z wartością z
innej kolumny. Na przykład wskaźnik trendu prezentuje trend z poprzedniego okresu
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do bieżącego okresu poprzez porównanie wartości między okresami. Wskaźnik
trendu pokazuje, czy wartość jest większa, niezmieniona lub mniejsza niż wartość z
poprzedniego okresu.
Tabela 12. Ikony trendu wskaźnika metryki
Ikona trendu

Opis
Zielony trójkąt zwrócony w górę oznacza, że wartość trendu jest większa w
porównaniu w poprzednim okresem.
Na przykład: wartość jest większa niż w poprzednim miesiącu lub kwartale.
Zielona kreska oznacza, że wartość trendu pozostała niezmieniona.
Czerwony trójkąt zwrócony w dół oznacza, że wartość trendu jest mniejsza niż w
poprzednim okresie.
Na przykład: wartość jest mniejsza niż w poprzednim miesiącu lub kwartale.

Pusta komórka

Oznacza, że trend jest niezakończony dla okresu. Trend nie może być
wyświetlany w przypadku statusu Niezakończone. Na przykład nie można
wyświetlać trendu dla pierwszego okresu, takiego jak Kwartał 1. Poprzednie dane
nie istnieją, nawet jeśli metryka zawiera wartości: Rzeczywiste, Element
docelowy, Wynik i Status.

Domyślne wskaźniki metryki
Aplikacja Cognos TM1 Scorecarding udostępnia zbiór wbudowanych wskaźników metryk
gotowych do użycia. Podczas tworzenia wymiaru Wskaźnik metryki elementy te są
automatycznie tworzone i uzupełniane przez sugerowane nazwy i obliczenia dla wskaźnika.
UWAGA:
Z wbudowanych wskaźników metryk można korzystać jedynie w postaci niezmienionej.
Nie należy ich edytować ani usuwać, ponieważ są to elementy wymagane w procesie
obsługi kart wyników. Jeśli konieczne jest utworzenie własnych wskaźników metryk,
należy je dodać do tych już wbudowanych.
Aplikacja Cognos TM1 Scorecarding udostępnia następujące wbudowane wskaźniki metryk:
Tabela 13. Lista domyślnych wskaźników metryk
Nazwa wskaźnika
metryk

Opis

Status

Obliczona wartość reprezentująca wydajność na podstawie wyniku dla metryki.
Zwrócona wartość liczbowa jest wyświetlana w postaci ikony wskaźnika
statusu, co umożliwia wizualne przedstawienie statusu w widokach i
diagramach formularzy planistycznych.
v

1 - doskonale (wartości równe lub wyższe od docelowych)

v

0 - średnia (w zakresie jednej jednostki tolerancji dla wartości
docelowej)

v

1 - słabo (więcej niż 1 jednostka tolerancji poza wartością docelową)

Korzysta z funkcji SCORESTATUS wskaźnika metryki:
=SCORESTATUS(’Score’)
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Tabela 13. Lista domyślnych wskaźników metryk (kontynuacja)
Nazwa wskaźnika
metryk
Trend

Opis
Obliczona wartość reprezentująca sposób zmiany wydajności metryki w
stosunku do poprzedniego okresu.
Dokonywana jest ocena wyniku dla metryki, a zwracana wartość określa
bieżącą wydajność danej metryki.
Wynik odzwierciedla jedynie trend dodatni lub ujemny, jeśli wynik zmienił się
o więcej niż 5% tolerancji.
Domyślnie wskaźnik ten jest konfigurowany tak, aby był wyświetlany w postaci
ikony trendu metryki, co pozwala na wizualne przedstawienie trendu w
widokach i diagramach formularzy planistycznych.
v

1 - trend się poprawia

v

0 - brak zmiany trendu

v

1 - trend się pogarsza

Korzysta z funkcji wskaźnika metryki:
=SCORETREND(’Score’)
Dane rzeczywiste

Wartość rzeczywista wskaźnika jest uzyskiwana na podstawie danych
operacyjnych.
Należy ją wprowadzić, korzystając z istniejących danych Cognos TM1.

Element docelowy

Wartość docelowa określa oczekiwany wynik.
Należy ją wprowadzić, korzystając z istniejących danych Cognos TM1.

Tolerancja

Wartość tolerancji określa przedział akceptowalnego odchylenia od
wyznaczonej wartości docelowej.
Należy ją wprowadzić lub wypełnić, korzystając z istniejących danych Cognos
TM1.

Odchylenie

Oblicza różnice pomiędzy wskaźnikami wartości rzeczywistych i docelowych.
Korzysta z obliczenia: =’Actual’-’Target’

Procent wariancji

Oblicza procent różnicy pomiędzy wskaźnikami wartości rzeczywistych i
docelowych.
Korzysta z obliczenia: =(’Actual’-’Target’)/’Target’

Wynik

Oblicza wynik dla metryki w oparciu o wskaźniki wartości rzeczywistej,
docelowej i tolerancji.
Ta wartość wskazuje, czy metryka ma wartość równą docelowej, czy od
wartości docelowej jest wyższa czy niższa i o jak dużo. Odzwierciedla, jak
bardzo dana wartość różni się od docelowej na podstawie liczby jednostek
tolerancji. Wartości należą do zakresu od -10 do 10, gdzie wartość 0 oznacza, że
metryka jest równa wartości docelowej. Wynik dodatni jest pozytywny dla
metryki. Wynik ujemny jest negatywny dla metryki.
Korzysta z funkcji SCORE wskaźnika metryki:
SCORE(Actual,Target,Tolerance)
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Tabela 13. Lista domyślnych wskaźników metryk (kontynuacja)
Nazwa wskaźnika
metryk
Zmiana wyniku

Opis
Oblicza zmianę wyniku poprzez porównanie wartości bieżącej z wartością z
poprzedniego okresu.
Korzysta z funkcji Cognos TM1 LAG w następujący sposób:
=’Score’-LAG(0,’Score’)

Trend rzeczywisty

Nie jest aktualnie używane.

Rzeczywisty
procent zmiany

Oblicza zmianę rzeczywistego wskaźnika w procentach poprzez porównanie
wartości bieżącej z wartością z poprzedniego okresu.
Korzysta z funkcji Cognos TM1 LAG w następujący sposób:
=(’Actual’-LAG(0,’Actual’))/LAG(0,’Actual’)

Status_1_Count

Stosowane tylko wewnętrznie.

Status_0_Count

Stosowane tylko wewnętrznie.

Status_-1_Count

Stosowane tylko wewnętrznie.

Wskaźniki metryk zdefiniowane przez użytkownika
Utwórz własne wskaźniki metryk zdefiniowane przez użytkownika, aby mierzyć wydajność
metryki w oparciu o porównywalną metrykę, taką jak miara będąca standardem branżowym.
Na przykład: chcesz zdefiniować wskaźniki metryk w celu monitorowania wydajności
metryki prognozy. W tym scenariuszu możesz utworzyć zbiór wskaźników metryk
pochodnych lub obliczonych.
Utwórz następujące wskaźniki metryki pochodnej i uzupełnij je na podstawie istniejących
danych prognozy.
v Bieżąca prognoza
v Prognoza docelowa
v Tolerancja prognozy
Utwórz następujące wskaźniki metryki obliczonej i użyj funkcji wskaźnika metryk, aby je
uzupełnić.
v Wynik prognozy — aby obliczyć tę wartość, użyj funkcji SCORE.
Na przykład: =SCORE(’Forecast Actual’,’Forecast Target’,’Forecast Tolerance’)
v Status prognozy — aby obliczyć tę wartość, użyj funkcji SCORESTATUS.
Na przykład: =SCORESTATUS(’Forecast Score’)
We właściwości Program renderujący wprowadź wartość trafficLight, aby dla tego
wskaźnika metryki wyświetlać ikonę statusu.
v Trend prognozy — aby obliczyć tę wartość, użyj funkcji SCORETREND.
Na przykład: =SCORETREND(’Forecast Score’)
We właściwości Program renderujący wprowadź wartość metricTrend, aby dla tego
wskaźnika metryki wyświetlać ikonę trendu.
Więcej informacji na temat tworzenia i obliczania wskaźników metryk zawierają kolejne
tematy.
v “Tworzenie wymiaru Wskaźnik metryki” na stronie 153.
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v “Funkcje wskaźnika metryki”.

Obliczenia i funkcje wskaźnika metryki
W celu zdefiniowania obliczeń dla wskaźników metryki można użyć standardowych funkcji
TM1 oraz specjalnego zestawu funkcji wskaźnika metryki. Wynikiem obliczeń wskaźnika
metryki może być wartość statusu, wyniku lub trendu oparta na innych wskaźnikach dla tej
samej metryki.
Na przykład funkcja SCORE wskaźnika metryki pozwala na obliczenie wyniku dla metryki
w zależności od wskaźników Rzeczywiste, Element docelowy, Tolerancja dotyczących danej
metryki.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
Więcej informacji o obliczeniach dla wskaźników metryki zawierają następujące tematy:
v “Funkcje wskaźnika metryki”
v Funkcje reguł w dokumentacji IBM Cognos TM1 — Skorowidz
v Obliczenia wymiarów w dokumentacji IBM Cognos TM1 Performance Modeler —
Podręcznik użytkownika

Funkcje wskaźnika metryki
Aplikacja IBM Cognos TM1 Scorecarding zawiera zbiór funkcji dedykowanych,
charakterystycznych dla obliczeń wskaźnika metryki. Przykłady tych funkcji można zobaczyć
w domyślnych wskaźnikach metryki, np. Wynik, Status i Trend. Możliwe jest również ich
zastosowanie do własnych wskaźników metryk.
Te funkcje są dostępne w edytorze wyrażeń podczas pracy ze wskaźnikami metryk.

Funkcja SCORE dla wskaźników metryk
Funkcja SCORE umożliwia obliczenie wyniku dla metryk w określonym kontekście
wskaźników (rzeczywiste, cel i tolerancja).

Przegląd
Ta funkcja zwraca wartość, która wskazuje, czy metryka ma wartość równą docelowej, czy od
wartości docelowej jest wyższa czy niższa i o jak dużo. Odzwierciedla, jak bardzo dana
wartość różni się od docelowej na podstawie liczby jednostek tolerancji. Zwraca wartości z
zakresu od -10 do 10, gdzie wartość 0 oznacza, że metryka jest równa wartości docelowej.
Wynik dodatni oznacza, że metryka ma wartość równą docelowej. Wynik ujemny oznacza, że
metryka ma wartość inną niż docelowa.
Ta funkcja jest poprawna tylko w kostce z wymiarem Metryka, dla której możliwe jest
ustalenie wzorca wydajności danego typu metryki i tolerancji.

Składnia
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Argumenty
Dane rzeczywiste
Nazwa wskaźnika metryki, który reprezentuje wskaźnik Rzeczywiste.
Element docelowy
Nazwa wskaźnika metryki, który reprezentuje wskaźnik Element docelowy.
Rozdział 12. Cognos TM1 Scorecarding
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Tolerancja
Nazwa wskaźnika metryki, który reprezentuje wskaźnik Tolerancja.

Przykład
Funkcja ta jest na przykład używana przez domyślny wskaźnik metryki o nazwie Wynik.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

Funkcja SCORETREND dla wskaźników metryk
Funkcja SCORETREND umożliwia obliczenie wartości, która reprezentuje zmianę
wydajności metryki w odniesieniu do poprzedniego okresu.

Przegląd
Funkcja pobiera element zawierający wynik metryki i zwraca jedną z następujących wartości,
które określają bieżącą wydajność danej metryki:
v 1 — poprawa
v 0 — bez zmiany
v -1 — pogorszenie
Wynik odzwierciedla trend dodatni lub ujemny, pod warunkiem że wynik zmienił się o więcej
niż 5% tolerancji.
Ta funkcja ma zastosowanie tylko w kostce z wymiarem czasu definiującym poprzedni okres
dla każdego elementu.

Składnia
SCORETREND(Score)

Argumenty
Argument Wynik to nazwa wskaźnika metryki reprezentującego wskaźnik Wynik.

Przykład
Funkcja ta jest na przykład używana przez domyślny wskaźnik metryki o nazwie Trend.
=SCORETREND(’Score’)

Funkcja SCORESTATUS dla wskaźników metryk
Funkcja SCORESTATUS umożliwia obliczenie wartości reprezentującej wydajność wyniku
dla metryki.

Przegląd
Funkcja SCORESTATUS pobiera element zawierający wynik metryki dla bieżącego
kontekstu.
Zwraca jedną z następujących wartości liczbowych w celu wskazania wydajności metryki:
v 1 — znakomicie (wartości równe lub wyższe od docelowych)
v 0 — średnio (w zakresie jednej jednostki tolerancji dla wartości docelowej)
v -1 — słabo (więcej niż 1 jednostka tolerancji poza wartością docelową)
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Składnia
SCORESTATUS(Score)

Argumenty
Argument Wynik to nazwa wskaźnika metryki reprezentującego wskaźnik wyniku dla
metryki.

Przykład
Funkcja ta jest na przykład używana przez domyślny wskaźnik metryki o nazwie Status.
=SCORESTATUS(’Score’)

Funkcja CAVERAGE dla wskaźników metryk
Funkcja ta oblicza wartość średnią dla konsolidacji metryki i zwraca pojedynczą wartość.

Składnia
=CAVERAGE(flag-value)
Argument wartość-flagi może być jedną z następujących wartości:
v 1 — bez stosowania ważonej konsolidacji podczas obliczania wartości. Jeśli ta flaga jest
włączona, zostanie użyta wartość nieprzetworzona elementu skonsolidowanego.
v 2 — ignoruje wartości zerowe. Jeśli ta flaga jest ustawiona, wartości zerowe nie są
używane do obliczania średniej.
v 3 — kombinacja wartości flagi 1 i 2; bez stosowania ważonej konsolidacji podczas
obliczania wartości oraz ignoruje wartości zerowe.

Przykład
Funkcja ta jest na przykład używana przez domyślny wskaźnik metryki o nazwie Tolerancja.
=CAVERAGE(3)

Kostka Metryki
Kostka Metryki to specjalny rodzaj kostki w programie IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, która stanowi podstawę dla rozwiązań związanych z obsługą kart wyników oraz dla
diagramów karty wyników. Celem utworzenia kostki Metryki jest zawarcie w niej wszystkich
wymiarów, jakie będą używane do wyświetlania i analizowania informacji z karty wyników.
Za pomocą kostki metryki można monitorować wiele kostek i wskaźników metryk.
Umożliwia jednoczesne wyświetlenie statusu i trendów dla pewnej liczby metryk.
Podstawowym zadaniem kostki metryki jest przedstawienie bieżącego względnego statusu
wielu wierszy w tabeli. Status jest wyświetlany w przypadku jednoczesnego przeglądania
bieżącego trendu wielu miar.
Poniższa lista zawiera opisy standardowego układu karty wyników dla kostki metryki:
v Wymiar tytułu wiersza: wymiar Metryki
v Wymiar tytułu kolumny: wymiar Wskaźnik metryki
v Wymiary kontekstowe: Czas, Położenie geograficzne i inne wymiary kontekstowe danych
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Wymiar Metryki

Wymiar Wskaźniki metryki

Wymiary dodatkowego kontekstu

Wymiar czasu

Ikony wskaźnika trendu

Ikony wskaźnika statusu

Rysunek 5. Przykład kostki Metryki

Kostka metryki stanowi połączenie wymiaru Metryka oraz wymiaru Wskaźnik metryki z
innymi typowymi wymiarami TM.
Te kostki mają te same właściwości, co inne kostki TM1. Można do nich importować
wymiary z innych istniejących wymiarów.
Kostka Metryki wymaga przynajmniej następujących wymiarów:
v Jeden wymiar metryki
v Jeden wymiar wskaźnika metryki
v Jeden wymiaru czasu
Opcjonalnie można dodać inne istniejące wymiary, takie jak Położenie geograficzne czy
Produkty.
Uwaga: Podczas tworzenia kostki Metryki automatycznie tworzony jest diagram
oddziaływania. Dla kostki Metryki może być utworzony tylko jeden diagram oddziaływania.

Diagram oddziaływania
Diagramy oddziaływania tworzą obraz pozytywnych i negatywnych relacji pomiędzy
metrykami w kostce Metryki. Diagram tego typu przedstawia rzeczywistą kondycję
przedsiębiorstwa poprzez wyświetlanie wpływu jednej metryki na inną.
Na przykład: diagram oddziaływania może przedstawiać wpływ metryki Przychód i Wydatki
na Zysk, który z kolei wpływa na metryki Premie i Finansowanie badań.

144

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Wersja 10.2.0: Podręcznik użytkownika

Finansowanie
badań
Zysk

Na diagramach oddziaływania wyświetlane są ikony statusu oraz wskaźników trendu,
prezentujące status i trend poszczególnych metryk na diagramie. Gdy użytkownik wchodzi w
interakcje z diagramem oddziaływania, wówczas może wybrać inny wymiar kontekstowy.
Nowe wartości dla wybranego wymiaru powodują aktualizację ikon statusu i wskaźników
trendu.
Uwaga: Dla kostki Metryki może być utworzony tylko jeden diagram oddziaływania, który
powstaje automatycznie podczas tworzenia kostki Metryki.

Projektowanie diagramów oddziaływania
W diagramach oddziaływania metryki są podzielone na trzy kategorie; Metryki oddziałujące,
Metryki zainteresowaniaoraz Metryki pod wpływem.
v Metryki oddziałujące — przykłady: Wydatki i Przychód
v Metryki zainteresowania — przykład: Zysk
v Metryki pod wpływem — przykład: Finansowanie badań i Premie pracownicze

Właściwość Charakter oddziaływania
Właściwość Charakter oddziaływania umożliwia skonfigurowanie typu linii
przedstawiającej relacje oddziaływania pomiędzy metrykami w diagramie.
Korzystając z właściwości Charakter oddziaływania można zaprezentować, czy charakter
oddziaływania danej metryki w odniesieniu do metryki zainteresowania jest pozytywny czy
negatywny.
v Pozytywny — na diagramie wyświetlana jest linia ciągła, przedstawiająca pozytywny
wpływ jednej metryki na drugą.
v Negatywny — na diagramie wyświetlana jest linia przerywana, przedstawiająca
negatywny wpływ jednej metryki na drugą.
Właściwość tę można ustawić dla każdej metryki na listach Metryki oddziałujące oraz
Metryki pod wpływem.
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Mapa strategii
Mapa strategii jest diagramem prezentującym standardy branżowe, pozwalającym na
śledzenie wydajności biznesowej wg perspektyw, celów i metryk. Diagram tego typu jest
również nazywany mapą strategii.
W celu tworzenia map strategii można użyć programu IBM Cognos TM1 Scorecarding, a
tworzenie odbywa się poprzez definiowanie perspektyw i celów, a następnie
odwzorowywanie na nie określonych metryk. W mapie strategii perspektywy, cele i metryki
są grupowane wg następującej hierarchii:
v Mapa strategii może obejmować wiele perspektyw.
v Każda perspektywa może obejmować wiele celów.
v Każdy cel może obejmować wiele metryk.
Standardowe perspektywy dla mapy strategii obejmują następujące elementy:
v Wydajność finansowa
v Wiedza o kliencie
v Wewnętrzne procesy biznesowe
v Nauka i wzrost
Mapa strategii stanowi zestawienie perspektyw, celów oraz metryk z ikonami statusu i
wskaźnika trendu na jednym diagramie. Ustawienie wskaźnika myszy nad ikonami wskaźnika
metryki dla celu powoduje wyświetlenie listy powiązanych wskaźników metryki. Na liście
przedstawione są ikony statusu i trendu dla każdego celu. Umieszczenie wskaźnika myszy
nad ikonami wskaźnika perspektywy spowoduje wyświetlenie nazwy diagramu i
perspektywy.
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Rysunek 6. Przykład mapy strategii

Połączenia map strategii
Połączenia na mapie strategii są wyświetlane w postaci strzałek kierunkowych i przedstawiają
obrazowo relacje lub przepływ pomiędzy celami w diagramie. Połączenia na mapie strategii
nie są obowiązkowe, ale w razie potrzeby można je dodać.

Wartości domyślne dla map strategii
Podczas tworzenia mapy strategii wyników automatycznie tworzone są dla niej następujące
perspektywy i cele. Te perspektywy i cele mogą stanowić punkt początkowy, można je
edytować lub tworzyć własne zestawienia.
v Funkcje finansowe
– Zwiększ przychody
– Zmniejsz wydatki
v Klient
– Zmniejsz liczbę reklamacji
v Procesy wewnętrzne
v Nauka i innowacje

Status i obliczenia statusu dla map strategii
Perspektywy i cele w diagramie mapy strategii przedstawiają podsumowanie dla statusu
podstawowych metryk na diagramie. Opcję obliczania statusu można ustawić w taki sposób,
aby zapewnić podsumowywanie lub „zwijanie” metryk podstawowych dla każdej
perspektywy i każdego celu w diagramie.
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Status dla metryki jest wartością obliczaną, która reprezentuje wydajność wyniku dla metryki.
Zwrócona wartość liczbowa jest wyświetlana w postaci ikony statusu, co umożliwia wizualne
przedstawienie statusu na diagramie. Możliwe wartości statusu: Doskonale, Średnio, Słabo i
Niezakończone — opisy statusów przedstawia poniższa tabela.
Tabela 14. Status dla podsumowania metryk na diagramach Mapa strategii
Status

Opis

Doskonale

Ikona zielonego okręgu oznacza status zadowalający dla powiązanej
metryki.
Metryka ma wartości równe lub wyższe od docelowych.

Średnio

Ikona żółtego rombu oznacza przestrogę dotyczącą statusu powiązanej
metryki.
Metryka jest w zakresie jednej jednostki tolerancji dla wartości docelowej.

Słabo

Ikona czerwonego kwadratu oznacza ostrzeżenie dotyczące statusu
powiązanej metryki.
Metryka jest oddalona od celu o więcej niż jedną jednostkę tolerancji.

Niezakończone

Reprezentuje status Niezakończone, który występuje przy braku danych dla
wskaźników metryki Rzeczywiste lub Element docelowy. Przy braku jednej
z tych wartości obliczenie wyniku ani statusu jest niemożliwe.

Dostępne obliczenia statusu, które można wybrać w celu kontrolowania sposobu
podsumowywania metryk na diagramie, zostały opisane w poniższej tabeli.
Tabela 15. Obliczenia statusu w celu podsumowania metryk na diagramach Mapa strategii
Obliczenie statusu

Opis

Brak statusu

Nie przedstawia żadnego statusu dla metryki, która jest powiązana z
perspektywą lub celem.

Najczęstszy status

Przedstawia ikonę statusu dla najczęściej występującego statusu dla
wszystkich metryk, które są powiązane z konkretną perspektywą lub
konkretnym celem.
Na przykład, jeśli powiązane metryki mają statusy Doskonale (2), Średnio
(4), Słabo (1) i Niezakończone (0), wówczas zostanie wyświetlony status
Średnio.

Najbardziej pozytywny Przedstawia ikonę statusu dla najbardziej pozytywnego statusu wszystkich
status
metryk, które są powiązane z konkretną perspektywą lub konkretnym
celem.
Status jest wybierany w następującej kolejności: Doskonale,
Niezakończone, Średnio, Słabo.
Na przykład, jeśli powiązane metryki mają statusy Doskonale (1), Średnio
(1), Słabo (3) i Niezakończone (1), wówczas zostanie wyświetlony status
Doskonale.
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Tabela 15. Obliczenia statusu w celu podsumowania metryk na diagramach Mapa
strategii (kontynuacja)
Obliczenie statusu

Opis

Najmniej pozytywny
status

Przedstawia ikonę statusu dla najmniej pozytywnego statusu wszystkich
metryk, które są powiązane z konkretną perspektywą lub konkretnym
celem.
Status jest wybierany w następującej kolejności: Słabo, Niezakończone,
Średnio, Doskonale.
Na przykład:
Jeśli powiązane metryki mają statusy Doskonale (1), Średnio (1), Słabo (1) i
Niezakończone (1), wówczas najmniej pozytywnym statusem jest Słabo.
Jeśli powiązane metryki mają statusy Doskonale (1), Średnio (1), Słabo (0) i
Niezakończone (2), wówczas najmniej pozytywnym statusem jest
Niezakończone.
Jeśli powiązane metryki mają statusy Doskonale (1), Średnio (1), Słabo (0) i
Niezakończone (0), wówczas najmniej pozytywnym statusem jest Średnio.

Diagram niestandardowy
Niestandardowy diagram karty wyników jest mapą strategii, do której można zaimportować
obraz niestandardowy. Następnie należy umieścić metryki w kontekście wymiarowym na
obrazie, jako punkty danych.
Na poniższej liście przedstawiono kilka przykładów diagramu niestandardowego:
Mapy geograficzne
Przedstawiają różne typy koncentracji organizacji na ustalonych regionach, np.
metryki zapasów lub kosztów w Ameryce Północnej lub Europie.
Diagramy procesów
Przedstawiają metryki w kontekście przepływu procesów.
Na diagramie niestandardowym nazwy metryk i wymiarów kontekstowych wraz z ikonami
statusu i wskaźników trendu wyświetlane są w postaci nakładki lub warstwy na wybranym
obrazie.
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Przychód — Francja

Rysunek 7. Przykład niestandardowego diagramu karty wyników

Wymiary dla diagramu niestandardowego
Aby utworzyć diagram niestandardowy należy najpierw wybrać obraz, a następnie wymiary i
kontekst wymiarów, jakie będą użyte w diagramie.
v Wymiar podstawowy (wymagane)
v Wymiar dodatkowy (opcjonalnie)
v Kontekst wymiaru dodatkowego (opcjonalnie)

Przykładowe obrazy
Poniżej przedstawiono przykładowe obrazy dostępne w edytorze diagramu niestandardowego:
v Mapa świata (przykład: użyj mapy dla wymiaru położenia geograficznego).
v Wykres przepływu procesu
v Wykres organizacji

Typy plików graficznych
W diagramie niestandardowym można zastosować następujące typy plików graficznych:
v PNG
v GIF
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v BMP
v JPEG

Właściwości obrazu
Można zmieniać rozmiar obrazu i regulować stopień jego przezroczystości
Nieprzezroczystość
Zachowaj współczynnik kształtu obrazu
Poziomo
Pionowo
Piksele/Procent
Aby ustawić jednostki miary dla obrazu, wybierz wartość Piksele lub Procent.

Tworzenie rozwiązania związanego z obsługą kart wyników Cognos TM1
Scorecard
Aby w programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler utworzyć rozwiązanie związane z
obsługą kart wyników, należy wykonać klika kroków.

O tym zadaniu
W celu zbudowania i opublikowania rozwiązania związanego z obsługą kart wyników
najpierw należy zdefiniować i zestawić wymagane obiekty karty wyników. Strona powitania
Karty wyników w programie Cognos TM1 Performance Modeler umożliwia uruchomienie
wszystkich zadań koniecznych do zbudowania rozwiązania związanego z obsługą kart
wyników. Po zestawieniu wymaganych dla rozwiązania obiektów należy opublikować
rozwiązanie, aby było dostępne dla interakcji i monitorowania w programie IBM Cognos
Insight.

Procedura
1. Otwórz stronę Karty wyników, Witamy:
W programie Cognos TM1 Performance Modeler kliknij polecenie Utwórz karty
wyników na stronie powitania Projekt modelu.
Zostanie otwarta strona powitania Karty wyników.
2. Zbuduj obiekty karty wyników:
Strona powitania Karty wyników umożliwia uzyskanie dostępu do zadań tworzących
obiekty karty wyników.
a. Utwórz wymiar Metryka.
b.
c.
d.
e.

Utwórz wymiar Wskaźnik metryki.
Utwórz więcej wymiarów.
Utwórz kostkę Metryki.
Utwórz co najmniej jeden diagram karty wyników.
v Przeprowadź edycję domyślnego diagramu oddziaływania.
v Utwórz mapę strategii.
v Utwórz diagram niestandardowy.

3. Dodaj dane do kostki Metryki.
4. Wdróż rozwiązanie związane z obsługą kart wyników.
Przeprowadź wdrożenie aplikacji na serwer TM1, aby udostępnić ją w programie IBM
Cognos Insight, IBM Cognos Workspace i IBM Cognos TM1 Web.
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5. Wyświetl rozwiązanie związane z obsługą kart wyników i rozpocznij interakcję z tym
rozwiązaniem:
Korzystając z programu IBM Cognos Insight, utwórz kokpit w oparciu o obiekty zawarte
w rozwiązaniu związanym z obsługą kart wyników.

Tworzenie wymiaru Metryka
Utworzenie wymiaru Metryka jest pierwszym krokiem do utworzenia rozwiązania IBM
Cognos TM1 związanego z obsługą kart wyników w produkcie IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

O tym zadaniu
Wymiar Metryka zawiera listę wszystkich metryk, jakie mają być używane do monitorowania
wydajności przedsiębiorstwa. Metryka umożliwia pomiar wydajności w kluczowych
obszarach działalności biznesowej pozwalający na porównanie bieżących wyników z
wartościami planowanymi. Metryki stanowią najniższy poziom zastosowania karty wyników.
Przykładami metryk są: Przychód, Wydatki oraz Zysk.
Aby uzyskać więcej informacji o wymiarach Metryka, patrz “Wymiar Metryka” na stronie
134.

Procedura
1. W programie Cognos TM1 Performance Modeler na stronie powitania Projekt modelu
kliknij polecenie Utwórz karty wyników.
Zostanie otwarta strona powitania Karty wyników.
2. Na stronie powitania Karty wyników, w ramach pierwszego zadania, Utwórz wymiary
metryk, kliknij polecenie Wymiar metryk.
3. Wpisz nazwę wymiaru Metryka i kliknij przycisk OK.
Uwaga: Domyślnie Typ wymiaru jest automatycznie ustawiony na wartość Metryka i
nie można go zmienić w trakcie tego procesu.
Zostanie wyświetlona nowa karta umożliwiająca edytowanie nowego wymiaru Metryka.
4. Dodaj elementy wymiaru Metryka, takie jak Przychód, Wydatki i Zysk:
Na karcie nowego wymiaru Metryka dodaj elementy tego wymiaru:
a. W kolumnie Nazwa kliknij polecenie <Wprowadź nowy element> i podaj nazwę
nowego elementu.
b. Kliknij ikonę w komórce Format, aby ustawić format daty/godziny lub liczbowy.
c. Kliknij ikonę w obszarze Obliczenie N, aby utworzyć obliczenie dla danych na
poziomie liścia.
d. Kliknij ikonę w obszarze Obliczenie C, aby utworzyć obliczenie dla zagregowanych
wyników.
e. Kliknij komórkę Wzorzec wydajności, aby wybrać sposób zastosowania metryki.
v Korzystne powyżej wartości docelowej
v Korzystne dla wartości docelowej
v Korzystne poniżej wartości docelowej
f. Kliknij listę w komórce Typ tolerancji, aby wybrać sposób liczbowego oszacowania
metryki.
v Wybierz opcję Wartość bezwzględna, aby obliczenia były wykonywane w oparciu
o nieprzetworzoną wartość rzeczywistą.
v Wybierz wartość Procent, aby obliczenia były wykonywane na procentach wartości
docelowej.
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g. Aby dodać więcej elementów do wymiaru metryki, powtórz poprzednie kroki.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Co dalej
Po utworzeniu wymiaru Metryka można utworzyć wymiar Wskaźnik metryki.

Tworzenie wymiaru Wskaźnik metryki
Wykonanie następujących kroków pozwala zbudować w programie IBM Cognos TM1
Performance Modeler wymiar Wskaźnik metryki.

O tym zadaniu
Wymiar Wskaźnik metryki zawiera listę kwalifikatorów metryk lub wskaźników, takich jak
Rzeczywiste, Element docelowy, Trend i Tolerancja. Domyślnie podczas tworzenia nowego
wymiaru wskaźnika metryki zostaje on wstępnie wypełniony przez elementy wymagane do
zbudowania kostki Metryki.
Do wymiaru wskaźnika metryki można również wprowadzić więcej elementów, które będą
wyświetlane w kostce Metryki. Na przykład można dodać element Prognoza i element Status
prognozy. Te elementy przedstawiają sposób działania metryki Rzeczywiste względem
metryki o nazwie Prognoza. W przypadku wprowadzenia do wymiaru Wskaźnik metryki
większej liczby elementów można również skonfigurować obliczenia pozwalające na
wyświetlenie wielu statusów metryk.
UWAGA:
Z wbudowanych wskaźników metryk można korzystać jedynie w postaci niezmienionej.
Nie należy ich edytować ani usuwać, ponieważ są to elementy wymagane w procesie
obsługi kart wyników. Jeśli konieczne jest utworzenie własnych wskaźników metryk,
należy je dodać do tych już wbudowanych.
Aby uzyskać więcej informacji o wymiarach Wskaźnik metryki, patrz “Wymiar Wskaźniki
metryki” na stronie 136.

Procedura
1. Na stronie powitania Karty wyników w obszarze zadania Utwórz wymiary metryk
kliknij opcję Wymiary Wskaźniki metryk.
2. Wpisz nazwę nowego wymiaru wskaźnika metryki i kliknij przycisk OK.
Uwaga: Domyślnie Typ wymiaru jest automatycznie ustawiony na wartość Wskaźniki
metryki i nie można go zmienić w trakcie tego procesu.
Zostanie wyświetlona nowa karta, która umożliwia dodawanie i edytowanie elementów
dla nowego wymiaru. Niektóre elementy są wstępnie automatycznie wypełnianie, np.
Status, Wynik i Trend.
3. Opcjonalnie można dodać więcej nowych elementów do wymiaru.
a. Aby dodać element, kliknij polecenie Wprowadź nowy element w kolumnie Nazwa
i wprowadź nazwę nowego elementu.
b. Przeprowadź edycję powiązanych właściwości.
Format
Określa, czy dane wyświetlane są w formacie liczbowym czy w formacie
daty/godziny.
Obliczenie N
Proste obliczenie wykonywane na poziomie liścia.
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Obliczenie C
Obliczenie wykonywane na wynikach zagregowanych.
Program renderujący
Określa ikonę wskaźnika, jaka będzie stosowana dla statusu lub trendu.
Kliknij dwukrotnie komórkę i wpisz jedną z następujących wartości:
v trafficLight
v metricTrend
v Pozostaw komórkę pustą, aby zamiast ikony wskaźnika była wyświetlana
wartość liczbowa.
4. Aby dodać więcej elementów do wymiaru Wskaźnik metryki, powtórz poprzednie kroki.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Co dalej
Po utworzeniu wymiaru wskaźnika metryki można utworzyć kostkę Metryki.

Tworzenie obliczeń dla wymiarów Metryka i Wskaźnik metryki
Do zdefiniowania wymiarów Metryka i Wskaźnik metryki można użyć standardowych
funkcji TM1. W przypadku wskaźników metryk można również skorzystać z zestawu funkcji
specyficznych dla obsługi kart wyników.

O tym zadaniu
Poniżej przedstawiono standardowe funkcje TM1 dla obliczeń N (poziom liścia) oraz
obliczeń C (poziom skonsolidowany), jakie można zastosować do wymiarów Metryka i
Wskaźnik metryki:
v Proste (arytmetyczne)
v Funkcje (funkcje wymiaru, funkcje TM1)
v Funkcje agregujące (tylko obliczenia C)
Więcej informacji o funkcjach standardowych TM1 zawierają następujące tematy:
v Funkcje reguł w dokumentacji IBM Cognos TM1 — Skorowidz
v Obliczenia wymiarów w dokumentacji IBM Cognos TM1 Performance Modeler —
Podręcznik użytkownika
W przypadku wymiarów Wskaźnik metryki można również zastosować następujące funkcje
wskaźnika metryki:
v
v
v
v

SCORE
SCORETREND
SCORESTATUS
CAVERAGE

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Funkcje wskaźnika metryki” na stronie 141.

Procedura
1. Aby w wymiarach metryki zastosować standardowe obliczenia i funkcje TM1, należy
skorzystać z edytora wyrażeń programu Cognos TM1 Performance Modeler.
a. W edytorze wymiarów kliknij ikonę w komórce Obliczenia N lub Obliczenia C, do
której ma zostać wprowadzone obliczenie.
Zostanie otwarty edytor wyrażeń.
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b. Korzystając z edytora wyrażeń zbuduj wymagane wyrażenie.
2. Aby dla elementów w wymiarze Wskaźnik metryki zastosować funkcje wskaźnika
metryki, wpisz funkcje bezpośrednio w komórkach Obliczenia N i Obliczenia C.

Tworzenie kostki Metryki
Po utworzeniu wymiarów Metryka i Wskaźnik metryki można w programie IBM Cognos
TM1 Performance Modeler utworzyć kostkę Metryki.

O tym zadaniu
Kostka Metryki wymaga przynajmniej następujących wymiarów:
v Jeden wymiar metryki
v Jeden wymiar wskaźnika metryki
v Jeden wymiaru czasu
Opcjonalnie można dodać inne istniejące wymiary, takie jak Położenie geograficzne czy
Produkty.
Więcej informacji na temat kostek Metryki zawiera sekcja “Kostka Metryki” na stronie 143.
Uwaga: Podczas tworzenia kostki metryki automatycznie tworzony jest również diagram
oddziaływania. Dla kostki Metryki może być utworzony tylko jeden diagram oddziaływania.

Procedura
1. Na stronie powitania Karty wyników kliknij polecenie Utwórz kostkę metryk.
2. Wprowadź nazwę nowej kostki Metryki, a następnie kliknij przycisk OK.
Zostanie wyświetlona karta umożliwiająca edytowanie nowej kostki Metryki.
3. Dodaj wymagane wymiary do kostki, przeciągając je z panelu Projekt modelu:
a. Kliknij wymiar metryki i przeciągnij go do obszaru wiersza kostki.
b. Kliknij wymiar wskaźnika metryki i przeciągnij go do obszaru kolumn kostki.
c. Kliknij wymiar czasu i przeciągnij go do obszaru kontekstu kostki.
4. Opcjonalnie do kostki Metryki można dodać więcej wymiarów, klikając je i przeciągając
do obszaru kontekstu kostki.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Co dalej
Po utworzeniu kostki Metryki można utworzyć na jej podstawie diagram karty wyników.

Edycja diagramu oddziaływania
Domyślnie diagram oddziaływania jest tworzony automatycznie podczas tworzenia kostki
Metryki. Dla kostki Metryki może być utworzony tylko ten jeden diagram oddziaływania.
Diagram oddziaływania można zdefiniować dla kostki Metryki poprzez zorganizowanie
metryki do użycia w diagramie. Metryki należy podzielić na trzy kategorie: Metryki
oddziałujące, Metryki zainteresowania i Metryki pod wpływem.

O tym zadaniu
Diagramy oddziaływania obrazują relacje pomiędzy elementami wymiarów w kostce
Metryki. Diagramy tego typu przedstawiają rzeczywistą kondycję przedsiębiorstwa poprzez
wyświetlanie wpływu jednej metryki na drugą.
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Diagram oddziaływania można utworzyć poprzez uporządkowanie metryk w następujących
trzech grupach:
v Metryki oddziałujące (przykład: Wydatki i Przychód)
v Metryki zainteresowania (na przykład Zysk)
v Metryki pod wpływem (przykład: Finansowanie badań i Premie pracownicze)
Więcej informacji na temat diagramów oddziaływania zawiera sekcja “Diagram
oddziaływania” na stronie 144.
Na poniższym rysunku przedstawiono przykład uporządkowania metryk dla diagramu
oddziaływania.

Przeciągnij metrykę do listy Metryki skoncentrowane
Edytor diagramu wpływu

1
2
3

Przeciągnij metrykę do listy Metryki poddane działaniu
Przeciągnij metrykę do listy Metryki oddziałujące

Rysunek 8. Przykład edycji diagramu oddziaływania

Procedura
1. Na stronie powitania Karty wyników kliknij polecenie Edytuj diagram oddziaływania.
2. Wybierz kostkę Metryki, jaka ma zostać użyta wraz z diagramem, a następnie kliknij
przycisk OK.
3. Przeciągnij żądane metryki z listy Kostka źródłowa na inne listy diagramu:
a. Przeciągnij metrykę do listy Metryka zainteresowania.
b. Przeciągnij metrykę do listy Metryki oddziałujące.
c. Przeciągnij metrykę do listy Metryki pod wpływem.
4. Ustaw właściwość Charakter oddziaływania dla każdej metryki oddziałującej i
poddanej działaniu.
Na liście Metryki oddziałujące lub Metryki pod wpływem kliknij komórkę Charakter
oddziaływania obok metryki i wybierz wartość:
v Pozytywny — połączenie między metrykami w diagramie jest wyświetlane jako linia
ciągła.
v Negatywny — połączenie między metrykami w diagramie jest wyświetlane jako linia
przerywana.
5. Kliknij przycisk Zapisz.
6. Kliknij zakładkę Podgląd, aby wyświetlić interaktywny podgląd diagramu.
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Co dalej
Po utworzeniu tego diagramu można utworzyć dodatkowe diagramy karty wyników lub
wdrożyć aplikację związaną z obsługą kart wyników, aby można było z niej korzystać w
programie IBM Cognos Insight.

Tworzenie mapy strategii
Zbudowanie map strategii pozwala śledzić wydajność biznesową poprzez zdefiniowanie
perspektyw i celów, a następnie odwzorowanie na nich metryk.

O tym zadaniu
Podczas tworzenia mapy strategii automatycznie tworzone są sugerowane przykładowe
perspektywy i cele. Te przykłady mogą stanowić punkt początkowy, można je edytować lub
tworzyć własne zestawienia.
Więcej informacji na temat map strategii zawiera sekcja “Mapa strategii” na stronie 146.
Edytor map strategii umożliwia porządkowanie perspektyw, celów i metryk wg następujących
hierarchii:
v Mapa strategii może obejmować wiele perspektyw.
v Każda perspektywa może obejmować wiele celów.
v Każdy cel może obejmować wiele metryk.

Procedura
1. Na stronie powitania Karty wyników kliknij polecenie Utwórz strategie.
2. Wybierz kostkę Metryki, jaka będzie używana z diagramem.
3. Wprowadź nazwę diagramu.
4. Z listy Typ strategii wybierz Mapę strategii, a następnie kliknij przycisk OK.
Zostanie otwarty edytor strategii.
5. Utwórz perspektywę:
W kolumnie Perspektywy kliknij polecenie <Wprowadź nazwę nowej perspektywy>
w komórce, wpisz nazwę nowej perspektywy, a następnie naciśnij Enter.
6. Utwórz cel:
W kolumnie Cele kliknij polecenie <Wprowadź nazwę nowego celu> w komórce obok
istniejącej perspektywy, wpisz nazwę nowego celu, a następnie naciśnij Enter.
Nowy cel został teraz powiązany z tą perspektywą.
7. Powtórz poprzednie kroki, aby utworzyć więcej perspektyw i celów.
8. Dodaj metrykę do celu:
a. Kliknij cel w kolumnie Cele.
b. Przeciągnij metrykę z listy Kostka źródłowa na listę Metryka wybranego celu.
Wybrana metryka została teraz powiązana z tym celem.
c. Powtórz te czynności, aby dodać kolejne cele i metryki.
9. Przejrzyj obliczenie statusu dla każdej perspektywy i celów w diagramie.
Domyślnie obliczenie statusu dla każdego elementu jest ustawione na wartość
Najczęstszy status. Więcej informacji na temat obliczenia statusu zawiera sekcja “Mapa
strategii” na stronie 146
a. W tabeli Mapa strategii kliknij perspektywę lub cel, dla którego zamierzasz ustawić
obliczenie statusu.
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b. Na karcie Właściwości kliknij pole Wartość dla właściwości Obliczenie statusu i
wybierz jeden z następujących typów obliczeń.
v Brak statusu - Nie przedstawia żadnego statusu dla metryki, która jest powiązana
z perspektywą lub celem.
v Najczęstszy status - Przedstawia ikonę statusu dla najczęściej występującego
statusu dla wszystkich metryk, które są powiązane z konkretną perspektywą lub
konkretnym celem.
v Najbardziej pozytywny status - Przedstawia ikonę statusu dla najbardziej
pozytywnego statusu dla wszystkich metryk, które są powiązane z konkretną
perspektywą lub konkretnym celem.
v Najmniej pozytywny status - Przedstawia ikonę statusu dla najmniej
pozytywnego statusu dla wszystkich metryk, które są powiązane z konkretną
perspektywą lub konkretnym celem.
c. Powtórz te kroki w celu zmiany obliczenia statusu dla innych perspektyw lub celów.
10. Dodaj połączenia do diagramu:
Połączenia powodują wyświetlenie strzałki pomiędzy dwoma celami w diagramie.
a. W edytorze diagramów kliknij zakładkę Połączenia.
Twoja lista perspektyw i celów zostanie wyświetlona w tabeli Mapa strategii. Lista
połączeń dla diagramu zostanie wyświetlona w tabeli Połączenia po prawej stronie.
b. W celu utworzenia połączenia przeciągnij cel z tabeli Mapa strategii do kolumny
Od w tabeli Połączenia.
c. Przeciągnij inny cel do kolumny Do.
d. Powtórz powyższe kroki, aby utworzyć więcej połączeń pomiędzy parami celów.
11. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać diagram.
12. Kliknij zakładkę Podgląd, aby wyświetlić interaktywny podgląd diagramu.

Co dalej
Po utworzeniu tego diagramu można utworzyć więcej diagramów karty wyników lub wdrożyć
rozwiązanie związane z obsługą kart wyników, aby można było z niego korzystać w
programie IBM Cognos Insight.

Tworzenie niestandardowego diagramu karty wyników
Istnieje możliwość utworzenia diagramu niestandardowego poprzez zaimportowanie pliku
graficznego i nałożenie na niego punktów danych wymiaru metryki.

O tym zadaniu
Można zaimportować i używać dowolne typy plików graficznych przedstawione poniżej:
v PNG
v GIF
v BMP
v JPEG
Więcej informacji na temat diagramów niestandardowych zawiera sekcja “Diagram
niestandardowy” na stronie 149.

Procedura
1. Na stronie powitania Karty wyników kliknij polecenie Utwórz diagram
niestandardowy.
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2. Wybierz kostkę Metryki, jaka będzie używana z diagramem.
3. Wpisz nazwę diagramu i kliknij przycisk OK.
Zostanie otwarty edytor diagramów niestandardowych.
4. Wybierz obraz tła dla diagramu:
a. Aby użyć jednego z udostępnionych obrazów przykładowych, kliknij listę Obraz w
tle i wybierz obraz.
b. Aby użyć własnego obrazu, kliknij listę Obraz w tle i kliknij opcję Przeglądaj.
5. Ustaw wymiar podstawowy, jaki chcesz zastosować:
Kliknij listę Wymiar podstawowy i wybierz wymiar główny, aby użyć go w swoim
diagramie.
6. Krok opcjonalny: Wybierz wymiar dodatkowy oraz kontekst, jaki chcesz zastosować:
a. Kliknij listę rozwijaną Wymiar dodatkowy, aby wybrać drugi wymiar dla
diagramu.
b. Kliknij listę Kontekst wymiaru dodatkowego, aby wybrać element wymiaru z
wymiaru dodatkowego.
7. Umieść elementy wymiaru na obrazie:
Kliknij element wymiaru i przeciągnij go z listy Kostka źródłowa, a następnie umieść
na obrazie.
8. Aby usunąć punkt danych z obrazu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie
kliknij przycisk Usuń.
9. Przeprowadź edycję właściwości obrazu i opcji zmiany rozmiaru:
v Nieprzezroczystość
v Zachowaj współczynnik kształtu obrazu
v Poziomo
v Pionowo
v Aby ustawić jednostki miary dla obrazu, wybierz wartość Piksele lub Procent.
10. Kliknij przycisk Zapisz.

Kontrolowanie sposobu wyświetlania i formatowania wartości
tolerancji
Istnieją pewne ograniczenia dotyczące wyświetlania w różnych formatach w tym samym
wymiarze w widoku kostki. Z tego powodu nie można wyświetlać w różnych typach
formatowania, np. wartości bezwzględnej i wartości procentowej, w kolumnie Tolerancja
kostki Metryki. Jednak w kostce Metryki można utworzyć specjalną kolumnę Wartość
tolerancji, aby wyświetlać wartości sformatowane w sposób zgodny z każdą metryką w
kostce.

Zanim rozpoczniesz
Przed wykonaniem tych kroków należy najpierw utworzyć kostkę Metryki dla rozwiązania
związanego z obsługą kart wyników.

O tym zadaniu
Kroki przeznaczone do utworzenia specjalnej kolumny Wartość tolerancji obejmują tworzenie
nowego elementu w wymiarze Wskaźniki metryk i dodanie obliczenia kostki dla tego
elementu.
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Następujący rysunek przedstawia przykład kostki Metryki z kolumną Wartość tolerancji,
która przedstawia wartości w tym samym formacie, w jakim jest powiązana metryka w
każdym wierszu.

Rysunek 9. Przykłady kostki Metryki z kolumną Wartość tolerancji

W tym przykładzie wykorzystano kostkę Metryki o nazwie Karty wyników, wymiar metryk o
nazwie Metryki i wymiar wskaźników metryki o nazwie Wskaźniki metryk.

Procedura
1. Utwórz nowy element Wartość tolerancji w wymiarze Wskaźniki metryk.
a. Otwórz wymiar Wskaźniki metryk dla kostki Metryki.
b. Dodaj nowy element do wymiaru. Na przykład dodaj nowy element o nazwie Wartość
tolerancji.
Informacje na temat dodawania elementów do wymiaru Wskaźniki metryk zawiera
sekcja “Tworzenie wymiaru Wskaźnik metryki” na stronie 153.
Ważne: Nie stosuj żadnego formatowania do nowego elementu.
c. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wymiar.
2. Dodaj obliczenie kostki do kostki Metryki.
W tym przykładzie przyjęto założenie, że wymiar Wskaźniki metryki jest ustawiony jako
tytuł kolumny dla kostki Metryki.
a. Otwórz kostkę Metryki dla karty wyników.
b. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny Wartość tolerancji i wybierz
opcję Utwórz obliczenie dla kostki.
c. Zaakceptuj domyślną nazwę dla nowego obliczenia lub wprowadź własne.
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d. Kliknij przycisk OK.
Dla nowego obliczenia zostanie otwarta karta Edytor wyrażeń.
e. W Edytorze wyrażeń zaznacz pole wyboru Połącz poziom liści i skonsolidowany.
Wybór tej opcji spowoduje zastosowanie obliczenia względem wszystkich komórek w
kolumnie Wartość tolerancji.
f. Dodaj następujące wyrażenie do karty Wyrażenie na poziomie liści i
skonsolidowanym.
=ABS(IF Metrics.tolerancetype = 1
then [Metric Indicators]:Tolerance
else [Metric Indicators]:Tolerance * [Metric Indicators]:Target )

Wskazówka: Można również skorzystać z drzewa obiektów na karcie Warunki w
celu przeciągania nazwa atrybutów i obiektów do wyrażenia. Na przykład przeciągnij
atrybut Typ tolerancji z wymiaru Metryki, a następnie przeciągnij elementy Element
docelowy i Tolerancja z wymiaru Wskaźniki metryk do wyrażenia.
g. Kliknij przycisk OK, aby zapisać wyrażenie i zastosować je względem kostki
Metryki.

Wyniki
Po wykonaniu tych czynności w kolumnie Wartość tolerancji, w kostce Metryki, wartości
zostaną wyświetlone w formacie zgodnym z powiązaną metryką w każdym wierszu.

Dodawanie danych do kostki Metryki
Po utworzeniu obiektów kart wyników można użyć różnych metod dodawania danych do
kostki Metryki.

O tym zadaniu
Użyj kostki Metryki jako podstawowego sposobu wprowadzania danych TM1 do rozwiązania
związanego z obsługą kart wyników. W tym celu należy dodać dane do komórek
Rzeczywiste, Element docelowy i Tolerancja dla każdej metryki w kostce.
Na przykład, aby obliczyć wartości wskaźnika metryki dla metryki Przychód:
1. Najpierw należy zapełnić komórki wskaźników metryki Rzeczywiste i Element docelowy,
wprowadzając wartości odpowiednie dla metryki Przychód.
2. Następnie wprowadź wartość Tolerancja, aby zdefiniować dozwolony zakres w celu
porównywania wartości rzeczywistej z przychodem docelowym.
3. Wartości w komórkach Rzeczywiste, Element docelowy i Tolerancja będą stanowiły
podstawę do obliczeń innych wartości wskaźników metryki, takich jak Status, Trend i
Wariancja.
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Kostka Metryki Dodawanie danych do komórek Rzeczywiste, Element docelowy i Tolerancja, dla każdej metryki

W celu wprowadzenia danych do komórek Rzeczywiste, Element docelowy i Tolerancja
można zastosować dowolną standardową metodę wprowadzania danych do produktu TM1.

Procedura
v Wprowadź dane ręcznie:
Wprowadź wartości bezpośrednio do komórek kostki metryki. Ręczne wprowadzanie
danych zostało opisane w dokumentacji IBM Cognos TM1 - Podręcznik użytkownika, IBM
Cognos TM1 Applications - Podręcznik, IBM Cognos TM1 Web - Podręcznik użytkownika,
i IBM Cognos Insight - Podręcznik użytkownika.
v Zastosuj rozmieszczanie danych:
Rozmieść wartości w zakresie komórek w widoku lub rozmieść wartości do elementów
podrzędnych konsolidacji, zgodnie z opisem w temacie Korzystanie z rozmieszczania
danych w dokumentacji IBM Cognos TM1 - Podręcznik użytkownika.
v Zaimportuj dane za pomocą programu Cognos TM1 TurboIntegrator:
Utwórz proces TurboIntegrator, aby zaimportować dane z obsługiwanego źródła danych do
kostki, zgodnie z opisem w dokumentacji IBM Cognos TM1 - Podręcznik programu
TurboIntegrator.
v Zastosuj obliczenia oparte na regułach:
Ręcznie utwórz reguły, które definiują dane dla kostki, zgodnie z opisem w dokumentacji
IBM Cognos TM1 Rules Guide. Można również zdefiniować obliczenie kostki lub
obliczenia wymiarów, aby wygenerować reguły definiujące dane na poziomie kostki lub
wymiaru. Na przykład, można wprowadzić wartość globalną lub wyrażenie globalne dla
Tolerancji w edytorze Wskaźniki metryk, które spowodują zastosowanie tego samego
poziomu tolerancji względem wszystkich metryk w kostce Metryki.
Szczegółowe informacje na temat obliczeń kostek zawiera sekcja Obliczenia kostek w
dokumentacji IBM Cognos TM1 Performance Modeler - Podręcznik.
Szczegółowe informacje na temat obliczeń wymiarów zawiera sekcja Obliczenia
wymiarów, która jest dostępna również w dokumentacji IBM Cognos TM1 Performance
Modeler - Podręcznik.

Wdrażanie rozwiązania związanego z obsługą kart wyników na
serwer TM1 Server
Po utworzeniu rozwiązania związanego z obsługą kart wyników w programie IBM Cognos
TM1 Performance Modeler można wdrożyć je na serwer TM1 Server w celu udostępnienia
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innym użytkownikom do współużytkowania. Będą oni mogli wówczas wyświetlać diagramy
kart wyników za pośrednictwem programu IBM Cognos Insight i tworzyć z nimi interakcje w
celu monitorowania wydajności biznesowej.

Procedura
1. W panelu Projekt aplikacji kliknij prawym przyciskiem myszy folder Aplikacje, a
następnie kliknij kolejno opcje Nowe, Aplikacja.
2. Wprowadź nazwę dla aplikacji.
3. W menu Typ aplikacji wybierz opcję Centralne.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Przeciągnij obiekt widoku kostki z kostki metryk, której zamierzasz użyć, do obszaru
Widoki planisty, dla nowej aplikacji.
Uwaga: Obiekty widoku kostki metryk można dodawać tylko do aplikacji. Nie można
natomiast dodawać do niej pojedynczych diagramów oddziaływania lub strategii.
Domyślnie wdrożone są wszystkie diagramy powiązane z wybranymi dla aplikacji
widokami.
6. W sekcji Klienty dla nowej aplikacji:
a. Wybierz opcję Cognos Insight — podłączona lub Cognos Insight — rozproszona,
a następnie kliknij opcję Domyślne, aby wprowadzić ustawienia domyślne.
b. Upewnij się, czy opcja TM1 Application Web nie jest zaznaczona.
7. Zapisz aplikację.
8. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, a następnie wybierz opcję Wdróż
aplikację.
9. Korzystając z programu IBM Cognos TM1 Applications aktywuj i otwórz aplikację.
a. Otwórz program IBM Cognos TM1 Applications i przejdź do strony portalu.
b. Kliknij ikonę Odśwież na pasku narzędzi.
Dostępne aplikacje są widoczne na liście Nazwa, w tabeli Moje aplikacje.
c. Aby aktywować aplikację, w kolumnie Działania kliknij ikonę Aktywuj aplikację.
d. Aby otworzyć aplikację, kliknij jej nazwę.
Po zaktualizowaniu strony konieczne może być kliknięcie nazwy aplikacji po raz
drugi.
Rozwiązanie związane z obsługą kart wyników zostanie otwarte w programie Cognos
Insight.

Co dalej
Po otwarciu programu Cognos Insight można wyświetlać obiekty i diagramy karty wyników
zawarte w rozwiązaniu związanym z obsługą kart wyników i tworzyć z nimi interakcje.

Wdrażanie rozwiązania związanego z obsługą kart wyników
jako aplikacji rozproszonej
W celu wdrożenia rozwiązania związanego z obsługą kart wyników jako aplikacji
rozproszonej dla programu IBM Cognos Insight wymagane jest wykonanie konkretnego
zestawu kroków.

O tym zadaniu
Te kroki dotyczą następujących produktów: IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM
Cognos TM1 Applications i IBM Cognos Insight.
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Procedura
1. Skonfiguruj specjalny katalog na potrzeby obsługi lokalnej kopii obiektów TM1:
Określ lokalizację katalogu, korzystając z parametru DistributedPlanningOutputDir
w pliku konfiguracyjnym Tm1s.cfg na serwerze Cognos TM1.
Ten parametr definiuje katalog, do którego zapisywane są elementy TUnit w przypadku
wdrożenia aplikacji rozproszonej Cognos Insight.
Na przykład: DistributedPlanningOutputDir=<location of the tunit directory>
Więcej informacji na temat tego parametru zawiera temat
„DistributedPlanningOutputDir” w dokumentacji IBM Cognos TM1 - Podręcznik
instalowania i konfigurowania.
2. Utwórz aplikację w produkcie IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Na przykład
utwórz aplikację typu Zatwierdzanie.
a. Użyj wymiaru Położenie geograficzne jako podstawy dla hierarchii zatwierdzania w
aplikacji zatwierdzania.
b. Upewnij się, że wymiar hierarchii zatwierdzania zawiera węzeł nadrzędny dla
wymiaru. Na przykład dodaj wymiar Świat, aby umożliwić zwijanie elementów
Ameryka Północna, Europa i innych do elementu nadrzędnego.
c. Dla tego wymiaru utwórz nowy podzbiór niedynamiczny i użyj go jako podzbioru dla
hierarchii zatwierdzania.
3. Skonfiguruj aplikację jako aplikację w trybie rozproszonym.
a. W sekcji Klienty wybierz opcję Cognos Insight - rozproszona.
b. W sekcji Ustawienia wybierz opcję Włącz zaawansowane modelowanie.
Ta opcja umożliwia zdefiniowanie zależności ręcznych dla kostek sterujących.
c. Kliknij Menu działań > Pokaż obiekty sterujące, aby wyświetlić obiekty sterujące
TM1.
d. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij opcję Odśwież.
Pod aplikacją zostanie automatycznie utworzony folder Zależności ręczne. Gdy
folder Zależności ręczne pojawi się pod aplikacją w drzewie projektu, wówczas
możliwe będzie dodanie wymaganych kostek sterujących do tego folderu.
4. Przeciągnij i upuść kostki sterujące dla powiązanych diagramów kart wyników do folderu
Zależności ręczne:
Kostki sterujące dla diagramów kart wyników można znaleźć, szukając następujących
konwencji nazewnictwa:
v Diagram oddziaływania - }MI_metrics_cube_name
v Diagram mapy strategii - kostka sterująca o dokładnie takiej samej nazwie, co mapa
strategii. Na przykład: Strategy_map_name.
v Diagram niestandardowy - kostka sterująca o dokładnie takiej samej nazwie, co
diagram niestandardowy. Na przykład: Custom_diagram_name.
5. Zapisz, sprawdź poprawność aplikacji i przeprowadź wdrożenia aplikacji:
a. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, a następnie kliknij opcję Zapisz
aplikację.
b. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, a następnie kliknij opcję Sprawdź
aplikację.
c. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, a następnie kliknij opcję Wdróż
aplikację.
6. W portalu Cognos TM1 Applications odszukaj zapisaną aplikację na liście i kliknij ikonę
Aktywuj, aby ją aktywować.
7. Otwórz produkt Cognos Insight i utwórz oraz opublikuj własny kokpit:
a. Otwórz produkt Cognos Insight z paska narzędzi portalu Cognos TM1 Applications.
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b. W produkcie Cognos Insight nawiąż połączenie z serwerem TM1 i wybierz aplikację,
która została wdrożona.
Kliknij opcje Działania > Połącz z systemem IBM Cognos TM1, zaloguj się,
wybierz serwer Planning Server, na którym znajduje się aplikacja, a następnie kliknij
opcję Połącz.
c. Utwórz własny kokpit za pomocą obiektów związanych z obsługą kart wyników, w
tym również korzystając z diagramów kart wyników, które zostały dodane do folderu
Zależności ręczne.
d. Opublikuj kokpit, ale nie wybieraj opcji Publikowanie i dystrybucja.
Kliknij opcje Działania > Publikuj, a następnie kliknij opcję Publikuj.
To spowoduje zaktualizowanie Twojej aplikacji na serwerze TM1.
8. W portalu Cognos TM1 Applications otwórz swoją aplikację dla jednego z węzłów w
trybie rozproszonym.
Powinien pojawić się utworzony kokpit, ale w trybie rozproszonym.

Obsługa kart wyników i bezpieczeństwo
W celu skonfigurowania różnych typów zabezpieczeń na poziomie obiektów dla
użytkowników obsługujących karty wyników można zastosować standardowe kroki
konfigurowania zabezpieczeń produktu IBM Cognos TM1. Zabezpieczenia na poziomie
obiektu można skonfigurować dla obiektów opartych na różnych przypadkach użycia.
Przed opublikowaniem zabezpieczeń w rozwiązaniu związanym z obsługą kart wyników
przejrzyj i zastosuj wymagane zabezpieczenia dla obiektów kart wyników. Zabezpieczenia
obiektów kart wyników można stosować podczas tworzenia tych obiektów, albo po
zakończeniu tego procesu.
W zależności od tego, jakie zabezpieczenia zastosowano, dla użytkowników, którzy będą
podejmować próby interakcji z obiektami kart wyników, będą wyświetlane komunikaty z
informacją o braku wymaganych uprawnień. W niektórych przypadkach użytkownicy nie
będą mogli w ogóle wyświetlać obiektów kart wyników.
W celu skonfigurowania tych zabezpieczeń użytkownik musi należeć do grupy TM1 ADMIN
lub SecurityAdmin.
Aby zastosować ustawienia zabezpieczeń, użyj programu IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.

Przypadki użycia zabezpieczeń związanych z obsługą kart
wyników
W celu ustalenia poziomu zabezpieczeń wymaganego dla konkretnych obiektów kart
wyników można posłużyć się następującymi przykładami. Przykłady zostały uporządkowane
w następującej kolejności: od minimalnego poziomu wymaganych zabezpieczeń do większej
liczby zabezpieczeń dla pojedynczych obiektów kart wyników i elementów wymiarów.

Nadawanie minimalnych praw dostępu do obiektów kart
wyników dla użytkowników, którzy nie są administratorami
Wykorzystaj poniższe informacje, aby określić i skonfigurować minimalne prawa dostępu do
wszystkich obiektów kart wyników na kliencie, dla użytkowników, którzy nie są
administratorami. Do klientów należą programy IBM Cognos Insight i IBM Cognos TM1
Web. Przedstawione kroki dotyczą wszystkich obiektów kart wyników: kostki metryk,
diagram oddziaływania, diagram mapy strategii i niestandardowy diagram oddziaływania.
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O tym zadaniu
W programie IBM Cognos TM1 obiekty, względem których można zastosować
zabezpieczenia to obiekty zwykłe (zdefiniowane przez użytkownika) lub obiekty sterujące
(zdefiniowane przez system). Należą do nich kostki, wymiary i elementy wymiaru. W
przypadku stosowania zabezpieczeń względem obiektów kart wyników konieczne może być
zastosowanie zabezpieczeń względem obiektów normalnych i obiektów sterujących, takich
jak kostki, wymiary i elementy wymiarów.
Interesują nas cztery obiekty: kostka metryk, diagram oddziaływania, diagram mapy strategii
oraz diagram niestandardowy. Kostka Karta wyników jest normalnym, definiowanym przez
użytkownika obiektem TM1, ale diagram oddziaływania, mapa strategii i diagram
niestandardowy są reprezentowane przez obiekty sterujące definiowane przez system.
Użytkownik potrzebuje praw READ do wszystkich obiektów kart wyników, ponieważ tylko
wówczas może on wyświetlać i wchodzić w interakcje z obiektami w produkcie Cognos
Insight lub w produkcie Cognos TM1 Web.
Uwaga: W celu wyświetlania informacji na temat obiektów normalnych i obiektów
sterujących dla kart wyników otwórz panel Model w programie IBM Cognos TM1
Performance Modeler i kliknij obiekt. Informacje na temat obiektu i powiązanych z nim
obiektów są wyświetlane na karcie Właściwości.
Kostka Metryki
Kostka Metryki - lub formularz planistyczny kart wyników - zawierają obiekty
normalne. Na przykład typowa kostka metryk o nazwie Karta wyników zawiera
cztery wymiary o nazwach: Metryki, Wskaźniki, Położenie geograficzne i Czas.
Diagram oddziaływania
Diagram oddziaływania obejmuje kombinację obiektów normalnych i obiektów
sterujących. Nazwa obiektu jest zależna od nazwy powiązanej kostki metryk dla
diagramu. Na przykład: typowy diagram oddziaływania dla kostki metryk o nazwie
Karta wyników zawiera jedną kostkę o nazwie }MI_Scorecard i trzy wymiary o
nazwach Metrics, }MI_Scorecard_I i }MI_Scorecard_D.
Diagram mapy strategii
Diagram mapy strategii obejmuje kombinację obiektów normalnych i obiektów
sterujących. Na przykład mapa strategii o nazwie Zbilansowana karta wyników jest
zdefiniowana przez kostkę sterującą o tej samej nazwie - Zbilansowana karta
wyników. Obejmuje cztery wymiary — trzy wymiary normalne o nazwie Położenie
geograficzne, Czas, Wskaźniki i jeden wymiar sterujący o nazwie Zbilansowana
karta wyników.
Diagram niestandardowy
Diagram niestandardowy obejmuje kombinację obiektów normalnych i obiektów
sterujących. Na przykład diagram niestandardowy o nazwie Niestandardowy zawiera
jedną kostkę sterującą — również o nazwie Niestandardowy — i trzy wymiary.
Wymiary obejmują jeden wymiar normalny o nazwie Metryki i dwa wymiary
sterujące o nazwach }MD_Scorecard}_Custom_I i }MD_Scorecard}_Custom_D.

Procedura
1. Utwórz początkową konfigurację dla tego scenariusza.
W programie Cognos TM1 Performance Modeler zaloguj się jako administrator i wykonaj
następujące czynności:

166

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Wersja 10.2.0: Podręcznik użytkownika

a. Utwórz kostkę metryk o nazwie Karta wyników, która będzie zawierała wymiary
Metryki, Wskaźniki, Położenie geograficzne i Czas.
b. Skonfiguruj diagram oddziaływania zawierający co najmniej jeden wpływ.
c. Utwórz diagram mapy strategii, wykorzystując wartości domyślne.
d. Utwórz diagram niestandardowy i dodaj punkt do Stanów Zjednoczonych.
e. Utwórz aplikację typu centralnego i przeprowadź jej wdrożenie do portalu Cognos
TM1 Applications.
2. Utwórz obszar roboczy w programie Cognos Insight:
a. Z portalu Cognos TM1 Applications zaloguj się jako administrator i otwórz
aplikację/obszar roboczy w programie Cognos Insight.
b. W programie Cognos Insight dodaj następujące cztery obiekty do kanwy: kostkę
metryk, diagram mapy strategii, diagram niestandardowy i diagram oddziaływania.
c. Zapisz obszar roboczy.
3. W programie Cognos TM1 Performance Modeler utwórz użytkownika o nazwie
nonadmin i przypisz go do grupy nonadmingroup.
Ten użytkownik może otworzyć i wyświetlić wszystkie obiekty kart wyników z produktu
Cognos TM1 Applications i z Cognos Insight.
4. Ustaw zabezpieczenia komórki za pomocą komórki sterującej CubeSecurity.
Grupa nonadmingroup potrzebuje następujących praw dostępu do konkretnych kostek:
a. Aby umożliwić wyświetlanie kostki metryk, nadaj grupie nonadmingroup
uprawnienie READ do kostki Karta wyników.
b. Aby umożliwić wyświetlanie wszystkich diagramów kart wyników, nadaj grupie
nonadmingroup uprawnienie READ do następujących kostek sterujących:
v }MD_Scorecard}_Custom
v }MI_Scorecard
v }MS_Scorecard}_Balanced Strategy
Uwaga: W przypadku pracy z kostką sterującą CubeSecurity pełne nazwy kostek
sterujących dla diagramu mapy strategii i diagramu niestandardowego są wyświetlane
odpowiednio z przedrostkiem }MS_metrics_cube_name}_ i przedrostkiem
}MD_metrics_cube_name}_.
5. Ustaw zabezpieczenia wymiaru za pomocą kostki sterującej DimensionSecurity.
Grupa nonadmingroup potrzebuje następujących praw dostępu do konkretnych
wymiarów:
a. Jeśli uprawnienie READ zostało nadane kostce Karty wyników w poprzednich
krokach, program TM1 automatycznie nadał użytkownikowi uprawnienie READ do
wymiarów w kostce Karty wyników. Prawa są przekazywane kaskadowo w dół.
b. Jeśli uprawnienie READ nadano kostkom sterującym }MD_Scorecard}_Custom,
}MI_Scorecard i }MS_Scorecard}_Balanced Strategy w poprzednich krokach,
wówczas program TM1 automatycznie nadał użytkownikowi uprawnienie READ do
wymiarów w kostkach sterujących }MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard i
}MS_Scorecard}_Balanced Strategy.
c. Nadaj grupie nonadmingroup uprawnienie READ do wymiaru }Cubes.
6. Opcjonalnie można skonfigurować zabezpieczenia na poziomie elementu dla wszystkich
wymiarów, które tworzą kostkę metryk.
Jeśli zabezpieczenia zostaną skonfigurowane zgodnie z opisem w poprzednich krokach,
wówczas grupa nonadmingroup otrzyma uprawnienie READ do wszystkich zbiorów
elementów we wszystkich wymiarach, które tworzą kostkę metryk. W celu wyświetlania
przekrojów kostki użytkownicy muszą mieć uprawnienia READ do wymiarów, które
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tworzą kostkę. W celu zmodyfikowania i doprecyzowania tych ustawień należy ręcznie
ustawić zabezpieczenia elementów lub utworzyć dla nich reguły.

Blokowanie dostępu do obiektów kart wyników
W tym przypadku użycia przedstawiamy blokowanie dostępu użytkownika do różnych
obiektów kart wyników. Do tych obiektów należą: kostka metryk, diagram mapy strategii,
diagram niestandardowy i diagram oddziaływania.

O tym zadaniu
W tym przypadku użycia administrator tworzy obszar roboczy w produkcie IBM Cognos
Insight obejmujący cztery obiekty obsługi kart wyników. Następnie należy utworzyć czterech
nowych użytkowników i skonfigurować zabezpieczenia, aby ograniczyć dostęp każdego
użytkownika do wyświetlania jednego z obiektów kart wyników.

Procedura
1. Aby zablokować dostęp do diagramu mapy strategii:
a. Utwórz użytkownika NA_no_balanced i przypisz go do grupy
NA_No_Balance_Group.
b. Nadaj grupie NA_No_Balance_Group minimalne uprawnienia wymagane do
wyświetlania wszystkich obiektów kart wyników.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Nadawanie minimalnych praw
dostępu do obiektów kart wyników dla użytkowników, którzy nie są
administratorami” na stronie 165.
c. Usuń uprawnienie READ grupy NA_No_Balance_Group do kostki kart wyników
}MS_Scorecard}_Balanced.
d. Zaloguj się do portalu IBM Cognos TM1 Applications jako użytkownik
NA_no_balanced i otwórz aplikację w produkcie Cognos Insight Connected.
Ten użytkownik będzie mógł wyświetlać, wchodzić w interakcje i przeciągać nowe
obiekty następujących typów na kanwę: kostka metryki, diagram niestandardowy i
diagram oddziaływania.
Użytkownik powinien widzieć widget diagramu mapy strategii, ale ten widget
powinien zawierać tylko komunikat o błędzie wyjaśniający, że użytkownik nie ma
dostępu do widoku zawartości widgetu.
Użytkownik nie powinien widzieć ikony mapy strategii w drzewie obiektów, zatem
ikona będzie niedostępna do przeciągnięcia na kanwę.
2. Aby zablokować dostęp do diagramu niestandardowego:
a. Utwórz użytkownika NA_no_custom i przypisz go do grupy NA_No_Custom_Group.
b. Nadaj grupie NA_No_Custom_Group minimalne uprawnienia wymagane do
wyświetlania wszystkich obiektów metryk.
c. Usuń uprawnienie READ grupy NA_No_Custom_Group do kostki
}MD_Scorecard}_Custom.
d. Zaloguj się do portalu Cognos TM1 Applications jako użytkownik NA_no_custom i
otwórz aplikację w produkcie Cognos Insight Connected.
Ten użytkownik będzie mógł wyświetlać, wchodzić w interakcje i przeciągać nowe
obiekty następujących typów na kanwę: kostka metryki, diagram mapy strategii i
diagram oddziaływania.
Użytkownik powinien widzieć widgetu diagramu niestandardowego, ale ten widget
powinien zawierać tylko komunikat o błędzie wyjaśniający, że użytkownik nie ma
dostępu do widoku zawartości widgetu.
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Użytkownik nie powinien widzieć ikony diagramu niestandardowego w drzewie
obiektów, zatem ikona będzie niedostępna do przeciągnięcia na kanwę.
3. Aby zablokować dostęp do diagramu oddziaływania:
a. Utwórz użytkownika NA_no_impact i przypisz go do grupy NA_No_Impact_Group.
b. Nadaj grupie NA_No_Impact_Group minimalne uprawnienia wymagane do
wyświetlania wszystkich obiektów metryk.
c. Usuń uprawnienie READ grupy NA_No_Impact_Group do kostki }MI_Scorecard.
d. Zaloguj się do portalu Cognos TM1 Applications jako użytkownik NA_no_impact i
otwórz aplikację w programie Cognos Insight Connected.
Ten użytkownik będzie mógł wyświetlać, wchodzić w interakcje i przeciągać nowe
obiekty następujących typów na kanwę: kostka metryki, diagram mapy strategii i
diagram niestandardowy.
Użytkownik powinien widzieć widget diagramu oddziaływania, ale ten widget
powinien zawierać tylko czytelny komunikat o błędzie wyjaśniający, że użytkownik
nie ma dostępu do widoku zawartości widgetu.
Użytkownik nie powinien widzieć ikony diagramu oddziaływania w drzewie
obiektów, zatem ikona będzie niedostępna do przeciągnięcia na kanwę.
4. Aby zablokować dostęp do kostki metryki Karta wyników:
a. Utwórz użytkownika NA_no_scorecard i przypisz go do grupy
NA_No_Scorecard_Group.
b. Nadaj grupie NA_No_Scorecard_Group minimalne uprawnienia wymagane do
wyświetlania wszystkich obiektów metryk.
c. Usuń uprawnienie READ grupy NA_No_Impact_Group do kostki Karta wyników.
d. Upewnij się, że użytkownik nadal ma prawa do wymiarów, które tworzą kostkę kart
wyników: Położenie geograficzne, Wskaźniki, Metryki i Czas.
e. Zaloguj się do portalu Cognos TM1 Applications jako użytkownik NA_no_scorecard
i otwórz aplikację w produkcie Cognos Insight Connected.
W tym momencie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Ograniczanie dostępu do poszczególnych metryk w wymiarze
Metryki
W tym przypadku użycia przedstawiono blokowanie dostępu użytkownika do jednej z metryk
w wymiarze metryk, np. do metryki Sprzedaż. Ten przykład przedstawia, w jaki sposób
poszczególne metryki wpływają na cztery główne obiekty obsługi kart wyników: na kostkę
metryk, diagram mapy strategii, diagram niestandardowy i diagram oddziaływania.

O tym zadaniu
W tym przypadku użycia administrator tworzy obszar roboczy w produkcie IBM Cognos
Insight obejmujący cztery obiekty obsługi kart wyników, które znajdują się już na kanwie.
W tym przykładzie wykorzystano następującą konfigurację obiektów obsługi kart wyników:
v Wymiar metryk zawiera cztery metryki: Przychód, Wydatki, Liczba pracowników i
Sprzedaż.
v Diagram oddziaływania zawiera Sprzedaż jako metrykę oddziałującą dla Przychodu.
v Mapa strategii zawiera Sprzedaż jako metrykę wybraną dla celu Zwiększ przychody.
v Diagram niestandardowy korzysta z udostępnionego przykładowego obrazu mapy świata i
zawiera punkt obejmujący Sprzedaż w Kanadzie.
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Procedura
Blokowanie metryki Sprzedaż:
1. Utwórz użytkownika NA_no_metric i przypisz go do grupy NA_No_Metric_Group.
2. Przyznaj grupie NA_No_Metric_Group minimalne prawa wymagane do wyświetlenia
wszystkich obiektów metryki.
Więcej informacji zawiera sekcja “Nadawanie minimalnych praw dostępu do obiektów
kart wyników dla użytkowników, którzy nie są administratorami” na stronie 165.
3. Usuń uprawnienie READ grupy NA_No_Metric_Group do elementu Sprzedaż w
wymiarze Metryki.
4. Odniesienie do metryki Sprzedaż jest również przechowywane w wymiarze sterującym
dla mapy strategii. Usuń uprawnienie READ grupy NA_No_Metric_Group do elementu
Sprzedaż w wymiarze karty wyników }MS_Scorecard}_Balanced.
5. Zaloguj się do portalu IBM Cognos TM1 Applications jako użytkownik NA_no_metric i
otwórz aplikację w produkcie Cognos Insight Connected.
Ten użytkownik będzie mógł wyświetlać, wchodzić w interakcje i przeciągać na kanwę
nowe obiekty kart wyników: formularz planistyczny kart wyników, diagram mapy
strategii, diagram niestandardowy i diagram oddziaływania.
Dla użytkownika widoczne będą wszystkie cztery widgety obsługi kart wyników, ale nie
będą widoczne żadne odniesienia do metryki Sprzedaż w następujących obiektach:
v Kostka Metryki/Formularz planistyczny Karta wyników - Metryka Sprzedaż nie będzie
widoczna w formularzu planistycznym.
v Diagram Mapa strategii - Metryka Sprzedaż nie będzie widoczna w podpowiedzi
wyświetlanej po umieszczeniu wskaźnika myszy. Metryka nie wpływa również na
licznik statusu w celu Zwiększ przychody.
v Diagram niestandardowy - Punkt Sprzedaż nie będzie widoczny w diagramie
niestandardowym.
v Diagram oddziaływania - Gdy przychody znajdują się w metryce objętej obszarem
aktywności, wówczas nie będą widoczne żadne obiekty przylegające do tej metryki.

Ograniczanie dostępu do perspektyw i celów opracowywania
kart wyników
Ten przykład przedstawia skutki przyznania użytkownikowi praw dostępu typu NONE do
jednego z celów na diagramie Mapa strategii.

O tym zadaniu
W celu skonfigurowania tego scenariusza nadaj prawo dostępu NONE celowi Zwiększ
przychody w diagramie Mapa strategii o nazwie Balanced Strategy.
Perspektywy i cele dla mapy strategii są zawarte w wymiarze sterującym. Na przykład mapa
strategii o nazwie Balanced Strategy jest zdefiniowana przez kostkę sterującą o tej samej
nazwie — Balanced Strategy. Perspektywy i cele dla mapy strategii są zdefiniowane w
wymiarze sterującym, który również ma tę samą nazwę — Balanced Strategy.

Procedura
1. Wyświetl obiekty sterujące TM1:
W programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler kliknij Menu działań > Pokaż
obiekty sterujące.
2. Ustaw zabezpieczenia dla elementów wymiaru sterującego:
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a. W panelu Projekt modelu w programie Cognos TM1 Performance Modeler kliknij
prawym przyciskiem myszy wymiar sterujący Balanced Strategy i wybierz opcje
Konfiguruj zabezpieczenia > Ustaw prawa dostępu dla > Elementy.
b. Możesz wybrać grupę, np. grupę o nazwie No_Objective, i przypisać prawo dostępu
WRITE wszystkim perspektywom i celom za wyjątkiem celu Finanse, Zwiększ
przychody.
Temu celowi można przypisać prawo dostępu NONE dla grupy No_Objective.
3. Uzyskaj dostęp do obiektu w produkcie IBM Cognos Insight:
a. Otwórz produkt Cognos Insight jako użytkownik z grupy No_Objective.
b. Przeciągnij diagram mapy strategii na obszar roboczy.
Diagram mapy strategii jest pusty i wyświetlony zostanie błąd.
Błąd - Nie masz uprawnień do tej perspektywy albo do tego celu.

Przesyłanie obiektów kart wyników
Za pomocą funkcji przesyłania w programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler można
przesyłać obiekty kart wyników z jednego środowiska IBM Cognos TM1 do innego.
Poniżej opisane zostały wymagania i działanie przesyłania różnych typów obiektów kart
wyników. Do typów należą; kostki Metryki, diagramy oddziaływania, diagramy map strategii
i diagramy niestandardowe.
Więcej informacji na temat funkcji przesyłania zawiera sekcja “Przesyłanie obiektów modelu
i aplikacji” na stronie 97.

Ogólne kroki przesyłania obiektu karty wyników
Po wybraniu obiektu kart wyników do przesłania program TM1 automatycznie określa
wymagane obiekty powiązane, które muszą zostać przesłane wraz z tym obiektem.
Aby przesłać obiekt kart wyników:
1. W drzewie panelu Projekt modelu, w programie Cognos TM1 Performance Modeler,
odszukaj obiekt kart wyników, który zamierzasz przesłać.
2. Kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Prześlij z.
3. Wybierz folder lokalizacji wyjściowej i kliknij przycisk OK.
Program TM1 przeprowadzi automatyczną analizę obiektu i określi, czy proces
przesyłania powinien obejmować inne obiekty. Po zakończeniu tego procesu zostanie
wyświetlona karta Prześlij.
4. Jeśli wymagane jest dołączenie danych kostki do procesu przesyłania, na pasku narzędzi
Element docelowy: Pliki kliknij ikonę Skonfiguruj dane, a następnie wybierz opcję
Uwzględnij dane dla kostek.
Ta opcja ma zastosowanie przede wszystkim do kostek metryki oraz do innych kostek
TM1, które zawierają rzeczywiste dane.
Domyślnie proces wysyłania z jest ustawiony na opcję Dodaj bez danych komórek dla
większości kostek i nie uwzględnia wartości danych w zakresie przesyłania. Wybór
dotyczący tego, czy dane kostki powinny zostać uwzględnione, jest uzależniony od treści
zapisanych w środowisku docelowym. W przypadku operacji przesyłania do możliwe jest
także kasowanie obiektów.
5. Kliknij opcję Prześlij, aby zakończyć proces przesyłania z.
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Przesyłanie kostek metryk
Kostka metryk jest standardową kostką TM1, ale została wyznaczona na kostkę metryk przy
użyciu atrybutu kostki. Fakt takiego wyznaczenia jest wykrywany w procesie analizy
przesyłania i wszystkie powiązane obiekty dla kostki są automatycznie wybierane do
dołączenia w procesie przesyłania. Dotyczy to wszystkich powiązanych diagramów kart
wyników dla wybranej kostki metryki. Przykłady obejmują diagram oddziaływania i dowolną
mapę strategii lub diagramy niestandardowe oparte na tej kostce.
Jeśli użytkownik wybierz opcję przesyłania danych kostki, wówczas operacja przesyłania
będzie odbywać się w ten sam sposób, jak w przypadku innych kostek TM1 i będzie
obejmować wartości danych rzeczywistych z kostki metryk.

Przesyłanie diagramów oddziaływania
Po wybraniu diagramu oddziaływania do przesyłania powiązana kostka metryk jest
automatycznie dołączana jako obiekt zależny. Do innych obiektów, które są wybierane
automatycznie podczas przesyłania, należy kostka sterująca. Ona definiuje diagram, wymiar
metryki dla kostki metryk oraz inne wymiary sterujące, które zawierają metadane dotyczące
diagramu. Dla danych w kostce diagramu również wybierana jest opcja automatycznego
przesyłania.
Zapamiętaj: Z kostką metryk może być powiązany tylko jeden diagram oddziaływania.

Przesyłanie diagramów map strategii
Podczas przesyłania diagramu mapy strategii (proces przesyłania z) następuje automatyczne
uwzględnienie powiązanej kostki metryk jako obiektu zależnego. Diagram mapy strategii jest
definiowany przez kostkę sterującą i ma tę samą wymiarowość, co powiązana kostka
sterująca. W kostce diagramu nie ma danych do przesłania, ponieważ jest to przede
wszystkim kostka obliczana.
Zapamiętaj: Kostka metryk może zawierać jeden lub większą liczbę diagramów map
strategii.

Przesyłanie diagramów niestandardowych
Podczas przesyłania diagramu niestandardowego (proces przesyłania z) następuje
automatyczne uwzględnienie powiązanej kostki metryk jako obiektu zależnego. Wszystkie
powiązane wymiary normalne i sterujące oraz kostki również są automatycznie wybierane,
wraz ze zdefiniowanym przez użytkownika obrazem tła dla diagramu.
Zapamiętaj: Kostka metryk może zawierać jeden lub większą liczbę diagramów
niestandardowych.

Rejestrowanie komunikatów dotyczących obsługi kart wyników
W programach IBM Cognos TM1 Performance Modeler i IBM Cognos Insight można
skonfigurować rejestrowanie komunikatów kart wyników do plików dzienników dla każdej
aplikacji. Te komunikaty można również wykorzystać w celu monitorowania lub
rozwiązywania problemów z działaniami związanymi z obsługą kart wyników.
Komunikaty dotyczące obsługi kart wyników są rejestrowane przy użyciu struktury
rejestrowania log4j w programie Cognos TM1 Performance Modeler oraz programie Cognos
Insight.
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Programy rejestrujące można skonfigurować w pliku właściwości rejestrowania w taki
sposób, aby rejestrowały komunikaty dotyczące następujących obszarów obsługi kart
wyników:
Ogólne komunikaty na temat działań związanych z obsługą kart wyników
log4j.logger.Metrics=DEBUG
Komunikaty na temat wydajności działań związanych z obsługą kart wyników
log4j.logger.com.ibm.cognos.perf.Metrics=DEBUG
Komunikaty na temat diagramów i wizualizacji obsługi kart wyników
Działanie tego programu rejestrującego jest ograniczone tylko do diagramu
oddziaływania i diagramu mapy strategii.
log4j.logger.RAVEMetrics=DEBUG
Domyślnie proces rejestrowania powoduje rejestrowanie komunikatów niezbędnych dla
operacji codziennych i zwykle nie ma potrzeby zmiany tego ustawienia. W niektórych
przypadkach, gdy wymagana jest zmiana konfiguracji rejestrowania w celu rejestrowania
większej liczby konkretnych komunikatów na temat działań związanych z obsługą kart,
należy skontaktować się z działem wsparcia dla klienta IBM.
Więcej informacji na temat włączania i konfigurowania rejestrowania w programach Cognos
TM1 Performance Modeler i Cognos Insight zawiera dokumentacja IBM Cognos TM1 Podręcznik instalowania i konfigurowania.

Rozdział 12. Cognos TM1 Scorecarding
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Dodatek A. Ułatwienia dostępu
Ułatwienia dostępu ułatwiają obsługę oprogramowania użytkownikom niepełnosprawnym
ruchowo, np. niedowidzącym lub niepełnosprawnym ruchowo.

Skróty klawiaturowe
W produkcie — oprócz standardowych klawiszy nawigacyjnych Microsoft Windows —
wykorzystywane są klawisze specyficzne dla aplikacji.
Za pomocą skrótów klawiaturowych można nawigować w aplikacji i wykonywać zadania.
Jeśli używany jest lektor ekranowy, wówczas konieczne może być zmaksymalizowanie okna
w celu całkowitego rozwinięcia tabeli skrótów klawiaturowych. W systemie operacyjnym
można zwiększyć kontrast wyświetlania, aby zwiększyć wyrazistość linii na schematach i w
wykresach w aplikacji.
Uwaga: Poniższe skróty klawiaturowe są przedstawione dla klawiatury zgodnej ze
standardami USA.
Tabela 16. Skróty klawiaturowe
Działanie

Skrót klawiaturowy

Otwórz widok Aplikacja.

Alt+A

Otwórz widok Model.

Alt+M

Zamknij edytor.

Ctrl+W

Przejdź do następnego edytora.

Ctrl+F6

Przejdź do poprzedniego edytora.

Ctrl+Shift+F6

Przejdź do następnego widoku.

Ctrl+F7

Przejdź do poprzedniego widoku.

Ctrl+Shift+F7

Zapisz

Ctrl+S

Zapisz wszystko.

Ctrl+Shift+S

Pokaż asystę klawiszy.

Ctrl+Shift+L

Przełącz do edytora.

Ctrl+Shift+E

Otwórz menu kontekstowe.

Shift+F10

Nawiguj menu.

Strzałki w górę i w dół.

Aktywuj komendę w menu lub menu
kontekstowym.

Enter

Przejdź do i wybierz kolejny aktywny
element menu lub menu
kontekstowego.

Strzałka w dół

Wybierz pierwszy aktywny element z
podmenu menu lub menu
kontekstowego.

Strzałka w prawo

Przejdź do i wybierz poprzedni
aktywny element menu lub menu
kontekstowego.

Strzałka w górę

Zamknij otwarte menu.

Esc
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Tabela 16. Skróty klawiaturowe (kontynuacja)
Działanie

Skrót klawiaturowy

Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola
wyboru.

Klawisz spacji

Przejdź do kolejnego elementu w oknie Tab
dialogowym lub kreatorze.
Przejdź do poprzedniego elementu w
oknie dialogowym lub kreatorze.

Shift+Tab

Przejdź do kolejnego wybranego
elementu listy rozwijanej.

Strzałka w dół

Przejdź do poprzedniego wybranego
elementu listy rozwijanej.

Strzałka w górę

Przejdź do i wybierz następny przycisk Tab+Klawisz spacji
opcji.
Przejdź do i wybierz poprzedni
przycisk opcji.

Shift+Tab+Klawisz spacji

Otwórz i wyświetl listę rozwijaną lub
menu.

Alt+strzałka w dół

Zamknij otwartą listę rozwijaną lub
menu.

Alt+strzałka w górę lub Esc

Zamknij okno dialogowe lub kreatora.

Esc

Wywołaj wybrany element rozwijany.

Enter

Zastosuj wprowadzone zmiany i
zamknij okno dialogowe lub kreatora.

Przejdź do przycisku OK i naciśnij Enter.

Zamknij okno dialogowe lub kreatora
bez stosowania lub zapisywania
wprowadzonych zmian.

Esc

Nawiguj pomiędzy kartami.

Strzałki w lewo i w prawo lub Tab lub Shift+Tab

Przejdź na kolejną kartę po prawej.

Shift+Page Up

Przejdź na kolejną kartę po lewej.

Shift+Page Down

Nawiguj pomiędzy ikonami na pasku
narzędzi.

Strzałki w lewo i w prawo

Wyświetl elementy wymiaru w
przeglądarce kostek.

Alt+strzałka w dół

Zaznacz kilka wierszy lub kolumn w
przeglądarce kostek.

Ctrl+strzałka w dół

Zastąp istniejący wymiar w wierszach
wybranym wymiarem.

Ctrl+R

Zastąp istniejący wymiar w kolumnach Ctrl+C
wybranym wymiarem.
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Zastąp istniejący wymiar w kontekście
wybranym wymiarem.

Ctrl+T

Rozwijaj automatycznie elementy
wybranego wymiaru.

W menu kontekstowym wybranego wymiaru za pomocą
strzałki w dół przejdź do komendy Rozwiń do poziomu i
wybierz poziom, jaki ma zostać wyświetlony.

Rozwiń lub zwiń element nadrzędny w
wymiarze.

Enter

Odśwież model, korzystając z danych
na serwerze.
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Tabela 16. Skróty klawiaturowe (kontynuacja)
Działanie

Skrót klawiaturowy

Wyjście z aplikacji

Alt+F4

Określenie typu źródła danych dla
kolumn źródła danych w kreatorze
Import z asystą

Shift+F10

Przechodzenie między kartami i
panelami w kreatorze zapytań

Klawisz menu kontekstowego, a następnie wybierz żądaną
kartę lub panel.

Dodawanie danych z relacyjnych
źródeł danych w kreatorze zapytań

Klawisze strzałek służą do nawigacji w tabelach w
eksploratorze metadanych.
Klawisz strzałki w górę lub w dół służy do wyboru tabeli.
Naciśnij klawisz menu kontekstowego dla listy pozycji menu
dla tabeli.
Wybierz opcję Dodaj do zapytania.

Wybieranie widoku na karcie Widok
danych w kreatorze zapytań

Klawisz menu kontekstowego, Wybierz widok

Usuwanie kolumny z karty Widok
danych w kreatorze zapytań

Klawisz menu kontekstowego, Usuń kolumnę

Wybieranie tabeli na liście tabel na
Klawisz menu kontekstowego, Wybierz tabelę
karcie Diagram zapytania w kreatorze
zapytań
Klawisz menu kontekstowego, Wybierz połączenie
Wybieranie połączenia na liście
połączeń na karcie Diagram zapytania
w kreatorze zapytań
Wyświetlanie konkretnego poziomu
szczegółowości na karcie Diagram
zapytania w kreatorze zapytań

Klawisz menu kontekstowego, Poziom szczegółowości

Tworzenie układu drzewa dla wybranej Klawisz menu kontekstowego, Układ drzewa dla wybranej
tabel w karcie Diagram zapytania w
tabeli
kreatorze zapytań
Tworzenie układu gwiazdy dla
wybranej tabel w karcie Diagram
zapytania w kreatorze zapytań

Klawisz menu kontekstowego, Układ gwiazdy dla
wybranej tabeli

Tworzenie łączenia na karcie Diagram Klawisz menu kontekstowego, Utwórz łączenie
zapytania w kreatorze zapytań
Włącz reguły w edytorze reguł

Ctrl+E

Wyłącz reguły w edytorze reguł

Ctrl+D

Rozwiń wszystkie reguły w edytorze
reguł

Ctrl+dzielenie

Zwiń wszystkie reguły w edytorze
reguł

Ctrl+Shift+mnożenie_na_klawiaturze_numerycznej

IBM i ułatwienia dostępu
Więcej informacji o zobowiązaniach firmy IBM dotyczących ułatwień dostępu można
uzyskać w centrum IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able).

Dodatek A. Ułatwienia dostępu
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Dodatek B. Cognos TM1 Performance Modeler a
dotychczasowi użytkownicy oprogramowania Cognos TM1
Dotychczasowi użytkownicy oprogramowania IBM Cognos TM1, którzy rozpoczynają pracę
z programem IBM Cognos TM1 Performance Modeler, powinni zwrócić uwagę na opisane
poniżej zagadnienia.

Tworzenie obiektów i zarządzanie modelem
Większość zdań związanych z tworzeniem obiektów i zarządzaniem modelem, które
użytkownicy oprogramowania Cognos TM1 wykonują w narzędziu Server Explorer, można
zrealizować także w programie Cognos TM1 Performance Modeler. W programie Cognos
TM1 Perfromance Modeler można aktualizować modele z oprogramowania Cognos TM1,
przy czym obowiązują następujące wyjątki.
v W programie Cognos TM1 Performance Modeler nie jest obsługiwana replikacja i
synchronizacja. Jeśli dla modelu używana jest replikacja i synchronizacja, do aktualizacji i
modyfikacji tej części modelu należy używać narzędzia Cognos TM1 Server Explorer.
Szczegółowe informacje na temat replikacji i synchronizacji zawiera publikacja IBM
Cognos TM1 - Podręcznik operacyjny.
v Proces i reguły drążenia wszerz muszą być tworzone i aktualizowane w programie Cognos
TM1 Architect lub Perspectives. Szczegółowe informacje na temat tworzenia procesów i
reguł drążenia wszerz zawiera publikacja IBM Cognos TM1 - Podręcznik programisty.
v Zadania związane z administrowaniem serwerem, takie jak odłączanie poszczególnych
użytkowników, rozsyłanie wiadomości do użytkowników i zamykanie serwera wraz z
wysłaniem powiadomienia do użytkowników muszą być wykonywane w module Clients
Messaging Center, który jest dostępny z narzędzia Server Explorer. Szczegółowe
informacje zawiera rozdział “Zarządzanie połączeniami klientów” w dokumentacji IBM
Cognos TM1 - Podręcznik operacyjny.
v Procesy TurboIntegrator ze źródłami danych ODBO muszą być tworzone i aktualizowane
w programie Architect lub Perspectives. Edytor skryptów TurboIntegrator w programie
Cognos TM1 Performance Modeler nie obsługuje źródeł danych ODBO. Wszystkie
pozostałe źródła danych TurboIntegrator mogą być aktualizowane w programie Cognos
TM1 Performance Modeler. Szczegółowe informacje na temat tworzenia procesu ze
źródłem ODBO zawiera publikacja IBM Cognos TM1 TurboIntegrator - Podręcznik.
v Aby dodać arkusze kalkulacyjne programu Microsoft Excel do aplikacji Cognos TM1 w
narzędziu Application Organizer, należy skorzystać z narzędzia Server Explorer.
Środowisko Cognos TM1 Applications jest opisane w publikacji IBM Cognos TM1 Podręcznik programisty.
v Jeśli proces TurboIntegrator został utworzony przy użyciu funkcji Import z asystą w
programie Cognos TM1 Performance Modeler, nie należy następnie edytować tego procesu
w rodzimym programie Architect lub Perspectives.

Różnice w działaniu między programem Cognos TM1
Performance Modeler a programami Cognos TM1
Architect/Perspectives
Większość funkcji tworzenia obiektów działa w programie IBM Cognos TM1 Performance
Modeler podobnie, jak w programach IBM Cognos TM1 Perspectives/Architect. Istnieje
jednak kilka różnic, na które należy zwrócić uwagę.
v W porównaniu z programem Cognos TM1 Architect/Perspectives tworzenie kostek zostało
uproszczone — Cognos TM1 Performance Modeler udostępnia do tego celu interfejs
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użytkownika obsługiwany metodą przeciągania i upuszczania. Ponadto Cognos TM1
Performance Modeler umożliwia modyfikowanie wymiarów w istniejącej kostce poprzez
dodawanie lub usuwanie wymiarów z kostki bądź zmianę kolejności wymiarów.
v Możliwości tworzenia podzbiorów są w programie Cognos TM1 Performance Modeler
nieco ograniczone w porównaniu z możliwościami programów Cognos TM1
Architect/Perspectives. Cognos TM1 Performance Modeler nie udostępnia funkcji Rozwiń
powyżej, a ponadto podzbiory dynamiczne są w programie Cognos TM1 Performance
Modeler obsługiwane w ograniczonym zakresie.
v W programie Cognos TM1 Performance Modeler znacząco uproszczone jest tworzenie
reguł. Edytor reguł oferuje funkcje Aktywnej obsługi treści, które podczas tworzenia reguły
wyświetlają elementy istotne w danym kontekście. Ponadto Cognos TM1 Performance
Modeler automatycznie generuje reguły i powiązanych dostawców podczas definiowania
wymiaru obliczenia lub tworzenia odsyłacza.
v Edytor skryptów TurboIntegrator w programie Cognos TM1 Performance Modeler oferuje
udoskonalone funkcje edycyjne na kartach zaawansowanych opcji skryptów (Parametry,
Prolog, Metadane, Dane, Epilog).
v Edytor wymiarów w programie Cognos TM1 Performance Modeler udostępnia bardziej
intuicyjne i wszechstronne środowisko do zarządzania wszystkimi aspektami wymiarów.
Można na przykład tworzyć konkretne typy wymiarów spełniające wymagania
charakterystyczne dla danego modelu. Ponadto wszystkie operacje zarządzania wymiarami
realizowane są w jednym oknie. Nie trzeba otwierać osobnego okna w celu zarządzania
atrybutami lub definiowania właściwości elementów.
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Dodatek C. Obliczenia wymiarów
Wyrażenia i funkcje do obliczania wymiarów są opisywane za pomocą składni i poparte
przykładami.
Edytor wyrażeń jest dostępny dla obliczeń na poziomie liści i dla obliczeń na poziomie
skonsolidowanym. Edytor wyrażeń składa się z prostego edytora wyrażeń do edycji i
tworzenia wyrażeń arytmetycznych i wyrażeń obliczania wartości średniej oraz edytora
funkcji umożliwiającego stosowanie wcześniej określonych funkcji dla obliczeń na poziomie
liści i na poziomie skonsolidowanym. Składnikiem edytora wyrażeń jest również edytor
wyrażeń agregacji dostępny dla obliczeń na poziomie skonsolidowanym.

Funkcje związane z czasem w obliczeniach wymiaru
Jeśli w obliczeniu wymiaru zostanie zastosowana funkcja związana z czasem, np.
CUMULATE, a wymiar zostanie następnie użyty w kostce, która nie zawiera żadnego
wymiaru czasu, zostaną wygenerowane niepoprawne instrukcje reguł i w regule dla kostki,
która nie używa wymiaru czasu, zostanie umieszczony komentarz opisujący problem. W
takich sytuacjach, gdy wymiar obliczenia jest używany w wielu kostkach, a większość tych
kostek — ale nie wszystkie — zawiera wymiar czasu, wówczas można wyłączyć
nieprawidłowe instrukcje reguł w regule dla kostki, która nie zawiera wymiaru czasu.

Operacje arytmetyczne
Program IBM Cognos TM1 Performance Modeler obsługuje typowe operacje arytmetyczne:
Suma, Różnica, Mnożenie i Dzielenie.

Suma
Operand „suma” umożliwia proste obliczenia.

Przeznaczenie
Sumowanie wartości komórek dla obliczeń na poziomie liści i na poziomie
skonsolidowanym.
=(<operand 1> + <operand 2>)

Różnica
Operand „różnica” umożliwia proste obliczenia.

Przeznaczenie
Obliczanie różnicy wartości dwóch komórek dla obliczeń na poziomie liści i na poziomie
skonsolidowanym.
=(<operand 1> - <operand 2>)

Mnożenie
Operand „mnożenie” umożliwia proste obliczenia.
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Przeznaczenie
Obliczanie iloczynu wartości dwóch komórek dla obliczeń na poziomie liści i na poziomie
skonsolidowanym.
=(<operand 1> * <operand 2>)

Dzielenie
Operand „dzielenie” umożliwia proste obliczenia.

Przeznaczenie
Obliczanie ilorazu wartości dwóch komórek dla obliczeń na poziomie liści i na poziomie
skonsolidowanym.
=(<operand 1> / <operand 2>)

Funkcje
Opis dotyczy funkcji dostępnych dla obliczeń na poziomie liścia i na poziomie
skonsolidowanym.
Zadania pokrewne:
“Tworzenie obliczeń N za pośrednictwem funkcji wymiaru” na stronie 23
Obliczenie N korzystające z funkcji wymiaru jest wykonywane na poziomie wymiaru
pomiędzy wartością wejściową elementu danego wymiaru a wybraną funkcją.

CUMULATE
Przeznaczenie
CUMULATE oblicza sumy narastająco w jednym wierszu w oparciu o pierwotne liczby w
innym wierszu.
=CUMULATE(<Input>)

Przykład
Funkcja=CUMULATE(zysk) oblicza zysk narastająco dla wymiaru Czas w kostce, w której
używana jest funkcja CUMULATE.

DECUMULATE
Przeznaczenie
DECUMULATE oblicza oryginalne serie korzystając ze skumulowanych sum.
=DECUMULATE(<Input>)

Przykład
Funkcja =DECUMULATE(‘Sprzedaż narastająco&apos) powoduje rozdział sprzedaży
narastająco na okresy w wymiarze Czas w kostce, w której ta funkcja jest używana.
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LAG
Przeznaczenie
Oblicza wynik w jednym wierszu przez opóźnienie danych wejściowych z innego wiersza o 1
okres.
=LAG(<Pad>,<Inputs>)

Parametry
Pad
Argument <Pad > określa wartość zwracaną przez funkcję LAG dla pierwszego elementu
będącego liściem w wymiarze Czas; może być on następnym elementem w wymiarze lub
stałą. Pominięcie go powoduje, że użytkownik może wprowadzić wartość dla tej funkcji
w pierwszym elemencie będącym liściem w wymiarze Czas.

Przykład
Element ‘Saldo otwarcia&apos; może korzystać z funkcji =LAG(‘Wartość pierwsza&apos;,
‘Saldo zamknięcia&apos;).

LASTNZ
Przeznaczenie
LASTNZ wyszukuje wstecz w serii danych w wierszu wejściowym i zwraca najaktualniejszą
wartość niezerową lub inną niż null. Funkcja LASTNZ może także służyć do unikania
ponownego wprowadzania danych dla długiej skali czasu, w przypadku rzadkiej zmienności
danych wejściowych między okresami.
=LASTNZ(<Input>)

Parametry
<Input>
Może być elementem liczbowym lub elementem łańcucha.

PERIODSTART
Przeznaczenie
Obliczenie daty i godziny na początku tego okresu.
=PERIODSTART()

PERIODMIDDLE
Przeznaczenie
Obliczenie daty i godziny w środku tego okresu.
=PERIODMIDDLE()

PERIODEND
Tutaj należy umieścić krótki opis; pierwszy akapit i streszczenie.

Dodatek C. Obliczenia wymiarów

183

Przeznaczenie
Obliczenie daty i godziny na końcu tego okresu.
=PERIODEND()

PERIODDAYS
Przeznaczenie
Obliczenie liczby dni w okresie.
=PERIODDAYS()

VARIANCE
Przeznaczenie
Oblicza odchylenie między dwoma zbiorami danych, oznaczonymi jako <Rzeczywiste> oraz
<Budżet>. Na potrzeby elementu wymiaru obliczeń, gdzie odchylenie dodatnie miałoby status
Korzystne, wynik zostanie obliczony jako <Rzeczywiste> minus <Budżet>. Na potrzeby
elementu wymiaru obliczeń, gdzie odchylenie dodatnie miałoby status Korzystne, wynik
zostanie obliczony jako <Budżet> minus <Rzeczywiste>. Jeśli w kostce brak jest wymiaru
obliczeń, funkcja zawsze zwróci wartość <Rzeczywiste> minus <Budżet>.
=VARIANCE(<Rzeczywiste>,<Budżet>)

VARIANCEPERCENT
Przeznaczenie
Oblicza odchylenie procentowe między dwoma zbiorami danych, oznaczonymi jako
<Rzeczywiste> oraz <Budżet>. Na potrzeby elementu wymiaru obliczeń, gdzie odchylenie
dodatnie miałoby status Korzystne, wynik zostanie obliczony jako (<Rzeczywiste> <Budżet>)/<Budżet> * 100. Na potrzeby elementu wymiaru obliczeń, gdzie odchylenie
dodatnie miałoby status Korzystne, wynik zostanie obliczony jako (<Budżet> <Rzeczywiste>)/<Budżet> * 100.
Jeśli w kostce brak jest wymiaru obliczeń, funkcja zawsze zwróci wartość (<Rzeczywiste> <Budżet>)/<Budżet> * 100.
=VARIANCEPERCENT(<Rzeczywiste>,<Budżet>)

Kombinacje składniowe
Opis dotyczy kombinacji funkcji i operandu logicznego.
Edytor wyrażeń sprawdza poprawność w czasie rzeczywistym. Nie ma dodatkowych kroków
sprawdzania poprawności wyrażenia. Niepoprawne wyrażenie jest wyświetlane w kolorze
czerwonym z czerwonym podkreśleniem.
Analizator składni, który sprawdza poprawność wyrażeń obliczania wymiaru, do określenia
poprawności wyrażenia, korzysta z notacji Backusa–Naura. Kombinacje składniowe, jakich
można użyć w wyrażeniu, są następujące:
v Expression ::= AndExpression { "OR" AndExpression }
v AndExpression ::= CmpExpression { "AND" CmpExpression }
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v CmpExpression ::= AddOrSub [ "=" AddOrSub | "<>" AddOrSub |"<" AddOrSub |
">" AddOrSub | ">=" AddOrSub | "!" AddOrSub | "<=" AddOrSub ]
v AddOrSub ::= MultiplyOrDivide { "+" MultiplyOrDivide | "-" MultiplyOrDivide }
v MultiplyOrDivide ::= Power { "*" Power | "/" Power | "%" Power }
v Power ::= Unary [ "^" power ]
v Unary ::= "+" Unary | "-" Unary | "!" Unary | Operand
v Operand ::= INTEGER | Variable |"(" Expression ")"| Sum | Multiply| IfExpression |
BIFS
v IfExpression ::= "IF" Expression "THEN" Expression [ "ELSE" Expression ]
v BifExpression ::= BIF "(" Expression { ";" Expression } ")"
v SumExpression ::= SUM "(" Expression { "," Expression } ")"
v MultiplyExpression ::= MULTIPLY "(" Expression { "," Expression } ")"
v WeightedAverageExpression ::= WEIGHTEDAVERAGE "(" Expression ")"
v TimeAverageExpression ::= TIMEAVERAGE "(" TIMEAVERAGETYPE ")"
v ForceToZeroExpression ::= FORCETOZERO "(" ")"
v Condition ::= parseExpression ["AND" parseExpression | "OR" parseExpression
|"NOT" parseExpression

Dodatek C. Obliczenia wymiarów
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Dodatek D. Importowanie modeli Cognos Planning do
programu Cognos TM1
Obiekty Cognos Analyst można zaimportować z modelu Cognos Planning do programu
Cognos TM1.
Opcja Importuj model Cognos Planning ułatwia budowanie modelu Cognos Planning za
pomocą komponentu IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Opcja importu korzysta z
pliku .XML definicji aplikacji, który jest generowany z modelu Cognos Planning. Plik
umożliwia rozpoczęcie pracy z wymiarami, kostkami i odsyłaczami potrzebnymi do
zbudowania modelu w programie Cognos TM1 Performance Modeler.
Opcja importu jest instalowana domyślnie w programie Cognos TM1 10.2 i jego kolejnych
wersjach. Aby opcja była dostępna, aktualizator i menu niestandardowe są wdrażane do
komponentu Cognos Analyst, co umożliwia jej dodanie do środowiska Cognos Planning.
Proces importu składa się z trzech części:
v W aplikacji Cognos Analyst należy dodać elementy menu niestandardowego, co pozwoli
wygenerować raport zawierający informacje o potencjalnych problematycznych obiektach
w modelu.
v W aplikacji Cognos Contributor generowany jest plik .XML definicji aplikacji dla modelu.
W trakcie importu dane wyjściowe .XML z aplikacji Cognos Planning są przekształcane w
folder z plikami typu .json.
v W programie Cognos TM1 Performance Modeler należy zaimportować pliki .json do
programu Cognos TM1 Performance Modeler, wybierając opcje Działanie > Importuj
model Cognos Planning.

Importowane elementy
Opcja importu umożliwia przeprowadzenie analizy modelu Cognos Planning i udostępnia
najbardziej odpowiednią konstrukcję w programie Cognos TM1. Nie wszystkie obiekty
można przesłać. Niektóre obiekty i funkcje modelu w programie Cognos Planning nie mają
odpowiednika w programie Cognos TM1. W takiej sytuacji konieczne jest ręczne
dopasowanie niektórych funkcji w modelu wynikowym Cognos TM1. W kolejnych sekcjach
opisano, jakie elementy można przesyłać za pomocą tego programu narzędziowego, a których
nie.
Dane, zabezpieczenia i prawa aplikacji
Opcja importu umożliwia importowanie jedynie wymiarów, kostek i odsyłaczy. Nie
obsługuje danych, ustawień zabezpieczeń ani praw aplikacji.
Odsyłacze w programie Cognos Contributor
Obiekty przeznaczone do przesłania są generowane z pliku .XML programu Cognos
Contributor. Dlatego dołączane są wyłącznie odsyłacze stanowiące część aplikacji
Cognos Contributor. Odsyłacze ze źródeł zewnętrznych lub nienależące do
sekwencji aktualizacji kostki docelowej nie są dołączane.
Niedozwolone znaki
Znaki niedozwolone i zastrzeżone w programach Cognos Planning i Cognos TM1
nie są takie same. Z tego względu nazwy obiektów i elementów wymiaru są
importowane dokładnie w sposób, w jaki zostały zapisane, o ile to możliwe. Jeśli
zaimportowanie niedopuszczalnych znaków nie jest możliwe, niedozwolone znaki są
usuwane.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2013
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Tabela 17. Importowane wymiary
Wymiar

Opis

Typy wymiarów

W programie Cognos Planning typy wymiarów
nie istnieją, ale wymiary są przypisywane do
jednego z najbardziej odpowiednich typów:
obliczenie, hierarchia, czas lub wersje.

Obliczenia

Importowane są wszystkie obliczenia wymiarów, z
uwzględnieniem złożonych zagnieżdżonych
obliczeń warunkowych. Jeśli dostępna jest funkcja
będąca odpowiednikiem dla FW, importowany
wymiar będzie z niej korzystał. Jeśli nie ma
bezpośredniego odpowiednika, obliczenie jest
importowane do nowego modelu jako obliczenie z
uszkodzonym komponentem i możliwe jest jego
odczytanie w celach referencyjnych. Informacje o
obliczeniach obejmujących elementy w formacie
dlist lub tekstowym zawiera sekcja Tabela 19.

Formaty

Importowane są wszystkie formaty z
uwzględnieniem dat i list („listy wyboru” w
programie Cognos TM1). Formatowanie
domyślne w programie Cognos Planning jest inne
niż w programie Cognos TM1. Elementy
niesformatowane wymagają dostosowania w
zaimportowanym modelu, tak aby wyglądały tak
samo jak w programie Cognos Planning.

Średni czas

Wartości pierwszego okresu, ostatniego okresu i
średniego czasu są importowane.

Kostki

Wszystkie wymiary są importowane z jak
najlepszym zachowaniem kolejności, jaką można
ustalić na podstawie ostatnio dodanych wymiarów
typu obliczeniowego.

Tabela 18. Importowane odsyłacze
Odsyłacz

Opis

Odsyłacze pomiędzy kostkami

Importowanie odbywa się w trybie wypełniania.

Odsyłacze akumulacji

Importowanie odbywa się w trybie wypełniania.

Odsyłacze wyszukiwania

Importowanie odbywa się w trybie podstawiania.

Tabele alokacji

Jeśli tabela alokacji jest dowiązana do wymiarów
po stronie źródłowej i docelowej, importowanie
alokacji pomiędzy wymiarami należy
przeprowadzić ręcznie.

Tabela 19. Obiekty importowane wymagające korekty
Typ obiektu

Wymagana czynność

Średnie ważone

Ponowne ustawienie w wymiarach programu
Cognos TM1 Performance Modeler jako
obliczenia C.

Obliczenia obejmujące IID elementów w formacie Ponowne ustawienie w celu dołączenia nazwy
dlist
elementu zamiast IID.
Funkcje wbudowane, które nie istnieją w
programie Cognos TM1 Performance Modeler
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Naprawa uszkodzonych obliczeń.

Tabela 19. Obiekty importowane wymagające korekty (kontynuacja)
Typ obiektu

Wymagana czynność

Kostki zawierające więcej niż jeden wymiar typu
obliczeniowego

Sprawdzenie, czy kostki działają prawidłowo.
Ręczna zmiana kolejności, o ile będzie to
konieczne.

Odsyłacze pomiędzy kostkami i odsyłacze
akumulacji w trybie innym niż tryb wypełniania.

Importowanie odbywa się w trybie wypełniania.
W razie konieczności wymagane
przemodelowanie.

Odsyłacze wyszukiwania w trybie innym niż tryb
podstawiania

Importowanie odbywa się w trybie podstawiania.
W razie konieczności wymagane
przemodelowanie.

Odsyłacze korzystające z tabel alokacji, tabel
alokacji d-kostek lub przyciętych podkolumn

W razie konieczności wymagane
przemodelowanie za pośrednictwem ręcznych
alokacji lub wymiarów atrybutów.

Odsyłacze, których elementami docelowymi są
podsumy lub elementy obliczone

Następuje ich zaimportowanie, ale w kostkach
docelowych nie jest generowana alokacja
wsteczna. Wymagane przemodelowanie.

Tabela 20. Obiekty, które nie są importowane
Obiekt

Czynność do wykonania

Tabele dostępu

Ponowne utworzenie zabezpieczeń modelu.

Tabele alokacji

Brak odpowiednika w programie Cognos TM1,
podobny wynik można uzyskać używając
atrybutów wymiaru.

Sprawdzenia poprawności

Obecnie w programie Cognos TM1 nie istnieje
funkcja będąca odpowiednikiem. Ponowne
utworzenie na nowym serwerze Cognos TM1.
Patrz także “Konfigurowanie procesu komponentu
TurboIntegrator wykonywanego w ramach
czynności przepływu pracy” na stronie 113.

Dane

Nie podlegają importowaniu. Wymagane dodanie
ręcznie.

Odsyłacze do importu wymiarów

Nie podlegają importowaniu. Wymagane dodanie
ręcznie.

UWAGA:
Podczas importowania nie następuje sprawdzenie, czy technika modelowania
zastosowana w modelu Cognos Planning będzie działać po migracji. Nie jest również
wykonywana optymalizacja modelu końcowego, pozwalająca na korzystanie z
funkcjonalności i funkcji programu Cognos TM1.

Dodawanie opcji importu
Przygotowanie programów Cognos Analyst i Cognos TM1 Performance Modeler, tak aby
możliwe było importowanie modeli, wymaga wykonania następujących czynności:
1. Przed uruchomieniem programu Cognos Analyst skopiuj pliki .up1 i menu.txt do
katalogu Cognos Analyst miejsce_instalacji_programu\bin.
2. Uruchom program Cognos Analyst.
3. Kliknij opcje Pomoc > Aktualizacje, aby sprawdzić, czy aktualizacja została
zastosowana. Zostaje wyświetlone okno dialogowe Zastosowane aktualizacje.

Dodatek D. Importowanie modeli Cognos Planning
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Update ID
XPJTM101

4.
5.
6.
7.

Applied
Description
Yes
Migration to TM1

Kliknij kolejno opcje Narzędzia > Opcje > Niestandardowy.
Przejdź do lokalizacji, do której skopiowano plik menu.txt i zaznacz go.
Kliknij przycisk OK.
Zrestartuj program Cognos Analyst.
Po ponownym uruchomieniu programu Cognos Analyst na pasku narzędzi menu
wyświetlana jest opcja Migracja.

Badanie modelu
Przed rozpoczęciem importu należy użyć nowej opcji Migracja, która pozwoli na zbadanie,
jakie obiekty wymagają korekty:
1. Zbadać można pojedynczą bibliotekę lub, jeśli wymagane obiekty są rozmieszczone w
różnych bibliotekach, można zbadać grupę obiektów:
a. Aby zbadać pojedynczą bibliotekę, kliknij opcje Migracja > Zbadaj bibliotekę i
wybierz bibliotekę do przeanalizowania.
b. Aby zbadać grupę obiektów, kliknij opcje Plik > Biblioteka > Obiekty i wybierz
początkowo obiekty z jednej biblioteki. Następnie użyj funkcji Sprawdź integralność
lub wybierz obiekty ręcznie do uzyskania pełnej grupy obiektów.
2. Kliknij przycisk OK, aby wygenerować raport.
Raport będzie zawierał ostrzeżenie o elementach modelu Cognos Analyst wymagających
korekty po zaimportowaniu. Aby uzyskać informacje o elementach i zalecanych
działaniach, jakie można wykonać, patrz Tabela 19 na stronie 188.

Generowanie pliku .XML w programie Cognos Contributor
Aby wygenerować plik .XML potrzebny do importu, uruchom konsolę Cognos
Administration Console w programie Cognos Contributor:
1. W aplikacji, jaką chcesz zaimportować, wybierz opcje Programowanie > Obsługa
techniczna aplikacji > Plik XML aplikacji.
2. Przejdź do lokalizacji, w jakiej ma zostać zapisany plik .XML. Zapisz ścieżkę tej
lokalizacji.
3. Kliknij opcje Zapisz dane XML do pliku.

Otwieranie pliku .XML w programie Cognos TM1 Performance
Modeler
Na komputerze z zainstalowanym programem Cognos TM1 Performance Modeler:
1. Utwórz folder, do którego chcesz zapisać importowane dane na tym komputerze.
2. Skopiuj plik .XML wygenerowany za pośrednictwem konsoli Cognos Administrator
Console na komputerze z zainstalowanym programem Cognos TM1 Performance
Modeler.
3. Kliknij opcje Działania > Importuj model Cognos Planning.
4. Kliknij wielokropek, aby przejść do lokalizacji pliku .XML i zaznacz go.
5. Kliknij przycisk OK.
Po wygenerowaniu plików .json zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające
informacje o lokalizacji:
Import completed - model elements ready to be transferred in from location

Zapisz ścieżkę tej lokalizacji.
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6. Kliknij przycisk OK.
7. W programie Cognos TM1 Performance Modeler w drzewie kliknij prawym
przyciskiem myszy serwer Cognos TM1 i wybierz opcję Prześlij do.
8. Przejdź do lokalizacji wskazanej w oknie dialogowym powiadomienia o przesyłaniu.
Uwaga: Wymagany plik znajduje się w folderze macierzystym, który zawiera podfolder
o nazwie json.
9. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć import.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające listę obiektów, które są importowane.
10. Kliknij polecenie Prześlij i odrzuć, aby zaimportować obiekty i ukończyć importowanie
modelu. Korzystając z programu Cognos TM1 Performance Modeler sprawdź model
wynikowy. Można teraz dodać dane do modelu.
Poniższe przykłady opisują trzy sposoby dopasowania średnich ważonych często
występujących w modelu Cognos Planning.

Średnie ważone — przykład 1
W tym przykładzie przychód jest obliczany wg wzoru: Jednostki * cena. Dla całego roku
chcesz wyznaczyć wartość: Cena = Przychód/Jednostki
W aplikacji Cognos Planning ustaw wartość Cena, tak aby wyznaczyć średnią ważoną wg
wartości Liczba sprzedanych produktów.
Aby uzyskać taki sam wynik w aplikacji Cognos TM1 Performance Modeler, ustaw
Obliczenie C dla wartości Cena.

K1

K2

K3

K4

Cały rok

Jednostki
Cena
Przychód

Jednostki
Cena
Przychód

Niekorzystne
c:0,00;-0,00

Niekorzystne
Niekorzystne

=Przychód/Jednostki
=Jednostki*Cena

Średnie ważone — przykład 2
W tym przykładzie znana jest wartość Marża brutto i można dokonać obliczeń wg wzoru
Marża brutto w % = Marża brutto *100/Przychód
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K1

K2

K3

K4

Cały rok

Przychód
Marża brutto
Marża brutto w %

W przypadku elementu agregacji uwzględniającego cały rok należy użyć tego samego
obliczenia 2200*100/7200 = 30,56%
Nazwa

Format

Obliczenie N

Obliczenie C

...

Przychód
Marża brutto

c:0,00;-0,00\%

Marża brutto %

=Marża brutto *100/Przychód

=Marża brutto *100/Przychód

<Wprowadź nowy
element>

Średnie ważone — przykład 3
W aplikacji Cognos Planning produkt niejawny jest obliczany wg następującego scenariusza:
Wynikiem wprowadzenia tych danych wejściowych jest wykonanie następującego obliczenia:

Nazwa pozycji

Format

Obliczenie

Opcja oblicz.

1
2
Zamknij formularz atrybutu

Opcja oblicz.

Atrybut:
Opcja oblicz.

Pozycja do obliczania
średniej ważonej

Wybierz pozycję, wg której dla
wybranych elementów ma być
obliczana średnia ważona

Nazwa

Obliczenie N

Liczba elementów
w opakowaniu

Obliczenie C
=Produkt fikcyjny/Liczba opakowań

Liczba opakowań
Produkt fikcyjny
<Wprowadź nowy
element>

=Liczba elementów w opakowaniu *
Liczba opakowań

W aplikacji Cognos TM1 Performance konieczne będzie utworzenie nowego elementu, który
będzie używany w obliczeniach średniej ważonej. Następnie można utworzyć podzbiory i
widoki kostek, pozwalające na ukrycie elementu fikcyjnego, tak aby nie był widoczny dla
użytkownika.

Techniki modelowania wymagające ponownego zaprojektowania
Aby w przypadku zastosowania następujących technik przesyłanie zakończyło się
powodzeniem, konieczne jest ponowne zaprojektowanie modelu.
v Odsyłacze korzystające z tabel alokacji lub przyciętych podkolumn
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Zwykle przemodelowanie polega na dodaniu atrybutu do wymiaru. Następnie należy
dopasować ten atrybut w odsyłaczu.
v Odsyłacze w trybie dodawania lub odejmowania
W kostce docelowej należy utworzyć dodatkowe wiersze, które będą miejscami
docelowymi dla tych odsyłaczy, a następnie ustawić odpowiednie obliczenia w wymiarach
docelowych.
v Modele opierające się na tabelach dostępu typu „brak danych”
Możliwe jest utworzenie modelu, w którym jedynym jego elementem jest kostka źródłowa
odsyłacza dla niektórych elementów e-Listy. W takim przypadku działanie kostki
docelowej jest inne dla różnych elementów e-Listy. Ponieważ pojęcie „brak danych” nie
istnieje w programie Cognos TM1, scenariusz ten wymaga przemodelowania zgodnie z
istniejącymi instrukcjami warunkowymi.
v Wiele kopii lub podobne kopie tego samego wymiaru.
Przykładem zastosowania tej techniki w programie Cognos Planning jest użycie wymiaru
w formacie dlist oraz wymiaru rzeczywistego w kostkach. Kopia dlist jest stosowana w
przypadku elementów formatu dlist, które mogą zawierać jedynie elementy szczegółowe.
Ta struktura również może być wymagana, ponieważ użycie dlist jako formatu
uniemożliwia zmniejszenie wymiaru w procesie “ograniczania”. W programie Cognos
TM1 nie ma konieczności tworzenia dodatkowej kopii wymiaru. Listę wyboru może
stanowić oryginalny wymiar lub odpowiedni podzbiór.

Długie e-Listy
Jeśli w modelu zastosowano bardzo długą e-Listę, w celu przeprowadzenia migracji należy
utworzyć nowy model zawierający jedynie krótki obiekt zastępczy e-Listy. Po ponownym
zaprojektowaniu modelu należy zaktualizować wymiar wynikowy w programie Cognos TM1.

Dodatek D. Importowanie modeli Cognos Planning
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Uwagi
Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych na
całym świecie.
IBM może nie oferować w innych krajach produktów, usług lub opcji omawianych w tej
publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od
lokalnego przedstawiciela IBM. Odwołanie do produktu, programu lub usługi IBM nie
oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu, programu lub usługi IBM. Zamiast nich
można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny pod warunkiem, że nie narusza to praw
własności intelektualnej IBM. Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i
sprawdzenie działania produktu, programu lub usługi pochodzących od producenta innego niż
IBM spoczywa na użytkowniku. W niniejszym dokumencie mogą być opisane produkty,
usługi lub funkcje nieujęte w Programie lub uprawnieniach licencyjnych zakupionych przez
użytkownika.
IBM może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których
mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje żadnych
uprawnień licencyjnych do tychże patentów. Pisemne zapytania w sprawie licencji można
przesyłać na adres:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
USA
Zapytania w sprawie licencji dotyczących informacji kodowanych przy użyciu dwubajtowych
zestawów znaków (DBCS) należy kierować do lokalnych działów IBM Intellectual Property
Department lub zgłaszać na piśmie pod adresem:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japonia
Poniższy akapit nie obowiązuje w Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach, w których jego
treść pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa miejscowego: INTERNATIONAL
BUSINESS MACHINES CORPORATION DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W TAKIM
STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE ("AS IS"), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W
TYM TAKŻE RĘKOJMI), WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W
SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ,
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA
TA NIE NARUSZA PRAW OSÓB TRZECICH. Ustawodawstwa niektórych krajów nie
dopuszczają zastrzeżeń dotyczących gwarancji wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu
do pewnych transakcji; w takiej sytuacji powyższe zdanie nie ma zastosowania.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy
typograficzne. Informacje te są okresowo aktualizowane, a zmiany te zostaną uwzględnione w
kolejnych wydaniach tej publikacji. IBM zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń
i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych w tej publikacji w dowolnym czasie,
bez wcześniejszego powiadomienia.
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Wszelkie wzmianki w niniejszej publikacji na temat stron internetowych innych firm zostały
wprowadzone wyłącznie dla wygody użytkowników i w żadnym wypadku nie stanowią
zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie są częścią materiałów
opracowanych dla tego produktu IBM, a użytkownik korzysta z nich na własną
odpowiedzialność.
IBM ma prawo do używania i rozpowszechniania informacji przysłanych przez użytkownika
w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich autora.
Licencjobiorcy tego programu, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat programu w
celu: (i) wdrożenia wymiany informacji między niezależnie utworzonymi programami i
innymi programami (łącznie z tym opisywanym) oraz (ii) wspólnego wykorzystywania
wymienianych informacji, powinni skontaktować się z:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr
Ottawa, ON K1V 1B7
Kanada
Informacje takie mogą być udostępnione, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki, w
tym, w niektórych przypadkach, zostanie uiszczona stosowna opłata.
Licencjonowany program opisany w niniejszej publikacji oraz wszystkie inne licencjonowane
materiały dostępne dla tego programu są dostarczane przez IBM na warunkach określonych w
Umowie IBM z Klientem, Międzynarodowej Umowie Licencyjnej IBM na Program lub w
innych podobnych umowach zawartych między IBM i użytkownikami.
Wszelkie dane dotyczące wydajności zostały zebrane w kontrolowanym środowisku. W
związku z tym rezultaty uzyskane w innych środowiskach operacyjnych mogą się znacząco
różnić. Niektóre pomiary mogły być dokonywane na systemach będących w fazie rozwoju i
nie ma gwarancji, że pomiary wykonane na ogólnie dostępnych systemach dadzą takie same
wyniki. Niektóre z pomiarów mogły być estymowane przez ekstrapolację. Rzeczywiste
wyniki mogą być inne. Użytkownicy powinni we własnym zakresie sprawdzić odpowiednie
dane dla ich środowiska.
Informacje dotyczące produktów innych niż produkty IBM pochodzą od dostawców tych
produktów, z opublikowanych przez nich zapowiedzi lub innych powszechnie dostępnych
źródeł. IBM nie testował tych produktów i nie może potwierdzić dokładności pomiarów
wydajności, kompatybilności ani żadnych innych danych związanych z tymi produktami.
Pytania dotyczące możliwości produktów innych podmiotów należy kierować do dostawców
tych produktów.
Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłych kierunków rozwoju i zamierzeń IBM mogą
zostać zmienione lub wycofane bez powiadomienia.
Publikacja ta zawiera przykładowe dane i raporty używane w codziennej pracy. W celu
kompleksowego ich zilustrowania, podane przykłady zawierają nazwiska osób prywatnych,
nazwy przedsiębiorstw oraz nazwy produktów. Wszystkie te nazwy/nazwiska są fikcyjne i
jakiekolwiek podobieństwo do istniejących nazw/nazwisk i adresów jest całkowicie
przypadkowe.
W przypadku przeglądania niniejszych informacji w formie elektronicznej, zdjęcia i kolorowe
ilustracje mogą nie być wyświetlane.
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Znaki towarowe
IBM, logo IBM i ibm.com są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
International Business Machines Corp. zarejestrowanymi w wielu systemach prawnych na
całym świecie. Nazwy innych produktów i usług mogą być znakami towarowymi IBM lub
innych firm. Aktualna lista znaków towarowych IBM jest dostępna w serwisie WWW, w
sekcji “Copyright and trademark information” (Informacje o prawach autorskich i znakach
towarowych), pod adresem www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Poniżej zostały wymienione znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe innych
podmiotów:
v Microsoft, Windows, Windows NT oraz logo Windows są znakami towarowymi Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach
v Java oraz wszystkie znaki towarowe i logo dotyczące języka Java są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle i/lub przedsiębiorstw afiliowanych.
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