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Wprowadzenie
Niniejsza dokumentacja jest przeznaczona dla programu IBM® Cognos TM1.
W tej dokumentacji opisano sposób tworzenia i obsługi obiektów na serwerze IBM Cognos
TM1, administrowania zabezpieczeniami oraz projektowania aplikacji programu TM1. W
dokumentacji opisano dwa aspekty zabezpieczeń programu TM1.

Jak znaleźć potrzebne informacje
Dokumentację produktów, w tym wszystkie publikacje przetłumaczone na inne języki, można
znaleźć w Centrum wiedzy IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Zrzeczenie się odpowiedzialności z tytułu danych przykładowych
Spółka Przykładowe biuro wycieczek, Wycieczki i obozy, Sprzedaż WIO, wszelkiego rodzaju
modyfikacje nazwy Przykładowe biuro wycieczek lub 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 rekordy zawierają przykładowe dane wykorzystywane w transakcjach
sprzedaży, dystrybucji produktów, operacjach finansowych i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Jakiekolwiek podobieństwo do rzeczywistych nazw, adresów, numerów kontaktowych lub
wartości transakcji jest przypadkowe. Pozostałe przykładowe pliki mogą zawierać fikcyjne
dane utworzone ręcznie lub komputerowo, dane rzeczywiste skompilowane na podstawie
źródeł akademickich lub ogólnodostępnych lub dane wykorzystane za pozwoleniem
właścicieli praw autorskich. Te pliki zostały udostępnione tylko jako dane przykładowe w
celach opracowania przykładowych zastosowań. Zawarte nazwy produktów mogą być
znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. Nieupoważnione powielanie jest
zabronione.

Ułatwienia dostępu
Ułatwienia dostępu ułatwiają obsługę oprogramowania użytkownikom niepełnosprawnym
ruchowo, np. niedowidzącym lub niepełnosprawnym ruchowo.
Aktualnie w tym produkcie nie są obsługiwane funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają
użytkowanie tego produktu użytkownikom z niepełnosprawnościami fizycznymi takimi, jak
ograniczona zdolność poruszania się lub wady wzroku.

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
dostarczenia jakiegokolwiek materiału, kodu lub funkcji. O programowaniu i udostępnianiu
funkcji w określonym czasie decyduje wyłącznie firma IBM.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Rozdział 1. Wprowadzenie do programowania w programie
TM1
W tej sekcji zamieszczono wprowadzenie dla pojęcia wielowymiarowości oraz opis
niektórych typowych obowiązków programistów korzystających z programu IBM Cognos
TM1.

Zrozumienie pojęcia wielowymiarowości
W programie IBM Cognos TM1 można tworzyć wielowymiarowe bazy danych, które
umożliwiają menedżerom przedsiębiorstw i finansowym natychmiastową eksplorację
złożonych, dynamicznych modeli biznesowych.
Aby zrozumieć wielowymiarowość, rozważmy przykład wiceprezesa ds. sprzedaży w firmie
detalicznej, który chce dokonać analizy sprzedaży produktu między łańcuchami
sprzedażowymi działającymi na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Każdy sklep
detaliczny rejestruje jednostki sprzedaży, wartości sprzedaży oraz upusty dla stałych klientów.
Sprzedaż jest analizowana wg produktu, scenariusza (rzeczywisty a zabudżetowany), regionu,
miar (jednostki, wartości sprzedaży i upusty) i tygodnia. Ten przykład opisuje model
pięciowymiarowy. Wymiary identyfikują sposób organizacji danych oraz sposób śledzenia
typów danych.
W programie TM1 analiza sprzedaży może być zawarta w jednym lub większej liczbie
struktur wielowymiarowych nazywanych kostkami. Kolekcja kostek tworzy bazę danych.
Każdy punkt danych w kostce jest identyfikowany przez jeden element w każdym wymiarze
kostki. Na przykład: rzeczywista wartość sprzedaży suszarek z drugiego tygodnia stycznia w
sklepie w Bostonie. Kostki TM1 muszą zawierać co najmniej dwa i nie więcej niż 256
wymiarów.

Kostka trwała
W poniższym diagramie każdy wymiar w kostce trwałej jest reprezentowany przez segment
wiersza pionowego. Elementy w wymiarze są reprezentowane przez interwały jednostki.
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Produkt

Scenariusz

Miary

Region

Czas
Tydzień 1

Boston
Model suszarki

Tydzień 2

Jednostki

Dane rzeczywiste
Hartford

Tydzień 3
Tydzień 4

Model telewizora

Tydzień 5

Nashua

Tydzień 6

Budżet
Nowy Jork

Sprzedaż
w dolarach

Model magnetowidu

Tydzień 8
Tydzień 9

Montreal
Model
pralki

Tydzień 7

Tydzień 10

Odmiana

Upust
Toronto

Tydzień 11
Tydzień 12

Przypuśćmy, że użytkownik jest wiceprezesem działu sprzedaży i konieczne jest szybkie
porównanie wydajności produktów i magazynów w celu zidentyfikowania strategii
pozwalającej firmie uzyskać przewagę konkurencyjną oraz obszarów utrudniających sprawne
funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przy użyciu wielowymiarowych widoków TM1 można
utworzyć nieograniczoną liczbę zapytań ad hoc.
W poniższym przykładzie można szybko porównać sprzedaż rzeczywistą i zaplanowaną w
budżecie na przełomie tygodni. Regionem jest Boston, a produktem model suszarki.

Ponownie organizując widok, można porównać sprzedaż modelu suszarki wg wszystkich
regionów.
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Programu TM1 można używać do ponownej konfiguracji widoków oraz drążenia w dół do
wielowymiarowych danych w celu spełnienia wymagań analizy.

Rola programisty
Do obowiązków programisty IBM Cognos TM1 należą cztery główne zadania.
v Projektowanie i tworzenie kostek, w których są przechowywane analizy biznesowe.
v Wskazywanie miejsca zapisywania kostek, tak aby można je było współużytkować między
organizacjami.
v Importowanie danych do kostek z systemów transakcyjnych i innych źródeł danych.
v Tworzenie formuł wykonujących obliczenia, takich jak średnie ceny, konwersje walutowe i
współczynniki cena/dochód.
Aby wykonać te zadania, wymagane są prawa dostępu do danych TM1. Za ustawienia praw
dostępu jest zazwyczaj odpowiedzialny administrator serwera TM1. W poniższej sekcji
opisano rozróżnienie między serwerem lokalnym i zdalnym oraz wymieniono prawa dostępu
niezbędne do wykonywania zadań na serwerze zdalnym.

Konwencje nazewnictwa obiektów TM1
Jako programista użytkownik jest odpowiedzialny za tworzenie i nadawanie nazwy wielu
obiektom w systemie IBM Cognos TM1. Program TM1 wymusza pewne ograniczenia
dotyczące nazewnictwa, a pozostałe wytyczne zawierają informacje dotyczące sprawdzonych
procedur. Podczas nadawania nazw obiektom TM1 należy przestrzegać poniższych
konwencji.
Niektóre z tych znaków nie są zastrzeżone, jednak najlepiej jest unikać stosowania znaków
tych specjalnych podczas nadawania nazw większości obiektów i elementów. Więcej
informacji na temat nadawania nazw elementom zawiera sekcja “Nazwy elementów i
wyrażenia MDX” na stronie 4.
Tabela 1. Znaki specjalne, jakich należy unikać w nazwach obiektów i elementów
Znak

Opis

’

apostrof

*

gwiazdka

@

symbol at — patrz sekcja “Nazwy obiektów w regułach programu TM1” na stronie
5.

\

ukośnik odwrotny

:

dwukropek
Rozdział 1. Wprowadzenie do programowania w programie TM1
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Tabela 1. Znaki specjalne, jakich należy unikać w nazwach obiektów i
elementów (kontynuacja)
Znak

Opis

,

przecinek

{

nawias klamrowy — patrz sekcja “Nawias klamrowy w nazwach obiektów”.

"

podwójny cudzysłów

!

znak wykrzyknika — patrz sekcja “Nazwy obiektów w regułach programu TM1” na
stronie 5.

>

więcej niż

<

mniej niż

-

znak minus — w nazwach elementów. Patrz sekcja “Nazwy elementów i wyrażenia
MDX”.

|

znak kreski pionowej

+

znak plus — w nazwach elementów. Patrz sekcja “Nazwy elementów i wyrażenia
MDX”.

?

znak zapytania

;

średnik

/

ukośnik

~

tylda — patrz sekcja “Nazwy obiektów w regułach programu TM1” na stronie 5.

Znaki zarezerwowane wg komponentu
Przedstawione poniżej znaki są ściśle zarezerwowane dla następujących komponentów i
nigdy nie należy ich stosować podczas nadawania nazw obiektów w następujących
przypadkach:
v Znaki zarezerwowane dla programu TM1 Architect:
\ / : * ? " < > | }

v Znaki zarezerwowane dla komponentu TM1 Server w następujących obiektach: Kostka,
Wymiar, Podzbiór, Widok, Proces, Zestawy procesów.
\ / : * ? " < > | ’ ; ,

v W przypadku nazwy zmiennej procesu identyfikator nie może zawierać żadnego znaku
specjalnego, z następującym wyjątkiem:
AllowableChars[] = ".$%_`";

Nawias klamrowy w nazwach obiektów
Najlepiej jest unikać stosowania prawego nawiasu klamrowego (}) jako pierwszego znaku w
dowolnej nazwie obiektu TM1 utworzonej przez użytkownika. Nazwy obiektów sterujących
programu TM1 zawsze zaczynają się od prawego nawiasu klamrowego. Jeśli nazwa obiektu
utworzona przez użytkownika będzie rozpoczynała się od prawego nawiasu klamrowego, po
wyłączeniu parametru Wyświetl obiekty sterujące obiekt ten zostanie ukryty.

Nazwy elementów i wyrażenia MDX
Nazwy elementu nie należy rozpoczynać od znaków + lub -. Podczas tworzenia przekrojów
aktywnego formularza jedynie w pierwszym elemencie podzbioru nie można stosować
znaków + lub - jako rozpoczynających nazwę elementu, jednak najlepiej jest nigdy nie
stosować znaków + lub - na pierwszym miejscu nazwy elementu.
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Pomimo że dla wszystkich pozostałych znaków możliwych do stosowania w nazwach
elementów nie ma ograniczeń technicznych, podczas nadawania nazw elementom najlepiej
jest unikać używania znaków specjalnych przedstawionych we wcześniejszej tabeli.
Nazwa elementu może zawierać prawy nawias kwadratowy (]), ale jeśli nazwa elementu
zawiera ten znak, wówczas odwołuje się do niej wyrażenie MDX, i należy go podwoić w celu
zmiany znaczenia.Na przykład do elementu o nazwie Array[N] Elements można odwoływać
się w wyrażeniu MDX przez zapis [Array[N]] Elements].

Nazwy obiektów w regułach programu TM1
Choć technicznie jest to możliwe, zaleca się unikać używania znaków specjalnych w nazwach
obiektów, ponieważ jeśli zostaną użyte w wyrażeniach reguł, mogą powodować konflikty.
Zastosowanie się do tych wytycznych zabezpieczy użytkownika, jeśli obiekty lub elementy
staną się częścią instrukcji reguły, w której określone znaki specjalne są niedozwolone.
v Na przykład, ) | ~ ; @ \ / : * ? " < > często występują w instrukcjach reguł i nie należy ich
używać w nazwach obiektów.
v Nie ma ograniczeń technicznych dla znaku @, jednak zaleca się, aby unikać jego
stosowania w nazwach obiektów lub elementów, ponieważ znak @ stanowi również
operator porównania łańcuchów w regułach TM1 Xcelerator. Jeśli tworzone jest odwołanie
do obiektu, który zawiera znak @ w regułach, nazwę obiektu należy ująć w znaki
pojedynczego cudzysłowu. Na przykład do wymiaru o nazwie products@location należy
odwoływać się przez zapis 'products@location' w regułach. Ujęcie nazwy w cudzysłów nie
działa w każdej sytuacji, dlatego najlepiej jest unikać stosowania znaku @ podczas
nadawania nazw obiektom w każdym przypadku.
v Ujęcie znaku specjalnego w cudzysłów nie pomoże w przypadku znaku ! oraz pewnych
wyrażeń reguł.
v Znak wykrzyknika ! nie może być używany w nazwach obiektów, ponieważ jest również
stosowany w wyrażeniach reguł. Na przykład:
DB(’MarketExchange’,!market,!date)

Maksymalna długość łańcucha dla katalogu danych i nazw
obiektów
Cały łańcuch reprezentowany przez połączenie nazwy katalogu danych serwera IBM Cognos
TM1 i nazwy obiektu może mieć maksymalnie 128 bajtów. Na przykład, jeśli katalogiem
danych jest C:\Financial data\TM1\ (22 bajty), wówczas nazwy obiektów są ograniczone do
106 bajtów, łącznie z rozszerzeniem nazwy pliku, takim jak .cub lub .rux.
Niektóre obiekty TM1, takie jak widoki, podzbiory i aplikacje, są zapisywane w
podkatalogach katalogu danych serwera TM1. W tym przypadku ograniczenie 128 bajtów
będzie dotyczyło połączenia nazwy katalogu danych serwera TM1, podkatalogu i obiektu.

Rozróżnianie wielkości liter
W nazwach obiektów nie są rozróżnianie wielkości liter. Na przykład nazwa wymiaru
actvsbud jest równoważna nazwie wymiaru ActVsBud.

Spacje w nazwach obiektów
Spacje są dozwolone we wszystkich nazwach obiektów, jednak są one ignorowane przez
serwer IBM Cognos TM1. Serwer TM1 uznaje nazwę wymiaru Act Vs Bud za równoważną
nazwie ActVsBud (oraz nazwie actvsbud).

Rozdział 1. Wprowadzenie do programowania w programie TM1
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Nazwy użytkowników
Nazwy użytkowników zawierające znaki zastrzeżone nie mogą zapisywać obiektów
prywatnych.
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Rozdział 2. Tworzenie kostek i wymiarów
Program IBM Cognos TM1 zapisuje dane biznesowe w kostkach. W niniejszej dokumentacji
opisano sposób tworzenia kostek oraz ich elementów składowych, wymiarów.
Uwaga: Wszystkie zadania opisane w tej dokumentacji wymagają programu TM1
Perspectives lub TM1 Architect. Nie można tworzyć kostek, tworzyć lub edytować wymiarów
ani ustanawiać replikacji za pomocą klienta TM1.

Projektowanie kostek
TM1 zapisuje analizy biznesowe w kostkach. Każda komórka w kostce zawiera miarę, która
jest śledzona podczas analizy. Kostka może przechowywać dane wg co najmniej jednej miary.
Kostka jest tworzona z użyciem wymiarów, które identyfikują sposób organizacji śledzonych
danych lub miar. Pojedynczy element w każdym wymiarze identyfikuje położenie komórki w
kostce.
Poniższa przykładowa kostka zawiera trzy wymiary: Produkt, Miary i Miesiąc. Każda miara
(np. Sprzedaż) jest zorganizowana lub usystematyzowana na podstawie produktu i miesiąca.
Na przykład wartość komórki 300000 reprezentuje sprzedaż produktu Sedan-1 w styczniu
(Sty).
Program TM1 traktuje wszystkie wymiary w ten sam sposób niezależnie od tego, czy
zawierają elementy, które identyfikują miary, czy opisują sposób organizacji miar.

Miary

Koszty zmienne
Jednostki
Sprzedaż

Produkt

Sedan-1

300000

310500

400500

420500

Sedan-2

400510

420500

420500

422500

Sedan-3

280500

290500

300500

280500

Sty

Lut

Mar

Kwi

Miesiąc

Wybieranie liczby wymiarów
Każda kostka zawiera od dwóch do maksymalnie 256 wymiarów. Na przykład
dwuwymiarowa kostka sprawdza się najlepiej jako tabela wyszukiwania, kiedy konieczne jest
obliczenie wartości w innych kostkach, które zawierają więcej wymiarów. Na przykład można
przekształcić kwoty w walucie lokalnej na walutę sprawozdawczą za pomocą
dwuwymiarowej kostki, w której przechowywane są kursy walutowe. Kurs uzyskujemy za
pomocą reguły programu TM1.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Liczba wymiarów w kostce zależy głównie od wymiarowości danych. Należy wziąć pod
uwagę konta z zestawienia zysków i strat.
Zestawienie zysków i strat (w tys.)
Zestawienie roczne 31 Gru 2002
Sprzedaż netto

200 000

Koszt bezpośredni

35 000

Koszty pracownicze

50 000

Zysk brutto

115 000

Wynagrodzenia

30 000

Płace

3 500

Elektryczność

5 000

Czynsz

10 000

Amortyzacja

6 000

Aby zbadać, jak przychód i wydatki zmieniają się ze względu na ich współczynniki, należy
podzielić konta na dwie grupy.
v

Konta powyżej wiersza zysku brutto, np. Sprzedaż netto i Koszt bezpośredni, które
można wymiarować wg produktu, regionu, scenariusza (rzeczywisty a zabudżetowany) i
miesięcy.
v Konta poniżej wiersza zysku brutto, np. Płace, Elektryczność i Czynsz, które można
wymiarować wg regionu, scenariusza (rzeczywisty a zabudżetowany) i miesięcy, ale nie
wg produktu. Nie można bezpośrednio przypisywać narzutów do produktów, dlatego nie
można analizować ich na tym samym poziomie szczegółowości.
Ta różnica w wymiarowości sugeruje dwie kostki:
v Pięciowymiarowa kostka dla kont powyżej wiersza zysku brutto
v Czterowymiarowa kostka dla kont poniżej wiersza zysku brutto

Pięciowymiarowa kostka
Na poniższym diagramie przedstawiono wymiary i elementy w pięciowymiarowej kostce.
Każdy wymiar jest reprezentowany przez pionowy segment wierszy. Elementy w wymiarze
są reprezentowane przez interwały jednostki.
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Czterowymiarowa kostka
Na poniższym diagramie przedstawiono wymiary i elementy w czterowymiarowej kostce.
Każdy wymiar jest reprezentowany przez pionowy segment wierszy. Elementy w wymiarze
są reprezentowane przez interwały jednostki.

Konsolidacja szczegółów za pomocą hierarchii wymiarów
Dane zaimportowane do kostki udostępniają obraz stanu przedsiębiorstwa na określonym
poziomie szczegółowości. Na przykład można zaimportować tygodniowe bądź miesięczne
dane dot. sprzedaży produktów wg miast. Elementy wymiaru, które identyfikują te punkty
danych, to proste elementy lub elementy poziomu liścia w każdym wymiarze: sprzedaż w
jednym tygodniu, jeden produkt, jedno miasto.
Za pomocą hierarchii wymiarów można łatwo agregować dane liczbowe w kategorie, które
będą miały znaczenie w analizach. Każda kategoria odpowiada agregacji szczegółów dla
dwóch lub większej liczby elementów w wymiarze. Na przykład, można utworzyć elementy
Rozdział 2. Tworzenie kostek i wymiarów
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kwartalne, które będą sumowały miesięczne kwoty sprzedaży. W programie TM1 elementy,
które reprezentują agregacje, są nazywane elementami skonsolidowanymi lub konsolidacjami.
Na poniższym diagramie przedstawiono trzy poziomy konsolidacji dla elementów wymiaru
Region. Miasta stanowią najniższy poziom szczegółowości (Poziom 0). Miasta można zwijać
w konsolidacje stanów (Poziom 1), które można zwijać w konsolidacje regionalne, które na
końcu można zwinąć w konsolidację wschodniej części Stanów Zjednoczonych (Poziom 3).

Nawigacja w hierarchii wymiarów
Hierarchia wymiarów zapewnia ścieżkę nawigacji do analizowania danych na różnych
poziomach szczegółowości. Drążenie w dół oznacza przechodzenie do wyższych poziomów
szczegółowości w jednym wymiarze. Na przykład podczas drążenia w dół z regionu Nowej
Anglii w powyższym wymiarze Region można uzyskać dostęp do podstawowych danych dla
dwóch stanów, a następnie czterech miast. Drążenie w dół oznacza przechodzenie do
poziomów podsumowań w wymiarach.

Korzystanie z wag do wyrażania konsolidacji
Współczynniki wag określają udział elementu w konsolidacji. Aby wyrazić łączną sprzedaż w
stanie Connecticut jako sumę z miast Hartford i New Haven, należy przypisać domyślny
współczynnik wagi 1,0 do obu miast: Hartford i New Haven.
Elementy można także skonsolidować poprzez odjęcie wartości powiązanych z elementami.
Na przykład można wyrazić dochód netto jako wartość rynkową — wartość nabycia. Do
wartości rynkowej należy wówczas przypisać współczynnik wagi 1,0, a do wartości nabycia
-1,0. W poniższej tabeli przedstawiono cztery przykłady ustalania wag w celu konsolidacji.
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Wymiar

Skonsolidowany
element

Metoda
konsolidacji

Elementy
podrzędne

Współczynniki
wag

Konto

Dochód netto

Odejmowanie

Wartość rynkowa

1,0

Wartość nabycia

-1,0

Wymiar

Skonsolidowany
element

Metoda
konsolidacji

Elementy
podrzędne

Współczynniki
wag

Miesiąc

1kwartał

Dodawanie

Styczeń

1,0

Luty

1,0

Marzec

1,0

Styczeń

,07692

Luty

,07692

Marzec

,09615

Hartford

1,0

New Haven

1,0

Okres

Region

Roczny budżet

Connecticut

Rozkład 4-4-5

Dodawanie

Tworzenie hierarchii zwijania w wymiarze
Dane liczbowe niskiego poziomu (np. sprzedaż i jednostki) można zwijać na kilka sposobów,
tworząc wiele hierarchii w wymiarze. Przez utworzenie hierarchii zwijania w wymiarze
można zmniejszyć liczbę wymiarów oraz liczbę pustych komórek w kostce.
W poniższym przykładzie (Hartford) prosty element w wymiarze Region można zwinąć w
dwóch ścieżkach: geograficznej i organizacyjnej.
Zwijanie geograficzne:

Zwijanie organizacyjne:

Rozdział 2. Tworzenie kostek i wymiarów
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Tworzenie złożonych obliczeń
Program TM1 agreguje konsolidacje utworzone w wymiarach na podstawie przypisanych
współczynników wag. Aby utworzyć proporcje między elementami lub pomnożyć wartości
powiązane z elementami, należy utworzyć złożone obliczenie nazywane regułą.
Poniżej przedstawiono dwa obliczenia, które wymagają reguł programu TM1:
v Marża brutto = (Zysk brutto Sprzedaż netto) x 100
v Sprzedaż = (Cena x Ilość)
Reguł można również używać do zliczania elementów. Jednak przetwarzanie reguł zajmuje
więcej czasu niż przetwarzanie konsolidacji, szczególnie w przypadku dużych kostek lub
kostek danych rzadkich. Kostki danych rzadkich mają wysoki odsetek pustych komórek.
IBM® Cognos® TM1® obsługuje również przetwarzanie agregatów w oparciu o reguły.
Funkcja ta jest początkowo widoczna w klientach IBM® Cognos® Business Intelligence® (BI).
We wcześniejszych wersjach produktu Cognos TM1 obliczenia związane z agregacją
domyślną zastosowane dla komórek Cognos TM1 obliczanych w oparciu o reguły nie mogły
być wykonywane przez serwer Cognos BI. W wyniku zastosowania w komórkach Cognos
TM1 obliczanych w oparciu o reguły agregacji domyślnej raporty generowane w poprzednich
wydaniach Cognos BI zawierały komórki błędów. Po zastosowaniu agregacji w oparciu o
reguły numery agregacji są zgłaszane zgodnie z semantyką reguł Cognos TM1.
W przypadku obliczeń wykonywanych z zastosowaniem agregacji domyślnej dla komórek
obliczanych w oparciu o reguły nadal obowiązują następujące ograniczenia:
v Agregacja wielowymiarowych zestawów krotek z zastosowaniem obliczonych komórek
nie będzie możliwa, jeśli zostały one utworzone w wyniku połączenia krzyżowego
zestawów elementów jednowymiarowych. Wynikiem agregacji w takim przypadku będzie
nadal komórka błędu.
v Agregacji w oparciu o reguły nie można stosować w przypadku elementów obliczanych na
podstawie zapytań MDX, co oznacza, że elementy obliczone nie są obsługiwane w
zestawach elementów zagregowanych ani w kontekście agregacji. W takim przypadku
wynikiem agregacji obliczonych komórek nadal będzie komórka błędu.
v Komórki agregacji muszą być powiązane z tą samą regułą, tak aby system ją mógł
ponownie zastosować dla wyniku agregacji. Zakres reguły musi być na tyle ogólny, aby
możliwe było uwzględnienie elementów konsolidacji zdefiniowanych przez użytkownika
(UDC) należących do wymiarów zestawu elementu zagregowanego.
Obszerne wyjaśnienie reguł zawiera dokumentacja TM1 Rules.

Typy elementów
Do tej pory zostały przedstawione proste, podstawowe elementy, które można zwijać do
konsolidacji. TM1 obsługuje trzy typy elementów.
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Element

Opis

Liczbowy

Identyfikuje w wymiarze szczegół najniższego poziomu. W kostce, która
zawiera tylko liczby, program TM1 definiuje wszystkie elementy najniższego
poziomu jako liczbowe.

Skonsolidowane

Agregacje szczegółu najniższego poziomu. Na przykład można użyć elementu
1kwartał w wymiarze czasu do zsumowania kont sprzedaży dla pierwszych
trzech miesięcy roku.

Element

Opis

Łańcuch

Przechowuje w komórkach łańcuchy tekstu. Aby umieścić łańcuch w komórce
kostki, element z ostatniego wymiaru definiującego komórkę musi być
elementem łańcuchowym. Program TM1 traktuje elementy łańcuchowe
występujące we wszystkich wymiarach poza ostatnim jako elementy liczbowe.
Typowym zastosowaniem elementów łańcuchowych jest dwuwymiarowa
kostka, która przekształca kody w pliku wejściowym na formalne nazwy
elementów. Na przykład, aby przekształcić kody kont na ich nazwy.

Atrybuty elementów
Elementy identyfikują dane w kostce, a atrybuty elementów opisują same elementy.
Atrybutów można używać do:
v Wyświetlania cech elementów. Na przykład: metraż magazynu i wielkość silnika modelu
samochodu.
v Udostępniania alternatywnych nazw lub aliasów. Na przykład: opisowe nazwy kont i
nazwy produktów w lokalnych wersjach językowych.
v Kontrolowania wyświetlania formatu danych liczbowych. Zazwyczaj należy wybrać
format wyświetlania dla miar śledzonych w kostce.
Elementy można wybierać wg wartości atrybutu w Edytorze podzbiorów. Nazwy elementów
można także wyświetlać w oknach dialogowych programu TM1 za pomocą ich aliasów.
Aby utworzyć atrybuty i przypisać wartości atrybutów, należy użyć Edytora atrybutów.

Atrybuty opisowe
W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe atrybuty opisujące modele samochodów.
Atrybuty
Elementy

KM (wartości
liczbowe)

Silnik (tekst)

Zestaw audio (tekst)

Sedan 1

190

V8

CD

Sedan 2

140

Rzędowy, 4-cylindrowy Kaseta/radio

Sedan 3

120

Rzędowy, 4-cylindrowy Kaseta/radio

Sedan 4

180

V8

Sedan 5

140

Rzędowy, 4-cylindrowy Kaseta/radio

CD

Atrybuty aliasów
Poniższa tabela zawiera niemieckie, hiszpańskie i francuskie wersje angielskich nazw mebli.
Atrybuty aliasów
Elementy

Deutsche

Español

Français

Chair

Stuhl

Silla

Chaise

Desk

Schreibtisch

Escritorio

Bureau

Lamp

Lampe

Lámpara

Lampe

Rozdział 2. Tworzenie kostek i wymiarów
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Atrybuty formatu wyświetlania
Okno Cube Viewer wyświetla dane liczbowe w formatach przedstawionych w poniższej
tabeli.
Nazwa formatu

Opis

Przykład

Waluta

Wartości są wyświetlane z symbolem waluty oraz
90,00 zł
określoną liczbą miejsc dziesiętnych (Dokładność).
Program TM1 używa symbolu waluty zdefiniowanej w
oknie dialogowym Ustawienia regionalne systemu
Microsoft Windows.

Ogólne

Wartości są wyświetlane z określoną liczbą miejsc
dziesiętnych (Dokładność).

-90

Wartość
procentowa

Wartości są wyświetlane jako procenty z określoną
liczbą miejsc dziesiętnych (Dokładność).

90,00%

Zapis naukowy

Wartości są wyświetlane w postaci wykładniczej z
określoną liczbą miejsc dziesiętnych (Dokładność).

9,0e+001

Data

Wartości są wyświetlane jako łańcuch dat. 1=1
stycznia 1900. Dostępnych jest wiele formatów dat.

31 marca 2002

Gdy element sformatowany jako data jest wyświetlany
w programie TM1 Web lub TM1 Application Web,
można wybrać nową datę z kalendarza za pomocą
selektora.
Czas

Wartości są wyświetlane jako łańcuch czasu.
Dostępnych jest wiele formatów czasu.

19:53:30

Przecinek

Przecinki należy umieszczać we właściwych
miejscach.

1 000 000

Niestandardowy

Format definiowany przez użytkownika.

Niestandardowy

Za pomocą okna Edytor atrybutów można wybierać format wyświetlania dla każdego
elementu we wszystkich wymiarach kostki. Zalecane jest jednak wybieranie formatów
wyświetlania tylko dla jednego wymiaru — miar śledzonych w kostce. W oknie Cube
Viewer można także wybrać format dotyczący komórek, których elementy nie mają
zdefiniowanego formatu wyświetlania.
Produkt TM1 określa, który format wyświetlania zostanie użyty w oknie Cube Viewer, w
następujący sposób:
1. Produkt TM1 sprawdza najpierw format wyświetlania elementów w wymiarze kolumny.
Jeśli wymiary mają postać stosu, program TM1 będzie sprawdzał od dołu, kierując się ku
górze.
2. Jeśli żaden format nie zostanie odnaleziony, program TM1 sprawdzi formaty
wyświetlania elementów w wymiarze wiersza. Jeśli wymiary mają postać stosu, program
TM1 będzie sprawdzał od prawej strony do lewej.
3. Jeśli żaden format nie zostanie odnaleziony, program TM1 sprawdzi formaty
wyświetlania elementów w wymiarze wiersza. Elementy są sprawdzane od prawej do
lewej.
4. Jeśli żaden format nie zostanie odnaleziony, program TM1 zastosuje format bieżącego
widoku.
Aby program TM1 zastosował format dla miar kostki, należy ustawić wymiar zawierający
miary jako ostatni wymiar kolumny.
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Ustawianie formatów wyświetlania dla wierszy i kolumn
Formatowania liczb można dokonywać na pojedynczej kolumnie lub wierszu. Na przykład
liczby w kolumnie lub wierszu zawierające dwa miejsca dziesiętne lepiej zaprezentować jako
liczby całkowite bez części po przecinku. Aby sformatować liczby w pojedynczej kolumnie
lub wierszu, użyj opcji Edytor atrybutów.
Wymiar miesiąca jest wyświetlany w kolumnie widoku. Dowolny format wyświetlania, który
zostanie przypisany do wymiaru kolumny, nadpisze format wyświetlania wybrany dla
wymiaru wiersza.
W przypadku pierwszego zadania upewnijmy się, że żadne formatowanie nie zostało
zastosowane dla elementu roku w wymiarze miesiąca. Wykonaj następujące czynności.

Procedura
1. Otwórz widok Format kostki SalesPriorCube.
2. W komponencie Server Explorer rozwiń kostkę SalesPriorCube, aby wyświetlić jego
wymiary.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar miesiąca i wybierz opcję Edytuj atrybuty
elementu.

4.

5.

6.
7.
8.

Zostanie otwarty Edytor atrybutów.
Zauważ, że dla wymiaru miesiąca nie ma żadnej wartości atrybutu Format. Teraz mamy
pewność, że każdy format, który zostanie ustawiony dla wymiaru wiersza, będzie miał
pierwszeństwo przed komponentem Cube Viewer (lub przeglądarką In-Spreadsheet
Browser).
Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć Edytor atrybutów.
W przypadku tego zadania wykonaj te kroki w celu sformatowania liczb w wierszu
jednostek do postaci liczb całkowitych bez miejsc po przecinku.
W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar Account1
i wybierz opcję Edytuj atrybuty elementu.
Zostanie otwarty Edytor atrybutów.
Kliknij komórkę na przecięciu elementu jednostek i kolumny formatu.
Kliknij przycisk Format.
Zostanie otwarte okno dialogowe Format liczby.
Wybierz kategorię Przecinek, wpisz 0 w oknie Dokładność i kliknij przycisk OK.

9. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Edytor atrybutów.
, aby ponownie obliczyć widok Format.
10. Kliknij przycisk Oblicz ponownie
Wartości wymiaru Jednostki zostaną wyświetlone jako liczby całkowite bez części po
przecinku.

Atrybuty a elementy
Jeśli konieczne jest wyświetlenie wielu wartości atrybutów dla pojedynczego elementu,
należy rozważyć utworzenie dodatkowych elementów lub dodatkowych wymiarów. Na
przykład: kolor zewnętrzny jako atrybut modeli samochodów. Czerwone modele często
sprzedają się lepiej niż inne kolory modeli. Jeśli zostanie utworzony jeden element dla
samochodu i inny wymiar z elementami dla każdego koloru, wówczas możliwe będzie
śledzenie w programie TM1 sprzedaży samochodów na podstawie koloru. Jeśli sprzedaż
zostanie scalona do pojedynczego modelu, może zostać utracony wartościowy szczegół.

Rozdział 2. Tworzenie kostek i wymiarów
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Rozważmy inny przykład. W tabeli modeli samochodów jest kategoria atrybutów dla
rodzajów silników. Każdy samochód ma jeden rodzaj silnika, np. V8. Jeśli dla sedanów jest
dostępny więcej niż jeden rodzaj silnika, należy rozważyć utworzenie jednego elementu dla
rodzaju silnika.

Projektowanie kostek — podsumowanie
Wytyczne do zastosowania podczas tworzenia kostek:

Procedura
1. Wyświetl miary, które będą śledzone w analizach biznesowych. Przykłady miar obejmują:
kwoty sprzedaży, ilość sprzedanych jednostek, wydatki, wartości nabycia i koszty
kampanii.
2. Określ sposób organizacji lub wymiarowania miar. W większości analiz miary są
śledzone na podstawie czasu.
v Co stanowi podstawowy interwał czasu: dni, tygodnie, miesiące?
v Czy istnieje wymiar geograficzny?
v Czy miary różnią się ze względu na klienta i produkt?
v Czy istnieje wymiar scenariusza (rzeczywisty i zabudżetowany)?
3. Określ sposób konsolidacji elementów wymiaru.
4. Utwórz listę atrybutów, które mają zostać powiązane z elementami kostki. Przykłady
atrybutów obejmują: metraż magazynu, identyfikatory klientów oraz lokalne wersje
językowe nazw produktów.
5. Zdefiniuj formaty wyświetlania dla miar w kostkach. Na przykład: zdefiniuj marżę brutto
jako wartość procentową oraz sprzedaż jako kwotę walutową.

Tworzenie wymiarów
Po utworzeniu wymiaru należy zidentyfikować elementy poziomu liścia, które obejmują
wymiar oraz (opcjonalnie) dowolne hierarchie (konsolidacje) w wymiarze.
Istnieją cztery sposoby tworzenia wymiarów:
v Edytor wymiarów — umożliwia dodawanie elementów oraz tworzenie i zmianę układu
konsolidacji podczas projektowania wymiarów. Więcej informacji zawiera sekcja
“Tworzenie wymiarów za pomocą okna Edytor wymiarów” na stronie 17.
v TurboIntegrator — umożliwia importowanie nazw elementów z pliku ASCII, interfejsu
ODBC, widoku kostki oraz źródła podzbioru wymiarów. Umożliwia także równoczesne
tworzenie wielu wymiarów oraz tworzenie konsolidacji w tych wymiarach. Więcej
informacji zawiera dokumentacja produktu TM1 TurboIntegrator.
Uwaga: Program TM1 wymaga sterowników DataDirect w celu uzyskania dostępu do
źródła Oracle ODBC w systemie Solaris lub AIX. Sterowniki te nie są dostarczane z
programem TM1 i wymagają nabycia osobno.
v Importowanie danych do nowej kostki — użyj programu TurboIntegrator do
odwzorowania wierszy wejściowych ze źródła danych na kostkę. Następnie wskaż
kolumny wejściowe, które zawierają wartości komórek oraz elementy, które identyfikują
położenie komórki. Więcej informacji na temat tego procesu zawiera dokumentacja
komponentu TM1 TurboIntegrator.
v Arkusze wymiaru — Użyj tych zmodyfikowanych arkuszy programu Microsoft Excel w
celu wyświetlania elementów i relacji hierarchicznych dla jednego wymiaru. Więcej
informacji zawiera sekcja “Tworzenie wymiarów za pomocą arkuszy wymiarów” na
stronie 24.
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Tworzenie wymiarów za pomocą okna Edytor wymiarów
Ta sekcja przedstawia kroki dotyczące tworzenia prostych wymiarów Obszar za pomocą okna
Edytor wymiarów. Przypuśćmy, że hierarchia wymiaru Obszar obejmuje skonsolidowany
element Nowa Anglia oraz trzy proste elementy, Connecticut, Massachusetts i Vermont.

Procedura
1. W panelu Drzewo komponentu Server Explorer wybierz opcję Wymiary poniżej
serwera, który ma zawierać wymiar.
2. Kliknij opcje Wymiary, Utwórz nowy wymiar.
Zostanie otwarty Edytor wymiarów.
Można teraz dodać elementy do wymiaru.
3. Kliknij opcje Edytuj, Wstaw element lub kliknij opcję Wstaw element równorzędny
.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wstaw element wymiaru.
4. Aby dodać skonsolidowany element, wykonaj następujące czynności:
v Wpisz Nowa Anglia w polu Nazwa wstawianego elementu.
v Wybierz opcję Skonsolidowane z listy Typ elementu.
v Kliknij przycisk Dodaj.
v Kliknij przycisk OK.
Nowa Anglia zostanie teraz wyświetlona jako pierwszy element wymiaru, który jest
elementem skonsolidowanym. Dodajmy teraz trzy elementy potomne do elementu Nowa
Anglia. W wyniku tego działania Nowa Anglia stanie się elementem macierzystym
trzech elementów potomnych.
5. Wybierz element Nowa Anglia.
.
6. Kliknij opcje Edytuj, Wstaw potomne lub kliknij opcję Wstaw potomne
Zostanie otwarte okno dialogowe Wstaw element wymiaru. Program TM1 wyświetli
nazwę elementu macierzystego dla Nowej Anglii, wskazując, że każdy element, który
zostanie utworzony, będzie elementem potomnym Nowej Anglii.
7. W polu Nazwa wstawianego elementu wpisz Connecticut i kliknij opcję Dodaj.
8. W polu Nazwa wstawianego elementu wpisz Massachusetts i kliknij opcję Dodaj.
9. W polu Nazwa wstawianego elementu wpisz Vermont i kliknij opcję Dodaj.
Okno dialogowe będzie teraz zawierało trzy elementy potomne Nowej Anglii o wartości
domyślnej dla wagi równej 1.
10. Kliknij przycisk OK.
Edytor wymiarów wyświetli nowe elementy jako elementy potomne Nowej Anglii.
.
11. Kliknij opcje Wymiar, Zapisz lub kliknij opcję Zapisz
Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz wymiar jako.
12. Wprowadź nazwę wymiaru i kliknij opcję Zapisz.
Nazwy wymiarów mogą zawierać maksymalnie 256 znaków. Należy zawsze używać
opisowych nazw wymiarów.
Nowy wymiar zostanie wyświetlony na liście wymiarów na serwerze.

Modyfikowanie wymiaru
Po utworzeniu wymiaru można dokonywać następujących modyfikacji:
v Dodawać elementy równorzędne do istniejących elementów.
v Dodawać elementy potomne do istniejących elementów.
Rozdział 2. Tworzenie kostek i wymiarów
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v Ponownie układać strukturę hierarchii, np. zmieniając pozycje elementów w
konsolidacjach.
v Usuwać elementy z wymiaru.
v Usuwać elementy z konsolidacji.
v Edytować właściwości elementu, np. zmieniając wagę elementu w konsolidacji.
v Ponownie układać kolejność elementów w wymiarze.

Dodawanie elementów równorzędnych do istniejących elementów
Wykonaj te kroki, aby dodać elementy równorzędne do istniejącego elementu w Edytorze
wymiarów.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, do którego mają zostać dodane elementy
równorzędne i wybierz opcję Edytuj strukturę wymiaru.
2. Kliknij opcje Edytuj, Wstaw element równorzędny.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wstaw element wymiaru.
3. Wprowadź nazwę pierwszego elementu równorzędnego do pola Nazwa wstawianego
elementu.
4. Wprowadź wartość do pola Waga elementu, jeśli ma zastosowanie.
Domyślną wartością wagi elementu jest 1.
5. Kliknij przycisk Dodaj.
6. Wykonaj ponownie kroki od 3 do 5 dla każdego elementu równorzędnego, który ma
zostać dodany.
7. Kliknij przycisk OK.
Program TM1 doda nowe elementy jako elementy równorzędne elementu wybranego w
kroku 1.

Dodawanie elementów potomnych do istniejących elementów
Wykonaj te kroki, aby dodać elementy potomne do istniejących elementów w Edytorze
wymiarów.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, do którego mają zostać dodane elementy
równorzędne i wybierz opcję Edytuj strukturę wymiaru.
Aby dodać elementy potomne do prostego elementu (z poziomu liścia), element
automatycznie staje się elementem skonsolidowanym.
2. Kliknij opcje Edytuj, Wstaw potomne.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wstaw element wymiaru.
3. Wprowadź nazwę pierwszego elementu potomnego do pola Nazwa wstawianego
elementu.
4. Wprowadź wartość do pola Waga elementu, jeśli ma zastosowanie.
Domyślną wartością wagi elementu jest 1.
5. Kliknij przycisk Dodaj.
6. Wykonaj ponownie kroki od 3 do 5 dla każdego elementu potomnego, który ma zostać
dodany.
7. Kliknij przycisk OK.
Program TM1 doda nowe elementy jako elementy potomne elementu wybranego w kroku
1.
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Ponowne układanie hierarchii wymiarów
Wykonaj te kroki, aby zmienić pozycję elementów w hierarchii wymiarów.

Procedura
1. W Edytorze wymiarów wybierz elementy, które mają zostać przeniesione.
v Aby wybrać pojedynczy element, kliknij element.
v Aby wybrać wiele przylegających elementów, kliknij pierwszy element i
przytrzymując klawisz SHIFT kliknij ostatni element. Można także kliknąć klawisz
CTRL-A, aby wybrać wszystkie widoczne elementy.
v Aby wybrać wiele nieprzylegających elementów, przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij
każdy element.
2. Przeciągnij i upuść elementy do ich nowego położenia w hierarchii wymiarów.
Podczas przeciągania elementów kursor będzie się zmieniał, aby wskazywać miejsca, w
których program TM1 upuści elementy. Również pasek statusu wyświetla komunikat
wskazujący miejsca, w których program TM1 upuści elementy.
Do zmiany układu hierarchii wymiarów można także używać operacji wycinania i
wklejania elementów.

Usuwanie elementów z wymiaru
Aby usunąć elementy z wymiaru, należy wykonać następujące czynności.

Procedura
1. Wybierz elementy do usunięcia.
v Aby wybrać pojedynczy element, kliknij element.
v Aby wybrać wiele przylegających elementów, kliknij pierwszy element i
przytrzymując klawisz SHIFT kliknij ostatni element.
v Aby wybrać wiele nieprzylegających elementów, przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij
każdy element.
v Aby wybrać elementy według poziomu hierarchii, wartości atrybutu lub wzorca
pisowni, zapoznaj się z dokumentacją komponentów TM1 Perspectives, TM1 Architect
i TM1 Web.
2. Kliknij opcje Edytuj, Usuń element.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia z nazwą wymiaru oraz komunikat z
zapytaniem o potwierdzenie usunięcia wybranego obiektu. Kliknij Tak, aby kontynuować
usuwanie lub kliknij Nie albo Anuluj, aby anulować usuwanie.

Usuwanie elementów z konsolidacji
Aby usunąć elementy z konsolidacji, należy wykonać następujące czynności.

Procedura
1. Wybierz elementy do usunięcia.
v Aby wybrać pojedynczy element, kliknij element.
v Aby wybrać wiele przylegających elementów, kliknij pierwszy element i
przytrzymując klawisz SHIFT kliknij ostatni element.
v Aby wybrać wiele nieprzylegających elementów, przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij
każdy element.
.
2. Kliknij opcje Edytuj, Usuń element dla konsolidacji lub kliknij przycisk Usuń
Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia z nazwą wymiaru oraz komunikat z
zapytaniem o potwierdzenie usunięcia wybranego obiektu. Kliknij Tak, aby kontynuować
usuwanie lub kliknij Nie albo Anuluj, aby anulować usuwanie.
Rozdział 2. Tworzenie kostek i wymiarów
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Program TM1 usunie element z konsolidacji i zachowa wszystkie pozostałe instancje tego
elementu w wymiarze.
Uwaga: Jeśli element zostanie zdefiniowany tylko w konsolidacji, program TM1 usunie
element również z wymiaru.

Edycja właściwości elementu
Właściwości elementu można edytować w celu przypisania nowej wagi do elementu
konsolidacji lub w celu zmiany typu elementu poziomu liścia.
Uwaga: Nie można zmieniać typu elementu dla elementów skonsolidowanych ani
przypisywać wagi elementu do jakiejkolwiek instancji elementu, która nie należy do
konsolidacji.

Procedura
1. Wybierz element.
2. Kliknij opcje Edytuj, Właściwości elementu.
Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości elementów wymiaru.
3. W razie potrzeby wybierz nowy typ elementu z listy Typ elementu.
4. Wprowadź również wartość do pola Waga elementu, jeśli konieczne.
5. Kliknij przycisk OK.

Ustawianie kolejności elementów w wymiarze
Program TM1 umożliwia ustawianie kolejności elementów w wymiarze w celu określenia
wartości indeksu dla każdego elementu w wymiarze. Pierwszy element w wymiarze ma
wartość indeksu równą 1, drugi element ma wartość indeksu równą 2, itd.
Ustawienie kolejności elementów w wymiarze jest ważną cechą, ponieważ wiele funkcji
programu TM1 (arkusz, reguły i program TurboIntegrator) odwołuje się do wartości indeksów
elementów.
Uwaga: Jeśli zostanie zmieniona kolejność elementów w wymiarze, funkcje, które odwołują
się do wartości indeksów elementów, zwrócą nowe, prawdopodobnie nieoczekiwane wartości.

Procedura
1. Ustal kolejność elementów, w jakiej mają być wyświetlane w wymiarze.
Do zmiany kolejności elementów można użyć opcji sortowania i funkcji przecinania i
upuszczania Edytora wymiarów.
2. Kliknij przycisk Ustaw kolejność wymiaru.
3. Kliknij opcje Wymiar, Zapisz.
v Jeśli właściwość sortowania wymiaru jest ustawiona na Automatyczne, program TM1
wyświetli zapytanie o zmianę właściwości sortowania na Ręczne.
v Jeśli właściwość sortowania wymiaru jest ustawiona na Ręczne, program TM1 wstawi
dowolne elementy dodane do wymiaru przy każdym ręcznym ustawieniu pozycji tych
wymiarów w Edytorze wymiarów.
4. Kliknij Tak, aby zapisać nową kolejność wymiarów i ustaw właściwość sortowania
wymiarów na Ręczne.
Kolejność elementów można ustawiać nawet, jeśli Edytor wymiarów wyświetla tylko
podzbiór wszystkich elementów wymiaru. Na przykład, jeśli istnieje duży wymiar, można
go zmienić i ustawić kolejność jedynie kilku elementów. Podczas ustawiania kolejności
elementów tylko podzbioru elementów wyświetlanych w Edytorze wymiarów należy
pamiętać, że to ustawienie będzie miało wpływ na cały wymiar.
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Poniższy przykład pokazuje, jak ustawienie kolejności elementów podczas pracy z
podzbiorem wpływa na cały wymiar w Edytorze podzbiorów.
W celu ułatwienia w przykładowym wymiarze zawarto dziesięć elementów o nazwach
składających się z pojedynczych liter, ale koncepcja zilustrowana w przykładzie ma
zastosowanie do większych, bardziej złożonych wymiarów.
v a
v
v
v
v
v
v

b
c
d
e
f
g

v h
v i
5. Po wybraniu elementów c, d i g, a następnie kliknięciu opcji Edytuj, Zachowaj, Edytor
wymiarów będzie zawierał jedynie wybrany podzbiór elementów.
6. Użytkownik zdecydował o zmianie kolejności tych trzech elementów. Teraz element d ma
być pierwszym elementem, a c ostatnim.
7. Jeśli elementy są wyświetlone w pożądanej kolejności, kliknij opcję Ustaw kolejność
.
wymiaru
Zostanie ustawiona kolejność elementów dla całego wymiaru. Jeśli użytkownik spojrzy
na cały wymiar, będzie on wyglądał w Edytorze wymiarów w sposób następujący.
v i
v a
v b
v d
v g
v c
v e
v f
v h
v i
Na przykład po ustawieniu kolejności elementów podzbioru nowa kolejność będzie
dotyczyła całego wymiaru w następujący sposób:
v Podzbiór elementów, który był aktywny podczas ustawiania kolejności elementów,
zostanie wyświetlony z zacienionymi ikonami.
v Pierwszy element podzbioru zachowa swoją pozycję w wymiarze względem jego
najbliższego elementu nadrzędnego.
v W przykładzie element d jest pierwszym elementem podzbioru po ustawieniu
kolejności elementów.
v Element b jest najbliższym elementem nadrzędnym (nie licząc elementów podzbioru)
elementu d w wymiarze, dlatego element d w strukturze wymiaru jest za elementem b.
v Pozostałe elementy podzbioru są wyświetlane w strukturze wymiaru z zachowaniem
ich pozycji względem pierwszego element w podzbiorze.

Rozdział 2. Tworzenie kostek i wymiarów
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Ustawianie kolejności elementów wymiaru za pomocą komponentu Server Explorer:
Kolejność elementów wymiaru można także ustawiać za pomocą komponentu Server
Explorer bez otwierania Edytora wymiarów. Właściwość sortowania dla wymiaru można
wybrać z trzech automatycznych kolejności sortowania:
v Nazwa
v Poziom
v Hierarchia
Po ustawieniu właściwości sortowania program TM1 wstawi elementy dodane do wymiaru
zgodnie z ich pozycją w kolejności sortowania. Na przykład, jeśli zostanie ustawiona
automatyczna kolejność sortowania Nazwa, program TM1 wstawi nowe elementy do
wymiaru w kolejności alfabetycznej.
Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar w komponencie Server Explorer.
2. Kliknij opcję Ustaw kolejność elementów.
Zostanie otwarte okno dialogowe Kolejność elementów wymiaru.
3. Wybierz typ sortowania.
Typ sortowania

Opis

Automatyczne

Włącza opcje Automatyczne sortowanie wg: Nazwa, Poziom i
Hierarchia.

Ręczne

Ustawia bieżącą kolejność elementów w strukturze wymiarów i zmienia
właściwość sortowania wymiarów na Ręczne.

4. Jeśli został wybrany typ sortowania Ręczne, przejdź do kroku 7.
5. Wybierz opcję Automatyczne sortowanie wg.
Sortowanie wg

Opis

Nazwa

Sortuje elementy w kolejności alfabetycznej

Poziom

Sortuje elementy wg poziomu hierarchii.

Hierarchia

Sortuje elementy zgodnie z hierarchią wymiaru.

6. Wybierz opcję Kierunek sortowania, jeśli ma zastosowanie.
7. Kliknij przycisk OK.
Wyniki
W tej chwili jest już ustawiona kolejność elementów wymiaru. Po otworzeniu wymiaru
zostaną wyświetlone elementy w kolejności zgodnej z ustawieniem opcji Sortowanie wg
określonej w kroku 5.

Zarządzanie wyświetlaniem elementów w Edytorze wymiarów
Edytor wymiarów zawiera kilka opcji, które umożliwiają zarządzanie sposobem wyświetlania
elementów. Na przykład podczas pracy z dużymi wymiarami pomocne może okazać się
wyświetlenie jedynie elementów na pewnym poziomie hierarchii lub wyświetlenie elementów
w kolejności alfabetycznej.
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Po zmianie sposobu wyświetlania elementów w Edytorze wymiarów nie trzeba zmieniać
struktury wymiarów, wystarczy po prostu zmienić sposób, w jaki program TM1 wyświetla
elementy w oknie.
W następnych sekcjach opisano sposób zarządzania wyświetlaniem elementów w Edytorze
wymiarów.

Zachowywanie elementów
Wykonaj te kroki, aby wyświetlić w Edytorze wymiarów tylko wybrane elementy.

Procedura
1. Wybierz elementy do wyświetlenia.
v Aby wybrać pojedynczy element, kliknij element.
v Aby wybrać wiele przylegających elementów, kliknij pierwszy element i
przytrzymując klawisz SHIFT kliknij ostatni element.
v Aby wybrać wiele nieprzylegających elementów, przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij
każdy element.
2. Kliknij opcje Edytuj, Zachowaj lub kliknij przycisk Zachowaj
Edytor wymiarów wyświetli tylko wybrane elementy.

.

Ukrywanie elementów
Wykonaj te kroki, aby ukryć w Edytorze wymiarów wybrane elementy.

Procedura
1. Wybierz elementy do ukrycia.
v Aby wybrać pojedynczy element, kliknij element.
v Aby wybrać wiele przylegających elementów, kliknij pierwszy element i
przytrzymując klawisz SHIFT kliknij ostatni element.
v Aby wybrać wiele nieprzylegających elementów, przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij
każdy element.
.
2. Kliknij opcje Edytuj, Ukryj lub kliknij przycisk Ukryj
Edytor wymiarów ukryje wybrane elementy. Wszystkie pozostałe elementy pozostaną
widoczne.

Alfabetyczne sortowanie elementów
Elementy w Edytorze wymiarów można sortować alfabetycznie w kolejności rosnącej lub
malejącej.
Kolejność sortowania

Opis

Alfabetycznie, w kolejności Kliknij opcje Edytuj, Sortowanie wg, Rosnąco lub kliknij przycisk
rosnącej
Sortuj rosnąco
Alfabetycznie, w kolejności Kliknij opcje Edytuj, Sortowanie wg, Malejąco lub kliknij przycisk
malejącej
Sortuj malejąco

Alfabetyczne sortowanie wg wartości indeksu
Elementy w Edytorze wymiarów można sortować w kolejności rosnącej lub malejącej
zgodnie z wartością indeksu.

Rozdział 2. Tworzenie kostek i wymiarów
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Kolejność sortowania

Opis

Rosnąca wartość indeksu

Kliknij opcje Edytuj, Sortowanie wg, Indeksuj rosnąco lub kliknij
ikonę Sortuj wg indeksu, rosnąco

Malejąca wartość indeksu

Kliknij opcje Edytuj, Sortowanie wg, Indeksuj malejąco lub kliknij
przycisk Sortuj wg indeksu, malejąco

Sortowanie elementów wg hierarchii
Elementy można sortować także w czasie wyświetlania w hierarchii wymiarów.
Typ sortowania

Opis

W czasie wyświetlania w
hierarchii wymiarów

Kliknij opcje Edytuj, Sortowanie wg, Hierarchia lub kliknij przycisk
Sortowanie hierarchiczne

Wyświetlanie elementów wg aliasów
Jeśli dla wymiaru zdefiniowano atrybut aliasu, elementy można wyświetlać w Edytorze
wymiarów wg ich aliasów.
Wymiary w katalogu Sample Data programu TM1 zawierają aliasy zdefiniowane dla języka
francuskiego i niemieckiego, dlatego wszystkie nazwy elementów można wyświetlać wg ich
równoważnych nazw w językach obcych.

Procedura
1. Otwórz wymiar Miesiąc w Edytorze wymiarów.
2. Kliknij opcje Widok, Paski narzędzi, Alias, aby wyświetlić pasek narzędzi Alias.
Pasek narzędzi Alias zawiera dwa obiekty: przycisk przełącznika Użyj aliasów służący
do włączania i wyłączania wyświetlania aliasów oraz listę Wybierz alias, z której można
wybrać alias.
3. Wybierz Monat (po niemiecku 'Miesiąc') z listy Wybierz alias.
4. Kliknij przycisk Użyj aliasów.

Wyniki
Domyślnie program TM1 nie wyświetla aliasów. Edytor wymiarów wyświetli wszystkie
elementy wg ich niemieckich aliasów.

Tworzenie wymiarów za pomocą arkuszy wymiarów
Arkusz wymiarów to zmodyfikowany arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel, w
którym są wyświetlane elementy oraz relacje hierarchiczne dla pojedynczego wymiaru.
Program TM1 zapisuje dane arkusza w dwóch plikach: arkuszu wymiarów
(nazwa_wymiaru.xdi) i skompilowanym pliku (nazwa_wymiaru.dim).
v Podczas tworzenia wymiaru za pomocą Edytora wymiarów lub programu TurboIntegrator,
program TM1 zapisuje tylko do skompilowanego pliku nazwa_wymiaru.dim.
v Podczas modyfikowania wymiaru za pomocą Edytora wymiarów program TM1 zapisuje
zmiany do pliku DIM. Jeśli dla wymiaru istnieje plik XDI, program TM1 wyświetli
zapytanie o zapisanie zmian w arkuszu wymiarów. W przypadku odrzucenia aktualizacji
arkusza wymiarów, struktura wymiaru w pliku DIM będzie się różniła od tej w pliku XDI.
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v Aby program TM1 miał dostęp do wszystkich zmian w wymiarach, należy utworzyć i
konserwować wymiary za pomocą arkusza wymiarów lub Edytora wymiarów. Nie należy
łączyć metod. Może to doprowadzić do utraty danych.

Zachowanie synchronizacji danych
Program TM1 zapisuje pliki arkuszy wymiarów w pierwszym katalogu wymienionym w polu
Katalog danych serwera lokalnego w oknie dialogowym Opcje. Oznacza to, że program TM1
może zapisać arkusz wymiarów (.xdi) w innym katalogu niż plik wymiarów (.dim).
Uwaga: Należy być szczególnie ostrożnym podczas edycji wymiarów za pomocą arkuszy.
Dane można utracić na wiele sposobów, jeśli nie zostaną zachowane właściwe środki
ostrożności. W poniższych przykładach przedstawiono dwa sposoby utraty danych
wymiarów.
v W poniedziałek użytkownik dokonał edycji arkusza wymiarów dla wymiaru Account1, a
następnie zapisał wymiar. We wtorek inny administrator użył Edytora wymiarów do
dokonania zmian w tym wymiarze. Zmiany przez niego dokonane nie zostały
rozpropagowane do pliku arkusza wymiarów. W środę użytkownik dokonał kolejnej
zmiany w wymiarze za pomocą starego arkusza wymiarów. Te zmiany zastąpią zmiany
dokonane przez innego administratora.
v Dwóch administratorów decyduje się na aktualizację wymiaru na tym samym serwerze za
pomocą dwóch różnych arkuszy wymiarów. Jest to bardzo niebezpieczne. Program TM1
pozwala nadpisać zmiany w prosty sposób. Należy używać jednego zestawu arkuszy
wymiarów. Należy unikać korzystania z więcej niż jednego pliku XDI dla dowolnego
wymiaru.
Aby uniknąć nieładu i możliwości utraty danych, należy podczas edytowania arkuszy
wymiarów przestrzegać środków ostrożności. Zalecane jest korzystanie z następujących
procedur.
v Do przechowywania arkuszy wymiarów należy używać katalogu danych na serwerze
zdalnym.
v Do przechowywania arkuszy wymiarów należy używać specjalnego katalogu.
Korzystanie z katalogu danych na serwerze zdalnym:
Aby edytować arkusze wymiarów w katalogu danych na serwerze zdalnym, należy wykonać
te kroki.
Procedura
1. Ustaw opcję Katalog danych serwera lokalnego w oknie dialogowym Opcje na katalog
danych używany na serwerze zdalnym IBM Cognos TM1.
2. Wyłącz opcję Połącz z serwerem lokalnym przy uruchomieniu.
3. Sprawdź, czy wszystkie serwery lokalne działające na komputerze użytkownika są
wyłączone.
4. Zaloguj się do zdalnego serwera TM1.
5. Dokonaj wszystkich modyfikacji w wymiarach za pomocą plików arkuszy w katalogu
danych na serwerze zdalnym.
6. Kliknij w programie Excel opcje TM1 > Arkusze wymiarów > Zapisz.
Program TM1 zapisze oba pliki DIM i XDI w katalogu danych na serwerze zdalnym.
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25

Korzystanie z katalogu arkuszy:
Za pomocą specjalnego katalogu arkuszy można wyraźnie zastrzec dostęp do arkuszy
wymiarów. Takie działanie może być bardzo użyteczne w przypadku instalacji, w której
stawiany jest nacisk na bezpieczeństwo. Aby skonfigurować katalog arkuszy, wykonaj te
kroki:
Procedura
1. Utwórz katalog arkuszy w systemie plików.
2. Przenieś wszystkie pliki arkuszy (XDI dla wymiarów i XRU dla reguł) do katalogu
arkuszy.
3. Ustaw opcję Katalog danych serwera lokalnego w oknie dialogowym Opcje na katalog
arkuszy.
4. Nawiąż połączenie z serwerem zdalnym, który zawiera wymiar do aktualizacji i z
dowolnymi innymi serwerami.
5. Dokonaj wszystkich modyfikacji w wymiarach za pomocą plików arkuszy w katalogu
arkuszy.
6. Kliknij w programie Excel opcje TM1 > Arkusze wymiarów > Zapisz.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz nazwę serwera.
7. Wybierz serwer, na którym zostanie zapisany skompilowany wymiar.
8. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie arkuszy wymiarów
Aby utworzyć wymiar za pomocą arkuszy wymiarów, wykonaj te kroki.

Procedura
1. Kliknij w programie Excel opcje TM1 > Arkusze wymiarów > Nowe.
Zostanie otwarte okno dialogowe Utwórz wymiar.
2. Wprowadź w górnym polu nazwę wymiaru zgodnie z poniższymi instrukcjami:
v Aby utworzyć wymiar na serwerze lokalnym, wpisz nazwę wymiaru. Na przykład:
Produkt.
v Aby utworzyć wymiar na serwerze zdalnym, wpisz nazwę serwera, dwukropek, a
następnie nazwę wymiaru. Na przykład: sprzedaż:Produkt spowoduje utworzenie
wymiaru Produkt na serwerze sprzedaży.
Uwaga: Użytkownik musi być administratorem programu TM1, aby utworzyć wymiar na
serwerze zdalnym.
3. Kliknij przycisk OK.
Zostanie otwarty pusty arkusz wymiaru w programie Excel.
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Wypełnianie arkuszy wymiarów
Następujący arkusz definiuje strukturę wymiaru Miesiąc.

W niniejszych sekcjach znajduje się opis sposobu definiowania elementów prostych i
skonsolidowanych w arkuszu wymiarów.
Definiowanie elementów prostych:
Wypełnianie arkusza wymiarów należy rozpocząć od zdefiniowania elementów prostych
(poziomu liścia) dla wymiaru, zaczynając od wiersza 1.
Procedura
1. W kolumnie A, określ typ elementu.
v W przypadku elementów liczbowych wpisz N.
v W przypadku elementów łańcuchowych wpisz S.
W tym przykładzie wszystkie elementy są elementami liczbowymi.
2. W kolumnie B, wpisz nazwę elementu.
Rozdział 2. Tworzenie kostek i wymiarów

27

Definiowanie elementów skonsolidowanych:
Po zdefiniowaniu elementów prostych w wymiarze można zdefiniować elementy
skonsolidowane.
Procedura
1. W pustym wierszu poniżej ostatniego elementu prostego wpisz C w kolumnie A.
2. Wpisz nazwę elementu skonsolidowanego w kolumnie B.
3. W kolejnych wierszach wpisz nazwy elementów potomnych elementu skonsolidowanego
w kolumnie B.
Na przykład: następujący fragment arkusza wymiarów przedstawia element
skonsolidowany Kwartał 1 zdefiniowany jako konsolidacja elementów potomnych Sty,
Lut i Mar.

Przypisywanie wag elementom w konsolidacji:
Do przypisywania wag elementom w konsolidacji służy kolumna C. Aby obliczyć na
przykład marżę brutto, należy odjąć koszty zmienne od sprzedaży. Aby wyrazić to obliczenie,
należy przypisać wagę -1 do elementu kosztów zmiennych w konsolidacji. Następujący
arkusz przedstawia proces przypisywania wagi w wymiarze Account1.
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Zapisywanie arkuszy wymiarów
Aby zapisać arkusz wymiarów i skompilować wymiar, kliknij w programie Excel opcje TM1
> Arkusze wymiarów, Zapisz. Program TM1 zaktualizuje plik arkusza wymiarów
(nazwa_wymiaru.xdi) i utworzy skompilowany plik wymiarów (nazwa_wymiaru.dim).
Uwaga: Należy pamiętać, aby w programie Excel nie użyć opcji Plik, Zapisz. Ta czynność
spowoduje zapisanie tylko pliku .xdi. Program TM1 nie kompiluje wymiaru i zapisuje plik
.dim.

Korzystanie z nazwanych poziomów hierarchii za pomocą
wymiarów TM1
Do poziomów hierarchii wymiaru TM1 można przypisywać niestandardowe nazwy za
pomocą kostki sterującej }HierarchyProperties. Utworzonych nazwanych poziomów można
następnie użyć podczas zewnętrznego dostępu do danych programu TM1 za pomocą
instrukcji MDX komponentu IBM Cognos Report Studio lub innych narzędzi MDX OLAP.
Można również przypisać do wymiaru element domyślny.
Na przykład zamiast korzystać z ogólnych nazw poziomów hierarchii poziom000,
poziom001, poziom002, można przypisać nazwy, które będą opisywały poziomy w wymiarze
Klienci, jak na poniższej tabeli.
Poziomy wymiarów TM1

Przykładowe nazwane poziomy wymiarów

poziom000

Wszystkie

poziom001

Stan

poziom002

Miasto

poziom003

Jednostka

Konfigurowanie nazwanych poziomów
Do konfigurowania nazwanych poziomów służy kostka sterująca }HierarchyProperties.
Więcej informacji na temat kostki sterującej }HierarchyProperties zawiera sekcja dotycząca
kostek sterujących w dokumentacji TM1 Operations.

Procedura
1. W programie TM1 Architect kliknij menu Widok i wybierz opcję Wyświetl obiekty
sterujące.
2. W panelu nawigacji kliknij, aby rozwinąć węzeł Kostki.
3. Kliknij dwukrotnie kostkę sterującą }HierarchyProperties.
Zostanie otwarta kostka sterująca }HierarchyProperties.
4. Kliknij listę wymiarów tytułów, aby wybrać wymiar, do którego mają zostać przypisane
nazwane poziomy.
5. W komórce defaultMember wprowadź nazwę istniejącego elementu, aby ustawić
domyślny element dla tego wymiaru.
Nazwa elementu wprowadzona w tym miejscu może powodować filtrowanie wymiaru
podczas pobierania danych TM1 z aplikacji zewnętrznej, np. IBM Cognos Report Studio.
Wprowadź nazwę elementu znajdującego się na szczycie w hierarchii wymiarów, aby
wszystkie elementy wymiaru były pobierane domyślnie.
Na przykład ustaw Świat jako element domyślny wymiaru Region.
Rozdział 2. Tworzenie kostek i wymiarów
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6. W komórkach od poziom000 do poziom020 wprowadź niestandardową nazwę dla
każdego poziomu hierarchii, który istnieje w wymiarze.
Uwaga: Nazwane poziomy są ograniczone do długości 255 jednobajtowych znaków.
Szczegółowe informacje zawiera sekcja “Ograniczenie długości łańcucha dla nazwanych
poziomów”.
7. Po skonfigurowaniu nazwanych poziomów należy wykonać jedną z następujących
czynności, aby zastosować zmiany:
v Uruchom ponownie serwer IBM Cognos TM1 lub
v Uruchomić funkcję RefreshMdxHierarchy w procesie programu TurboIntegrator.
Szczegółowe informacje zawiera sekcja “Używanie funkcji RefreshMdxHierarchy
programu TurboIntegrator z nazwanymi poziomami”.

Wyniki
Uwaga: Zmiany w nazwach elementów lub strukturze wymiaru nie są automatycznie
wykrywane przez funkcję nazwanych poziomów. W przypadku zmian w wymiarach należy
najpierw ręcznie zaktualizować przypisania nazwanych poziomów w kostce sterującej
}HierarchyProperties, a następnie ponownie uruchomić serwer TM1 lub uruchomić funkcję
programu RefreshMdxHierarchyTurboIntegrator, aby zaktualizować hierarchie MDX na
serwerze TM1.

Ograniczenie długości łańcucha dla nazwanych poziomów
Nazwane poziomy są ograniczone do długości 255 jednobajtowych znaków. Nawet jeśli
kostka sterująca }HierarchyProperties obsługuje długie łańcuchy, instrukcje MDX mogą
zwrócić błąd dla nazwanych poziomów o długości przekraczającej 255 znaków.
Jeśli zostanie wprowadzony nazwany poziom o długości większej niż 255 jednobajtowych
znaków, program TM1 wyświetli błąd po uruchomieniu serwera:
4648 BŁĄD 2008-06-27 13:50:04,532 TM1. Nazwa poziomu hierarchii zdefiniowana przez
użytkownika została zmieniona z ...

Używanie funkcji RefreshMdxHierarchy programu TurboIntegrator
z nazwanymi poziomami
Po skonfigurowaniu lub edycji nazwanych poziomów w kostce sterującej
}HierarchyProperties należy użyć funkcji RefreshMdxHierarchy w celu zaktualizowania
hierarchii MDX na serwerze TM1, co nie wymaga ponownego uruchamiania serwera.

Procedura
1. Utwórz nowy proces TI.
2. Wprowadź funkcję RefreshMdxHierarchy na kartę ProLog, używając następującego
formatu:
RefreshMdxHierarchy(dimensionName)

gdzie parametr opcjonalny dimensionName może określać konkretny wymiar do
zaktualizowania lub może być pusty w celu zaktualizowania wszystkich wymiarów.
Na przykład, aby zaktualizować wszystkie wymiary:
RefreshMdxHierarchy(’’);

Aby zaktualizować tylko wymiar klientów:
RefreshMdxHierarchy(’customers’);

3. Uruchom proces TI.
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Korzystanie z więcej lub jednej hierarchii
Wymiary w programie IBM Cognos TM1 mogą obejmować jedną lub więcej hierarchii. W
niniejszej sekcji opisano cechy wymiarów obejmujących wiele hierarchii, porównano je z
wymiarami obejmującymi jedną hierarchię i przedstawiono dostępne funkcje do zarządzania
wieloma hierarchiami i korzystania z nich. Obecnie więcej niż jedną hierarchię można
zaimplementować przy użyciu programu TurboIntegrator lub Planning Analytics, ale nie
Edytora wymiarów lub Arkuszy wymiarów.
Uwaga: Domyślnie obsługa więcej niż jednej hierarchii jest wyłączona. Administrator musi
skonfigurować ustawienia EnableNewHierarchyCreation w pliku tm1s.cfg, aby możliwa
była praca z więcej niż jedną hierarchią i korzystanie z powiązanych funkcji programu
TurboIntegrator (TI) i reguł.
Strategia modelowania wymiarowego, w której każdy z wymiarów zawiera jedną hierarchię,
zwykle wiąże się z większą liczbą wymiarów przypadającą na kostkę. W niektórych
przypadkach może wystąpić “powtarzanie grup”. Na przykład wymiar KategoriaProduktu
zawiera Product1 w kategorii Commercial i Product2 w kategorii Retail. Przy odwołaniach do
wartości według Product1, współrzędna ProductCategory zawsze jest równa Commercial.
Jeśli kategoria produktu jest prawdziwym atrybutem, to “powtarzanie grup” nie jest
potrzebne, ponieważ produkt nigdy nie będzie istniał jednocześnie w kategorii Commercial i
Retail.
W alternatywnej strategii wymiar Product zawiera hierarchię ByCategory, a ona z kolei
zawiera inne hierarchie, takie jak ByPriceRange lub ByRegion. Ta metoda ogranicza liczbę
wymiarów w kostce. Wnosi jednak dodatkowe utrudnienie, ponieważ konieczne jest
określenie hierarchii, której dotyczy element — czy to przy formułowaniu zapytań, czy w TI
lub regułach kostki.
Stosowanie więcej niż jednej hierarchii zapewnia też większą elastyczność w pracy z
zapytaniami. W modelu z jedną hierarchią wszystkie zapytania kierowane do kostki
10-wymiarowej muszą mieć dokładnie po 10 hierarchii. W modelu z wieloma hierarchiami
zapytania mogą mieć 10 lub więcej hierarchii, zależnie od potrzeb. Gdy zapytanie zawiera
więcej niż jedną hierarchię, występuje efekt przecięcia (części wspólnej). Na przykład:
SELECT { [Products].[ByPriceRange].[PriceRange1] } ON ROWS, { [Measures].[Target] } ON
COLUMNS FROM [Cube]

wyświetli sumę Target z produktów PriceRange1. Możemy zawęzić sumę, wprowadzając do
zapytania dodatkową hierarchię. Na przykład:
SELECT { [Products].[ByPriceRange].[PriceRange1] } ON ROWS, { [Measures].[Target] } ON
COLUMNS FROM [Cube] WHERE ( [Products].[ByCategory].[Retail] )

ogranicza sumę do produktów PriceRange1 z kategorii Retail.
Nowe funkcje programu TurboIntegrator i reguł kostek umożliwiają jawne określanie
hierarchii. Dostępne są odrębne funkcje do pracy z jedną i więcej niż jedną hierarchią. Jeśli
kostki zawierają tylko wymiary z jedną hierarchią, można stosować dowolny z tych
wariantów. Na przykład poniższe dwie instrukcje są równoważne.
DimensionElementInsert(’dimension’, ’’, ’element’, ’c’);
HierarchyDimensionElementInsert(’dimension’, ’dimension’, ’element’, ’c’);

W przypadku wymiarów z jedną hierarchią hierarchia ma tę samą nazwę, co wymiar. Drugim
parametrem funkcji HierarchyDimensionElementInsert jest nazwa hierarchii. W przypadku
wymiaru z jedną hierarchią można użyć dowolnej z powyższych instrukcji. Jeśli jednak
wymiar obejmuje drugą hierarchię (np. hierarchy2), należy użyć funkcji umożliwiającej
określenie konkretnej nazwy hierarchii. Na przykład:
Rozdział 2. Tworzenie kostek i wymiarów
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HierarchyDimensionElementInsert(’dimension’, ’hierarchy2, ’element’, ’c’);

Szczegółowe informacje o obsługiwanych funkcjach programu TI i reguł kostki zawiera
dokumentacja TM1 — Skorowidz.

Tworzenie kostek
Kostki na serwerze lokalnym można tworzyć zawsze. Kostki na serwerach zdalnych może
tworzyć użytkownik, który jest administratorem programu TM1.
Kostki można tworzyć na dwa sposoby:
v Pusta kostka — Wybierz wartości z listy istniejących wymiarów w oknie Tworzenie
kostki, aby utworzyć nową kostkę bez danych.
v Zewnętrzne źródła danych — Użyj programu TurboIntegrator, aby wskazać i
odwzorować wymiary i dane z zewnętrznych źródeł danych na nową bądź istniejącą
kostkę.
Ta sekcja zawiera informacje dotyczące tworzenia kostek w oknie Tworzenie kostki.
Informacje o tworzeniu kostek za pomocą komponentu TurboIntegrator zawiera
dokumentacja TM1 TurboIntegrator.

Ustalanie kolejności wymiarów w kostce
Wymiary w kostce mają kolejność, która została wybrana przez użytkownika podczas
tworzenia kostki. Wybrana kolejność może mieć wpływ na wydajność systemu, dlatego
kolejność wymiarów należy wziąć pod uwagę przed utworzeniem kostki.
Pierwszym krokiem w kierunku ustalenia kolejności wymiarów jest podział wymiarów na
dwie grupy: wymiary rzadkie i gęste. Wymiar gęsty ma wysoki odsetek wartości w swoich
elementach. Gęstość można oszacować, odpowiadając na następujące pytanie: Jeśli jeden
element w wymiarze ma wartość, zakładając, że elementy innych wymiarów są stałe, jakie
jest prawdopodobieństwo, że inne elementy w tym wymiarze będą miały wartości?
Na przykład, jeśli istnieje budżet na styczeń dla danego konta i regionu, prawdopodobnie
istnieje także wartość dla pozostałych miesięcy. Dlatego wymiar Miesiąc jest
prawdopodobnie gęsty. Analogicznie jeśli istnieje wartość budżetu dla danego miesiąca, konta
i regionu, prawdopodobnie istnieje także wartość rzeczywista, co czyni ActVsBud wymiarem
gęstym.
Prawdopodobnie jednak w globalnej kostce sprzedaży użytkownik nie sprzedaje każdego
produktu w każdym regionie. Dlatego wymiary Produkt i Region należy traktować jako
rzadkie.
Ogólne zalecenie dotyczące ustalania kolejności dla wymiarów jest następujące: od
najmniejszych rzadkich do największych, a następnie od najmniejszych gęstych do
największych. Wymagana jest jednak pewna elastyczność. Na przykład, prawdopodobnie
lepiej jest umieścić bardzo mały, gęsty wymiar (np. ActVsBud), który zawiera tylko dwa lub
trzy elementy przed bardzo dużym, ale rzadkim wymiarem (np. Produkt), który może
zawierać tysiące elementów.

Tworzenie kostki
Aby utworzyć kostkę, należy wykonać następujące kroki.

Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.

32

TM1 dla programistów

2. Na panelu Drzewo wybierz opcję Kostki pod serwerem, na którym ma zostać
utworzona kostka.
3. Kliknij opcje Kostki, Utwórz nową kostkę.
Zostanie otwarte okno dialogowe Tworzenie kostki. W polu Dostępne wymiary po
lewej stronie zostanie wyświetlona lista wymiarów przechowywanych na serwerze.
4. Wpisz nazwę kostki do pola Nazwa kostki.
Uwaga: Jeśli nazwa nie zostanie wpisana, program TM1 nada kostce nazwę Bez
nazwy.
5. W polu Dostępne wymiary kliknij dwukrotnie nazwę wymiaru, który ma zostać użyty
jako pierwszy wymiar w nowej kostce.
Nazwa wymiaru zostanie przeniesiona do pola Wymiary w nowej kostce.
, aby przenieść wybrane nazwy z pola Dostępne
Można także użyć przycisku
wymiary do pola Wymiary w nowej kostce. Aby wybrać wiele przylegających nazw,
kliknij i przeciągnij w poprzek nazw. Aby wybrać wiele nieprzylegających nazw,
przytrzymaj klawisz CRTL i kliknij każdą nazwę.
6. Powtórz proces wyboru dla wszystkich wymiarów, które mają zostać uwzględnione w
nowej kostce. Należy wybrać co najmniej dwa wymiary. Maksymalna liczba wymiarów
wynosi 256.
i w dół
, zmień układ wymiarów, jeśli jest to
7. Używając strzałek do góry
konieczne. Aby usunąć wymiar z listy, kliknij dwukrotnie nazwę wymiaru.
8. Aby określić właściwości kostki, kliknij opcję Właściwości. Jeśli użytkownik nie chce
przypisać właściwości kostki, należy przejść do kroku 13.
Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości kostki.
Poniżej znajduje się opis ustawiania wymiaru Miary i Czas dla kostki oraz określania,
czy kostka ma być ładowana automatycznie czy na żądanie.
Uwaga: Klienty OLE DB dla technologii OLAP mogą zawierać zastrzeżenia dotyczące
odwoływania się do wymiarów Miary i Czas. Program TM1 nie odwołuje się do
wymiarów Miary i Czas, ale umożliwia ustawienie tych właściwości dla innych klientów
OLAP, które mogą mieć dostęp do kostki.
9. Aby ustawić wymiar Miary, wybierz wymiar z listy Wymiar miar.
10. Aby ustawić wymiar Czas, wybierz wymiar z listy Wymiar czasu.
11. Określ sposób ładowania kostki:
v Aby załadować kostkę do pamięci serwera tylko w momencie, gdy klient zażąda
danych kostki, zaznacz pole Ładowanie na żądanie.
v Aby automatycznie załadować kostkę do pamięci po uruchomieniu serwera, wyczyść
pole Ładowanie na żądanie.
12. Kliknij przycisk OK, aby zapisać właściwości i powrócić do okna dialogowego
Tworzenie kostki.
13. Kliknij opcję Utwórz kostkę, aby utworzyć kostkę.
Zostanie otwarte okno komponentu Server Explorer. Nowa kostka zostanie wyświetlona
w kolejności alfabetycznej na liście Kostki na panelu Drzewo.

Optymalizowanie kolejności wymiarów w kostce
Jeśli użytkownik nie zna dobrze danych biznesowych, można określić kolejność wymiarów
podczas tworzenia kostki, czego wynikiem będzie mniej optymalna wydajność. Analogicznie
możliwa jest zmiana dystrybucji danych w kostce w czasie, co powoduje, że kolejność
wymiarów określona podczas tworzenia kostki będzie mniej optymalna. W celu ograniczenia
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częstotliwości występowania takich problemów program TM1 udostępnia funkcję, która
umożliwia optymalizowanie kolejności wymiarów w kostce, czego rezultatem jest mniejsze
zużycie pamięci i wzrost wydajności.
Podczas optymalizowania kolejności wymiarów w kostce program TM1 nie zmienia
rzeczywistej kolejności wymiarów w strukturze kostki. Program TM1 zmieni wewnętrzny
sposób ustalania kolejności wymiarów na serwerze, ale ponieważ struktura kostki nie ulegnie
zmianie, wszelkie reguły, funkcje lub aplikacje, które odwołują się do kostki, będą nadal
poprawne.
Po zmianie kolejności wymiarów można od razu wyświetlić raport opisujący szczegółowo
wpływ dokonanych zmian na zużycie pamięci kostki.
Kolejność wymiarów w kostce należy optymalizować jedynie w środowisku
programistycznym podczas próby określenia optymalnej konfiguracji kostki z następujących
powodów:
v Rekonfiguracja kolejności wymiarów w kostce wymaga znaczących zasobów pamięci
serwera IBM Cognos TM1.Podczas procesu zmiany kolejności tymczasowa pamięć RAM
serwera TM1 wzrasta dwukrotnie dla kostki, której dotyczy ten proces. Na przykład kostka
o wielkości 50 MB do ponownej konfiguracji wymaga 100 MB pamięci RAM.
v Proces zmiany kolejności ustawia blokadę odczytu na serwerze, blokując żądania
wszystkich użytkowników podczas wykonywania operacji zmiany kolejności.
Uwaga: Aby optymalizować kolejność wymiarów w kostkach, użytkownik musi należeć do
grupy ADMIN. Opcja optymalizacji jest dostępna tylko dla kostek na serwerach zdalnych; nie
można optymalizować kolejności wymiarów w kostkach na serwerze lokalnym. Także
podczas optymalizacji kolejności wymiarów w kostce nie należy przenosić wymiarów
łańcuchowych z ostatniej pozycji ani przenosić wymiarów łańcuchowych na ostatnią pozycję.

Procedura
1. Na panelu Drzewo komponentu Server Explorer wybierz kostkę, która ma być
optymalizowana.
2. Kliknij opcje Kostka, Zmień kolejność wymiarów.
Zostanie otwarte okno dialogowe Optymalizator kostki.
3. Wybierz wymiar z pola listy Nowa kolejność wymiarów.
lub w dół
, aby zmienić kolejność wymiaru w kostce.
4. Kliknij strzałki w górę
5. Kliknij opcję Testowanie.
Zwróć uwagę na wartość obok etykiety Zmiana procentowa. Jeśli ta wartość jest ujemna,
nowa kolejność wymiarów zużyje mniej pamięci i dzięki czemu będzie wydajniejsza.
6. Powtarzaj kroki 3 do 5 do czasu uzyskania najwydajniejszej kolejności wymiarów.
7. Kliknij przycisk OK.

Edycja właściwości kostki
Program TM1 umożliwia ustawianie właściwości kostki, które określają wymiary miary i
czasu używane w aplikacjach OLE DB dla technologii OLAP oraz które określają, czy kostka
jest ładowana automatycznie czy na żądanie. Te właściwości kostki są zazwyczaj ustawiane
podczas tworzenia kostki, ale można je edytować w dowolnej chwili.

Edycja wymiaru miar i czasu
Aplikacje klienckie OLE DB dla technologii OLAP zawierają zastrzeżenia dotyczące
wymiarów miar i czasu. Nawet jeśli klienty programu TM1 nie zawierają takich zastrzeżeń,
można użyć programu TM1 do ustawienia wymiarów miar i czasu dla kostek dostępnych za
pomocą klientów OLE DB dla technologii OLAP.
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Procedura
1. Wybierz kostkę na panelu Drzewo komponentu Server Explorer.
2. Kliknij opcje Kostka, Właściwości.
Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości kostki.
3. Wybierz wymiar miary z listy Wymiar miar.
4. Wybierz wymiar czasu z listy Wymiar czasu.
5. Kliknij przycisk OK.

Edycja właściwości ładowania na żądanie
Domyślnie program TM1 ładuje wszystkie kostki do pamięci po uruchomieniu serwera. O ile
to ustawienie umożliwia szybki dostęp do danych TM1, może powodować znaczące zużycie
zasobów serwera. Jeśli serwer zawiera rzadko używane kostki, można oszczędzić zasoby,
ustawiając te kostki do ładowania tylko podczas prób dostępu do danych kostki.

Procedura
1. Wybierz kostkę na panelu Drzewo komponentu Server Explorer.
2. Kliknij opcje Kostka, Właściwości.
Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości kostki.
3. Określ sposób ładowania kostki:
v Zaznacz pole Ładowanie na żądanie, aby ładować kostkę na żądanie.
v Wyczyść pole Ładowanie na żądanie, aby automatycznie ładować kostkę po
uruchomieniu serwera.
4. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie list wyboru
Lista wyboru to lista poprawnych wartości dla konkretnego elementu lub komórki kostki. Po
zdefiniowaniu listy wyboru dla elementu lub komórki przez administratora w określonej
komórce podczas przeglądania kostki w dowolnym z klientów TM1 zostanie udostępnione
menu rozwijane zawierające zdefiniowane wartości.
Dla wartości w komórkach zawierających listę wyboru jest sprawdzana poprawność;
użytkownik musi wybrać jedną z predefiniowanych wartości dla komórki. Jeśli użytkownik
spróbuje wprowadzić niepoprawną wartość do komórki, wystąpi błąd informujący o tym, że
do komórki można wprowadzić tylko wartości z listy wyboru.

Uwagi dot. korzystania z listy wyboru
Podczas korzystania z list wyboru należy pamiętać o następujących wymaganiach i
zachowaniach.
v Dla edycji komórek zastosowanych za pomocą operacji rozmieszczania i w procesach
programu TurboIntegrator nie jest sprawdzana poprawność. Edycje zastosowane za
pomocą jednej z tych metod mogą dać w rezultacie wartości komórek, które są niezgodne z
poprawnymi wartościami listy wyboru. Rozmieszczanie danych można zastosować do
komórek zawierających listy wyboru tylko za pomocą okien dialogowych rozmieszczania
danych; w komórkach zawierających listy wyboru nie można używać skrótów
rozmieszczania danych.
v Podczas definiowania listy wyboru zawierającej wartości liczbowe należy używać stylu
niezmiennika kulturowego, w którym jako separator dziesiętny używany jest znak kropki
(.). Styl niezmiennika kulturowego jest równoważny stylowi angielskiemu.
v Podczas korzystania z list wyboru za pomocą programu Excel 2007 należy mieć
zainstalowany pakiet poprawek Excel 2007 Service Pack 2, aby korzystać z list w
Rozdział 2. Tworzenie kostek i wymiarów
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połączeniu z trybem automatycznego obliczania. Jeśli program Excel 2007 działa bez
pakietu poprawek Service Pack 2, należy ustawić tryb ręczny obliczania programu Excel.
Używanie automatycznego obliczania przy braku pakietu poprawek Service Pack 2 może
doprowadzić do błędów w dostępie do komórek zawierających listy wyboru.
v Nie należy używać podwójnych znaków cudzysłowu na liście wyboru, która może zostać
wyświetlona w programie TM1 Web lub TM1 Application Web Cube Viewer. W
programie TM1 Web lub TM1 Application Web wartości listy wyboru zawierające
podwójne znaki cudzysłowu uniemożliwiają wyświetlanie zawartości listy wyboru i mogą
spowodować, że nie będzie można używać widoku. Podwójne znaki cudzysłowu działają
poprawnie na listach wyboru w programie TM1 Websheets.
v Wszystkie listy wyboru w programach TM1 Web i TM1 Application Web automatycznie
zawierają wybieralną wartość NULL. Aby wartości NULL były dostępne na listach
wyboru w programach TM1 Architect i Perspectives, należy jawnie zdefiniować wartości
NULL na statycznej liście wyboru. Wartości NULL nie mogą być używane w wymiarze
ani na listach wyboru podzbiorów w programach TM1 Architect ani Perspectives.
v Listy wyboru w programach TM1 Web i TM1 Application Web nie obsługują kodów
HTML dla znaków specjalnych. Jeśli znak specjalny ma się pojawiać na liście wyboru w
programie TM1 Web lub TM1 Application Web, należy wprowadzić podczas tworzenia
listy wyboru rzeczywisty znak specjalny. Na przykład, w celu uwzględnienia znaku
“większości” na liście wyboru należy podczas tworzenia listy wyboru wprowadzić znak >,
nie zaś kod HTML &gt;.

Typy list wyboru
Można tworzyć trzy typy list wyboru: statyczne, podzbioru i wymiaru.

Statyczne listy wyboru
Statyczne listy wyboru składają się z listy wartości oddzielonych przecinkiem, w której
używana jest składnia static:value1:value2:value3:value4.
Na przykład: static:red:orange:yellow:green daje w rezultacie listę wyboru zawierającą
wartości: czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony.
Aby uwzględnić na początku lub w środku statycznej listy wyboru wartość NULL, należy w
definicji listy zastosować dwa kolejne dwukropki (bez znaku między nimi). Na
przykład:static::value1:value2::value3:value4 daje w rezultacie listę wyboru zawierającą
wartość NULL przed wartością value1. Podobnie, static:value1:value2::value3:value4
daje w rezultacie listę wyboru zawierającą wartość NULL pomiędzy wartościami value2 i
value3.
Aby uwzględnić wartość NULL na końcu statycznej listy wyboru, należy na końcu definicji
listy zastosować dwukropek bez poprzedzającej go wartości. Na przykład:
static:value1:value2::value3:value4: daje w rezultacie listę wyboru zawierającą wartość
NULL następującą po wartości value4.

Listy wyboru podzbioru
Lista wyboru podzbioru zawiera wartości odpowiadające wszystkim elementom nazwanego
podzbioru. Jeśli elementy podzbioru ulegną zmianie, wartości dostępne na liście wyboru
odpowiednio się zmienią.
Lista wyboru podzbioru jest definiowana z użyciem składni
subset:dimension_name:subset_name.
Na przykład: subset:Products:Winter daje w rezultacie listę wyboru zawierającą wszystkie
elementy z podzbioru Zima wymiaru Produkty.
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Listy wyboru wymiaru
Lista wyboru wymiaru zawiera wartości odpowiadające wszystkim elementom wymiaru. Jeśli
elementy wymiaru ulegną zmianie, wartości dostępne na liście wyboru odpowiednio się
zmienią.
Lista wyboru wymiaru jest definiowana z użyciem składni dimension:dimension_name.
Na przykład: dimension:Months daje w rezultacie listę wyboru zawierającą wszystkie
elementy z wymiaru Miesiące.

Tworzenie list wyboru za pomocą atrybutów elementów
Najprostszym sposobem na utworzenie listy wyboru jest zdefiniowanie dla wymiaru atrybutu
tekstowego o nazwie ListaWyboru. Następnie można określić elementy listy wyboru dla
każdego elementu w wymiarze za pomocą dowolnych typów listy wyboru opisanych
powyżej. Jeśli dla elementu została zdefiniowana lista wyboru, każda komórka kostki
identyfikowana przez ten element wyświetli listę rozwijaną zawierającą wartości listy
wyboru.

Procedura
1. W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar, dla którego
mają zostać zdefiniowane listy wyboru, a następnie kliknij opcję Edytuj atrybuty
elementu.
2. W Edytorze atrybutów kliknij opcje Edytuj, Dodaj nowy atrybut.
3. W oknie dialogowym Nowy atrybut wprowadź Lista wyboru jako nazwę atrybutu.
4. Wybierz opcję Tekst jako typ atrybutu.
5. Kliknij przycisk OK.
Edytor atrybutów będzie teraz zawierał nową kolumnę o nazwie Lista wyboru.
6. Dla każdego elementu, dla którego ma zostać utworzona lista wyboru, wprowadź
poprawną definicję listy wyboru na przecięciu nazwy elementu i kolumny Lista wyboru.
a. Aby wprowadzić statyczną listę wyboru, wprowadź listę wartości oddzielonych
przecinkiem, używając składni: static:value1:value2:value3:value4.
b. Aby wprowadzić listę wyboru dla podzbioru, wprowadź definicję listy wyboru,
używając składni: subset:dimension_name:subset_name.
c. Aby wprowadzić listę wyboru dla wymiaru, wprowadź definicję listy wyboru,
używając składni: dimension:dimension_name.
7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć Edytor atrybutów i zapisać definicje list wyboru.

Tworzenie list wyboru za pomocą kostek sterujących
Listy wyboru można również utworzyć za pomocą kostek sterujących. Zapewnia to lepszą
kontrolę nad tym, które komórki kostki powinny zawierać listy wyboru i umożliwia większą
elastyczność podczas definiowania tych list dla pojedynczych komórek. Można także
utworzyć reguły dla kostki sterującej listy wyboru, która umożliwia definiowanie list wyboru
dla dowolnej sekcji kostki — od pojedynczej komórki do całej kostki.
Kostka sterująca listy wyboru składa się z tych samych wymiarów co zwykła kostka, z którą
jest powiązana, a także z dodatkowego wymiaru o nazwie }Picklist. Wymiar }Picklist zawiera
pojedynczy element łańcuchowy o nazwie Wartość.

Tworzenie kostki sterującej listy wyboru
Ta procedura służy do tworzenia kostki sterującej listy wyboru.

Rozdział 2. Tworzenie kostek i wymiarów
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Procedura
W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy zwykłą kostkę, dla
której ma zostać utworzona kostka sterująca listy wyboru, a następnie kliknij opcję Utwórz
kostkę listy wyboru.
Zostanie utworzona nowa kostka sterująca, która używa konwencji nazewnictwa:
}Picklist_nazwa_kostki. Na przykład po utworzeniu kostki sterującej listy wyboru dla kostki
Orders, kostka sterująca będzie miała nazwę }Picklist_Orders.
Uwaga: Jeśli nie można wyświetlić kostek sterujących w komponencie Server Explorer,
kliknij opcję Widok, Wyświetl obiekty sterujące, aby włączyć kostki sterujące i inne
obiekty sterujące.

Definiowanie list wyboru dla pojedynczych komórek w kostce
sterującej
Aby zdefiniować listy wyboru dla pojedynczych komórek w kostce sterującej, wykonaj te
kroki. Listy zdefiniowane w kostce sterującej są używane do wyświetlania wartości list
wyboru w powiązanej, zwykłej kostce.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kostkę sterującą w komponencie Server Explorer.
Kostka sterująca zostanie otwarta w komponencie Cube Viewer.
2. Skonfiguruj widok kostki sterującej wg potrzeb, aby wyświetlić komórki, dla których
mają zostać zdefiniowane listy wyboru. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania
widoków kostek zawiera dokumentacja komponentów TM1 Perspectives, TM1 Architect i
TM1 Web.
3. W każdej komórce, dla której ma zostać utworzona lista wyboru, wprowadź definicję
listy. W kostce sterującej można użyć dowolnego typu listy wyboru: statycznej, podzbioru
lub wymiaru.
4. Kliknij Plik, Oblicz ponownie w celu ponownego obliczenia widoku kostki.

Używanie reguł do definiowania list wyboru w kostce sterującej
Reguły definiujące listy wyboru podlegają tym samym konwencjom co wszystkie inne reguły
TM1. Instrukcja reguły, która definiuje listę wyboru, musi obejmować definicję obszaru
(część kostki, której dotyczy reguła), kwalifikator łańcuchowy i formułę. W przypadku reguł
list wyboru formuła stanowi po prostu definicję listy wyboru, która ma zostać zastosowana.
Po zastosowaniu wielu instrukcji reguł do pokrywających się obszarów, instrukcje należy
uporządkować od najbardziej restrykcyjnego obszaru do najmniej restrykcyjnego obszaru.
Więcej informacji na temat tworzenia reguł, w tym szczegółów dotyczących określania
definicji obszaru, zawiera dokumentacja TM1 Rules.

Procedura
1. W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy kostkę sterującą
}Picklist, dla której ma zostać utworzona reguła, a następnie kliknij opcję Utwórz regułę.
Zostanie otwarty Edytor reguł.
2. Za pomocą standardowej definicji obszaru reguł określ komórki, które mają zostać
wyświetlone na liście wyboru.
3. Bezpośrednio po definicji obszaru wpisz =S:. Jest to kwalifikator łańcuchowy, który
wskazuje, że reguła dotyczy komórek łańcuchowych.
4. Bezpośrednio po kwalifikatorze łańcuchowym wprowadź definicję listy ujętą w
pojedyncze znaki cudzysłowu, a całość ujmij w nawiasy okrągłe. Na przykład:
(’static:spring:summer:winter:fall’).
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5. Bezpośrednio po definicji listy wyboru wpisz znak średnika (;), aby zakończyć instrukcję
reguły.
Użycie procedury opisanej w tych krokach powinno dać w wyniku instrukcję reguły
podobną do poniższego przykładu, który wskazuje, że komórka identyfikowana przez
element tkaniny wyświetli statyczną listę wyboru zawierającą wartości: wełna, bawełna,
jedwab i nylon.
[’fabric’]=S:(’static:wool:cotton:silk:nylon’);
Pozostałe przykłady reguł listy wyboru:
Następujące przykłady ilustrują instrukcje reguły, które definiują listy wyboru.
Instrukcja reguły

Opis

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

Ta instrukcja reguły wskazuje, że dowolna
komórka identyfikowana przez elementy rozmiar
i koszule wyświetli statyczną listę wyboru złożoną
z wartości 16, 17 i 18.

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

Ta instrukcja reguły wskazuje, że dowolna
komórka identyfikowana przez element rozmiar i
dowolne z elementów swetry, kamizelki i
marynarki wyświetlą statyczną listę wyboru
złożoną z wartości XS, S, M, L i XL.

[’fabric’]=S:(’dimension:materials’);

Ta instrukcja reguły wskazuje, że dowolna
komórka identyfikowana przez element tkanina
wyświetli listę wyboru złożoną ze wszystkich
elementów w wymiarze materiałów.

Wykluczanie komórek z list wyboru
Może istnieć kilka okoliczności, w których użytkownik nie chce, aby pojedyncza komórka ani
konkretny obszar kostki korzystały z list wyboru. Aby uniemożliwić komórce wyświetlanie
listy wyboru, wprowadź none w odpowiedniej komórce kostki sterującej listy wyboru lub
użyj ('none') jako formuły w instrukcji reguł. Na przykład: ['season']=S:('none');.

Wartości NULL w listach wyboru
Wszystkie listy wyboru w programie TM1 Web (w obu komponentach Websheets i Cube
Viewer) zawsze zawierają wartość NULL do wyboru przez użytkownika. Wartość NULL jest
automatycznie wstawiana do wszystkich list wyboru w programie TM1 Web; nie musi być
jawnie zdefiniowana.
Listy wyboru w programach TM1 Architect i TM1 zawierają tylko wartość NULL, jeśli lista
wyboru jest statyczna i wartość NULL została jawnie zdefiniowana dla listy. Listy wyboru
wymiarów i listy wyboru podzbiorów nie mogą zawierać wartości NULL w programach TM1
Architect i TM1 Perspectives.

Wybieranie wartości NULL na listach wyboru
Istnieją dwa sposoby wyboru wartości NULL z list wyboru.

Procedura
1. W dowolnym kliencie TM1 można kliknąć listę wyboru, a następnie kliknąć wartość
NULL.
Ważne: W przekrojach programu TM1 Perspectives i aktywnych formularzach nie
należy klikać wartości NULL w komórce łańcuchowej. Spowoduje to usunięcie formuły
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DBRW z komórki i utratę możliwości pobierania danych z tej komórki z serwera IBM
Cognos TM1. Wartość NULL można bezpiecznie kliknąć w komórkach liczbowych.
2. W programie TM1 Web i TM1 Architect można nacisnąć klawisz Delete w komórce
zawierającej listę wyboru, aby wybrać wartość NULL.
Ważne: Nie należy naciskać klawisza Delete w celu wybrania wartości NULL w
przekrojach programu TM1 Perspectives ani w aktywnych formularzach. Spowoduje to
usunięcie formuły DBRW z komórki i dalsze pobieranie danych z tej komórki z serwera
TM1 nie będzie możliwe.

Kolejność wykonywania listy wyboru
Jeśli do pojedynczej komórki kostki zastosowano wiele list wyboru, wówczas do określenia,
która lista wyboru zostanie użyta w komórce, posłuży następująca kolejność wykonywania:
v Jeśli istnieje kostka sterująca listy wyboru i zawiera definicję listy wyboru dla bieżącej
komórki kostki, zostanie użyta definicja z kostki sterującej listy wyboru.
v Jeśli nie istnieje kostka sterująca listy wyboru, elementy identyfikujące bieżącą komórkę
zostaną zbadane w kolejności odwrotnej w wyszukiwaniu atrybutów elementu Picklist. W
komórce zostanie użyty pierwszy atrybut elementu Picklist napotkany w tym
wyszukiwaniu.

Replikowanie kostek między serwerami
Za pomocą funkcji replikacji programu TM1 można kopiować kostki i inne powiązane
obiekty ze zdalnego serwera na serwer lokalny lub między dwoma serwerami zdalnymi.
Można także synchronizować aktualizacje danych między skopiowanymi kostkami w
określonych interwałach czasowych lub na żądanie.
Replikowanie oferuje następujące korzyści:
v Zwiększa czas odpowiedzi, ponieważ umożliwia lokalne aktualizowanie kostki bez
komunikacji przez sieć.
v Umożliwia kopiowanie najnowszych współużytkowanych danych na komputer laptop do
prezentacji poza organizacją użytkownika.
Program TM1 zapewnia dla replikowanych danych synchronizację dwukierunkową. W czasie
procesu synchronizacji program TM1 sprawdza na serwerach zaangażowanych w replikację
najnowsze aktualizacje danych, a następnie kopiuje je na inne serwery.
Replikacja tworzy relację między dwoma kostkami i dwoma serwerami. Te relacje zostały
opisane w sekcji “Relacje kostek”.

Relacje kostek
Replikacja tworzy relację między dwoma kostkami:
v Kostka źródłowa — oryginalna kostka w replikacji
v Kostka lustrzana — kopia kostki źródłowej
W zależności o uprawnień dostępu można replikować pojedynczą kostkę na wiele różnych
serwerów oraz replikować kostkę zreplikowaną.

Relacje serwera
Przed replikacją kostki należy zalogować się na serwer zdalny i utworzyć połączenie
replikacji. Replikacja tworzy relację między dwoma serwerami:
v Serwer źródłowy — serwer zdalny, na który należy się zalogować
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v Serwer docelowy — serwer, z którego użytkownik się loguje
Okno Server Explorer wyświetla bieżące połączenia replikacji poniżej ikony Replikacje. W
tym przykładzie regiony 1 to serwer docelowy, a sprzedaż to serwer źródłowy.

Wymagane uprawnienia dostępu
Do replikacji kostki wymagane są następujące uprawnienia dostępu:
v Grupa zabezpieczeń musi mieć co najmniej prawo do odczytu do kostki, która ma być
replikowana.
v Użytkownik musi być administratorem programu TM1 na serwerze docelowym. Na
serwerze lokalnym użytkownik jest zawsze administratorem programu TM1.

Rozdział 2. Tworzenie kostek i wymiarów
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Rozdział 3. Tłumaczenie modelu użytkownika
IBM Cognos TM1 udostępnia mechanizm umożliwiający wyświetlanie obiektów na serwerze
TM1 w innych językach, tak że użytkownicy mogą wyświetlać nazwy obiektów w swoim
języku, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji.
Tłumaczenie w produkcie Cognos TM1 odbywa się za pośrednictwem atrybutu Caption, który
umożliwia przypisywanie zlokalizowanych nazw do dowolnej kostki, wymiaru, elementu lub
atrybutu elementu na serwerze TM1. Istnieje możliwość przypisania wartości atrybutu
Caption do ustawień narodowych dla wszystkich języków obsługiwanych przez produkt TM1,
co odpowiada elementom w wymiarze sterującym }Cultures.
Po uruchomieniu przez użytkownika dowolnego z klientów TM1 obsługującego tłumaczenie
w nazwach obiektów wyświetlana jest wartość atrybutu Caption dla języka powiązanego z
bieżącym ustawieniem narodowym użytkownika; nie ma potrzeby wprowadzania
jakichkolwiek zmian w konfiguracji. Jeśli do kostki dodano przetłumaczone wartości, w oknie
dialogowym filtru są również wyświetlane przetłumaczone wartości atrybutów.
Tłumaczenie jest obsługiwane przez następujące klienty TM1:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
Klienty TM1 Web i TM1 Application Web korzystają z bieżącego ustawienia języka
przeglądarki do określenia języka, który ma być wyświetlany.
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel określa język wyświetlania na podstawie
ustawienia Lokalizacja Windows.
Cognos Insight określa język wyświetlania po otwarciu z menu Start systemu Windows na
podstawie ustawienia Lokalizacja systemu Windows. Po otwarciu programu Cognos Insight z
poziomu ekranu przepływu pracy TM1 Application Web korzysta on z języka treści
zdefiniowanego w preferencjach użytkownika portalu.
Uwaga: IBM Cognos Performance Modeler umożliwia opcjonalne wyświetlanie
przetłumaczonych nazw lub nazw niezmiennych dla obiektów znajdujących się na serwerze
TM1. Nazwa niezmienna to nazwa przypisywana do obiektu zaraz po jego utworzeniu. Aby
wyświetlić przetłumaczone nazwy, kliknij prawym przyciskiem myszy panel Projekt modelu,
a następnie kliknij opcję Pokaż tytuły. Aby wyświetlić nazwy niezmienne, kliknij prawym
przyciskiem myszy panel Projekt modelu, a następnie kliknij opcję Pokaż nazwy
niezmienne.

Atrybut Caption
Atrybut Caption można ustawić jako typ Alias lub jako typ Tekst. Jeśli atrybut Caption jest
typu Alias, wówczas wartości atrybutów są używane do wyświetlania przetłumaczonych
nazw obiektów. Dodatkowo program TM1 wymusza unikalność wartości atrybutu Caption
oraz umożliwia wykorzystanie wartości atrybutu Caption do wyszukania powiązanego
wymiaru, kostki lub elementu albo zastosowanie go jako argumentów dla funkcji
pobierających lub wysyłających dane na serwer TM1.
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Jeśli atrybut Caption jest typu Tekst, wówczas wartości atrybutów są używane do
wyświetlania przetłumaczonych nazw obiektów. Nie jest wymuszana unikalność, co oznacza
możliwość użycia tej samej wartości dla wielu atrybutów, gdy tylko zachodzi taka potrzeba.
Uwaga: Podczas definiowania atrybutu Caption używanego w programie TM1 Web, TM1
Application Web lub IBM Planning Analytics for Microsoft Excel należy użyć typu Alias. W
programach TM1 Web i TM1 Application Web wymiary widoku kostki można ustawić tylko
jako alias. Ponadto, podczas definiowania wyświetlania SUBNM w arkuszu WWW
przyjmuje on jako argument tylko alias. Podobnie w aplikacji IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel funkcja SUBNM może użyć tylko aliasu, który jest argumentem.

Kody ustawień narodowych języka i działanie atrybutu Caption
W produkcie TM1 zastosowano międzynarodowe kody języka zdefiniowane w normie ISO
639-1. Umożliwiają one identyfikację głównych języków oraz znaczników języka IETF z
myślą o identyfikacji konkretnych ustawień narodowych. Na przykład, kod “fr” oznacza język
francuski, podczas gdy “fr-CA” oznacza język francuski (Kanada).
Istnieje możliwość przypisania wartości atrybutu Caption dla kodów języków głównych,
takich jak “fr”, oraz dowolnych powiązanych ustawień narodowych, takich jak “fr-FR” czy “
fr-CA”.
Jeśli dla wartości atrybutu Caption brak jest wartości atrybutu, program TM1 automatycznie
pobiera wartość powiązanego kodu języka głównego. Na przykład, jeśli brak jest wartości
atrybutu Caption dla kodu “pt-BR”, program TM1 pobiera wartość dla kodu “pt”.
Jeśli dla atrybutu Caption nie znaleziono wartości, zwracana jest wartość podstawowego
atrybutu domyślnego.
Przejrzyj listę elementów w wymiarze sterującym }Cultures, aby zapoznać się z
kombinacjami ISO 639-1/IETF obsługiwanymi przez program TM1.

Tłumaczenie nazw kostek
Nazwy kostek można wyświetlić w innych językach, tworząc proces TurboIntegrator, który
tworzy atrybut Caption (atrybut podpisu) dla wszystkich kostek na serwerze IBM Cognos
TM1, a następnie przypisując wartości Caption do nazw kostek, które mają być
przetłumaczone.

Zanim rozpoczniesz
Szczegóły na temat korzystania z komponentu TurboIntegrator zawiera dokumentacja TM1
TurboIntegrator. Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji komponentu
TurboIntegrator, w tym CubeAttrInsert i CubeAttrPutS, zawiera publikacja TM1 —
Skorowidz.

O tym zadaniu
Można też utworzyć atrybut Caption jako atrybut typu alias lub jako atrybut typu łańcuch.
Korzyścią z utworzenia atrybutu Caption jako aliasu jest możliwość przekazywania wartości
aliasu jako argumentu do innych funkcji TM1. W przypadku atrybutów łańcuchowych nie ma
takiej możliwości.
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Procedura
1. Utwórz nowy proces TurboIntegrator.
2. Na karcie Prolog utwórz atrybut Caption.
Aby utworzyć atrybut Caption jako atrybut typu alias, wprowadź CubeAttrInsert( ’’,
’Caption’, ’A’);
Aby utworzyć atrybut Caption jako atrybut typu string, wprowadź CubeAttrInsert( ’’,
’Caption’, ’S’);
Powoduje to utworzenie kostki: }LocalizedCubeAttributes określonej wymiarami }Cubes,
}Cultures, }CubeAttributes.
3. Dla każdej kostki, która ma być przetłumaczona, wstaw funkcję CubeAttrPutS dla
każdego języka, który ma być dostępny na serwerze TM1.
Na przykład, jeśli kostki Sales i Price mają być wyświetlane w językach francuskim i
niemieckim, proces powinien obejmować następujące cztery funkcje:
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(

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

4. Zapisz i wykonaj proces TurboIntegrator.

Wyniki
Po pomyślnym wykonaniu procesu klienty TM1 obsługujące tłumaczenie będą wyświetlać
tłumaczenia nazw kostek zgodnie z ustawieniami narodowymi, z jakimi działa klient.

Tłumaczenie nazw wymiarów
Nazwy wymiarów można wyświetlić w innych językach, tworząc proces TurboIntegrator,
który tworzy atrybut Caption (atrybut podpisu) dla wszystkich kostek na serwerze IBM
Cognos TM1, a następnie przypisując wartości Caption do nazw wymiarów, które mają być
przetłumaczone.

Zanim rozpoczniesz
Szczegóły na temat korzystania z komponentu TurboIntegrator zawiera dokumentacja TM1
TurboIntegrator. Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji komponentu
TurboIntegrator, w tym DimensionAttrInsert i DimensionAttrPutS, zawiera publikacja TM1
— Skorowidz.

O tym zadaniu
Można też utworzyć atrybut Caption jako atrybut typu alias lub jako atrybut typu łańcuch.
Korzyścią z utworzenia atrybutu Caption jako aliasu jest możliwość przekazywania wartości
aliasu jako argumentu do innych funkcji TM1. W przypadku atrybutów łańcuchowych nie ma
takiej możliwości.

Procedura
1. Utwórz nowy proces TurboIntegrator.
2. Na karcie Prolog utwórz atrybut Caption:
Aby utworzyć atrybut Caption jako atrybut typu alias, wprowadź DimensionAttrInsert(
’’, ’Caption’, ’A’);
Aby utworzyć atrybut Caption jako atrybut typu string, wprowadź DimensionAttrInsert(
’’, ’Caption’, ’S’);

Rozdział 3. Tłumaczenie modelu użytkownika
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Powoduje to utworzenie kostki: }LocalizedDimensionAttributes określonej wymiarami
}Dimensions, }Cultures, }DimensionAttributes
3. Dla każdego wymiaru, który ma być przetłumaczony, wstaw funkcję DimensionAttrPutS
dla każdego języka, który ma być dostępny na serwerze TM1.
Na przykład, jeśli wymiar Model ma być wyświetlany w językach francuskim i
portugalskim, proces powinien zawierać następujące funkcje:
DimensionAttrPutS( ’Modèle’, ’Model’, ’Caption’, ’fr’ );
DimensionAttrPutS( ’Modelo’, ’Model’, ’Caption’, ’pt’ );

4. Zapisz i wykonaj proces TurboIntegrator.

Wyniki
Po pomyślnym wykonaniu procesu klienty TM1 obsługujące tłumaczenie będą wyświetlać
tłumaczenia nazw wymiarów zgodnie z ustawieniami narodowymi, z jakimi działa klient.

Tłumaczenie nazw elementów
Nazwy elementów można wyświetlić w innych językach, tworząc proces TurboIntegrator,
który tworzy atrybut Caption (atrybut podpisu) dla wszystkich elementów danego wymiaru na
serwerze IBM Cognos TM1, a następnie przypisując wartości Caption do nazw elementów,
które mają być przetłumaczone.

Zanim rozpoczniesz
Szczegóły na temat korzystania z komponentu TurboIntegrator zawiera dokumentacja TM1
TurboIntegrator. Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji komponentu
TurboIntegrator, w tym AttrInsert i AttrPutS, zawiera publikacja TM1 — Skorowidz.

O tym zadaniu
Można też utworzyć atrybut Caption jako atrybut typu alias lub jako atrybut typu łańcuch.
Korzyścią z utworzenia atrybutu Caption jako aliasu jest możliwość przekazywania wartości
aliasu jako argumentu do innych funkcji TM1. W przypadku atrybutów łańcuchowych nie ma
takiej możliwości.

Procedura
1. Utwórz nowy proces TurboIntegrator.
2. Na karcie Prolog utwórz atrybut Caption:
Aby utworzyć atrybut Caption jako atrybut typu alias, wprowadź AttrInsert(
’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’A’);. Ta funkcja tworzy atrybut Caption jako atrybut typu
alias dla elementów wymiaru <dim_name na serwerze TM1.
Aby utworzyć atrybut Caption jako atrybut typu string, wprowadź AttrInsert(
’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’S’);
3. Dla każdego elementu, który ma być zlokalizowany, wstaw funkcję AttrPutS dla każdego
języka, który ma być dostępny na serwerze TM1.
Na przykład, jeśli element January ma być wyświetlany w językach francuskim,
niemieckim i portugalskim, proces powinien zawierać następujące funkcje:
AttrPutS(’Janvier’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’fr’);
AttrPutS(’Januar’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’de’);
AttrPutS(’Janeiro’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’pt’);

Po pierwszym dodaniu atrybutu z opcjonalnym, czwartym parametrem ustawionym na
wartość Culture zostanie utworzona kostka }LocalizedElementAttributes_yourDimension
określona wymiarami yourDimension, }Cultures, }ElementAttributes_yourDimension
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4. Zapisz i wykonaj proces TurboIntegrator.

Wyniki
Po pomyślnym wykonaniu procesu klienty TM1 obsługujące tłumaczenie będą wyświetlać
tłumaczenia nazw elementów zgodnie z ustawieniami narodowymi, z jakimi działa klient.
W programach TM1 Web i TM1 Application Web konieczny jest wybór wyświetlania aliasu
Caption (lub innego przetłumaczonego), aby możliwy był wybór przez widok lub SUBNM
przetłumaczonych wartości. Przetłumaczone wartości atrybutów będą także wyświetlane w
oknie dialogowym filtru, o ile przetłumaczone wartości dodano do kostki.

Rozdział 3. Tłumaczenie modelu użytkownika
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Rozdział 4. Zaawansowane obliczenia dla danych biznesowych
W niniejszej sekcji został opisany sposób tworzenia procesów "drążenia wszerz" oraz reguł,
które umożliwiają połączenie komórek z powiązanymi danymi w celu udostępnienia
szczegółów lub kontekstu dla wartości kostki.
Dokładne wyjaśnienie reguł w scenariuszu biznesowym zawiera dokumentacja TM1 Rules. W
tej dokumentacji zawarty jest kurs, który poprowadzi użytkownika przez kolejne etapy
wdrażania reguł w środowisku biznesowym.
Uwaga: Obrazy Edytora reguł w tej sekcji przedstawiają stary Edytor reguł. Aby wyświetlić
obrazy nowego Edytora reguł, przejdź do dokumentacji TM1 Rules.
W zależności od platformy niektóre z dostarczonych danych przykładowych mogą nie być
dostępne dla wszystkich użytkowników.

Przegląd reguł kostek
Najbardziej popularne obliczenia wykonywane za pomocą aplikacji OLAP obejmują
agregowanie danych w ramach wymiaru. W programie TM1 te obliczenia należy tworzyć za
pomocą hierarchii konsolidacji. Na przykład w wymiarze Miesiąc można zdefiniować sumę
kwartalną, która będzie sumowała wartości ze stycznia, lutego i marca.
W wielu aplikacjach należy wykonać obliczenia, które nie obejmują agregacji, np. alokacje
kosztów i translacje wymiany. Za pomocą reguł kostek można tworzyć formuły w celu
wykonania tych obliczeń.
Za pomocą reguł kostek można wykonywać następujące zadania:
v Mnożyć ceny przez jednostki w celu wyznaczenia kwoty sprzedaży.
v Nadpisywać konsolidacje, w razie potrzeby. Można na przykład zapobiec, aby cena
kwartalna nie wyświetlała zliczenia indywidualnych cen miesięcznych.
v Użyć danych w jednej kostce, aby wykonać obliczenia w innej kostce lub współużytkować
dane między kostkami. Można na przykład pobrać dane dot. sprzedaży do kostki, która
zawierać informacje na temat zysków i strat.
v Przypisać te same wartości do wielu komórek.
Uwaga: Aby utworzyć lub edytować reguły programu TM1, użytkownik musi należeć do
grupy ADMIN.
Regułę kostki należy powiązać z pojedynczą kostką. Skompilowane reguły są zapisywane w
plikach o nazwach nazwa_kostki.rux. Po załadowaniu do pamięci kostki, dla której
użytkownik zdefiniował reguły, program TM1 wyszuka plik .rux kostki w katalogu danych
zawierającym kostkę. Plik .cub oraz powiązany plik .rux muszą znajdować się w tym samym
katalogu; w przeciwnym wypadku reguły nie zostaną załadowane.
Podczas tworzenia reguł program TM1 generuje również plik o nazwie nazwa_kostki.blb,
zawierający informacje o formacie dla Edytora reguł.
Uwaga: Aby edytować plik .rux w edytorze tekstu innym niż Edytor reguł, należy usunąć
odpowiedni plik .blb. Jeśli użytkownik nie usunie pliku, powstanie niezgodność między
zawartością pliku .rux a zawartością wyświetlaną w Edytorze reguł, ponieważ plik .blb
określa dane wyświetlane w tym edytorze.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Wytyczne dotyczące pisania instrukcji reguł programu TM1
Ogólny format instrukcji reguł jest przedstawiony w następującej instrukcji.
[Area]=Formula;
Zmienna

Opis

Obszar

Określa część kostki, której dotyczy reguła.

Formuła

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

Aby ograniczyć regułę do prostych wartości w obszarze, należy użyć poniższej instrukcji:
[Area]=N:>Formula;

Aby ograniczyć regułę do wartości skonsolidowanych w obszarze, należy użyć poniższej
instrukcji:
[Area]=C:>Formula;

Ogólne uwagi
v Składnia nie rozróżnia wielkości liter. Można używać zarówno wielkich jak i małych liter.
v W regułach można używać spacji w celu poprawienia przejrzystości:
v Instrukcja reguły może zajmować więcej niż jeden wiersz w Edytorze reguł. Instrukcja
może również zawierać więcej niż jedną formułę.
v Każdą instrukcję należy zakończyć średnikiem (;).
v Aby dodać komentarze lub wykluczyć przetwarzanie instrukcji, należy wstawić znak
krzyżyka (#) na początku wiersza lub instrukcji. Na przykład:
#
The following rule is not active
# [’Gross Margin’]=[’Sales’]*0.53;

Składnia do opisu zmiennej Area
Zmienna Area identyfikuje co najmniej jedną komórkę w kostce.
Podczas tworzenia definicji zmiennej Area należy rozważyć następujące wytyczne:
v Nie określaj żadnego elementu wymiaru lub co najmniej jeden element wymiaru.
v Każdy element musi pochodzić z innego wymiaru kostki.
v Ujmij każdy element w pojedyncze znaki cudzysłowu.
v Użyj przecinków, aby oddzielić każdy element.
v Ujmij całą definicję zmiennej Area w nawiasy kwadratowe.
Poniższa tabela zawiera cztery przykłady dla zmiennej Area. Każdy kolejny przykład zawęża
zasięg.
Przykład zmiennej Area
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Zasięg

[]

Wszystkie komórki w kostce.

['Styczeń']

Wszystkie komórki identyfikowane przez element Styczeń.

['Sprzedaż','Styczeń']

Wszystkie komórki identyfikowane przez elementy Styczeń i
Sprzedaż.

Przykład zmiennej Area

Zasięg

['Niemcy','Sprzedaż','Styczeń']

Wszystkie komórki identyfikowane przez elementy Niemcy,
Styczeń i Sprzedaż.

Używanie podzbiorów w definicji zmiennej Area
Można użyć podzbioru w miejscu pojedynczego elementu w definicji obszaru, ujmując
wszystkie elementy podzbioru w nawiasy klamrowe.
Na przykład następująca definicja obszaru stosuje regułę we wszystkich komórkach kostki
identyfikowanych przez element Sales oraz element January, February lub March:
[’Sales’, {’January’, ’February’, ’March’}] =

Używanie znaków specjalnych i nieunikalnych nazw elementów w
definicji obszaru
Składni 'nazwa_wymiaru':'nazwa_elementu' można używać w definicji obszaru reguł do
określania elementów, które nie są unikalne w pojedynczym wymiarze lub dla nazw
wymiarów, które zawierają znaki specjalne.
Na przykład:
[’Units’,’Mar’,’}Groups’:’ADMIN’]

umożliwia napisanie reguły dla wymiaru }Groups, który zawiera znak specjalny nawiasu
klamrowego (}).
Analogicznie
[’Units’,’Mar’, ’Region’:’North America’]

umożliwia napisanie reguły, gdy element North America nie jest unikalny dla wymiaru
Region.

Składnia formuł
Formuła reguł to wyrażenie złożone z:
v Stałych liczbowych
v
v
v
v

Operatorów arytmetycznych oraz nawiasów
Funkcji liczbowych i łańcuchowych -- patrz TM1 — Skorowidz.
Instrukcji warunkowych
Odwołań do kostek

Stałe liczbowe
Najprostsze komponenty formuł reguła stanowią stałe liczbowe.
v Składa się z liczb, opcjonalnego przedniego znaku minus (-) oraz opcjonalnego przecinka
dziesiętnego. Na przykład: 5,0, 6, -5. Niektóre przykłady niepoprawnych stałych
liczbowych to: 1-, 1A, 3..4.
v Zawiera maksymalnie 20 znaków.
v Do wprowadzenia stałej liczbowej można użyć postaci wykładniczej.
Na przykład następująca instrukcja reguł przypisuje wartość 200 do wszystkich komórek w
kostce.
[ ] = 200;

Rozdział 4. Zaawansowane obliczenia dla danych biznesowych
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Operatory arytmetyczne
Stałe liczbowe można łączyć z następującymi operatorami arytmetycznymi.
Operator

Znaczenie

+ (znak plus)

Dodawanie

- (znak minus)

Odejmowanie

* (gwiazdka)

Mnożenie

/ (ukośnik)

Dzielenie - w przypadku dzielenia przez zero zwraca
wartość niezdefiniowaną i wyświetla w widoku: Nie
dotyczy

\ (ukośnik odwrotny)

Dzielenie przez zero — taki sam jak operator dzielenia,
ale zwraca zero w przypadku dzielenia przez zero.

^ (kareta)

Potęgowanie

Używanie instrukcji warunkowych
Funkcja IF służy do uwzględniania instrukcji warunkowej w regułach. Ogólny format ma
postać:
IF(test, value1, value2)

v Funkcja IF zwraca jedną z dwóch wartości w zależności od wyniku testu logicznego.
v Jeśli wyrażenie testowe jest prawdziwe, funkcja IF zwróci wartość 1.
v Jeśli wyrażenie testowe jest fałszywe, funkcja IF zwróci wartość 2.
v Typ danych zwróconych przez funkcję IF jest określany przez typy danych wartości 1 i 2.
v Wartości 1 i 2 muszą mieć taki sam typ danych: łańcuchowy lub liczbowy.
v Funkcja IF, gdzie wartość 1 jest łańcuchem a wartość 2 liczbą, będzie skutkowała
instrukcją z błędem.
Instrukcje IF można również zagnieżdżać:
IF(test1, value1, IF (test2, value2, value3))

Poniższa tabela zawiera dwa przykłady dla instrukcji IF.
Wyrażenie

Wynik

IF (7>6,1,0)

daje w wyniku 1

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

daje w wyniku 'True'

Używanie operatorów porównania
Liczby można porównywać za pomocą następujących operatorów.
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Operator

Znaczenie

>

Większe niż

Operator

Znaczenie

<

Mniejsze niż

>=

Większe lub równe

<=

Mniejsze lub równe

=

Równe

<>

Nierówne

Aby porównać wartości łańcuchowe, wstaw symbol @ przed operatorem porównania, jak w
poniższym przykładzie:
IF (’A’@=’B’,0,1) yields the number 1.

Wyrażenia logiczne można składać za pomocą operatorów logicznych.
Operator

Znaczenie

Przykład

& (znak ampersand)

AND

(Wartość1 > 5) & (Wartość1 < 10)
Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest większa
od 5 i mniejsza od 10.

% (znak procenta)

OR

(Wartość1 > 10) % (Wartość1 < 5)
Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest większa
od 10 lub mniejsza od 5.

~ (tylda)

NOT

~(Wartość1 > 5)
Równoważne wyrażeniu (Wartość1 <= 5)

Łańcuchy można konkatenować za pomocą znaku kreski pionowej (|).
Na przykład następujące wyrażenie zwróci łańcuch Rheingold.
(Rhein | gold)

Jeśli łańcuch będący wynikiem konkatenacji jest dłuższy niż 254 bajty, program TM1 zwróci
błąd.

Używanie odwołań do kostek
Wszystkie formuły reguł zawierają odwołania do kostek, które wskazują na obszary w kostce
danych. Odwołania do kostek mogą wskazywać na kostkę, dla której jest pisana reguła
(wewnętrzne odwołania do kostek) lub obszary w innych kostkach (zewnętrzne odwołania do
kostek).

Wewnętrzne odwołania do kostek
Wewnętrzne odwołania do kostek używają tej samej składni co obszar, dla którego pisana jest
reguła. Przykładowo:
[’January’]
Rozdział 4. Zaawansowane obliczenia dla danych biznesowych
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[’Sales’,’January’]
[’Germany’,’Sales’,’January’]

W poniższym przykładzie program TM1 oblicza marżę brutto dla Niemiec, mnożąc sprzedaż
dla Niemiec w tej samej kostce przez 0,53.
[’Gross Margin’,’Germany’]=[’Sales’]*0.53;

Zewnętrzne odwołania do kostek
Użyj funkcji bazy danych, aby wskazać na kostki zewnętrzne.
DB(’cube’, dimension1, dimension2,...dimensionn)
Argument

Opis

cube

Nazwa kostki zewnętrznej.

dimension

Jeden z następujących argumentów:
v Nazwa elementu w wymiarze kostki zewnętrznej ujęta w pojedyncze
znaki cudzysłowu.
v Nazwa wymiaru poprzedzona znakiem wykrzyknika (!), który jest
nazywany notacją zmienną. Argument używający notacji zmiennej
zwraca bieżący element wymiaru w komórce, do której stosowana jest
instrukcja reguł. Na przykład w komórce obliczanej na podstawie
reguł, która jest identyfikowana przez element Germany wymiaru
Region, wyrażenie !Region zwróci Germany.
v Wyrażenie, dla którego zostanie wyznaczona nazwa elementu.

Określ argument wymiaru dla każdego wymiaru kostki zewnętrznej. Należy określić
kolejność argumentów wymiarów tak, aby odpowiadała kolejności wymiarów w kostce
zewnętrznej.
W następującej instrukcji reguł wszystkie wartości sprzedaży w kostce wewnętrznej są
obliczane przez pomnożenie jednostek w kostce wewnętrznej z wartościami z zewnętrznej
kostki PriceTab:
[’Sales’]=[’Units’]*DB(’PriceTab’,!Region,!Product,!Month)

v Kostka PriceTab zawiera tylko ceny. Każda z jej komórek jest identyfikowana przez
element w trzech wymiarach: Region, Produkt, Miesiąc. Kostka wewnętrzna zawiera te
wymiary oraz co najmniej jeden inny wymiar, który zawiera elementy sprzedaży i
jednostek.
v Każda komórka sprzedaży w kostce wewnętrznej jest identyfikowana przez wartość
sprzedaży i elementy w trzech wymiarach, które kostka wewnętrzna współużytkuje z
kostką PriceTab. Aby wypełnić dowolną komórkę sprzedaży, program TM1 pobiera
wartość PriceTab znajdującą się na przecięciu odpowiednich elementów w wymiarach
współużytkowanych.
v Kostka zewnętrzna może się różnić od wewnętrznej pod względem liczby wymiarów oraz
liczby elementów w każdym wymiarze. Jednak wymiar, do którego użytkownik odwołuje
się jak do zmiennej (np. w !Region lub !Product), musi zawierać wszystkie elementy
znalezione w odpowiednim wymiarze kostki wewnętrznej.

Organizowanie instrukcji reguł
Jeśli więcej niż jedna instrukcja reguł ma zastosowanie do tego samego obszaru, wówczas
pierwszeństwo będzie miała pierwsza instrukcja.

54

TM1 dla programistów

Rozważmy poniższy przykład. Kostka o nazwie Priority ma dwa wymiary: regionu i roku.
Reguła zawiera cztery instrukcje:
[’Germany’, ’Year1’] = 10;[’Year1’] = 5;[’United States’]
= 6;[ ] = 2;

Przykładowe wartości dla kostki Priority, z których każda została uzyskana przez poprzednią
regułę.
Region

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Francja

5

2

2

Niemcy

10

2

2

Stany Zjednoczone

5

6

6

Program TM1 przetworzy instrukcje reguł w następujący sposób:
v Pierwsza instrukcja przypisze wartość 10 do komórki na przecięciu kolumn Germany i
Year1. Pierwsza instrukcja ma pierwszeństwo przed drugą instrukcją, która określa, że
wszystkie komórki kolumny Year1 zawierają wartość 5.
v Druga instrukcja ma pierwszeństwo przed trzecią instrukcją. Dlatego komórka na
przecięciu kolumn United States i Year 1 zawiera 5 mimo, że trzecia instrukcja określa, że
wszystkie wartości dla kolumny United States powinny wynosić 6.
v Ostatnia instrukcja [ ] = 2 określa, że wszystkie wartości w kostce zawierają wartość 2. Ta
reguła ma zastosowanie do wszystkich komórek, na które nie wpływają poprzednie
instrukcje, np. komórka na przecięciu kolumn France i Year2.

Określanie różnych reguł na poziomach N: i C:
Często konieczne jest rozróżnienie sposobu, w jaki traktowane są w obszarze komórki na
poziomie C: i N:.
v Komórki na poziomie N: — identyfikowane tylko przez elementy proste.
v Komórki na poziomie C: — identyfikowane przez co najmniej jeden element
skonsolidowany.
Użyj poniższej składni, aby napisać instrukcję reguł, która ma zastosowanie tylko do komórek
na poziomie N: w obszarze:
[Area] = N:[Formula];

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

Użyj poniższej składni, aby napisać instrukcję reguł, która ma zastosowanie tylko do komórek
na poziomie C: w obszarze.
[Area] = C:[Formula];

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

Jeśli dany obszar kostki jest obliczany różnie na poziomach C: i N:, można wówczas użyć
następującej składni:
[Area] = N:[Formula A]; C:[Formula B];

Rozdział 4. Zaawansowane obliczenia dla danych biznesowych
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Na przykład:
[’Price’] =
N:DB(’PriceCube’, !Actvsbud, !Region, !Model, !Month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Omijanie reguł
Za pomocą funkcji STET można ominąć zastosowania instrukcji reguł dla konkretnych
obszarów kostki.
Można na przykład napisać instrukcję reguł dla marży brutto, która zostanie zastosowana do
wszystkich regionów poza Francją. Regułę ogólną oraz wyjątek można napisać na dwa
sposoby.
v Napisz najpierw instrukcję STET, po której następuje instrukcja ogólna:
[’Gross
Margin’, ’France’] = STET;
[’Gross Margin’] = [’Sales’] * 0.53;

v Napisz jedną instrukcję reguł, która zawiera funkcję IF:
[’Gross
Margin’] = IF(!Region @= ’France’, STET, [’Sales’]
* 0.53);

Określanie pełnych nazw elementów
Aby ograniczyć instrukcję reguł do wartości identyfikowanych przez element, który jest
wyświetlany w wielu wymiarach, należy użyć pełnej nazwy elementu razem z nazwą jego
wymiaru za pomocą składni:
[’dimname’:’element’]

Jeśli na przykład suma jest wyświetlana w obu wymiarach (regionu i produktu) i reguła ma
zostać ograniczona do komórek identyfikowanych przez sumę w wymiarze regionu, należy
określić:
[’Region’:’Total’]=

Edytor reguł i arkusze reguł
Reguły można tworzyć za pomocą dwóch interfejsów:
v Edytor reguł — wszystkie poprzednie przykłady w tej sekcji używają tego interfejsu.
v Arkusz reguł — zmodyfikowany arkusz Excel, w którym można wpisywać w kolumnie A
instrukcje reguł dla jednej kostki.
Program TM1 zapisuje reguły w dwóch plikach:
cube .xru - arkusz reguł kostka .rux - skompilowany plik
Uwaga: Reguły utworzone za pomocą arkuszy reguł można modyfikować, używając do tego
Edytora reguł. W przypadku użycia Edytora reguł program TM1 wyświetli zapytanie o
zapisanie zmian w arkuszu. Jeśli zmiany nie zostaną zapisane, pliki .xru i .rux nie będą
zsynchronizowane. Dlatego nie można później modyfikować zmian przez edycję arkusza
reguł. Wszystkie reguły opisane w tej sekcji mają zastosowanie w arkuszach reguł, a także w
arkuszach wymiarów.
Aby program TM1 miał dostęp do wszystkich zmian, należy używać wyłącznie jednego z
interfejsów do tworzenia i konserwowania reguł.
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Tworzenie arkuszy reguł
Podczas używania reguł na lokalnym lubzdalnym serwerze IBM Cognos TM1 klient TM1
musi zawierać poprawny zestaw katalogów w polu Katalog danych serwera lokalnego w
oknie dialogowym Opcje — TM1 Options. Katalog to położenie, w którym klient TM1
zapisuje arkusze reguł (pliki .xru).
Uwaga: Jeśli katalog nie zostanie ustawiony lub jeśli katalog jest niepoprawny, program
TM1 nie będzie mógł zapisywać arkuszy reguł.

Procedura
1. Kliknij w programie Excel TM1 > Arkusze wymiarów > Nowe.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz kostkę dla reguł. Lista zawiera kostki na
serwerze lokalnym oraz serwery, na które zalogował się użytkownik w czasie bieżącej
sesji TM1.
2. Wybierz kostkę i kliknij przycisk OK.
Program TM1 wyświetli pusty arkusz reguł, który wygląda podobnie do arkuszy Excel
poza pierwszą kolumną, która ma szerokość równą 100.
3. Umieść każdą instrukcję reguł w osobnym wierszu w kolumnie A, tak jak przedstawia to
poniższy przykład.
[’Gross Margin%’]=[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
[’Sales’]=N:[’Price’]*[’Units’]\1000;

Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego TM1 — Edytuj formułę, kliknij opcję TM1 >
Edytuj formułę. To okno dialogowe pomaga tworzyć dokładne instrukcje reguł oraz
zapewnia wszystkie funkcje zawarte w Edytorze reguł. Edytor reguł został opisany w
dalszej części tej sekcji.

Zapisywanie arkuszy reguł
Aby zapisać regułę w formacie rozpoznawanym przez program TM1, kliknij w programie
Excel opcje TM1 > Arkusze reguł >Zapisz.
Opcja Zapisz zaktualizuje plik arkusza reguły (kostka.xru) i utworzy skompilowany plik
reguł (kostka.rux). Program TM1 zapisze plik .xru w katalogu danych serwera lokalnego, zaś
plik .rux w katalogu danych serwera IBM Cognos TM1. Program TM1 natychmiast zastosuje
nowe reguły do kostki.
Uwaga: Jeśli użytkownik kliknie w programie Excel opcje Plik > Zapisz, zaktualizowany
zostanie tylko plik kostka.xru. Aby użyć nowej reguły w kostce, należy utworzyć
skompilowany plik reguł.

Konsolidacje reguł i wymiarów
Reguły działają razem z konsolidacjami zdefiniowanymi w wymiarach. Mimo, że użytkownik
może definiować konsolidacje za pomocą reguł, nie jest to zalecane z uwagi na wydajność.
Konsolidacje zdefiniowane w wymiarach są obliczane dużo szybciej niż wartości pobierane
za pomocą reguł, zwłaszcza w przypadku dużych rzadkich kostek.

Kolejność obliczania
Reguły mają pierwszeństwo przed konsolidacjami w wymiarach.
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Podczas obliczania przez program TM1 komórki kostki oraz konsolidacji na podstawie reguły
program TM1 sprawdza najpierw instrukcję reguł. Jeśli jednak instrukcja reguł odwołuje się
do komórek, które stanowią wynik konsolidacji, program TM1 najpierw wykona
konsolidację, a następnie obliczy instrukcję reguł za pomocą wyników.
Odwrotnie, jeśli użytkownik zdefiniuje komórkę tylko na podstawie konsolidacji, wówczas
program TM1 wyszuka wartości wymaganych do wykonania konsolidacji. Gdy część
wartości stanowi wynik obliczenia reguł, wówczas program TM1 wykonuje obliczenia reguł
przed wykonaniem konsolidacji.

Nadpisywanie elementów na poziomie C: regułami
Należy unikać pisania reguły, która nadpisuje wartość skonsolidowaną stanowiącą komponent
innej konsolidacji.
To zagadnienie ilustruje ten przykład. Przypuśćmy, że istnieje dwuwymiarowa kostka o
nazwie Sprzedaż, która jest złożona z wymiarów produktu i miesiąca i ma zdefiniowane
konsolidacje produktu (Razem) i kwartału (Kwartał 1).
Razem

n
n
n
n

Prod 1
Prod 2
Prod 3
Prod 4

Kwartał 1

n Sty
n Lut
n Mar

Aby obliczyć sumy całkowite (kolumny Razem, Kwartał 1), program TM1 może
skonsolidować sumy produktu dla każdego miesiąca lub skonsolidować sumy kwartalnie dla
każdego produktu.

Suma całkowita obliczona
przez konsolidację
kwartalną sum dla każdego
produktu.

Suma całkowita obliczona przez
konsolidację sum produktów
dla każdego miesiąca.

Przypuśćmy, że została napisana reguła, która oblicza wartość dla sumy sprzedaży produktu
w miesiącu styczniu, oraz wartość obliczana na podstawie reguł nie jest sumą pojedynczych
wartości produktu w miesiącu styczniu. Reguła, która definiuje wartość dla sumy produktów
w styczniu jako 999 posłuży jako zobrazowanie.
[’Jan’,’Total’]=999;

Jeśli suma całkowita jest obliczana na podstawie konsolidacji sum produktów dla każdego
miesiąca, wówczas wartość będzie się różniła od konsolidacji sum kwartalnych dla każdego
produktu. Dzieje się tak, ponieważ wartość obliczana na podstawie reguł dla sumy sprzedaży
produktów w miesiącu styczniu nadpisuje naturalną konsolidację zdefiniowaną w wymiarze
produktu.
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Suma całkowita obliczona
przez konsolidację sum
produktów dla każdego
produktu jest poprawna.

Wartość na przecięciu
kolumn Sty i Suma
obliczona przez
instrukcję
['Sty','Suma']=999

Suma całkowita obliczona przez
konsolidację sum produktów
dla każdego miesiąca jest niepoprawna.
Rzeczywista suma całkowita obliczona przez
konsolidację sum produktów
dla każdego miesiąca wynosi 1,318.

Użytkownik nie ma kontroli nad kolejnością, w jakiej program TM1 wykonuje konsolidacje
wymiarów. Ponadto w zależności od tego, która ścieżka konsolidacji jest optymalna w danym
momencie, program TM1 może przełączać się między ścieżkami. Dlatego można żądać
wartości z przecięcia kolumn Total i 1 Quarter dwukrotnie w tej samej sesji i otrzymać różne
wyniki.
Można zapobiec tej sytuacji, pisząc instrukcję reguł, która oblicza wartość konsolidacji z
przecięcia kolumn Total i 1 Quarter jako sumę jej bezpośrednich elementów potomnych
razem z wymiarem miesiąca, przez co zostanie nadpisana konsolidacja wymiarów produktu.
Instrukcja ['Total']=ConsolidateChildren('Month') wykona to obliczenie.
Pozostanie jednak niejawna niespójność w momencie wyświetlenia kostki: złożenie sum
kwartalnych dla każdego produktu będzie różne od złożenia sum produktów dla każdego
miesiąca. Dlatego nie jest zalecane nadpisywanie wartości na poziomie C:, które stanowią
komponenty innych konsolidacji.

Suma caąkowita obliczona przez
konsolidacjż kwartalnś
sum dla kaćdego produktu
wydaje siż niepoprawna.

Wartoł ę na przeciżciu
kolumn Sty i Sum
obliczona przez
instrukcjż reguą
['Sty','Suma']=999
Suma caąkowita obliczona przez
konsolidacjż sum produktów
dla kaćdego miesiśca
jest poprawna.

Konsolidacja na przeciżciu kolumn Suma,
1Kwartaąjest obliczana na podstawie
instrukcji reguą
['Suma']=ConsolidateChildren('Miesiśc').

Tworzenie stosów reguł
Instrukcja reguł może odwoływać się do komórki w kostce, która została zdefiniowana przez
inne instrukcje reguł. Program TM1 tworzy stosy tych instrukcji reguł do momentu uzyskania
wartości końcowej, a następnie wykonuje działania wstecz, aby zwrócić wynik. Liczba
poziomów tworzenia stosów, z których program TM1 może skorzystać jest ograniczona tylko
przez dostępną pamięć.
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Jeśli odwołanie cykliczne wystąpi na stosie reguł lub zostanie przekroczony poziom
tworzenia stosów, program TM1 wyświetli komunikat o błędzie:
Error Evaluating Rule: Possible Circular Reference

Przykład odwołania cyklicznego:
[’Sales’] = [’Units’] * [’Price’] ;
[’Price’] = [’Sales’] / [’Units’] ;

Przykładowe aplikacje
Niniejsza sekcja zawiera przykłady powszechnie wykorzystywanych aplikacji reguł. Sprawdź
te przykłady, aby poszerzyć zrozumienie składni oraz zasięgu reguł.

Obliczanie współczynników
W poniższym przykładzie reguła oblicza marżę brutto jako procent sprzedaży w kostce
SalesCube. Ten współczynnik można powiązać z elementem Gross Margin% — nowym
elementem liczbowym w wymiarze Account1.
Najpierw utwórz element Gross Margin%.

Tworzenie elementu Margin%
Jeśli wymiar SalesCube zawiera już element GrossMargin, przejdź do następnej sekcji.
Wykonaj te kroki, jeśli dodanie elementu GrossMargin% do wymiaru Account1 jest
konieczne.

Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.
2. Wybierz wymiar Account1.
3. Kliknij opcje Wymiar, Edytuj strukturę wymiaru.
Zostanie otwarty Edytor wymiarów.
4. Kliknij opcje Edytuj, Wstaw element.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wstaw element wymiaru.
5. Wpisz Gross Margin% i kliknij opcję Dodaj.
6. Kliknij przycisk OK.
7. Zapisz wymiar.

Tworzenie reguły Margin%
Wykonaj te kroki, aby utworzyć formułę Gross Margin%.

Procedura
1. W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy Sales Cube. Jeśli
reguła już istnieje, kliknij opcję Edytuj regułę. Jeśli reguła nie została jeszcze
utworzona, kliknij opcję Utwórz regułę.
Zostanie otwarty Edytor reguł.
.
2. Kliknij opcję Obszar
Okno dialogowe Odwołanie do kostki wyświetli wymiary kostki SalesCube.
3. Kliknij opcję Account1.
Zostanie otwarty Edytor podzbiorów.
4. Na lewym panelu wybierz opcję Gross Margin% i kliknij OK.
Okno dialogowe Odwołanie do kostki zostanie otwarte ponownie.
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5. Kliknij przycisk OK.
W polu wpisu Edytor reguł wyświetli ['Gross Margin%'].
6. Kliknij opcję Równe

.

, a następnie kliknij opcję Account1.
7. Kliknij ponownie opcję Obszar
8. W oknie Edytor podzbiorów wybierz Gross Margin i kliknij OK.
9. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Odwołanie do kostki.
.
10. Kliknij przycisk Wyświetlanie dzielenia przez zero
Program TM1 wstawi znak dzielenia po wpisie ['Gross Margin'].
Należy zauważyć, że w Edytorze reguł istnieją dwa przyciski dzielenia.
- jeśli ten operator dzielenia zostanie użyty w regule, której
Operator dzielenia
wynikiem jest dzielenie przez zero, program TM1 zwróci wartość niezdefiniowaną i
wyświetli w widoku: N/A.
- jeśli ten operator dzielenia zostanie użyty w
Operator dzielenia przez zero
regule, której wynikiem jest dzielenie przez zero, program TM1 zwróci wartość 0.
, a następnie kliknij opcję Account1.
11. Kliknij ponownie opcję Obszar
12. W oknie Edytor podzbiorów wybierz Sales i kliknij OK.
13. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Odwołanie do kostki.
14. Kliknij opcję Mnożenie .
15. Wpisz 100 na końcu formuły.
16. Kliknij Średnik

.

Uwaga: Wszystkie instrukcje reguły należy zakończyć średnikiem.
Ukończona reguła powinna zostać wyświetlona w następujący sposób.
[’Gross Margin%’]*[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;

17. Kliknij przycisk Zapisz.

Wyniki
Program TM1 zapisze regułę i zastosuje ją do kostki. Nowy obiekt Reguła zostanie otwarty
pod kostką SalesCube. Reguła zawsze nosi tę samą nazwę co kostka, z którą jest powiązana.

Generowanie reguł — informacje
Spójrzmy na komponenty nowej instrukcji reguły.
v Obszar - określa obszar kostki, którą oblicza program TM1. W tym przykładzie element
Gross Margin% identyfikuje wszystkie wartości komórek poprzez regułę.
v Formuła — definiuje obliczenie.
v Terminator — kończy wszystkie instrukcje reguł zawierające średniki (;).
Obszar

Formuła

Terminator

['Gross Margin%']=['Gross Margin']\['Sales']*100;

Więcej informacji na temat składni reguł zawiera dokumentacja TM1 Rules.

Przeglądanie wartości Gross Margin%
Przykładowy widok salesmargin% wyświetli teraz obliczone wartości dla GrossMargin%.

Rozdział 4. Zaawansowane obliczenia dla danych biznesowych

61

Procedura
1. W oknie Server Explorer kliknij ikonę Widoki dla kostki SalesCube.
2. Kliknij dwukrotnie widok salesmargin%.
Widok zostanie otwarty w komponencie Cube Viewer.
Wartości dla Gross Margin%, które są pobierane za pomocą właśnie utworzonej reguły,
zostaną wyświetlone w widoku.

Współużytkowanie danych między kostkami
Kostka SalesCube nie zawiera żadnych danych dot. cen. Informacje o cenach dla tej kostki są
przechowywane w oddzielnej czterowymiarowej kostce o nazwie PriceCube.
Wartości można współużytkować pomiędzy kostkami za pomocą funkcji reguł bazy danych.
Wartości są przechowywane w jednej kostce, a odwołania do nich w innych kostkach.
Poniższy przykład pokazuje, w jaki sposób reguły dla jednej kostki mogą odwoływać się do
wartości w drugiej kostce.

Procedura
1. W komponencie Server Explorer kliknij dwukrotnie regułę SalesCube.
Zostanie otwarty Edytor reguł.
2. Umieść kursor w drugim wierszu.
.
3. Kliknij przycisk Obszar
Okno dialogowe Odwołanie do kostki wyświetli wymiary kostki SalesCube.
4. Kliknij opcję Account1.
Zostanie otwarty Edytor podzbiorów.
5. Na lewym panelu wybierz opcję Price i kliknij OK.
Okno dialogowe Odwołanie do kostki zostanie otwarte ponownie.
6. Kliknij przycisk OK.
W polu wpisu Edytor reguł wyświetli ['Price'].
7. Kliknij przycisk Równe

.

.
8. Kliknij opcję Odwołanie do bazy danych
Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz kostkę.
9. Wybierz pozycję PriceCube i kliknij przycisk OK.
Okno dialogowe Odwołanie do kostki wyświetli wymiary kostki PriceCube.
10. Kliknij przycisk OK.
W Edytorze reguł zostanie otwarta następująca formuła.
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!Actvsbud,!Region,!Model,!Month)

Tę formułę należy odczytać w następujący sposób: każda komórka w kostce SalesCube
identyfikowana przez element Price pobiera swoją wartość z komórki w kostce
PriceCube. Położenie komórki PriceCube to przecięcie odpowiednich elementów w
czterech wymiarach, które kostka PriceCube współużytkuje z kostką SalesCube.
Na przykład komórka SalesCube identyfikowana przez elementy Actual, Germany, S
Series 1.8 L Sedan, Price, Jan pobiera swoją wartość z komórki PriceCube
identyfikowanej przez elementy Actual, Germany, S Series 1.8 L Sedan, Jan.
, aby umieścić średnik na końcu formuły.
11. Kliknij średnik
12. Kliknij opcję Zapisz w celu zapisania reguły.
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Teraz można zmienić cenę w kostce PriceCube i wyświetlić odzwierciedloną zmianę w
kostce SalesCube. Nie można jednak edytować cen w kostce SalesCube, ponieważ są
one pobierane za pomocą właśnie utworzonej reguły.
Przykładowy widok SalesPrice obejmuje wartości cen.
Aby otworzyć przykładowy widok SalesPrice:
13. W oknie Server Explorer kliknij ikonę Widoki dla kostki SalesCube.
14. Kliknij dwukrotnie widok SalesMargin%.
Widok zostanie otwarty w komponencie Cube Viewer wypełniony wartościami cen
pobranymi z kostki PriceCube.

Obliczanie sprzedaży
W poprzednim ćwiczeniu wprowadzono ceny do kostki SalesCube. W przypadku zmiany
ceny w kostce PriceCube program TM1 nie zmieni odpowiadającej jej wartości sprzedaży w
kostce SalesCube. Dzieje się tak dlatego, że wartości sprzedaży w SalesCube są zapisane w
kostce jako wartości danych. Należy utworzyć regułę służącą do uzyskiwania wartości
sprzedaży z kostki SalesCube na podstawie cen i jednostek.

Procedura
1. Otwórz ponownie Edytor reguł dla kostki SalesCube.
2. Poniżej formuły ['Price'] wprowadź następującą regułę:
['Sales']=['Price']*['Units']\1000;
Uwaga: Wszystkie wartości w kostce SalesCube są podawane w tysiącach poza
wartościami cen, które stanowią liczby rzeczywiste. Ponieważ liczby określające sprzedaż
powinny pozostać w tysiącach, należy podzielić wynik w instrukcji reguł przez 1000.
3. Kliknij opcję Zapisz w celu zapisania reguły SalesCube.
4. Otwórz ponownie przykładowy widok SalesPrice.
Program TM1 wycieniuje komórki identyfikowane przez element Sales, który wskazuje,
że wartości w tych komórkach są uzyskiwane za pomocą reguł.
5. Zmień wartość jednostek dla miesiąca stycznia na 10000, wpisując 10000 w komórce na
przecięciu kolumn Units i Jan.
6. Naciśnij klawisz F9, aby ponownie obliczyć wartości komórek.
7. Sprawdź nową wartość dla miesiąca stycznia.
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Uwaga: Nastąpiła aktualizacja wartości Gross Margin% dla miesiąca stycznia, ponieważ
wartość ta jest uzyskiwana za pomocą reguły, która odwołuje się do elementu Sales.
8. Przywróć wartość 313 w komórce na przecięciu kolumn Jan i Sales.

Ograniczanie reguł do prostych wartości
W poprzednim ćwiczeniu utworzono regułę, która dotyczy wszystkich komórek
zawierających liczby określające sprzedaż. Ten typ reguły zastępuje konsolidacje wymiarami,
co powoduje powstanie niepoprawnych wyników. W poniższym ćwiczeniu należy sprawdzić
kwartalne sumy przez użycie arkusza przekroju oraz ograniczenie reguły SalesCube do
prostych wartości, przez co umożliwi się poprawne funkcjonowanie konsolidacji.

Procedura
1. Otwórz przykładowy widok Sales1qtr kostki SalesCube.
, aby utworzyć przekrój widoku dla arkusza Excel.
2. Kliknij opcję Przekrój
Przekrój powinien zostać wyświetlony w następujący sposób.
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3. Zapisz arkusz przekroju, używając nazwy Test.
4. Sprawdź wartość Sales dla 1Quarter w komórce B10.
Stosownie do reguły SalesCube wartością jest wynik mnożenia ceny z pierwszego
kwartału przez ułamek (1/1000) jednostek pierwszego kwartału. W zamian wartość
powinna stanowić konsolidację sprzedaży dla pierwszych trzech miesięcy. Jednak
wartości uzyskane na podstawie reguły SalesCube (w jej bieżącej postaci) mają
pierwszeństwo przed wartościami uzyskanymi za pomocą konsolidacji. Aby naprawić ten
stan rzeczy należy zmodyfikować regułę, tak aby nie obliczała wartości dla elementów
skonsolidowanych.
5. Otwórz regułę SalesCube w Edytorze reguł.
6. Wprowadź w trzecim wierszu N: przed ['Price'], aby formuła wyglądała następująco:
[’Sales’]=N:>[’Price’]*[’Units’]\1000;

Ogranicznik N: wymusza na regule ograniczenie do komórek identyfikowanych jedynie
przez elementy proste. Reguła nie dotyczy już dłużej elementów skonsolidowanych, co
umożliwia poprawne działanie konsolidacji.
7. Kliknij opcję Zapisz w celu zapisania edytowanej reguły.
8. Naciśnij klawisz F9, aby ponownie obliczyć arkusz testowy.
Poprawna wartość zostanie otwarta na przecięciu kolumn Sales i 1Quarter.

Obliczanie średniej ceny
Sprawdź wartość na przecięciu kolumn Price i 1Quarter w arkuszu testowym. Ta liczba
stanowi sumę cen dla miesiąca stycznia, lutego i marca. Jednak liczba ta powinna
odzwierciedlać cenę średnią dla trzech miesięcy. Następująca instrukcja reguł wyznaczy
żądaną wartość:
[’Price’]=C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
Rozdział 4. Zaawansowane obliczenia dla danych biznesowych
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Ogranicznik C: ogranicza tę instrukcję reguł do konsolidacji; oznacza to, że elementem
skonsolidowanym jest tylko element, który identyfikuje komórkę ceny.

Procedura
1. Otwórz ponownie Edytor reguł dla kostki SalesCube.
2. Wprowadź następującą instrukcję bez definicji obszaru jako trzeci wiersz w polu
wprowadzania.
['Price']=DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);C:['Sales']\
['Units']*1000;
Definicję obszaru należy pominąć, ponieważ obszar Price został już zdefiniowany w
drugim wierszu. Aby zastosować różne formuły do tego samego obszaru, należy
zdefiniować, a następnie określić kolejne formuły.
3. Kliknij opcję Zapisz w celu zapisania edytowanej reguły.
4. W arkuszu testowym naciśnij klawisz F9, aby ponownie obliczyć i zaktualizować
wartości.
Sprawdź wartość na przecięciu kolumn Price i 1Quarter, która nadal wyświetla wartość 76
132,59. Dzieje się tak dlatego, że program TM1 używa pierwszej napotkanej formuły
reguł, która dotyczy komórki na przecięciu kolumn Price i 1Quarter:
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Ta instrukcja jest odpowiednia tylko dla komórek z poziomu N: takich jak komórki na
przecięciu kolumny Price i Jan. Wartości cen skonsolidowanych powinny być obliczane
za pomocą drugiej instrukcji ceny. Ograniczenie pierwszej formuły ceny tylko do
komórek z poziomu N:, powoduje umożliwienie programowi TM1 zastosowanie drugiej
formuły ceny do konsolidacji.
Uwaga: Program TM1 wyznacza wartości dla instrukcji reguł w kolejności, w jakiej są
one wyświetlane w regule, ale pierwsza formuła dla danego obszaru ma pierwszeństwo
względem późniejszych formuł dla tego samego obszaru. Jeśli wiele instrukcji reguł
dotyczy tego samego obszaru, wówczas należy ustalić kolejność, zaczynając od najmniej
restrykcyjnej do najbardziej restrykcyjnej. Szczegółowe informacje zawiera sekcja
“Organizowanie instrukcji reguł” na stronie 54.
5. W celu ograniczenia pierwszej formuły do komórek poziomu N:, otwórz regułę
SalesCube w Edytorze reguł.
6. Wstaw N: przed pierwszą częścią formuły dla pierwszej instrukcji Price:
[’Price’]=N:>DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Cała reguła dla obszaru Price powinna wyglądać w tym momencie następująco:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

7. Kliknij opcję Zapisz w celu zapisania reguły.
8. W arkuszu testowym naciśnij klawisz F9, aby ponownie obliczyć i wyświetlić
zaktualizowane wartości.
Wszystkie wartości cen powinny teraz odzwierciedlać poprawne obliczenia z wartością na
przecięciu kolumn 1Quarter i Price jako średnią z pierwszych trzech miesięcy danego
roku.

Łączenie dwóch kostek asymetrycznych
Większość przedsiębiorstw nie pokrywa kosztów narzutu dla produktu poniżej linii marży
brutto. Te koszty, np. czynsz i media, są dostępne tylko na poziomie regionalnym bądź na
poziomie oddziału. Innymi słowy struktura kosztów nie jest symetryczna ze sprzedażą.
Dlatego dane zazwyczaj należy przechowywać w oddzielnych kostkach.
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Dane kosztów odpowiadające danym sprzedaży z kostki SalesCube są dostępne w kostce
PnLCube. Porównanie obu kostek:
v Kostka PnLCube ma cztery wymiary. Dane kosztów są wymiarowane wg wersji
(rzeczywista i zabudżetowana), regionu, konta i miesiąca.
v Kostka SalesCube ma pięć wymiarów. Dane sprzedaży są wymiarowane wg wersji
(rzeczywista i zabudżetowana), regionu, produktu (modelu), konta i miesiąca.
v Obie kostki współużytkują trzy wymiary: Region, Actvsbud i Miesiąc.
v Miary śledzone w tych kostkach są identyfikowane wg elementów w różnych wymiarach.
Kostka SalesCube używa wymiaru Account1. Kostka PnLCube używa wymiaru Account2.
v Kostka PnLCube nie zawiera danych sprzedaży ani kosztów zmiennych. Te wartości są już
obliczone szczegółowo w kostce SalesCube.
W poniższym ćwiczeniu należy napisać regułę dla kostki PnLCube, która pobierze dane
sprzedaży i kosztów zmiennych z kostki SalesCube.

Procedura
1. W oknie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy kostkę PnLCube i wybierz
Utwórz regułę.
Zostanie otwarty Edytor reguł.
2. Wprowadź dwie instrukcje, aby określić, że wartości sprzedaży i kosztów zmiennych w
kostce PnLCube pobiorą odpowiednie wartości z kostki SalesCube.
v W pierwszym wierszu pola wprowadzania utwórz następującą formułę sprzedaży:
[’Sales’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud,
!Region, ’Total’,
’Sales’, !Month);

v W drugim wierszu utwórz formułę kosztów zmiennych:
[’Variable
Costs’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud, !Region,
’Total’, ’Variable Costs’, !Month);

3. Kliknij opcję Zapisz w celu zapisania reguł.
Uwaga: Należy zauważyć, że wartości kosztów zmiennych są teraz wyświetlane w
kostce. Wartości marży brutto są również dostępne, ponieważ zostały zdefiniowane w
wymiarze account2 jako różnica między sprzedażą a kosztami zmiennymi.
4. W programie Microsoft Excel otwórz przykładowy arkusz TwoCubes.
Arkusz TwoCubes został skonfigurowany do jednoczesnego pobierania wartości z kostki
SalesCube i PnLCube. Ten arkusz przedstawia sposób przepływu wartości między dwoma
kostkami.
Zmieńmy teraz liczbę jednostek w komórce B6 na dużą liczbę, tak aby zobaczyć efekt
lekkiej zmiany w arkuszu.
5. Kliknij komórkę B6 i wpisz 100000.
6. Naciśnij klawisz F9, aby ponownie obliczyć arkusz.
Należy zauważyć, że wartość jednostek dla serii S 2.5 L Sedan zmienia wartość sprzedaży
danego modelu oraz dla sumy dla modelu. Te zmiany odniosą skutek względem wartości
sprzedaży w kostce PnLCube, która tętni na całej długości aż do wartości Przychody
przed opodatkowaniem w kostce PnLCube.
Uwaga: Wszystkie wartości komórek w tym arkuszu stanowią wynik odwołań do dwóch
kostek: SalesCube lub PnLCube. Arkusz nie oblicza żadnej z tych wartości.
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Tworzenie procesów drążenia wszerz oraz reguł
Proces drążenia oraz reguły drążenia można tworzyć w celu powiązania komórki z bardziej
szczegółowymi danymi. Te dane mogą udostępnić szczegół bazowy komórki lub inne istotne
informacje dot. komórki.
Drążenie wszerz w programie TM1 obejmuje dwa komponenty.
v Proces drążenia — definiuje szczegółowe dane, które mają zostać powiązane z komórką
v Reguła przypisania drążenia — definiuje relację między komórką a szczegółowymi
danymi
Po utworzeniu procesu drążenia oraz reguły przypisania drążenia dla kostki można wykonać
proces i otworzyć szczegółowe dane w nowym oknie, drążąc w ten sposób wszerz do nowego
poziomu szczegółowości.

Tworzenie procesu drążenia
Proces drążenia to proces programu TurboIntegrator definiujący szczegółowe dane, które są
otwierane w nowym oknie. Kostka, z której następuje drążenie wszerz nosi nazwę kostki
początkowej.
Przed utworzeniem procesu drążenia należy zapoznać się z danymi, które mają być otwierane
podczas drążenia z kostki początkowej.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kostkę początkową w komponencie Server
Explorer.
2. Kliknij opcje Drążenie, Utwórz proces drążenia.
Zostanie otwarte pierwsze okno Kreatora konfiguracji procesu drążenia.
Kreator wyświetla tabelę z wartościami parametrów dla kostki początkowej oraz
wszystkich jej wymiarów. Program TM1 używa tych wartości parametrów do
konfigurowania procesu drążenia. Podczas wykonywania procesu drążenia z kostki
początkowej do danych szczegółowych program TM1 aktualizuje wartości parametrów w
celu odzwierciedlenia położenia kostki, z której rozpoczynane jest drążenie wszerz.
3. Kliknij opcję Dalej.
Zostanie otwarte drugie okno Kreatora konfiguracji procesu drążenia.
4. Wybierz opcję Typ źródła danych dla danych szczegółowych, do których nastąpi
drążenie wszerz z kostki początkowej.
Istnieją trzy opcje dla Typu źródła danych.
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Opcja

Opis

ODBC

Drąży z kostki początkowej do źródła ODBC. Źródło ODBC musi być dostępne
z komputera, na którym działa serwer IBM Cognos TM1.
Uwaga: UWAGA: Program TM1 wymaga sterowników DataDirect w celu
uzyskania dostępu do źródła Oracle ODBC w systemie Solaris lub AIX.
Sterowniki te nie są dostarczane z programem TM1 i wymagają nabycia
osobno.

Opcja

Opis

Widok kostki

Drąży z kostki początkowej do innego widoku kostki. Można wykonać drążenie
do dowolnej kostki znajdującej się na tym samym serwerze co kostka
początkowa.
Można zdefiniować źródło danych widoku kostki, które przekracza
maksymalną ilość pamięci, jaką program TM1 może przydzielić podczas
dostępu do widoku. Domyślnie próg pamięci dla parametru MaximumViewSize
jest zapisany w pliku Tm1s.cfg i wynosi 100 MB dla systemu 32-bitowego oraz
500 MB dla systemu 64-bitowego.
Ważne: Jeśli w pliku konfiguracyjnym nie zostanie określony maksymalny
rozmiar widoku, program TM1 wyświetli komunikat o błędzie podczas próby
wykonania drążenia do widoku kostki.

Inne

Drąży z kostki początkowej do dowolnego, obsługiwanego źródła danych
programu TurboIntegrator.

Program TM1 wyświetli opcje źródła danych dla typu źródła danych wybranego w
kreatorze.
5. Zdefiniuj źródło danych.
v Dla źródła danych ODBC należy wprowadzić następujące informacje.
Opcja

Opis

Nazwa źródła danych

Nazwa źródła danych ODBC (DSN), do którego ma zostać uzyskany
dostęp podczas drążenia z kostki początkowej.

Nazwa użytkownika

Poprawna nazwa użytkownika do logowania do źródła ODBC.

Hasło

Hasło użytkownika.

Zapytanie

Zapytanie definiujące dane, które zostaną zwrócone ze źródła ODBC.
Wynikiem zapytania jest wyświetlenie danych w oddzielnym oknie
podczas drążenia z kostki początkowej.

v Dla źródła danych widoku kostki należy wprowadzić następujące informacje.
Element

Opis

Nazwa źródła danych

Nazwa widoku, który ma zostać otwarty podczas drążenia z kostki
początkowej. Kliknij opcję Przeglądaj, aby wybrać nazwę widoku lub
utworzyć widok.

v Dla innych źródeł danych kliknij opcję Uruchom komponent TurboIntegrator, aby
zdefiniować źródło danych.
6. Kliknij opcję Zakończ.
Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz proces jako.
7. Wprowadź nazwę procesu drążenia do pola Nazwa.
Uwaga: Zalecane jest używanie nazwy procesu drążenia, która identyfikuje kostkę
początkową powiązaną z procesem drążenia. Na przykład, jeśli zostanie utworzony proces
drążenia z kostki o nazwie PriceCube w źródle ODBC, jako nazwę procesu drążenia
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należy określić PriceCubeToODBCSource. Ten typ konwencji nazewnictwa ułatwia
identyfikację nazw procesów drążenia podczas edytowania procesu drążenia lub wyboru z
kilku procesów drążenia powiązanych z kostką.
8. Kliknij przycisk Zapisz.
Program TM1 zapisuje proces drążenia jako proces komponentu TurboIntegrator, ale
używa w nazwie przypisanej przez użytkownika w kroku 7 przedrostka }Drill_. Na
przykład, jeśli proces drążenia zostanie zapisany z nazwą PriceCubeToODBCSource,
program TM1 zapisze proces jako }Drill_PriceCubeToODBCSource.

Edycja procesów drążenia
Podczas tworzenia procesu drążenia w źródle danych widoku kostki komponent
TurboIntegrator wstawia funkcję ReturnViewHandle('Cube','View') nad lub pod obszarem
Wygenerowane instrukcje, który znajduje się na podkarcie Epilog karty Zaawansowane w
oknie TurboIntegrator.
Jeśli źródło danych zostanie zmienione dla procesu drążenia, komponent TurboIntegrator nie
zaktualizuje funkcji nowym źródłem danych, ponieważ funkcja znajduje się poza obszarem
Wygenerowane instrukcje. Należy dokonać edycji źródła danych widoku kostki w funkcji
ReturnViewHandle dla procesu drążenia.
Uwaga: Dla procesu drążenia z użyciem źródła danych ODBC komponent TurboIntegrator
nie wstawia funkcji ReturnViewHandle. Dlatego nie należy edytować funkcji podczas
zmieniania źródła danych ODBC dla procesu drążenia.

Procedura
1. W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy kostkę
początkową, z którą powiązany jest proces drążenia.
2. Kliknij opcje Drążenie, Edytuj proces drążenia.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz.
3. Wybierz proces drążenia i kliknij przycisk OK.
Zostanie otwarte okno TurboIntegrator.
4. Kliknij kartę Zaawansowane.
5. Kliknij kartę Epilog.
6. Edytuj funkcję ReturnViewHandle, aby odzwierciedlić nowy widok.
Na przykład, aby użyć widoku Europe_1Q kostki sprzedaży jako źródła danych, należy
określić funkcję ReturnViewHandle w następujący sposób:
ReturnViewHandle(’Sales’,’Europe_1Q’)

7. Kliknij przycisk Zapisz.
8. Zamknij okno TurboIntegrator.

Usuwanie procesów drążenia
Aby usunąć proces drążenia, należy wykonać następujące kroki.

Procedura
1. W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy kostkę początkową,
z którą powiązany jest proces drążenia.
2. Kliknij opcje Drążenie, Usuń procesy drążenia.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Usuń procesy drążenia.
3. Wybierz procesy do usunięcia.
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v Aby wybrać wiele przylegających procesów drążenia, kliknij i przeciągnij w poprzek
procesów.
v Aby wybrać wiele nieprzylegających procesów, przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij
każdy proces drążenia.
4. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie reguły przypisania drążenia
Reguła przypisania drążenia to reguła programu TM1, która łączy komórki kostki z
powiązanymi szczegółowymi danymi. Jak wskazano powyżej, powiązanymi danymi może
być widok kostki, źródło ODBC lub dowolne inne źródło danych dostępne za pomocą
komponentu TurboIntegrator.

Procedura
1. W komponencie Server Explorer wybierz kostkę początkową, dla której utworzona
zostanie reguła przypisania drążenia.
2. Kliknij opcje Kostka, Drążenie, Utwórz regułę przypisania drążenia.
Zostanie otwarty Edytor reguł.
Powtórz kroki od 3 do 8 dla każdego obszaru kostki, który ma zostać powiązany ze
szczegółowymi danymi.
, aby zdefiniować komórki kostki (obszar), które mają
3. Kliknij opcję Obszar
zostać powiązane ze szczegółowymi danymi.
Po kliknięciu przycisku Obszar zostanie otworzone okno dialogowe Odwołanie do
komórki.
4. W celu zdefiniowania obszaru wykonaj jedną z poniższych czynności:
v Aby zdefiniować obszar jako całą kostkę, kliknij przycisk OK.
v Aby zawęzić definicję obszaru, kliknij przyciski wymiarów i wybierz elementy
definiujące komórki, które mają zostać powiązane ze szczegółowymi danymi i kliknij
przycisk OK.
5. Kliknij przycisk Równe

.

.
6. Kliknij przycisk Łańcuch
7. Wprowadź nazwę procesu drążenia ujętą w pojedyncze znaki cudzysłowu, aby
zdefiniować szczegółowe dane, które zostaną powiązane z obszarem. Na przykład
'PriceCubeToSource'.
Ostrzeżenie: Nie należy dołączać przedrostka }Drill_ w nazwie procesu drążenia. Na
przykład wprowadź 'PriceCubeToSource' dla procesu drążenia o nazwie
}Drill_PriceCubeToSource.
Z obszarem można powiązać więcej niż jeden jeden proces drążenia. Wszystkie procesy
drążenia należy rozdzielić przecinkami i ująć w zestaw pojedynczych znaków
cudzysłowu.
Uwaga: W celu zwrócenia nazwy procesu drążenia można także użyć instrukcji
warunkowej lub innych funkcji.
.
8. Kliknij przycisk Średnik
Średnik wskazuje koniec instrukcji reguł.
9. Kliknij przycisk Zapisz.
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Wyniki
Teraz można wykonać drążenie wszerz do danych szczegółowych, dla których został
utworzony proces drążenia i reguła przypisania drążenia.

Przykład drążenia wszerz
W tej sekcji umieszczono instrukcje dotyczące tworzenia procesu drążenia oraz reguły
przypisania drążenia, które pozwalają na drążenie z kostki SalesByQuarter do tabeli
relacyjnej, która stanowi pierwotne źródło dla danych kostki. Tabela zawiera dane na
poziomie miesięcznym, a kostka SalesByQuarter zawiera dane na poziomie kwartalnym.
Drążąc wszerz do źródła relacyjnego można wyświetlić szczegół bazowy dla danych kostki.

Ustawianie źródła danych ODBC
Przykład w tej sekcji wykonuje drążenie wszerz do źródła ODBC (baza danych programu
Access). Przed wyświetleniem przykładu należy skonfigurować źródło danych ODBC.

Procedura
1. Otwórz okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC systemu Microsoft
Windows.
Procedura otwierania tego okna dialogowego różni się ze względu na wersję używanego
systemu Microsoft Windows. Szczegółowe informacje zawiera pomoc systemu Microsoft
Windows.
2. Na karcie Systemowe DSN kliknij przycisk Dodaj.
Zostanie otwarte okno dialogowe Tworzenie nowego źródła danych.
3. Wybierz opcję Sterownik do Microsoft Access i kliknij przycisk Zakończ.
Zostanie otwarte okno dialogowe ODBC — ustawienia dla programu Microsoft Access.
4. Wpisz TM1 _sample_data do pola Nazwa źródła danych.
5. Kliknij przycisk Wybierz.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz bazę danych.
6. Przejdź do katalogu \kat_instalacji\Custom\TM1Data\PData\RelationalData i wybierz
plik Sales.mdb.
7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybierz bazę danych.
8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Administrator źródeł danych
ODBC.
Baza danych programu Access o nazwie Sales jest teraz dostępna jako źródło danych
ODBC. Przykładowe procesy drążenia będą korzystały z tego źródła danych ODBC.

Tworzenie procesu drążenia
Teraz można utworzyć proces drążenia dla kostki SalesByQuarterCube. Proces drążenia
definiuje źródło danych ODBC jako szczegółowe dane, które można wyświetlić podczas
drążenia z kostki SalesByQuarterCube.

Procedura
1. W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy
SalesByQuarterCube.
2. Kliknij opcje Drążenie, Utwórz proces drążenia.
Zostanie otwarte okno dialogowe Kreator konfiguracji procesu drążenia. Tabela zawiera
parametry domyślne dla procesu drążenia.
3. Wybierz wartość parametru Rok.
4. Kliknij opcję Wybierz element.
Zostanie otwarty Edytor podzbiorów.
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5. Wybierz pozycję 1 kwartał i kliknij przycisk OK.
6. Powtórz kroki od 3 do 5, aby zmienić parametr Gross Margin% na wartość Jednostki.
7. Kliknij opcję Dalej.
Zostanie otwarty drugi ekran kreatora.
8. Wybierz opcję ODBC jako typ źródła danych.
9. Kliknij przycisk Przeglądaj obok nazwy źródła danych i wybierz pozycję
TM1_sample_data .
10. Wprowadź admin do pola nazwy użytkownika.
11. Do pola Zapytanie wprowadź następujące zapytanie.
To zapytanie jest specyficzne dla przykładowej bazy danych programu Access. Używa
on funkcji IIF, które są unikalne dla programu Access i nie mogą być używane w żadnej
innej bazie danych.
SELECT ActvsBud, Region, Model, Account1, Month, Data
FROM Sales WHERE ( ActvsBud = ’?actvsbud?’ AND Region = ’?region?’
AND Model = ’?model?’ AND Account1 = ’?account1?’ AND
(
IIF( ’?quarter?’= ’1 Quarter’, Month = ’Jan’ OR Month
= ’Feb’ OR Month = ’Mar’,
IIF( ’?quarter?’= ’2 Quarter’, Month = ’Apr’ OR Month
= ’May’ OR Month = ’Jun’,
IIF( ’?quarter?’= ’3 Quarter’, Month = ’Jul’ OR Month
= ’Aug’ OR Month = ’Sep’,
IIF( ’?quarter?’= ’4 Quarter’, Month = ’Oct’ OR Month
= ’Nov’ OR Month = ’Dec’,
IIF( ’?quarter?’= ’Year’,TRUE,TRUE)))))
)
)

Uwaga: Należy pamiętać, że odwołania do nazw parametrów programu TM1 należy
ująć w znaki zapytania (?).
12. Kliknij opcję Zakończ.
Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz proces jako.
13. Zapisz proces jako RELATIONALTABLE_SalesByMonth.

Wyniki
Nowy proces drążenia zostanie wyświetlony jako proces dostępny na serwerze. Należy
zauważyć, że nazwa procesu obejmuje przedrostek }Drill_ , co wskazuje na to, że jest to
proces drążenia.
Teraz można utworzyć regułę przypisania drążenia, aby udostępnić źródło danych ODBC z
kostki SalesByQuarterCube.

Tworzenie reguły przypisania drążenia dla kostki SalesByMonth
Wykonaj poniższe kroki, aby można utworzyć regułę przypisania drążenia, która udostępnia
proces RELATIONALTABLE_SalesByMonth w kostce SalesByQuarterCube.

Procedura
1. W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy
SalesByQuarterCube.
2. Kliknij opcje Drążenie, Utwórz regułę przypisania drążenia.
Zostanie otwarty Edytor reguł.
Rozdział 4. Zaawansowane obliczenia dla danych biznesowych
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3. Wprowadź następującą regułę do dużego pola.
[’Year’] = S:IF( ( ELLEV( ’actvsbud’, !actvsbud ) = 0) &
( ELLEV( ’region’, !region)= 0 ) &( ELLEV( ’model’, !model)= 0 ) &
( ELLEV( ’account1’, !account1) = 0),
’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’, ’’ );
[] = S:IF( ISLEAF= 1, ’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’,’’);

Ta reguła wskazuje, że proces drążenia RELATIONALTABLE_SalesByMonth zostanie
wykonany po wybraniu opcji Drążenie w komórce, która:
v Jest identyfikowana przez element Rok oraz elementy poziomu 0 ze wszystkich
pozostałych wymiarów
v Identyfikowane przez wszystkie elementy z poziomu 0
4. Zapisz regułę.
Teraz można rozpocząć testowanie funkcji drążenia wszerz dla kostki
SalesByQuarterCube.

Wyświetlanie przykładu drążenia wszerz
Wykonaj te kroki, aby wyświetlić wynik procesu drążenia oraz regułę przypisania drążenia.

Procedura
1. Otwórz widok Drill_relational kostki SalesByQuarterCube.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę na przecięciu jednostek i roku.
3. Kliknij opcję Drąż.
Zostanie otwarty ekstrakt ze źródła danych TM1_sample_data, który wyświetli szczegół
komórki na poziomie miesięcznym.
4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno.
5. Wykonaj drążenie wszerz w innych komórkach w widoku Drill_relational, aby wyświetlić
szczegół na poziomie miesięcznym. Użytkownik powinien być w stanie wykonać
drążenie wszerz w dowolnej komórce w widoku.
6. Zmień element tytułowy regionu z Germany na Europe.
7. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę w widoku.

Wyniki
Należy zauważyć, że opcja drążenia jest niedostępna. Dzieje się tak, ponieważ reguła
przypisania drążenia dla kostki SalesByQuarterCube wskazuje, że opcja drążenia jest
dostępna tylko dla komórek identyfikowanych przez elementy na poziomie 0 lub dla dla
komórek identyfikowanych przez element roku i elementy na poziomie 0. Europe to
konsolidacja, dlatego opcja Drążenie jest niedostępna.

Monitorowanie statystyk reguł
Możliwe jest monitorowanie statystyk reguł, które niosą informację o tym, jak często
wykonywane są poszczególne instrukcje w regule i jak długo trwa ich wykonanie.

O tym zadaniu
Statystyki dotyczące wykonywania reguł przechowywane są w kostce sterującej
}StatsByRule.
Po każdej zmianie lub skompilowaniu reguły dotyczące jej dane są kasowane i aktualizowane
w kostce sterującej }StatsByRule. Dzięki temu można od razu zaobserwować wpływ
modyfikacji reguły. Dane w kostce sterującej }StatsByRule nie są zachowywane między
sesjami serwera; są kasowane przy każdym uruchomieniu serwera TM1.
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Kostka }StatsByRule zawiera trzy wymiary:
v }Cubes - Zawiera elementy odpowiadające wszystkim kostkom na serwerze TM1.
v }LineNumber - Zawiera elementy od 1 do 10 000, odpowiadające numerom wierszy w
pliku .rux z regułami TM1.
Wskazówka: Edytor reguł TM1 nie wyświetla numerów wierszy. Aby sprawdzić, które
numery wierszy odpowiadają danej regule, należy otworzyć plik .rux w edytorze tekstu
wyświetlającym numery wierszy.
v }Rules Stats - Zawiera elementy odpowiadające zbieranym informacjom i statystykom
dotyczącym reguł, w tym:
– Rule Text - Pierwsza część instrukcji reguły; podawana tutaj, aby ułatwić identyfikację
instrukcji.
– Total Run Count - Liczba uruchomień instrukcji reguły.
– Min Time - Najkrótszy czas wykonania instrukcji reguły, w milisekundach.
– Max Time - Najdłuższy czas wykonania instrukcji reguły, w milisekundach.
– Total Time - Łączny czas wykonywania instrukcji reguły, w milisekundach.
– Last Run Time - Czas ostatniego wykonania instrukcji reguły.
Zbieranie statystyk reguł włącza się dla każdej kostki z osobna, ustawiając na YES
właściwość RULE_STATS w kostce sterującej }CubeProperties.
Uwaga: Zbieranie reguł statystyk powoduje nieznaczne pogorszenie wydajności, tym
większe, im częściej wykonywana jest reguła. Zbieranie statystyk należy włączać tylko na
czas debugowania lub dostrajania reguł. W trakcie normalnego użytkowania zbieranie
statystyk musi być wyłączone.

Procedura
1. Otwórz kostkę sterującą }CubeProperties.
2. Dla każdej reguły, dla której chcesz zbierać statystyki, wprowadź YES w komórce na
przecięciu nazwy kostki i właściwości RULE_STATS.

Uwaga: RULE_STATS to parametry dynamiczny. Odnosi skutek bez konieczności
restartowania serwera, ale zastosowanie zmiany właściwości może być opóźnione o
maksymalnie 60 sekund.
Serwer TM1 zbiera teraz dane statystyczne dotyczące reguł, dla których właściwość
RULE_STATS jest ustawiona na YES. Od tego momentu każde wykonanie reguł
spowoduje zapisanie danych w kostce sterującej }StatsByRule.
Aby wyłączyć zbieranie statystyk reguł, należy ustawić właściwość RULE_STATS na
NO.
3. Otwórz kostkę sterującą }StatsByRule.
4. Przejrzyj zapisane dane statystyczne dotyczące każdej z instrukcji w regule TM1. Te dane
statystyczne mogą pomóc w zidentyfikowaniu instrukcji wykonywanych częściej niż
powinny lub takich, których wykonanie zajmuje zbyt dużo czasu. Informacje te można
wykorzystać do zmodyfikowania reguł.
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Elementy }LineNumber w tym widoku odpowiadają numerom wierszy w powiązanym
pliku .rux. Jeśli instrukcja reguły zajmuje więcej niż jeden wiersz w pliku .rux, to numer
w tym widoku odpowiada wierszowi, w którym instrukcja się rozpoczyna.
Zapamiętane czasy Min Time, Max Time, Avg Tme, Last Run Time i Total Time
wyrażone są w milisekundach (tysięcznych częściach sekundy). Niektóre instrukcje reguł
wykonywane są w czasie krótszym niż 1 milisekunda, co skutkuje zarejestrowaniem
czasu równego 0. Może się zdarzyć, że prosta instrukcja reguły zostanie wykonana wiele
razy, a mimo to czas łączny (Total Time) będzie równy 0.
5. Aby wyświetlić statystyki innej reguły, wybierz nazwę odpowiedniej kostki z wymiaru
}Cubes u góry widoku.

Debugowanie reguł
Program TM1 udostępnia narzędzie o nazwie Narzędzie śledzenia reguł do wspomagania w
projektowaniu i debugowaniu reguł. Funkcja Narzędzie śledzenia reguł jest dostępna tylko w
komponencie Cube Viewer.
Za pomocą Narzędzia śledzenia reguł można:
Śledzić obliczenia
Upewnij się, że reguły są przypisane do wybranych komórek i obliczone poprawnie
lub śledź ścieżkę elementów skonsolidowanych
Śledzić dostawców
Upewnij się, że wybrane komórki-liście poprawnie zasilają inne komórki
Sprawdzić dostawców
Upewnij się, że elementy potomne wybranej komórki skonsolidowanej są zasilane
poprawnie

Śledzenie obliczeń
Aby śledzić obliczenie, konsolidację lub obliczanie reguł, kliknij prawym przyciskiem myszy
komórkę zawierającą obliczenie i kliknij Śledź obliczenie.
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Zostanie otwarte Narzędzie śledzenia reguł. Od tego momentu można śledzić obliczenie
razem z jego komponentami na poziomie liścia. Okno Narzędzie śledzenia reguł zawiera dwa
panele.
v

Śledzenie obliczenia (górny panel) — wyświetla definicję bieżącego położenia komórki
z ikoną, która wskazuje, czy wartość w komórce jest pobierana przez Konsolidację
czy przez Reguły
. Wyświetla także bieżącą wartość komórki. Jeśli wartość jest
pobierana przez reguły, reguła jest wyświetlana na pasku statusu panelu Śledzenie
obliczenia.

v

Śledzenie (dolny panel) — wyświetla komponenty pierwszego elementu
skonsolidowanego lub pierwszej reguły w definicji komórki. Dwukrotne kliknięcie
dowolnej pozycji w dolnym panelu umożliwia śledzenie ścieżki do elementów na poziomie
liścia, które definiują komórkę.

Śledzenie obliczenia reguły - prosty przykład
Wykonaj poniższe kroki, aby wyświetlić prosty przykład śledzenia obliczenia reguły.

Procedura
1. Otwórz widok Trace_simple kostki SalesCube.
Ten widok zawiera wartości cen, które zostały uzyskane za pomocą reguł utworzonych
wcześniej w tej sekcji.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę na przecięciu ceny i miesiąca stycznia.
3. Wybierz opcję Śledź obliczenie.
Zostanie otwarte Narzędzie śledzenia reguł.
Na panelu Śledzenie obliczenia w górnej części programu TM1 wyświetlana jest bieżąca
wskazująca, że wartość komórki jest
definicja komórki wraz z ikoną Reguły
uzyskiwana za pomocą reguł. Reguła dotycząca komórki jest wycieniowana, a wartość
obliczona komórki jest wyświetlana w prawym dolnym rogu panelu.
Na panelu Śledzenie u dołu program TM1 wyświetla wartość wyznaczoną dla reguły,
która dotyczy komórki bieżącej. W tym przykładzie wartością wyznaczoną dla reguły
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

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

ponieważ komórka bieżąca stanowi położenie N: (niezdefiniowane przez żadną
konsolidację).
Podsumowując, komórka SalesCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Price, Jan)
pobiera swoją wartość z komórki PriceCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Jan).

Śledzenie konsolidacji - złożony przykład
W poprzednim przykładzie przedstawiono sposób działania Narzędzia śledzenia reguł dla
komórek na poziomie N:. Ten przykład pokaże sposób wykorzystania Narzędzia śledzenia
reguł do śledzenia wartości, które obejmują konsolidacje.

Procedura
1. Otwórz widok Trace_complex kostki SalesCube.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę na przecięciu sprzedaży i kwartału 1.
3. Kliknij opcję Śledź obliczenie.
Zostanie otwarte Narzędzie śledzenia reguł.

Rozdział 4. Zaawansowane obliczenia dla danych biznesowych
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Na panelu Śledzenie obliczenia w górnej części programu TM1 wyświetlana jest bieżąca
wskazująca, że wartość komórki jest
definicja komórki wraz z ikoną Konsolidacja
uzyskiwana za pomocą konsolidacji. Wartość komórki skonsolidowanej jest wyświetlana
w prawym dolnym rogu panelu.
Na panelu Śledzenie u dołu program TM1 wyświetla komponenty pierwszego
skonsolidowanego elementu w definicji komórki. W tym przykładzie element serii T
stanowi pierwszy skonsolidowany element kostki SalesCube(Actual, Germany, T Series,
Sales, 1Quarter). Program TM1 wyświetla komponenty serii T z ich wartościami.
4. Kliknij dwukrotnie element T Series 2.8L Coupe na panelu Śledzenie.
Zostanie włączone śledzenie wartości komórki SalesCube(Actual, Germany, T Series,
Sales, 1Quarter) przez element T Series 2.8L Coupe.
Na panelu Śledzenie obliczenia zostanie wyświetlona definicja komórki dla dwukrotnie
klikniętego elementu.
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales,
1 Quarter)

Na panelu Śledzenie zostaną wyświetlone komponenty pierwszego skonsolidowanego
elementu w definicji komórki. Pierwszym skonsolidowanym elementem kostki
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales, 1 Quarter) jest 1 Quarter.
Program TM1 wyświetli trzy komponenty Jan, Feb i Mar z ich wartościami.
poprzedza każdą nazwę
Na panelu Śledzenie można zauważyć, że ikona Reguły
komponentu, wskazując że, komponenty uzyskują swoje wartości za pomocą reguł.
5. Kliknij dwukrotnie element Jan na panelu Śledzenie.
Zostanie włączone śledzenie wartości komórki SalesCube(Actual, Germany, T Series,
Sales, 1Quarter) przez element T Series 2.8L Coupe i Jan.
Na panelu Śledzenie obliczenia zostanie wyświetlona definicja komórki dla dwukrotnie
klikniętego elementu. W tym przypadku SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L
Coupe, Sales, Jan). Ta komórka jest obliczana przez regułę ['Sales']=N:['Price']\
['Units']*1000, która jest wycieniowana. Wartość skonsolidowana komórki (18730.0772)
jest wyświetlana w prawym dolnym rogu panelu.
Na panelu Śledzenie zostaną wyświetlone komponenty formuły reguł i ich wartości.
Komponent ceny ma wartość 43156.86 i jest uzyskiwany za pomocą innej reguły.
Komponent jednostek ma wartość 434 i jest to wartość wejściowa, co wskazuje szary
znacznik podpunktu .
Dołączając te wartości do formuły reguł można zobaczyć wyrażenie (43156.86 X
434)\1000 = 18730.0772, które potwierdza wartość komórki SalesCube(Actual, Germany,
T Series 2.8L Coupe, Sales, Jan).
6. Kliknij dwukrotnie element Price, aby wyświetlić regułę używaną do uzyskiwania
wartości ceny.
Następująca reguła oblicza cenę:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Dla tej reguły zostanie wyznaczona wartość:
PriceCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Jan)

która zostanie wyświetlona na panelu Śledzenie jako wartość wejściowa, co wskazuje
szary znacznik podpunktu , wskazując, że nie można dalej śledzić obliczenia.

Śledzenie nowej ścieżki obliczenia
Aby rozpocząć śledzenie nowej ścieżki obliczenia można kliknąć dowolną definicję komórki
na panelu Śledzenie obliczenia w Narzędziu śledzenia reguł.
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Na przykład używając poprzedniego złożonego przykładu, można kliknąć pierwszą definicję
komórki na panelu Śledzenie obliczenia, aby rozpocząć śledzenie nowej ścieżki obliczenia
przez konsolidację T Series.
Po kliknięciu definicji komórki na panelu Śledzenie obliczenia panel Śledzenie wyświetli
komponenty pierwszego skonsolidowanego elementu w definicji komórki. Następnie można
kliknąć dwukrotnie dowolny komponent, aby rozpocząć śledzenie nowej ścieżki obliczenia.

Śledzenie dostawców
Narzędzie śledzenia reguł umożliwia śledzenie sposobu, w jaki wybrana komórka zasila
inne komórki.
Ponieważ z elementu liść można zasilać tylko inne komórki, komenda Śledź dostawców jest
dostępna dla komórek liści zdefiniowanych dla reguł, ale nie jest dostępna dla komórek
skonsolidowanych.

Procedura
1. W komponencie Cube Viewer kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, która ma
być śledzona.
2. Kliknij opcję Śledź dostawców.
Zostanie otwarte Narzędzie śledzenia reguł. To okno zawiera dwa panele.
v Śledzenie dostawców (górny panel) - wyświetla definicję bieżącego położenia
komórki oraz reguły dostawcy powiązane z komórką bieżącą
v Śledzenie (dolny panel) - wyświetla położenia zasilane przez komórkę bieżącą
3. Kliknij dwukrotnie położenie na panelu Śledzenie.
To położenie stanie się położeniem bieżącej komórki na panelu Śledzenie dostawców a
panel Śledzenie wyświetli wszystkie położenia zasilane przez bieżącą komórkę.
4. Kontynuuj podwójne klikanie położeń na panelu Śledzenie do momentu wyśledzenia
dostawców na żądanym poziomie.

Sprawdzanie dostawców
Jeśli kostka zawiera regułę z instrukcjami SKIPCHECK i FEEDERS, można użyć Narzędzia
śledzenia reguł w celu sprawdzenia, czy program TM1 poprawnie zasila komponenty
konsolidacji.

Procedura
1. W komponencie Cube Viewer kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę
skonsolidowaną, która ma zostać sprawdzona.
2. Kliknij opcję Sprawdź dostawców.
Zostanie otwarte Narzędzie śledzenia reguł. To okno zawiera dwa panele.
v Sprawdzanie dostawców (górny panel) — wyświetla definicję bieżącej komórki
(konsolidacji)
v Śledzenie (dolny panel) — wyświetla komponenty konsolidacji, które nie są
poprawnie zasilane
Panel Śledzenie jest pusty, co oznacza, że konsolidacja jest zasilana poprawnie a wartości
kostek są dokładne.
Jeśli panel Śledzenie wyświetla komponenty konsolidacji, należy edytować regułę
powiązaną z bieżącą kostką w celu dodania instrukcji FEEDERS, które zasilają wszystkie
wymienione komponenty.
Uwaga: Dostawców FEEDERS można sprawdzić tylko raz na sesję programu TM1.
Sprawdzanie dostawców FEEDERS powoduje w rzeczywistości zasilenie komponentów
Rozdział 4. Zaawansowane obliczenia dla danych biznesowych
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konsolidacji. Każde kolejne sprawdzanie dostawców FEEDERS nie daje dokładnych
wyników. W celu sprawdzenia dostawców FEEDERS dla komórki więcej niż raz należy
ponownie uruchomić serwer IBM Cognos TM1 przed każdym sprawdzaniem.
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Rozdział 5. Organizowanie obiektów w aplikacjach programu
TM1
Program IBM Cognos TM1 umożliwia logiczne organizowanie obiektów wg aplikacji i typu.
W niniejszej sekcji opisano sposób tworzenia aplikacji TM1.

Przegląd aplikacji TM1
Aplikacje programu TM1 to obiekty, które funkcjonują jako wirtualne foldery do
organizowania skrótów do obiektów programu TM1, plików i adresów URL w sposób
logiczny, z grupowaniem zorientowanym na zadanie.
Można na przykład utworzyć aplikację, która organizuje wszystkie obiekty TM1 i powiązane
pliki dla firmy North American Sales.
Obiekty, pliki i adresy należy wstawiać do aplikacji przez utworzenie skrótu lub odwołania.
Aplikacje i odwołania zapewniają szybki i zorganizowany sposób na otwieranie obiektów
docelowych, na które wskazują odwołania.

Suma caąkowita obliczona przez
konsolidacjż kwartalnś
sum dla kaćdego produktu
wydaje siż niepoprawna.

Wartoł ę na przeciżciu
kolumn Sty i Sum
obliczona przez
instrukcjż reguą
['Sty','Suma']=999
Suma caąkowita obliczona przez
konsolidacjż sum produktów
dla kaćdego miesiśca
jest poprawna.

Konsolidacja na przeciżciu kolumn Suma,
1Kwartaąjest obliczana na podstawie
instrukcji reguą
['Suma']=ConsolidateChildren('Miesiśc').

Typy odwołań
Aplikacje programu IBM Cognos TM1 mogą zawierać odwołania do dowolnych z
następujących elementów:
Obiekty TM1
Obiekty TM1 — aplikacja może zawierać odwołania do dowolnych typów obiektu
TM1 poza regułami i replikacjami.
Użytkownik może odwoływać się do obiektów TM1 na tym samym serwerze IBM
Cognos TM1 zawierającym aplikację lub na dowolnym innym serwerze TM1, do
którego ma dostęp.
Pliki

Aplikacja może tworzyć odwołanie do dowolnego typu pliku, np. arkusz
kalkulacyjny Excel, dokument Word lub dowolny inny plik. Odwołanie można
utworzyć do dowolnego pliku Excel bez względu na to, czy plik zawiera przekrój
programu TM1, czy funkcje czy inne składniki programu TM1.
Można odwoływać się do zarówno plików zewnętrznych jaki i załadowanych.
Odwołanie do zewnętrznego pliku zapewnia skrót do pliku, który może istnieć w
dowolnym katalogu współużytkowanym w sieci.
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Odwołanie do załadowanego pliku zapisuje kopię oryginalnego pliku na serwerze
TM1.Jednak zmiany oryginalnego pliku źródłowego (poza programem TM1) nie są
automatycznie odzwierciedlane w załadowanej kopii pliku na serwerze TM1. Aby
zmiany stały się dostępne, należy zaktualizować plik na serwerze.
Adresy URL
Aplikacja może zawierać odsyłacze do dowolnych stron WWW lub zasobów, które
korzystają z protokołów HTTP lub HTTPS.

Działanie odwołań
Ważne jest, aby zrozumieć, że po dodaniu do aplikacji odwołań obiektu i pliku istnieją one
tylko jako odwołanie — skrót otwierający obiekt lub plik programu IBM Cognos TM1.
Usunięcie odwołania w aplikacji to co innego niż usunięcie źródłowego obiektu lub pliku
programu TM1:
v Usunięcie odwołania z aplikacji nie ma wpływu na odpowiadający jej źródłowy obiekt lub
plik programu TM1. Usunięte zostanie tylko odwołanie.
v Usunięcie źródłowego obiektu w programie TM1 lub pliku z dysku przerywa odwołanie w
aplikacji, ale nie powoduje usunięcia odwołania. Odwołanie pozostaje, ale nie działa, jeśli
źródłowy obiekt lub plik został usunięty.
Jedyny wyjątek od powyższych dotyczy odwołań załadowanego pliku. W tym przypadku plik
jest w rzeczywistości kopiowany na serwer IBM Cognos TM1. Usunięcie odwołania do
załadowanego pliku powoduje usunięcie w programie TM1 załadowanej kopii pliku z serwera
TM1.
Szczegółowe informacje dot. odwołań plików zawiera sekcja “Dodawanie odwołań do pliku
w aplikacji” na stronie 89

Kolejność wyświetlania odwołań w aplikacjach
Program TM1 wyświetla odwołania w aplikacjach w następującej kolejności. W każdej
grupie odwołań program TM1 sortuje odwołania alfabetycznie w kolejności malejącej.
v Kostki
v Widoki
v Wymiary
v
v
v
v

Podzbiory
Procesy
Zestawy procesów
Pliki i adresy URL

Uwaga: Nie można ustawić kolejności, w jakiej wyświetlane są grupy odwołań ani
kolejności sortowania w tych grupach.

Korzystanie z aplikacji i odwołań w programie TM1 Web
Po utworzeniu aplikacji i odwołań programu TM1 w komponencie Server Explorer są one
automatycznie dostępne w programie TM1 Web. Dotyczy to odwołań do kostek, widoków,
plików i adresów URL.
Szczegółowe informacje zawiera sekcja “Publikowanie aplikacji TM1 na serwerze TM1
Web” na stronie 99.
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Foldery i pliki aplikacji na serwerze TM1
Foldery i pliki, które obsługują aplikacje programu TM1, są przechowywane w katalogu
danych na serwerze IBM Cognos TM1.

Foldery
Struktura folderów aplikacji programu TM1 jest zorganizowana w następującym położeniu:
TM1 Data Directory \ }applications

Informacje dot. załadowanych plików i plików, do których istnieją odwołania, są zapisywane
w powiązanych podfolderach.

Pliki, do których istnieją odwołania
Informacje o plikach, do których istnieją odwołania, są zapisane w plikach zastępczych o
nazwach z rozszerzeniem .extr.
Na przykład, jeśli zostanie utworzone odwołanie aplikacji do pliku o nazwie sheet1.xls,
program TM1 utworzy plik zastępczy o nazwie sheet1.xls.extr, aby śledzić ten wpis.

Załadowane pliki
Informacje o załadowanych plikach są zapisane w plikach zastępczych o nazwach z
rozszerzeniem .blob.
Rzeczywiste pliki ładowane na serwer TM1 są zapisane w następującym położeniu:
TM1 Data Directory \ }Externals

Na przykład, jeśli plik zostanie załadowany do przykładowej planistycznej bazy danych,
wówczas zostanie zapisany w położeniu:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\

Program TM1 automatycznie doda przyrostek daty i godziny na końcu nazwy pliku dla
dowolnego załadowanego pliku. Przyrostek używa formatu rok miesiąc dzień
czas.rozszerzenie nazwy pliku.
Na przykład, jeśli plik Sample_Budget.xls zostanie załadowany do przykładowej
planistycznej bazy danych, program TM1 zmieni nazwę na
Sample_Budget.xls_20090617155650.xls i zapisze plik w następującym położeniu:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\Sample_Budget.
xls_20090617155650.xls

Uwagi na temat zabezpieczeń dot. tworzenia i wyświetlania aplikacji
W następującej tabeli zostały opisane uprawnienia wymagane do wykonania działań
powiązanych z aplikacjami programu TM1.
Szczegółowe informacje zawiera sekcja “Administrowanie zabezpieczeniami aplikacji
programu TM1” na stronie 96.
Działanie

Wymagane uprawnienie

Tworzenie aplikacji najwyższego poziomu

Musi być członkiem grupy ADMIN lub
DataAdmin

Rozdział 5. Organizowanie obiektów w aplikacjach programu TM1
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Działanie

Wymagane uprawnienie

Tworzenie aplikacji drugiego poziomu

Dostęp administracyjny do aplikacji macierzystej

Wyświetlanie i korzystanie z aplikacji i odwołań

Odczyt

Dodawanie odwołania prywatnego do aplikacji

Odczyt

Publikowanie aplikacji prywatnej

Musi być członkiem grupy ADMIN lub
DataAdmin

Publikowanie odwołania prywatnego do obiektu
publicznego

Administrator

Publikowanie odwołania prywatnego do obiektu
prywatnego

Nie można wykonać

Ustawienie aplikacji lub odwołania jako
prywatnych

Administrator

Usunięcie aplikacji lub odwołania publicznego

Administrator

Usunięcie aplikacji prywatnej

Administrator

Usunięcie odwołania prywatnego

Odczyt

Tworzenie i zarządzanie aplikacjami
Aby rozpocząć dodawanie aplikacji do serwera IBM Cognos TM1, członek grupy ADMIN
lub DataAdmin musi najpierw utworzyć jedną lub większą liczbę aplikacji najwyższego
poziomu.
Aplikacje najwyższego poziomu to aplikacje, które są wyświetlane bezpośrednio pod grupą
Aplikacje w komponencie Server Explorer. Aplikacje drugiego poziomu są wyświetlane w
aplikacji macierzystej w sposób objaśniony w sekcji “Równoczesne tworzenie nowego
obiektu i dodawanie odwołania do aplikacji” na stronie 89.
W następującym przykładzie jest widoczna grupa aplikacji (Applications), trzy grupy
najwyższego poziomu (European Sales, North American Sales i PacRim Sales) oraz dwie
aplikacje drugiego poziomu (China i Indonesia) pod aplikacją najwyższego poziomu PacRim
Sales.

Tworzenie aplikacji najwyższego poziomu
Aby utworzyć aplikację najwyższego poziomu, należy wykonać następujące kroki.
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Procedura
1. Upewnij się, że grupa Aplikacje jest widoczna na serwerze IBM Cognos TM1. Jeśli grupa
jest niewidoczna, kliknij opcje Widok, Aplikacje w komponencie Server Explorer.
2. W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy grupę Aplikacje na
serwerze, na którym ma zostać utworzona aplikacja, a następnie kliknij opcję Utwórz
nową aplikację.
Program TM1 wstawi aplikację najwyższego poziomu z tymczasową nazwą Nowy folder
w wybranej grupie Aplikacje.
3. Przypisz nazwę do nowej aplikacji.
Należy pamiętać, że w systemie Microsoft Windows istnieją zastrzeżone nazwy urządzeń,
których nie można używać jako nazw folderów ani nazw plików. Aktualną listę
zastrzeżonych nazw urządzeń można znaleźć na stronie WWW systemu MS Windows.
Wszystkie aplikacje to obiekty prywatne, do których dostęp ma jedynie użytkownik, który
utworzył daną aplikację. Aby aplikacja była dostępna dla innych użytkowników programu
TM1, należy ją opublikować. Tylko użytkownicy programów TM1 Architect i TM1
Perspectives mogą tworzyć aplikacje publiczne. Użytkownicy programu TM1 Client
mogą tworzyć jedynie aplikacje prywatne.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz opcje Zabezpieczenia, Ustaw
jako publiczne w celu udostępnienia jej innym użytkownikom.
Uwaga: Typ ikony używanej w aplikacji zależy od statusu aplikacji: prywatna lub
publiczna.
v Aplikacja prywatna jest wyświetlana z ikoną Aplikacje prywatne
klucz w prawym górnym rogu.

, która zawiera

.
v Aplikacja publiczna jest wyświetlana z ikoną Aplikacje publiczne
Teraz można rozpocząć dodawanie do aplikacji odwołań i/lub aplikacji drugiego
poziomu.

Zmiana nazw aplikacji
Aby zmienić nazwę aplikacji, należy wykonać następujące kroki.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację w komponencie Server Explorer.
2. Kliknij opcję Zmień nazwę.
Zostanie wybrana bieżąca nazwa aplikacji, którą będzie można edytować.
3. Wpisz nową nazwę dla aplikacji.
4. Naciśnij klawisz ENTER.

Usuwanie aplikacji
Użytkownik może usunąć dowolną aplikację (publiczną lub prywatną), do której ma
uprawnienie ADMIN.
Uwaga: Po usunięciu aplikacji program IBM Cognos TM1 usunie wszystkie podaplikacje i
odwołania zawarte w aplikacji.
Jeśli użytkownik ma uprawnienie ADMIN do aplikacji, musi mieć także uprawnienie
ADMIN do wszystkich odwołań i podaplikacji w aplikacji bez względu na uprawnienia, jakie
program TM1 stosuje w oknie Przypisania zabezpieczeń TM1. Dlatego jeśli użytkownik ma
do aplikacji uprawnienie ADMIN, może usuwać podaplikacje i odwołania, do których
przypisano użytkownikowi tylko uprawnienie READ lub NONE.
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W poniższym przykładzie zilustrowano użycie uprawnienia ADMIN do usuwania aplikacji.
Na serwerze istnieją trzy aplikacje (App1, App2 i App3), wszystkie utworzone przez członka
grupy ADMIN.
Administrator zdefiniował następujące uprawnienia do aplikacji dla grupy użytkowników
North America:

Nazwa aplikacji

Uprawnienie dla grupy użytkowników North
America

App1

Administrator

App2

Odczyt

App3

Brak

Po zalogowaniu się członka grupy użytkowników North America na serwerze IBM Cognos
TM1 zobaczy on aplikację App1, do której ma uprawnienie ADMIN, oraz aplikację App2, do
której ma uprawnienie READ. Nie zobaczy aplikacji App3, ponieważ ma do niej uprawnienie
NONE.
Jeśli teraz członek grupy użytkowników North America spróbuje usunąć aplikację App1,
usunięcie się powiedzie. Takie działanie jest oczekiwane, ponieważ grupa użytkowników
North America ma uprawnienie ADMIN do aplikacji App1, które umożliwia usuwanie
aplikacji. Jednak aplikacje App2 i App3 (razem ze wszystkimi odwołaniami w nich
zawartymi) zostaną również usunięte bez ostrzeżenia, mimo że grupie North America zostały
przypisane odpowiednio uprawnienia READ i NONE dla aplikacji.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację w komponencie Server Explorer.
2. Kliknij przycisk Usuń.
3. W odpowiedzi na prośbę o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.

Tworzenie aplikacji drugiego poziomu w istniejącej aplikacji
Każdy użytkownik programu IBM Cognos TM1 z uprawnieniem administratora do istniejącej
aplikacji może tworzyć aplikacje drugiego poziomu.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą aplikację.
2. Kliknij opcje Nowe, Aplikacja.
Program TM1 wstawi aplikację drugiego poziomu z tymczasową nazwą Nowy folder w
istniejącej aplikacji.
3. Przypisz nazwę do nowej aplikacji.
Program TM1 utworzy aplikację jako obiekt prywatny, do którego dostęp ma tylko
użytkownik.
4. Jeśli użytkownik jest członkiem grupy ADMIN lub DataAdmin i ma zostać opublikowana
aplikacja w celu udostępnienia jej innym użytkownikom programu TM1, należy kliknąć
aplikację prawym przyciskiem myszy i wybrać Zabezpieczenia, Ustaw jako publiczne.
Po opublikowaniu aplikacji drugiego poziomu uprawnienia dla tej aplikacji są
dziedziczone z uprawnień zdefiniowanych dla aplikacji macierzystej. Uprawnienia można
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zmienić, wykonując następujące kroki opisane w sekcji “Przypisywanie uprawnień do
aplikacji programu TM1 oraz odwołań do grup użytkowników” na stronie 96.

Dodawanie odwołań do obiektu programu TM1 do aplikacji
Odwołania do obiektu można dodawać z serwera IBM Cognos TM1, na którym znajduje się
aplikacja, a także obiekty z innych serwerów, z którymi użytkownik jest połączony.

Procedura
1. Wybierz obiekt w komponencie Server Explorer.
2. Przeciągnij i upuść obiekt w aplikacji.
W aplikacji zostanie wyświetlone odwołanie do obiektu.
Domyślnie dowolne odwołanie dodane do aplikacji jest odwołaniem prywatnym, na co
wskazuje klucz znajdujący się nad ikoną obiektu. Tylko użytkownik ma dostęp do
odwołania.
Ikona

Opis
Odwołanie do kostki SalesCube, która została dodana do aplikacji
North American Sales.
TM1 dodaje obraz strzałki skrótu do ikony obiektu w celu
stworzenia reprezentacji odwołania.
Obraz klucza jest dodawany w dolnym rogu ikony odwołania, aby
reprezentować odwołania prywatne oraz do prawego dolnego i
prawego górnego rogu ikony, aby reprezentować obiekty prywatne.

Ustawianie odwołania jako publicznego
Aby udostępnić odwołanie innym użytkownikom programu IBM Cognos TM1, należy
opublikować odwołanie, klikając prawym przyciskiem myszy odwołanie i wybierając opcje
Pozycja aplikacji, Zabezpieczenia, Ustaw jako publiczne.
Program TM1 złoży ikonę obiektu ze strzałką skrótu w celu identyfikacji odwołania
publicznego do obiektu publicznego.
Ikona

Opis
Odwołanie publiczne do podzbioru publicznego.

Odwołanie publiczne do widoku publicznego.

Aby uprościć proces tworzenia odwołania publicznego, należy kliknąć obiekt prawym
przyciskiem myszy w komponencie Server Explorer, przytrzymać prawy przycisk myszy, a
następnie przeciągnąć i upuścić obiekt w aplikacji. Po upuszczeniu obiektu program TM1
wyświetli menu podręczne. Kliknij opcję Utwórz odwołanie publiczne.
Odwołania można publikować tylko aplikacjach publicznych. Po opublikowaniu odwołania w
aplikacji uprawnienia odwołania są dziedziczone z uprawnień zdefiniowanych dla aplikacji
Rozdział 5. Organizowanie obiektów w aplikacjach programu TM1
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macierzystej. Uprawnienia można zmienić, wykonując następujące kroki opisane w sekcji
“Przypisywanie uprawnień do aplikacji programu TM1 oraz odwołań do grup użytkowników”
na stronie 96.

Dodawanie odwołań do widoków prywatnych i podzbiorów do
aplikacji
Po dodaniu do aplikacji odwołania do widoku lub podzbioru prywatnego odwołanie zostanie
utworzone jako odwołanie prywatne — jest to działanie domyślne podczas tworzenia
odwołania w aplikacji.
Program IBM Cognos TM1 dodaje obraz dwóch kluczy do ikony odwołania w celu
identyfikacji odwołania prywatnego do obiektu prywatnego.
Ikona

Opis
Odwołanie prywatne do podzbioru prywatnego.

Odwołanie prywatne do widoku prywatnego.

Te ikony pomagają rozróżnić:
v odwołania prywatne do obiektów prywatnych od
v odwołań prywatnych do obiektów publicznych.
Program TM1 dodaje pojedynczy klucz do ikony odwołania w celu identyfikacji odwołania
prywatnego do obiektu publicznego.
Ikona

Opis
Odwołanie prywatne do podzbioru publicznego.

Odwołanie prywatne do widoku publicznego.

Jeśli użytkownik opublikuje widok lub podzbiór prywatny, dla którego istnieje odwołanie,
odwołanie przestanie być ważne i w chwili dostępu zostanie wyświetlony komunikat o
błędzie.
Jeśli na przykład zostanie utworzone odwołanie do widoku prywatnego o nazwie View1, a
następnie widok View1 zostanie ustawiony jako publiczny, odwołanie zostanie przerwane i
nie będzie można otworzyć widoku. Zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie można znaleźć widoku prywatnego 'View1' kostki 'plan_BudgetPlan' na serwerze
'planning sample'.
W takim wypadku należy usunąć stare odwołanie i wstawić nowe do aktualnie publicznego
już widoku lub podzbioru.
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Równoczesne tworzenie nowego obiektu i dodawanie
odwołania do aplikacji
Użytkownik programu IBM Cognos TM1 może utworzyć nowy obiekt z poziomu aplikacji.
Program TM1 tworzy obiekt na serwerze, na którym znajduje się aplikacja, i wstawia w
aplikacji odwołanie prywatne do obiektu. W aplikacji można tworzyć wymiary, kostki,
procesy i zestawy procesów.

Procedura
1. W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, w której
ma zostać utworzony obiekt, i kliknij w menu podręcznym Nowe <Typ obiektu>. Na
przykład, aby utworzyć nową kostkę, kliknij opcje Nowe, Kostka.
Po wybraniu typu obiektu zostanie otwarte okno dialogowe. Na przykład, jeśli
użytkownik kliknie opcje Nowe, Kostka, zostanie otwarte okno dialogowe Tworzenie
kostki.
2. Wykonaj procedurę wymaganą do utworzenia wybranego typu obiektu.
Po wykonaniu procedury program TM1 utworzy obiekt na serwerze i wstawi w aplikacji
odwołanie prywatne do obiektu.
Przykład pokazuje wynik utworzenia kostki New Cube w aplikacji North American Sales.

Dodawanie odwołań do pliku w aplikacji
Odwołania do pliku można dodawać do aplikacji programu IBM Cognos TM1 dla dowolnego
typu pliku na komputerze lokalnym lub w sieci, np. Excel, Word, PowerPoint, PDF lub
dowolnego innego pliku.
Uwagi:
v Do aplikacji można dodać odwołanie do dowolnego pliku Excel. Nie ma ograniczeń dot.
pracy jedynie z plikami Excel zawierającymi przekroje programu TM1 lub inne funkcje
TM1.
v Pliki są otwierane za pomocą programu, z którym są powiązane — wg konfiguracji w
ustawieniach typu pliku systemu Microsoft Windows. Program TM1 wyświetla ikonę dla
każdego pliku na podstawie tego powiązania.

Procedura
1. W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, do której
ma zostać dodane odwołanie do pliku, i kliknij w menu podręcznym Dodaj plik.
Zostanie otwarte okno dialogowe Dodaj plik.
2. Przejdź do katalogu zawierającego plik i wybierz plik, który ma zostać dodany do
aplikacji.
3. Wybierz opcję, która określi sposób, w jaki program TM1 doda plik do aplikacji.
Załącz plik jako odwołanie - zachowuje plik w jego bieżącym położeniu i wstawia
odwołanie do pliku w aplikacji programu TM1.
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Po dodaniu pliku jako odwołania zostanie on wyświetlony w programie TM1 jako ikona
ze strzałką. Na przykład ikona pliku Excel dodanego za pomocą opcji Załącz plik jako
odwołanie jest wyświetlana w drzewie obiektów aplikacji programu TM1 następująco:
.
Podstawową zaletą tej opcji jest natychmiastowa dostępność w aplikacji dowolnych
edycji lub modyfikacji dokonanych w pliku Excel. W przypadku wybrania tej opcji
należy umieścić plik Excel w folderze współużytkowanym i przejść do pliku, korzystając
z sieci, aby utworzyć do niego ścieżkę UNC.
Kopiuj plik na serwer TM1 - kopiuje plik na serwer TM1, na którym znajduje się
aplikacja.
Ten typ odwołania jest wyświetlany jako ikona bez strzałki w programie TM1. Na
przykład plik Excel dodany za pomocą opcji Kopiuj plik na serwer TM1 ma w
:
aplikacjach programu TM1 następującą ikonę
TM1 kopiuje załadowane pliki do podkatalogu }Externals katalogu danych na serwerze
TM1.Na przykład, jeśli plik Excel zostanie dodany do aplikacji na serwerze sdata
będącym częścią przykładowej bazy danych TM1, program TM1 zapisze plik w ścieżce:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\sdata\}Externals.
Podstawową zaletą tej opcji jest dostępność pliku w momencie działania serwera TM1.
Jednak zmiany w pierwotnym pliku źródłowym nie są automatycznie odzwierciedlane w
pliku na serwerze TM1. Aby zmiany stały się dostępne, należy zaktualizować plik na
serwerze.
v Szczegóły na temat aktualizowania plików Excel skopiowanych do programu TM1
można znaleźć w sekcji “Aktualizowanie plików Excel na serwerze TM1” na stronie
91.
v Szczegóły na temat aktualizowania plików innych niż pliki programu Excel
skopiowanych do programu TM1 można znaleźć w sekcji “Aktualizowanie plików
innych niż Excel na serwerze TM1” na stronie 92.
Uwaga: W przypadku wybrania opcji Kopiuj plik na serwer TM1 plik, który ma zostać
załadowany, nie może być w danej chwili używany przez żaden inny program. Jeśli
nastąpi próba załadowania otwartego pliku, w programie TM1 wyświetlony zostanie
komunikat o błędzie. Upewnij się, że plik jest zamknięty przed załadowaniem go do
programu TM1.
4. Wybierz opcję Publiczne lub Prywatne.
v Publiczne - udostępnia odwołanie do pliku innym użytkownikom, którzy mają dostęp
do aplikacji programu TM1.
v Prywatne - tylko użytkownik ma dostęp do odwołania do pliku.
5. Kliknij opcję Otwórz.
Plik stanie się teraz dostępny z aplikacji programu TM1.
Dostęp do plików w aplikacji programu TM1 można także uzyskać z programu TM1
Web. Szczegóły na ten temat można znaleźć w dalszych sekcjach w tej części:
v “Publikowanie aplikacji i odwołań programu TM1” na stronie 97.
v “Publikowanie aplikacji TM1 na serwerze TM1 Web” na stronie 99.

Informacje o publicznych i prywatnych odwołaniach do plików
W programie IBM Cognos TM1 użyto następujących formatów ikon do wizualnej
identyfikacji publicznych i prywatnych odwołań do plików w aplikacjach programu TM1.
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Ikona

Opis
Odwołanie publiczne do pliku, który został dodany do programu
TM1 jako odwołanie.
Odwołanie prywatne do pliku, który został dodany do programu TM1
jako odwołanie.

Odwołanie publiczne do pliku, który został skopiowany na serwer
TM1.
Odwołanie prywatne do pliku, który został skopiowany na serwer
TM1.

Zachowanie plików załadowanych na serwer TM1.
Załadowany plik to dowolny plik, który został dodany do aplikacji programu IBM Cognos
TM1 za pomocą opcji Kopiuj plik na serwer TM1.
Załadowane pliki działają inaczej niż pliki, do których istnieje odwołanie, ponieważ
załadowane pliki są w rzeczywistości kopiowane i zapisywane na serwerze IBM Cognos
TM1.
v Program TM1 kopiuje i zapisuje załadowane pliki na serwerze TM1 w następującym
katalogu: <server_data_dir>\}Externals.
v Po załadowaniu pliku na serwer TM1 do nazwy pliku jest dopisywany znacznik daty i
godziny.
Na przykład, jeśli na serwer TM1 zostanie załadowany plik US Budget.xls, plik zostanie
zapisany jako US Budget.xls_20040702193054.xls.
v Po usunięciu załadowanego pliku z aplikacji programu TM1 program TM1 usunie kopię
załadowanego pliku z katalogu }Externals. Pierwotny plik (poza programem TM1), z
którego została utworzona kopia będąca załadowanym plikiem, nie zostanie usunięty.
v Aby utworzyć odsyłacz hipertekstowy, który otwiera załadowany plik z programu
Websheet lub inny plik aplikacji programu TM1 w programie TM1 Web, odsyłacz
hipertekstowy musi uwzględniać nazwę przypisaną w programie TM1 do załadowanego
pliku.Szczegółowe informacje zawiera sekcja “Tworzenie odsyłaczy hipertekstowych do
załadowanych plików” na stronie 100.

Aktualizowanie plików Excel na serwerze TM1
Program IBM Cognos TM1 udostępnia dedykowany proces do aktualizowania plików Excel
załadowanych na serwer IBM Cognos TM1. Szczegóły na temat aktualizowania plików
innych niż Excel (Word, PowerPoint lub inne typy plików) zawiera sekcja “Aktualizowanie
plików innych niż Excel na serwerze TM1” na stronie 92.

Procedura
1. Kliknij dwukrotnie plik w komponencie Server Explorer.
Plik zostanie otwarty w programie Excel z tymczasową nazwą pliku wyświetloną na
pasku tytułu, np. TM12C5D.xls.
Uwaga: Należy zapamiętać pierwotną nazwę aktualizowanego pliku (w przeciwieństwie
do tymczasowej nazwy pliku). Wybranie pierwotnego pliku konieczne będzie w kroku 4.
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2. Dokonaj edycji w dokumencie Excel.
3. Kliknij opcję TM1 > Zapisz skoroszyt na serwerze TM1 > Aktualizacja istniejącego
pliku na serwerze TM1.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz plik zewnętrzny TM1 do zaktualizowania.
4. Wybierz pierwotny plik Excel, który zostanie zaktualizowany.
Upewnij się, że został wybrany pierwotny plik Excel, który został otwarty w kroku 1.
Jeśli zostanie wybrany inny plik, program TM1 nadpisze wybrany plik bez ostrzeżenia.
5. Kliknij przycisk OK.
Program TM1 aktualizuje plik na serwerze TM1. Plik Excel jest dostępny w aplikacji
macierzystej.

Aktualizowanie plików innych niż Excel na serwerze TM1
Można zaktualizować plik inny niż Excel, który został załadowany na serwer IBM Cognos
TM1 poprzez zapisanie pliku jako zewnętrznego, a następnie ręczne, ponowne dodanie pliku
na serwer.

Procedura
1. Kliknij dwukrotnie plik w komponencie Server Explorer.
Plik zostanie otwarty w powiązanym programie z tymczasową nazwą pliku wyświetloną
na pasku tytułu, np. TM163.doc.
Na przykład załadowany plik Word zostanie otwarty w programie Microsoft Word.
2. Za pomocą powiązanego programu dokonaj zmian w pliku, a następnie użyj funkcji
Zapisz jako programu, aby zapisać plik w nowym położeniu i z nową nazwą.
Uwaga: Należy zapamiętać nazwę i położenie nowo zaktualizowanego pliku, aby można
go było dodać z powrotem do programu TM1 w kolejnym kroku.
3. Kliknij starą wersję pliku prawym przyciskiem myszy w komponencie Server Explorer i
wybierz opcję Usuń.
Program TM1 wyświetli okno dialogowe Potwierdź usunięcie, aby można było usunąć
stary plik.
4. Dodaj ponownie zaktualizowany plik, używając kroków opisanych w sekcji “Dodawanie
odwołań do pliku w aplikacji” na stronie 89.

Dodawanie odwołań do adresu URL w aplikacji
Do aplikacji można dodać adres URL dla dowolnego z następujących protokołów http:// i
https://.
Po otworzeniu odwołania do adresu URL w aplikacji programu IBM Cognos TM1 w
komponencie TM1 Server Explorer lub TM1 Web docelowy adres URL źródła zostanie
wyświetlony w domyślnej przeglądarce WWW systemu.

Procedura
1. W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, do której
ma zostać dodane odwołanie do adresu URL, i kliknij w menu podręcznym Dodaj URL.
Zostanie otwarte okno dialogowe Dodaj URL.
2. Wprowadź kompletny adres URL, w tym protokół http:// lub https://.
Na przykład: http://www.firma.com
3. Wprowadź nazwę opisową adresu URL.
Na przykład: Firmowy serwis WWW
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4. Kliknij przycisk OK, aby dodać adres URL.
Adres URL zostanie dodany do aplikacji programu TM1 z użyciem domyślnej ikony
systemu dla odsyłacza URL.

Praca z odwołaniami do obiektu, pliku i adresu URL w aplikacjach
programu TM1
Aby wykonać domyślne działanie obiektu, można kliknąć dwukrotnie odwołanie do obiektu,
pliku lub adresu URL w aplikacji programu IBM Cognos TM1.
Można kliknąć odwołanie do obiektu prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu
podręcznego dla obiektu dowolne obsługiwane działanie.
W poniższej tabeli jest zawarty opis domyślnego działania dla wszystkich obiektów, plików i
adresów URL, do których można uzyskać dostęp z aplikacji programu TM1.
Typ odwołania

Domyślne działanie

Kostka

Otwiera widok domyślny kostki w komponencie Cube Viewer.

Widok kostki

Otwiera widok w komponencie Cube Viewer.

Wymiar

Otwiera domyślny podzbiór wymiarów w Edytorze podzbiorów. Jeśli
podzbiór domyślny nie jest zdefiniowany, wszystkie podzbiory zostaną
otwarte.

Podzbiór

Otwiera podzbiór w Edytorze podzbiorów.

Proces

Otwiera proces do edycji w oknie TurboIntegrator.

Zestaw procesów

Jeśli zestaw procesów jest nieaktywny, zostanie otwarty zestaw
procesów w Kreatorze konfiguracji zestawu procesów. (Nie można
otworzyć aktywnego zestawu procesów).

Plik

Otwiera plik za pomocą programu, z którym jest powiązany — wg
konfiguracji w ustawieniach typu pliku systemu Microsoft Windows. Na
przykład: plik XLS jest otwierany w programie Excel.

Adres URL

Otwiera adres URL w domyślnej przeglądarce WWW systemu.

Uwaga: Podczas dostępu do obiektów TM1 znajdujących się na innym serwerze IBM
Cognos TM1 serwer musi być uruchomiony, a użytkownik musi być na nim zalogowany.
v W przypadku próby dostępu do odwołania do obiektu znajdującego się na uruchomionym
serwerze, ale z którym użytkownik nie jest aktualnie połączony, program TM1 wyświetli
pytanie o zalogowanie się na serwer.
v W przypadku próby dostępu do odwołania do obiektu znajdującego się na
nieuruchomionym serwerze, program TM1 wyświetli następujące ostrzeżenie: Serwer, na
którym znajduje się ten obiekt, nie odpowiada. Odświeżyć wyświetlacz komponentu Server
Explorer?
Aby przywrócić dostęp do odwołania, uruchom serwer, na którym znajduje się obiekt
źródłowy.

Wyświetlanie właściwości aplikacji programu TM1
Wykonaj te kroki, aby wyświetlić właściwości odwołań oraz podaplikacje w aplikacji
programu IBM Cognos TM1.

Procedura
1. Wybierz aplikację w komponencie Server Explorer.
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2. Jeśli panel Właściwości jest niewidoczny w komponencie Server Explorer, kliknij opcje
.
Wyświetl, Okno właściwości
Panel Właściwości wyświetla informacje o wszystkich odwołaniach i podaplikacjach, do
których użytkownik ma co najmniej prawo do odczytu. Odwołania i podaplikacje, do
których użytkownik nie ma dostępu nie są wyświetlane w komponencie Server Explorer,
dlatego nie można wyświetlić właściwości tych pozycji.
Na panelu Właściwości są wyświetlane tylko podaplikacje bezpośrednie wybranej
aplikacji programu TM1.
3. Aby posortować pozycje na panelu Właściwości alfabetycznie wg wartości właściwości,
kliknij etykietę kolumny, do której ma zostać zastosowane sortowanie. Na przykład, aby
posortować pozycje alfabetycznie wg bieżącego statusu, kliknij etykietę kolumny Status.
Dla każdego odwołania i podaplikacji są wyświetlane następujące właściwości.
Właściwość

Opis

Nazwa

Nazwa odwołania lub podaplikacji, która jest wyświetlana w wybranej
aplikacji.
Można edytować nazwy odwołań, które nie muszą być bezpośrednio zgodne
z nazwami obiektów źródłowych. Na przykład na powyższym rysunku
odwołanie Price odnosi się do kostki źródłowej o nazwie PriceCube.

Nazwa systemowa

v Dla większości odwołań Nazwa systemowa to rzeczywista nazwa obiektu
źródłowego, na który wskazuje odwołanie.
v W przypadku plików, które zostały załadowane na serwer IBM Cognos
TM1, Nazwa systemowa to nazwa przypisana do pliku na serwerze TM1.
Konwencje nazewnictwa dla plików załadowanych na serwer TM1 są
opisane w sekcji “Zachowanie plików załadowanych na serwer TM1.” na
stronie 91.
v W przypadku plików dołączonych jako odwołanie Nazwa systemowa to
ścieżka UNC do pliku.
v Właściwość Nazwa systemowa nie dotyczy podaplikacji.

Serwer

Serwer TM1, na którym znajduje się obiekt źródłowy dla odwołania.
Na przykład na powyższym obrazie kostka źródłowa dla odwołania Currency
znajduje się na serwerze magazynu.

Prywatne

Ta właściwość dotyczy tylko podzbiorów i widoków.
Właściwość Prywatne wskazuje, czy źródło odwołania do podzbioru lub
widoku jest obiektem prywatnym. Wartość Tak właściwości wskazuje, że
źródło jest obiektem prywatnym. Nie wskazuje obiekt publiczny.
Na przykład na powyższym obrazie źródłami dla odwołania podzbioru North
American Currencies oraz widoków North American Price Plan i North
American Models są same obiekty prywatne.
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Właściwość

Opis

Status

Ta właściwość wskazuje bieżącą dostępność odwołań i podaplikacji. Istnieją
trzy możliwe wartości statusu:
v

Dostępne - odwołanie lub podaplikacja jest dostępna do użytku.

v Brak połączenia - użytkownik nie jest połączony z serwerem TM1, na
którym znajduje się obiekt źródłowy dla odwołania. Aby przywrócić
dostęp do odwołania, należy zalogować się na serwer.
v Niedostępne - serwer TM1, na którym znajduje się obiekt źródłowy dla
odwołania, nie jest uruchomiony i dlatego nie można uzyskać dostępu do
odwołania.
Zabezpieczenia

Ta właściwość wskazuje uprawnienie użytkownika dla odwołania lub
podaplikacji.

Usuwanie odwołań do obiektu, pliku i adresu URL z aplikacji
programu TM1
Aby usunąć odwołanie do obiektu z aplikacji programu IBM Cognos TM1, wykonaj poniższe
kroki.

Procedura
1. W aplikacji kliknij prawym przyciskiem myszy odwołanie do obiektu.
Uwaga: Należy wybrać odwołanie do obiektu w aplikacji. Jeśli zostanie wybrany obiekt
źródłowy w innym miejscu w hierarchii serwera, usunięcie obiektu z aplikacji nie będzie
możliwe.
2. Kliknij opcje Pozycja aplikacji, Usuń.
Aby usunąć z aplikacji odwołanie do pliku lub adresu URL:
v Kliknij prawym przyciskiem myszy w aplikacji.
v Kliknij przycisk Usuń.

Zmiana nazw odwołań do obiektu, pliku i adresu URL z aplikacji
programu TM1
Odwołanie do obiektu lub pliku w aplikacji programu IBM Cognos TM1 nie musi używać
nazwy pliku źródłowego, z którą jest powiązana. Można zmienić nazwę odwołania do obiektu
lub pliku w aplikacji i zachować połączenie z plikiem źródłowym.

Procedura
1. W aplikacji kliknij prawym przyciskiem myszy odwołanie.
2. Wybierz opcję Zmień nazwę zgodnie z poniższymi wytycznymi:
v W przypadku zmiany nazwy odwołania do obiektu kliknij opcje Pozycja aplikacji,
Zmień nazwę.
v W przypadku zmiany nazwy odwołania do pliku lub adresu URL kliknij opcję Zmień
nazwę.
Zostanie wybrana nazwa odwołania, którą będzie można edytować.
3. Wpisz nową nazwę dla odwołania.
4. Naciśnij klawisz Enter.
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Usuwanie obiektów źródłowych, do których istnieją odwołania
w aplikacjach programu TM1
Po usunięciu obiektu źródłowego, do którego istnieje odwołanie w aplikacji IBM Cognos
TM1, program TM1 nie usunie z aplikacji odpowiadającego mu odwołania.
Na przykład, jeśli z serwera danych zostanie usunięty widok Canada Sales, odwołanie do
widoku Canada Sales pozostanie w aplikacji North American Sales.
Jeśli nastąpi próba otworzenia odwołania do obiektu lub pliku w aplikacji, a źródło obiektu
lub pliku zostało usunięte z serwera IBM Cognos TM1, program TM1 wyświetli komunikat o
błędzie, informując o tym, że nie można odnaleźć obiektu 'US Sales' na serwerze 'sdata' i
wyświetli pytanie o usunięcie odwołania.
Jeśli źródło obiektu lub pliku zostało usunięte z serwera, należy także usunąć z aplikacji
odpowiadające mu odwołanie. Szczegółowe informacje zawiera sekcja “Usuwanie odwołań
do obiektu, pliku i adresu URL z aplikacji programu TM1” na stronie 95.

Administrowanie zabezpieczeniami aplikacji programu TM1
W niniejszych sekcjach zawarty jest opis sposobu przypisywania uprawnień dla aplikacji
programu IBM Cognos TM1 oraz odwołań do grup użytkowników na serwerze IBM Cognos
TM1, a także sposób publikowania i ustawiania aplikacji programu TM1 i odwołań jako
prywatnych.

Przypisywanie uprawnień do aplikacji programu TM1 oraz
odwołań do grup użytkowników
Uprawnienia można przypisywać do elementów publicznych (odwołań lub podaplikacji) w
aplikacjach publicznych programu IBM Cognos TM1 do grup użytkowników serwera IBM
Cognos TM1. Aby przypisywać zabezpieczenia do elementów w aplikacji, użytkownik musi
mieć uprawnienia administratora do aplikacji.
Nie można przypisać zabezpieczeń do aplikacji ani odwołań prywatnych; dostęp do elementu
prywatnego ma jedynie użytkownik, który go utworzył.

Procedura
1. W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację programu
TM1, która zawiera elementy, do których mają zostać przypisane zabezpieczenia.
2. Kliknij opcje Zabezpieczenia, Przypisania zabezpieczeń.
Zostanie otwarte okno Przypisania zabezpieczeń. W oknie zostanie wyświetlona lista
wszystkich elementów publicznych (obiekty, pliki, adresy URL i podaplikacje programu
(TM1), które znajdują się w bieżącej aplikacji.
3. Wybierz komórkę na przecięciu elementu, dla którego ma zostać zdefiniowane
zabezpieczenie, i grupy użytkowników, do której ma zostać przypisane zabezpieczenie.
4. Kliknij jedno z dostępnych uprawnień:
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Uprawnienie

Zastosowane do aplikacji programu TM1

Zastosowane do odwołań

Brak

Członkowie grupy użytkowników nie mogą
wyświetlać aplikacji ani jej zawartości.

Członkowie grupy
użytkowników nie mogą
wyświetlić odwołania.

Uprawnienie

Zastosowane do aplikacji programu TM1

Odczyt

Członkowie grupy użytkowników mogą
Członkowie grupy
wyświetlać aplikację oraz używać dowolnych użytkowników mogą korzystać
odwołań w aplikacji, do której grupa ma co
z odwołania.
najmniej uprawnienie odczytu. Członkowie
mogą także tworzyć odwołania prywatne w
aplikacji.

Administrator

Członkowie grupy użytkowników mogą
wyświetlać aplikację, używać odwołań w
aplikacji i tworzyć w aplikacji odwołania
publiczne i prywatne. Mogą także tworzyć
podaplikacje prywatne.
Członkowie z uprawnieniem Administrator
do aplikacji mogą ustawiać w aplikacji
uprawnienia dla wszystkich odwołań i
podaplikacji.

Zastosowane do odwołań

Członkowie grupy
użytkowników mogą korzystać
z odwołania. Mogą także
aktualizować i usuwać
odwołanie. Mogą publikować
odwołania prywatne oraz
ustawiać odwołania publiczne
jako prywatne.

5. Wykonaj ponownie kroki 3 i 4 dla pozostałych elementów, dla których mają zostać
zdefiniowane zabezpieczenia.
6. Kliknij przycisk OK.

Wyniki
Dla dowolnej grupy użytkowników można przypisać uprawnienie READ lub ADMIN do
odwołania, jeśli uprawnienie przypisane do obiektu powiązanego z odwołaniem to NONE. W
takim wypadku członkowie danej grupy użytkowników nie będą mogli wyświetlić odwołania
w aplikacji.
Na przykład, jeśli grupa użytkowników ma przypisane uprawnienie NONE dla kostki, ale ma
uprawnienie READ do odwołania do tej samej kostki, członkowie tej grupy użytkowników
nie będą mogli wyświetlić odwołania do kostki w aplikacji.

Publikowanie aplikacji i odwołań programu TM1
W niniejszych sekcjach znajduje się opis sposobu publikowania aplikacji i odwołań programu
IBM Cognos TM1. Aby określić uprawnienia wymagane do wykonania tych procedur,
zapoznaj się z sekcją "Uwagi na temat zabezpieczeń dot. tworzenia i wyświetlania aplikacji".

Publikowanie prywatnych aplikacji programu TM1
Aby opublikować aplikację prywatną, należy wykonać następujące kroki.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację w komponencie Server Explorer.
2. Kliknij opcje Zabezpieczenia, Ustaw jako publiczne.
Uwaga: Po opublikowaniu aplikacji program IBM Cognos TM1 opublikuje wszystkie
prywatne odwołania do obiektów publicznych zawarte w aplikacji.

Publikowanie odwołań prywatnych do obiektów publicznych
Można publikować odwołania prywatne, które znajdują się w aplikacjach publicznych
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Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy odwołanie w komponencie Server Explorer.
2. Wybierz opcje Pozycja aplikacji, Zabezpieczenia, Ustaw jako publiczne.

Ustawianie aplikacji i odwołań programu TM1 jako prywatnych
Możliwe jest ustawienie aplikacji i odwołań programu IBM Cognos TM1 jako prywatnych.
Po ustawieniu aplikacji lub odwołania jako prywatnego, tylko użytkownik będzie miał dostęp
do elementu.

Ustawianie publicznych aplikacji i odwołań programu TM1 jako
prywatnych
Aby ustawić publiczną aplikację jako prywatną, należy wykonać następujące kroki.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację w komponencie Server Explorer.
2. Wybierz opcje Zabezpieczenia, Ustaw jako prywatne.
Podczas ustawiania aplikacji publicznej jako prywatnej wszystkie odwołania publiczne w
aplikacji zostaną automatycznie ustawione jako prywatne.
Jeśli aplikacja publiczna zawiera identycznie nazwane odwołania do jednego typu obiektu
(jedno publiczne i jedno prywatne) do odwołania publicznego zostanie dodany łańcuch
_Public po ustawieniu aplikacji jako prywatnej.
Na przykład: poniższy obraz przedstawia aplikację European Sales, która zawiera dwa
odwołania do widoków o nazwie Northern Europe Sales — jedno publiczne i jedno
prywatne.
Aplikacja publiczna
Odwołanie publiczne
i prywatne do tego samego
obiektu widoku

Po ustawieniu aplikacji European Sales jako prywatnej odwołanie publiczne zostanie
przekształcone na odwołanie prywatne, a jego nazwa zostanie zmieniona na Northern
Europe Sales_Public wskazując, że jest to odwołanie prywatne do obiektu publicznego.
Aplikacja prywatna
Dwa odwołania prywatne
do tego samego obiektu
widoku

Wymagana jest zmiana nazwy, ponieważ aplikacja nie może zawierać dwóch identycznie
nazwanych odwołań prywatnych do jednego typu obiektu.

Ustawianie odwołania publicznego jako prywatnego
Aby ustawić odwołanie publiczne jako prywatne, należy wykonać następujące kroki.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy odwołanie w komponencie Server Explorer.
2. Wybierz opcje Pozycja aplikacji, Zabezpieczenia, Ustaw jako prywatne.

98

TM1 dla programistów

Wyświetlanie grup logicznych w aplikacjach programu TM1
Jedną z głównych zalet aplikacji programu IBM Cognos TM1 jest możliwość wyświetlania i
zarządzania obiektami i plikami w grupach logicznych. Ta cecha ułatwia korzystanie z
programu TM1, ponieważ umożliwia łatwą identyfikację i lokalizację plików i obiektów w
aplikacjach zorientowanych na zadanie bez konieczności skanowania dużych list obiektów
zorganizowanych wg typu.
W celu dalszego uproszczenia korzystania z programu TM1 można pominąć wyświetlanie
obiektów wg typu. Dzięki temu wyświetlanie w komponencie Server Explorer jest bardziej
przejrzyste, a nawigacja jest łatwiejsza. (Domyślnie wszystkie typy obiektów są wyświetlane
w komponencie Server Explorer).
Aby pominąć wyświetlanie konkretnego typu obiektu, kliknij opcje Widok, <Typ obiektu>
w komponencie Server Explorer. Spowoduje to usunięcie znacznika wyboru obok danego
typu obiektu w menu Widok i pominięcie wyświetlania tego typu obiektu w komponencie
Server Explorer. W następującym przykładzie poza aplikacjami pomijane są wszystkie
obiekty.
Uwaga: Podczas pomijania wyświetlania danego typu obiektu w komponencie Server
Explorer odwołania do obiektów tego typu będą nadal wyświetlane w aplikacjach programu
TM1. Jednak obiekty sterujące są pomijane w aplikacjach, jeśli wyświetlanie obiektów
sterujących zostanie pominięte w komponencie Server Explorer.

Publikowanie aplikacji TM1 na serwerze TM1 Web
Wszystkie odwołania do kostek, widoków, plików i adresów URL w aplikacjach programu
IBM Cognos TM1 są automatycznie dostępne w programie TM1 Web.
Począwszy od wersji 10.2 programu IBM Cognos TM1, aby możliwe było wyświetlenie
arkusza Microsoft Excel jako arkusza WWW w programie Cognos TM1 Web, plik musi mieć
format .xlsx lub .xlsm dla programu Microsoft Excel 2007 lub nowszej wersji.
Przyjmijmy, że North American Sales to aplikacja publiczna, która zawiera odwołania do
kolekcji obiektów TM1 oraz pliki Excel. Po uzyskaniu dostępu do serwera sdata IBM Cognos
TM1 za pomocą programu TM1 Web te odwołania zostaną wyświetlone w obszarze
Aplikacje.
Podczas pracy w programie TM1 Web można kliknąć odwołanie w celu jego otworzenia i
wyświetlenia:
v Kostki i widoki są wyświetlane bezpośrednio w programie TM1 Web.
v Pliki Excel są wyświetlane jako arkusze WWW komponentu TM1 bezpośrednio w
programie TM1 Web.
Uwaga: Do plików Excel, które zostały zabezpieczone za pomocą komendy Excel
Narzędzia, Ochrona, nie można uzyskać dostępu przez program TM1 Web.
v Pliki inne niż Excel są otwierane i wyświetlane w ich powiązanym programie.
Uwaga: Niektóre typy plików i programy mogą nie być widoczne w programie TM1 Web.
v Odwołania do adresów URL są otwierane i wyświetlane w osobnej przeglądarce WWW.
Na przykład kliknij plik Excel, aby otworzyć go jako arkusz WWW komponentu TM1
Websheet.
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Uwaga: Program TM1 określa szerokości kolumn dla arkusza WWW komponentu Websheet
na podstawie pliku Excel, z którego arkusz WWW jest generowany. Jeśli kolumny w pliku
Excel nie są dopasowane do wyświetlania etykiet wierszy i kolumn w całości, odpowiednie
etykiety w arkuszu WWW zostaną obcięte.
Dostęp do aplikacji i publicznych i prywatnych odwołań można uzyskać za pomocą programu
TM1 Web. Dostęp do aplikacji lub odwołania prywatnego za pomocą programu TM1 Web ma
tylko użytkownik, który utworzył dany element. Dostęp do aplikacji lub odwołań publicznych
w programie TM1 Web jest określany przez uprawnienia zdefiniowane dla aplikacji lub
odwołań źródłowych na serwerze TM1. Szczegółowe informacje na temat uprawnień zawiera
sekcja “Przypisywanie uprawnień do aplikacji programu TM1 oraz odwołań do grup
użytkowników” na stronie 96.

Ustawianie właściwości komponentu TM1 Websheet
Właściwości komponentu Websheet są konfigurowane w komponencie Server Explorer w
celu sterowania sposobem wyświetlania pliku Excel oraz jego działania podczas wyświetlania
jako arkusza WWW w programie IBM Cognos TM1.

Procedura
1. W komponencie Server Explorer otwórz aplikację programu TM1 zawierającą plik Excel,
z którego zostanie wygenerowany arkusz WWW komponentu TM1 Websheet.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Excel.
3. Kliknij opcję Właściwości.
Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości programu TM1 Web.
4. Użyj opcji na kartach Ogólne i Właściwości wyświetlania, aby ustawić właściwości dla
komponentu TM1 Websheet.
Szczegółowe informacje na temat opcji właściwości programu TM1 Web zawiera
dokumentacja komponentów TM1 Perspectives, TM1 Architect i TM1 Web.
5. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie odsyłaczy hipertekstowych do załadowanych plików
Aby arkusz WWW zawierał odsyłacz hipertekstowy do załadowanego pliku, odsyłacz
hipertekstowy musi zawierać położenie i nazwę przypisaną przez program IBM Cognos TM1
do załadowanego pliku.
Po dodaniu pliku załadowanego do aplikacji programu TM1 kopia tego pliku zostanie
zapisana na serwerze IBM Cognos TM1, zaś do nazwy pliku zostanie dodany znacznik daty i
godziny. Na przykład:
Report_2006.xls_20070123212746.xls

Jeśli w odsyłaczu hipertekstowym nie zostanie uwzględniona nazwa pliku przypisana przez
program TM1, odsyłacz nie będzie działał w programie TM1 i zostanie wyświetlony błąd,
np.:
„Plik nie istnieje: TM1://planning sample/blob/PUBLIC/.\}Externals\upload_test_2.xls”.

Procedura
1. W komponencie Server Explorer użyj panelu Właściwości, aby znaleźć Nazwę
systemową - nazwa przypisana przez program TM1 dla załadowanego pliku Excel, który
będzie celem odsyłacza hipertekstowego.
2. Utwórz odsyłacz hipertekstowy do załadowanego pliku Excel za pomocą następującego
formatu:
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TM1://ServerName/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Filename

Gdzie:
v ServerName to nazwa serwera TM1, na którym znajduje się plik Excel.
v Filename to nazwa, którą program TM1 przypisał do załadowanego pliku Excel.
Na przykład:
TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\Report_2006.xls_20070123212746.xls

3. W programie Excel dodaj odsyłacz hipertekstowy do arkusza, w którym ma się
znajdować odsyłacz.
4. Dodaj arkusz do aplikacji programu TM1, a następnie wyświetl plik jako arkusz WWW w
programie TM1 Web.

Wyświetlanie arkuszy WWW zawierających znak szesnastkowy
0x1A
Program IBM Cognos TM1 Web nie może otworzyć arkusza WWW zawierającego znak
szesnastkowy 0x1A. Przy próbie otworzenia arkusza WWW zawierającego znak
szesnastkowy 0x1A program TM1 Web zgłosił następujący błąd:
Wystąpił błąd podczas przekształcania arkusza MS Excel na format XML: '', wartość
szesnastkowa 0x1A jest niepoprawnym znakiem. Wiersz 54, pozycja 34.
W przypadku usunięcia znaku szesnastkowego 0x1A z arkusza WWW plik zostanie
otworzony w programie TM1 Web.
Uwaga: Funkcja ASCIIOutput TurboIntegrator umieści znak szesnastkowy 0x1A na końcu
wszystkich wygenerowanych plików. Jeśli funkcja ASCIIOutput zostanie użyta do eksportu
danych TM1 do pliku ASCII, the następnie nastąpi próba otworzenia pliku w komponencie
TM1 Websheet, zostanie wygenerowany błąd.

Rozdział 5. Organizowanie obiektów w aplikacjach programu TM1
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Rozdział 6. Importowanie danych za pomocą arkuszy
przetwarzania
W niniejszej sekcji opisano sposób importowania danych do kostki IBM Cognos TM1 za
pomocą arkusza przetwarzania. Arkusz przetwarzania to zmodyfikowany arkusza Excel, w
którym funkcje TM1 są używane do wysyłania wartości do miejsca w istniejącej kostce.
Uwaga: Arkusze przetwarzania zostały wycofane, jako sposób importowania danych, z
bieżącej wersji programu TM1. Do importowania danych do kostek TM1 zalecane jest
używanie programu TurboIntegrator.
W tej sekcji zostały omówione następujące tematy.
v Przegląd arkuszy przetwarzania
v Importowanie danych za pomocą arkuszy przetwarzania

Przegląd arkuszy przetwarzania
Arkusz przetwarzania to modyfikowany arkusz Excel, w którym funkcje służą do wysyłania
wartości wejściowych do miejsca w istniejącej kostce TM1.
Arkusze przetwarzania mogą służyć do przekształcania wartości wejściowych, które nie są
bezpośrednio odwzorowane, na istniejące elementy. Na przykład w następującej tabeli dwie
pierwsze kolumny zawierają kody, które nie bezpośrednio odpowiadają elementom w kostce,
do której są wysłane wartości.
Scenar.

Region

Model

Miara

Sty

Lut

Mar

001

R54

Seria S 1.8 L ...

Cena

25259,93

25830,76

25041,90

002

R54

Seria S 1.8 L ...

Cena

25259,93

25830,76

25041,90

001

R32

Seria S 1.8 L ...

Cena

25259,93

25830,76

25041,90

002

R32

Seria S 1.8 L ...

Cena

25259,93

25830,76

25041,90

001

R1A

Seria S 1.8 L ...

Cena

25259,93

25830,76

25041,90

002

R1A

Seria S 1.8 L ...

Cena

25259,93

25830,76

25041,90

001

R30

Seria S 1.8 L ...

Cena

25259,93

25830,76

25041,90

002

R30

Seria S 1.8 L ...

Cena

25259,93

25830,76

25041,90

W tym przykładzie kody w pierwszej kolumnie reprezentują elementy w wymiarze Actvsbud.
Używając prostej funkcji IF, można przekształcić 001 na Rzeczywiste i 002 na Budżet.
Druga kolumna zawiera cztery kody regionu, które odwzorowują regiony, np. Argentyna,
Stany Zjednoczone i Grecja. Jeśli są to jedyne wartości, można zapisać zagnieżdżoną formułę
IF w celu przekształcenia wartości na elementy. Jeśli liczba możliwych wartości wzrośnie,
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napisanie zagnieżdżonej formuły IF może być trudne i prowadzić do częstych błędów. Innym
sposobem jest utworzenie dwuwymiarowej kostki, która będzie służyła jako tabela
wyszukiwania do pobierania nazw elementów.

Importowanie danych za pomocą arkuszy przetwarzania
Arkusz przetwarzania można utworzyć w celu wykonania następujących czynności:
v Importowania danych z wierszy wejściowych, które wymagają transformacji.
v Aktualizowania kostek, ale bez tworzenia kostek ani konsolidacji.
v Używania jako obszaru przemieszczania do importowania danych.
Program TM1 wczytuje po jednym rekordzie wejściowym do pierwszego wiersza arkusza
przetwarzania, a następnie wysyła wartości danych powiązane z rekordem do kostki TM1.
Poniżej pierwszego wiersza arkusz przetwarzania dołącza:
v Instrukcje konwersji dla wartości, które odwzorowują nazwy elementów, ale nie są zgodne
z nazwą elementu pod względem pisowni.
v Wszystkie obliczenia transformacji danych, które modyfikują wartości danych przed
zaimportowaniem.
v Formuły DBS (Database Send), które odwzorowują dane wejściowe na komórki w kostce.
Każda formuła wysyła wartość z pierwszego wiersza do miejsca w kostce
identyfikowanego przez jeden element w każdym wymiarze kostki.
Uwaga: W arkuszach przetwarzania należy używać formuł DBS i formuł DBSW. W
arkuszach przetwarzania należy używać formuł DBR a nie formuł DBRW.
v Pozostałe wartości w każdym z wierszy wejściowych zapewniają bezpośrednio nazwy
elementów lub poprzez instrukcje konwersji.
Następujący proces streszcza kroki wymagane do zaimportowania danych:
v Wczytaj pierwszy rekord wejściowy do arkusza przetwarzania jako przykład.
v Porównaj dane wejściowe ze strukturą kostki.
v W razie potrzeby odwzoruj wartości wejściowe na nazwy elementów.
v Zbuduj formułę DBS dla każdej wartości wejściowej, która wypełnia komórkę kostki.
v Przetwórz wszystkie rekordy wejściowe.

Wczytywanie pierwszego wiersza wejściowego
Arkusze przetwarzania można używać do przetwarzania danych z następujących źródeł
danych:
v Pliki ASCII
v Źródła danych ODBC
v Kostki programu TM1
W kolejnych trzech sekcjach zostały przedstawione kroki do wczytania pierwszego rekordu z
każdego ze źródeł danych.

Procedura
1. Utwórz nowy arkusz Excel i zamknij wszystkie pozostałe arkusze.
2. Kliknij opcje TM1 > Przetwarzaj dane > Przykład.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz kostkę, ODBC lub zwykły plik.
3. Aby wybrać źródło danych, kliknij opcje Kostka, ODBC, lub Plik tekstowy.

104

TM1 dla programistów

Zostanie otwarte okno dialogowe wyboru.
4. Wybierz kostkę źródłową, źródło danych lub plik wejściowy, a następnie kliknij przycisk
OK.
Na przykład: jako plik wejściowy wybierz plik price.cma z katalogu
\katalog_instalacyjny\PData. Dla źródła danych ODBC w razie potrzeby zmień klienta i
hasło.
Dla pliku wejściowego: w pierwszym wierszu arkusza przetwarzania zostanie
wyświetlony pierwszy rekord pliku wejściowego.
5. Dla pliku wejściowego: kliknij opcje Edytuj, Zapisz i zapisz arkusz przetwarzania jako
plik PriceProcessing.xls.
6. Dla źródła danych ODBC: wybierz tabelę i kliknij przycisk OK.
W pierwszym wierszu arkusza zostanie wyświetlony pierwszy rekord źródła ODBC.
7. Dla kostki źródłowej kliknij opcję Eksport.
W pierwszym wierszu arkusza zostanie wyświetlony pierwszy rekord kostki źródłowej.

Porównywanie rekordów wejściowych ze strukturami kostki
Przykłady w tym podręczniku przetwarzają dane na przykładową kostkę SalesCube o
następującej strukturze.
Wymiar

Przykładowe elementy

Actvsbud

Rzeczywiste, Budżet

Region

Argentyna, Belgia, Stany Zjednoczone

Model

Seria S 1.8 L sedan, Seria S 2.0 L, sedan

Account1

Jednostki, Sprzedaż, Cena

Miesiąc

Sty, Lut, Mar, Kwi

Aby wypełnić kostkę SalesCube, każdy rekord w źródle danych musi zawierać następujący
szczegół:
v Jedną lub większą liczbę wartości komórek.
v Nazwy elementów z różnych wymiarów, które identyfikują położenie komórki dla każdej
zaimportowanej wartości lub wartości, które można odwzorować na nazwy elementów.
Informacje o elemencie mogą być niepełne. Na przykład, jeśli rekordy źródłowe zawierają
wiele wartości dla pojedynczej miary, miara będzie opcjonalna. Brakującą miarę można
zapewnić za pomocą formuły DBS.
Weźmy pod uwagę następujący rekord wyświetlany w arkuszu przetwarzania. Ten rekord
zawiera miesięczne dane dot. ceny dla jednego modelu samochodu. Odwzorowanie tych
danych w kostce SalesCube wymaga najpierw przekształcenia dwóch wartości wejściowych
na nazwy elementów i dostarczenia brakujących nazw elementów.

Kod Actvsbud

Nazwa modelu
Miesięczne dane dot. ceny

Kod regionu

Sprawdźmy każdą wartość wejściową:
Rozdział 6. Importowanie danych za pomocą arkuszy przetwarzania
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v Komórka A1 zawiera kod identyfikujący dane dot. ceny jako kwoty rzeczywiste lub
zabudżetowane. Kod 001 reprezentuje Rzeczywiste a kod 002 Budżet, które stanowią dwa
elementy w wymiarze Actvsbud. Używając funkcji IF programu Excel, można
przekształcić te wartości na nazwy elementów.
v Komórka B1 zawiera kod regionu, który odpowiada nazwie elementu w wymiarze Region.
Załóżmy, że dane wejściowe stanowi 21 kodów regionów, które wymagają konwersji. Aby
przekształcić te wartości, można utworzyć dwuwymiarową kostkę, która posłuży jako
tabela wyszukiwania.
v Komórka C1 zawiera nazwy modeli samochodów dokładnie takie same jak w wymiarze
Model. Nie jest wymagana żadna konwersja.
v Komórki D1 do I1 zawierają miesięczne dane. Te dane należy odwzorować na elementy w
wymiarze Miesiąc.
W każdym rekordzie źródłowym brakuje komórki zawierającej Cenę, która jest elementem
wymiaru Account1. Tę wartość należy określić bezpośrednio w formułach DBS, które
wysyłają wartości danych do kostki.

Przekształcanie za pomocą formuł IF
Pierwsza kolumna w pliku price.cma zawiera kod scenariusza 001 dla danych rzeczywistych i
002 dla zabudżetowanych. Aby przekształcić kod na nazwę odpowiedniego elementu z
wymiaru Actvsbud, można użyć funkcji IF programu Excel.

Procedura
1. Kliknij komórkę A3 arkusza przetwarzania.
2. Wprowadź następującą formułę:
=IF(A1="001","Actual","Budget")

Odwzorowywanie za pomocą etykiet stałych
Komórki D1 do O1 zawierają wartości, które odwzorowują 12 elementów w wymiarze
Miesiąc (Sty - Gru). Ponieważ te kolumny wejściowe zawsze odwzorowują na te same
miesiące, nazwy elementów można wprowadzić bezpośrednio do arkusza przetwarzania.
Nazwy elementów muszą być dokładnie zgodne z nazwami w wymiarze. Braku zgodności
nazw można uniknąć, kopiując je z okna Edytor podzbiorów.
Poniższe kroki ilustrują sposób kopiowania nazw elementów z okna Edytor podzbiorów.

Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.
2. Kliknij dwukrotnie wymiar Miesiąc.
Zostanie otwarty Edytor podzbiorów.
3.
4.
5.
6.

Wybierz dwanaście miesięcy Sty - Gru na panelu Drzewo.
Kliknij opcje Edytuj, Wskaż elementy, Poziomo.
Wróć do arkusza przetwarzania.
Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę D3 i wybierz Wklej.
Program TM1 wklei nazwy elementów poziomo, zaczynając w komórce D3.

Przekształcanie za pomocą kostki wyszukiwania
Kolumna B (druga kolumna wejściowa) zawiera kody identyfikujące 21 regionów, w których
są sprzedawane modele samochodów. Na przykład R54 reprezentuje Argentynę. Aby
przekształcić te kody na elementy, można:
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v Utworzyć zagnieżdżoną formułę IF. W przypadku zwiększenia listy kodów ta opcja będzie
niewygodna.
v Utworzyć dwuwymiarową kostkę, która będzie służyła jako kostka wyszukiwania nazw
regionów, a następnie pobrać nazwy za pomocą formuły DBR.
Utworzymy kostkę wyszukiwania o nazwie Translate, która będzie zawierała dwa wymiary
RegCodes i RegName.

Importowanie unikalnych nazw
Za pomocą programu TurboIntegrator można utworzyć wymiar, którego elementy są
wartościami unikalnymi w kolumnie wejściowej. W tym przykładzie druga kolumna to plik
price.cma.

Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.
2. Na panelu Drzewo kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Procesy i wybierz Utwórz
nowy proces.
Zostanie otwarte okno dialogowe programu TurboIntegrator.
3. Określ ASCII jako typ źródła danych.
4. Kliknij przycisk Przeglądaj dla opcji Nazwa źródła danych i wyszukaj plik price.cma w
katalogu \katalog_instalacyjny\Pdata.
5. Kliknij kartę Zmienne.
6. Określ Ignoruj jako typ zawartości dla wszystkich kolumn poza jedną, która zawiera
kody do importowania. W tym przykładzie kolumna 2 (identyfikowana przez wartość
przykładową R54) zawiera kody do importowania.
7. Kliknij kartę Odwzorowania.
8. Określ opcję Brak działania w obu sekcjach Działanie kostki i Działanie danych
podkarty Kostki.
9. Kliknij podkartę Wymiary i wykonaj następujące czynności:
v Wpisz Translate w polu Wymiar.
v Wybierz opcję Utwórz z listy Działanie.
v Wybierz opcję Liczbowe z listy Typ elementu.
10. Kliknij opcje Plik, Zapisz i zapisz proces jako create_RegCodes_dimension.
11. Kliknij Plik, Wykonaj w celu utworzenia wymiaru RegCodes.

Wyniki
Wymiar RegCodes zostanie udostępniony w komponencie Server Explorer.

Tworzenie wymiaru RegName
Wykonaj te kroki, aby utworzyć wymiar RegName z jednym elementem łańcuchowym.

Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.
2. Na panelu drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Wymiary i wybierz Utwórz
nowy wymiar.
Zostanie otwarty Edytor wymiarów.
3. Kliknij opcje Edytuj, Wstaw element.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wstaw element wymiaru.
4. Wpisz Name w polu Nazwa elementu.
Rozdział 6. Importowanie danych za pomocą arkuszy przetwarzania
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5. Wybierz opcję Łańcuch z listy Typ elementu.
6. Kliknij przycisk Dodaj.
Nazwa elementu będzie teraz otwierana jako element łańcuchowy.
7. Kliknij przycisk OK.
8. Kliknij opcje Edytuj, Zapisz i zapisz wymiar jako RegName.

Tworzenie kostki Translate
Aby utworzyć kostkę Translate, należy wykonać następujące kroki.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Kostki w komponencie Server Explorer i
wybierz Utwórz nową kostkę.
Zostanie otwarte okno Tworzenie kostki.
2. Wpisz Translate w polu Nazwa kostki.
3. W oknie dialogowym Dostępne wymiary kliknij dwukrotnie pozycję RegCodes.
Pozycja RegCodes zostanie przeniesiona do pola Wymiary w nowej kostce.
4. W oknie dialogowym Dostępne wymiary kliknij dwukrotnie pozycję RegName.
Pozycja RegName zostanie przeniesiona do pola Wymiary w nowej kostce.
5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać kostkę dwuwymiarową Translate.

Wypełnianie kostki Translate
Za pomocą komponentu Cube Viewer dla kodów regionów można wprowadzić odpowiednie
nazwy regionów.
Poniższe kroki ilustrują sposób wypełniania kostki Translate nazwami regionów.

Procedura
1. Na panelu Drzewo komponentu Server Explorer kliknij dwukrotnie pozycję Translate.
Zostanie otwarty komponent Cube Viewer.
2. Naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić elementy w każdym wymiarze kostki Translate.
3. Wprowadź nazwy regionów, które odpowiadają kodom regionów, używając tabeli jako
zestawu wskazówek.
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RegCode

Nazwa

R54

Argentyna

R32

Belgia

R55

Brazylia

R1B

Kanada

R56

Chile

R45

Dania

R33

Francja

R49

Niemcy

R44

Wielka Brytania

R30

Grecja

R353

Irlandia

R39

Włochy

R352

Luksemburg

RegCode

Nazwa

R52

Meksyk

R31

Holandia

R47

Norwegia

R351

Portugalia

R34

Hiszpania

R46

Szwecja

R1A

Stany Zjednoczone

R598

Urugwaj

4. Kliknij opcje Plik, Zamknij, aby wrócić do komponentu Server Explorer.
5. W komponencie Server Explorer kliknij opcje Plik, Zapisz wszystkie dane, aby zapisać
wartości komórek.

Tworzenie formuły DBR
W tym momencie można utworzyć formułę DBR pobierającą nazwy regionów dla każdego
kodu regionu wczytanego do arkusza przetwarzania.
Uwaga: W arkuszach przetwarzania należy używać formuł DBR a nie formuł DBRW.

Procedura
1. Kliknij w arkuszu przetwarzania komórkę B3.
2. Kliknij opcje TM1 > Edytuj formułę.
Zostanie otwarty pasek Edytuj formułę.
3. Kliknij pozycję Odwołanie do bazy danych.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz kostkę.
4. Kliknij opcję Wskaż.
Zostanie otwarte inne okno dialogowe Wybierz kostkę.
5. Wybierz pozycję local:Translate i kliknij przycisk OK.
Program TM1 przyjmie prawidłowo, że element z wymiaru RegCodes jest w komórce B1,
ale nie znajdzie elementu dla RegName i wyświetli go jako niezdefiniowany.
6. Kliknij opcję RegName.
Zostanie otwarty Edytor podzbiorów.
7. Wybierz Nazwę elementu i kliknij przycisk OK.
Pole nazwy regionu zostanie wyświetlone jako Wskazane.
8. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Edytuj odwołanie do Translate.
Pasek Edytuj formułę zostanie wyświetlony jako kompletna formuła:
=DBR("local:Translate", $B$1, "Name")

Ta formuła zwróci wartość z kostki Translate znajdującą się na przecięciu elementu
Regcodes w komórce B1 i nazwy elementu Regname.
9. Kliknij przycisk OK, aby wstawić formułę do komórki B3.

Wyniki
Komórka B3 wyświetla teraz wartość Argentyna, która jest poprawnym regionem dla kodu
R54.

Rozdział 6. Importowanie danych za pomocą arkuszy przetwarzania
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Tworzenie formuł DBS (Database Send)
Formuły DBS służące do wysyłania wartości danych liczbowych do kostki można tworzyć w
przypadku:
v Przekształcania kodów, które odwzorowują elementy w wymiarze Actvsbud.
v Przekształcania kodów, które odwzorowują elementy w wymiarze Region.
v Odwzorowania wielu wartości danych na ich odpowiednie miesiące.
Formuły DBS należy wstawiać do wiersza poniżej wierszy zawierających dane i instrukcje
odwzorowania. Nie należy wstawiać ich w pierwszym wierszu, ponieważ zostaną one
nadpisane w momencie wczytania przez program TM1 rekordów do arkusza przetwarzania.

Procedura
1. Kliknij komórkę D4 — pustą komórkę, która będzie przechowywała pierwszą formułę
DBS.
2. Kliknij opcje TM1 > Edytuj formułę.
Zostanie otwarty pasek Edytuj formułę.
3. Kliknij opcję Wysłane do bazy danych.
Program TM1 wyświetli zapytanie o wybór wartości w celu wysłania do kostki.
4. Kliknij dwukrotnie komórkę D1, która zawiera wartość komórki Sty.
Program TM1 wyświetli zapytanie o wybór typu odwołania do komórki.
5. Kliknij opcję Rel. kolumny.
Formuła DBS zawsze odwołuje się do wiersza 1, ale odwołanie do kolumny będzie
względne wobec położenia formuły.
Program TM1 wyświetli zapytanie o wskazanie typu danych w komórce.
6. Kliknij opcję Liczbowe.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz kostkę z zapytaniem o wybranie kostki
do wypełnienia.
7. Kliknij opcję Wskaż.
Zostanie otwarte inne okno dialogowe Wybierz kostkę.
8. Wybierz kostkę local:SalesCube i kliknij przycisk OK.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj odwołanie do kostki z większością
instrukcji odwzorowania dla wartości (komórki D1) do wysłania do kostki.
Komórka A3 dostarcza element do wymiaru Actvsbud.
v Komórka B1 dostarcza element do wymiaru Region.
v Komórka C1 dostarcza element do wymiaru Model.
v Komórka D3 dostarcza element do wymiaru Miesiąc.
Aby wykonać odwzorowanie, należy wskazać element dla wymiaru Account1. Plik
price.cma zawiera wartości cen, dlatego wszystkie formuły DBS należy odwzorować na
element ceny.
9. Kliknij opcję account1.
Zostanie otwarty Edytor podzbiorów.
10. Wybierz pozycję Price i kliknij przycisk OK.
Pole account1 okna dialogowego Edytuj odwołanie do kostki zostanie wyświetlone jako
Wskazane.
11. Kliknij przycisk OK.
Pasek Edytuj formułę wyświetli wygenerowaną funkcję DBS:
DBS(D$1,"local:SalesCube",$A$3,$B$3,$C$1,"Price",D$3)

Pełne wyjaśnienie formuły można znaleźć w sekcji “Składnia DBS” na stronie 111.
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12. Kliknij przycisk OK, aby umieścić tę formułę w arkuszu przetwarzania.
13. Skopiuj formułę z komórki D3 do zakresu E3:O3.
14. Zapisz arkusz PriceProcessing.

Składnia DBS
Funkcja DBS używa następującej składni:
DBS (value, server:cube, e1, e2[,...en]):
Argument

Opis

value

Wartość liczbowa wysyłana do kostki.

server:cube

Nazwa kostki, która odbiera wysłaną wartość. Nazwa kostki musi zawierać
przedrostek z nazwą serwera, na którym znajduje się kostka, na przykład:
sdata:SalesCube.

e1,...en

Elementy, które identyfikują położenie komórki w kostce, która odbiera
wartość. Określ argumenty elementu w kolejności wymiaru. Na przykład: e1
musi być elementem z pierwszego wymiaru kostki, a e2 musi być
elementem z drugiego wymiaru kostki.

Przetwarzanie źródła danych w kostce
Po utworzeniu arkusza przetwarzania można przetworzyć dane w kostce.
Jeśli użytkownik wykonał zadania z tej sekcji, powinien wiedzieć, że arkusz PriceProcessing
przetworzy wartości cen w kostce SalesCube.
Nie można użyć arkusza przetwarzania w celu wpisania wartości do komórek kostki, które są
obliczane przez reguły, ponieważ nie można edytować wartości komórek pobieranych przez
reguły.
v Najpierw należy sprawdzić, czy wartości cen w kostce nie są pobierane przez reguły.
v Następnie można przetworzyć źródło danych w kostce.

Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.
2. Kliknij dwukrotnie kostkę SalesCube.
3. Sprawdź, czy istnieje reguła dołączona do kostki. Jeśli nie, przejdź do kroku 8.
4. Jeśli reguła jest dołączona, otwórz regułę w Edytorze reguł.
5. Sprawdź regułę, aby zobaczyć, czy cena jest obliczana przez reguły.
Uwaga: Należy zauważyć, że reguła obejmuje następującą instrukcję, która oblicza
wartość dla ceny na poziomie liczbowym i skonsolidowanym:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

Ta instrukcja oblicza wartość dla ceny na poziomach: liczbowym i skonsolidowanym.
6. Wstaw znak krzyżyka (#) na początku obu instrukcji, aby wyłączyć obliczenie dla ceny.
#[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);#C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

7. Zapisz regułę.
Teraz można użyć arkusza przetwarzania w celu przetworzenia pliku źródłowego
Price.cma w kostce SalesCube.
8. Jeśli nie jest dołączona żadna reguła, otwórz arkusz przetwarzania zawierający formuły
DBS oraz wszystkie instrukcje odwzorowania.
Rozdział 6. Importowanie danych za pomocą arkuszy przetwarzania
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9.
10.
11.
12.

Jeśli użytkownik wykonywał poprzednie przykłady z tej sekcji, należy otworzyć arkusz
przetwarzania PriceProcessing.
Zamknij wszystkie pozostałe arkusze.
Kliknij opcje TM1 > Przetwarzaj dane > Proces.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz kostkę, ODBC lub zwykły plik.
Kliknij opcję Zwykły plik.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz plik wejściowy.
Wybierz plik źródłowy Price.cma i kliknij przycisk OK.

Program TM1 przetworzy plik źródłowy. Podczas przetwarzania będzie wyświetlany
pasek postępu.
Program TM1 wczyta sekwencyjnie każdy rekord pliku źródłowego do pierwszego
wiersza arkusza przetwarzania. Arkusz przetwarzania dokona ponownego obliczenia po
każdym wczytaniu rekordu, a formuły DBS wyślą wartości z pierwszego wiersza do
odpowiedniej komórki kostki.
13. Przeglądając kostkę SaleCube, można zauważyć, że wartości cen zostały zaktualizowane
wartościami z pliku Price.cma.
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Rozdział 7. Sterowanie dostępem do obiektów TM1
W niniejszej sekcji został opisany sposób, w jaki można ograniczyć dostęp do obiektów na
serwerze IBM Cognos TM1 dla wszystkich instalacji IBM Cognos TM1, niezależnie od
metody uwierzytelniania.

Przypisywanie praw do grup
W programie TM1 dla dowolnej nieadministracyjnej grupy użytkowników można przypisać
zabezpieczenia na poziomie obiektu. Przypisując prawa do grup, można sterować dostępem
użytkownika do obiektów TM1.
Uwaga: Nie można przypisywać praw dla grupy ADMIN, DataAdmin ani SecurityAdmin.
Prawa dla tych grup zostały wcześniej zdefiniowane i są wyświetlane jako niedostępne w
oknie dialogowym TM1 — przypisania zabezpieczeń.
Należy także zauważyć, że akceptowane są tylko angielskie wersje wpisów na poziomie
zabezpieczeń. Podczas ręcznego wprowadzania poziomów zabezpieczeń do kostki sterującej
zabezpieczeniami komórki w programie TM1 należy korzystać z następujących słów
kluczowych.
Prawa na poziomie obiektu dla grup TM1:
v Admin — grupa ma pełen dostęp do kostki, elementu, wymiaru i innego obiektu.
v Lock — grupa może wyświetlać i edytować kostkę, element, wymiar lub inny obiekt oraz
może trwale blokować obiekty w celu uniemożliwienia innym użytkownikom ich
aktualizowanie.
v

Read — grupa może wyświetlać kostkę, element, wymiar, proces lub zestaw procesów,
ale nie może wykonywać operacji na obiekcie.

v

Reserve — grupa może wyświetlać i edytować kostkę, element, wymiar lub inny obiekt
oraz może tymczasowo rezerwować obiekty w celu uniemożliwienia innym użytkownikom
ich aktualizowanie.

Write — grupa może wyświetlać i aktualizować kostkę, element, wymiar, proces lub
zestaw procesów.
v None — grupa nie może wyświetlić kostki, elementu, wymiaru, procesu ani zestawu
procesów i nie może wykonywać operacji na obiekcie.
v

W następującej tabeli zostały opisane prawa, które można przypisać do grup.
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Uprawn.

Obiekt

Opis

Admin

Kostka

Członkowie tej grupy mogą odczytać, zapisać, zarezerwować,
zablokować i usunąć kostkę. Mogą także zapisać publiczne widoki
kostki. Mogą także nadawać prawa innym użytkownikom do tego
obiektu.

Element

Członkowie tej grupy mogą mieć dostęp do elementu oraz mogą go
aktualizować, rezerwować, blokować i usuwać. Mogą także nadawać
prawa innym użytkownikom do tego obiektu.

Wymiar

Członkowie tej grupy mogą dodawać, usuwać i zmieniać kolejność
elementów w wymiarze, a także rezerwować i blokować wymiar.
Mogą także zapisać publiczne podzbiory wymiaru. Mogą także
nadawać prawa innym użytkownikom do tego obiektu.

Aplikacja

Członkowie grupy mogą wyświetlać aplikację, używać odwołań w
aplikacji i tworzyć w aplikacji odwołania publiczne i prywatne.
Jeśli grupa ma uprawnienie Admin do aplikacji, jej członkowie
mogą ustawiać w aplikacji uprawnienia do wszystkich odwołań i
podaplikacji w aplikacji dla innych grup poza ich własną.

Lock

Odwołanie

Członkowie grupy mogą używać odwołania, a także aktualizować
lub usuwać odwołanie. Mogą publikować odwołania prywatne oraz
ustawiać odwołania publiczne jako prywatne.

Kostka

Członkowie tej grupy mają uprawnienia implikowane przez
uprawnienie Write oraz prawo do zablokowania kostki. Jeśli kostka
jest zablokowana, nikt nie może aktualizować jej danych.
Blokadę mogą usunąć tylko użytkownicy, którzy mają prawa Admin
do kostki.
Blokady pozostają aktywne po wyłączeniu serwera zdalnego.

Element

Członkowie tej grupy mają uprawnienia implikowane przez
uprawnienie Write oraz prawo do zablokowania elementu. Jeśli
element zostanie zablokowany, nikt nie będzie mógł zaktualizować
komórek kostki identyfikowanych przez ten element.
Blokadę mogą usunąć tylko użytkownicy, którzy mają prawa Admin
do elementu.
Blokady pozostają aktywne po wyłączeniu serwera zdalnego.

Wymiar

Członkowie tej grupy mają uprawnienia implikowane przez
uprawnienie Write oraz prawo do zablokowania wymiaru. Jeśli
wymiar zostanie zablokowany, nikt nie będzie mógł edytować jego
struktury.
Blokadę mogą usunąć tylko użytkownicy, którzy mają prawa Admin
do wymiaru.
Blokady pozostają aktywne po wyłączeniu serwera zdalnego.
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Uprawn.

Obiekt

Opis

Read

Kostka

Członkowie tej grupy mogą wyświetlać komórki w kostce, ale nie
mogą zmieniać ich danych.

Element

Członkowie tej grupy mogą wyświetlać komórki identyfikowane
przez ten element, ale nie mogą zmieniać ich danych.

Wymiar

Członkowie tej grupy mogą wyświetlać elementy w wymiarze, ale
nie mogą dodawać, usuwać ani zmieniać kolejności elementów.

Proces

Członkowie tej grupy mogą wyświetlać proces w komponencie
Server Explorer, a także ręcznie wykonywać proces, ale nie mogą
edytować procesu.
Uwaga: Uprawnienia przypisane do procesów są ignorowane, gdy
proces jest wykonywany z zestawu procesów.

Zestaw procesów

Członkowie tej grupy mogą wyświetlać zestaw procesów w
komponencie Server Explorer, a także ręcznie wykonywać zestaw
procesów, ale nie mogą go edytować.

Aplikacja

Członkowie grupy mogą wyświetlać aplikację oraz używać
dowolnych odwołań publicznych w aplikacji, do której mają co
najmniej uprawnienie Read. Mogą tworzyć w aplikacji odwołania
prywatne a także podaplikacje prywatne.

Odwołanie

Członkowie tej grupy mogą otworzyć odwołanie, ale nie mogą
aktualizować odwołania w aplikacji. Mogą jednak wykonać operację
"Zapisz jako" w celu zapisania nowej wersji odwołania.

Rozdział 7. Sterowanie dostępem do obiektów TM1
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Uprawn.

Obiekt

Opis

Reserve

Kostka

Członkowie tej grupy mają uprawnienia implikowane przez
uprawnienie Write oraz prawo do rezerwowania kostki w celu
uniemożliwienia innym użytkownikom jej edycji. Rezerwację może
usunąć użytkownik, który zarezerwował kostkę lub użytkownicy,
którzy mają prawa Admin do kostki.
Rezerwacja traci ważność automatycznie po rozłączeniu
użytkownika rezerwującego z serwerem zdalnym lub po wyłączeniu
serwera.

Element

Członkowie tej grupy mają uprawnienia implikowane przez
uprawnienie Write oraz prawo do rezerwowania elementu w celu
uniemożliwienia innym użytkownikom aktualizacji komórek kostki
identyfikowanych przez ten element. Rezerwację może usunąć
użytkownik, który zarezerwował element lub użytkownicy, którzy
mają prawa Admin do elementu.
Rezerwacja traci ważność automatycznie po rozłączeniu
użytkownika rezerwującego z serwerem zdalnym lub po wyłączeniu
serwera.

Wymiar

Członkowie tej grupy mają uprawnienia implikowane przez
uprawnienie Write oraz prawo do rezerwowania wymiaru w celu
uniemożliwienia innym użytkownikom jego przedefiniowania.
Rezerwację może usunąć użytkownik, który zarezerwował wymiar
lub użytkownicy, którzy mają prawa Admin do wymiaru.
Rezerwacja traci ważność automatycznie po rozłączeniu
użytkownika rezerwującego z serwerem zdalnym lub po wyłączeniu
serwera.

Write
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Kostka

Członkowie tej grupy mogą odczytywać i aktualizować komórki.
Mogą także zapisywać prywatne widoki kostki. Uprawnienie Write
nie dotyczy komórek identyfikowanych przez skonsolidowane
elementy ani komórek uzyskanych z reguł.

Element

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

Wymiar

Członkowie tej grupy mogą edytować atrybuty elementu, edytować
formaty elementu oraz tworzyć dla wymiaru podzbiory prywatne.
Członkowie grupy mogą także edytować atrybuty dla samego
wymiaru.

Uprawn.

Obiekt

Opis

None

Kostka

Członkowie tej grupy nie mogą wyświetlać kostki w komponencie
Server Explorer, dlatego też nie mogą jej przeglądać.

Element

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

Wymiar

Członkowie tej grupy nie mogą wyświetlać wymiaru w komponencie
Server Explorer ani nie mogą przeglądać kostki, która zawiera
wymiar.

Proces

Członkowie tej grupy nie mogą wyświetlać procesu w komponencie
Server Explorer, dlatego też nie mogą go wykonać.
Uwaga: Uprawnienia przypisane do procesów są ignorowane, gdy
proces jest wykonywany z zestawu procesów.

Zestaw procesów

Członkowie tej grupy nie mogą wyświetlić zestawu procesów w
komponencie Server Explorer, dlatego też nie mogą go wykonać.

Aplikacja

Członkowie grupy nie mogą wyświetlać aplikacji ani jej zawartości
w komponencie Server Explorer.

Odwołanie

Członkowie grupy nie mogą wyświetlić odwołania w komponencie
Server Explorer.

Interakcja różnych praw do obiektów
Jeśli użytkownik zastosuje różne prawa do obiektów, które identyfikują tę samą komórkę
danych, program TM1 zastosuje do komórki najbardziej restrykcyjne prawo.

Scenariusz 1
Załóżmy, że użytkownikowi przypisane zostało prawo Read do kostki SalesCube oraz prawo
Write do elementów w tej kostce. W takim przypadku prawo Read do kostki nadpisze prawo
Write do elementów i użytkownik będzie mógł wyświetlić dane kostki, ale nie będzie mógł
zaktualizować jej danych.

Scenariusz 2
Kostka SalesPriorCube zawiera następujące wymiary:
v
v
v
v
v

Actvsbud
Region
Model
Account1
Miesiąc

Załóżmy, że użytkownikowi zostało przypisane prawo Write do kostki SalesPriorCube, prawo
Read do wszystkich elementów wymiaru Actvsbud oraz prawo Write do wszystkich
elementów w pozostałych wymiarach. Elementy w wymiarze Actvsbud identyfikują każdą
komórkę w kostce i dlatego użytkownik nie może aktualizować żadnych danych kostki.
Rozdział 7. Sterowanie dostępem do obiektów TM1
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Scenariusz 3
Użytkownik może zmienić prawa zarówno dla kostek jak i wymiarów. Jeśli grupy mają prawa
do kostki, te prawa dotyczą wszystkich wymiarów w kostce, chyba że określono dalsze
ograniczenia dostępu dla konkretnych wymiarów lub elementów.
Załóżmy, że kilka regionalnych grup użytkowników mogłoby odczytywać wszystkie dane w
kostce SalesPriorCube. Każda grupa mogłaby też aktualizować dane we własnym regionie.
Na przykład sprzedawcy w grupie North America mogliby aktualizować dane North America.
Aby zaimplementować ten schemat zabezpieczeń, należy:
v Utworzyć grup, które odwzorują regiony sprzedaży.
v Dodać użytkowników do odpowiednich grup.
v Nadać każdej regionalnej grupie prawo Write do kostki SalesPriorCube.
v Nadać grupie North America prawo Read do tych elementów, które nie odzwierciedlają
danych dla regionu North America.
Przykładowe dane programu TM1 odzwierciedlają ten schemat zabezpieczeń. Użytkownik
Usr1 należy do grupy North America, która ma prawo Write do danych powiązanych z
obszarami w regionie North America oraz prawo Read do danych powiązanych z obszarami
w innych regionach.

Zabezpieczanie kostek
Dostęp grupy do poszczególnych kostek można zwiększyć lub ograniczyć. Podczas tworzenia
nowej kostki pozostałe grupy mają początkowo prawo None do nowej kostki. Dla tych grup
należy przypisać prawa dostępu do nowej kostki.

Przypisywanie praw do kostek
Aby przypisać prawa do kostki, należy wykonać następujące kroki.

Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.
2. Wybierz ikonę Kostki na serwerze, na którym pracujesz.
3. Kliknij opcje Kostki, Przypisania zabezpieczeń.
Zostanie otwarte okno dialogowe TM1 - przypisania zabezpieczeń.
4. Kliknij komórkę na przecięciu nazwy kostki i nazwy grupy, do której mają zostać
przypisane prawa.
Prawa można przypisać do wielu kostek lub wielu grup, wybierając zakres komórek. Aby
wybrać zakres komórek kliknij komórkę w celu ustalenia początku zakresu, przytrzymaj
klawisz Shift i kierując się w dół kliknij kolumnę lub wiersz, aby ustalić koniec zakresu.
5. Wybierz poziom dostępu, który ma zostać przypisany.
Nazwa przypisanego uprawnienia zostanie wyświetlona w komórce.
6. Kliknij przycisk OK.

Rezerwowanie i zwalnianie kostek
W przypadku zarezerwowania kostki przez użytkownika będzie on miał wyłączne prawa do
aktualizacji danych w kostce. Pozostali użytkownicy nie będą mogli zaktualizować danych
kostki, do momentu jej zwolnienia. Kostkę może zwolnić użytkownik, który ją zarezerwował
lub użytkownik mający prawa Admin dla danej kostki.
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Rezerwacja kostki jest rozwiązaniem umożliwiającym tymczasowe „zamrożenie” jej danych.
Rezerwacja traci ważność automatycznie po rozłączeniu użytkownika rezerwującego z
serwerem zdalnym lub po wyłączeniu serwera.

Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.
2. Wybierz kostkę, która ma być zarezerwowana.
3. Kliknij opcje Kostka, Zabezpieczenia, Rezerwuj.
Aby zwolnić kostkę:
4. Wykonaj kroki 1 i 2 w celu zarezerwowania kostki.
5. Kliknij opcje Kostka, Zabezpieczenia, Zwolnij.

Blokowanie i odblokowywanie kostki
Jeśli kostka jest zablokowana, użytkownicy nie mogą aktualizować danych kostki ani
odblokowywać kostki, jeśli nie są członkami domyślnej grupy Admin. Członkowie grup
zdefiniowanych przez użytkownika z uprawnieniami Admin nie będą mogli odblokować
kostki. Możliwość odblokowania kostki jest ograniczona do członków domyślnej grupy
Admin (lub DataAdmin).
Blokada kostki jest rozwiązaniem umożliwiającym trwałe zarchiwizowanie jej danych.
Blokady pozostają aktywne po wyłączeniu serwera.

Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.
2. Wybierz kostkę, która ma zostać zablokowana.
3. Kliknij opcje Kostka, Zabezpieczenia, Zablokuj.
Aby odblokować kostkę:
4. Wykonaj kroki 1 i 2 w celu zablokowania kostki.
5. Kliknij opcje Kostka, Zabezpieczenia, Odblokuj.

Zabezpieczanie elementów
Dostęp grupy do poszczególnych elementów można zwiększyć lub ograniczyć za pomocą
okna dialogowego Element - Przypisania zabezpieczeń.

Przypisywanie praw do elementów
Aby przypisać prawa do elementów, należy wykonać następujące kroki.

Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.
2. Wybierz wymiar, którego będą dotyczyły wykonywane działania.
3. Kliknij opcje Wymiar, Zabezpieczenia, Elementy — Przypisania zabezpieczeń.
Zostanie otwarte okno dialogowe TM1 — przypisania zabezpieczeń.
4. Kliknij komórkę na przecięciu nazwy elementu i nazwy grupy.
Prawa można przypisać do wielu elementów lub wielu grup, wybierając zakres komórek.
Aby wybrać zakres komórek kliknij komórkę w celu ustalenia początku zakresu,
przytrzymaj klawisz Shift i kierując się w dół kliknij kolumnę lub wiersz, aby ustalić
koniec zakresu.
5. Wybierz poziom dostępu, który ma zostać przypisany.
Nazwa przypisanego uprawnienia zostanie wyświetlona w komórce.
Rozdział 7. Sterowanie dostępem do obiektów TM1
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6. Kliknij przycisk Zapisz lub OK.
Uwaga: Jeśli użytkownik kliknie przycisk Zapisz, wówczas można kontynuować
przypisywanie praw do innych elementów. Dostęp do elementów w innych wymiarach
można uzyskać, wybierając wymiar w polu Wybierz wymiar.

Interakcja praw dla elementów-liści i elementów
skonsolidowanych
Dla elementów-liści i elementów skonsolidowanych należących do konsolidacji można
ustawić różne poziomy zabezpieczeń.
Na przykład wymiar Region w przykładowych danych ma następującą hierarchię elementów:
Ameryka Północna

n Kanada
n Meksyk
n Stany Zjednoczone

Załóżmy, że użytkownik Usr4 ma prawo Read do elementu-liścia Kanada oraz prawo None
do elementu skonsolidowanego Ameryka Północna. Użytkownik Usr4 może wyświetlić dane
identyfikowane przez element Kanada, ale nie może wyświetlić danych skonsolidowanych
identyfikowanych przez element Ameryka Północna.

Rezerwowanie i zwalnianie elementów
W przypadku zarezerwowania elementu przez użytkownika będzie on miał wyłączne prawa
do aktualizacji danych identyfikowanych przez ten element. Pozostali użytkownicy nie będą
mogli zaktualizować danych elementu, do momentu jego zwolnienia. Element może zwolnić
użytkownik, który go zarezerwował lub użytkownik mający prawa Admin do danego
elementu.
Rezerwacja elementu jest rozwiązaniem umożliwiającym tymczasowe „zamrożenie” danych,
które są przez niego identyfikowane. Rezerwacja traci ważność automatycznie po rozłączeniu
użytkownika rezerwującego z serwerem zdalnym lub po wyłączeniu serwera.

Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.
2. Kliknij dwukrotnie wymiar, którego będą dotyczyły wykonywane działania.
Zostanie wyświetlony Edytor podzbiorów.
3. Wybierz element, który ma być zarezerwowany.
4. Kliknij opcje Edytuj, Zabezpieczenia, Rezerwuj.
Aby zwolnić element:
5. Wykonaj kroki od 1 do 3 w celu zarezerwowania elementu.
6. Kliknij opcje Edytuj, Zabezpieczenia, Zwolnij.

Blokowanie i odblokowywanie elementu
Jeśli użytkownik zablokuje element, wówczas tylko użytkownicy z prawem Admin do
elementu będą mogli zaktualizować identyfikowane przez niego dane. Nawet użytkownik,
który zablokował element, nie może aktualizować jego danych, chyba że ma do elementu
prawa Admin.
Blokada elementu jest rozwiązaniem umożliwiającym trwałe zarchiwizowanie danych, które
są przez niego identyfikowane. Blokady pozostają aktywne po wyłączeniu serwera zdalnego.
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Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.
2. Kliknij dwukrotnie wymiar, którego będą dotyczyły wykonywane działania.
Zostanie wyświetlony Edytor podzbiorów.
3. Wybierz element, który ma zostać zablokowany.
4. Kliknij opcje Edytuj, Zabezpieczenia, Zablokuj.
Aby odblokować element:
5. Wykonaj kroki od 1 do 3 w celu zablokowania elementu.
6. Kliknij opcje Edytuj, Zabezpieczenia, Odblokuj.

Zabezpieczanie komórek
Zabezpieczenie na poziomie komórek dotyczy określonej komórki i nadpisuje wszystkie inne
zabezpieczenia programu TM1. Zabezpieczenie na poziomie komórek wymaga:
v Utworzenia kostki sterującej dla zabezpieczenia komórki, która zawiera podzbiór
wymiarów kostki, dla której zabezpieczenia na poziomie komórek są konfigurowane.
v Ustawienia zabezpieczeń dla odpowiednich komórek w kostce sterującej zabezpieczeń
przez przypisanie praw dla grup zabezpieczeń programu TM1.
Uwaga: W przypadku zabezpieczeń na poziomie elementu dotyczących komórki nie można
przypisać żadnych praw do żadnej grupy zabezpieczeń programu TM1 dla komórki.
Zabezpieczenia na poziomie komórek nadpisują zabezpieczenia na poziomie elementu,
dlatego zabezpieczenia na poziomie komórek dla komórki muszą być niezdefiniowane.
Zabezpieczenia na poziomie komórek dotyczą elementów-liści i na ogół nie dotyczą
konsolidacji, chociaż prawa None i Read można użyć do sterowania wyświetlaniem i
edytowaniem konsolidacji.

Tworzenie kostki sterującej uprawnieniami do komórek
Aby utworzyć kostkę sterującą uprawnieniami do komórek, należy wykonać następujące
kroki.

Procedura
1. W programie TM1 Architect lub TM1 Perspectives kliknij prawym przyciskiem myszy
kostkę, dla której mają zostać zdefiniowane zabezpieczenia na poziomie komórek, a
następnie wybierz opcje Zabezpieczenia, Utwórz kostkę zabezpieczeń komórki.
Program TM1 automatycznie utworzy kostkę sterującą, używając nazwy w formacie
}CellSecurity_NazwaKostki, gdzie NazwaKostki to nazwa wybranej kostki. Na przykład,
jeśli została wybrana kostka SalesCube, wówczas program TM1 tworzy kostkę sterującą
uprawnieniami }CellSecurity_SalesCube.
Program TM1 dodaje wymiary oryginalnej kostki wymagane do ustawienia uprawnień do
nowo utworzonej kostki sterującej uprawnieniami, a wymiar }Groups jest dodawany jako
ostatni wymiar w nowej kostce.
2. Kliknij opcje Widok, Wyświetl obiekty sterujące, jeśli kostki sterujące nie są jeszcze
widoczne.
Program TM1 wyświetli nową kostkę sterującą uprawnieniami razem z oryginalną kostką.

Rozdział 7. Sterowanie dostępem do obiektów TM1
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Kostka sterująca
zabezpieczeniami
komórki

Kostka pierwotna

Aby zastosować zabezpieczenia do komórek w kostce sterującej uprawnieniami wg grupy
uprawnień TM1:
3. Otwórz kostkę sterującą uprawnieniami utworzoną przed chwilą, klikając dwukrotnie
kostkę sterującą uprawnieniami, np.

4. Kliknij opcję Oblicz ponownie
, aby wyświetlić grupy sterujące uprawnieniami lub
kliknij Opcje, Automatycznie oblicz ponownie.
5. Rozwiń wiersze, aby wyświetlić komórki, do których mają zostać przypisane prawa.

6.

7.
8.
9.

Uwaga: Należy pamiętać, że zabezpieczenia na poziomie komórek dotyczą
elementów-liści.
Wprowadź poziom zabezpieczeń w komórkach kostki, aby przypisać prawa wg grupy
użytkowników.
Szczegółowe informacje zawiera sekcja “Przypisywanie praw do grup” na stronie 113.
Na przykład miesiące w drugim kwartale dla grupy Inspectors jako zabezpieczenia mają
przypisane None.
Zamknij kostkę sterującą zabezpieczeniami.
Zapisz widok.
Przetestuj poziomy zabezpieczeń, logując się jako osoba będąca członkiem danej grupy
uprawnień i wyświetlając kostkę, dla której mają zostać ustawione zabezpieczenia.

Używanie reguł do definiowania zabezpieczeń na poziomie
komórek
W kostce sterującej uprawnieniami można używać reguł TM1 w celu zastosowania
zabezpieczeń na poziomie komórek zamiast wprowadzać prawa do komórek kostki sterującej
uprawnieniami.
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Więcej informacji na temat korzystania z reguł do zastosowania zabezpieczeń na poziomie
komórek zawiera dokumentacja TM1 Operations.
Załóżmy, że użytkownik chce utworzyć regułę, aby zastosować zabezpieczenia na poziomie
komórek dla kostki }CellSecurity_SalesCube. Następująca reguła uniemożliwi dowolnym
użytkownikom grupy Inspectors wyświetlenie jakiejkolwiek komórki identyfikowanej przez
element Greece.
[’Greece’,’Inspectors’] = S:’NONE’;

Uwaga: Należy upewnić się, że wszystkie nazwy grup są unikalne i pozostałe wymiary lub
elementy nie korzystają z tej samej nazwy.
Korzyści płynące z używania reguł do implementacji zabezpieczeń:
v Nie ma konieczności wprowadzania praw do komórek w kostce sterującej uprawnieniami,
co pozwala zaoszczędzić czas wprowadzania danych.
v Ponieważ program TM1 nie przechowuje wartości reguł łańcuchowych w pamięci ani nie
zapisuje ich na dysk, oszczędzane jest w ten sposób wykorzystanie pamięci oraz sama
pamięć masowa.

Zabezpieczanie wymiarów
Dostęp grupy do poszczególnych wymiarów można zwiększyć lub ograniczyć.
Domyślnie zabezpieczenia programu TM1 sterują wymiarami serwera IBM Cognos TM1 w
następujący sposób:
v Tylko członkowie grup ADMIN i DataAdmin mogą tworzyć i usuwać wymiary na
serwerze TM1.
v Grupy z prawem Read do wymiaru mogą wyświetlać atrybuty wymiaru i elementu za
pomocą komponentu Server Explorer, ale nie mogą edytować wartości atrybutów.
v Pozostałe grupy mają początkowo prawo None do nowych wymiarów.
v Jeśli do elementu w wymiarze nie zostały przypisane żadne zabezpieczenia, grupy mają do
nowych elementów w tym wymiarze prawo Write.
v Po przypisaniu praw do co najmniej jednego elementu w wymiarze grupy mają do nowych
elementów w tym wymiarze prawo None. Istniejące elementy zachowują swoje pierwotne
prawa (Write), chyba że zostaną one zmienione.
Uwaga: Jeśli zabezpieczenia w wymiarze zostały zmienione i zabezpieczenia te mają zostać
przywrócone do ustawień domyślnych (grupy mają prawo Write do nowych elementów
dodanych do wymiaru), należy zamknąć serwer TM1 i ręcznie usunąć plik
}ElementSecurity<nazwa_wymiaru>.cub.

Przypisywanie praw do wymiarów
Aby przypisać prawa do wymiaru, należy wykonać następujące kroki.

Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.
2. Wybierz ikonę Wymiary na serwerze, na którym pracujesz.
3. Kliknij opcje Wymiary, Przypisania zabezpieczeń.
Zostanie otwarte okno dialogowe TM1 — przypisania zabezpieczeń.
4. Kliknij komórkę na przecięciu nazwy wymiaru i nazwy grupy.

Rozdział 7. Sterowanie dostępem do obiektów TM1
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Prawa można przypisać do wielu wymiarów lub wielu grup, wybierając zakres komórek.
Aby wybrać zakres komórek kliknij komórkę w celu ustalenia początku zakresu,
przytrzymaj klawisz Shift i kierując się w dół kliknij kolumnę lub wiersz, aby ustalić
koniec zakresu.
5. Wybierz poziom dostępu, który ma zostać przypisany.
Nazwa przypisanego uprawnienia zostanie wyświetlona w komórce.
6. Kliknij przycisk OK.

Rezerwowanie i zwalnianie wymiarów
W przypadku zarezerwowania wymiaru przez użytkownika będzie on miał wyłączne prawa
do dodawania, usuwania i zmiany kolejności elementów w tym wymiarze. Pozostali
użytkownicy nie będą mogą modyfikować wymiaru, do momentu jego zwolnienia. Wymiar
może zwolnić użytkownik, który go zarezerwował lub użytkownik mający prawa Admin do
danego wymiaru.
Przed przedefiniowaniem wymiaru należy rozważyć jego rezerwację. Rezerwacja traci
ważność automatycznie po rozłączeniu użytkownika rezerwującego z serwerem zdalnym lub
po wyłączeniu serwera.

Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.
2. Wybierz wymiar, którego będą dotyczyły wykonywane działania.
3. Kliknij opcje Wymiar, Zabezpieczenia, Rezerwuj.
Aby zwolnić wymiar:
4. Wykonaj kroki 1 i 2 w celu zarezerwowania wymiaru.
5. Kliknij opcje Wymiar, Zabezpieczenia, Zwolnij.

Blokowanie i odblokowywanie wymiaru
Jeśli użytkownik zablokuje wymiar, wówczas tylko użytkownicy z prawem Admin do
wymiaru będą mogli dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność elementów w wymiarze.
Nawet użytkownik, który zablokował wymiar, nie może go zmodyfikować, chyba że ma do
wymiaru prawa Admin.
Zablokowanie wymiaru umożliwia wyłączną kontrolę nad jego definicją.

Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.
2. Wybierz wymiar, którego będą dotyczyły wykonywane działania.
3. Kliknij w menu podręcznym opcje Wymiar, Zabezpieczenia, Blokuj.
Aby zwolnić wymiar:
4. Wykonaj kroki 1 i 2 w celu zablokowania wymiaru.
5. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcje i wybierz Wymiar, Zabezpieczenia,
Odblokuj.

Zabezpieczanie procesów
Dostęp grupy do poszczególnych procesów programu TurboIntegrator można zwiększyć lub
ograniczyć.
Uwaga: Program TM1 ignoruje prawa przypisane do procesów programu TurboIntegrator
podczas wykonywania procesu w zestawie procesów. Prawa przypisane do zestawu procesów
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określają zdolność grupy do wykonania procesu w zestawie procesów. Na przykład, jeśli
grupa ma prawo None do procesu Process1, ale prawo Read do zestawu procesów, który
obejmuje proces Process1, wówczas grupa może wykonać proces Process1 w zestawie
procesów.

Przypisywanie praw do procesów
Aby przypisać prawa do procesu, należy wykonać następujące kroki.

Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.
2. Wybierz ikonę Procesy na serwerze, na którym pracujesz.
3. Kliknij opcje Procesy, Przypisania zabezpieczeń.
Zostanie otwarte okno dialogowe TM1 - przypisania zabezpieczeń.
4. Kliknij komórkę na przecięciu nazwy procesu i nazwy grupy.
Prawa można przypisać do wielu procesów lub wielu grup, wybierając wiele komórek.
Aby wybrać zakres przylegających komórek kliknij komórkę w celu ustalenia początku
zakresu, przytrzymaj klawisz Shift i kierując się w dół kliknij kolumnę lub wiersz, aby
ustalić koniec zakresu.
Aby wybrać wiele nieprzylegających komórek, przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij każdą
komórkę.
5. Wybierz poziom dostępu, który ma zostać przypisany.
Nazwa przypisanego uprawnienia zostanie wyświetlona w komórkach.
6. Kliknij przycisk OK.

Zezwalanie procesom na modyfikowanie danych zabezpieczeń
Opcja programu TM1 Security Access umożliwia kontrolowanie, czy proces może
modyfikować dane zabezpieczeń w skrypcie procesu. Tylko członkowie grupy ADMIN i
SecurityAdmin mogą ustawić tę opcję. Ta opcja jest ustawiana indywidualnie dla każdego
procesu w menu Proces w komponencie Server Explorer.
Jeśli opcja Dostęp wg zabezpieczeń jest aktywna dla procesu:
v Członkowie grupy DataAdmin nie mają pozwolenia na edytowanie procesu, ponieważ
może on zawierać skrypty, które zmodyfikują zabezpieczenia programu TM1.
v Tylko członkowie grupy ADMIN mogą edytować proces po aktywowaniu opcji Dostęp wg
zabezpieczeń.
v Członkowie grupy SecurityAdmin mogą wyświetlać procesy oraz włączać i wyłączać tę
opcję, ale nie mogą edytować zawartości procesu.
v Udostępniana jest opcja Widok w menu Proces, aby umożliwić użytkownikom grup
DataAdmin i SecurityAdmin wyświetlanie procesów w trybie tylko do odczytu.
Szczegółowe informacje na temat grup ADMIN, SecurityAdmin i DataAdmin zawiera
dokumentacja TM1 Operations.

Aktywowanie opcji dostępu wg zabezpieczeń dla procesu
Domyślnie opcja Dostęp wg zabezpieczeń jest wyłączona dla wszystkich nowych procesów.
Aby umożliwić nowemu procesowi modyfikowanie zabezpieczeń programu TM1, należy
ręcznie aktywować opcję Dostęp wg zabezpieczeń dla danego procesu.

Procedura
1. Wybierz proces w komponencie Server Explorer.
2. Kliknij opcje Proces, Dostęp wg zabezpieczeń.
Rozdział 7. Sterowanie dostępem do obiektów TM1

125

Znacznik wyboru obok opcji Dostęp wg zabezpieczeń wskazuje, że program TM1
zezwoli wybranemu procesowi na modyfikowanie danych zabezpieczeń.
Uwaga: Jeśli nastąpi aktualizacja do programu TM1 9.4 lub nowszej wersji z bazy
danych TM1, opcja Dostęp wg zabezpieczeń zostanie automatycznie włączona dla
wszystkich istniejących procesów TM1. Dzięki temu istniejące procesy będą
kontynuowały działanie, nie wymagając indywidualnego ustawienia opcji Dostęp wg
zabezpieczeń dla każdego procesu.

Wyświetlanie procesu w trybie tylko do odczytu
Jeśli opcja Dostęp wg zabezpieczeń jest włączona dla procesu, użytkownicy grup
DataAdmin i SecurityAdmin mogą wyświetlić proces jedynie w trybie tylko do odczytu.

Procedura
1. Wybierz proces w komponencie Server Explorer.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy proces i wybierz opcję Widok.
Proces zostanie wyświetlony w trybie tylko do odczytu.

Zabezpieczanie zestawów procesów
Dostęp grupy do poszczególnych zestawów procesów można zwiększyć lub ograniczyć.

Przypisywanie praw do zestawów procesów
Aby przypisać prawa do zestawu procesów, należy wykonać następujące kroki.

Procedura
1. Otwórz komponent Server Explorer.
2. Wybierz ikonę Zestawy procesów na serwerze, na którym pracujesz.
3. Kliknij opcje Zestawy procesów, Przypisania zabezpieczeń.
Zostanie otwarte okno dialogowe TM1 - przypisania zabezpieczeń.
4. Kliknij komórkę na przecięciu nazwy zestawu procesów i nazwy grupy.
Prawa można przypisać do wielu zestawów procesów lub wielu grup, wybierając wiele
komórek.
Aby wybrać zakres przylegających komórek kliknij komórkę w celu ustalenia początku
zakresu, przytrzymaj klawisz Shift i kierując się w dół kliknij kolumnę lub wiersz, aby
ustalić koniec zakresu.
Aby wybrać wiele nieprzylegających komórek, przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij każdą
komórkę.
5. Wybierz poziom dostępu, który ma zostać przypisany.
Nazwa przypisanego uprawnienia zostanie wyświetlona w komórkach.
6. Kliknij przycisk OK.

Zabezpieczanie aplikacji i odwołań
Uprawnienia można przypisywać do elementów publicznych (odwołań lub podaplikacji) w
aplikacjach publicznych programu TM1 do grup użytkowników serwera IBM Cognos TM1.
Aby przypisywać zabezpieczenia do elementów w aplikacji, użytkownik musi mieć
uprawnienie Admin do aplikacji.
Nie można przypisać zabezpieczeń do aplikacji ani odwołań prywatnych; dostęp do elementu
prywatnego ma jedynie użytkownik, który go utworzył.
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Procedura
1. W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację programu
TM1, która zawiera elementy, do których mają zostać przypisane zabezpieczenia.
2. Kliknij opcje Zabezpieczenia, Przypisania zabezpieczeń.
Zostanie otwarte okno dialogowe TM1 — przypisania zabezpieczeń. Lista Nazwa zawiera
wszystkie elementy publiczne (obiekty, pliki programu Excel i podaplikacje programu
TM1), które znajdują się w bieżącej aplikacji.
3. Wybierz komórkę na przecięciu elementu, dla którego ma zostać zdefiniowane
zabezpieczenie, i grupy użytkowników, do której ma zostać przypisane zabezpieczenie.
4. Kliknij jedno z dostępnych uprawnień:
Szczegółowe informacje zawiera sekcja “Przypisywanie praw do grup” na stronie 113.
5. Wykonaj ponownie kroki 3 i 4 dla pozostałych elementów, dla których mają zostać
zdefiniowane zabezpieczenia.
6. Kliknij przycisk OK.
Dla dowolnej grupy użytkowników można przypisać uprawnienie Read lub Admin do
odwołania, jeśli uprawnienie przypisane do obiektu źródłowego powiązanego z
odwołaniem to None. W tym przypadku członkowie grupy użytkowników nie mogą
wyświetlić odwołania w aplikacji.
Na przykład, jeśli grupa użytkowników ma przypisane uprawnienie None do kostki, ale
ma też przypisane uprawnienie Read do odwołania do tej samej kostki, członkowie tej
grupy użytkowników nie będą mogli wyświetlić odwołania do tej kostki w aplikacji.

Rozdział 7. Sterowanie dostępem do obiektów TM1
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Rozdział 8. Używanie przycisków działania programu TM1 do
budowania aplikacji arkuszy
W niniejszej sekcji zostały opisane funkcje przycisków działania programu IBM Cognos
TM1, których można używać do uruchamiania procesów oraz nawigacji między arkuszami i
arkuszami WWW.

Przegląd
Przycisk działania można wstawić do arkusza tak, aby użytkownicy mogli uruchamiać proces
TurboIntegrator i/lub nawigować do innego arkusza. Użytkownicy mogą mieć dostęp do tych
przycisków podczas pracy z arkuszami w programie Microsoft Excel za pomocą programu
TM1 lub podczas pracy z arkuszami WWW w programie TM1 Web.
Przycisk działania może wykonać dowolne z następujących zadań:
v Uruchomić proces TurboIntegrator.
v Nawigować do innego arkusza.
v Uruchomić proces TurboIntegrator, a następnie nawigować do innego arkusza.
v Ponownie obliczyć arkusz lub przebudować w arkuszu aktywny formularz TM1.
Poniższy rysunek przedstawia przykład przycisku działania w arkuszu.
Uruchamianie procesu TM1

Arkusz Excel
z przyciskiem
działania TM1

Dodawanie przycisku działania do arkusza
Przycisk działania można wstawić do dowolnej pustej komórki w arkuszu, wykonując
następujące kroki.

Procedura
1. W programie Excel wybierz pustą komórkę w arkuszu, do którego ma zostać wstawiony
przycisk działania.
Uwaga: Przycisku działania nie można wstawić do komórki, która zawiera dane.
2. Wybierz opcję Wstaw przycisk działania z menu TM1 lub kliknij opcję Wstaw przycisk
działania
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Przycisk działania zostanie wstawiony do aktualnie wybranej komórki i zostanie
wyświetlone okno dialogowe Właściwości przycisku działania.
3. W oknie dialogowym Właściwości przycisku działania kliknij listę Serwer TM1, aby
wybrać położenie danych.
Aby dynamicznie pobierać nazwę serwera IBM Cognos TM1 z komórki lub nazwanego
zakresu przy każdym uruchomieniu przycisku działania, kliknij pole wyboru Używanie
odwołania, a następnie wprowadź odwołanie do komórki lub nazwanego zakresu.
,a
v Aby wybrać odwołanie do komórki, kliknij przycisk odwołania Excel
następnie kliknij komórkę w bieżącym arkuszu, w której znajduje się nazwa serwera.
v Aby pobrać nazwę procesu przez odwołanie do nazwanego zakresu w programie Excel,
użyj następującego formatu:
=NameOfRange

Nazwany zakres musi wskazywać tylko na pojedynczą komórkę, która zawiera tekst
dla nazwy serwera.
Jeśli użytkownik nie jest aktualnie połączony z serwerem, należy kliknąć opcję Połącz,
aby się zalogować.
4. Kliknij opcję Działanie i wybierz działanie, które będzie wykonywane dla przycisku.
Następnie skonfiguruj przycisk działania w zależności od wybranego typu działania.
Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższych sekcjach:
Działanie

Patrz

Uruchamianie procesu TurboIntegrator

“Konfigurowanie przycisku działania do
uruchamiania procesów”

Przechodzenie do innego arkusza

“Konfigurowanie przycisku działania w celu
nawigacji do innego arkusza” na stronie 134

Uruchamianie procesu, a następnie przejście do “Konfigurowanie przycisku działania do
innego arkusza
uruchamiania procesów i przechodzenie do
arkusza” na stronie 136
Ponowne obliczanie/odbudowanie

“Konfigurowanie przycisku działania w celu
ponownego obliczenia lub odbudowania arkusza”
na stronie 137

5. Ustaw właściwości wyglądu przycisku działania. Patrz sekcja “Ustawianie właściwości
wyglądu przycisku działania” na stronie 138.
6. Aby zakończyć konfigurowanie przycisku działania i powrócić do arkusza, kliknij
przycisk OK w oknie dialogowym Właściwości przycisku działania.

Wyniki
Przycisk działania zostanie zaktualizowany w arkuszu i będzie gotowy do użytku.

Konfigurowanie przycisku działania do uruchamiania procesów
W poniższych krokach streszczono sposób, w jaki należy skonfigurować przycisk działania w
celu uruchomienia procesu TurboIntegrator.

Procedura
1. W oknie dialogowym Właściwości przycisku działania wybierz opcję Uruchom proces
komponentu Turbo Integrator.
Zostanie wyświetlona karta Proces.
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2. Wybierz proces, który ma zostać uruchomiony. Patrz sekcja “Wybieranie procesu do
uruchomienia”.
3. Ustaw parametry procesu. Patrz sekcja “Ustawienie parametrów procesu” na stronie 132.
4. Wybierz opcję obliczenia, którą program TM1 ma zastosować, zanim przycisk działania
uruchomi proces. Patrz sekcja “Konfigurowanie przycisku działania w celu ponownego
obliczenia lub odbudowania arkusza” na stronie 137.
5. Wybierz opcję obliczenia, którą program TM1 ma zastosować po zakończeniu procesu.
Patrz sekcja “Ustawianie opcji procesu dla obliczenia” na stronie 133.
6. Skonfiguruj komunikaty, które program TM1 ma wyświetlić przed i po uruchomieniu
procesu. Patrz sekcja “Ustawianie opcji procesu w celu wyświetlania komunikatów” na
stronie 133.

Wybieranie procesu do uruchomienia
Proces do uruchomienia można wybrać na jeden z dwóch sposobów:
v Wybierz nazwę procesu z listy Proces.
v Dynamicznie pobierz nazwę procesu za pomocą odwołania Excel.

Wybieranie nazwy procesu z listy procesów
Aby wybrać nazwę procesu z listy dostępnych procesów bieżącego serwera IBM Cognos
TM1, należy wykonać następujące kroki.

Procedura
Na karcie Proces okna dialogowego Właściwości przycisku działania kliknij listę Proces,
aby wybrać dostępny proces z serwera TM1, z którym użytkownik jest aktualnie połączony.
Zostanie otwarty formularz planistyczny parametrów wyświetlający parametry dla wybranego
procesu.

Wyniki
W formularzu planistycznym Parametr należy wprowadzić wartości parametrów dla
wybranego procesu. Patrz sekcja “Wprowadzanie wartości parametrów do formularza
planistycznego parametrów” na stronie 132.

Używanie odwołania Excel do pobierania nazwy procesu
Aby dynamicznie pobrać nazwę procesu przez odwołanie do komórki lub nazwanego zakresu
w bieżącym arkuszu, należy wykonać następujące kroki. Nazwa procesu zostanie pobrana po
uruchomieniu przycisku działania.

Procedura
1. W oknie dialogowym Właściwości przycisku działania wybierz opcję Uzyskaj
informacje nt. procesu z arkusza z listy Proces.
obok pola Nazwa procesu, aby wybrać komórkę
2. Kliknij przycisk odwołania Excel
z bieżącego arkusza.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz komórkę.
3. Kliknij komórkę w bieżącym arkuszu, w której znajduje się nazwa serwera.
Położenie zostanie automatycznie wprowadzone do okna dialogowego Wybierz
komórkę.
4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybierz komórkę.
W polu Nazwa procesu zostanie wyświetlone odwołanie do komórki.
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5. Aby pobrać nazwę procesu przez odwołanie do nazwanego zakresu w programie Excel,
użyj następującego formatu:
=NameOfRange

Nazwany zakres musi wskazywać tylko na pojedynczą komórkę, która zawiera tekst dla
nazwy procesu.

Ustawienie parametrów procesu
W zależności od sposobu wybierania nazwy procesu do uruchomienia wprowadź wartości
parametrów w jeden z następujących sposobów.
v Wprowadź wartości parametrów do formularza planistycznego Parametr.
v Utwórz odwołanie Excel, aby pobrać wartości parametrów.

Wprowadzanie wartości parametrów do formularza
planistycznego parametrów
Jeśli nazwa procesu została bezpośrednio wybrana z listy Proces, wówczas wartości
parametrów można wprowadzić do formularza planistycznego Parametr za pomocą
następujących kroków. Można zarówno wpisać wartości do formularza planistycznego dla
każdego parametru, jak i użyć odwołania Excel w celu dynamicznego pobrania wartości
parametru z bieżącego arkusza, a następnie kliknąć przycisk działania.

Procedura
1. Na karcie Proces okna dialogowego Właściwości przycisku działania wprowadź
wartości parametrów w formularzu planistycznym Parametry.
Aby bezpośrednio wprowadzić wartości parametrów, wpisz wartości do formularza
planistycznego dla każdego parametru.
2. Aby utworzyć odwołanie, które dynamicznie pobierze wartość parametru z bieżącego
arkusza, wybierz komórkę Wartość, a następnie kliknij przycisk
Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz komórkę.

.

3. Użyj okna dialogowego Wybierz komórkę, aby wybrać w arkuszu komórkę zawierającą
wartość parametru.

Odwołania komórki dla
wartości parametrów
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Używanie odwołania Excel do pobierania wartości parametrów
Jeśli z listy Proces została wybrana opcja Uzyskaj informacje nt. procesu z arkusza, należy
utworzyć odwołanie Excel, które dynamicznie pobierze z arkusza parametry procesu.

Procedura
1. Kliknij przycisk odwołania Excel
obok pola Parametry, aby wybrać odwołanie z
bieżącego arkusza.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz zakres.
2. Wybierz w arkuszu zakres komórek zawierających wartości parametrów. Każda komórka
musi zawierać wartość tylko dla jednego parametru.
Uwaga: Parametry należy wprowadzić w tej samej kolejności i o takim samym typie
(łańcuchowym, liczbowym) jak w procesie.
3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybierz zakres.
W polu Parametry zostanie wyświetlone wybrane odwołanie do komórki.
Aby odwołać się do nazwanego zakresu w programie Excel, użyj następującego formatu:
=NameOfRange

Nazwany zakres musi wskazywać na pojedynczą komórkę lub zakres komórek w
zależności od parametrów, których oczekuje proces.
Jeśli parametry procesu zostaną zmienione, należy także zaktualizować nazwę procesu
oraz ustawienia parametrów dla przycisku działania, aby przycisk mógł poprawnie
uruchomić proces.
Uwaga: Ze względu na problem w programie Microsoft Excel, występujący w sytuacji,
gdy przycisk działania uruchamiający proces TurboIntegrator z parametrem wejściowym
jest tworzony i zapisywany w arkuszu Excel 2007, przycisk działania przerywa pracę po
zapisaniu pliku, a następnie jego ponownym otwarciu. Rozwiązaniem jest zapisanie pliku
arkusza w formacie .xls w przypadku użycia przycisku działania w programie Excel 2007
do uruchomienia procesu TI wymagającego parametrów.

Ustawianie opcji procesu dla obliczenia
Okno dialogowe Opcje procesu służy do wybierania operacji obliczenia, która będzie
wykonywana po uruchomieniu procesu.

Procedura
1. Kliknij przycisk Opcje, aby wyświetlić okno dialogowe Opcje procesu.
2. Wybierz operację obliczenia, która ma zostać wykonana po uruchomieniu procesu.
Dostępne opcje obliczenia obejmują:
v Automatycznie ponownie oblicz arkusz — ponownie oblicza wartości bieżącego
arkusza.
v Odbuduj arkusz — przeładowuje aktywny formularz TM1 do jego pierwotnej
konfiguracji definicji raportu.
v Brak — przycisk działania nie wykona na arkuszu żadnego obliczenia ani operacji
odbudowania.

Ustawianie opcji procesu w celu wyświetlania komunikatów
Okno dialogowe Opcje procesu służy do sterowania różnymi oknami komunikatu, które
program TM1 może wyświetlić przed i po uruchomieniu procesu.
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Procedura
1. Na karcie Proces kliknij opcję Opcje, aby otworzyć okno dialogowe Opcje procesu.
2. Wybierz komunikaty potwierdzenia i statusu, które ma wyświetlić program TM1.
v Pokaż komunikat o powodzeniu — wyświetla komunikat po pomyślnym
uruchomieniu procesu.
v Pokaż komunikat o niepowodzeniu — wyświetla komunikat, gdy proces nie
uruchomi się pomyślnie.
v Pokaż okno dialogowe potwierdzenia — wyświetla komunikat potwierdzenia przed
uruchomieniem procesu. Użytkownik może kliknąć Tak lub Nie.
3. Wprowadź lub edytuj tekst dla wybranego komunikatu. Można także odwołać się do
komórki lub nazwanego zakresu w celu dynamicznego pobrania tekstu komunikatu. Na
przykład:
v Aby pobrać tekst komunikatu z zawartości komórki A1 bieżącego arkusza, wprowadź
=A1 do pola tekstowego komunikatu.
v Aby odwołać się do nazwanego zakresu w programie Excel, użyj formatu
=NameOfRange.
Nazwany zakres musi wskazywać tylko na pojedynczą komórkę, która zawiera tekst
dla komunikatu.

Używanie właściwości nazwy serwera w przycisku działania
Okno dialogowe Właściwości przycisku działania zawiera pole, w którym można wprowadzić
odwołanie do komórki lub nazwanego zakresu w celu dynamicznego pobrania nazwy serwera
IBM Cognos TM1 dla przycisku działania. Aby użyć tej opcji, kliknij pole wyboru Używanie
odwołania w sekcji Serwer TM1 w oknie dialogowym Właściwości przycisku działania , a
następnie wprowadź odwołanie do komórki lub nazwanego zakresu.

Konfigurowanie przycisku działania w celu nawigacji do innego arkusza
Przycisk działania może służyć do nawigacji do innego arkusza w tym samym skoroszycie
lub do innego arkusza w innym skoroszycie.
W poniższych krokach streszczono sposób, w jaki należy skonfigurować przycisk działania w
celu nawigacji do innego arkusza.

Procedura
1. W oknie dialogowym Właściwości przycisku działania kliknij opcję Idź do innego
arkusza.
Zostanie wyświetlona karta Arkusz.
2. Wybierz arkusz docelowy. Patrz sekcja “Wybieranie arkusza docelowego” na stronie 135.
3. Ustaw opcję Dopasuj elementy tytułu. Patrz sekcja “Włączanie opcji dopasowania
elementów tytułowych” na stronie 135.
4. Ustaw opcję Zastąp bieżący skoroszyt. Patrz sekcja “Ustawianie opcji zastępowania
bieżącego skoroszytu” na stronie 136.
5. Wybierz opcję obliczenia, którą program TM1 ma zastosować, zanim przycisk działania
spowoduje przejście do innego arkusza. Patrz sekcja “Konfigurowanie przycisku działania
w celu ponownego obliczenia lub odbudowania arkusza” na stronie 137.
6. Wybierz opcję obliczenia, którą program TM1 ma zastosować po zakończeniu
nawigacji.Patrz sekcja “Ustawianie opcji obliczenia po przejściu do arkusza” na stronie
136.
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Wybieranie arkusza docelowego
Arkusz można wybrać, wybierając go z listy lub wpisując bezpośrednio jego nazwę.

Procedura
1. Kliknij opcję Aplikacje TM1, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz arkusz.
Uwaga: Aby wybrać docelowy arkusz, kliknij opcję Pliki, a następnie kliknij przycisk
Przeglądaj. Następnie wybierz plik arkusza z okna dialogowego Otwórz, a następnie
kliknij opcję Otwórz. Inną metodą wybierania arkusza docelowego jest kliknięcie
.
przycisku Odwołanie Excel
2. Wybierz arkusz, a następnie kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego
Właściwości przycisku działania.
Ścieżka folderu aplikacji oraz nazwa arkusza wybranego przez użytkownika zostaną
wyświetlone w polu arkusza.
3. Aby ręcznie wprowadzić ścieżkę folderu aplikacji do skoroszytu, wpisz ścieżkę do pola
Skoroszyt:
v Zacznij od pierwszej nazwy folderu w folderze Aplikacje i użyj znaku ukośnika
odwrotnego \ do oddzielenia folderów. Nie uwzględniaj w ścieżce folderu Aplikacje.
Na przykład:
Planning
Sample\Bottom Up Input\Budget Input

v Aby określić położenie arkusza i komórki, do której ma nastąpić przejście, wpisz
nazwę i położenie arkusza w polu Arkusz, używając następującego formatu:
=SheetName!ColumnNameRowName

Uwaga: Jeśli zostanie wprowadzona nazwa arkusza, która zawiera spacje, należy ująć
nazwę w pojedyncze znaki cudzysłowu jak w następującym przykładzie.
='Mój pierwszy arkusz'!$A$2

Włączanie opcji dopasowania elementów tytułowych
Opcja Dopasuj elementy tytułowe dopasowuje i ustawia wymiary tytułowe w arkuszu
docelowym po kliknięciu przez użytkownika przycisku działania w celu przejścia do arkusza
docelowego.
Jeśli opcja Dopasuj elementy tytułowe jest włączona, wymiary w arkuszach źródłowych i
docelowych są automatycznie dopasowywane przez funkcje SUBNM i DBRW programu
TM1 zgodnie z następującymi instrukcjami:
v Program TM1 automatycznie dopasowuje wymiary tytułowe w arkuszach źródłowych i
docelowych na podstawie formuły SUBNM w komórce.
Na przykład, jeśli ten sam wymiar istnieje w arkuszach źródłowych i docelowych,
aktualnie wybrany element wymiaru w arkuszu źródłowym zostanie ustawiony dla tego
samego wymiaru w arkuszu docelowym. W przypadku wybrania kolumny w arkuszu
źródłowym opowiada ona kolumnie o tych samych wymiarach tytułowych w arkuszu
docelowym.
v Program TM1 automatycznie dopasuje wymiary wiersza i kolumny aktualnie wybranej
komórki DBRW w arkuszu źródłowym do odpowiednich wymiarów tytułowych w arkuszu
docelowym, o ile istnieją.
Na przykład: jeśli elementy Operating Expense i Feb-2004 są elementami wymiaru wiersza
i kolumny dla aktualnie wybranego elementu arkusza źródłowego, podczas nawigacji te
elementy wymiaru są dopasowywane do wymiarów tytułowych w arkuszu docelowym.
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Jeśli wiersz Operating Expense i kolumna Feb-2004 są wybrane w arkuszu źródłowym,
komórka DBRW istnieje zarówno w wierszu Operating Expense, jak i w kolumnie
Feb-2004. Wymiary wiersza i kolumny w komórce DBRW są wówczas dopasowywane w
arkuszu docelowym.

Ustawianie opcji zastępowania bieżącego skoroszytu
Opcja Zastąp bieżący skoroszyt określa, czy arkusz docelowy jest otwarty w nowym oknie
czy w tym samym oknie, zastępując źródłowy arkusz.
Na przykład:
v Jeśli opcja Zastąp bieżący skoroszyt nie jest wybrana (ustawienie domyślne) i
użytkownik korzysta z programu TM1 Web, wówczas arkusz źródłowy pozostaje otwarty,
a arkusz docelowy jest otwierany w nowej karcie.
v Jeśli opcja Zastąp bieżący skoroszyt zostanie wybrana i użytkownik pracuje w programie
TM1 Web, wówczas arkusz źródłowy zostanie zastąpiony przez arkusz docelowy na tej
samej karcie, a nowa karta nie zostanie otwarta.
Ważne: Jeśli opcja Zastąp bieżący skoroszyt zostanie włączona, należy pamiętać, aby
zapisać skoroszyt przed testowaniem nowego przycisku. Kliknięcie przycisku i zamknięcie
bieżącego skoroszytu może spowodować utratę zmian.

Ustawianie opcji obliczenia po przejściu do arkusza
Ustaw opcje obliczenia, które zostaną zastosowane do arkusza docelowego po przejściu.

Procedura
Na karcie Arkusz wybierz opcje dla Obliczenie, które mają zostać użyte.
v Automatycznie ponownie oblicz arkusz — ponownie oblicza wartości bieżącego arkusza.
v Odbuduj arkusz — przeładowuje aktywny formularz TM1 do jego pierwotnej
konfiguracji definicji raportu.
v Brak — przycisk działania nie wykona na arkuszu żadnego obliczenia ani operacji
odbudowania.

Konfigurowanie przycisku działania do uruchamiania procesów i
przechodzenie do arkusza
Aby skonfigurować działanie, które uruchomi proces TurboIntegrator, a następnie przejdzie
do innego arkusza, należy wykonać następujące kroki.

Procedura
1. W oknie dialogowym Właściwości przycisku działania kliknij opcję Uruchom proces,
a następnie przejdź do arkusza.
Zostanie wyświetlona karta Proces.
2. Wybierz proces, który ma zostać uruchomiony przez przycisk działania. Patrz sekcja
“Konfigurowanie przycisku działania do uruchamiania procesów” na stronie 130.
3. Wybierz arkusz, do którego przycisk działania ma nawigować. Patrz sekcja
“Konfigurowanie przycisku działania w celu nawigacji do innego arkusza” na stronie 134.
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Konfigurowanie przycisku działania w celu ponownego obliczenia lub
odbudowania arkusza
Przycisk działania może służyć do wykonania tylko operacji ponownego obliczania lub
odbudowania bez uruchamiania procesu TI ani przechodzenia do nowego arkusza. Ta opcja
może być użyteczna, jeśli ma zostać wykonana tylko aktualizacja bieżącego arkusza lub
przeładowanie oryginalnej wersji aktywnego formularza.
Można również użyć karty Oblicz w celu wybrania operacji obliczenia, jaka ma zostać
wykonana przez program TM1 przed uruchomieniem procesu TI lub przed przejściem do
innego arkusza.

Procedura
1. Wstaw przycisk działania do arkusza w sposób opisany w sekcji “Dodawanie przycisku
działania do arkusza” na stronie 129.
2. W oknie dialogowym Właściwości przycisku działania kliknij kartę Oblicz.
3. Na karcie Oblicz wybierz opcję obliczenia, która ma zostać użyta.
v Automatycznie ponownie oblicz arkusz — ponownie oblicza wartości bieżącego
arkusza.
v Odbuduj arkusz — przeładowuje aktywny formularz TM1 do jego pierwotnej
konfiguracji definicji raportu.
v Brak — przycisk działania nie wykona na arkuszu żadnego obliczenia ani operacji
odbudowania.
4. Ustaw wygląd przycisku w sposób opisany w sekcji “Ustawianie właściwości wyglądu
przycisku działania” na stronie 138.
5. W oknie dialogowym Właściwości przycisku działania kliknij przycisk OK, aby
zamknąć okno dialogowe i wstaw do arkusza przycisk działania.

Informacje o zachowaniu przycisku działania w aktywnych formularzach
TM1
W tej sekcji zostało streszczone działanie i kolejność operacji w czasie używania przycisku
działania w aktywnych formularzach.

Podstawowe zachowanie przycisku działania
Każde kliknięcie przycisku działania powoduje wykonanie poniższych kroków w następującej
kolejności:
1. Formuła DBRW jest przechwytywana dla aktualnie wybranej komórki w arkuszu
źródłowym.
Formuła komórki DBRW jest przechwytywana przed operacją ponownego obliczania
(F9), ponieważ ponowne obliczenie może spowodować zmianę liczby wierszy aktywnego
formularza z powodu odrzucenia zer nieistotnych i/lub podzbiorów wiersza opartego na
MDX.
2. Operacja ponownego obliczania (F9) lub odbudowania jest wykonywana na bieżącym
arkuszu w zależności od opcji obliczenia wybranej na karcie Oblicz okna dialogowego
Właściwości przycisku działania.
3. Zaktualizowane wartości są przechwytywane dla wszystkich innych komórek, do których
odwołują się zaawansowane opcje odwzorowania.
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Dodatkowe zachowanie przycisku działania
Po wykonaniu powyższych podstawowych kroków wykonywane są dodatkowe kroki w
zależności od tego, czy przycisk działania uruchamia proces TI, powoduje przejście do innego
arkusza, czy wykonuje obie operacje.
Podczas używania przycisku działania jedynie do uruchamiania procesu TI:
1. Uruchamiany jest proces TI.
2. Wykonywana jest operacja obliczenia wybrana w oknie dialogowym Opcje procesu
przycisku działania.
Podczas używania przycisku działania jedynie do nawigacji:
1. Uruchamiane jest działanie przejścia.
2. Wartości docelowe są ustawiane w arkuszu docelowym.
3. Na arkuszu docelowym wykonywana jest operacja obliczenia wybrana na karcie Arkusz
okna dialogowego Właściwości przycisku działania.
Podczas używania przycisku działania do uruchamiania procesu TI i nawigacji do arkusza:
1. Uruchamiany jest proces TI.
2. Wykonywana jest operacja obliczenia wybrana w oknie dialogowym Opcje procesu
przycisku działania.
3. Uruchamiane jest działanie przejścia.
4. Wartości docelowe są ustawiane w arkuszu docelowym.
5. Na arkuszu docelowym wykonywana jest operacja obliczenia wybrana na karcie Arkusz
okna dialogowego Właściwości przycisku działania.

Ustawianie właściwości wyglądu przycisku działania
Do ustawiania tytułu, obrazu tła i innych elementów graficznych przycisku działania służy
karta Wygląd.
Kliknij kartę Wygląd, aby dopasować właściwości wyglądu dla przycisku.
Karta Wygląd zawiera następujące opcje:
v Tytuł — ustawia tekst tytułu, który jest wyświetlany na przycisku.
v Czcionka — wyświetla okno dialogowe czcionki standardowej, w którym można zmienić
typ i wielkość czcionki dla tekstu przycisku.
v Pokaż obraz tła — umożliwia wybranie pliku graficznego (w formacie bmp, gif lub jpg),
który zostanie rozciągnięty w celu dopasowania do przycisku.
v Wyświetl jako odsyłacz hipertekstowy — włączenie opcji powoduje, że zamiast
standardowego przycisku zostanie wyświetlony przycisk jako odsyłacz hipertekstowy z
niebieskim podkreślonym tekstem.
v Podgląd — ten obszar wyświetla przykład przycisku.
v Kolory — umożliwia ustawienie kolorów tekstu i tła przycisku. Kliknij próbkę koloru, aby
wyświetlić okno dialogowe koloru, w którym można wybrać kolor standardowy lub
zdefiniować kolor niestandardowy.
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Używanie zaawansowanej nawigacji i opcji odwzorowania
Użyj okna dialogowego Opcje zaawansowane, aby ręcznie odwzorować pola między
arkuszem źródłowym i arkuszem docelowym podczas wstawiania przycisku działania, który
powoduje przejście z jednego arkusza do drugiego. To narzędzie pomaga odwzorować
wymiary, komórki i wartości z arkusza źródłowego na arkusz docelowy.
Uwaga: Zaawansowane odwzorowanie jest stosowane po każdym odwzorowaniu
automatycznym wykonanym przez opcję Dopasuj elementy tytułowe.
Aby otworzyć okno dialogowe Opcje zaawansowane, kliknij opcję Opcje zaawansowane
na karcie Arkusz.
Okno dialogowe Opcje zaawansowane obejmuje formularz planistyczny, w którym można
zdefiniować odwzorowanie między arkuszami źródłowymi i docelowymi. Do zarządzania
wierszami w formularzu planistycznym służą przyciski Dodaj i Usuń.

Konfigurowanie odwzorowania źródła na cel
Arkusz źródłowy można odwzorować na arkusz docelowy, ustawiając wartości dla pól Typ
źródłowy, Obiekt źródłowy, Typ docelowy i Obiekt docelowy formularza planistycznego
odwzorowania zaawansowanego.
Formularza planistycznego można używać do określania sposobu, w jaki elementy z arkusza
źródłowego i docelowego są dopasowywane po otworzeniu arkusza docelowego. Każdy
wiersz w formularzu planistycznym definiuje jedną konfigurację odwzorowania.
Aby konfigurować zaawansowane odwzorowanie, wykonaj następujące kroki:
Krok

Patrz

Wskaż typ obiektu do odwzorowania

“Ustawianie typu źródłowego”

Określ wartość dla typu używanego obiektu

“Ustawianie obiektu źródłowego”

Wskaż typ komórki do odwzorowania

“Ustawianie typu docelowego” na stronie 140

Wskaż miejsce wstawienia wartości z obiektu
źródłowego

“Ustawianie obiektu docelowego” na stronie 140

Powtórz te kroki, aby utworzyć więcej konfiguracji odwzorowania.

Ustawianie typu źródłowego
Pole Typ źródłowy reprezentuje typ obiektu dla wartości, która ma zostać odwzorowana.
Wybierz opcję Typ źródłowy zgodnie z poniższymi wytycznymi:
v SUBNM — wskazuje, że nastąpi odwzorowanie z komórki, która zawiera w arkuszu
źródłowym wymiar tytułowy.
v Wybrane DBRW — wskazuje, że nastąpi odwzorowanie z komórki, która zawiera w
arkuszu źródłowym formułę DBRW.
v Wartość — wskazuje, że użytkownik wprowadzi wartość łańcuchową bądź liczbową,
która zostanie wysłana do arkusza docelowego.

Ustawianie obiektu źródłowego
Pole Obiekt źródłowy przyjmuje wartość lub wyrażenie Excel, które oblicza wartość, w
zależności do opcji wybranej w polu Typ źródłowy.
Wprowadź Obiekt źródłowy zgodnie z poniższymi wytycznymi:
Rozdział 8. Używanie przycisków działania programu TM1 do budowania aplikacji arkuszy
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v Jeśli w polu Typ źródłowy ustawiono opcję SUBNM, wówczas należy określić nazwę
wymiaru tytułowego zawartą w arkuszu źródłowym.
v Jeśli w polu Typ źródłowy ustawiono opcję Wybrane DBRW, wówczas należy określić
nazwę wymiaru tytułowego wiersza lub kolumny zawartą w arkuszu źródłowym.
v Jeśli w polu Typ źródłowy ustawiono opcję Wartość, wówczas należy wprowadzić
wartość łańcuchową lub liczbową, która zostanie wysłana do arkusza docelowego.
Uwaga: Te wartości można również pobrać z arkusza źródłowego, korzystając z symbolu =
w celu utworzenia odwołania do pliku Excel.

Ustawianie typu docelowego
Typ docelowy to typ komórki w arkuszu docelowym, do której zostanie wstawiona wartość z
pola Obiekt źródłowy.
Wybierz opcję Typ docelowy zgodnie z poniższymi wytycznymi:
v SUBNM — wskazuje, że celem jest wymiar tytułowy w arkuszu docelowym.
v Nazwany zakres — wskazuje, że celem jest nazwany zakres w arkuszu docelowym.
v Zakres — wskazuje, że położeniem docelowym jest komórka w arkuszu docelowym.
Uwaga: Jeśli Typ docelowy zostanie ustawiony na Nazwany zakres lub Zakres, wszelkie
istniejące już dane lub formuły w komórce docelowej zostaną nadpisane po użyciu przycisku
działania do nawigacji. Jeśli komórka docelowa zawiera funkcję DBRW, wówczas funkcja ta
zostanie utracona i nie będzie możliwości połączenia komórki z serwerem, odczytu z serwera
lub zapisu z komórki na serwerze IBM Cognos TM1.

Ustawianie obiektu docelowego
Obiekt docelowy to położenie w arkuszu docelowym, w którym zostanie wstawiona wartość
z pola Obiekt źródłowy. To położenie może stanowić nazwę wymiaru tytułowego, konkretne
położenie komórki lub nazwany zakres w arkuszu docelowym w zależności od opcji wybranej
dla Typu docelowego.
Wprowadź Obiekt docelowy zgodnie z poniższymi wytycznymi:
v Jeśli w polu Typ docelowy ustawiono opcję SUBNM, określ nazwę wymiaru tytułowego
w arkuszu docelowym. Jeśli w polu Typ docelowy ustawiono opcję SUBNM, wprowadź
również wartość do pól Podzbiór i Alias.
v Jeśli w polu Typ docelowy ustawiono opcję Nazwany zakres, określ nazwę zakresu w
arkuszu docelowym.
v Jeśli w polu Typ docelowy ustawiono opcję Zakres, określ położenie komórki w arkuszu
docelowym.
Wartość do pola Obiekt docelowy można wprowadzić bezpośrednio, wpisując wartość
położenia, lub używając odwołania Excel w celu pobrania położenia.
v Bezpośrednie wprowadzanie wartości
Aby wskazać położenie w arkuszu docelowym, wprowadź wartość bezpośrednio do pola
Obiekt docelowy bez symbolu =. Na przykład wprowadź C3, aby wskazać jako położenie
Obiektu docelowego komórkę C3 arkusza docelowego.
v Odwołanie do komórki Excel
Aby odwołać się do komórki w arkuszu źródłowym, który zawiera położenie dla Obiektu
docelowego, należy uwzględnić symbol =. Na przykład komórka A1 w arkuszu źródłowym
może zawierać wartość C3, aby reprezentować położenie komórki dla Obiektu docelowego
w arkuszu docelowym.
Powtórz wszystkie powyższe kroki, aby utworzyć więcej konfiguracji odwzorowania.
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Przykład odwzorowania wartości źródłowej na komórkę
docelową
Ten przykład przedstawia odwzorowanie wartości wbudowanej na jedną komórkę w arkuszu
docelowym.

Arkusz źródłowy

Arkusz docelowy

Nawigacja

Przykład odwzorowania źródła SUBNM na komórkę docelową
W arkuszu źródłowym można określić wymiar tytułowy SUBNM, aby odwzorować go na
odpowiedni element SUBNM, nazwany zakres lub zakres (komórek) w arkuszu docelowym.
Na przykład poniższy rysunek przedstawia element tytułowy Seria S 2.0 L Wagon wstawiony
do komórki B2 w arkuszu docelowym jako sformatowany tytuł.

ó dowyceźdl Nłak i

Ar k usr z r

ó dowyceNazgjak i
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Przykład odwzorowania wybranego DBRW na arkusz docelowy
W tym przykładzie wymiary tytułowe wiersza i kolumny dla wybranej komórki DBRW są
wyświetlane w arkuszu docelowym.

Arkusz źrl ółdc e

Nac igaoja

Arkusz ódowydc e

Modyfikowanie istniejącego przycisku działania
Po wstawieniu przycisku działania można edytować jego właściwości, wielkość i położenie
zgodnie z opisem z poniższych sekcji.

Edycja tytułu, obrazu tła i właściwości istniejącego przycisku
działania
Aby edytować właściwości przycisku działania, kliknij ten przycisk prawym przyciskiem
myszy i wybierz opcję z menu.
Menu kliknięte prawym przyciskiem myszy zapewnia następujące opcje główne:
v Tytuł — otwiera okno dialogowe Tytuł przycisku, aby edytować tytuł przycisku.
v Obraz tła — otwiera okno dialogowe wyboru pliku, aby można było przejrzeć i wybrać
obraz, który zostanie użyty jako tło przycisku.
v Właściwości — otwiera okno dialogowe Właściwości przycisku działania, w którym
należy skonfigurować działania, które zostaną wykonane po kliknięciu przycisku przez
użytkownika.

Przenoszenie i zmiana rozmiaru istniejącego przycisku
działania
Po kliknięciu poza obszarem nowego przycisku działania przycisk staje się aktywny i nie jest
już w trybie projektowania. Aby zmienić rozmiar lub przenieść przycisk, należy włączyć tryb
projektowania w programie Excel zgodnie z następującymi instrukcjami:
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Procedura
1. W programie Excel kliknij opcję Widok, Paski narzędzi, Przybornik formantów.
Zostanie otwarty Przybornik formantów programu Excel.
.
2. Kliknij przycisk Tryb projektowania
Etykiety tekstowe znikną z przycisków działania w bieżącym arkuszu.
3. Kliknij przycisk Działanie, który ma zostać przeniesiony lub którego rozmiar ma zostać
zmieniony.
Na przycisku zostaną wyświetlone uchwyty wskazujące możliwość zmiany jego rozmiaru
lub przeniesienie.
v Aby zmienić rozmiar przycisku, kliknij i przeciągnij dowolny z jego uchwytów.
v Aby przenieść przycisk, kliknij i przeciągnij przycisk do nowego położenia.
.
4. Wyjdź z trybu projektowania, klikając przycisk Tryb projektowania
Uchwyty przycisku działania znikną, a przycisk powróci do trybu aktywnego.

Rozdział 8. Używanie przycisków działania programu TM1 do budowania aplikacji arkuszy
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Rozdział 9. Stosowanie rezerwacji danych
W niniejszej sekcji opisano wszystkie zadania administratora, autora modeli i programistów
związane z włączaniem i implementacją funkcji rezerwacji danych dostępnej w programie
IBM Cognos TM1.
Uwaga: Domyślnie funkcja rezerwacji danych jest wyłączona. Aby było możliwe używanie
pokrewnych funkcji komponentu TurboIntegrator (TI) i interfejsu API do zarządzania
rezerwacjami danych, administrator musi włączyć i skonfigurować tę funkcję.

Przegląd rezerwacji danych
Rezerwowanie danych (DR) to funkcja powiązana z serwerem w programie TM1, która
umożliwia 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.
Rezerwacji danych można używać do obsługi określonych procesów biznesowych lub do
sterowania wprowadzaniem danych przez pozyskiwanie i zwalnianie rezerwacji danych na
postawie dynamicznie (stosownie do potrzeb) podejmowanych decyzji. Rezerwacja danych
umożliwia na przykład dynamiczne sterowanie uprawnieniami dostępu do danych kostki, co
jest alternatywą dla dynamicznego modyfikowania ustawień zabezpieczeń w programie TM1
w celu uzyskania podobnych ograniczeń w prawach zapisu.
Uwaga: Wszystkie rezerwacje danych muszą być zarządzane za pośrednictwem aplikacji
niestandardowych opracowywanych z zastosowaniem komponentu TurboIntegrator (TI) i
funkcji interfejsu API. Aplikację projektuje się w celu uzyskiwania, zwalniania i zarządzania
rezerwacjami danych w oparciu o żądany proces biznesowy.

Kiedy można stosować rezerwacje danych
Rezerwacje danych stosuje się w razie potrzeby ręcznego lub dynamicznego zarządzania
dostępem do zapisu dla użytkownika do danych programu TM1 w sposób odpowiadający
procesowi biznesowemu. W zależności od konkretnych potrzeb możliwe jest stosowanie
funkcji w razie potrzeby lub w sposób dynamiczny, z zastosowaniem funkcji komponentu
TurboIntegrator i interfejsu API.
Można na przykład używać rezerwacji danych w celu wykonania określonych czynności:
v Ręczne uruchamianie jednorazowego procesu komponentu TurboIntegrator stosującego
rezerwacje danych do blokowania możliwości dalszej edycji pewnych danych wszystkim
użytkownikom, po ukończeniu konkretnego projektu lub zamknięciu ostatniego budżetu.
v Stosowanie rezerwacji danych za pomocą przycisków działania programu TM1 oraz
procesów komponentu TurboIntegrator w arkuszu kalkulacyjnym programu Microsoft
Excel lub arkuszu WWW TM1 umożliwia dynamiczne sterowanie dostępem do zapisu do
danych w trakcie interakcji użytkowników z danymi na podstawie ich ról oraz procesów
biznesowych firmy.
v Użycie funkcji interfejsu API programu TM1 w ramach niestandardowej aplikacji
zewnętrznej pozwala dynamicznie pozyskiwać i zwalniać rezerwacje danych.
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Jak stosować rezerwacje danych
W celu użycia rezerwacji danych należy najpierw włączyć i skonfigurować funkcję dla
poszczególnych kostek i grup użytkowników, a następnie użyć funkcji komponentu
TurboIntegrator lub interfejsu API do programowego zastosowania i zarządzania
rezerwacjami danych.
W celu włączenia rezerwacji danych można korzystać z następujących narzędzi programu
TM1: :
v Kostka sterująca }CubeProperties — Umożliwia włączanie i konfigurowanie rezerwacji
danych na potrzeby poszczególnych kostek. Szczegółowe informacje zawiera sekcja
“Włączanie rezerwacji danych dla kostek” na stronie 152.
v Przypisania możliwości — ta funkcja określa, czy członkowie grupy użytkowników mogą
zarządzać (pozyskiwać i zwalniać) rezerwacje danych dla siebie oraz innych
użytkowników. Szczegółowe informacje zawiera sekcja “Włączanie grup użytkowników w
celu zarządzania rezerwacjami danych” na stronie 153.
W celu zastosowania i zarządzania rezerwacjami danych należy użyć funkcji komponentu
TurboIntegrator oraz interfejsu API programu TM1, które umożliwiają programowe
tworzenie i zwalnianie rezerwacji, a także zarządzanie rezerwacjami. Szczegółowe informacje
można znaleźć w następujących tematach:
v “Zarządzanie rezerwacjami danych za pomocą funkcji komponentu TurboIntegrator” na
stronie 156
v “Zarządzanie rezerwacjami danych za pomocą funkcji interfejsu API programu TM1” na
stronie 161

Sposób interakcji rezerwacji danych z innymi funkcjami programu
TM1
Szczegółowe informacje na temat interakcji rezerwacji danych z innymi funkcjami programu
TM1, takie jak rozmieszczenie danych, procesy komponentu TurboIntegrator i
zabezpieczenia, zawiera sekcja “Działanie rezerwacji danych w połączeniu z innymi
funkcjami programu TM1” na stronie 148.
Nakładka bezpieczeństwa działa także z DR. Więcej informacji zawiera sekcja Rozdział 10,
“Nakładka zabezpieczeń”, na stronie 167.

Narzędzia monitorowania rezerwacji danych
Program Server Explorer, program narzędziowy TM1Top, Dziennik kontroli programu TM1
oraz pewne funkcje komponentu TurboIntegrator oraz interfejsu API umożliwiają
monitorowanie rezerwacji danych i/lub przypisań. Szczegółowe informacje zawiera sekcja
“Monitorowanie rezerwacji danych” na stronie 154.

Tryby rezerwacji danych
Tryby rezerwacji danych umożliwiają konfigurowanie funkcji rezerwacji danych w zależności
od sposobu, w jaki użytkownik chce kontrolować dostępem do zapisu danych. Po włączeniu
funkcji rezerwacji danych dla kostki istnieje możliwość wyboru jednego z dostępnych trybów
rezerwacji danych.
Dostępne tryby rezerwacji danych są następujące:
v Wył. (OFF)
v Wymagana (REQUIRED)
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v Wymagana/współużytkowana (REQUIREDSHARED)
v Dozwolona (ALLOWED)
Domyślnie tryb rezerwacji danych dla wszystkich kostek jest wyłączony (OFF).
Tryb rezerwacji danych należy skonfigurować osobno dla każdej kostki, wprowadzając w tym
celu w kostce sterującej }CubeProperties we właściwości kostki DataReservationMode
słowo kluczowe określające dany tryb. Więcej szczegółów zawiera sekcja “Właściwość
DataReservationMode” na stronie 152.

Tryb Wymagana
Tryb Wymagana (REQUIRED) powoduje wyłączenie dostępu do zapisu dla wszystkich
użytkowników w całej kostce i wymaga jawnego przypisania rezerwacji danych dla
dowolnego użytkownika wymagającego dostępu do zapisu do tej kostki.
Na przykład użytkownik musi mieć rezerwacje danych dla komórki, aby móc zapisać do tej
komórki.
Ten tryb można ustawić, wprowadzając w kostce sterującej }CubeProperties wartość
REQUIRED dla określonej kostki.

Tryb Wymagana/współużytkowana
Tryb Wymagana/współużytkowana (REQUIREDSHARED) to wariant trybu REQUIRED, w
którym możliwe jest nakładanie się rezerwacji przypisywanych różnym użytkownikom.
Pozostałe ustawienia związane z tym trybem są takie same jak w trybie REQUIRED.
Ten tryb można ustawić, wprowadzając w kostce sterującej }CubeProperties wartość
REQUIREDSHARED dla określonej kostki.
Tryb REQUIREDSHARED został zaimplementowany w celu umożliwienia zastosowania
nakładających żądań zapewniających możliwość edycji wielu węzłów w aplikacjach
programu IBM Cognos TM1. Jest to tryb domyślny przypisany do rezerwacji danych we
wszystkich kostkach reprezentowanych przez widoki kostki lub zależności wprowadzane
ręcznie w aplikacjach programu TM1.
W trybie REQUIRED serwer TM1 ogranicza dostęp do zapisu do przekroju, zezwalając na
zarezerwowanie danego węzła tylko przez jednego użytkownika w danym czasie. W trybie
REQUIREDSHARED aplikacja musi w razie konieczności wymusić takie ograniczenie.
Na przykład: tryb REQUIREDSHARED można zastosować w celu umożliwienia dostępu
wielu użytkowników do tego samego węzła skonsolidowanego. Może jednak zajść
konieczność ograniczenia w aplikacji dostępu do węzłów-liści konsolidacji poprzez
przypisanie praw TM1 do powiązanych elementów. Przykład takiej sytuacji został
przedstawiony w następującej hierarchii.
Tabela 2. Przykładowa hierarchia, w której dla rezerwacji danych zastosowano tryb
REQUIREDSHARED
Konsolidacja: New England

Użytkownik A

Węzły-liście:

MA

Dostęp do zapisu Prawo do odczytu

CT

Dostęp do zapisu Prawo do odczytu

VT

Dostęp do zapisu Prawo do odczytu

Użytkownik B

Rozdział 9. Stosowanie rezerwacji danych
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Tabela 2. Przykładowa hierarchia, w której dla rezerwacji danych zastosowano tryb
REQUIREDSHARED (kontynuacja)
Konsolidacja: New England

Użytkownik A

Użytkownik B

NH

Prawo do
odczytu

Dostęp do zapisu

RI

Prawo do
odczytu

Dostęp do zapisu

ME

Prawo do
odczytu

Dostęp do zapisu

Aplikacja może ograniczyć dostęp do zapisu węzłów-liści MA, CT i VT dla Użytkownika A
oraz do węzłów NH, RI i ME dla Użytkownika B. Takie ograniczenie może zostać
wymuszone po zastosowaniu zabezpieczeń na poziomie elementu. Zarówno Użytkownik A
jak i Użytkownik B może uzyskać rezerwację danych współużytkowanych w konsolidacji o
nazwie New England. Rezerwacja umożliwi obu użytkownikom dostęp do zapisu w
przekroju, podczas gdy zabezpieczenia bazowe będą ograniczały dostęp do zestawu
węzłów-liści każdego z użytkowników.

Tryb Dozwolona
Tryb ALLOWED zapewnia dostęp do zapisu, na podstawie zabezpieczeń, wszystkim
użytkownikom w całej kostce, a jednocześnie pozwala wybiórczo ograniczyć dostęp do
zapisu do obszaru kostki, przypisując rezerwacje danych do poszczególnych użytkowników
odpowiednio do potrzeb.
Tryb ALLOWED pozwala na przykład na zastosowanie rezerwacji danych do pozostawienia
sekcji kostki dla konkretnego użytkownika, zachowując dostęp do zapisu w pozostałej części
kostki dla wszystkich pozostałych użytkowników.
Ten tryb można ustawić, wprowadzając w kostce sterującej }CubeProperties wartość
ALLOWED dla określonej kostki.

Działanie rezerwacji danych w połączeniu z innymi funkcjami programu
TM1
W tej sekcji opisano sposób interakcji rezerwacji danych z innymi funkcjami programu TM1,
takimi jak zabezpieczenia, rozmieszczanie danych, procesy komponentu TurboIntegrator (TI)
oraz przestrzenie prywatne.

Rezerwacje danych i zabezpieczenia
Rezerwacja danych różni się do zabezpieczeń programu TM1 w następujący sposób
v Rezerwacja danych nie powoduje nadpisania przypisań zabezpieczeń programu TM1, a
jedynie dodaje następną warstwę ograniczeń zapisu ponad standardowymi
zabezpieczeniami dla obiektów kostki.
v Rezerwacja danych ma zastosowanie do poszczególnych użytkowników, podczas gdy
zabezpieczenia programu TM1 mają zastosowanie do grup użytkowników.
v Rezerwacja danych nakłada ograniczenia wyłącznie na dane kostki oraz poszczególnych
użytkowników. Nie umożliwia ona sterowania żadnych innych obiektów programu TM1.
Działanie to jest takie samo zarówno w przypadku trybów rezerwacji danych REQUIRED i
ALLOWED.
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Rezerwacje danych oraz interfejs użytkownika programu TM1
Rezerwacja danych ma wpływ na wygląd komórek w widoku kostki we wszystkich
interfejsach pozostałych użytkowników programu TM1, takich jak program Server Explorer,
TM1 Perspectives oraz TM1 Web.
Działanie to różni się w zależności od trybu rezerwacji danych.

Tryb REQUIRED
W przypadku, gdy kostkę skonfigurowano w celu stosowania rezerwacji danych w trybie
REQUIRED, wszystkie komórki pojawiają się na szarym tle i są niedostępne do zapisu, z
wyjątkiem komórek zawartych w regionie rezerwacji danych użytkownika. Tylko komórki
należące do rezerwacji danych dla bieżącego użytkownika będą dostępne do zapisu i pojawią
się na białym tle.

Tryb ALLOWED
W przypadku, gdy kostkę skonfigurowano w celu stosowania rezerwacji danych w trybie
ALLOWED, wszystkie komórki stają się dostępne do zapisu, w zależności od zabezpieczeń, i
pojawiają się na białym tle, z wyjątkiem komórek zawartych w rezerwacjach danych
pozostałych użytkowników. Komórki zarezerwowane przez innych użytkowników pojawiają
się na szarym tle i nie są dostępne do zapisu.
Szczegółowe informacje na temat sprawdzania, czy komórka jest częścią rezerwacji danych,
zawiera sekcja “Wyświetlanie statusu komórki rezerwacji danych w programie Server
Explorer” na stronie 154.

Rezerwacje danych oraz rozmieszczenie danych
Rozmieszczanie danych działa w taki sam sposób, jak poprzednio — komórki niedostępne do
zapisu, np. komórki obliczane lub komórki wstrzymane, są pomijane w procesie
rozmieszczania. Jeśli użytkownik dysponuje rezerwacją danych i wykonuje operację
rozmieszczania danych, tylko komórki w tym regionie rezerwacji danych użytkownika są
uważane za dostępne do zapisu. Pozostałe komórki są pomijane.
Działanie to jest takie samo zarówno w przypadku trybów rezerwacji danych REQUIRED i
ALLOWED.

Rezerwacje danych oraz procesy i zestawy procesów
komponentu TurboIntegrator
Stosując rezerwację danych oraz uruchamiając interaktywne (niezaplanowane) oraz
zaplanowane zestawy procesów/procesy komponentu TurboIntegrator (TI), należy brać pod
uwagę następujące kwestie:
Niekiedy działanie to różni się w zależności od używanego trybu rezerwacji danych oraz tego,
czy zestaw procesów jest uruchamiany w sposób interaktywny, czy zaplanowany.

Interaktywne procesy i zestawy procesów
Kiedy użytkownik interaktywnie uruchomi proces lub zestaw procesów, na przykład za
pośrednictwem interfejsu użytkownika programu TM1, wówczas ten proces/zestaw procesów
działa jako ten użytkownik.
v W przypadku trybu REQUIRED oznacza to, że proces/zestaw procesów ma dostęp do
zapisu tylko do danych zdefiniowanych w rezerwacjach danych wstrzymanych przez tego
użytkownika.
Rozdział 9. Stosowanie rezerwacji danych
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v W przypadku trybu ALLOWED proces/zestaw procesów ma dostęp do zapisu do dowolnej
komórki zawartej w rezerwacji danych dla tego użytkownika, lub ma odpowiednie
uprawnienia do tego użytkownika, lecz proces/zestaw procesów nie może zapisywać do
komórek zawartych w rezerwacji danych innego użytkownika.
Poniższe działanie to jest takie samo zarówno w przypadku trybów rezerwacji danych
REQUIRED i ALLOWED.
v Jeśli operacja zapisu w procesie/zestawie procesów jest w konflikcie z rezerwacją danych
innego użytkownika, wówczas proces/zestaw procesów kończy się niepowodzeniem i
wyświetlany jest komunikat o błędzie.
v W celu uruchomienia procesu powodującego pozyskanie i zwolnienie rezerwacji danych
użytkownik uruchamiający proces musi należeć do grupy użytkowników, dla których
możliwość ManageDataReservation ustawiono na wartość GRANT.

Zaplanowane zestawy procesów
W przypadku automatycznego uruchomienia zestawu procesów jest on uruchamiany jako
zestaw procesów dla użytkownika będącego administratorem. Z tego względu zestaw
procesów może nie mieć dostępu do zapisu do niektórych komórek, o ile komórki te należą
do rezerwacji danych innego użytkownika.
W przypadku napotkania przez zaplanowany zestaw procesów konfliktu działanie równi się w
zależności od użytego dla kostki trybu rezerwacji danych.
v W trybie REQUIRED jeśli operacja zapisu w zaplanowanym zestawie procesów jest w
konflikcie z rezerwacją danych, zestaw procesów kończy się niepowodzeniem.
Aby udostępnić zarezerwowane komórki do zapisu dla zaplanowanego zestawu procesów
w przypadku stosowania rezerwacji danych w trybie REQUIRED, należy obsłużyć tę
operację programowo w procesie komponentu TurboIntegrator, umożliwiając
użytkownikowi o uprawnieniach administratora zapis w zarezerwowanych komórkach.
Proces komponentu TurboIntegrator można modyfikować w celu pozyskiwania i
zwalniania niezbędnych rezerwacji danych dla administratora lub tymczasowo
wyłączyć/włączyć za pośrednictwem procesu funkcję rezerwacji danych dla odpowiednich
kostek.
v W trybie ALLOWED jeśli operacja zapisu w zaplanowanym zestawie procesów jest w
konflikcie z rezerwacją danych, zestaw procesów wycofuje dane i oczekuje na zwolnienie
rezerwacji. Po zwolnieniu rezerwacji zestaw procesów ponawia operację.
Użytkownik nie może anulować oczekującego zestawu procesów, zmieniając tryb
rezerwacji danych na REQUIRED lub WYŁ. Zestaw procesów będzie oczekiwał na
wystąpienie jednego z następujących zdarzeń.
– Zwolnienie rezerwacji danych, która blokuje zestaw procesów, tak aby zestaw procesów
mógł być kontynuowany.
– Anulowanie zestawu procesów za pomocą programu narzędziowego TM1.
– Zamknięcie serwera w celu anulowania zestawu procesów.
– Dezaktywacja zaplanowanego zestawu procesów.

Rezerwacje danych i przestrzenie prywatne
W kontekście uzyskiwania i zwalniania rezerwacji danych w konkretnej kostce, gdy
jednocześnie wprowadzane są dane do przestrzeni prywatnych w tej samej kostce, należy
wziąć pod uwagę następujące uwarunkowania.
Rezerwacje danych mają zastosowanie do podstawowej wersji kostki i wszystkich przestrzeni
prywatnych utworzonych z tej kostki.
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Następujące zasady działania przestrzeni prywatnej mają zastosowanie tylko do rezerwacji
danych w trybie REQUIRED.
v Jeśli dla kostki włączona jest funkcja rezerwacji danych, należy zastosować rezerwacje
danych w tej kostce, aby możliwe było zapisywanie do danych podstawowych lub
prywatnej tej kostki.
Na przykład, jeśli użytkownik ma rezerwację danych w kostce Sprzedaż, to w dowolnej
przestrzeni prywatnej utworzonej z kostki Sprzedaż użytkownik ten może zapisywać dane
tylko do tego samego zestawu komórek.
v Jeśli rezerwacja danych dla kostki została zwolniona, użytkownik nie może zapisywać w
przestrzeniach prywatnych tej kostki.
v Możliwe jest zatwierdzenie przestrzeni prywatnej w danych podstawowych po zwolnieniu
rezerwacji danych, jednak wówczas zmienione wartości komórek niezarezerwowanych dla
użytkownika zostaną usunięte, zmiany zostaną utracone i zgłoszone zostaną błędy. Aby
pomyślnie zatwierdzić edytowane wartości w danych podstawowych, należy najpierw
ponownie uzyskać wymagane rezerwacje danych w tej kostce, a dopiero potem podjąć
próbę zatwierdzenia przestrzeni prywatnej.

Rezerwacje danych, przestrzenie prywatne i kolejka zadań
Jeśli używane są rezerwacje danych z przestrzeniami prywatnymi oraz funkcja kolejki zadań,
wówczas w zależności od trybu rezerwacji danych w kostce przy zatwierdzaniu danych z
przestrzeni prywatnej w danych podstawowych obowiązują następujące reguły.
v W trybie REQUIRED wszystkie niezbędne rezerwacje danych muszą być utrzymywane do
czasu zakończenia operacji zapisanej w kolejce, aby dane z przestrzeni prywatnej zostały
pomyślnie zapisane w danych podstawowych. Jeśli niezbędne rezerwacje danych zostaną
zwolnione zanim kolejka zadań zapisze dane lub jeśli napotkany zostanie konflikt
rezerwacji danych, wartości w kolidujących komórkach nie zostaną zapisane.
v W trybie ALLOWED, jeśli operacja zatwierdzania przestrzeni prywatnej w kolejce zadań
koliduje z rezerwacją danych, kolejka zadań wycofuje dane tej operacji i oczekuje na
zwolnienie kolidującej rezerwacji. Wszystkie zadania w kolejce zadań będą zablokowane,
dopóki oczekujące zadanie będzie można kontynuować. Jedynym sposobem na
odblokowanie kolejki zadań jest zwolnienie kolidujących rezerwacji danych.

Włączanie rezerwacji danych
Domyślnie funkcja rezerwacji danych jest wyłączona. Aby było możliwe używanie
pokrewnych funkcji komponentu TurboIntegrator (TI) i interfejsu API do zarządzania
rezerwacjami danych, administrator musi włączyć i skonfigurować tę funkcję.
Przed przystąpieniem do korzystania z rezerwacji danych musisz:
v Włączyć funkcję dla poszczególnych kostek (skonfigurowanych w kostce sterującej
}CubeProperties).
Więcej szczegółów zawiera sekcja “Włączanie rezerwacji danych dla kostek” na stronie
152.
v Zezwolić grupom użytkowników na zarządzanie, pozyskiwanie i zwalnianie rezerwacji
danych dla siebie samych oraz dla innych użytkowników (konfiguracji dokonuje się w
oknie Przypisania możliwości).
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja “Włączanie grup użytkowników w
celu zarządzania rezerwacjami danych” na stronie 153).
Po włączeniu definiowania reguł dla kostki funkcja ta ma zastosowanie do wszystkich
użytkowników tej kostki, lecz może być zarządzana wyłącznie przez członków grup
użytkowników, którym udzielono odpowiedniego uprawnienia w oknie Przypisania
możliwości.
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Włączanie rezerwacji danych dla kostek
Właściwość DataReservationMode w kostce sterującej }CubeProperties umożliwia włączanie
lub wyłączanie rezerwacji danych dla określonej kostki.
Więcej informacji na temat kostki sterującej }CubeProperties zawiera sekcja „Kostki
sterujące” w dokumentacji TM1 Operations.

Procedura
1. W programie Server Explorer kliknij menu Widok, a następnie kliknij, aby wybrać opcję
Wyświetl obiekty sterujące.
Wszystkie kostki sterujące TM1 Cognos pojawiają się w programie Server Explorer z
prefiksem w postaci prawego nawiasu klamrowego }.Na przykład: }CubeProperties.
2. W panelu Drzewo programu Server Explorer, kliknij aby rozwinąć węzeł Cubes, a
następnie kliknij dwukrotnie kostkę sterującą }CubeProperties.
3. Wprowadź wartość dla jednego z dostępnych trybów rezerwacji danych na przecięciu
elementu DataReservationMode (właściwość) oraz nazwy kostki w celu włączenia funkcji
rezerwacji danych dla tej kostki.

Właściwość DataReservationMode
Właściwość DataReservationMode używa poniższych wartości zastosowanych w kostce
sterującej }CubeProperties do skonfigurowania funkcji rezerwacji danych dla pojedynczych
kostek.
Wartości te należy wprowadzić do kostki sterującej }CubeProperties w języku angielskim.
Wartości słów kluczowych nie podlegają tłumaczeniu.
Szczegółowe informacje na temat różnic między poszczególnymi trybami rezerwacji danych
zawiera sekcja “Działanie rezerwacji danych w połączeniu z innymi funkcjami programu
TM1” na stronie 148.
Wartość

Opis

OFF

Powoduje wyłączenie funkcji rezerwacji danych dla określonej
kostki.
Wartością domyślną jest OFF.

REQUIRED

Powoduje ustawienie funkcji rezerwacji danych na tryb
REQUIRED dla określonej kostki.
Ten tryb powoduje wyłączenie dostępu do zapisu dla wszystkich
użytkowników w całej kostce i wymaga jawnego przypisania
rezerwacji danych dla dowolnego użytkownika wymagającego
dostępu do zapisu do tej kostki.
Na przykład użytkownik musi mieć rezerwacje danych dla
komórki, aby móc zapisać do tej komórki.
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Wartość

Opis

REQUIREDSHARED

Powoduje ustawienie funkcji rezerwacji danych na tryb
REQUIREDSHARED dla określonej kostki.
Jest to wariant trybu REQUIRED, w którym możliwe jest
nakładanie się rezerwacji danych dla różnych użytkowników.
Pozostałe ustawienia związane z tym trybem są takie same jak w
trybie REQUIRED.
Tryb REQUIREDSHARED został zaimplementowany w celu
umożliwienia zastosowania nakładających żądań zapewniających
możliwość edycji wielu węzłów w aplikacjach programu IBM
Cognos TM1. Jest to tryb domyślny przypisany do rezerwacji
danych we wszystkich kostkach reprezentowanych przez widoki
kostki lub zależności wprowadzane ręcznie w aplikacjach programu
TM1.
W trybie REQUIRED serwer TM1 ogranicza dostęp do zapisu do
przekroju, zezwalając na zarezerwowanie danego węzła tylko przez
jednego użytkownika w danym czasie. W trybie
REQUIREDSHARED aplikacja musi w razie konieczności
wymusić takie ograniczenie.

ALLOWED

Powoduje ustawienie funkcji rezerwacji danych na tryb
ALLOWED dla określonej kostki.
Ten tryb zapewnia dostęp do zapisu, na podstawie zabezpieczeń,
wszystkim użytkownikom w całej kostce, a jednocześnie pozwala
wybiórczo ograniczyć dostęp do zapisu do obszaru kostki,
przypisując rezerwacje danych do poszczególnych użytkowników
odpowiednio do potrzeb.
Tryb ALLOWED pozwala na przykład na zastosowanie rezerwacji
danych do pozostawienia sekcji kostki dla konkretnego
użytkownika, zachowując dostęp do zapisu w pozostałej części
kostki dla wszystkich pozostałych użytkowników.

Włączanie grup użytkowników w celu zarządzania rezerwacjami
danych
Poniższe możliwości w oknie Przypisania możliwości programu TM1 pozwalają członkom
grupy użytkowników na zarządzanie (pozyskiwanie i zwalnianie) rezerwacji danych dla nich
oraz dla innych użytkowników.
Możliwości te konfiguruje się dla całej grupy użytkowników, nie zaś dla poszczególnych
użytkowników z osobna. Aby możliwe było zastosowanie możliwości, użytkownik musi być
członkiem grupy.
Uwaga: Tylko administratorzy programu TM1 mają dostęp do okna Przypisania możliwości.
Więcej informacji na temat okna Przypisania możliwości zawiera dokumentacja TM1
Operations.
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Możliwość

Opis

ManageDataReservation

Pozwala członkom grupy na pozyskiwanie i zwalnianie rezerwacji
danych.
Ta możliwość obejmuje cały serwer. Możliwości nie można
zastosować do określonych kostek ani użytkowników.
Ta możliwość jest zawsze ustawiana na wartość GRANT w
przypadku grup standardowych ADMIN, DataAdmin i
SecurityAdmin i nie może być modyfikowana.
Wartości dla grup użytkowników niebędących administratorami:
DENY - Domyślna wartość dla wszystkich grup użytkowników
niebędących administratorami.
GRANT- Włącza tę możliwość dla grupy użytkowników.

DataReservationOverride

Pozwala członkom grupy na zwalnianie rezerwacji wstrzymanych
przez innych użytkowników.
Ta możliwość jest zawsze ustawiana na wartość GRANT w
przypadku grup standardowych ADMIN, DataAdmin i
SecurityAdmin i nie może być modyfikowana.
Wartości dla grup użytkowników niebędących administratorami:
DENY - Domyślna wartość dla wszystkich grup użytkowników
niebędących administratorami.
GRANT- Włącza tę możliwość dla grupy użytkowników.

Procedura
1. W programie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy serwer, a następnie
wybierz opcję Przypisania możliwości.
2. W oknie Przypisania możliwości, wprowadź wartości dla możliwości
ManageDataReservation i DataReservationOverride na przecięciu z grupą
użytkowników, która ma zostać skonfigurowana.

Monitorowanie rezerwacji danych
Poniższe narzędzia można stosować do monitorowania rezerwacji danych i statusu.
v Program Server Explorer
v Program narzędziowy TM1 Top
v Dziennik kontroli programu TM1
v Funkcje komponentu TurboIntegrator i interfejsu API

Wyświetlanie statusu komórki rezerwacji danych w programie
Server Explorer
Status dowolnej komórki w widoku kostki w programie Server Explorer można sprawdzić w
następujący sposób:
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Procedura
W programie Server Explorer otwórz widok kostki, kliknij prawym przyciskiem myszy
komórkę, a następnie kliknij opcję Edytuj status.
Zostanie wyświetlone okno z komunikatem informującym o możliwości edycji komórki lub o
braku takiej możliwości z powodu istniejącej rezerwacji danych lub występowania innego
ograniczenia dostępu do danych.

Korzystanie z programu narzędziowego TM1 Top do
monitorowania wątków oczekujących na rezerwację danych
Programu narzędziowego TM1 Top można użyć do monitorowania wątków oczekujących na
rezerwację danych do zwolnienia. Wszelkie wątki w tym stanie są wyświetlane w programie
TM1 Top wraz z wartością zwolnienia rezerwacji danych w polu Stan:
Wait:DRR
Więcej szczegółowych informacji na temat stanów oczekiwania programu narzędziowego
TM1 Top zawiera sekcja „Informacje o stanach przetwarzania wątków” w rozdziale
„Monitorowanie systemu i wydajności” w publikacji TM1 Operations.

Korzystanie z Dziennika kontroli do monitorowania zdarzeń
rezerwacji danych
Jeśli włączono protokołowanie dla serwera TM1, serwer Cognos TM1będzie rejestrował
zdarzenia rezerwacji danych. Następnie można używać Dziennika kontroli programu TM1 do
wprowadzania zapytań i wyświetlania historii przypisań rezerwacji danych.
Więcej informacji na temat korzystania z Dziennika kontroli programu TM1 zawiera rozdział
„Monitorowanie systemu i wydajności” w dokumentacji TM1 Operations.
Poniższa tabela zawiera pięć zdarzeń Dziennika kontroli, specyficznych dla rezerwacji
danych.
Zdarzenie Dziennika kontroli

Opis zdarzenia

Ustawiana właściwość:
CubeDataReservationEnable

Rejestrowana po zmianie wartości właściwości
CubeDataReservationEnable dla kostki.

Rezerwacja danych: pozyskane

Rejestrowane podczas pozyskiwania rezerwacji
danych.

Rezerwacja danych: zwolnione

Rejestrowane podczas zwalniania rezerwacji
danych.

Rezerwacja danych: wycofanie pozyskania

Rejestrowane w przypadku wycofania
pozyskiwania rezerwacji.

Rezerwacja danych: wycofanie zwolnienia

Rejestrowane w przypadku wycofania zwolnienia
rezerwacji.

Uwagi dotyczące zdarzeń wycofywania
v Wycofanie operacji pozyskania rezerwacji danych oznacza zwolnienie rezerwacji.
v Wycofanie operacji zwolnienia rezerwacji danych oznacza pozyskanie rezerwacji.
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Generowanie zapytań o zdarzenia rezerwacji danych
Wszystkie zdarzenia rezerwacji danych są powiązane z obiektem kostki TM1 i dlatego są
pogrupowane jako zdarzenia kostki w Dzienniku kontroli. Możliwe jest generowanie zapytań
o te zdarzenia w oknie Dziennik kontroli, zgodnie z poniższym opisem.

Procedura
1.
2.
3.
4.

W programie Server Explorer otwórz okno Dziennik kontroli.
W sekcji Typ zdarzenia wybierz opcję Obiekt.
Ustaw pole Typ obiektu na wartość Kostka.
Ustaw listę rozwijaną Zdarzenie na jedno z typów zdarzeń rezerwacji danych.

5. Uruchom zapytanie.

Korzystanie z funkcji komponentu TurboIntegrator oraz
interfejsu API do monitorowania rezerwacji danych
W ramach rozwiązań niestandardowych poniższych funkcji komponentu TM1
TurboIntegrator i interfejsu API można użyć do programowej interakcji obiektów kostki i
pobrania informacji na temat pokrewnych rezerwacji danych dla każdej z kostek.
v TurboIntegrator — “CubeDataReservationGet” na stronie 159.
v TM1 API — “TM1DataReservationGetAll” na stronie 164.

Zarządzanie rezerwacjami danych za pomocą funkcji komponentu
TurboIntegrator
Możliwe jest użycie poniższych funkcji komponentu TurboIntegrator (TI) do programowego
pozyskania, zwolnienia i zarządzania rezerwacjami danych.
v
v
v
v
v

CubeDataReservationAcquire
CubeDataReservationRelease
CubeDataReservationReleaseAll
CubeDataReservationGet
CubeDataReservationGetConflicts

Rezerwacje danych są definiowane przez określoną kostkę, użytkownika i krotkę
(uporządkowaną listę elementów).

CubeDataReservationAcquire
CubeDataReservationAcquire umożliwia pozyskanie rezerwacji danych dla określonej kostki,
użytkownika i krotki.
Jest funkcją TurboIntegrator, która jest poprawna tylko w procesach TurboIntegrator.

Składnia
CubeDataReservationAcquire(Cube, User, bForce, Address, [AddressDelimiter])

156

TM1 dla programistów

Argument

Opis

Cube

Nazwa kostki.

Argument

Opis

User

Nazwa właściciela nowej rezerwacji.
Podana nazwa użytkownika zostanie sprawdzona pod kątem poprawności w
celu upewnienia się, że nazwa tego użytkownika istnieje.

bForce

Wartość boolowska określająca zachowanie w przypadku konfliktu między
żądaną rezerwacją a rezerwacją już istniejącą.
Ustawienie wartości 0 (fałsz) powoduje odrzucenie żądania w sytuacji
konfliktu z istniejącą rezerwacją.
W przypadku ustawienia wartości 1 (prawda), jeśli użytkownik
uruchamiający komponent TurboIntegrator dysponuje możliwością
DataReservationOverride, rezerwacje, co do których występuje konflikt, są
zwalniane, zaś rezerwacja żądana jest udzielana.

Address

Dzielony na leksemy łańcuch stanowiący sekwencję nazw elementów
definiujących krotkę. Kolejność musi odpowiadać oryginalnej kolejności
wymiarów kostki.
Wszystkie komórki w kostce zawarte w krotce składają się na rezerwowany
region. Można wybrać po jednym elemencie z każdego wymiaru lub użyć
pustego łańcucha między separatorami w celu wybrania całego wymiaru. W
zależności od położenia elementu w hierarchii żądanie rezerwuje
pojedynczą komórkę, przekrój lub całą kostkę.

AddressDelimiter

Opcjonalny łańcuch znaków używany do oddzielania nazw elementów w
parametrze Address.
Wartością domyślną jest „|”.

Wartość zwracana
Boolowska — zwraca wartość prawda w przypadku pomyślnego pozyskania.

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

Poniższy przykład ilustruje ustawienie parametru bForce na wartość 1 w celu wymuszenia
żądania DR w przypadku wystąpienia konfliktu, oraz użycie innego znaku separatora dla
parametru AddressDelimiter.
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User2’,1,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationRelease
CubeDataReservationRelease powoduje zwolnienie określonej rezerwacji danych.
Jest funkcją TurboIntegrator, która jest poprawna tylko w procesach TurboIntegrator.
Jeśli podany użytkownik i właściciel rezerwacji są różni, wówczas zwolnienie powiedzie się
tylko pod warunkiem, że dla podanego użytkownika włączono możliwość
DataReservationOverride.
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Składnia
CubeDataReservationRelease(Cube, User, Address,[AddressDelimiter])
Argument

Opis

Cube

Nazwa kostki.

User

Nazwa właściciela rezerwacji.
Podana nazwa użytkownika zostanie sprawdzona pod kątem poprawności
w celu upewnienia się, że nazwa tego użytkownika istnieje.

Address

Dzielony na leksemy łańcuch stanowiący sekwencję nazw elementów
definiujących krotkę. Kolejność musi odpowiadać oryginalnej kolejności
wymiarów kostki.

AddressDelimiter

Opcjonalny łańcuch znaków używany do oddzielania nazw elementów w
parametrze Address.
Wartością domyślną jest „|”.

Wartość zwracana
Boolowska — zwraca wartość prawda w przypadku pomyślnego zwolnienia.

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

Poniższy przykład ilustruje użycie innego znaku dla parametru AddressDelimiter.
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User2’,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationReleaseAll
CubeDataReservationReleaseAll powoduje zwolnienie istniejących rezerwacji danych.
Jest funkcją TurboIntegrator, która jest poprawna tylko w procesach TurboIntegrator.
Zostaną zwolnione wszystkie rezerwacje w pełni zawarte w podanym adresie, odpowiadające
filtrowi użytkownika. Pusty filtr użytkownika odpowiada wszystkim użytkownikom.
Jeśli podany filtr użytkownika jest różny od użytkownika uruchamiającego proces
TurboIntegrator, wówczas musi być włączona możliwość DataReservationOverride.
Niepodanie wartości filtru użytkownika lub podanie samych znaków wieloznacznych w polu
adresu spowoduje zwolnienie wszystkich rezerwacji.

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

Opis

Cube

Nazwa kostki.

Argument

Opis

UserFilter

Filtr nazw użytkowników umożliwiający dopasowanie do istniejących
rezerwacji.

Address

Dzielony na leksemy łańcuch stanowiący sekwencję nazw elementów
definiujących krotkę. Kolejność musi odpowiadać oryginalnej kolejności
wymiarów kostki.

AddressDelimiter

Opcjonalny łańcuch znaków używany do oddzielania nazw elementów w
parametrze Address.
Wartością domyślną jest „|”.

Wartość zwracana
Boolowska — zwraca wartość prawda w przypadku braku błędów.

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

Poniższy przykład ilustruje zwolnienie wszystkich rezerwacji w określonej kostce dla
wszystkich użytkowników.
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’’,’||’);

CubeDataReservationGet
CubeDataReservationGet znajduje istniejące rezerwacje dla określonej kostki, dla wszystkich
lub tylko dla wybranego użytkownika.
Jest funkcją TurboIntegrator, która jest poprawna tylko w procesach TurboIntegrator.

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

Opis

Index

Indeks pętli oparty na jedności, służący do iteracji rezerwacji dla określonej
kostki.

Cube

Nazwa kostki do przeszukiwania.

User

Nazwa właściciela rezerwacji do użycia jako filtr.
W przypadku pozostawienia tej wartości pustej funkcja zwraca rezerwacje
dla dowolnego właściciela.
Jeśli podano nazwę, funkcja filtruje wyniki, ograniczając je do tylko tego
jednego właściciela.

AddressDelimiter

Opcjonalny łańcuch znaków używany do oddzielania nazw elementów w
zwracanym parametrze Address.
Wartością domyślną jest „|”.
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Wartość zwracana
Address — godzina utworzenia rezerwacji, nazwa właściciela rezerwacji oraz adres elementu
rezerwacji. Godzina utworzenia jest pierwszą pozycją, po której następuje separator, następnie
ID użytkownika, separator, ID elementów oddzielone separatorami w kolejności
odpowiadającej wymiarom w kostce (w kolejności oryginalnej).
Pusty łańcuch jest zwracany w przypadku braku wpisu dla podanego indeksu.
Format zwracanej wartości to:
[creation time][delimiter][owner
name][delimiter][element1][delimiter][element2][delimiter]...[elementN]
Na przykład:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Uwaga: Rezerwacje mogą ulec zmianie w trakcie iteracji listy rezerwacji, dlatego nie
gwarantuje się użycia indeksu w celu podania pełnej listy rezerwacji. Rezerwacje można
dodawać i usuwać z dowolnego położenia na liście, tak że mogą być one pomijane lub
powtarzane podczas zapętlania wartości indeksu.
W przypadku podania filtru właściciela indeks ma zastosowanie wyłącznie do członków
filtrowanej listy. Jeśli lista rezerwacji obejmuje właścicieli w następującym porządku: User1,
User1, User2 oraz jeśli żądanie określa właściciela User2, wówczas indeks wynoszący 1
spowoduje pobranie trzeciego członka listy.

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

Poniższy przykład ilustruje znajdowanie wszystkich rezerwacji, których właścicielem jest
użytkownik Fred Bloggs, w kostce Expense Input, oraz wykonanie na nich „czegoś
pożytecznego”:
vIndex = 1;
vCube = ’Expense Input’;
vUserFilter = ’Fred Bloggs’;
vDelim = ’|’;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
WHILE (vAddress @<> ’’);
vSep1 = SCAN( vDelim, vAddress);
vDRUser = SUBST( vAddress, 1, vSep1 - 1);
vDRAddress = SUBST( vAddress, vSep1 + 1, LONG(vDRAddress) - vSep1);
#
do something meaningful with the
user and reservation address here
vIndex = vIndex + 1;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
END;

CubeDataReservationGetConflicts
CubeDataReservationGetConflicts znajduje istniejące rezerwacje dla określonej kostki, które
będą w konflikcie z określonym użytkownikiem, adresem i krotką.
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Jest funkcją TurboIntegrator, która jest poprawna tylko w procesach TurboIntegrator.

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

Opis

Index

Indeks pętli, oparty na jedności, służący do iteracji konfliktów
spełniających warunki wyszukiwania.

Cube

Nazwa kostki do przeszukiwania.

User

Zapytanie to umożliwia wyszukanie rezerwacji, które będą w konflikcie z
tym użytkownikiem.

Address

Dzielony na leksemy łańcuch stanowiący sekwencję nazw elementów
definiujących krotkę. Kolejność musi odpowiadać oryginalnej kolejności
wymiarów kostki.

AddressDelimiter

Opcjonalny łańcuch znaków używany do oddzielania nazw elementów w
parametrze Address.
Wartość domyślna to „|”.

Wartość zwracana
ConflictAddress — godzina utworzenia rezerwacji, nazwa właściciela rezerwacji oraz adres
elementu rezerwacji. Godzina utworzenia jest pierwszą pozycją, po której następuje separator,
następnie ID użytkownika, separator, ID elementów oddzielone separatorami w kolejności
odpowiadającej wymiarom w kostce (w kolejności oryginalnej).
Pusty łańcuch jest zwracany w przypadku braku wpisu dla podanego indeksu.
Format zwracanej wartości to:
[creation time][delimiter][owner name][delimiter][element1][delimiter]
[element2][delimiter]...[elementN]

Na przykład:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Uwaga: Rezerwacje mogą ulec zmianie w trakcie iteracji listy rezerwacji z konfliktami,
dlatego nie gwarantuje się użycia indeksu w celu podania pełnej listy rezerwacji. Rezerwacje
można dodawać i usuwać z dowolnego położenia na liście, tak że mogą być one pomijane lub
powtarzane podczas zapętlania wartości indeksu.

Zarządzanie rezerwacjami danych za pomocą funkcji interfejsu API
programu TM1
Poniższe funkcje interfejsu API C programu TM1 umożliwiają programowe pozyskanie,
zwolnienie i zarządzanie rezerwacjami danych.
v TM1DataReservationAcquire
v TM1DataReservationRelease
Rozdział 9. Stosowanie rezerwacji danych
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v
v
v
v

TM1DataReservationReleaseAll
TM1DataReservationGetAll
TM1DataReservationGetConflicts
TM1DataReservationValidate

TM1DataReservationAcquire
Żąda rezerwacji danych dla określonej kostki, użytkownika i krotki IBM Cognos TM1.
W przypadku istniejącej rezerwacji, której właścicielem jest inny użytkownik, którego region
nachodzi na żądaną rezerwację, wówczas żądanie rezerwacji zostanie odrzucone, o ile nie
zostanie użyty znacznik bForce. Jeśli znacznik bForce ma wartość „prawda”, zaś użytkownik
obsługujący interfejs API ma możliwość DataReservationOverride, wówczas wszelkie
rezerwacje, co do których występuje konflikt, zostaną zwolnione, zaś nowe rezerwacje
zostaną udzielone.

Składnia
TM1DataReservationAcquire(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient, TM1V
bForce, TM1V elementArray);
Parametr

Opis

hPool

Standardowa pula pamięci używana we wszystkich komendach interfejsu
API.

hCube

Uchwyt kostki, do której uzyskiwany jest dostęp.

hClient

Właściciel, który ma zostać użyty w tej rezerwacji.

bForce

Wartość boolowska określająca zachowanie w przypadku konfliktu między
żądaną rezerwacją a rezerwacją już istniejącą.
Ustawienie wartości 0 (fałsz) powoduje odrzucenie żądania w sytuacji
konfliktu z istniejącą rezerwacją.
Ustawienie wartości 1 (prawda) powoduje, że funkcja zastępuje wszelkie
rezerwacje, co do których występuje konflikt.

elementArray

Tablica uchwytów elementów definiujących krotkę. Kolejność musi
odpowiadać kolejności wymiarów.

Wartość zwracana
Wartość boolowska „prawda” w przypadku pomyślnej realizacji żądania lub wartość „fałsz”
w przeciwnym wypadku.

Możliwe błędy
v
v
v
v
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TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationRelease
Umożliwia zwolnienie istniejących rezerwacji danych dla określonej kostki, użytkownika i
krotki IBM Cognos TM1.
Właściciel używany w parametrze hClient musi odpowiadać użytkownikowi rezerwacji
danych, aby komenda powiodła się. W przeciwnym razie użytkownik wywołujący interfejs
API ma włączoną możliwość DataReservationOverride.
Podane adresy muszą być dokładnie zgodne.

Składnia
TM1DataReservationRelease(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Parametr

Opis

hPool

Standardowa pula pamięci używana we wszystkich komendach interfejsu API.

hCube

Uchwyt kostki, do której uzyskiwany jest dostęp.

hClient

Nazwa właściciela rezerwacji.

elementArray

Tablica uchwytów elementów definiujących krotkę. Kolejność musi
odpowiadać kolejności wymiarów.

Wartość zwracana
Wartość boolowska „prawda” w przypadku pomyślnej realizacji żądania lub wartość „fałsz”
w przeciwnym wypadku. Nieznalezienie rezerwacji stanowi błąd i zwraca wartość „fałsz”.
Niewystarczające uprawnienia są traktowane jako błąd.

Możliwe błędy
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v
v
v
v

TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights
TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationReleaseAll
Umożliwia zwolnienie wielu rezerwacji danych dla określonego użytkownika programu IBM
Cognos TM1.
Podana krotka adresu określa punkt początkowy dla wyszukiwania. Wszystkie rezerwacje,
których właścicielem jest określony użytkownik, zawierające się w regionie zdefiniowanym
przez adres, są zwalniane. Żadna rezerwacja nakładająca się na adres, lecz nie zawierająca się
w pełni, nie jest zwalniana.
Określenie klienta NULL spowoduje usunięcie wszystkich rezerwacji dla wszystkich
użytkowników. Jeśli właściciel jest różny od użytkownika uruchamiającego komendę,
wówczas dla użytkownika musi być włączona możliwość DataReservationOverride. Próby
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wykonania tej komendy dla innego użytkownika lub dla wszystkich użytkowników bez
możliwości nadpisania zostaną odrzucone bez próby wyszukiwania istniejących rezerwacji.
Administrator może zwolnić wszystkie rezerwacje dla kostki, określając klienta NULL i znaki
wieloznaczne dla każdego elementu w adresie.

Składnia
TM1DataReservationReleaseAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Parametr

Opis

hPool

Standardowa pula pamięci używana we wszystkich komendach interfejsu API.

hCube

Uchwyt kostki, do której uzyskiwany jest dostęp.

hClient

Nazwa właściciela rezerwacji.

elementArray

Tablica uchwytów elementów definiujących punkt początkowy dla operacji
zwolnienia. Kolejność musi odpowiadać kolejności wymiarów.

Wartość zwracana
Wartość boolowska „prawda” w przypadku braku błędów.

Możliwe błędy
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights
v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

TM1DataReservationGetAll
Określa, które rezerwacje danych są obecnie wstrzymywane w kostce IBM Cognos TM1.
Parametr klienta jest opcjonalny. Jeśli nie został on podany (parametr ustawiono na wartość
TM1ObjectNull), wówczas zwracane są wszystkie rezerwacje danych w kostce.
W przypadku podania parametru klienta, zwracane są tylko rezerwacje danych wstrzymane
przez tego konkretnego klienta.

Składnia
TM1DataReservationGetAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient);
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Parametr

Opis

hPool

Standardowa pula pamięci używana we wszystkich komendach interfejsu
API.

hCube

Uchwyt kostki, do której uzyskiwany jest dostęp.

Parametr

Opis

hClient

Opcjonalny uchwyt dla użytkownika, dla którego ma zostać
wygenerowane zapytanie.

Wartość zwracana
Tablica danych rezerwacji danych o następującym formacie:
v [1] Nazwa kostki (TM1ValTypeString)
v [2-n] Tablica informacji dot. rezerwacji danych (TM1ValTypeArray)
– [1] Godzina utworzenia
– [2] Nazwa użytkownika (TM1ValTypeString)
– [3-n] Tablica nazw elementów definiujących krotkę (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Nazwa elementu (TM1ValTypeString)

Możliwe błędy
TM1ErrorObjectHandleInvalid

TM1DataReservationGetConflicts
Określa, które rezerwacje obecnie wstrzymywane w kostce IBM Cognos TM1 będą
powodowały konflikt z określonym klientem (użytkownikiem) i adresem.
Ta komenda może być używana do gromadzenia informacji potrzebnych do określenia,
dlaczego próba pozyskania rezerwacji nie powiodła się, przy założeniu, że rezerwacja, która
spowodowała odmowę, nadal obowiązuje.

Składnia
TM1DataReservationGetConflicts(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient, TM1V
elementArray)
Parametr

Opis

hPool

Standardowa pula pamięci używana we wszystkich komendach interfejsu API.

hCube

Uchwyt kostki, do której uzyskiwany jest dostęp.

hClient

Klient (użytkownik) do porównania z bieżącymi użytkownikami rezerwacji.

elementArray

Tablica uchwytów elementu definiujących krotkę do porównania. Kolejność
musi odpowiadać kolejności wymiarów.

Wartość zwracana
Zwraca tablicę danych rezerwacji danych o następującym formacie:
v [1] Nazwa kostki (TM1ValTypeString)
v [2-n] Tablica informacji dot. rezerwacji danych (TM1ValTypeArray)
– [1] Godzina utworzenia
Rozdział 9. Stosowanie rezerwacji danych
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– [2] Nazwa użytkownika (TM1ValTypeString)
– [3-n] Tablica nazw elementów definiujących krotkę (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Nazwa elementu (TM1ValTypeString)

TM1DataReservationValidate
Umożliwia sprawdzenie rezerwacji danych w kostce IBM Cognos TM1.
Wszelkie rezerwacje stanowiące własność klienta (użytkownika), które już nie istnieją,
zostaną usunięte.

Składnia
TM1DataReservationValidate(TM1P hPool, TM1V hCube);
Parametr

Opis

hPool

Standardowa pula pamięci używana we wszystkich komendach interfejsu API.

hCube

Uchwyt kostki, do której uzyskiwany jest dostęp.

Wartość zwracana
Wartość boolowska „prawda”.

Możliwe błędy
TM1ErrorObjectNotFound (niepoprawna kostka)

Kody błędów interfejsu API na potrzeby rezerwacji danych
W poniższej tabeli opisano kody błędów, które mogą być zwracane przez funkcje interfejsu
API IBM Cognos TM1 związane z rezerwacją danych.
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Błąd

Opis

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid

Liczba elementów nie odpowiada liczbie
wymiarów kostki.

TM1ErrorObjectHandleInvalid

Kostka, klient lub uchwyt elementu nie
odwzorowuje istniejącego obiektu.

TM1ErrorCubeKeyInvalid

Podany element nie odpowiada elementowi w
wymiarze w tym położeniu. Element podany za
pośrednictwem konsolidacji zdefiniowanych przez
użytkownika (UDC).

TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

Możliwość stosowania rezerwacji nie jest
nadawana.

TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

Próba zwolnienia rezerwacji, której użytkownik
nie jest właścicielem, oraz bez nadania
możliwości nadpisywania danych.

Rozdział 10. Nakładka zabezpieczeń
Nakładka zabezpieczeń umożliwia ograniczenie użytkownikom możliwości wpisywania
danych do kostki bez powodowania rywalizacji o wymiary kostki i bez konieczności
modyfikowania konfiguracji bazowych zabezpieczeń TM1. Skutkiem zastosowania nakładki
zabezpieczeń jest zablokowanie możliwości zmieniania danych w komórkach przez
wszystkich użytkowników z wyjątkiem administratorów. Podobnie jak w przypadku
zabezpieczeń komórek nakładka bezpieczeństwa może definiować ograniczenia obowiązujące
w odniesieniu tylko do niektórych wymiarów kostki danych.
Nakładka zabezpieczeń nie ma zastosowania do użytkownika administracyjnego. Kostka
nakładki zabezpieczeń jest traktowana jako kostka zabezpieczeń, a zatem aby proces
TurboIntegrator mógł ją modyfikować, wymagane jest ustawienie GrantSecurityAccess.
Ograniczania wymuszane przez nakładkę zabezpieczeń nie obowiązują w odniesieniu do
użytkownika administracyjnego. Funkcja ta różni się od statusu uprzywilejowanego (LOCK i
RESERVE), który obowiązuje także w odniesieniu do administratora.
Nazwa kostki nakładki zabezpieczeń zawiera przedrostek identyfikujący ją jako taką kostkę,
podobnie jak przy identyfikacji kostek zabezpieczeń. }SecurityOverlayGlobal_<Data Cube
Name>
Pierwszych N wymiarów to wymiary odwzorowane z kostki danych. Ostatnim wymiarem jest
wymiar }SecurityOverlay. Ostatni wymiar definiuje dane przechowywane w kostce nakładki.
Ma tylko jeden element. Element OverlayData przechowuje dane służące do implementacji
nakładki. W elemencie OverlayData zapisane są dane ograniczające dostęp. Element jest typu
łańcuchowego. Wymiar }SecurityOverlay jest wymagany, ponieważ TM1 nie obsługuje
kostek z tylko jednym wymiarem.

SecurityOverlayCreateGlobalDefault
Ta funkcja służy do tworzenia lub niszczenia kostki nakładki bezpieczeństwa oraz do
definiowania nakładki dla danego obszaru kostki danych.
Należy pamiętać, że utworzenie kostki danych o nazwie oznaczającej kostkę nakładki
spowoduje, że po restarcie serwera kostka danych zostanie przekształcona w kostkę nakładki.
Ładowana kostka zostanie skonfigurowana jako nakładka, jeśli znaleziona zostanie pasująca
kostka danych.
Jest to funkcja TM1 TurboIntegrator, poprawna tylko w procesach TurboIntegrator processes.

Składnia
SecurityOverlayCreateGlobalDefault (Cube,
DimensionMap)
Argument

Opis

Cube

Nazwa kostki.
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Argument

Opis

DimensionMap

Łańcuch określający, czy wymiary na
poszczególnych pozycjach powinny być używane
w nakładce. Kolejność wymiarów jest taka sama,
jak w oryginalnej kostce. Wartość 1 dla każdego
uwzględnionego wymiaru i 0 dla wykluczonego
wymiaru. Wartości rozdzielone dwukropkami.

Zwracana wartość boolowska

True, jeśli operacja powiodła się. W przeciwnym
razie — poważny błąd.

Dodatkowe informacje

Aby ten proces TurboIntegrator został wykonany
pomyślnie, musi być ustawiona właściwość
GrantSecurityAccess. Tworzy domyślną kostkę
globalnej nakładki zabezpieczeń. Nakładki
globalne mają zastosowanie do wszystkich
użytkowników

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

SecurityOverlayDestroyGlobalDefault
Ta funkcja służy do niszczenia kostki nakładki zabezpieczeń oraz do definiowania nakładki
dla danego obszaru kostki danych.
Należy pamiętać, że utworzenie kostki danych o nazwie oznaczającej kostkę nakładki
spowoduje, że po restarcie serwera kostka danych zostanie przekształcona w kostkę nakładki.
Ładowana kostka zostanie skonfigurowana jako nakładka, jeśli znaleziona zostanie pasująca
kostka danych.
Jest to funkcja TM1 TurboIntegrator, poprawna tylko w procesach TurboIntegrator processes.

Składnia
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault (Cube)
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Argument

Opis

Cube

Nazwa kostki.

Zwracana wartość boolowska

True, jeśli operacja powiodła się. W przeciwnym
razie — poważny błąd.

Dodatkowe informacje

Aby ten proces TurboIntegrator został wykonany
pomyślnie, musi być ustawiona właściwość
GrantSecurityAccess. Tworzy domyślną kostkę
globalnej nakładki zabezpieczeń. Nakładki
globalne mają zastosowanie do wszystkich
użytkowników.

Przykład
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault('DataCube');

SecurityOverlayGlobalLockNode
Ta funkcja ogranicza prawa dostępu do węzła wyłącznie do odczytu, blokując go. Używa
nakładki globalnej, a zatem ma wpływ na wszystkich użytkowników. Przed użyciem tej
komendy musi zostać utworzona kostka nakładki. Elementy podane w adresie muszą odnosić
się tylko do wymiarów używanych w nakładce.
Jest to funkcja TM1 TurboIntegrator, poprawna tylko w procesach TurboIntegrator processes.

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

Opis
Jeśli 1 — zablokowanie. Jeśli 0 — odblokowanie.

bLock
Cube
Nazwa kostki.
Address
Dzielony na leksemy łańcuch stanowiący
sekwencję nazw elementów nakładki
definiujących krotkę. Kolejność musi odpowiadać
oryginalnej kolejności wymiarów kostki.
Zwraca adres
Opcjonalny łańcuch znaków używany do
oddzielania nazw elementów
w parametrze Address. Wartość domyślna to ‘|’.

Zwracana wartość boolowska

True, jeśli operacja powiodła się. W przeciwnym
razie — poważny błąd.

Dodatkowe informacje

Aby ten proces TurboIntegrator został wykonany
pomyślnie, musi być ustawiona właściwość
GrantSecurityAccess. Tworzy domyślną kostkę
globalnej nakładki zabezpieczeń. Nakładki
globalne mają zastosowanie do wszystkich
użytkowników.

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

W pierwszym przykładzie nakładka obejmuje tylko jeden wymiar. W dwóch pozostałych
przykładach używane są po dwa wymiary.
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Rozdział 11. Interfejs API komponentu TM1 Web
Programu IBM Cognos TM1 Web można używać nie tylko jako aplikacji autonomicznej —
można również używać jej we własnych aplikacjach WWW. Programiści WWW i twórcy
aplikacji TM1 mogą używać aplikacyjnego interfejsu programistycznego (API) Cognos TM1
Web, aby włączać obiekty TM1 Web do własnych stron WWW, aplikacji i kokpitów.
Interfejs API Cognos TM1 Web zawiera dwa odrębne zestawy wywołań, czyli faktycznie dwa
odrębne interfejsy. Wspólna dla tych interfejsów API jest strategia logowania z
wykorzystaniem tokenów sesji lub identyfikatorów sesji TM1.
W zależności od konkretnych wymagań programistycznych można wybrać jeden z dwóch
interfejsów API i w każdym z nich stosować tę samą strategię logowania.
Logowanie do sesji interfejsu API Cognos TM1 Web
W interfejsach API Cognos TM1 Web stosowana jest wspólna strategia logowania,
w której do jednoznacznej identyfikacji i separacji sesji Cognos TM1 Web używane
są tokeny sesji lub identyfikatory sesji TM1. Tej strategii logowania można używać z
oboma interfejsami API.
Więcej informacji zawiera sekcja “Logowanie do sesji interfejsu API TM1 Web”.
Interfejs Cognos TM1 Web URL API
Interfejs API URL zapewnia dostęp do obiektów Arkusz WWW i Przeglądarka
kostek za pośrednictwem specjalnych adresów URL i parametrów. Proste przykłady
można zrealizować bezpośrednio z paska adresu przeglądarki WWW. Do tworzenia
rozwiązań przy użyciu interfejsu API URL niezbędna jest znajomość języka HTML,
a opcjonalnie można także wykorzystać znajomość języka JavaScript.
Patrz sekcja “TM1 Web URL API” na stronie 178.
Biblioteka Cognos TM1 Web JavaScript
Biblioteka JavaScript umożliwia programowy dostęp do obiektów TM1 Web Arkusz
WWW i Przeglądarka kostek środowiska w zintegrowanym środowisku tworzenia
stron w oparciu o technologie HTML, JavaScript i Dojo. Do korzystania z biblioteki
JavaScript potrzebna jest znajomość technologii HTML, JavaScript, Dojo i HTML
Document Object Model (DOM).
Patrz sekcja “Biblioteka JavaScript komponentu TM1 Web” na stronie 203.

Logowanie do sesji interfejsu API TM1 Web
Strategia logowania z użyciem tokenu sesji umożliwia jednoznaczną identyfikację sesji
Cognos TM1 Web. Ta strategia logowania jest zalecana w przypadku użycia interfejsu API
URL. Strategia logowania przy użyciu identyfikatora sesji TM1 umożliwia jednoznaczną
identyfikację sesji na serwerze Cognos TM1, przy czym z jedną taką sesją może być
powiązanych wiele sesji TM1 Web. W celu łatwiejszego zarządzania sesją z użyciem
biblioteki JavaScript należy skorzystać z modułów sesji i logowania.

Logowanie z użyciem tokenu sesji
Mechanizm logowania z użyciem tokenu sesji zwraca unikalny token sesji, który reprezentuje
sesję logowania dla konkretnej kombinacji użytkownika, hosta administracyjnego i serwera
TM1.
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Ważne: Każda sesja TM1 Web jest powiązana z sesją HTTP. Token sesji TM1 Web może
być używany tylko w sesji HTTP, w której został utworzony. Nie można zapisać tokenu sesji
TM1, otworzyć przeglądarki na innym urządzeniu i uzyskać dostępu do sesji TM1 Web
odpowiadającej temu tokenowi, ponieważ sesja HTTP na nowym urządzeniu jest już inna.
Za pośrednictwem interfejsu API JavaScript XMLHttpRequest można wysłać żądanie HTTP
logowania do serwera Cognos TM1 Web. W odpowiedzi na żądanie zwrócony zostanie token
sesji w formacie JavaScript Object Notation (JSON). Po odebraniu tokenu sesji można
używać go przy otwieraniu obiektów TM1 Web.
Jeśli w sesji HTTP nastąpi przekroczenie limitu czasu z powodu braku aktywności, sesja
Cognos TM1 Web i powiązany z nią token utracą ważność.

Logowanie z użyciem identyfikatora sesji TM1
Użytkownicy mogą się również logować, określając sesję na serwerze TM1 za pośrednictwem
identyfikatoraTM1SessionId. Sesja na serwerze TM1 używana przez sesję TM1 Web
pozostaje niezmienna i musi być wygenerowana lub określona podczas tworzenia. Wiele sesji
TM1 Web może korzystać z tej samej sesji na serwerze TM1.

Moduły sesji i logowania
W bibliotece JavaScript można skorzystać z interfejsu API session i LoginDialog do
zarządzania oknami dialogowymi sesji i logowania.
Więcej informacji zawiera sekcja “Moduły sesji i LoginDialog” na stronie 175.

Logowanie z użyciem tokenu sesji
Ogólny proces logowania z użyciem tokenu sesji składa się z następujących kroków.
1. Jeśli używany jest interfejs API URL, ustaw parametr konfiguracyjny
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled w pliku tm1web_config.xml.
Uwaga: Ten parametr konfiguracyjny nie jest wymagany w przypadku użycia biblioteki
JavaScript.
2. Zbuduj zestaw parametrów dla żądania logowania, odpowiednio do typu uwierzytelniania
obowiązującego w danym środowisku Cognos TM1.
3. Wyślij żądanie logowania do serwera Cognos TM1 Web, używając wywołania API
JavaScript XMLHttpRequest lub innej podobnej strategii.
4. Przetwórz odpowiedź JSON w celu uzyskania zwróconego tokenu sesji.
5. Używaj tokenu sesji przy otwieraniu obiektów Arkusz WWW i Przeglądarka kostek.

Parametr konfiguracyjny do logowania z użyciem tokenu sesji
Jeśli używany jest interfejs API URL i strategia logowania z użyciem tokenu sesji, należy
ustawić parametr konfiguracyjny LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled w pliku
tm1web_config.xml, nadając mu wartość False.
Parametr ten umożliwia wielokrotne wykorzystanie sesji na podstawie kombinacji hosta
administracyjnego, serwera TM1 i (opcjonalnie) nazwy użytkownika.
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>
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Parametry żądania logowania
W metodzie logowania z użyciem tokenu sesji w żądaniu wysyła się zestaw parametrów
odpowiedni dla typu uwierzytelniania obowiązującego w środowisku Cognos TM1.
W przypadku standardowego uwierzytelniania TM1 i zintegrowanego logowania obowiązuje
następujący format parametrów:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_server_name
v param2=username
v param3=password
Na przykład:
param0=localhost&param1=SData&param2=admin&param3=apple
W przypadku uwierzytelniania w oparciu o zabezpieczenia IBM Cognos Business
Intelligence obowiązuje następujący format, w którym uwzględniona jest wartość
camPassport:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_Server_name
v param2=camPassport

Odpowiedź JSON zawierająca token sesji
Odpowiedź na żądanie logowania ma postać łańcucha w formacie JSON.
Jeśli żądanie logowania powiodło się, zwracana jest odpowiedź w następującym formacie.
{
"reply":{
"adminHost":adminHost,
"sessionToken":sessionToken,
"tm1Server":tm1Server,
"username":username
}
}

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

Jeśli żądanie logowania nie powiodło się, zwracana jest następująca odpowiedź.
{ "reply":null}

Przykład
W poniższym przykładzie użyto interfejsu API JavaScript XMLHttpRequest do wysłania
żądania logowania do serwera TM1 Web i odebrania przypisanego tokenu sesji.
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<script type="text/javascript">
function login() {
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", "http://localhost:9510/tm1web/api/TM1Service/login", true);
xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhr.onload = function() {
var response = JSON.parse(xhr.responseText).reply;
if(response != null) {
var sessionToken = response.sessionToken;
console.debug("Session token: " + sessionToken);
}
else {
console.error("Login failed.");
}
}
var params = "param0=localhost&param1=Planning+Sample&param2=admin&param3=apple";
xhr.send(params);
};
</script>

Parametr konfiguracyjny LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled
Parametr konfiguracyjny LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled steruje obsługą sesji
logowania w interfejsie TM1 Web URL API. Parametr ten należy skonfigurować, aby
określić, czy interfejs API URL ma rejestrować i śledzić odrębne unikalne sesje logowania.
Parametr ten umożliwia wielokrotne wykorzystanie sesji na podstawie kombinacji hosta
administracyjnego, serwera TM1 i (opcjonalnie) nazwy użytkownika.
Jeśli używany jest interfejs API URL i strategia logowania z użyciem tokenu sesji, należy
ustawić parametr konfiguracyjny LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled w pliku
tm1web_config.xml, nadając mu wartość False. Więcej informacji o logowaniu z użyciem
tokenu sesji zawiera sekcja “Logowanie do sesji interfejsu API TM1 Web” na stronie 171.

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

Wartości
Wartością domyślną jest True.
True

TM1 Web tries próbuje dopasować nowe żądanie logowania do istniejącej sesji
logowania na podstawie podanych informacji (host administracyjny TM1, serwer
TM1, nazwa użytkownika).
Ten parametr należy ustawiać na True tylko wtedy, gdy nastąpi pojedyncze
logowanie z unikalną kombinacją hosta administracyjnego TM1, serwera TM1 i
nazwy użytkownika.

False
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Określa, że token sesji musi być przekazywany przy każdym otwarciu obiektu TM1
Web za pośrednictwem interfejsu TM1 Web URL API. Brak tokenu spowoduje, że
użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się.

Parametr ten należy ustawić na False, jeśli planowane jest użycie więcej niż jednej
sesji logowania za pośrednictwem interfejsu TM1 Web URL API. Konfiguracji tej
można również użyć, jeśli przewiduje się istnienie wielu sesji logowania z interfejsu
API URL i innych klientów TM1 Web, takich jak TM1 Web i TM1 Application
Web. W tej konfiguracji token sesji zapewnia odseparowanie i unikalność sesji
użytkowników.

Logowanie z użyciem identyfikatora sesji TM1
Użytkownicy mogą logować się, określając sesję serwera TM1 poprzez podanie hosta
administracyjnego, nazwy serwera TM1 i wartości TM1SessionId. Wartość TM1SessionId
odpowiada sesji użytkownika na serwerze TM1. Do pobrania danych z serwera TM1
wymagana jest ważna sesja użytkownika. Każdej sesji TM1 Web musi odpowiadać sesja na
serwerze TM1. Ogólny przebieg logowania z użyciem identyfikatora sesji TM1 jest podobny
do procesu logowania przy użyciu tokenu sesji, z tym że parametr TM1SessionID zastępuje
parametr sessionToken:
TM1SessionId=valid TM1 session ID
Ta metoda logowania tworzy nową sesję TM1 Web i wykorzystuje sesję na serwerze TM1
odpowiadającą identyfikatorowi TM1SessionId. Jeśli sesja na serwerze TM1 jest wspólna
dla różnych sesji TM1 Web, unieważnienie sesji TM1 na serwerze powoduje również
unieważnienie tych sesji TM1 Web.

Przykład
W poniższym przykładzie parametr TM1SessionId jest zawarty w adresie URL, dzięki
czemu możliwe jest używanie tej metody uwierzytelniania.

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

Moduły sesji i LoginDialog
API sesji i LoginDialog umożliwiają łatwe zarządzanie oknami dialogowymi sesji
użytkownika i logowania w bibliotece JavaScript.

Sesja
Do pobierania informacji powiązanych z sesją TM1 Web można teraz użyć interfejsu API
tm1web/api/session/session. Możliwe jest zalogowanie do, wylogowanie z lub pobieranie
informacji dotyczących sesji TM1 Web.

Metody
login(params)
Umożliwia zalogowanie do TM1 Web.
Parametry: params Obiekt informacji dotyczących logowania, który korz ysta z
jednego z następujących formatów obiektów:
{
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple"
}

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

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

Zwraca dojo/promise/Promise jako przyrzeczenie rozstrzygane po zakończeniu
czynności logowania. Jeśli logowanie nie powiedzie się, przyrzeczenie jest
odrzucane; w przeciwnym razie zostaje rozstrzygnięte. Przyrzeczenie przekazuje
obiekt w następującym formacie, o ile logowanie zakończy się powodzeniem.
{
sessionToken: "7118fad5-bbeb-4b3e-8bea-4b4a45ca2735",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA",
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "Admin"
}

getInfo(sessionToken)
Pobiera informacje powiązane z sesją TM1 Web, odpowiednio dla określonego
tokenu sesji.
Parametry: sessionToken Token sesji odpowiedni dla sesji TM1 Web, z której
pobierane są informacje.
Zwraca dojo/promise/Promise jako przyrzeczenie rozstrzygane po zakończeniu
czynności. Jeśli pobieranie nie powiedzie się, przyrzeczenie jest odrzucane; w
przeciwnym razie zostaje rozstrzygnięte. Przyrzeczenie przekazuje obiekt w
następującym formacie, o ile pobieranie zakończy się powodzeniem.
{
sessionToken: "7118fad5-bbeb-4b3e-8bea-4b4a45ca2735",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA",
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "Admin"
}

logout(sessionToken)
Wykonuje operację wylogowania i unieważnia sesję TM1 Web, odpowiednio do
określonego tokenu sesji.
Parametry: sessionToken Token sesji odpowiedni dla sesji TM1 Web do
unieważnienia.
Zwraca dojo/promise/Promise jako przyrzeczenie rozstrzygane po zakończeniu
czynności. Jeśli pobieranie nie powiedzie się, przyrzeczenie jest odrzucane; w
przeciwnym razie zostaje rozstrzygnięte. Czynność kończy się powodzeniem, nawet
jeśli sesja nie istnieje lub jeśli została już unieważniona.
Więcej informacji zawiera dokumentacja pakietu Dojo dla dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html).

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

LoginDialog
tm1web/api/session/LoginDialog umożliwia wyświetlanie lub niszczenie okna
dialogowego logowania.

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

Tworzenie
Moduł LoginDialog akceptuje kilka parametrów do utworzenia.
onLogin
Typ: Function
Wywołanie zwrotne, kiedy następuje logowanie. Obiekt, który zawiera informacje o
sesji, jest przekazywany do funkcji jako parametr w czasie wykonywania.
Przykład obiektu tego typu:
{
tm1SessionId : "JcFxniSEzsJZVlQQhYDLDQ",
sessionToken : "baa4ff9a-ddfb-41d1-9c71-f0add92325fd",
adminHost : "localhost",
tm1Server : "Planning Sample",
username : "Admin"
}
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Ten obiekt ma taki sam format, jak odpowiedź z metody login dla tm1web/api/session/
session.
adminHost
Typ: String (opcjonalnie)
Wartość domyślna: localhost
Host administracyjny, z którego pobierana jest lista serwera TM1. Jeśli nie zostanie
określony żaden parametr hosta administracyjnego, w pliku tm1web_config.xml
używana jest wartość parametru AdminHost, o ile została określona.
tm1Server
Typ: String (opcjonalnie)
Serwer TM1 Server, do którego ma nastąpić logowanie.
adminHostVisible
Typ: Boolean (opcjonalnie)
Wartość domyślna: true
Dla wartości false pole tekstowe hosta administracyjnego jest ukryte w oknie
dialogowym logowania.
tm1ServersVisible
Typ: Boolean (opcjonalnie)
Wartość domyślna: true
Dla wartości false lista serwerów TM1 jest ukrywana w oknie dialogowym
logowania
Za pomocą ustawionej metody można skonfigurować właściwości adminHost, tm1Server,
adminHostVisible i tm1ServersVisible.
Na przykład:
loginDialog.set("adminHost", "Planning Sample");

Metody
show() Wyświetla okno dialogowe logowania.
destroy()
Niszczy okno dialogowe logowania.
Więcej informacji zawiera dokumentacja pakietu Dojo dla dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html).

TM1 Web URL API
Interfejs Cognos TM1 Web URL API umożliwia uwzględnienie obiektów Cognos TM1 Web
Arkusz WWW i Przeglądarka kostek w dowolnym dokumencie HTML lub rozwiązaniu
złożonym ze stron WWW.

Przegląd interfejsu API URL programu Cognos TM1 Web
Interfejs API URL określa zasady tworzenia adresów URL powodujących wyświetlanie
obiektów Arkusz WWW i Przeglądarka kostek programu Cognos TM1 Web na własnych
stronach WWW użytkownika.
Interfejsu API URL można używać do osadzania obiektów Arkusz WWW i Przeglądarka
kostek w dowolnych komponentach opartych na języku HTML, takich jak strony WWW,
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aplikacje WWW i kokpity. Interfejs API URL zapewnia dostęp do obiektów Arkusz WWW i
Przeglądarka kostek za pośrednictwem specjalnych adresów URL i parametrów.

Narzędzia programistyczne
Do tworzenia rozwiązań przy użyciu interfejsu API URL niezbędna jest znajomość języka
HTML, a opcjonalnie można także wykorzystać znajomość języka JavaScript.
Testy i proste przykłady wykorzystania interfejsu API URL można zrealizować bezpośrednio
z paska adresu przeglądarki WWW. Do stworzenia rozwiązania przy użyciu interfejsu API
URL można użyć prostego edytora tekstu lub dowolnego środowiska programistycznego
obsługującego języki HTML i JavaScript.
Interfejs API URL używa i-ramek (znacznik <iframe>) jako głównej metody wyświetlania
obiektów Arkusz WWW i Przeglądarka kostek na stronach WWW użytkownika.

Funkcje
Możliwe jest budowanie adresów URL realizujących następujące funkcje na stronach WWW:
v Arkusz WWW i Przeglądarka kostek
– Dostęp do obiektów Przeglądarka kostek i Arkusz WWW oraz wyświetlanie ich
– Ustawianie elementów wymiaru tytułowego
– Sterowanie takimi właściwościami, jak widoczność paska narzędzi
v Przeglądarka kostek
– Wyświetlanie w trybie formularza planistycznego, wykresu lub formularza
planistycznego i wykresu
– Zmiana typu wykresu
– Włączanie/wyłączanie automatycznego ponownego obliczania
– Zapisywanie układu widoku kostki
– Ponowne obliczanie widoku
v Arkusz WWW
– Ponowne budowanie aktywnych formularzy

Pierwsze kroki z interfejsem Cognos TM1 Web URL API
Łańcuch URL tworzy się z podstawowego łańcucha URL oraz konkretnych parametrów
TM1. Utworzony łańcuch przekazywany jest następnie do serwera TM1 Web. Kompletny
łańcuch URL wywołuje operację otwarcia lub wyświetlenia obiektu Arkusz WWW lub
Przeglądarka kostek. Interfejsu API URL można także użyć w celu zastosowania różnych
działań na tych obiektach.
Podstawowy adres URL oddziela się od parametrów znakiem krzyżyka (#) w następującym
formacie:
BaseUrl#Parameters
W przypadku podawania więcej niż jednego parametru w tym samym łańcuchu URL, należy
rozdzielać je symbolem ampersanda (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value
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Przykład na pasku adresu przeglądarki WWW
Aby zapoznać się z przykładem użycia interfejsu API URL, skopiuj i wklej następujący adres
URL do paska adresu przeglądarki WWW.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&Username=admin
&Password=apple

Korzystanie z interfejsu API URL na stronach WWW
Interfejs API URL używa i-ramek (znacznik <iframe>) do wyświetlania obiektów Arkusz
WWW i Przeglądarka kostek na stronach WWW użytkownika. Znacznik <iframe> jest
główną metodą wyświetlania obiektów Arkusz WWW i Przeglądarka kostek za pomocą
interfejsu API URL.
Po wyświetleniu obiektu TM1 Web w i-ramce można wykonywać operacje na tym obiekcie,
zmieniając właściwość src (source) i-ramki poprzez przesłanie nowego łańcucha URL.
Więcej informacji zawiera sekcja “Użycie znaczników HTML <iframe> do wyświetlania
obiektów Cognos TM1 Web” na stronie 182.

Podstawowy adres URL interfejsu Cognos TM1 Web URL API
Podstawowy adres URL jest bazą do budowania wszystkich żądań kierowanych za
pośrednictwem interfejsu Cognos TM1 Web URL API.
Przykładowy podstawowy adres URL został przedstawiony poniżej:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Podstawowy adres URL łączy się z jednym lub wieloma parametrami, tworząc w ten sposób
kompletne żądanie.
Podstawowy adres URL ma format:
http://WebServerName:PortNumber/tm1web/UrlApi.jsp
WebServerName
Nazwa domeny lub adres IP komputera, na którym działa serwer Cognos TM1 Web.
Na przykład, w przypadku pracy bezpośrednio na komputerze, na którym
uruchomiony jest serwer Cognos TM1 Web można jako parametr WebServerName
wpisać localhost.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Jeśli serwer TM1 Web działa na komputerze zdalnym, należy użyć nazwy tego
zdalnego systemu, w następujący sposób:
http://MyWebServer:9510/tm1web/UrlApi.jsp
http://www.example.com:9510/tm1web
PortNumber
Numer portu serwera aplikacji TM1 Web.
W standardowej instalacji TM1 używany jest port numer 9510.
UrlApi.jsp
Funkcje interfejsu Cognos TM1 Web URL API są realizowane przez plik UrlApi.jsp.
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Parametry używane w interfejsie Cognos TM1 Web URL API
Parametry określają, który obiekt środowiska Cognos TM1 Web ma zostać otwarty, i jakie
działania mają zostać na nim wykonane. Kompletny łańcuch URL buduje się, dodając
parametry do podstawowego adresu URL.
Podstawowy adres URL oddziela się od parametrów znakiem krzyżyka (#) w następującym
formacie:
BaseUrl#Parameters
Na przykład:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
W przypadku podawania więcej niż jednego parametru, należy rozdzielać je symbolem
ampersanda (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value
Uwaga: W parametrach nie jest rozróżniana wielkość liter. Parametry “Action” i “action” są
równoważne, jednak ze względu na czytelność zaleca się różnicowanie wielkości liter.
Najczęściej używanymi parametrami są Action i Type. Parametry te służą do otwierania
obiektów Arkusz WWW i Przeglądarka kostek. Oto przykład łańcucha URL z parametrami,
który otwiera obiekt Przeglądarka kostek.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Po otwarciu obiektu Arkusz WWW i Przeglądarka kostek na stronie WWW można
zastosować parametry do wykonania więcej niż jednej operacji na obiekcie. Poniższe
przykładowe łańcuchy URL ilustrują użycie parametrów AutoRecalc i
HideDimensionBar.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Więcej informacji o pracy z parametrami zawierają następujące tematy:
v “Używanie parametru Action z obiektami TM1 Web” na stronie 186.
v “Używanie parametru Open do otwierania obiektów TM1 Web” na stronie 186.
v “Stosowanie parametrów i działań do istniejących obiektów TM1 Web” na stronie 187.

Używanie znaków zmiany znaczenia w interfejsie API URL
W adresach URL zawierających spacje lub inne znaki specjalne należy używać znaków
zmiany znaczenia.
Oto typowe przykłady takich znaków:
Znak

Znak zmiany znaczenia

Spacja

%20

$

%24

%

%25
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Znak

Znak zmiany znaczenia

&

%26

=

%3D

Podstawowe zagadnienia dotyczące interfejsu Cognos TM1
Web URL API
Do podstawowych zagadnień dotyczących interfejsu API URL należy: wyświetlanie obiektów
w i-ramkach HTML, określanie referencji logowania, otwieranie obiektów i wykonywanie
operacji.

Użycie znaczników HTML <iframe> do wyświetlania obiektów
Cognos TM1 Web
Do wyświetlania obiektów Arkusz WWW i Przeglądarka kostek na własnych stronach WWW
za pośrednictwem interfejsu API URL używa się i-ramek HTML (znacznik <iframe>).
Znacznik <iframe> jest główną metodą wyświetlania obiektów Arkusz WWW i Przeglądarka
kostek za pomocą interfejsu API URL.
Po wyświetleniu obiektu TM1 Web w i-ramce można wykonywać operacje na tym obiekcie,
zmieniając właściwość src (source) i-ramki poprzez przesłanie nowego łańcucha URL.

Przykład
W poniższym przykładzie zastosowano standardowy przycisk HTML i funkcję JavaScript w
celu załadowania arkusza WWW do i-ramki.
<!-- Button to load the websheet -->
<button onClick="loadWebsheet();">Load Websheet</button>
<!-- The iframe to host and display the Websheet -->
<iframe id="websheetId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// The function to assemble the required URL and display the Websheet
function loadWebsheet() {
// Get a reference to the iframe
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL that specifies the Websheet you want to open
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var websheetURL = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet";
websheetURL = websheetURL + "&Workbook=Applications/Planning Sample/";
websheetURL = websheetURL + "Management Reporting/Actual v Budget";
websheetURL = websheetURL + "&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
// Assign the URL to the iframe to display the Websheet
webSheet.src = websheetURL;
};
</script>

Określanie hosta administracyjnego TM1 i serwera TM1 Server za
pośrednictwem interfejsu API URL
Nazwę hosta administracyjnego Cognos TM1 i nazwę serwera można określić w łańcuchu
URL za pomocą parametrów AdminHost i TM1Server.
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Parametry AdminHost i TM1Server mogą być uwzględnione w adresie URL wraz z
komendą #Action=Open lub podane niejawnie za pośrednictwem tokenu sesji.
Wartości te są opcjonalne w adresie URL, ale należy je w jakiś przekazać do oprogramowania
TM1, stosując jeden z następujących sposobów.
v W pliku tm1web_config.xml
v Za pośrednictwem tokenu sesji
v W adresie URL
v Za pośrednictwem mechanizmu logowania w oparciu o formularz (przekazanie
parametrów do serwera TM1 Web)
v W odpowiedzi na monit wyświetlony przez TM1 Web (wartości wprowadza użytkownik)
Jeśli te wartości nie zostaną znalezione, program TM1 wyświetli zapytanie o nie, używając
małego podręcznego okna.
Nazwy hosta administracyjnego i serwera określane są w następującej kolejności:
1. Jeśli określony jest token sesji, host administracyjny i serwer TM1 identyfikowane są
najpierw na podstawie tokenu, ponieważ wskazuje on na konkretną sesję.
2. Jeśli parametry AdminHost i TM1Server są ustawione w adresie URL, to przesłaniają
wartości umieszczone w pliku tm1web_config.xml.
3. Jeśli te wartości nie istnieją w łańcuchu URL, program TM1 Web spróbuje określić, czy
są ustawione w pliku tm1web_config.xml.
4. Jeśli parametrów AdminHost i TM1Server nie ma ani w łańcuchu URL, ani w pliku
tm1web_config.xml, to system zapyta o nie użytkownika w oknie podręcznym.

Przykład
Parametry te mają następujący format:
&AdminHost=AdminHostName&TM1Server=TM1ServerName
Gdzie:
AdminHostName
Nazwa systemu, na którym działa host administracyjny TM1.
TM1ServerName
Nazwa serwera TM1 Server, do którego ma nastąpić logowanie.
W poniższym przykładowym kodzie użyto systemu lokalnego i bazy danych TM1 Planning
Sample.
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Zarządzanie logowaniem i wylogowaniem użytkownika w
interfejsie API URL
Aby możliwe było wyświetlanie obiektów TM1 Web za pośrednictwem interfejsu URL API,
użytkownik musi być zalogowany na serwerze IBM Cognos TM1.
Procesem logowania użytkownika można zarządzać w jeden z następujących sposobów.
Logowanie z użyciem tokenu sesji
Mechanizm logowania z użyciem tokenu sesji bazuje na rejestrowaniu unikalnych
sesji użytkownika między wieloma instancjami programu TM1 Web, hostami
administracyjnymi TM1 i serwerami TM1.
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Logowanie z użyciem tokenu sesji jest zalecaną strategią logowania. Należy
stosować tę strategię, jeśli użytkownicy logują się jednocześnie do wielu instancji
programu TM1 Web lub odrębnych serwerów TM1.
Więcej informacji zawiera sekcja “Logowanie do sesji interfejsu API TM1 Web” na
stronie 171.
Logowanie z użyciem identyfikatora sesji TM1
Użytkownicy mogą logować się także, określając sesję serwera TM1 poprzez
podanie hosta administracyjnego, nazwy serwera TM1 i wartości TM1SessionId.
Wartość TM1SessionId odpowiada sesji użytkownika na serwerze TM1. Każdej
sesji TM1 Web musi odpowiadać sesja na serwerze TM1. Sesja na serwerze TM1
używana przez sesję TM1 Web pozostaje niezmienna i musi być wygenerowana lub
określona podczas tworzenia. Wiele sesji TM1 Web może korzystać z tej samej sesji
na serwerze TM1.
Ta metoda logowania tworzy nową sesję TM1 Web i wykorzystuje sesję na serwerze
TM1 odpowiadającą identyfikatorowi TM1SessionId. Jeśli sesja na serwerze TM1
jest wspólna dla różnych sesji TM1 Web, unieważnienie sesji TM1 na serwerze
powoduje również unieważnienie tych sesji TM1 Web.
Aby korzystać z tej metody uwierzytelniania, można uwzględnić parametr
TM1SessionId w adresie URL. Na przykład:

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

Referencje użytkownika w adresie URL
Uzyskując dostęp do obiektów TM1 Web, można podać informacje logowania
bezpośrednio w adresie URL. Adres URL musi zawierać wartości parametrów
AdminHost, TM1Server, UserName lub Password.
UWAGA:
Określanie hasła w adresie URL nie jest bezpieczne.
Logowanie w oknie podręcznym
Jeśli wszystkie lub część danych logowania nie zostaną podane w żaden inny sposób,
wówczas zostanie wyświetlone niewielkie podręczne okno logowania z pytaniem o
dane logowania użytkownika. Dopiero po podaniu tych informacji możliwe będzie
wyświetlenie obiektów Cognos TM1 Web.
Logowanie w oparciu o formularz
Można użyć standardowego formularza HTML z polami danych do odebrania
referencji logowania od użytkownika i przekazać te informacje do serwera Cognos
TM1 Web. Więcej informacji zawiera sekcja “Logowanie w oparciu o formularz w
interfejsie Cognos TM1 Web URL API”.
Jeśli stosowane jest uwierzytelnianie oparte na zabezpieczeniach IBM Cognos Business
Intelligence, można określić parametr camPassport.
Logowanie w oparciu o formularz w interfejsie Cognos TM1 Web URL API:
Można użyć standardowego formularza HTML z polami danych do odebrania referencji
logowania od użytkownika i przekazać te informacje do serwera Cognos TM1 Web.
Formularz musi zawierać pola <input> o następujących nazwach. Nazwy pól i powiązane z
nimi wartości są przekazywane do serwera Cognos TM1 Web razem z formularzem.
v AdminHost
v TM1Server
v Username
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v Password
Przykład
<!-- Login form -->
<form id="loginInfoForm" method="post">
Admin Host: <input type="text" value="localhost" name="AdminHost" /><br>
TM1 Server: <input type="text" value="Planning Sample" name="TM1Server" /><br>
User Name: <input type="text" value="admin" name="Username" /><br>
Password: <input type="password" value="apple" name="Password" /><br>
<input type="button" value="Submit" onclick="loadCubeview();" />
</form>
<!-- The iframe to host and display the TM1 Web object -->
<iframe id="cubeviewId" name="cubeviewIFrame" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function submits the login form and opens a CubeViewer
function loadCubeview() {
// Get a reference to the login form
var loginForm = document.getElementById("loginInfoForm");
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var params = "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan";
params = params + "&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
// Assign the URL to the action property of the login form
loginForm.action = baseUrl + params;
// NOTE: Be sure to use the iframe name for the target of the login form
loginForm.target = "cubeviewIFrame";
// Submit the form to login and display the TM1 Web object
loginForm.submit();
};
</script>

Wylogowywanie z interfejsu Cognos TM1 Web URL API:
Aby zakończyć bieżącą sesję użytkownika z interfejsem URL API, użyj parametru
Action=Logout.
Operację wylogowania wykonuje się w odniesieniu do i-ramki, w której jest już wyświetlany
obiekt TM1 Web. Operacja wylogowania kończy sesję, która otworzyła dany obiekt TM1
Web, a także sesję pozostałych instancji interfejsu URL API w ramach tej samej sesji.
Operacja Logout ma następujący format:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Logout
Przykład
W poniższym przykładzie kończona jest sesja skojarzona z i-ramką i powiązanym obiektem
TM1 Web.
function logout() {
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
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var webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Logout";
};

Używanie parametru Action z obiektami TM1 Web
Parametr Action określa typ działania, jakie ma być wykonane na obiekcie TM1 Web.
Najczęściej stosowanym działaniem jest komenda #Action=Open, która może otwierać
obiekt Przeglądarka kostek lub Arkusz WWW.
Parametru Action w łańcuchu URL używa się w następujący sposób:
#Action=TypeOfAction
Wartość TypeOfAction może być jednym z obsługiwanych działań, takich jak Open, Recalc
lub Close.
Aby zapoznać się z pełną listą dostępnych typów działań, patrz “Parametr Action interfejsu
URL API” na stronie 196.

Przykład
Na przykład następujący adres URL otwiera obiekt TM1 Web Przeglądarka kostek.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Używanie parametru Open do otwierania obiektów TM1 Web
Aby otworzyć i wyświetlić obiekt TM1 Web, należy użyć komendy Action=Open oraz
parametru Type.
Parametr Open to polecenie otwarcia i wyświetlenia obiektu TM1 Web, natomiast parametr
Type określa typ obiektu.
Action=Open&Type=object_type
W miejsce object_type można wpisać WebSheet albo CubeViewer. W zależności od typu
obiektu wymagane są dodatkowe parametry jednoznacznie wskazujące obiekt do otwarcia.
Wybór tytułu oraz pozostałe właściwości wyświetlania można także ustawić w tym samym
adresie URL za pomocą komendy Open.
Oto przykład łańcucha URL z parametrami Open i Type, który otwiera obiekt Przeglądarka
kostek.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Więcej informacji o otwieraniu obiektów zawierają następujące tematy:
v “Wyświetlanie obiektów Arkusz WWW za pomocą interfejsu API URL” na stronie 187.
v “Wyświetlanie obiektów Przeglądarka kostek za pomocą interfejsu API” na stronie 190.

186

TM1 dla programistów

Po otwarciu obiektu Arkusz WWW i Przeglądarka kostek na stronie WWW można
zastosować parametry do wykonania więcej niż jednej operacji na obiekcie. Więcej informacji
zawiera sekcja “Stosowanie parametrów i działań do istniejących obiektów TM1 Web”.

Stosowanie parametrów i działań do istniejących obiektów TM1
Web
Po wyświetleniu obiektu Cognos TM1 Web na stronie WWW można stosować parametry do
wykonywania dodatkowych operacji na konkretnym obiekcie — modyfikując łańcuch URL
tego obiektu.
Aby wykonać dodatkowe operacje na obiekcie Arkusz WWW lub Przeglądarka kostek, który
jest już wyświetlony, utwórz nowy łańcuch URL z żądanymi parametrami. Następnie zastosuj
nowy łańcuch URL do właściwości src (source) i-ramki, w której wyświetlany jest obiekt.
Jeśli obiekt jest już wyświetlony w i-ramce, to nowy adres URL tworzy się przez proste
dołączenie parametrów działań (operacji) do podstawowego adresu URL.
W poniższych przykładach do podstawowego adresu URL dołączono parametry
AutoRecalc i HideDimensionBar.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true

Uwaga:
Parametr AutoRecalc ma zastosowanie tylko do obiektu Przeglądarka kostek. Nie jest
obsługiwany w przypadku Arkuszy WWW.
W Arkuszach WWW automatycznym ponownym obliczaniem steruje parametr
UseBookRecalcSetting i ustawienie skoroszytu w programie Excel. Więcej informacji
zawiera sekcja Cognos TM1 Web Configuration Parameters.

Przykład
W poniższym przykładzie przedstawiono funkcję JavaScript, która przypisuje zmieniony
łańcuch URL do właściwości src i-ramki wyświetlającej już obiekt Przeglądarka kostek.
<!-- Use this iframe to display the CubeViewer (code not shown) -->
<iframe id="cubeviewId"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function updates an existing CubeViewer object
function toggleDimensionBar() {
// Get a reference to the existing iframe and CubeViewer
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Create an updated URL and apply it to the iframe
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#HideDimensionBar=True";
};
</script>

Wyświetlanie obiektów Arkusz WWW za pomocą interfejsu API
URL
Arkusz WWW to plik arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel z danymi programu
Cognos TM1, który można wyświetlić w przeglądarce WWW. Za pomocą interfejsu API
URL można wyświetlić obiekt Arkusz WWW w i-ramce HTML, a następnie wykonać na tym
obiekcie dodatkowe operacje.
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Otwieranie obiektu Arkusz WWW
Aby otworzyć obiekt Arkusz WWW za pomocą interfejsu URL API, użyj ścieżki do Arkusza
WWW w folderze aplikacji TM1.

Procedura
1. Otwórz Cognos TM1 Web i rozwiń węzeł aplikacje, aby odszukać arkusz WWW, który
chcesz otworzyć.
2. Utwórz łańcuch, który reprezentuje ścieżkę do obiektu Arkusz WWW.
Ścieżkę zacznij od Applications/ i oddziel wszystkie podfoldery symbolem ukośnika /.
Na przykład: Applications/Moje raporty/Raport_2014.xls
3. Parametrowi Workbook w adresie URL przypisz złożoną ścieżkę aplikacji.
#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/My
Reports/Report_2014
4. Połącz parametry z podstawowym adresem URL, aby utworzyć kompletne żądanie URL.

Przykład
Aby zapoznać się z przykładem, skopiuj i wklej następujący adres URL bezpośrednio do
paska adresu przeglądarki WWW.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Następujące funkcja JavaScript ładuje obiekt Przeglądarka kostek do i-ramki.
function loadWebsheet() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

Ustawianie właściwości wyświetlania obiektu Arkusz WWW
Dla obiektu Arkusz WWW można ustawić właściwość wyświetlania, uwzględniając
pokrewny parametr w adresie URL.
Następujący parametr umożliwia zmianę sposobu wyświetlania obiektu Arkusz WWW:
HideToolbar
Włącza bądź wyłącza pasek narzędzi. Domyślnie jest włączony.

Przykłady
Poniższy format adresu URL umożliwia sterowanie właściwością wyświetlania obiektu
Arkusz WWW.
property=value

Na przykład: Dodaj następujący wiersz do adresu URL, aby wyłączyć wyświetlanie paska
narzędzi.
HideToolbar=True
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Wybór elementów wymiaru tytułowego obiektu Arkusz WWW
Bieżące elementy wymiaru tytułowego można ustawić dla obiektu Arkusz WWW dla
dowolnej komórki zawierającej funkcję SUBNM.
Wymiar można określić, podając numer arkusza, wiersza i kolumny albo podając nazwę
wymiaru.
Nowy element można wybrać na podstawie nazwy lub indeksu elementu.

Format i wartości
Użyj następującego formatu, aby określić wymiar na podstawie numeru arkusza, wiersza i
kolumny:
Title_S#-R#-C#=elementNameOrIndex
Użyj następującego formatu, aby określić wymiar na podstawie nazwy.
Title_dimensionName=elementNameOrIndex
Użyj następujących parametrów:
Title_S#-R#-C#
Określa wymiar na podstawie numeru arkusza, wiersza i kolumny.
Symbole # należy zastąpić numerami arkusza, wiersza i kolumny komórki SUBNM
wymiaru w arkuszu WWW.
Title_dimensionName
Określa wymiar tytułowy na podstawie nazwy.
elementNameOrIndex
Wartość łańcuchowa będąca nazwą lub liczbowy indeks nowego elementu
tytułowego, który ma zostać wybrany.
Aby wybrać nowy element tytułowy na podstawie indeksu elementu, zamiast nazwy
elementu uwzględnij w adresie URL parametr UseIndex zgodnie z poniższymi
instrukcjami:
Title_S#-R#-C#=ElementIndexNumber&UseIndex=true

Przykład
Poniższy przykład najpierw otwiera Arkusz WWW, a następnie zmienia element tytułowy.
1. Aby otworzyć Arkusz WWW, skopiuj i wklej następujący adres URL do paska adresu
przeglądarki WWW.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
2. Aby zmienić element tytułowy, skopiuj i wklej następujący adres URL do tej samej sesji
przeglądarki WWW.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_S0-R11-C2=Canada

3. Podobny rezultat można uzyskać, kopiując i wklejając sam parametr Title_S#-R#-C# na
końcu podstawowego adresu URL.
Wskazówka: Gdy parametry stosowane są w celu wprowadzenia zmian, wystarczy
zmodyfikować sekcję parametrów w łańcuchu URL. Podstawowy adres URL może
pozostać niezmieniony.
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Title_S0-R11-C2=US

4. Poniższy przykład z parametrem UseIndex ilustruje wybieranie nowego tytułu na
podstawie indeksu elementu.
Title_S0-R11-C2=3&UseIndex=true

Wyświetlanie obiektów Przeglądarka kostek za pomocą
interfejsu API
Obiekt Przeglądarka kostek wyświetla widok kostki programu TM1 na niestandardowej
stronie WWW. Za pomocą interfejsu API URL można wyświetlić obiekt Przeglądarka kostek
w i-ramce HTML, a następnie wykonać na tym obiekcie dodatkowe operacje.

Otwieranie obiektu Przeglądarka kostek
Aby zidentyfikować i otworzyć obiekt Cognos TM1 Web Przeglądarka kostek, należy w
adresie URL zastosować komendę Action=Open z parametrami Type, Cube, Viewi
AccessType.
Aby otworzyć obiekt Przeglądarka kostek, użyj następującego formatu:
#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=CubeName&View=ViewName
&AccessType=Status
Gdzie:
v
v

CubeName jest nazwą kostki, do której należy widok.
ViewName jest nazwą widoku kostki.

v

Status to status publiczny lub prywatny widoku kostki. Należy wprowadzić wartość
Public lub Private, aby poprawnie zidentyfikować konkretny widok kostki, jaki ma zostać
otwarty.

Aby zapoznać się z przykładem, skopiuj i wklej następujący adres URL bezpośrednio do
paska adresu przeglądarki WWW.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Następujące funkcja JavaScript wczytuje obiekt Przeglądarka kostek do i-ramki.
function loadCubeview() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
};

Ustawianie właściwości wyświetlania obiektu Przeglądarka kostek
Dla obiektu Przeglądarka kostek można ustawić właściwości wyświetlania, uwzględniając
dowolne z pokrewnych parametrów w adresie URL.
Następujące parametry umożliwiają zmianę sposobu wyświetlania obiektu Przeglądarka
kostek:
AutoRecalc
Włącza bądź wyłącza automatyczne ponowne obliczanie. Domyślnie jest wyłączone.
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Uwaga:
Parametr AutoRecalc ma zastosowanie tylko do obiektu Przeglądarka kostek. Nie
jest obsługiwany w przypadku Arkuszy WWW. Tryb automatycznego ponownego
obliczania ma zastosowanie do takich operacji, jak przestawienia, zmiany tytułów i
zmiany w odrzucaniu zer nieistotnych. Tryb automatycznego ponownego obliczania
nie ma zastosowania do zmian danych w komórkach-liściach. Zmodyfikowane
komórki-liście zawsze przyjmują kolor zielony.
W Przeglądarce kostek parametr AutoRecalc pełni tę samą rolę, co przycisk Tryb
automatycznego ponownego obliczania na pasku narzędzi (przycisk ten nie istnieje
w przypadku Arkuszy WWW). Gdy tryb automatycznego ponownego obliczania jest
wyłączony (tj. obowiązuje tryb ręcznego ponownego obliczania), operacje takie jak
przestawienia, zmiany tytułów i zmiany w odrzucaniu zer nieistotnych nie powodują
odświeżenia danych do czasu ponownego obliczenia.
W Arkuszach WWW automatycznym ponownym obliczaniem steruje parametr
UseBookRecalcSetting i ustawienie skoroszytu w programie Excel. Więcej
informacji zawiera sekcja Cognos TM1 Web Configuration Parameters.
HideDimensionBar
Włącza bądź wyłącza pasek tytułu. Domyślnie jest włączony.
Uwaga: To ustawienie dotyczy tylko obiektu Przeglądarka kostek.
HideToolbar
Włącza bądź wyłącza pasek narzędzi. Domyślnie jest włączony.

Przykłady
Poniższy format adresu URL umożliwia sterowanie właściwościami wyświetlania obiektu
Przeglądarka kostek.
property=value

Na przykład: dodaj następujące wiersze do adresu URL, aby zmienić właściwości
wyświetlania obiektu Przeglądarka kostek.
AutoRecalc=False
HideDimensionBar=True
HideToolbar=True

Wybieranie elementów tytułowych dla obiektu Przeglądarka
kostek
Elementy tytułowe w obiekcie Przeglądarka kostek można ustawiać, dodając parametr title do
adresu URL za pomocą następującego formatu.
Użyj następującego formatu i parametrów:
Title_DimensionName=ElementNameOrIndex
Parametry:
DimensionName
Nazwa wymiaru tytułowego, który ma zostać zmieniony.
ElementNameOrIndex
Nazwa lub indeks nowego elementu tytułowego, który ma zostać wybrany.
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Aby wybrać nowy element tytułowy na podstawie indeksu elementu, zamiast nazwy
elementu uwzględnij w adresie URL parametr UseIndex zgodnie z poniższymi
instrukcjami:
&Title_DimensionName=ElementIndex&UseIndex=True

Przykład
Poniższy przykład najpierw otwiera Przeglądarka kostek, a następnie zmienia element
tytułowy.
1. Aby otworzyć Przeglądarkę kostki, skopiuj i wklej następujący adres URL do paska
adresu przeglądarki WWW.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed
&AccessType=Public&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
2. Aby zmienić element tytułowy, skopiuj i wklej następujący adres URL do tej samej sesji
przeglądarki WWW.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_plan_version=FY 2003 Budget

3. Aby zaktualizować element tytułowy, skopiuj i wklej sam parametr na końcu
podstawowego adresu URL.
Title_plan_business_unit=Canada
Wskazówka: Gdy stosowane są parametry, do wprowadzania zmian wystarczy
modyfikacja sekcji parametrów w adresie URL. Podstawowy adres URL może pozostać
niezmieniony.
4. Spróbuj użyć parametru UseIndex, aby wybrać nowy tytuł na podstawie indeksu
elementu.
Title_plan_business_unit=7&UseIndex=True

Wyświetlanie wykresów za pomocą obiektu Przeglądarka kostek
Podobnie jak TM1 Web, obiekt Przeglądarka kostek może wyświetlać dane TM1 w trybie
tylko formularz planistyczny, tylko wykres lub w kombinacji trybu formularza planistycznego
i wykresu. Wyświetlaniem formularza planistycznego i wykresu sterują parametry
DisplayMode i ChartType.
Ustawianie opcji wyświetlania formularza planistycznego i wykresu:
Za pomocą parametru DisplayMode można skonfigurować obiekt Przeglądarka kostek w
taki sposób, aby był wyświetlany tylko jako formularz planistyczny, jako wykres, albo jako
formularz planistyczny i wykres.
Parametr DisplayMode ma następujący format:
DisplayMode=value
Dostępne są następujące wartości:
v Grid
v Chart
v GridAndChart
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Przykład
DisplayMode=Chart
DisplayMode=Grid
DisplayMode=GridAndChart
Wybór typu wykresu za pomocą interfejsu API URL:
Do ustawiania typu wykresu, jaki ma być wyświetlany w obiekcie Przeglądarka kostek, służy
parametr ChartType.
Parametr ChartType ma następujący format:
ChartType=ChartName
gdzie ChartName może być wartością łańcuchową oznaczającą jeden z typów wykresu,
takich jak Column lub Pie. Aby zapoznać się z pełną listą typów wykresów, patrz “Parametr
ChartType interfejsu URL API” na stronie 198.
Przykładowy adres URL
Aby zapoznać się z przykładem, skopiuj i wklej następujący adres URL bezpośrednio do
paska adresu przeglądarki WWW.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
&DisplayMode=GridAndChart&ChartType=Pie
Przykład użycia języka JavaScript
<body>
<select title="Chart Type" onchange="setChartType(this.value);>
<option></option>
<option value="Point">Point</option>
<option value="Bubble">Bubble</option>
<option value="Line">Line</option>
<option value="Spline">Spline</option>
<option value="StepLine">Step Line</option>
<option value="Bar">Bar</option>
<option value="StackedBar">Stacked Bar</option >
<option value="Column">Column</option>
<option value="StackedColumn">Stacked Column</option>
<option value="Area">Area</option>
<option value="SplineArea">Spline Area</option >
<option value="StackedArea">Stacked Area</option>
<option value="Pie">Pie</option>
<option value="Doughnut">Doughnut</option>
<option value="Range">Range</option >
<option value="SplineRange">Spline Range</option>
</select>
<iframe id="cubeviewId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
function setChartType(value) {
if(!value) {
return;
}
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cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#ChartType=" + value;
};
</script>
</body>

Aktualizacja starszych projektów utworzonych z użyciem
interfejsu URL API do nowego interfejsu Cognos TM1 Web
10.2.2 URL API
Zamieszczone tutaj informacje dotyczą aktualizacji niestandardowych stron WWW, na
których używany jest interfejs Cognos TM1 Web URL API oparty na technologii .NET, do
nowego interfejsu Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API opartego na technologii Java.
Począwszy od wersji 10.2.0 oprogramowania IBM Cognos TM1 środowisko Cognos TM1
Web działa na serwerze aplikacji opartym na technologii Java™, takim jak Apache Tomcat.
Cognos TM1 Web w wersji 10.2.0 nie wymaga ani nie używa środowiska Microsoft .NET
Framework. Z powodu tych zmian modyfikacji uległa składnia interfejsu API URL oraz jego
funkcje.

Zmiany w środowisku Cognos TM1 Web 10.2.0
Na poniższej liście zebrano niektóre z głównych zmian w środowisku Cognos TM1 Web.
Więcej informacji na temat instalacji, konfiguracji i architektury zawiera publikacja Instalacja
i konfiguracja komponentu Planning Analytics.
Nowy domyślny katalog instalacyjny dla środowiska TM1 Web
Począwszy od wersji 10.2.0 domyślnym katalogiem instalacyjnym środowiska
Cognos TM1 Web jest:
<TM1_install>\webapps\tm1web\
Nowy domyślny adres URL do uruchamiania TM1 Web
Do otwierania środowiska Cognos TM1 Web 10.2.0 służy nowy domyślny adres
URL:
http://localhost:9510/tm1web/
Nowy plik konfiguracyjny TM1 Web i zawarte w nim parametry
Cognos TM1 Web 10.2.0 używa nowego pliku konfiguracyjnego o nazwie
tm1web_config.xml. Zastępuje on plik web.config znany z poprzednich wersji
Cognos TM1 Web.
Lokalizacja nowego pliku konfiguracyjnego:
<TM1_install>\webapps\tm1web\web-inf\configuration

Zmiany w interfejsie Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API
W interfejsie Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API wprowadzono następujące zmiany:
Obiekty
v Obiekt Cognos TM1 Web Drzewo nawigacji nie jest obsługiwany w wersji 10.2.2
interfejsu URL API.
v W wersji 10.2.2 interfejsu URL API nie używa się parametru ObjectId do
rejestrowania obiektów istniejących na stronie WWW i wykonywania na nich
działań. Nowy interfejs API URL wewnętrznie przechowuje informację o stanie
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obiektu, aby zoptymalizować wykorzystanie danych między domenami. Można
teraz wykonywać dodatkowe operacje na obiekcie TM1 Web, używając i-ramki,
w której jest on wyświetlany.
Parametry
v Parametry są teraz oddzielone od podstawowego adresu URL znakiem krzyżyka
(#), a nie znakiem zapytania (?).
Na przykład: http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Parameters
v Parametr OpenObject nosi teraz nazwę Open.
v Wartości parametrów Yes i No zostały zastąpione przez True i False. Wartości 0
i 1 nadal działają.
v Działanie parametru Action=Save w wersji 10.2.2 zmieniło się i ma on
zastosowanie tylko do obiektu Przeglądarka kostek. Ta operacja zapisuje tylko
układ widoku, a nie zapisuje zmian w danych. W celu zapisania danych w
obiekcie Przeglądarka kostek należy użyć operacji Recalc.
v Parametr HideTitlebar nosi teraz nazwę HideDimensionBar.
v Parametr HideTabs nie jest już używany.
v W parametrze ChartType stosowane są wartości łańcuchowe, a nie numeryczne.

Zmiany kodu niezbędne po aktualizacji interfejsu URL API do
wersji 10.2.2
Aby dokonać aktualizacji projektu do nowej wersji interfejsu, należy wprowadzić następujące
zmiany w kodzie.
Zmiana podstawowego adresu URL
Podstawowe adresy URL należy zmienić na zgodne z nowym formatem Cognos
TM1 Web 10.2.2.
v Taki adres URL: http://HostName/TM1Web/TM1WebMain.aspx
v Zastąp takim adresem URL: http://HostName:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Plik UrlApi.jsp zastępuje plik obsługi TM1WebMain.aspx.
Zmiany parametrów w adresie URL
Przejrzyj parametry pod kątem listy z wprowadzonych w wersji 10.2.2 interfejsu
Cognos TM1 Web URL API.
Na przykład są teraz oddzielone od podstawowego adresu URL znakiem krzyżyka
(#), a nie znakiem zapytania, zaś niektóre parametry mają zmienione nazwy.
Zmiana w procesie logowania
Interfejs URL API w wersji 10.2.2 używa nowej strategii logowania z użyciem
tokenu sesji, który pozwala na jednoznaczną identyfikację sesji logowania. Dostępna
jest także nowa metoda logowania w oparciu o formularz.
Zastąpienie parametru ObjectId
Należy zmienić kod wszędzie tam, gdzie do rejestrowania otwartych obiektów
używany był parametr ObjectId.
Nowy interfejs API URL wewnętrznie przechowuje informację o stanie obiektu, aby
zoptymalizować wykorzystanie danych między domenami. Mechanizm ten
umożliwia wykonywanie dodatkowych operacji na obiekcie TM1 Web poprzez
aktualizację właściwości src i-ramki w celu zmodyfikowania obiektu.
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Skorowidz parametrów interfejsu Cognos TM1 Web URL API
Parametry określają, który obiekt środowiska IBM Cognos TM1 Web ma zostać otwarty, i
jakie działania mają zostać na nim wykonane. Kompletny łańcuch URL buduje się, dodając
parametry do podstawowego adresu URL.
Uwaga: Format parametru jest następujący: &<parameter>=<value>. W przykładach
parametr może występować jako #<parameter>. Symbol& służy do rozdzielania
parametrów, a symbol # służy do oznaczenia miejsca rozpoczęcia występowania parametrów
w przykładach.

Parametr AccessType interfejsu URL API
Parametr AccessType określa publiczny lub prywatny status widoku kostki, który ma być
wyświetlony.
Ten parametr używany jest razem z parametrem Action przy otwieraniu obiektu
Przeglądarka kostek.

Format
&AccessType=Value

Wartości
Wartość

Opis

Private

Określa, że widok kostki ma status prywatny.

Public

Określa, że widok kostki ma status publiczny.

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

Parametr Action interfejsu URL API
Parametr Action służy do określania typu działania, jakie ma być wykonane na obiekcie IBM
Cognos TM1 Web.

Format
&Action=Type_Of_Action

Wartości
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Wartość

Opis

Close

Zamyka istniejący obiekt.

Logout

Kończy sesję dla wszystkich innych instancji interfejsu URL API w ramach
tej samej sesji.

Open

Otwiera obiekt Cognos TM1 Web.

Wartość

Opis

Rebuild

Ponownie oblicza wszystkie wartości i odbudowuje wszystkie podzbiory dla
aktywnego formularza Cognos TM1 zawartego w Arkuszu WWW.
Ta operacja ma taki sam skutek, jak kliknięcie przycisku Odbuduj na pasku
narzędzi środowiska Cognos TM1 Web.

Recalc

Ponownie oblicza istniejący obiekt Arkusz WWW lub Przeglądarka kostek.

Reload

Powoduje przeładowanie tylko obiektu Przeglądarka kostek.

Save

Zapisuje układ widoku kostki. Ma zastosowanie tylko do obiektów
Przeglądarka kostek.
Uwaga: Operacja Save nie zapisuje żadnych zmian danych w widoku. Do
zapisania zmienionych danych należy użyć operacji Recalc.

Przykładowy adres URL
Poniższe przykładowe adresy URL ilustrują wykonywanie niektórych operacji na obiekcie
Przeglądarka kostek lub Arkusz WWW wyświetlanym już na stronie WWW.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Save
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Reset
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Close

Przykład użycia języka JavaScript
Poniższy przykład przedstawia zestaw funkcji JavaScript, z których każda wykonuje inną
operację na obiekcie Przeglądarka kostek lub Arkusz WWW.
<script type="text/javascript">
function loadWebsheet() {
webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan
&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function rebuildActiveForms() {
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Rebuild";
};
function recalculate() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Recalc";
};
function resetView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Reset";
};
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function saveView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Save";
};
function close() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Close";
};
</script>

Parametr AdminHost interfejsu URL API
Parametr AdminHost określa nazwę systemu, na którym działa host administracyjny IBM
Cognos TM1. Wartością domyślną jest localhost.

Format
&AdminHost=admin_host_name

Wartości
Wartość parametru AdminHost to nazwa systemu, na którym działa serwer
administracyjnyCognos TM1.

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

Parametr AutoRecalc interfejsu URL API
Parametr AutoRecalc pasek lub wyłącza automatyczne ponowne obliczanie. Domyślnie jest
wyłączone.

Format
&AutoRecalc=value

Wartości
Wartość

Opis

0, false

Wyłącza automatyczne ponowne obliczanie.

1, true

Włącza automatyczne ponowne obliczanie.

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

Parametr ChartType interfejsu URL API
Parametr ChartType określa typ wykresu, jaki ma być wyświetlany.

Format
&ChartType=chart_type
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Wartości
Wartość

Typ wykresu

Point

Punktowy

Bubble

Bąbelkowy

Line

Liniowy

Spline

Krzywa sklejana

Stepline

Liniowy krokowy

Bar

Słupkowy

Stackedbar

Skumulowany wykres słupkowy

Column

Kolumnowy

Stackedcolumn

Skumulowany wykres kolumnowy

Area

Powierzchniowy

Splinearea

Warstwowy krzywej sklejanej

Stackedarea

Warstwowy skumulowany

Pie

Kołowy

Doughnut

Pierścieniowy

Range

Zakres

Splinerange

Zakres krzywej sklejanej

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

Parametr Cube interfejsu URL API
Parametr Cube określa nazwę kostki, do której należy widok.

Format
&Cube=cube_name

Wartości
Wartość parametru Cube to nazwa kostki zawierającej widok, który ma zostać otwarty.

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

Parametr DisplayMode interfejsu URL API
Do wyboru trybu wyświetlania obiektu Przeglądarka kostek (tylko formularz planistyczny,
tylko wykres lub formularz i wykres) służy parametr DisplayMode.
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Format
&DisplayMode=display_type

Wartości
Wartość

Opis

Chart

Powoduje wyświetlenie obiektu Przeglądarka kostek w trybie tylko
wykres.

Grid

Powoduje wyświetlenie obiektu Przeglądarka kostek w trybie tylko
formularza planistycznego.

GridAndChart

Powoduje wyświetlenie obiektu Przeglądarka kostek w trybie wykresu i
formularza planistycznego.

Przykład
Poniższy przykładowy adres URL ma zastosowanie do obiektu Przeglądarka kostek, który
jest już wyświetlany.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#DisplayMode=Chart

W poniższym przykładzie do zmiany trybu wyświetlania zastosowano funkcję JavaScript.
function setDisplayMode(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView.src = baseUrl + "#DisplayMode=" + value;
};

Parametr HideDimensionBar interfejsu URL API
Parametr HideDimensionBar steruje wyświetlaniem paska wymiaru tytułowego obiektu
Przeglądarka kostek. To ustawienie dotyczy tylko obiektu Przeglądarka kostek.

Format
&HideDimensionBar=value

Wartości
Wartość

Opis

1, true

Ukrywa pasek wymiaru.

0, false

Wyświetla pasek wymiaru.

Przykład
#HideDimensionBar=true

Parametr HideToolbar interfejsu URL API
Parametr HideToolbar steruje wyświetlaniem paska narzędzi obiektu Przeglądarka kostek
lub Arkusz WWW.

Format
&HideToolbar=value
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Wartości
Wartość

Opis

1, false

Ukrywa pasek narzędzi.

0, true

Wyświetla pasek narzędzi.

Przykład
#HideToolbar=1

Parametr TM1Server interfejsu URL API
Parametr TM1Server określa serwer IBM Cognos TM1, do którego ma nastąpić logowanie.

Format
&TM1Server=TM1_server_name

Wartości
Wartość parametru TM1Server to nazwa serwera Cognos TM1, do którego ma nastąpić
logowanie.

Przykład
&TM1Server=Planning Sample

Parameter TM1SessionId interfejsu API URL
Parametr TM1SesionId określa serwer IBM Cognos TM1, do którego ma nastąpić
logowanie.

Format
&TM1SessionId=valid_TM1_session_ID

Wartości
Użytkownicy mogą logować się, określając sesję serwera TM1 poprzez podanie hosta
administracyjnego, nazwy serwera TM1 i wartości TM1SessionId. Wartość parametru
TM1SessionId odpowiada sesji użytkownika na serwerze TM1.
Więcej informacji zawiera sekcja “Logowanie do sesji interfejsu API TM1 Web” na stronie
171.

Przykład

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

Parametr Type interfejsu URL API
Parametr Type jest używany z parametrem Action do określania tupu obiektu, który ma
zostać otwarty.

Format
&Type=object_type
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Wartości
Wartość

Opis

CubeViewer

Definiuje obiekt jako Przeglądarka kostek.

Websheet

Definiuje obiekt jako Arkusz WWW.

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

Parametr View interfejsu URL API
Parametr View określa nazwę widoku kostki który ma zostać otwarty.

Format
&View=view_name

Wartości
Wartość parametru View to nazwa widoku kostki.

Przykład
View=Budget%20Input%20Detailed

Pełny adres URL jest przedstawiony w poniższym przykładzie:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

Parametr Workbook interfejsu URL API
Parametr Workbook określa ścieżkę arkusza, który ma zostać załadowany, w drzewie
serwera IBM Cognos TM1.

Format
&Workbook=path_to_workbook

Wartości
Wartość parametru Workbook to ścieżka do arkusza WWW Cognos TM1 w strukturze
folderu TM1 Application.

Przykład
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
Pełny adres URL jest przedstawiony w poniższym przykładzie:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
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Biblioteka JavaScript komponentu TM1 Web
Biblioteka Cognos TM1 Web JavaScript umożliwia programowy dostęp do obiektów TM1
Web Arkusz WWW i Przeglądarka kostek w zintegrowanym środowisku tworzenia stron w
oparciu o technologie HTML, JavaScript i Dojo. Do korzystania z biblioteki JavaScript
wymagana jest praktyczna znajomość technologii JavaScript, Dojo Toolkit i HTML
Document Object Model (DOM).

Przegląd
Biblioteka Cognos TM1 Web JavaScript zawiera następujące główne klasy:
Workbook, klasa
Reprezentuje obiekt TM1 Web Arkusz WWW.
CubeViewer, klasa
Reprezentuje obiekt TM1 Web Przeglądarka kostek.
Te główne klasy rozszerzają widget Dojo Toolkit o nazwie dijit._WidgetBase. Dzięki temu
rozszerzeniu obiekty Workbook i CubeViewer mogą być przypisywane jako podrzędne
względem innych obiektów Dojo, takich jak karta lub inny kontener.
Więcej informacji zawiera dokumentacja pakietu Dojo: http://dojotoolkit.org/documentation/.
Obiekty Websheet i Cubeviewer mają również zestaw powiązanych właściwości i metod, do
których można uzyskać dostęp drogą programową. Obiekty te są ładowane asynchronicznie, a
interakcja z nimi jest możliwa dopiero po ich całkowitym załadowaniu.
Uwaga:
W bibliotece JavaScript komponentu Cognos TM1 Web następujące obiekty mają status
przestarzałych:
v tm1web/cubeview/CubeViewer
v tm1web/websheet/Workbook
Zamiast nich należy używać tm1web/api/CubeViewer i tm1web/api/Workbook. Moduły w
pakietach tm1web/cubeview i tm1web/websheet są teraz aliasami modułów w pakiecie
tm1web/api package.

Konfiguracja
Do korzystania z biblioteki Cognos TM1 Web JavaScript wymagana jest następująca
konfiguracja.
1. Zainstaluj program Cognos TM1 Web i upewnij się, że możesz zalogować się do
standardowego interfejsu użytkownika za pomocą przeglądarki WWW.
2. Dodaj wymagane odwołania do sekcji head stron WWW korzystających z biblioteki
JavaScript.
Szczegółowe informacje zawiera sekcja “Znaczniki HTML <head> i <body> wymagane
do korzystania z biblioteki JavaScript” na stronie 204.

Pierwsze kroki z biblioteką JavaScript
Po skonfigurowaniu środowiska Cognos TM1 Web można rozpocząć pisanie kodu stron
WWW uzyskującego dostęp do obiektów przy użyciu biblioteki JavaScript. Więcej
przykładów zawierają następujące tematy:
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v “Ładowanie obiektów Arkusz WWW przy użyciu biblioteki JavaScript” na stronie 208.
v “Ładowanie obiektów Przeglądarka kostek przy użyciu biblioteki JavaScript” na stronie
209.

Konfigurowanie programu ładującego AMD dla biblioteki
JavaScript
Począwszy od IBM Planning Analytics — wersja lokalna 2.0.0 użycie wersji Dojo
udostępnionej wraz z produktem TM1 Web do ładowania modułów biblioteki JavaScript TM1
Web nie jest już obowiązkowe.
TM1 Web obsługuje teraz użycie programu ładującego AMD z pakietu Dojo w wersji 1.7 i
nowszej do ładowania modułów biblioteki JavaScript.
Więcej informacji zawiera sekcja “Konfigurowanie programu ładującego AMD dla biblioteki
JavaScript”.

Znaczniki HTML <head> i <body> wymagane do korzystania z
biblioteki JavaScript
Sekcje HTML <head> i <body> każdej strony WWW korzystającej z biblioteki Cognos
TM1 JavaScript musi zawierać zestaw wymaganych znaczników i odwołań.
Dodaj następujące odwołania i do każdego z dokumentów HTML korzystających z biblioteki
JavaScript.
v Uwzględnij deklarację HTML 5 DOCTYPE.
v Dodaj odwołanie meta do sekcji <head>.
v Dodaj odwołanie class do sekcji <body>.
v Dodaj dodatkowy kod do obsługi konfiguracji programu ładującego AMD w celu
poprawnego wyszukania modułów biblioteki JS.
Odwołania te wskazują na pliki zawarte w katalogu instalacyjnym programu Cognos TM1
Web.
TM1_Installation_Location\webapps\tm1web\...

Przykład
Użyj następujących znaczników i odwołań jako szablon.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
</head>
<body class="claro tm1web"></body>
</html>

Konfigurowanie programu ładującego AMD dla biblioteki
JavaScript
Do załadowania modułów biblioteki JavaScript można użyć programu ładującego AMD z
pakietu Dojo 1.7 i późniejszych wersji.
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Przed zaimportowaniem modułu biblioteki JavaScript za pomocą funkcji require AMD
należy skonfigurować program ładujący AMD w celu wyszukania i odwzorowania modułów.
Poniższy przykład ilustruje sposób konfiguracji programu ładującego AMD dla obsługiwanej
wersji pakietu Dojo.
Uwaga: W poniższych przykładach location/to/tm1web/scripts/tm1web reprezentuje
identyfikator URI komponentu TM1 Web. Przykład lokalizacji: http://localhost:9510/
tm1web/scripts/tm1web.
Poniższy przykład ilustruje sposób konfiguracji programu ładującego AMD dla pakietu Dojo
w wersji 1.8, 1.9 i 1.10.
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "location/to/tm1web/scripts/tm1web"
},
{
name: "tm1webCom",
location: "location/to/tm1web/scripts/com"
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojo"
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "location/to/tm1web/scripts/dijit"
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojox"
}
],
map: {
tm1web: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webCom: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webRave: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojo: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDijit: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
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tm1webDojox: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
}
});

Poniższy przykład ilustruje sposób konfiguracji programu ładującego AMD dla pakietu Dojo
1.7.
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "location/to/tm1web/scripts/tm1web",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webCom",
location: "location/to/tm1web/scripts/com",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webRave",
location: "location/to/tm1web/scripts/com",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojo",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox"
}
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "location/to/tm1web/scripts/dijit",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox"
}
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojox",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
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dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox"
}
}
]
});

Poniższy przykład przedstawia kompletną konfigurację.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<script src="path/to/the/1.10/version/of/dojo.js"></script>
<script>
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/tm1web"
},
{
name: "tm1webCom",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/com"
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dojo"
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dijit"
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dojox"
}
],
map: {
tm1web: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webCom: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webRave: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojo: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDijit: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
Rozdział 11. Interfejs API komponentu TM1 Web

207

dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojox: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
}
});
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook) {
// Create and work with Workbook object
});
</script>
</head>
<body class="claro tm1web"></body>
</html>

Ładowanie obiektów Arkusz WWW przy użyciu biblioteki
JavaScript
Do tworzenia instancji obiektów Arkusz WWW stosuje się składnię JavaScript. Po
załadowaniu obiektu można przypisać go jako element podrzędny treści dokumentu do
wyświetlenia na stronie WWW.
Arkusz WWW ładuje się, określając wymagane właściwości i opcjonalne funkcje definiujące
obiekt, zgodnie z poniższym formatem.
new Workbook({properties ..., functions ...});
Właściwości (properties) to wartości określające referencje logowania oraz Arkusz WWW,
który ma zostać otwarty.
Funkcje (functions) mogą zawiera opcjonalny kod powiadamiający o zdarzeniach onLoad i
onTitleDimensionElementChange dotyczących obiektu.
Więcej informacji zawiera sekcja “Biblioteka Cognos TM1 Web JavaScript — klasa
Workbook” na stronie 215.

Przykład
Poniższy przykład przedstawia funkcję JavaScript, która umożliwia załadowanie obiektu
Arkusz WWW.
W kodzie tworzącym instancję obiektu należy używać prawidłowej składni AMD
(Asynchronous Module Definition) i słowa kluczowego AMD require. Po utworzeniu
obiektu funkcja przypisuje go jako element podrzędny treści dokumentu.
// Load Websheet with parameters for adminHost, tm1Server, username and password
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple",
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path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Następujący przykład ładuje obiekt Arkusz WWW, logując się przy użyciu tokenu sesji.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Ładowanie obiektów Przeglądarka kostek przy użyciu biblioteki
JavaScript
Do tworzenia instancji obiektów Przeglądarka kostek stosuje się składnię JavaScript. Po
utworzeniu obiektu można przypisać go jako element podrzędny treści dokumentu do
wyświetlenia na stronie WWW.
Obiekt Przeglądarka kostek ładuje się, określając wymagane właściwości i opcjonalne funkcje
definiujące obiekt, zgodnie z poniższym formatem.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Właściwości (properties) to wartości określające referencje logowania oraz Przeglądarka
kostek, który ma zostać otwarty.
Funkcje (functions) mogą zawiera opcjonalny kod powiadamiający o zdarzeniach onLoad i
onTitleDimensionElementChange dotyczących obiektu.
Więcej informacji zawiera sekcja “Biblioteka Cognos TM1 Web JavaScript — klasa
CubeViewer” na stronie 225.

Przykład
Poniższy przykład przedstawia funkcję JavaScript, która umożliwia załadowanie obiektu
CubeViewer.
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W kodzie tworzącym instancję obiektu należy używać prawidłowej składni AMD i słowa
kluczowego Dojo require. Po utworzeniu obiektu funkcja przypisuje go jako element
podrzędny treści dokumentu.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer",
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
}
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Następujący przykład ładuje obiekt Przeglądarka kostek, logując się przy użyciu tokenu sesji.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer",
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
}
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Funkcje zwrotne dla biblioteki JavaScript
Tworząc instancje obiektów Arkusz WWW i Przeglądarka kostek, można definiować funkcje
zwrotne. Funkcja zwrotna przechwytuje zmiany wymiarów tytułowych w powiązanym
obiekcie, umożliwiając przetworzenie tych zdarzeń.
Format funkcji zwrotnej dla obiektów Arkusz WWW i Przeglądarka kostek jest identyczny.
Funkcję zwrotną można dodać bezpośrednio w funkcji tworzącej instancję obiektu TM1 Web.
Kod obsługi zdarzenia umieszcza się wewnątrz tej funkcji.

Format
Definicja funkcji zwrotnej ma format:
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onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
// Add your code here to handle the title change event
}

Po wykryciu zmiany w wymiarze tytułowym do funkcji zwrotnej przekazywany jest obiekt
elementInfo. Zawartość obiektu elementInfo jest inna dla obiektu Arkusz WWW, a inna dla
obiektu Przeglądarka kostek. Na podstawie tej informacji można określić, który tytuł wymiaru
uległ zmianie.
Obiekt elementInfo Arkusza WWW:
sheetIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks arkusza zawierającego zmienioną komórkę
SUBNM.
rowIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks wiersza zawierającego zmienioną komórkę
SUBNM.
columnIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks kolumny zawierającej zmienioną komórkę
SUBNM.
dimension
Typ: String
Nazwa wymiaru.
element
Typ: String
Nazwa elementu.
elementIndex
Typ: Integer
Liczony od jednego indeks elementu wymiaru.
Obiekt elementInfo Przeglądarki kostek:
dimension
Typ: String
Nazwa wymiaru.
element
Typ: String
Nazwa elementu.
elementIndex
Typ: Integer
Liczony od jednego indeks elementu wymiaru.

Przykładowa funkcja zwrotna dla obiektu Arkusz WWW
Poniższy przykład przedstawia funkcję zwrotną zdefiniowaną wewnątrz funkcji ładującej
obiekt Arkusz WWW.
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function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",,
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Przykładowa funkcja zwrotna dla obiektu Przeglądarka kostek
Poniższy przykład przedstawia funkcję zwrotną zdefiniowaną wewnątrz funkcji ładującej
obiekt Przeglądarka kostek.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer"
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Przykładowy kod ilustrujący zastosowanie właściwości i metod
z biblioteki JavaScript
Po wczytaniu obiektu Arkusz WWW lub Przeglądarka kostek za pomocą biblioteki Cognos
TM1 Web JavaScript można stosować dostępne właściwości i metody tych obiektów, zgodnie
z modelem programowania obiektowego.
Poniższe przykłady kodu ilustrują zastosowanie różnych właściwości i metod.
Websheet, obiekt
v Odbudowa aktywnych formularzy w Arkuszu WWW
v Ponowne obliczenie Arkusza WWW
CubeViewer, obiekt
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v
v
v
v
v

Włączenie/wyłączenie trybu automatycznego ponownego obliczania
Włączenie/wyłączenie paska tytułu wymiaru
Przywrócenie pierwotnego widoku w Przeglądarce kostek
Zapisanie widoku
Ustawienie trybu wyświetlania i typu wykresu

Obiekty Websheet i CubeViewer
v Zamykanie obiektu Arkusz WWW lub Przeglądarka kostek
v Wylogowanie

Przykład
<script type="text/javascript">
// Rebuild the active form in a Websheet
// ---------------------function rebuildActiveForms() {
loadedWebsheet.rebuildActiveForms().then(
function() {
console.debug("Active form rebuild completed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Recalculate a Websheet
// ---------------------function recalculate() {
loadedWebsheet.recalculate().then(
function() {
console.debug("Recalculate completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Set the AutoRecalcMode for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleAutoRecalcMode(enabled) {
loadedCubeview.set("automaticRecalculation", enabled).then(
function() {
var message = enabled ?
"Enabling auto recalc completed successfully." :
"Disabling auto recalc completed successfully.";
console.debug(message);
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Turn on/off the dimension title bar for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleDimensionBar(visible) {
loadedCubeview.set("dimensionBarVisible", visible);
};
// Reset a CubeViewer object to it’s original view
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// ---------------------function resetView() {
loadedCubeview.reset().then(
function() {
console.debug("View reset completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Save a view for a CubeViewer object
// ---------------------function saveView() {
loadedCubeview.save().then(
function() {
console.debug("Saving view completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Close a Websheet or CubeViewer object
// ---------------------function close() {
loadedWebsheet.destroy();
};
// Set the display mode for a CubeViewer object
// Valid values include Grid, Chart, GridAndChart
// ---------------------function setDisplayMode() {
require(["tm1web/cubeview/DisplayMode"], function(DisplayMode) {
loadedCubeview.set("displayMode", DisplayMode.Grid).then(
function() {
console.debug("Display mode change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
// Set the chart type for a CubeViewer object
// ---------------------function setChartType() {
require(["tm1web/cubeview/ChartType"], function(ChartType) {
loadedCubeview.set("chartType", ChartType.Pie).then(
function() {
console.debug("Chart type change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
// Logout from the session associated with the specified TM1 Web object
// ---------------------function logout() {
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loadedCubeview.logout().then(
function() {
console.debug("Session destroyed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
</script>

Biblioteka Cognos TM1 Web JavaScript — klasa Workbook
Klasa Workbook reprezentuje obiekt Cognos TM1 Web Arkusz WWW.
Obiekt Workbook rozszerza obiekt widgetu Dojo (dijit._WidgetBase) i może być
przypisywany jako obiekt podrzędny karty Dojo (dijit.layout.TabContainer) lub innego
kontenera. Więcej informacji zawiera dokumentacja pakietu Dojo (http://dojotoolkit.org/
documentation/).
Oprócz dostępnych właściwości i metod obiektu widgetu the Dojo obiekt Workbook ma także
właściwości i metody związane ze środowiskiem TM1. Dostęp do nich można uzyskać drogą
programową.
Obiekty Workbook te są ładowane asynchronicznie, a interakcja z nimi jest możliwa dopiero
po ich całkowitym załadowaniu.

Format
Arkusz WWW ładuje się, określając wymagane właściwości i opcjonalne funkcje definiujące
obiekt, zgodnie z poniższym formatem.
new Workbook({properties ..., functions ...});
Właściwości
Do właściwości (properties) należą następujące wartości definiujące obiekt Arkusz
WWW.
v adminHost
v tm1Server
v username
v password
v camPassport
v sessionToken
v objectId
v path
Uwaga: Dane uwierzytelniające do logowania można podać w formie tokenu sesji i
identyfikatora obiektu albo jako osobne wartości określające hosta
administracyjnego TM1, serwer TM1, nazwę użytkownika, hasło lub camPassport.
Funkcje
Funkcje (functions) mogą obejmować następujący kod opcjonalny:
v Używając funkcji onLoad, można uzyskiwać powiadomienia o załadowaniu
obiektu i jego gotowości do interakcji.
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v Deklaracja onTitleDimensionElementChange umożliwia przetworzenie
zdarzenia, gdy użytkownik zmieni wymiar tytułu w obiekcie powiązanym.
v Deklaracja OnActionButtonExecution umożliwia przetworzenie zdarzenia, gdy
zostanie wywołany przycisk działania.

Przykład
Poniższy przykład przedstawia funkcję JavaScript, która umożliwia załadowanie obiektu
Arkusz WWW.
Dane uwierzytelniające przekazywane są przez token sesji.
Uwaga: Klasa Workbook przyjmuje objectId jako parametr podczas tworzenia instancji.
Identyfikatorowi objectId powinien towarzyszyć identyfikator sesji TM1 Web,
sessionToken.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
objectId: "objectIdOfNewWorkbook"
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Właściwości klasy Workbook
Klasa Workbook ma następujące właściwości.
Następujące właściwości są wspólne dla obiektów CubeViewer i Workbook.
sessionToken
Typ: String
Określa sesję TM1 Web, która ma być używana z tym obiektem. Nie należy używać
tej właściwości z właściwościami adminHost, tm1Server, username, password i
camPassport. Jeśli ta właściwość nie zostanie określona i nie zostaną podane
dodatkowe referencje, to przy uruchamianiu użytkownik zostanie poproszony o
zalogowanie się.
objectId
Typ: String
Identyfikator skoroszytu. Unikalny identyfikator, którego można używać w
odwołaniach do konkretnego skoroszytu.
Identyfikatorowi objectId powinien towarzyszyć identyfikator sesji TM1 Web,
sessionToken.
Na przykład:
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new Workbook({
sessionToken: "previousSessionToken",
objectId: "objectIdOfNewWorkbook"
});

adminHost
Typ: String
Wartość domyślna: localhost
Host administracyjny, który ma być używany przy ładowaniu obiektu. Nie należy
używać tej właściwości z właściwością sessionToken.
tm1Server
Typ: String
Serwer TM1, który ma być używany podczas ładowania obiektu. Nie należy używać
tej właściwości z właściwością sessionToken. Jeśli ta właściwość nie zostanie
określona i nie zostanie podana właściwość sessionToken, to przy uruchamianiu
użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się.
username
Typ: String
Nazwa użytkownika, która ma być używana przy ładowaniu obiektu. Nie należy
używać tej właściwości z właściwościami sessionToken i camPassport. Jeśli ta
właściwość nie zostanie określona i nie zostanie podana właściwość sessionToken
ani camPassport, to przy uruchamianiu użytkownik zostanie poproszony o
zalogowanie się.
password
Typ: String
Hasło, które ma być używane przy ładowaniu obiektu. Jeśli ta właściwość nie
zostanie określona i nie zostanie podana właściwość sessionToken, to przy
uruchamianiu użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się.
camPassport
Typ: String
Paszport uwierzytelniania Cognos BI (paszport CAM), który ma być używany przy
ładowaniu obiektu. Nie należy używać tej właściwości z właściwościami username
i sessionToken.
domNode
Typ: HTMLElement
Element HTML, który reprezentuje widget. Ta właściwość jest automatycznie
definiowana w czasie tworzenia obiektu i nie należy jej uwzględniać w czasie
tworzenia instancji.
Więcej informacji zawiera dokumentacja pakietu Dojo dla dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html).
Poniższe właściwości są używane tylko przy tworzeniu instancji obiektu Workbook.
path

Typ: String
Ścieżka arkusza, który ma zostać załadowany, w drzewie folderu aplikacji serwera
TM1.
Na przykład: "Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input"

replaceOnNavigate
Typ: Boolean (domyślnie true)
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Dla wartości true ustawionej podczas nawigowania przyciskiem działania do
nowego skoroszytu ten widget zostanie zastąpiony nowym skoroszytem, a istniejący
skoroszyt zostanie zamknięty.
Dla wartości false to użytkownik ponosi odpowiedzialność za utworzenie nowego
skoroszytu lub zastąpienie istniejącego z użyciem informacji wprowadzonych
metodą onActionButtonExecution.

Właściwości pobierające
Wszystkie właściwości pobierające wartość wywołuje się zgodnie z następującym formatem:
get("property_Name").
Na przykład: get("sandboxes");
sandboxes
Zwraca wszystkie dostępne przestrzenie prywatne.
Zwraca dojo.promise.Promise jako przyrzeczenie rozstrzygane podczas pobierania
przestrzeni prywatnych. Po rozstrzygnięciu przyrzeczenia do funkcji zwrotnej
zarejestrowanej w przyrzeczeniu zostanie przekazana tablica obiektów
reprezentujących dostępne przestrzenie prywatne.
Wszystkie obiekty mają następujący format:
name (String) - Nazwa przestrzeni prywatnej.
active (Boolean) - True, jeśli ta przestrzeń prywatna jest aktywna dla obiektu, w
przeciwnym razie false.
baseSandbox
(Boolean) - True, jeśli ta przestrzeń prywatna jest bazową przestrzenią
prywatną, w przeciwnym razie false.
defaultSandbox
(Boolean) - True, jeśli ta przestrzeń prywatna jest domyślną przestrzenią
prywatną, w przeciwnym razie false.

Właściwości ustawiające
Wszystkie właściwości ustawiające wartość wywołuje się zgodnie z następującym formatem:
set("property_Name", value)
Na przykład: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Aktywuje określoną przestrzeń prywatną.
Parametr: (String) sandbox. Nazwa przestrzeni prywatnej do aktywowania.
Zwraca: dojo.promise.Promise as jako przyrzeczenie rozstrzygane przy
aktywowaniu przestrzeni prywatnej.
podzbiór
Ustawia obiekt podzbioru.
Parametr: (Object) subset Obiekt reprezentujący obiekt podzbioru wymiaru do
ustawienia. Obiekt ma następujący format:
sheetIndex
Typ: Integer
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Liczony od zera indeks arkusza zawierającego komórkę SUBNM, której
podzbiór wymiaru ma być zmieniony.
rowIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks wiersza zawierającego komórkę SUBNM, której
podzbiór wymiaru ma być zmieniony.
columnIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks kolumny zawierającej komórkę SUBNM, której
podzbiór wymiaru ma być zmieniony.
dimension
Typ: String
Nazwa wymiaru. Nie używać razem z sheetIndex, rowIndex i columnIndex.
setExpression
Typ: String
Wyrażenie MDX używane do definiowania podzbioru. Nie używać razem z
podzbiorem. Oznacza to, że jako dane wejściowe podawana jest nazwa
setExpression lub podzbioru.
podzbiór
Typ: String
Nazwa podzbioru dla podzbioru wymiaru do ustawienia. Nie używać razem
z setExpression.
alias

Typ: String
Alias podzbioru wymiaru do ustawienia.

element
Typ: String
Nazwa elementu. Nie używać razem z elementIndex.
elementIndex
Typ: Integer
Liczony od jednego indeks elementu wymiaru do ustawienia. Nie używać
razem z elementem.
Zwraca dojo.promise.Promise jako przyrzeczenie rozstrzygane podczas ustawiania
obiektów podzbioru. Do wszystkich funkcji zwrotnych zarejestrowanych w
przyrzeczeniu przekazywany jest obiekt o formacie zgodnym z formatem podzbioru
przekazanego do tej metody. Jeśli podzbiór nie został zmieniony, przekazywana jest
wartość null.
subsets
Ustawia wiele obiektów podzbioru.
Parametr: (Object[]) subsets Tablica obiektów podzbioru do ustawienia. Każdy
obiekt powinien mieć następujący format:
sheetIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks arkusza zawierającego komórkę SUBNM, której
podzbiór wymiaru ma być zmieniony.
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rowIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks wiersza zawierającego komórkę SUBNM, której
podzbiór wymiaru ma być zmieniony.
columnIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks kolumny zawierającej komórkę SUBNM, której
podzbiór wymiaru ma być zmieniony.
dimension
Typ: String
Nazwa wymiaru. Nie używać razem z sheetIndex, rowIndex i columnIndex.
setExpression
Typ: String
Wyrażenie MDX używane do definiowania podzbioru. Nie używać razem z
podzbiorem. Oznacza to, że jako dane wejściowe podawane jest wyrażenie
setExpression lub podzbiór.
podzbiór
Typ: String
Nazwa podzbioru dla podzbioru wymiaru do ustawienia. Nie używać razem
z setExpression.
alias

Typ: String
Alias podzbioru wymiaru do ustawienia.

element
Typ: String
Nazwa elementu. Nie używać razem z elementIndex.
elementIndex
Typ: Integer
Liczony od jednego indeks elementu wymiaru do ustawienia. Nie używać
razem z elementem.
Zwraca dojo.promise.Promise jako przyrzeczenie rozstrzygane podczas ustawiania
obiektów podzbioru. Do wszystkich funkcji zwrotnych zarejestrowanych w
przyrzeczeniu przekazywana jest tablica obiektów o formacie zgodnym z formatem
obiektów podzbioru przekazanych do tej metody, przy czym uwzględnione są tylko
pomyślnie ustawione podzbiory.
titleDimensionElement
Ustawia element wymiaru tytułowego.
Parametr: (Object) element Obiekt reprezentujący elementy wymiaru tytułowego do
ustawienia. Obiekt ma następujący format:
sheetIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks arkusza zawierającego komórkę SUBNM, której
element wymiaru ma być zmieniony.
rowIndex
Typ: Integer
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Liczony od zera indeks wiersza zawierającego komórkę SUBNM, której
element wymiaru ma być zmieniony.
columnIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks kolumny zawierającej komórkę SUBNM, której
element wymiaru ma być zmieniony.
element
Typ: String
Nazwa elementu. Nie używać razem z elementIndex.
elementIndex
Typ: Integer
Liczony od jednego indeks elementu wymiaru do ustawienia. Nie używać
razem z element.
Zwraca dojo.promise.Promise as jako przyrzeczenie rozstrzygane przy ustawianiu
elementu wymiaru tytułowego. Do wszystkich funkcji zwrotnych zarejestrowanych
w przyrzeczeniu przekazywany jest obiekt o formacie zgodnym z formatem
elementu przekazanego do tej metody. Jeśli element nie został zmieniony,
przekazywana jest wartość null.
titleDimensionElements
Ustawia wiele elementów wymiaru tytułowego.
Parametr: (Object[]) elements Tablica elementów wymiaru tytułowego do
ustawienia. Każdy obiekt powinien mieć następujący format:
sheetIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks arkusza zawierającego komórkę SUBNM, której
element wymiaru ma być zmieniony. Opcjonalny razem z dimension, ale
wymagany w przypadku użycia rowIndex i columnIndex.
rowIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks wiersza zawierającego komórkę SUBNM, której
element wymiaru ma być zmieniony. Nie należy używać tego parametru z
parametrem dimension.
columnIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks kolumny zawierającej komórkę SUBNM, której
element wymiaru ma być zmieniony. Nie należy używać tego parametru z
parametrem dimension.
dimension
Typ: String
Nazwa wymiaru. Nie należy używać tego parametru z parametrami
rowIndex i columnIndex.
element
Typ: String
Nazwa elementu. Nie używać razem z elementIndex.
elementIndex
Typ: Integer
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Liczony od jednego indeks elementu wymiaru do ustawienia. Nie używać
razem z element.
Zwraca dojo.promise.Promise as jako przyrzeczenie rozstrzygane przy ustawianiu
elementów wymiaru tytułowego. Do wszystkich funkcji zwrotnych zarejestrowanych
w przyrzeczeniu przekazywana jest tablica obiektów o formacie zgodnym z
formatem elementów przekazanych do tej metody, przy czym uwzględnione są tylko
pomyślnie ustawione elementy.

Metody klasy Workbook
Klasa Workbook ma następujące metody.
startup
Rozpoczyna sekwencję startową dla obiektu. Funkcję tę należy wywołać po dodaniu
obiektu do dokumentu. Po zakończeniu sekwencji startowej uruchamiana jest
metoda onLoad.
Ta metoda ma zastosowanie zarówno do obiektu CubeViewer, jak i Workbook.
Składnia: startup()
Przykład:
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();

Patrz dokumentacja pakietu Dojo dotycząca dijit._WidgetBase#startup.
commitActiveSandbox
Zatwierdza zmiany danych w aktywnej przestrzeni prywatnej do bazowej przestrzeni
prywatnej.
Zwraca dojo.promise.Promise. Przyrzeczenie rozstrzygane po zakończeniu próby
zatwierdzenia przestrzeni prywatnej. Do wszelkich funkcji zwrotnych
zarejestrowanych w przyrzeczeniu zostanie przekazana wartość boolowska true, jeśli
zatwierdzanie powiodło się, albo false, jeśli nie powiodło się.
copy

Kopiuje zaznaczone komórki do schowka, jeśli istnieje zaznaczenie.

destroy
Niszczy obiekt i przygotowuje go do porządkowania pamięci.
Patrz dokumentacja pakietu Dojo dotycząca dijit._WidgetBase#destroy.
logout Niszczy sesję TM1 Web skojarzoną z tokenem sessionToken tego obiektu.
Zwraca dojo.promise.Promise jako przyrzeczenie rozstrzygane po zakończeniu
wylogowywania.
onActionButtonExecution
Wywoływana, gdy wywołany zostanie przycisk działania.
Składnia: onActionButtonExecution: function(executionResults){}
Parametry: obiekt executionResults w następującym formacie.
calculation
Typ: String
Określa typ obliczenia w bieżącym skoroszycie, jakie zostało wykonane
przed wywołaniem przycisku działania.
Może mieć wartość „None” (Brak), „Recalculate” (Ponowne obliczenie)
albo „Rebuild” (Odbudowanie).
navigation
Typ: Object
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Ta właściwość istnieje tylko wtedy, gdy w wyniku wywołania przycisku
działania miała miejsce nawigacja w skoroszycie lub arkuszu.
calculation
Typ: String
Określa typ obliczenia w docelowym skoroszycie, jakie zostało
wykonane po nawigacji wywołanej przyciskiem działania.
Może mieć wartość „None” (Brak), „Recalculate” (Ponowne
obliczenie) albo „Rebuild” (Odbudowanie).
objectId
Typ: String
Identyfikator objectId skoroszytu, do którego nastąpiło przejście w
wyniku nawigacji. Jeśli miało miejsce działanie na arkuszu w tym
samym skoroszycie, objectId będzie wskazywał na bieżący
skoroszyt.
path

Typ: String
Ścieżka do skoroszytu, do którego nastąpiło przejście w wyniku
nawigacji.

name

Typ: String
Nazwa docelowego skoroszytu.

sheetIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks arkusza, do którego nastąpiło przejście w
wyniku nawigacji.
replace
Typ: Boolean
Określa, czy przycisk działania był skonfigurowany tak, by
powodował zastąpienie istniejącego skoroszytu.
tiProcess
Typ: Object
Ta właściwość istnieje tylko wtedy, gdy proces TI był wykonywany w
wyniku wywołania przycisku działania.
calculation
Typ: String
Określa typ obliczenia w bieżącym skoroszycie, jakie zostało
wykonane po wykonaniu procesu TI.
Może mieć wartość „None” (Brak), „Recalculate” (Ponowne
obliczenie) albo „Rebuild” (Odbudowanie).
name

Typ: String
Nazwa wykonanego procesu TI.

executionSucceeded
Typ: Boolean
Określa, czy wykonanie procesu TI powiodło się.
onLoad
Uruchamiana po zakończeniu ładowania obiektu.
Rozdział 11. Interfejs API komponentu TM1 Web

223

onTitleDimensionElementChange
Wykonywana, gdy zmienia się elementu wymiaru tytułowego. Może być
przesłonięta podczas konstruowania obiektu lub uwzględniona w dołączeniu przy
użyciu modułu dojo/aspect.
Składnia: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Parametry: obiekt elementInfo w następującym formacie.
sheetIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks arkusza zawierającego zmienioną komórkę
SUBNM.
rowIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks wiersza zawierającego zmienioną komórkę
SUBNM.
columnIndex
Typ: Integer
Liczony od zera indeks kolumny zawierającej zmienioną komórkę
SUBNM.
dimension
Typ: String
Nazwa wymiaru.
element
Typ: String
Nazwa elementu.
elementIndex
Typ: Integer
Liczony od jednego indeks elementu wymiaru.
paste

Wkleja zawartość schowka do obecnie zaznaczonego obszaru, jeśli istnieje
zaznaczenie.

rebuildActiveForms
Odbudowuje aktywne formularze w skoroszycie.
Zwraca dojo.promise.Promise jako przyrzeczenie rozstrzygane podczas
odbudowywania aktywnych formularzy.
redo

Wykonuje operację ponowienia.
Zwraca dojo.promise.Promise jako przyrzeczenie rozstrzygane po zakończeniu
operacji ponowienia.

replace
Przyjmuje jako argument objectId i zastępuje istniejący skoroszyt skoroszytem
reprezentowanym przez podany objectId (chyba że jest identyczny z istniejącym
arkuszem WWW — w takim przypadku nie jest podejmowane żadne działanie).
Podczas operacji zastępowania przyjmuje się, że skoroszyt zastępujący należy do tej
samej sesji TM1 Web, co skoroszyt zastępowany.
undo
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Wykonuje operację cofnięcia.

Zwraca dojo.promise.Promise jako przyrzeczenie rozstrzygane po zakończeniu
operacji cofnięcia.

Biblioteka Cognos TM1 Web JavaScript — klasa CubeViewer
Klasa CubeViewer reprezentuje obiekt Cognos TM1 Web Przeglądarka kostek.
Obiekt CubeViewer rozszerza obiekt widgetu Dojo (dijit._WidgetBase) i może być
przypisywany jako obiekt podrzędny karty Dojo (dijit.layout.TabContainer) lub innego
kontenera. Więcej informacji zawiera dokumentacja pakietu Dojo (http://dojotoolkit.org/
documentation/).
Oprócz dostępnych właściwości i metod obiektu widgetu the Dojo obiekt CubeViewer ma
także właściwości i metody związane ze środowiskiem TM1. Dostęp do nich można uzyskać
drogą programową.
Obiekty CubeViewer te są ładowane asynchronicznie, a interakcja z nimi jest możliwa
dopiero po ich całkowitym załadowaniu.

Format
Obiekt Przeglądarka kostek ładuje się, określając wymagane właściwości i opcjonalne funkcje
definiujące obiekt, zgodnie z poniższym formatem.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Właściwości
Do właściwości (properties) należą następujące wartości definiujące obiekt
Przeglądarka kostek.
v adminHost
v tm1Server
v
v
v
v
v

username
password
camPassport
sessionToken
objectId

v view
v cube
v isPublic
Uwaga: Dane uwierzytelniające do logowania można podać w formie tokenu sesji i
identyfikatora obiektu albo jako osobne wartości określające hosta
administracyjnego TM1, serwer TM1, nazwę użytkownika, hasło lub camPassport.
Funkcje
Funkcje (functions) mogą obejmować następujący kod opcjonalny:
v Używając funkcji onLoad, można uzyskiwać powiadomienia o załadowaniu
obiektu i jego gotowości do interakcji.
v Deklaracja onTitleDimensionElementChange umożliwia przetworzenie
zdarzenia, gdy użytkownik zmieni wymiar tytułu w obiekcie powiązanym.
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Przykład
Poniższy przykład przedstawia funkcję JavaScript, która umożliwia załadowanie obiektu
CubeViewer.
Referencje logowania przekazywane są przez token sesji.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer"
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Właściwości klasy CubeViewer
Klasa CubeViewer ma następujące właściwości.
Następujące właściwości są wspólne dla obiektów CubeViewer i Workbook:
sessionToken
Typ: String
Określa sesję TM1 Web, która ma być używana z tym obiektem. Nie należy używać
tej właściwości z właściwościami adminHost, tm1Server, username, password i
camPassport. Jeśli ta właściwość nie zostanie określona i nie zostaną podane
dodatkowe referencje, to przy uruchamianiu użytkownik zostanie poproszony o
zalogowanie się.
objectId
Typ: String
Identyfikator Przeglądarki kostek. Unikalny numer, którego można używać w
odwołaniach do konkretnej Przeglądarki kostek.
adminHost
Typ: String
Wartość domyślna: localhost
Host administracyjny, który ma być używany przy ładowaniu obiektu. Nie należy
używać tej właściwości z właściwością sessionToken.
tm1Server
Typ: String
Serwer TM1, który ma być używany podczas ładowania obiektu. Nie należy używać
tej właściwości z właściwością sessionToken. Jeśli ta właściwość nie zostanie
określona i nie zostanie podana właściwość sessionToken, to przy uruchamianiu
użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się.
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username
Typ: String
Nazwa użytkownika, która ma być używana przy ładowaniu obiektu. Nie należy
używać tej właściwości z właściwościami sessionToken i camPassport. Jeśli ta
właściwość nie zostanie określona i nie zostanie podana właściwość sessionToken
ani camPassport, to przy uruchamianiu użytkownik zostanie poproszony o
zalogowanie się.
password
Typ: String
Hasło, które ma być używane przy ładowaniu obiektu. Jeśli ta właściwość nie
zostanie określona i nie zostanie podana właściwość sessionToken, to przy
uruchamianiu użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się.
camPassport
Typ: String
Paszport uwierzytelniania Cognos BI (paszport CAM), który ma być używany przy
ładowaniu obiektu. Nie należy używać tej właściwości z właściwościami username
i sessionToken.
domNode
Typ: HTMLElement
Element HTML, który reprezentuje widget. Ta właściwość jest automatycznie
definiowana w czasie tworzenia obiektu i nie należy jej uwzględniać w czasie
tworzenia instancji.
Więcej informacji zawiera dokumentacja pakietu Dojo dla dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html).
Poniższe właściwości są używane tylko przy tworzeniu instancji obiektu CubeViewer.
view

Typ: String
Nazwa widoku kostki do załadowania.

cube

Typ: String
Nazwa kostki zawierającej widok, który ma zostać załadowany.

isPublic
Typ: Boolean
Wartość domyślna: true
Typ dostępu widoku kostki do załadowania.
Wartość true oznacza, że ładowany ma być publiczny widok kostki.
Wartość false oznacza, że ładowany ma być prywatny widok kostki.

Właściwości pobierające
Wszystkie właściwości pobierające wartość wywołuje się zgodnie z następującym formatem:
get("property_Name").
Na przykład: get("sandboxes");
sandboxes
Zwraca wszystkie dostępne przestrzenie prywatne.
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Zwraca dojo.promise.Promise jako przyrzeczenie rozstrzygane podczas pobierania
przestrzeni prywatnych. Po rozstrzygnięciu przyrzeczenia do funkcji zwrotnej
zarejestrowanej w przyrzeczeniu zostanie przekazana tablica obiektów
reprezentujących dostępne przestrzenie prywatne.
Wszystkie obiekty mają następujący format:
v name: (String) - nazwa przestrzeni prywatnej.
v active: (Boolean) - true, jeśli ta przestrzeń prywatna jest aktywna dla obiektu, w
przeciwnym razie false.
v baseSandbox: (Boolean) - true, jeśli ta przestrzeń prywatna jest bazową
przestrzenią prywatną, w przeciwnym razie false.
v defaultSandbox: (Boolean) - true, jeśli ta przestrzeń prywatna jest domyślną
przestrzenią prywatną, w przeciwnym razie false.

Właściwości ustawiające
Wszystkie właściwości ustawiające wartość wywołuje się zgodnie z następującym formatem:
set("property_Name", value)
Na przykład: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Aktywuje określoną przestrzeń prywatną.
Parametr: (String) sandbox. Nazwa przestrzeni prywatnej do aktywowania.
Zwraca: dojo.promise.Promise as jako przyrzeczenie rozstrzygane przy
aktywowaniu przestrzeni prywatnej.
automaticRecalculation
Włącza bądź wyłącza automatyczne ponowne obliczanie.
Parametry: Boolean.
v True włącza automatyczne ponowne obliczanie.
v False wyłącza automatyczne ponowne obliczanie.
Zwraca: dojo.promise.Promise. Przyrzeczenie, które zostanie rozstrzygnięte po
włączeniu lub wyłączeniu automatycznego ponownego obliczania
chartType
Ustawia typ wykresu dla obiektu CubeViewer.
Parametry: tm1web.cubeview.ChartType. Typ wykresu, który ma zostać wybrany.
Zwraca: dojo.promise.Promise. Przyrzeczenie rozstrzygane po ustawieniu typu
wykresu.
dimensionBarVisible
Ustawia widoczność paska wymiaru.
Parametry: Boolean.
v True włącza wyświetlanie paska wymiaru.
v False wyłącza wyświetlanie paska wymiaru.
displayMode
Ustawia tryb wyświetlania obiektu CubeViewer.
Parametry: tm1web.cubeview.DisplayMode. Tryb wyświetlania, który ma zostać
wybrany.
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Zwraca: dojo.promise.Promise. Przyrzeczenie rozstrzygane po ustawieniu trybu
wyświetlania.
subset Ustawia obiekt podzbioru.
Parametr: (Object) subset Obiekt reprezentujący obiekt podzbioru wymiaru do
ustawienia. Obiekt ma następujący format:
dimension
Typ: String
Nazwa wymiaru.
setExpression
Typ: String
Wyrażenie MDX używane do definiowania podzbioru. Nie używać razem z
podzbiorem. Oznacza to, że jako dane wejściowe podawana jest nazwa
setExpression lub podzbioru.
subset Typ: String
Nazwa podzbioru dla podzbioru wymiaru do ustawienia. Nie używać razem
z setExpression.
alias

Typ: String
Alias podzbioru wymiaru do ustawienia.

element
Typ: String
Nazwa elementu. Nie używać razem z elementIndex.
elementIndex
Typ: Integer
Liczony od jednego indeks elementu wymiaru do ustawienia. Nie używać
razem z elementem.
Zwraca dojo.promise.Promise jako przyrzeczenie rozstrzygane podczas ustawiania
obiektów podzbioru. Do wszystkich funkcji zwrotnych zarejestrowanych w
przyrzeczeniu przekazywany jest obiekt o formacie zgodnym z formatem podzbioru
przekazanego do tej metody. Jeśli podzbiór nie został zmieniony, przekazywana jest
wartość null.
subsets
Ustawia wiele obiektów podzbioru.
Parametr: (Object[]) subsets Tablica obiektów podzbioru do ustawienia. Każdy
obiekt powinien mieć następujący format:
dimension
Typ: String
Nazwa wymiaru.
setExpression
Typ: String
Wyrażenie MDX używane do definiowania podzbioru. Nie używać razem z
podzbiorem. Oznacza to, że jako dane wejściowe podawane jest wyrażenie
setExpression lub podzbiór.
podzbiór
Typ: String
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Nazwa podzbioru dla podzbioru wymiaru do ustawienia. Nie używać razem
z setExpression.
alias

Typ: String
Alias podzbioru wymiaru do ustawienia.

element
Typ: String
Nazwa elementu. Nie używać razem z elementIndex.
elementIndex
Typ: Integer
Liczony od jednego indeks elementu wymiaru do ustawienia. Nie używać
razem z elementem.
Zwraca dojo.promise.Promise jako przyrzeczenie rozstrzygane podczas ustawiania
obiektów podzbioru. Do wszystkich funkcji zwrotnych zarejestrowanych w
przyrzeczeniu przekazywana jest tablica obiektów o formacie zgodnym z formatem
obiektów podzbioru przekazanych do tej metody, przy czym uwzględnione są tylko
pomyślnie ustawione podzbiory.
titleDimensionElement
Ustawia element wymiaru tytułowego.
Parametr: obiekt reprezentujący element. Element wymiaru tytułowego do
ustawienia. Ten obiekt ma następujący format:
dimension
Łańcuch
Nazwa wymiaru.
element
Łańcuch
Nazwa elementu. Nie należy używać tego parametru z parametrem
elementIndex.
elementIndex
Liczba całkowita
Liczony od jednego indeks elementu wymiaru do ustawienia. Nie należy
używać tego parametru z parametrem element.
Zwraca: dojo.promise.Promise. Przyrzeczenie rozstrzygane po ustawianiu
elementu wymiaru tytułowego. Do wszystkich funkcji zwrotnych zarejestrowanych
w przyrzeczeniu przekazywany jest obiekt o formacie zgodnym z formatem
elementu przekazanego do tej metody. Jeśli element nie został zmieniony,
przekazywana jest wartość null.
titleDimensionElements
Ustawia wiele elementów wymiaru tytułowego.
Parametr: object[] elements. Tablica elementów wymiaru tytułowego do ustawienia.
Wszystkie obiekty mają następujący format:
dimension
Łańcuch
Nazwa wymiaru.
element
Łańcuch
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Nazwa elementu. Nie należy używać tego parametru z parametrem
elementIndex.
elementIndex
Liczba całkowita
Liczony od jednego indeks elementu wymiaru do ustawienia. Nie należy
używać tego parametru z parametrem element.
Zwraca dojo.promise.Promise. Przyrzeczenie rozstrzygane po ustawieniu
elementów wymiaru tytułowego. Do wszystkich funkcji zwrotnych zarejestrowanych
w przyrzeczeniu przekazywana jest tablica obiektów o formacie zgodnym z
formatem obiektów elementów przekazanego do tej metody. Przekazana tablica
zawiera informacje o elementach pomyślnie ustawionych.

Metody klasy CubeViewer
Klasa CubeViewer ma następujące metody.
startup
Rozpoczyna sekwencję startową dla obiektu. Funkcję tę należy wywołać po dodaniu
obiektu do dokumentu. Po zakończeniu sekwencji startowej uruchamiana jest
metoda onLoad.
Ta metoda ma zastosowanie zarówno do obiektu CubeViewer, jak i Workbook.
Składnia: startup()
Przykład:
document.body.appendChild(loadedCubeViewer.domNode);
loadedCubeViewer.startup();

Patrz dokumentacja pakietu Dojo dotycząca dijit._WidgetBase#startup.
commitActiveSandbox
Zatwierdza zmiany danych w aktywnej przestrzeni prywatnej do bazowej przestrzeni
prywatnej.
Zwraca dojo.promise.Promise. Przyrzeczenie rozstrzygane po zakończeniu próby
zatwierdzenia przestrzeni prywatnej. Do wszelkich funkcji zwrotnych
zarejestrowanych w przyrzeczeniu zostanie przekazana wartość boolowska true, jeśli
zatwierdzanie powiodło się. Jeśli zatwierdzanie nie powiodło się, przekazywana jest
wartość false.
copy

Kopiuje zaznaczone komórki do schowka, jeśli istnieje zaznaczenie.

destroy
Niszczy obiekt i przygotowuje go do porządkowania pamięci.
Patrz dokumentacja pakietu Dojo dotycząca dijit._WidgetBase#destroy.
logout Niszczy sesję TM1 Web skojarzoną z tokenem sessionToken tego obiektu.
Zwraca dojo.promise.Promise jako przyrzeczenie rozstrzygane po zakończeniu
wylogowywania.
onLoad
Uruchamiana po zakończeniu ładowania obiektu.
onTitleDimensionElementChange
Wykonywana, gdy zmienia się elementu wymiaru tytułowego. Może być
przesłonięta podczas konstruowania obiektu lub uwzględniona w dołączeniu przy
użyciu modułu dojo/aspect.
Składnia: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
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Parametr: obiekt elementInfo. Ten obiekt ma następujący format:
dimension
Łańcuch
Nazwa wymiaru, który został zmieniony.
element
Łańcuch
Nazwa elementu, który został zmieniony.
elementIndex
Liczba całkowita
Liczony od jednego indeks elementu wymiaru, który został zmieniony.
paste

Wkleja zawartość schowka do obecnie zaznaczonego obszaru, jeśli istnieje
zaznaczenie.

redo

Wykonuje operację ponowienia.
Zwraca dojo.promise.Promise) jako przyrzeczenie rozstrzygane podczas po
zakończeniu operacji ponowienia.

reset
Resetuje widok kostki do pierwotnie zapisanego stanu.
Zwraca: dojo.promise.Promise. Przyrzeczenie rozstrzygane po zresetowaniu
widoku kostki.
save
Zapisuje układ widoku kostki i nadpisuje istniejący układ.
Zwraca: dojo.promise.Promise. Przyrzeczenie rozstrzygane po zapisaniu widoku
kostki.
undo

Wykonuje operację cofnięcia.
Zwraca dojo.promise.Promise jako przyrzeczenie rozstrzygane po zakończeniu
operacji cofnięcia.
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Dodatek A. Obsługiwane funkcje arkusza kalkulacyjnego
Microsoft Excel - TM1 Web
IBM Cognos TM1 Web obsługuje wiele funkcji arkuszy Excel. Niniejszy dodatek
przedstawia obsługiwane funkcje Excel wg kategorii oraz w kolejności alfabetycznej, a
ponadto opisuje różnice w działaniu funkcji Excel i funkcji programu TM1 Web.

Funkcje daty i godziny
Poniższa tabela przedstawia funkcje daty i godziny.
Funkcja

Opis

DATA

Zwraca numer seryjny określonej daty.

DATA.WARTOŚĆ

Przekształca datę w formie tekstowej na numer seryjny.

DZIEŃ

Przekształca numer seryjny na dzień miesiąca.

DNI.360

Oblicza liczbę dni między dwiema datami przyjmując rok liczący 360 dni.

GODZINA

Przekształca numer seryjny na godzinę.

MINUTA

Przekształca numer seryjny na minuty.

MIESIĄC

Przekształca numer seryjny na miesiąc.

TERAZ

Zwraca numer seryjny bieżącej daty i godziny.

SEKUNDA

Przekształca numer seryjny na sekundy.

CZAS

Zwraca numer seryjny określonego czasu.

CZAS.WARTOŚĆ

Przekształca czas w formie tekstowej na numer seryjny.

DZIŚ

Zwraca numer seryjny dzisiejszej daty.

DZIEŃ.TYG

Przekształca numer seryjny na dzień tygodnia.

ROK

Przekształca numer seryjny na rok.

Funkcje finansowe
Poniższa tabela przedstawia funkcje finansowe.
Funkcja

Opis

DB

Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą równomiernie
malejącego salda.
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Funkcja

Opis

DDB

Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres obliczoną metodą
podwójnego spadku lub inną metodą określoną przez użytkownika.

FV

Zwraca przyszłą wartość inwestycji.

IPMT

Zwraca wartość płatności odsetek od inwestycji w danym okresie.

IRR

Zwraca wewnętrzną stopę zwrotu dla serii przepływów środków pieniężnych.

ISPMT

Oblicza wartość odsetek zapłaconych w trakcie określonego okresu
inwestycji.

MIRR

Zwraca wewnętrzną stopę zwrotu, gdy dodatnie i ujemne przepływy środków
pieniężnych posiadają różne stopy.

NPER

Zwraca liczbę okresów dla inwestycji.

NPV

Zwraca wartość bieżącą netto inwestycji w oparciu o okresowe przepływy
środków pieniężnych przy określonej stopie dyskontowej.

PMT

Zwraca ratę spłaty opłaty rocznej.

PPMT

Zwraca wartość spłaty kapitału dla danej inwestycji, w danym okresie.

PV

Zwraca wartość bieżącą inwestycji.

RATE

Zwraca stopę procentową okresu opłaty rocznej.

SLN

Zwraca amortyzację środka trwałego za pojedynczy okres metodą liniową.

SYD

Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą sumy cyfr
wszystkich lat amortyzacji.

Funkcje informacyjne
W poniższej tabeli przedstawiono funkcje informacyjne obsługiwane w programie TM1 Web.
Funkcja

Opis

KOMÓRKA

Zwraca informacje o formatowaniu, lokalizacji lub zawartości komórki.
Obsługa funkcji Komórka jest ograniczona do następujących typów
informacji: adres, kolumna, wiersz, ochrona, treść, typ.
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CZY.BŁ

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest błędem z wyjątkiem wartości
błędu #N/D.

CZY.BŁĄD

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest błędem.

CZY.BRAK

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością błędu #N/D.

Funkcja

Opis

BRAK

Zwraca wartość błędu #N/D.

Funkcje logiczne
Poniższa tabela przedstawia funkcje logiczne.
Funkcja

Opis

AND

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wszystkie argumenty mają wartość
PRAWDA.

FALSE

Zwraca wartość logiczną FAŁSZ.

IF

Określa test logiczny do wykonania.

NOT

Zmienia logikę własnego argumentu.

OR

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli którykolwiek argument ma wartość
PRAWDA.

TRUE

Zwraca wartość logiczną PRAWDA.

Funkcje wyszukiwania i adresu
Poniższa tabela przedstawia funkcje wyszukiwania i adresu.
Uwaga: Niektóre funkcje, takie jak LOOKUP czy ROWS, mogą akceptować jako
argumenty tablice dwuwymiarowe. Program TM1 Web nie obsługuje tablic
dwuwymiarowych. W zależności od organizacji danych i wymagań funkcje te mogą nadal
osiągać poprawne wartości, na przykład w sytuacji, gdy odtwarzane dane przypadają na
początkową część tablicy. Do zagwarantowania poprawności wartości podczas pracy z tymi
funkcjami w programie TM1 Web może być wymagana reorganizacja danych wejściowych w
funkcjach powtarzanych z zastosowaniem tablic jednowymiarowych lub może istnieć
konieczność zastosowania bezpośrednich odwołań do komórki.
Funkcja

Opis

ADRES

Zwraca odwołanie do pojedynczej komórki w arkuszu w postaci tekstu.

WYBIERZ

Wybiera wartość z listy wartości.

NR.KOLUMNY

Zwraca numer kolumny odpowiadający podanemu odwołaniu.

LICZBA.KOLUMN

Zwraca liczbę kolumn w odwołaniu.

WYSZUKAJ.POZIOMO

Wyszukuje wartość w górnym wierszu tablicy i zwraca wartość wskazanej
komórki.
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Funkcja

Opis

HIPERŁĄCZE

Tworzy skrót lub skok, który otwiera dokument zapisany na serwerze
sieciowym, w intranecie lub w Internecie.

INDEKS

Wykorzystuje indeks w celu wybrania wartości z odwołania lub tablicy.

WYSZUKAJ

Wyszukuje wartości w wektorze lub tablicy.

PODAJ.POZYCJĘ

Wyszukuje wartości w adresie lub tablicy.

PRZESUNIĘCIE

Zwraca przesunięcie odwołania z danego odwołania.

WIERSZ

Zwraca numer wiersza odwołania.

ILE.WIERSZY

Zwraca liczbę wierszy w odwołaniu.

WYSZUKAJ.PIONOWO Wyszukuje w pierwszej kolumnie tablicy, a następnie w wierszu, aby
zwrócić wartość komórki.

Funkcje matematyczne i trygonometryczne
Poniższa tabela przedstawia funkcje matematyczne i trygonometryczne.
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Funkcja

Opis

MODUŁ.LICZBY

Zwraca wartość bezwzględną liczby.

ACOS

Zwraca arcus cosinus liczby.

ACOSH

Zwraca odwrotny hiperboliczny cosinus liczby.

ASIN

Zwraca arcus sinus liczby.

ASINH

Zwraca odwrotny hiperboliczny sinus liczby.

ATAN

Zwraca arcus tangens liczby.

ATAN2

Zwraca arcus tangens ze współrzędnych x i y.

ATANH

Zwraca odwrotny hiperboliczny tangens liczby.

ZAOKR.W.GÓRĘ

Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej
wielokrotności podanej istotności.

KOMBINACJE

Zwraca liczbę kombinacji dla danej liczby obiektów.

COS

Zwraca cosinus liczby.

COSH

Zwraca hiperboliczny cosinus liczby.

STOPNIE

Przekształca radiany na stopnie.

Funkcja

Opis

ZAOKR.DO.PARZ

Zaokrągla liczbę do najbliższej parzystej liczby całkowitej.

EXP

Zwraca wartość liczby e podniesionej do potęgi określonej przez podaną
liczbę.

SILNIA

Zwraca silnię podanej liczby.

ZAOKR.DÓŁ

Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.

ZAOKR.DO.CAŁK

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.

LN

Zwraca logarytm naturalny liczby.

LOG

Zwraca logarytm liczby przy podanej podstawie.

LOG10

Zwraca logarytm dziesiętny podanej liczby.

MOD

Zwraca resztę z dzielenia.

ZAOKR.DO.NPARZ

Zaokrągla liczbę do najbliższej nieparzystej liczby całkowitej.

PI

Zwraca wartość liczby pi.

POTĘGA

Zwraca liczbę podniesioną do potęgi.

ILOCZYN

Mnoży argumenty.

RADIANY

Przekształca stopnie na radiany.

LOS

Zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.

RZYMSKIE

Przekształca liczbę arabską na rzymską jako tekst.

ZAOKR

Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr.

ZAOKR.DÓŁ

Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.

ZAOKR.GÓRA

Zaokrągla liczbę w górę, w kierunku: od zera.

ZNAK.LICZBY

Zwraca znak liczby.

SIN

Zwraca sinus kąta.

SINH

Zwraca sinus hiperboliczny liczby.

PIERWIASTEK

Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy liczby.

SUMA

Dodaje argumenty.

SUMA.JEŻELI

Dodaje komórki spełniające podane kryteria.
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Funkcja

Opis

TAN

Zwraca tangens liczby.

TANH

Zwraca tangens hiperboliczny liczby.

Funkcje tekstowe
Poniższa tabela przedstawia funkcje tekstowe.
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Funkcja

Opis

ZNAK

Zwraca znak określony przez numer w kodzie.

OCZYŚĆ

Usuwa z tekstu wszystkie znaki, które nie mogą być drukowane.

KOD

Zwraca kod liczbowy pierwszego znaku w łańcuchu tekstowym.

ZŁĄCZ.TEKSTY

Złącza kilka elementów tekstowych w jeden element.

KWOTA

Przekształca liczbę na tekst, korzystając z formatu walutowego.

PORÓWNAJ

Sprawdza, czy dwie wartości tekstowe są identyczne.

ZNAJDŹ

Znajduje jedną wartość tekstową w innej (rozróżniana jest wielkość
znaków).

ZAOKR.DO.TEKSTU

Formatuje liczbę jako tekst do określonej liczby miejsc po przecinku.

LEWY

Zwraca określoną liczbę znaków od początku wartości tekstowej.

DŁ

Zwraca liczbę znaków w łańcuchu tekstowym.

LITERY.MAŁE

Przekształca tekst na małe litery.

FRAGMENT.TEKSTU

Zwraca określoną liczbę znaków ze środka łańcucha tekstowego przy
danej pozycji początkowej.

Z.WIELKIEJ.LITERY

Pierwszą literę w każdym słowie wartości tekstowej ustawia jako wielką
literę.

ZASTĄP

Zastępuje znaki w tekście.

POWT

Powtarza tekst podaną liczbę razy.

PRAWY

Zwraca określoną liczbę znaków od końca wartości tekstowej.

SZUKAJ.TEKST

Zwraca jedną wartość tekstową w innej (nie rozróżnia wielkości znaków).

PODSTAW

Zamienia istniejący tekst w łańcuchu tekstowym na nowy tekst.

T

Przekształca argumenty na tekst.

Funkcja

Opis

TEKST

Formatuje liczbę i przekształca ją na tekst.

USUŃ.ZBĘDNE.
ODSTĘPY

Usuwa spacje z tekstu.

LITERY.WIELKIE

Przekształca tekst na wielkie litery.

WARTOŚĆ

Przekształca argument tekstowy na liczbę.

Funkcje statystyczne
Poniższa tabela przedstawia funkcje statystyczne.
Funkcja

Opis

ODCH.ŚREDNIE

Zwraca średnią z odchyleń bezwzględnych punktów danych od ich
wartości średniej.

ŚREDNIA

Zwraca wartość średnią podanych argumentów.

ŚREDNIA.A

Zwraca wartość średnią podanych argumentów — jako argumenty
przyjmowane są liczby, tekst i wartości logiczne.

ROZKŁAD.DWUM

Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu
prawdopodobieństwa.

UFNOŚĆ

Zwraca przedział ufności dla średniej z populacji.

WSP.KORELACJI

Zwraca współczynnik korelacji pomiędzy dwoma zbiorami danych.

ILE.LICZB

Oblicza ile liczb zawiera lista argumentów.

ILE.NIEPUSTYCH

Oblicza ile wartości zawiera lista argumentów.

LICZBA.JEŻELI

Oblicza liczbę niepustych komórek w zakresie, który spełnia podane
kryteria.

KOWARIANCJA

Zwraca kowariancję, średnią z iloczynów odchyleń dla każdej pary
punktów.

ODCH.KWADRATOWE

Zwraca sumę kwadratów odchyleń.

ROZKŁAD.EXP

Zwraca rozkład wykładniczy.

ROZKŁAD.FISHER

Zwraca transformację Fishera.

ROZKŁAD.FISHER.ODW Zwraca odwrotną transformację Fishera.
REGLINX

Zwraca wartości wzdłuż trendu liniowego.
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Funkcja

Opis

ŚREDNIA.
GEOMETRYCZNA

Zwraca wartość średniej geometrycznej.

REGEXPW

Zwraca wartości trendu wykładniczego.

ŚREDNIA.
HARMONICZNA

Zwraca średnią harmoniczną.

ODCIĘTA

Zwraca punkt przecięcia wykresu regresji liniowej z osią współrzędnych.

KURTOZA

Zwraca kurtozę zbioru danych.

MAX.K

Zwraca k-tą największą wartość w zbiorze danych.

REGLINP

Zwraca parametry trendu liniowego.

REGEXPP

Zwraca parametry trendu wykładniczego.

MAX

Zwraca największą wartość z listy argumentów.

PODAJ.POZYCJĘ

Zwraca pozycję względną elementu w macierzy, odpowiadającą
określonej wartości w zadanej kolejności.

MAX.A

Zwraca maksymalną wartość z listy argumentów, która może zawierać
liczby, tekst i wartości logiczne.

MEDIANA

Zwraca medianę danych liczb.

MIN

Zwraca minimalną liczbę z listy argumentów.

MIN.A

Zwraca minimalną wartość z listy argumentów, która może zawierać
liczby, tekst i wartości logiczne.

ROZKŁAD.DWUM.
PRZEC

Zwraca ujemny rozkład dwumianowy, prawdopodobieństwo, że przed
powodzeniem nr Number_s wystąpią niepowodzenia w liczbie Number_f,
zaś prawdopodobieństwo powodzenia wynosi Probability_f.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ

Zwraca najczęściej występującą wartość ze zbioru danych.

ROZKŁAD.NORMALNY Zwraca skumulowany rozkład normalny.
ROZKŁAD.NORMALNY. Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.
ODW
ROZKŁAD.NORMALNY. Zwraca standardowy skumulowany rozkład normalny.
S
ROZKŁAD.NORMALNY. Zwraca odwrotność standardowego skumulowanego rozkładu
S.ODW
normalnego.
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PEARSON

Zwraca współczynnik korelacji momentów iloczynu Pearsona.

PERMUTACJE

Zwraca liczbę permutacji dla podanej liczby obiektów.

Funkcja

Opis

R.KWADRAT

Zwraca kwadrat współczynnika korelacji momentów iloczynu Pearsona.

SKOŚNOŚĆ

Zwraca skośność rozkładu prawdopodobieństwa.

NACHYLENIE

Zwraca nachylenie wykresu regresji liniowej.

MIN.K

Zwraca k-tą najmniejszą wartość w zbiorze danych.

NORMALIZUJ

Zwraca wartość znormalizowaną.

ODCH.STANDARDOWE Dokonuje oszacowania odchylenia standardowego dla podanej próbki.
ODCH.STANDARDOWE. Dokonuje oszacowania odchylenia standardowego dla podanej próbki,
A
uwzględniając liczby, wartości logiczne oraz tekst.
ODCH.STANDARD.
POPUL

Oblicza odchylenie standardowe w oparciu o całą populację.

ODCH.STANDARD.
POPUL.A

Oblicza odchylenie standardowe w oparciu o całą populację, włącznie z
liczbami, wartościami logicznymi i tekstem.

REGBŁSTD

Zwraca błąd standardowy przewidywanej wartości y dla każdej wartości
x w regresji.

REGLINW

Zwraca wartości trendu liniowego.

WARIANCJA

Dokonuje oszacowania wariancji dla podanej próbki.

WARIANCJA.A

Dokonuje oszacowania wariancji dla podanej próbki, uwzględniając
liczby, wartości logiczne oraz tekst.

WARIANCJA.POPUL

Oblicza wariancję w oparciu o całą populację.

WARIANCJA.POPUL.A

Oblicza wariancję w oparciu o całą populację, włącznie z liczbami,
wartościami logicznymi i tekstem.

ROZKŁAD.WEIBULL

Zwraca rozkład Weibulla.
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Dodatek B. Nieobsługiwane funkcje arkusza kalkulacyjnego
Microsoft Excel - TM1 Web
IBM Cognos TM1 Web obsługuje wiele funkcji arkuszy Excel. W niniejszym dodatku
przedstawiono funkcje arkusza Excel (wg kategorii, w porządku alfabetycznym), które nie są
obsługiwane w programie TM1 Web.

Funkcje zarządzania bazami danych i listami
W tej tabeli przedstawiono funkcje zarządzania, których nie obsługuje program TM1 Web.
Funkcja

Opis

BD.ŚREDNIA

Zwraca wartość średnią wybranych pozycji bazy danych.

BD.ILE.REKORDÓW

Zlicza komórki, które zawierają liczby w bazie danych.

BD.ILE.REKORDÓW.A

Zlicza niepuste komórki w bazie danych.

BD.POLE

Wydziela z bazy danych pojedynczy rekord spełniający podane
kryteria.

BD.MAX

Zwraca maksymalną wartość spośród wybranych pozycji bazy
danych.

BD.MIN

Zwraca minimalną wartość spośród wybranych pozycji bazy danych.

BD.ILOCZYN

Mnoży wartości w danym polu tych rekordów w bazie danych, które
spełniają konkretne kryteria.

BD.ODCH.STANDARD

Dokonuje oszacowania odchylenia standardowego dla podanej próbki
wybranych pozycji bazy danych.

BD.ODCH.STANDARD.
POPUL

Oblicza odchylenie standardowe w oparciu o całą populację
wybranych pozycji bazy danych.

BD.SUMA

Dodaje liczby umieszczone w polach (kolumnie) tych rekordów w
bazie danych, które spełniają podane kryteria.

BD.WARIANCJA

Dokonuje oszacowania wariancji dla podanej próbki wybranych
pozycji bazy danych.

BD.WARIANCJA.POPUL

Oblicza wariancję w oparciu o całą populację wybranych pozycji bazy
danych.

Funkcje daty i godziny
W tej tabeli przedstawiono funkcje daty i godziny, których nie obsługuje program TM1 Web.
Funkcja

Opis

NR.SER.DATY

Zwraca nr seryjny daty, która wypada określoną liczbę miesięcy przed
datą początkową lub po niej.

NR.SER.OST.DN.MIES

Zwraca numer seryjny ostatniego dnia miesiąca przed lub po określonej
liczbie miesięcy.

DNI.ROBOCZE

Zwraca liczbę całych dni roboczych między dwoma dniami.

NUM.TYG

Przekształca numer seryjny na liczbę, które reprezentuje numer tygodnia
w roku.

DZIEŃ.ROBOCZY

Zwraca numer seryjny daty przed lub po określonej liczbie dni
roboczych.
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Funkcja

Opis

CZĘŚĆ.ROKU

Zwraca część roku, która reprezentuje liczbę całych dni między datą
początkową i datą końcową.

Funkcje finansowe
W tej tabeli przedstawiono funkcje finansowe, których nie obsługuje program TM1 Web.
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Funkcje

Opis

NAL.ODS

Zwraca naliczone odsetki dla papieru wartościowego oprocentowanego
okresowo.

NAL.ODS.WYKUP

Zwraca wartość procentu składanego dla papieru wartościowego
oprocentowanego przy wykupie.

AMORT.NIELIN

Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego, wykorzystując
współczynnik amortyzacji.

AMORT.LIN

Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego.

WYPŁ.DNI.OD.POCZ

Zwraca liczbę dni od początku okresu kuponu do daty rozliczenia.

WYPŁ.DN

Zwraca liczbę dni w okresie kuponu, który obejmuje datę rozliczenia.

WYPŁ.DNI.NAST

Zwraca liczbę dni od daty rozliczenia do daty następnego kuponu.

WYPŁ.DATA.NAST

Zwraca datę następnego kuponu po dacie rozliczenia.

WYPŁ.LICZBA

Zwraca liczbę kuponów płatnych między datą rozliczenia a terminem
wykupu.

WYPŁ.DATA.POPRZ

Zwraca datę poprzedniego kuponu przed datą rozliczenia.

SPŁAC.ODS

Zwraca wartość skumulowanych odsetek płatnych między dwoma
okresami.

SPŁAC.KAPIT

Zwraca łączną wartość pożyczki do spłaty między dwoma okresami.

STOPA.DYSK

Zwraca stopę dyskontową na papiery wartościowe.

CENA.DZIES

Przekształca wartość walutową, wyrażoną w postaci ułamka, na wartość
walutową wyrażoną w postaci liczby dziesiętnej.

CENA.UŁAM

Przekształca wartość walutową, wyrażoną w postaci dziesiętnej, na
wartość walutową wyrażoną w postaci ułamka.

ROCZ.PRZYCH

Zwraca wartość rocznego przychodu dla papierów wartościowych
charakteryzujących się okresowymi wypłatami odsetek.

EFEKTYWNA

Zwraca efektywną roczną stopę procentową.

WART.PRZYSZŁ.KAP

Zwraca przyszłą wartość początkowej wartości głównej po zastosowaniu
serii stóp procentowych.

STOPA.PROC

Zwraca wartość stopy procentowej papieru wartościowego całkowicie
ulokowanego.

ROCZ.PRZYCH.M

Zwraca zmodyfikowany czas trwania Macauleya dla papierów
wartościowych o zakładanej wartości nominalnej równej 100 USD.

NOMINALNA

Zwraca wartość minimalnej rocznej stopy oprocentowania.

CENA.PIERW.OKR

Zwraca cenę za 100 jednostek wartości nominalnej papieru wartościowego
z nietypowym pierwszym okresem.

RENT.PIERW.OKR

Zwraca rentowność papierów wartościowych z nietypowym pierwszym
okresem.

CENA.OST.OKR

Zwraca cenę za 100 jednostek wartości nominalnej papieru wartościowego
z nietypowym ostatnim okresem.

Funkcje

Opis

RENT.OST.OKR

Zwraca rentowność papierów wartościowych z nietypowym ostatnim
okresem.

CENA

Zwraca cenę za 100 jednostek wartości nominalnej papieru wartościowego
o okresowym oprocentowaniu.

CENA.DYSK

Zwraca cenę za 100 jednostek wartości nominalnej papieru wartościowego
ze stopą dyskontową.

CENA.WYKUP

Zwraca cenę za 100 jednostek wartości nominalnej papieru wartościowego
oprocentowanego przy wykupie.

OTRZYMANO

Zwraca wartość kapitału otrzymanego przy wykupie papieru
wartościowego całkowicie ulokowanego.

RENT.EKW.BS

Zwraca rentowność ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego.

CENA.BS

Zwraca cenę za 100 jednostek wartości nominalnej bonu skarbowego.

RENT.BS

Zwraca rentowność bonu skarbowego.

VDB

Zwraca amortyzację środka trwałego za podany lub częściowy okres za
pomocą metody spadku.

XIRR

Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów środków
pieniężnych, niekoniecznie okresowych.

XNPV

Zwraca wartość bieżącą netto serii przepływów środków pieniężnych,
niekoniecznie okresowych.

RENTOWNOŚĆ

Zwraca rentowność papieru wartościowego o okresowym oprocentowaniu.

RENT.DYSK

Zwraca roczną rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego, np.
bonu skarbowego.

RENT.WYKUP

Zwraca roczną rentowność dla papieru wartościowego oprocentowanego
przy wykupie.

Funkcje informacyjne
W tej tabeli przedstawiono funkcje informacyjne, których nie obsługuje program TM1 Web.
Funkcja

Opis

NR.BŁĘDU

Zwraca numer odpowiadający typowi błędu.

INFO

Zwraca informacje o bieżącym środowisku operacyjnym.

CZY.PUSTA

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest pusta.

CZY.PARZYSTE

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest parzysta.

CZY.LOGICZNA

Zwraca PRAWDA, jeśli wartość jest wartością logiczną.

CZY.NIE.TEKST

Zwraca PRAWDA, jeśli wartość nie jest tekstem.

CZY.LICZBA

Zwraca PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą.

CZY.NIEPARZYSTE

Zwraca PRAWDA, jeśli liczba jest nieparzysta.

CZY.ADR

Zwraca PRAWDA, jeśli wartość jest adresem.
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Funkcja

Opis

CZY.TEKST

Zwraca PRAWDA, jeśli wartość jest tekstem.

L

Zwraca wartość przekształconą na liczbę.

TYP

Zwraca liczbę wskazującą typ danych wartości.

Funkcje wyszukiwania i adresu
W tej tabeli przedstawiono funkcje wyszukiwania i adresu, których nie obsługuje program
TM1 Web.
Funkcja

Opis

OBSZARY

Zwraca liczbę obszarów wskazywanych w odwołaniu.

ADR.POŚR

Zwraca adres wskazany przez wartość tekstową.

RTD

Pobiera dane czasu rzeczywistego z programu, który obsługuje automatyzację
COM.

TRANSPONUJ

Zwraca transpozycję tablicy.

Funkcje matematyczne i trygonometryczne
W tej tabeli przedstawiono funkcje matematyczne i trygonometryczne, których nie obsługuje
program TM1 Web.
Funkcja

Opis

SILNIA.DWUKR

Zwraca podwójną silnię z liczby.

NAJW.WSP.DZIEL

Zwraca największy wspólny dzielnik.

NAJMN.WSP.WIE

Zwraca najmniejszy wspólny wielomian.

WYZNACZNIK.MACIERZY Zwraca wyznacznik macierzy dla tablicy.
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MACIERZ.ODW

Zwraca macierz odwrotną tablicy.

MACIERZ.ILOCZYN

Zwraca iloczyn dwóch tablic.

ZAOKR.DO.WIELOKR

Zwraca liczbę zaokrągloną do żądanego wielomianu.

WIELOMIAN

Zwraca wielomian zbioru liczb.

CZ.CAŁK.DZIELENIA

Zwraca część całkowitą z dzielenia.

LOS.ZAKR

Zwraca losową liczbę spośród określonych liczb.

SUMA.SZER.POT

Zwraca sumę szeregu potęgowego wg odpowiedniego wzoru.

PIERW.PI

Zwraca pierwiastek kwadratowy z (liczba * pi).

SUMY.CZĘŚCIOWE

Zwraca sumę częściową listy lub bazy danych.

SUMA.ILOCZYNÓW

Zwraca sumę iloczynów odpowiadających sobie fragmentów tablicy.

SUMA.KWADRATÓW

Zwraca sumę kwadratów argumentów.

SUMA.X2.M.Y2

Zwraca sumę różnicy kwadratów odpowiadających sobie wartości z
dwóch tablic.

SUMA.X2.P.Y2

Zwraca sumę sumy kwadratów odpowiadających sobie wartości z
dwóch tablic.

Funkcja

Opis

SUMA.XMY.2

Zwraca sumę kwadratów różnic odpowiadających sobie wartości z
dwóch tablic.

LICZBA.CAŁK

Obcina liczbę do liczby całkowitej.

Funkcje statystyczne
W tej tabeli przedstawiono funkcje statystyczne, których nie obsługuje program TM1 Web.
Funkcja

Opis

ROZKŁAD.BETA

Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁAD.BETA.ODW

Zwraca odwrotność funkcji gęstości skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁAD.CHI

Zwraca jednośladowe prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat.

ROZKŁAD.CHI.ODW

Zwraca odwrotność jednośladowego prawdopodobieństwa rozkładu
chi-kwadrat.

TEST.CHI

Zwraca test na niezależność.

LICZ.PUSTE

Zlicza liczbę pustych komórek w zakresie.

PRÓG.ROZKŁAD.
DWUM

Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład
dwumianowy jest większy lub równy podanej wartości progowej.

ROZKŁAD.F

Zwraca rozkład F prawdopodobieństwa.

ROZKŁAD.F.ODW

Zwraca odwrotność rozkładu F prawdopodobieństwa.

CZĘSTOŚĆ

Zwraca rozkład częstości jako pionową tablicę.

TEST.F

Zwraca wynik testu F.

ROZKŁAD.GAMMA

Zwraca rozkład gamma.

ROZKŁAD.GAMMA.
ODW

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.

ROZKŁAD.LIN.GAMMA Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma G(x).
ROZKŁAD.HIPERGEOM Zwraca rozkład hipergeometryczny.
ROZKŁAD.LOG.ODW

Zwraca odwrotność rozkładu logarytmiczno-normalnego.

ROZKŁAD.LOG

Zwraca skumulowany rozkład logarytmiczno-normalny.

ROZKŁAD.DWUM.
PRZEC

Zwraca rozkład dwumianowy przeciwny.

PERCENTYL

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie.

PROCENT.POZYCJA

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych.

ROZKŁAD.POISSON

Zwraca rozkład Poissona.

PRAWDPD

Zwraca prawdopodobieństwo, że wartości w zakresie znajdują się między
dwoma granicami.

KWARTYL

Zwraca kwartyl zbioru danych.

POZYCJA

Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

ROZKŁAD.T

Zwraca rozkład t-Studenta.

ROZKŁAD.T.ODW

Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta.

ŚREDNIA.WEWN

Zwraca wartość średnią z wewnętrznej części zbioru wartości.

TEST.T

Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.

TEST.Z

Zwraca jednośladowe prawdopodobieństwo testu z.
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Funkcje tekstowe
W tej tabeli przedstawiono funkcje tekstowe, których nie obsługuje program TM1 Web.
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Funkcja

Opis

ASC

Zmienia litery o pełnej szerokości (dwubajtowe) alfabetu angielskiego
lub katakana w łańcuchu znaków na znaki o połowie szerokości
(jednobajtowe).

BAHTTEXT

Przekształca liczbę na tekst, korzystając z formatu walutowego ß
(baht).

JIS

Zmienia litery o połowie szerokości (jednobajtowe) alfabetu
angielskiego lub katakana w łańcuchu znaków na znaki o pełnej
szerokości (dwubajtowe).

PHONETIC

Wyodrębnia znaki fonetyczne (furigana) z łańcucha tekstowego.

Autokształty

Program TM1 Web nie obsługuje Autokształtów pakietu Microsoft
Office.

Uwagi
Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych na
całym świecie.
IBM może udostępniać ten materiał w innych językach. Jednak warunkiem uzyskania dostępu
do określonej wersji językowej może być posiadanie egzemplarza lub wersji produktu w tym
właśnie języku.
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.
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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.
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,
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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.
W tym produkcie programowym nie są używane pliki cookie ani inne rozwiązania techniczne
gromadzące informacje umożliwiające identyfikację tożsamości.

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 i logo Windows są znakami towarowymi Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub 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.
Zrzuty ekranu produktów Microsoft zostały wykorzystane za zgodą firmy Microsoft.

Uwagi

251

252

TM1 dla programistów

Indeks
Znaki specjalne
& (znak ampersand) w regułach 52
/ (ukośnik w prawo) w regułach 52
% (znak procent) w regułach 52
\\ (ukośnik odwrotny) w regułach 52
| (kreska) w regułach 52
~ (tylda) w regułach 52

A
agregacja
w oparciu o reguły 12
aliasy
atrybuty elementów 13
Edytor wymiarów 24
przykłady 13
API 171
API URL 178
JavaScript, biblioteka 203
logowanie z użyciem tokenu sesji 171
API URL 178
AdminHost, parametr 183
aktualizacja projektów korzystających ze starszego interfejsu API
URL 194
elementy tytułowe arkusza WWW 189
elementy tytułowe w obiekcie Przeglądarka kostek 191
HTML, i-ramka 182
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled, parametr 174
logowanie i wylogowanie użytkownika 183
logowanie w oparciu o formularz 184
logowanie z użyciem tokenu sesji 171
otwieranie obiektów Arkusz WWW 188
otwieranie obiektów Przeglądarka kostek 190
parametr działania 186
parametr Open 186
parametr TM1Server 183
parametry 181
pierwsze kroki 179
podstawowe zagadnienia 182
podstawowy adres URL 180
przegląd 178
Przeglądarka kostek w trybie wykresu 192
składnia 179
skorowidz parametrów 196
tryby wyświetlania obiektu Przeglądarka kostek 192
typ wykresu w obiekcie Przeglądarka kostek 193
właściwości wyświetlania obiektu Arkusz WWW 188
właściwości wyświetlania obiektu Przeglądarka kostek 190
wykonywanie operacji na obiekcie 187
wylogowywanie 185
wyświetlanie obiektów Arkusz WWW 188
wyświetlanie obiektów Przeglądarka kostek 190
znaki zmiany znaczenia URL 181
aplikacja
brak uprawnień 117
uprawnienia 127
uprawnienie administracyjne 114
uprawnienie do odczytu 115
aplikacje
dodawanie odwołań do obiektu 87
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aplikacje (kontynuacja)
dodawanie odwołań do pliku 89
najwyższego poziomu 84
odwołania do podzbiorów prywatnych 88
odwołania do widoków prywatnych 88
położenie na serwerze 83
praca z odwołaniami 93
prywatne 97, 98
przegląd 81
przekształcanie z prywatnych na publiczne 97
przekształcanie z publicznych na prywatne 98
publiczne 97, 98
publikowanie 85, 97
publikowanie do klienta WWW 100
publikowanie prywatnych odwołań 98
tworzenie drugorzędnych 86
tworzenie i zarządzanie 84
uprawnienia 83, 96
ustawianie aplikacji publicznych jako prywatnych
ustawianie publicznych jako prywatne 98
usuwanie odwołań 95
wyświetlanie grup logicznych 99
zmiana nazw odwołań 95
Area (cel reguły) 50
arkusze reguł
nazwy plików 56
przegląd 56
stosowanie 57
tworzenie 57
zapisywanie 57
atrybut Caption 43, 44, 45, 46
atrybuty
format 14
i elementy 16
przegląd 13
przykłady 13
atrybuty elementów
lista wyboru 37
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B
biblioteka TM1 Web JavaScript
Patrz JavaScript, biblioteka
brak uprawnień 117

C
CubeDataReservationAcquire 156
CubeDataReservationGet 159
CubeDataReservationGetConflicts 161
CubeDataReservationRelease 157
CubeDataReservationReleaseAll 158
CubeViewer, klasa
metody 231
właściwości 226

D
dane
zwijanie

9

253

Dostęp wg zabezpieczeń, opcja 125
drążenie
w dół 10
wszerz, procesy 68, 70, 71, 72

E
Edytor wymiarów
korzystanie z aliasów 24
sortowanie elementów 23, 24
wybieranie elementów 23
elementy
blokowanie 121
brak uprawnień 117
dodawanie do wymiaru 17, 18
dodawanie elementów równorzędnych 18
i atrybuty 16
kolejność w wymiarach 20
liczbowe 12
łańcuch 12
odblokowanie 121
przypisywanie uprawnień 119
rezerwowanie 120
skonsolidowane 12, 120
sortowanie w Edytorze wymiarów 23
tłumaczenie 46
typy 12
uprawnienie administracyjne 113
uprawnienie do blokowania dostępu 114
uprawnienie do odczytu 115
uprawnienie do rezerwowania 116
uprawnienie do zapisu 116
ustawianie kolejności w wymiarach 20, 22
ustawianie kolejności za pomocą komponentu Server
Explorer 22
usuwanie skonsolidowanych 19
usuwanie z wymiaru 19
współczynniki wag 10
wybieranie w Edytorze wymiarów 23
wybieranie wszystkich widocznych elementów 19
zabezpieczenia 123
zmiana pozycji w hierarchii 19
zwalnianie 120
elementy równorzędne
dodawanie do wymiarów 18
elementy skonsolidowane 120
definiowanie za pomocą arkuszy wymiarów 28
dodawanie elementów potomnych 18
usuwanie elementów 19
zdefiniowane 12
elementy typu łańcuch
zdefiniowane 12
Excel
funkcje arkuszy 233
nieobsługiwane funkcje arkusza 243
odwołania do plików 93, 95
podkatalog }Externals 89

F
formaty wyświetlania
ustawianie 15
wartości kostek 14
formuły DBS
przegląd 104
tworzenie 110
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formuły reguł
instrukcja warunkowa 52
odwołań do kostek 53
operatory arytmetyczne 52
operatory logiczne 52
operatory porównania 52
składnia 51
stałe liczbowe 51
wewnętrzne odwołania do kostek 53
wyrażenia porównania 52
zewnętrzne odwołania do kostek 54
funkcja IF
formuły reguł 52
funkcja reguł bazy danych 54
funkcja reguł STET 56
funkcje
data i godzina 233
DB 54, 62
finansowe 233
IF 52
informacje 234
logiczne 235
matematyczne i trygonometryczne 236
nieobsługiwane 243, 244, 245, 246, 247, 248
obsługiwany arkusz Excel 233
statystyczne 239
STET 56
tekstowe 238
wyszukiwania i adresu 235
funkcje rezerwacji danych API
kody błędów 166
TM1DataReservationAcquire 162
TM1DataReservationGetAll 164
TM1DataReservationGetConflicts 165
TM1DataReservationRelease 163
TM1DataReservationReleaseAll 163
TM1DataReservationValidate 166
funkcje rezerwacji danych komponentu TurboIntegrator
CubeDataReservationAcquire 156
CubeDataReservationGet 159
CubeDataReservationGetConflicts 161
CubeDataReservationRelease 157
CubeDataReservationReleaseAll 158

G
grupy
przypisywanie praw
wymiar 121

113

H
hierarchia
więcej niż jedna

31

I
importowanie danych
przetwarzanie arkuszy 104
instrukcja warunkowa
formuły reguł 52
instrukcje reguł
aplikacje przykładowe 60
elementy skonsolidowane i liczbowe
Formuła 50
funkcja bazy danych 62

55

instrukcje reguł (kontynuacja)
kolejność obliczania 58
łączenie kostek asymetrycznych 67
nadpisywanie konsolidacji wymiarów 58
obliczanie średnich 66
obliczanie współczynników 60
odwołania cykliczne 60
ograniczanie do prostych wartości 64
ograniczanie zakresu 56
określanie celu 50
organizowanie 55
pierwszeństwo przed konsolidacjami wymiarów 58
pomijanie 56
Powierzchniowy 50
przykład 61
reguły bazy danych do współużytkowania danych 62
składnia 50, 61
STET, funkcja 56
wytyczne 50
interfejs API TM1 Web 171

J
JavaScript, biblioteka
CubeViewer, klasa 225
funkcje zwrotne 210
HTML, znaczniki head 204
logowanie z użyciem tokenu sesji 171
ładowanie obiektów Arkusz WWW 208
ładowanie obiektów Przeglądarka kostek 209
metody klasy CubeViewer 231
metody klasy Workbook 222
przegląd 203
przykłady użycia właściwości i metod 212
właściwości klasy CubeViewer 226
właściwości klasy Workbook 216
Workbook, klasa 215

K
konsolidacje
i reguły 12
tworzenie za pomocą współczynników wag 10
wiele ścieżek w pojedynczym wymiarze 11
konwencje nazewnictwa
TM1, obiekty 3
kostka
blokowanie 119
brak uprawnień 117
formaty wyświetlania wartości 14
formuły reguł, odwołania do 53
jako tabela wyszukiwania 107
lustrzane 40
ładowanie na żądanie 35
łączenie asymetryczne 67
odblokowanie 119
optymalizowanie 34
pobieranie wartości za pomocą formuł DBR 109
przykłady 7, 9
przypisywanie uprawnień 118
reguł bazy danych do współużytkowania danych 62
rezerwowanie 119
tworzenie 32
tworzenie bez danych 32
Tworzenie kostki, okno dialogowe 32
tworzenie za pomocą zewnętrznych źródeł danych 32

kostka (kontynuacja)
uprawnienie administracyjne 113
uprawnienie do blokowania dostępu 114
uprawnienie do odczytu 115
uprawnienie do rezerwowania 116
uprawnienie do zapisu 116
ustalanie kolejności wymiarów 32
wartości formuł DBS 110
właściwości 32
wybieranie wymiarów 8
zabezpieczenia 123
zwalnianie 119
źródło 40
kostka sterująca uprawnieniami 121
kostki
tłumaczenie 44
kostki asymetryczne
łączenie 67
kostki sterujące
}PickList 37
kostki źródłowe 40

L
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled, parametr 174
liczbowe
definiowanie elementów 12
stałe w formułach reguł 51
listy wyboru
definiowanie za pomocą reguł 38
kolejność wykonywania 40
podzbiór 36
statyczne 36
tworzenie 35
tworzenie za pomocą atrybutów elementów 37
tworzenie za pomocą kostek sterujących 37
typy 36
wymiar 37
logowanie z użyciem tokenu sesji 171
lustrzane, kostki 40

Ł
ładowanie kostek na żądanie 35
łączenie kostek asymetrycznych 67

N
nakładka zabezpieczeń 167
Narzędzie śledzenia reguł
prosty przykład 77
przegląd 76
przykład złożony 77
sprawdzanie dostawców FEEDERS 79
śledzenie dostawców FEEDERS 79
śledzenie obliczeń 77
nazwane poziomy hierarchii 29
nieobsługiwane funkcje Excel
ADR.POŚR 246
AMORT.LIN 244
AMORT.NIELIN 244
ASC 248
BAHTTEXT 248
BD.ILE.REKORDÓW 243
BD.ILE.REKORDÓW.A 243
BD.ILOCZYN 243
Indeks
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nieobsługiwane funkcje Excel (kontynuacja)
BD.MAX 243
BD.MIN 243
BD.ODCH.STANDARD 243
BD.ODCH.STANDARD. POPUL 243
BD.POLE 243
BD.SUMA 243
BD.ŚREDNIA 243
BD.WARIANCJA 243
BD.WARIANCJA.POPUL 243
CENA 245
CENA.BS 245
CENA.DYSK 245
CENA.DZIES 244
CENA.OST.OKR 244
CENA.PIERW.OKR 244
CENA.UŁAM 244
CENA.WYKUP 245
CZ.CAŁK.DZIELENIA 246
CZĘSTOTLIWOŚĆ 247
CZĘŚĆ.ROKU 243
CZY.ADR 245
CZY.LICZBA 245
CZY.LOGICZNA 245
CZY.NIE.TEKST 245
CZY.NIEPARZYSTE 245
CZY.PARZYSTE 245
CZY.PUSTA 245
CZY.TEKST 246
DNI.ROBOCZE 243
DZIEŃ.ROBOCZY 243
EFEKTYWNA 244
INFO 245
JIS 248
KWARTYL 247
L 246
LICZ.PUSTE 247
LICZBA.CAŁK 247
LOS.ZAKR 246
MACIERZ.ILOCZYN 246
MACIERZ.ODW 246
NAJMN.WSP.WIE 246
NAJW.WSP.DZIEL 246
NAL.ODS 244
NAL.ODS.WYKUP 244
NOMINALNA 244
NR.BŁĘDU 245
NR.SER.DATY 243
NR.SER.OST.DN.MIES 243
NUM.TYG 243
OBSZARY 246
OTRZYMANO 245
PERCENTYL 247
PHONETIC 248
PIERW.PI 246
POZYCJA 247
PRAWDPD 247
PROCENT.POZYCJA 247
PRÓG.ROZKŁAD. DWUM 247
RENT.BS 245
RENT.DYSK 245
RENT.EKW.BS 245
RENT.OST.OKR 245
RENT.PIERW.OKR 244
RENT.WYKUP 245
RENTOWNOŚĆ 245
ROCZ.PRZYCH 244
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nieobsługiwane funkcje Excel (kontynuacja)
ROCZ.PRZYCH.M 244
ROZKŁAD.BETA 247
ROZKŁAD.BETA.ODW 247
ROZKŁAD.CHI 247
ROZKŁAD.CHI.ODW 247
ROZKŁAD.DWUM. PRZEC 247
ROZKŁAD.F 247
ROZKŁAD.F.ODW 247
ROZKŁAD.GAMMA 247
ROZKŁAD.GAMMA. ODW 247
ROZKŁAD.HIPERGEOM 247
ROZKŁAD.LIN.GAMMA 247
ROZKŁAD.LOG 247
ROZKŁAD.LOG.ODW 247
ROZKŁAD.POISSON 247
ROZKŁAD.T 247
ROZKŁAD.T.ODW 247
RTD 246
SILNIA.DWUKR 246
SPŁAC.KAPIT 244
SPŁAC.ODS 244
STOPA.DYSK 244
STOPA.PROC 244
SUMA.ILOCZYNÓW 246
SUMA.KWADRATÓW 246
SUMA.SZER.POT 246
SUMA.X2.M.Y2 246
SUMA.X2.P.Y2 246
SUMA.XMY.2 247
SUMY.CZĘŚCIOWE 246
ŚREDNIA.WEWN 247
TEST.CHI 247
TEST.F 247
TEST.T 247
TEST.Z 247
TRANSPONUJ 246
TYP 246
VDB 245
WART.PRZYSZŁ.KAP 244
WIELOMIAN 246
WYPŁ.DATA.NAST 244
WYPŁ.DATA.POPRZ 244
WYPŁ.DN 244
WYPŁ.DNI.NAST 244
WYPŁ.DNI.OD.POCZ 244
WYPŁ.LICZBA 244
WYZNACZNIK.MACIERZY 246
XIRR 245
XNPV 245
ZAOKR.DO.WIELOKR 246

O
obiekty
wyświetlanie w komponencie Server Explorer 99
obiekty arkusza WWW
odsyłacze hipertekstowe do załadowanych plików aplikacji
za pomocą biblioteki JavaScript 208
za pomocą interfejsu API URL 188
obiekty Przeglądarka kostek
za pomocą biblioteki JavaScript 209
za pomocą interfejsu API URL 190
obliczanie średnich
instrukcje reguł 66
obsługiwane funkcje Excel
ACOS 236

100

obsługiwane funkcje Excel (kontynuacja)
ACOSH 236
ADRES 235
AND 235
ASIN 236
ASINH 236
ATAN 236
ATAN2 236
ATANH 236
BRAK 235
COS 236
COSH 236
CZAS 233
CZAS.WARTOŚĆ 233
CZY.BŁ 234
CZY.BŁĄD 234
CZY.BRAK 234
DATA 233
DATA.WARTOŚĆ 233
DB 233
DDB 234
DŁ 238
DNI.360 233
DZIEŃ 233
DZIEŃ.TYG 233
DZIŚ 233
EXP 237
FALSE 235
FRAGMENT.TEKSTU 238
FV 234
GODZINA 233
HIPERŁĄCZE 236
IF 235
ILE.LICZB 239
ILE.NIEPUSTYCH 239
ILE.WIERSZY 236
ILOCZYN 237
INDEKS 236
IPMT 234
IRR 234
ISPMT 234
KOD 238
KOMBINACJE 236
KOMÓRKA 234
KOWARIANCJA 239
KURTOZA 240
KWOTA 238
LEWY 238
LICZBA.JEŻELI 239
LICZBA.KOLUMN 235
LITERY.MAŁE 238
LITERY.WIELKIE 239
LN 237
LOG 237
LOG10 237
LOS 237
MAX 240
MAX.A 240
MAX.K 240
MEDIANA 240
MIESIĄC 233
MIN 240
MIN.A 240
MIN.K 241
MINUTA 233
MIRR 234
MOD 237

obsługiwane funkcje Excel (kontynuacja)
MODUŁ.LICZBY 236
MORMINV 240
NACHYLENIE 241
NORMALIZUJ 241
NOT 235
NPER 234
NPV 234
NR.KOLUMNY 235
OCZYŚĆ 238
ODCH.KWADRATOWE 239
ODCH.STANDARD. POPUL 241
ODCH.STANDARD. POPUL.A 241
ODCH.STANDARDOWE 241
ODCH.STANDARDOWE. A 241
ODCH.ŚREDNIE 239
ODCIĘTA 240
OR 235
PEARSON 240
PERMUTACJE 240
PI 237
PIERWIASTEK 237
PMT 234
PODAJ.POZYCJĘ 236, 240
PODSTAW 238
PORÓWNAJ 238
POTĘGA 237
POWT 238
PPMT 234
PRAWY 238
PRZESUNIĘCIE 236
PV 234
R.KWADRAT 241
RADIANY 237
RATE 234
REGBŁSTD 241
REGEXPP 240
REGEXPW 240
REGLINP 240
REGLINW 241
REGLINX 239
ROK 233
ROZKŁAD.DWUM 239
ROZKŁAD.DWUM. PRZEC 240
ROZKŁAD.EXP 239
ROZKŁAD.FISHER 239
ROZKŁAD.FISHER.ODW 239
ROZKŁAD.NORMALNY 240
ROZKŁAD.NORMALNY. S 240
ROZKŁAD.NORMALNY. S.ODW 240
ROZKŁAD.WEIBULL 241
RZYMSKIE 237
SEKUNDA 233
SILNIA 237
SIN 237
SINH 237
SKOŚNOŚĆ 241
SLN 234
STOPNIE 236
SUMA 237
SUMA.JEŻELI 237
SYD 234
SZUKAJ.TEKST 238
ŚREDNIA 239
ŚREDNIA. GEOMETRYCZNA 240
ŚREDNIA. HARMONICZNA 240
ŚREDNIA.A 239
Indeks
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obsługiwane funkcje Excel (kontynuacja)
T 238
TAN 238
TANH 238
TEKST 239
TERAZ 233
TRUE 235
UFNOŚĆ 239
USUŃ.ZBĘDNE. ODSTĘPY 239
WARIANCJA 241
WARIANCJA.A 241
WARIANCJA.POPUL 241
WARIANCJA.POPUL.A 241
WARTOŚĆ 239
WIERSZ 236
WSP.KORELACJI 239
WYBIERZ 235
WYST.NAJCZĘŚCIEJ 240
WYSZUKAJ 236
WYSZUKAJ.PIONOWO 236
WYSZUKAJ.POZIOMO 235
Z.WIELKIEJ.LITERY 238
ZAOKR 237
ZAOKR.DO.CAŁK 237
ZAOKR.DO.NPARZ 237
ZAOKR.DO.PARZ 237
ZAOKR.DO.TEKSTU 238
ZAOKR.DÓŁ 237
ZAOKR.GÓRA 237
ZAOKR.W.GÓRĘ 236
ZASTĄP 238
ZŁĄCZ.TEKSTY 238
ZNAJDŹ 238
ZNAK 238
ZNAK.LICZBY 237
odsyłacze hipertekstowe
otwieranie załadowanych plików aplikacji 100
odwołania
brak uprawnień 117
prywatne 98
przekształcanie z prywatnych na publiczne 98
przekształcanie z publicznych na prywatne 98
publiczne 98
uprawnienie administracyjne 114
uprawnienie do odczytu 115
odwołania cykliczne (reguły) 60
odwołania do obiektów
domyślne działania 93
usuwanie z aplikacji 95
zmiana nazwy 95
okna
Edytor wymiarów 17
Tworzenie kostki 32
okna dialogowe
Tworzenie kostki 32
OLAP 35
OLE DB 35
operatory (reguły)
arytmetyczne 52
logiczne 52
porównanie 52
operatory logiczne
formuły reguł 52
optymalizowanie kostek 34
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P
parametry interfejsu API URL
AccessType 196, 200
AdminHost 198
AutoRecalc 198
ChartType 198
Cube 199
Działanie 196
HideDimensionBar 200
HideToolbar 200
TM1Server 201
TM1SessionId 201
Type 201
View 202
Workbook 202
podkatalog }Externals
pliki programu Excel 89
pomijanie instrukcji reguło 56
porównania, operatory
formuły reguł 52
potomne
dodawanie do elementów skonsolidowanych 18
poziom 0 (hierarchie wymiarów) 9
proces
brak uprawnień 117
modyfikowanie danych zabezpieczeń 125
uprawnienie do odczytu 115
zabezpieczenia 125
Program Server Explorer
pomijanie wyświetlania wybranych obiektów 99
ustawianie kolejności elementów 22
prywatne
aplikacje 97
odwołania w aplikacjach 98
przegląd poziomów hierarchii 9
przycisk Działanie
dodawanie do arkusza 129
modyfikowanie 142
przechodzenie do innego arkusza 134
przegląd 129
przenoszenie i zmiana rozmiaru 143
uruchamianie procesu i przechodzenie do arkusza 136
właściwości wyglądu 139
zaawansowana nawigacja i opcje odwzorowania 139
przypisywanie praw 113
publiczne
aplikacje 97
odwołania w aplikacjach 98
publikowanie aplikacji do klienta WWW 100

R
RDCLS 121
reguły
debugowanie 76
i konsolidacje 12
listy wyboru 38
Narzędzie śledzenia reguł 76
nazwy plików 49
przegląd 49
uzyskiwanie wartości 49
reguły debugowania
przegląd 76
sprawdzanie dostawców FEEDERS 79
śledzenie dostawców FEEDERS 79
śledzenie obliczeń 77

replikacje
kostka lustrzana 40
kostka źródłowa 40
relacje kostek 40
relacje serwera 40
serwer docelowy 40
serwer źródłowy 40
wymagane prawa dostępu 41
zalety 40
rezerwacja danych
działanie z innymi funkcjami 148
jak stosować 145
kiedy stosować 145
konfigurowanie 152
korzystanie z funkcji w celu monitorowania 156
monitorowanie 154
monitorowanie za pomocą programu narzędziowego TM1
Top 155
przegląd 145
stosowanie z funkcjami API 161
stosowanie z funkcjami programu TurboIntegrator 156
włączanie 151
włączanie dla grup użytkowników 154
włączanie dla kostek 152
wyświetlanie statusu komórki 155
wyświetlanie zdarzeń Dziennika kontroli 155

uprawnienia dostępu (kontynuacja)
blokada 114, 116
brak 117
elementy skonsolidowane 120
interakcje 117
odczyt 115, 117
prawa do replikacji 41
przypisywanie do elementów 119
przypisywanie do kostek 118
przypisywanie do procesów 125
przypisywanie do wymiarów 123
przypisywanie do zestawów procesów 126
rezerwacja 116
zapis 116
uprawnienia na poziomie komórki
elementy-liście 121
konsolidacje 121
kostka sterująca uprawnieniami 121
uprawnienie do blokowania dostępu 114, 116
uprawnienie do odczytu 115, 117
uprawnienie do rezerwowania 116
uprawnienie do zapisu 116
usuwanie
elementy skonsolidowane 19
elementy z wymiarów 19
odwołań z aplikacji 95

S

W

SecurityOverlayCreateGlobalDefault 167
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault 168
SecurityOverlayGlobalLockNode 169
serwer
docelowy 40
źródło 40
serwer docelowy 40
serwer źródłowy 40
składnia
formuły reguł 51
sortowanie elementów
alfabetycznie w Edytorze wymiarów 23
Edytor wymiarów 23
wg hierarchii w Edytorze wymiarów 24
wg indeksu w wymiarze 24
stałe
formuły reguł 51

w oparciu o reguły
agregacja 12
wartości
uzyskiwanie z reguł 49
Websheet
ustawianie właściwości 100
wiele ścieżek konsolidacji 11
wielowymiarowość
diagram 2
przegląd 1
przykład 1
więcej niż jedna hierarchia 31
Właściwość DataReservationMode 152
Workbook, klasa 215, 225
metody 222
właściwości 216
współczynniki
obliczanie z użyciem reguł 60
współczynniki wag
konsolidacje 10
współużytkowanie danych między kostkami 62
wymiary
arkusze 26, 29
blokowanie 124
brak uprawnień 117
dodawanie elementów 18
dodawanie elementów równorzędnych 18
edytowanie 17
gęste 32
grupa administratorów 123
hierarchie 9, 28
konsolidacje 12, 58
metody tworzenia 16
nazwane poziomy 29
odblokowanie 124
przypisywanie uprawnień 123, 125, 126
rezerwowanie 124
rzadkie 32

T
tłumaczenie 43
TM1
konwencje nazewnictwa obiektów 3
TM1 Web URL API
Patrz API URL
TM1DataReservationAcquire 162
TM1DataReservationGetAll 164
TM1DataReservationGetConflicts 165
TM1DataReservationRelease 163
TM1DataReservationReleaseAll 163
TM1DataReservationValidate 166
Tryby rezerwacji danych 146

U
uprawnienia dostępu
administrator 113

Indeks
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wymiary (kontynuacja)
tłumaczenie 45
tworzenie 16
tworzenie za pomocą Edytora wymiarów 17
uprawnienie administracyjne 114
uprawnienie do blokowania dostępu 114
uprawnienie do odczytu 115
uprawnienie do rezerwowania 116
uprawnienie do zapisu 116
ustalanie kolejności w kostkach 32
ustawianie kolejności elementów 20, 22
usuwanie elementów 19
wybór w kostce 8
zwalnianie 124
wymiary gęste 32
wymiary rzadkie 32
wypełnianie kostek
formuły DBS 110

Z
zabezpieczenia
aplikacje 127
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zabezpieczenia (kontynuacja)
grupa 123
interakcje uprawnień 117
na poziomie elementów 119, 123
na poziomie komórki 121
na poziomie kostki 118, 123
na poziomie wymiaru 123
odwołania 127
procesy 125
stosowanie uprawnień do aplikacji 96, 127
uprawnienia dostępu 113
uprawnienia grup 113
zestawy procesów 126
zestaw procesów
brak uprawnień 117
uprawnienie do odczytu 115
zabezpieczenia 126
zmiana nazw odwołań aplikacji 95
znaki zastrzeżone
nazwy obiektów 3
zwijanie 10

