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Introdução
Use o IBM® Cognos TM1 Performance Modeler para construir modelos que usam
dimensões, cubos, links e regras. Crie aplicativos a partir de visualizações de cubo,
designe fluxo e configure a segurança. É possível, então, implementar, administrar
e manter seus aplicativos.

Localizando Informações
Para localizar a documentação na web, incluindo toda a documentação traduzida,
acesse IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Recursos de acessibilidade
Os recursos de acessibilidade ajudam os usuários que têm deficiências físicas como
mobilidade reduzida ou visão limitada a usar produtos de tecnologia da
informação. O IBM Cognos TM1 possui alguns componentes que suporta os
recursos de acessibilidade. O IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM Cognos
Insight e Cognos TM1 Operations Console possuem recursos de acessibilidade.
Consulte Apêndice A, “Recursos de Acessibilidade”, na página 191.

Declarações prospectivas
Esta documentação descreve a funcionalidade atual do produto. Referências a itens
que não estão disponíveis no momento poderão ser incluídas. Nenhuma
implicação sobre qualquer disponibilidade futura deve ser inferida. Referências
desse tipo não são um compromisso, promessa ou obrigação legal de fornecer
materiais, códigos ou funcionalidades. O desenvolvimento, a liberação e a
sincronização de recursos ou a funcionalidade permanecem a critério exclusivo da
IBM.

Termo de responsabilidade das amostras
A Companhia das Aventuras de Amostra, Companhia das Grandes Aventuras,
Vendas GA, qualquer variação dos nomes Aventuras de Amostra ou Grandes
Aventuras e Amostra de Planejamento representam operações de negócios fictícias
com dados de amostra usados para desenvolver aplicativos de amostra para a IBM
e para os clientes da IBM. Esses registros fictícios incluem dados de amostra para
transações de vendas, distribuição de produtos, finanças e recursos humanos.
Qualquer semelhança com nomes, endereços, números de contato ou valores de
transação reais é mera coincidência. Outros arquivos de amostras podem conter
dados fictícios gerados manualmente ou por máquinas, dados reais compilados de
fontes acadêmicas ou públicas, ou dados usados com a permissão do proprietário
dos direitos autorais, para o uso como dados de amostra para o desenvolvimento
de aplicativos de amostras. Os nomes de produtos citados podem ser marcas
registradas dos respectivos proprietários. A cópia não autorizada está proibida.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Capítulo 1. O Que Há de Novo
Esta seção contém uma lista de recursos novos, alterados e removidos para esta
liberação.
Para obter toda a documentação do TM1 disponível atualmente, acesse a página de
boas-vindas do TM1 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT/
welcome).

Novos Recursos na Versão 10.2.2
A seguinte lista identifica os novos recursos no IBM Cognos TM1 desde a última
liberação.

O que há de novo para Cognos TM1 Performance Modeler
versão 10.2.2
O Cognos TM1 Performance Modeler versão 10.2.2 possui os novos recursos a
seguir.

Usar os Indicadores de Métrica Customizados nas Visualizações
de Scorecard
Os diagramas criados com o TM1 Scorecarding no TM1 Performance Modeler
agora podem ser abertos e visualizados com o TM1 Web. Consulte “Criando
Indicadores de Métrica Customizados para Diagramas de Scorecard” na página
168.

Descobrir Relacionamentos de Impacto entre Métricas baseadas
em Cálculos de Dimensão Métrica
Os diagramas criados com o TM1 Scorecarding no TM1 Performance Modeler
agora podem ser abertos e visualizados com o TM1 Web. Consulte “Descobrindo
os Relacionamentos de Impacto entre Métricas em um Diagrama de Impacto” na
página 173.

Guia Visualização para Construir Diagramas Customizados no
Performance Modeler
O editor do Diagrama Customizado no Performance Modeler agora fornece
modeladores com uma guia Visualização para ver o diagrama exatamente da
forma como os usuários finais verão. Consulte “Criando um Diagrama de
Scorecard Customizado” na página 175.

Navegar até o Painel de Scorecard com suas Métricas
Os usuários do IBM Cognos Insight podem agora navegar no painel de Scorecard
selecionando uma métrica específica em uma ajuda instantânea de seus objetivos
em um mapa de estratégia. Consulte “Interação com Diagramas de Scorecard e
Visualizações” na página 163.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Criando um Cubo de Métricas baseado em um Cubo Padrão
Existente
É possível criar um novo cubo de métricas baseado em um cubo padrão existente.
Consulte “Criando um Cubo de Métricas baseado em um Cubo Padrão Existente”
na página 170.

Os modeladores podem remover a opção de tomar a
propriedade em um aplicativo central
É possível impedir que os usuários do aplicativo Central tomem a propriedade.
Consulte “Gerenciando Grupos de Usuários para um Aplicativo de Tipo Central”
na página 130.

Gerenciar tarefas de execução longa no segundo plano
É possível monitorar a implementação, o salvamento inicial de direitos e a
importação de um aplicativo que pode demorar um longo tempo no portal
Aplicativos TM1 e ter essas tarefas processadas no segundo plano. Consulte
Gerenciando tarefas no TM1 Applications.

Novos Recursos na Versão 10.2.0
A lista a seguir identifica novos recursos no IBM Cognos TM1 desde a última
liberação.

Novo Cálculo de Cubo
Agora é possível definir um cálculo que pode ter seu escopo definido na
dimensionalidade total de um cubo, da mesma forma como você define um cálculo
para as dimensões.
Cálculos de cubo são uma forma de simplificar a criação de regras para concluir as
operações de modelagem comuns, tais como gerenciamento e manutenção do
modelo. É possível incluir um cálculo para tornar seu modelo significativo ao
derivar mais informações da origem de dados.
Para obter mais informações, consulte “Cálculos de Cubo” na página 49.

Novo Cognos TM1 Scorecard
Um scorecard com o IBM Cognos TM1 integra recursos de gerenciamento de
estratégia e scorecard no Cognos TM1 para fornecer melhor integração de
gerenciamento de desempenho e planejamento.
É possível criar soluções de scorecard que contêm diagramas de impacto
interativos, mapas de estratégia e diagramas customizados que monitoram seus
principais indicadores de desempenho (KPIs). Os dados subjacentes são
armazenados no Cognos TM1 e podem ser publicados para usuários no IBM
Cognos Insight, IBM Cognos TM1 Web e IBM Cognos Workspace como painéis
interativos. Uma dimensão métrica e uma dimensão de indicador de métrica
formam um cubo de métricas. O cubo de métricas é usado para armazenar e
gerenciar os dados usados para gerar diagramas de impacto, mapas de estratégia e
diagramas de scorecard.
Para obter mais informações, consulte Capítulo 13, “Cognos TM1 Scorecard”, na
página 143.
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Nova Otimização de Alimentador
O TM1 Performance Modeler agora pode gerar automaticamente um conjunto
proposto de alimentadores para os cubos no modelo. O conjunto é gerado se as
regras são definidas manualmente pelo modelador ou geradas automaticamente a
partir de Cálculos e Links.
O modelador também pode exportar um relatório de análise de alimentador para
ver quais alimentadores são propostos sem gravar de fato os alimentadores em seu
modelo.
Para obter mais informações, consulte “Regras e Alimentadores Gerados
Automaticamente” na página 75.

Recurso de Lista de Seleção Completo
IBM Cognos TM1 versão 10.2.0 inclui novo suporte para listas de seleção estáticas
e capacidade para configurar uma lista de seleção em uma célula numérica.
Agora o IBM Cognos TM1 suporta listas de seleção estáticas e a capacidade de
configurar uma lista de seleção em uma célula numérica.
Para obter mais informações, consulte “Criando Listas de Seleção” na página 37.

Processos TurboIntegrator Acionados a partir de Ações de
Fluxo de Trabalho
Agora é possível iniciar um processo TurboIntegrator imediatamente antes ou
imediatamente depois de acontecer uma ação de fluxo de trabalho.
Por exemplo, é possível acionar um processo TurboIntegrator para fazer um teste
de validação de dados antes de uma ação Commit. Ou é possível mover dados
para um nó de hierarquia de aprovação específico para um aplicativo diferente
imediatamente após uma ação Submit.
É possível projetar o acionador da ação de fluxo de trabalho no servidor Cognos
TM1 Applications sem editar quaisquer objetos relacionados ao sistema.
Para obter mais informações, consulte “Configurando um Processo TurboIntegrator
para Executar em uma Ação de Fluxo de Trabalho” na página 123.

Aprimoramentos da Edição de Link
No Cognos TM1 versão 10.2.0, é possível selecionar os membros de origem e
destino dos links separadamente e, então, colar os pares de membros de
origem/destino.
Você também pode transformar um mapeamento automático em um mapeamento
manual enquanto retém pares de membros mapeados.
Para obter mais informações, consulte “Estabelecendo Dimensões de
Correspondência e Mapeamento” na página 62.

Drill Through
No IBM Cognos TM1 versão 10.2.0, é possível escolher ter um link que é exposto
como um relacionamento drill-through. Também é possível configurar a orientação
da visualização que resulta do drill.
Capítulo 1. O Que Há de Novo
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Para obter mais informações, consulte “Criando Objetos de Drill-through nos
Links” na página 68

Reutilização de Hierarquias de Aprovação
No Cognos TM1 versão 10.2.0, é possível implementar TM1 Applications em
diferentes fatias do mesmo cubo.
IBM Cognos TM1 versão 10.2.0 inclui a capacidade de o TM1 Applications
reutilizar hierarquias de aprovação ou seções das hierarquias de aprovação nos
aplicativos. Este recurso significa que você pode criar duas visualizações diferentes
que acompanham um processo de orçamento e previsão que operam em diferentes
planejamentos, mas ainda usam os mesmos elementos folha. Da mesma forma, é
possível criar visualizações usando os mesmos elementos folha que se acumulam
de diferentes maneiras. Por exemplo, é possível ter uma visualização que seja
acumulada regionalmente e outra que use os mesmos elementos que são
acumulados por maturidade.
Um novo tipo de dimensão chamado dimensão Controle define o escopo de uma
hierarquia de aprovação usando um subconjunto de controles.
Para obter mais informações, consulte “Implementando vários Aplicativos em
Diferentes Fatias do Mesmo Cubo” na página 17.

Restringir Visualizações para Revisores ou Contribuidores
É possível identificar visualizações específicas para serem usadas por Revisores ou
Contribuidores.
Também é possível projetar diferentes visualizações para os usuários Revisor e
Contribuidor. Por exemplo, um Revisor pode ver resumos de alto nível, enquanto o
Contribuidor pode ver visualizações mais detalhadas.
Para obter mais informações, consulte “Projetando Visualizações para Revisores ou
Contribuidores” na página 19.

Processos TurboIntegrator Acionados a partir de Ações de
Fluxo de Trabalho
Agora é possível iniciar um processo TurboIntegrator imediatamente antes ou
imediatamente depois de acontecer uma ação de fluxo de trabalho.
Por exemplo, é possível acionar um processo TurboIntegrator para fazer um teste
de validação de dados antes de uma ação Commit. Ou é possível mover dados
para um nó de hierarquia de aprovação específico para um aplicativo diferente
imediatamente após uma ação Submit.
É possível projetar o acionador da ação de fluxo de trabalho no servidor Cognos
TM1 Applications sem editar quaisquer objetos relacionados ao sistema.
Para obter mais informações, consulte “Processos TurboIntegrator Acionados a
partir de Ações de Fluxo de Trabalho”

Novo Utilitário de Manutenção do TM1 Applications
O novo utilitário de manutenção do IBM Cognos TM1 Applications pode executar
muitas atividades a partir da linha de comandos.
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O utilitário Cognos TM1 Application Maintenance é um utilitário de linha de
comandos que ajuda os administradores a concluir ações que foram executadas
anteriormente a partir do portal Cognos TM1.
Para obter mais informações, consulte “Automatizando Tarefas com o Utilitário de
Manutenção do Cognos TM1 Application” na página 133.

Mostrar Diagramação do Modelo de Fluxo de Dados
No Cognos TM1 Performance Modeler versão 10.2.0, é possível ver um diagrama
de fluxo gráfico que mapeia o fluxo dos dados de cubo-para-cubo em um modelo.
É possível aplicar um layout automático para seu diagrama de modelo ou
configurar seu próprio layout. Cubos podem ser agrupados para facilitar a
visualização, e é possível abrir cubos e links a partir do fluxograma de dados. Use
os diagramas de fluxo de dados para visualizar mais facilmente a estrutura de seus
cubos e dimensões doCognos TM1.
Para obter mais informações, consulte “Mostrar Fluxo de Dados no Cognos TM1
Performance Modeler” na página 12.

Transferência Melhorada dos Aplicativos e Objetos Modelo
O novo Editor de Especificação de Transferência permite que modeladores
gerenciem melhor quais objetos são copiados de um sistema de origem para um
sistema de destino.
O gerenciamento do processo de transferência foi melhorado das seguintes formas:
v Editor de Especificação de Transferência incluído
v Melhor manipulação de dependências do objeto modelo
v Criação de especificações de transferência
v Automação do processo de transferência
v Transferência de dados da célula
v Transferência de estruturas de modelo grande
Para obter mais informações, consulte “Transferência de Objetos Modelos e
Aplicativos” na página 106.

Nova Maneira de Gerenciar Aplicativos no TM1 Performance
Modeler
É possível gerenciar vários aspectos de um aplicativo clicando duas vezes em seu
nome na guia Design do Aplicativo do TM1 Performance Modeler.
Para obter mais informações, consulte o tópico “Gerenciando Aplicativos no
Cognos TM1 Performance Modeler” na publicação Guia do IBM Cognos TM1
Applications.

Nova Importação de Modelos do Cognos Planning no Cognos
TM1
A opção Importar Modelo do Cognos Planning lhe ajuda a construir seu modelo
do Cognos Planning no IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
A opção de importação usa um arquivo de definição do aplicativo .XML que é
gerado a partir do seu modelo do Cognos Planning. Esse arquivo é usado como
Capítulo 1. O Que Há de Novo
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uma introdução às dimensões, aos cubos e aos links necessários para a construção
do modelo no Cognos TM1 Performance Modeler.
Para obter mais informações, consulte Apêndice D, “Importar Modelos do Cognos
Planning no Cognos TM1”, na página 201.
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Capítulo 2. Introdução ao Cognos TM1 Performance Modeler
No IBM Cognos TM1 Performance Modeler, é possível criar aplicativos para usar
no IBM Cognos TM1 Applications.
Os aplicativos são baseados nos modelos que contêm dimensões, cubos e links.
Também é possível administrar esses aplicativos, designar segurança e estabelecer
um fluxo de trabalho usando o Cognos TM1 Performance Modeler.
Crie um modelo que contenha dimensão, cubo e objetos do link. Esse modelo
contém os objetos necessários para criar os aplicativos. É possível criar regras e
scripts alimentadores a partir da lógica nas fórmulas e links. As regras determinam
o formato e a apresentação dos dados e também podem manipulá-los. Além de
usar as regras que são geradas, também é possível criar regras manualmente.
Carregar dados para os aplicativos importando dados e criando processos de Turbo
Integrator.
Crie aplicativos baseados nos objetos contidos em seu modelo para uso no Cognos
TM1 Applications. Crie cubos com base nas dimensões que existem no modelo.
Use links para estabelecer conexões entre os cubos. Inclua visualizações em um
aplicativo para definir a forma como será apresentado ao usuário final. Configure
um fluxo de trabalho para determinar como os contribuidores interagirão com o
aplicativo. Defina a apresentação padrão do aplicativo, incluindo o layout e os
idiomas a serem usados. Configure segurança baseada em grupos para definir as
ações que esses membros dos grupos podem tomar em um aplicativo. É possível
usar a segurança do IBM Cognos Access Manager ou a segurança do Cognos TM1.
Como administrador, é possível modificar um aplicativo existente. Por exemplo, é
possível atualizar objetos modelo, incluir e remover usuários e alterar
configurações de acesso. É possível também gerenciar atualizações de cubos de
tempo de execução, incluindo dados de importação e metadados. Implementar um
aplicativo antes de configurar uma hierarquia de aprovação.

Usando o Performance Modeler em uma WAN
O uso do Performance Modeler sobre uma rede de longa distância (WAN) ou uma
rede com latência significativa não é recomendado.
Embora o Performance Modeler possa ser provisionado para computadores clientes
do portal TM1 Applications, esta entrega é destinada principalmente como um
meio de simplificar a implementação para modeladores trabalhando em uma rede
local (LAN). Recomenda-se que os usuários que estão situados remotamente a
partir do TM1 Server devam acessar o TM1 Performance Modeler usando uma
sessão do Desktop Remoto (ou tecnologia thin client semelhante) para uma
máquina que é local para o TM1 Server.

Efetuando Logon no Cognos TM1 Applications
Antes que possa iniciar o IBM Cognos TM1 Performance Modeler de dentro do
IBM Cognos TM1 Applications, você deve especificar vários parâmetros de
configuração para a implementação específica.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

7

Após estes parâmetros serem configurados, tentativas subsequentes de logon
requerem que você forneça apenas um nome de usuário e senha válidos para o
IBM CognosTM1 Server no qual os Aplicativos do Cognos TM1 residem.

Procedimento
1. Em um navegador da web, insira o endereço da web para a sua instalação do
Cognos TM1 Applications, geralmente http://server_name:9510/pmpsvc.
2. Insira seu nome de usuário e senha.
Para criar e gerenciar os Aplicativos do Cognos TM1, o nome de usuário
inserido deve ser um membro do grupo de ADMINISTRADORES no Cognos
TM1 Server. Se desejar criar e gerenciar aplicativos em diversos servidores
Cognos TM1, você deverá usar o mesmo nome de usuário administrativo e
senha em todos os servidores.
3. Clique em OK.
4. A caixa Aplicativos de Planejamento lista todos os servidores Cognos TM1
registrados no Servidor Administrativo. Selecione o servidor que deseja usar
para seus Aplicativos do Cognos TM1.
5. Clique em OK.

Iniciando o Cognos TM1 Performance Modeler from TM1 Applications
É possível iniciar o IBM Cognos TM1 Performance Modeler diretamente do portal
do IBM Cognos TM1 Applications. Em seguida, é possível usar o Performance
Modeler para criar e gerenciar o TM1 Applications.

Antes de Iniciar
Para criar e gerenciar o Cognos TM1 Applications, você deverá ser um membro do
grupo de ADMINISTRADORES no servidor TM1.

Procedimento
1. Efetue logon nos Aplicativos do Cognos TM1.
2. Clique no ícone Modelar os dados
Modeler.

para iniciar o Cognos TM1 Performance

Resultados
Quando o Cognos TM1 Performance Modeler é aberto, ele exibe um guina para o
design de modelos.
Nota:
Se o Performance Modeler for aberto com relação a um servidor TM1 que contém
uma ou mais visualizações do cubo corrompido, um aviso será emitido e nenhuma
das visualizações (se válidas ou inválidas) será mostrada para o cubo afetado.

Iniciando o Cognos TM1 Performance Modeler no menu Iniciar do
Windows ou no atalho da área de trabalho
É possível iniciar o IBM Cognos TM1 Performance Modeler no menu Iniciar do
Windows ou no ícone da área de trabalho. Ao usar esse procedimento para iniciar
o Performance Modeler, você é autenticado com relação ao TM1 Application
Server, que permite usar o componente Application Design no Performance
Modeler.
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Procedimento
1. Inicie o procedimento de login usando um dos métodos a seguir:
v No menu Iniciar, clique em IBM Cognos Performance Modeler, IBM
Cognos Performance Modeler.
v Clique duas vezes no atalho IBM Cognos Performance Modeler na área de
trabalho.
2. Na caixa de diálogo Conectar-se ao Sistema IBM Cognos TM1, confirme a URL
para o sistema IBM Cognos TM1. A URL especifica o local do TM1 Application
Server para o sistema e usa o formato http://<machine_name>:<port>/pmpsvc/
services.
3. Clique em Efetuar Logon como.
4. Insira um Nome de usuário e Senha
5. Clique em Efetuar Login.
6. Clique em OK.

Resultados
Quando o Cognos TM1 Performance Modeler for aberto, exibirá um guia para
design de modelos e permitirá o acesso aos componentes Model Design,
Application Design e Transfer Design do Performance Modeler.

Conectando-se diretamente a um servidor TM1
Como alternativa, é possível iniciar o Performance Modeler conectando-se a um
servidor TM1. Ao usar esse procedimento para iniciar o Performance Modeler, o
componente Application Design não estará disponível, pois o servidor TM1 é
acessado diretamente sem envolver o Servidor de Aplicativos.

Procedimento
1. Inicie o procedimento de login usando um dos métodos a seguir:
v No menu Iniciar, clique em IBM Cognos Performance Modeler, IBM
Cognos Performance Modeler.
v Clique duas vezes no atalho IBM Cognos Performance Modeler na área de
trabalho.
2. Na caixa de diálogo Conectar-se ao Sistema IBM Cognos TM1, clique em
Conectar diretamente.
3.
4.
5.
6.
7.

Confirme o Host administrativo do TM1 e modifique, se necessário.
Selecione o Servidor TM1 ao qual deseja se conectar.
Insira um Nome de usuário válido para o servidor TM1.
Insira a Senha associada ao Nome de Usuário.
Clique em OK.

Resultados
Quando o Cognos TM1 Performance Modeler for aberto, exibirá um guia para
design de modelos, mas somente permitirá o acesso aos componentes Model
Design e Transfer Design do Performance Modeler.

Organizando o Conteúdo Usando Pastas
Use pastas para categorizar e organizar o conteúdo.

Capítulo 2. Introdução ao Cognos TM1 Performance Modeler
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Por padrão, os objetos existentes no TM1 Server estão agrupados em pastas
organizadas por tipo de conteúdo conforme segue:
v Dimensões
v Cubos
v Links
v Processos
v Tarefas de organização de processos
É possível alterar como o conteúdo é organizado para se adequar às suas
necessidades. Por exemplo, você pode querer nomear suas pastas após os
aplicativos que está construindo. Todo o conteúdo para cada aplicativo pode,
então, ser armazenado na pasta apropriada. Ou você pode querer criar uma pasta
denominada Dimensões Compartilhadas, que contém as dimensões usadas por
diversos aplicativos.
Sua estrutura de pasta deve complementar a maneira na qual sua organização
funciona. Essa estrutura de pasta pode melhorar a eficiência de muitos usuários
simultâneos.

Criando Pastas
Use as pastas para armazenar o conteúdo da maneira que for melhor para você.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, na lista Novo
2. Insira um nome para a nova pasta e clique em OK.

, clique em Pasta.

Visualizando Objetos de Controle
Visualizar objetos de controle para ver as configurações de segurança e
determinados atributos do objeto.

Sobre Esta Tarefa
Os objetos de controle são gerados pelo IBM Cognos TM1 Server para executar
tarefas especiais. Quando elas ficam visíveis, os objetos de controle aparecem na
área de janela Design do Modelo. Seus nomes sempre começam com uma chave
direita (}). Por exemplo, você configura a segurança para as células em um cubo
denominado plan_budget. Um cubo de segurança da célula denominado
}CellSecurity_plan_budget aparece em Objetos de Controle, Cubos.

Procedimento
1. Clique no ícone Menu Ações
e, em seguida, clique em Mostrar Objetos
do Controle. Um visto é exibido próximo ao nome da opção. A pasta Objetos
de Controle é exibida, com subpastas que contêm objetos de controle.
e,
2. Se você deseja ocultar os objetos de controle, clique em Menu Ações
em seguida, clique em Mostrar Objetos de Controle. O visto próximo ao nome
da opção e a pasta Objetos de Controle desaparecem.
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Visualizando Detalhes do Objeto
Visualizar detalhes de objetos no visualizador de objetos e na área de janela
Propriedades.
Organize objetos na Área de Janela Design de Modelos ou na área de janela Design
de Aplicativos. Ao projetar seu modelo ou aplicativo, é possível visualizar objetos
na área de janela em mais detalhes ao clicar duas vezes neles. Quando você clicar
duas vezes em um objeto, os detalhes sobre o objeto aparecerão em dois lugares:
v visualizador de objeto
v área de janela Propriedades

Visualizador de Objeto
Cada visualizador de objeto possui uma guia com o nome do objeto e um ícone
que indica um dos tipos de objetos mostrados na tabela a seguir:
Tabela 1. Ícones de tipo de objeto
Tipo de Objeto

Ícone

Dimensão

Subconjunto

Cubo

Visualização de cubo

Link

Processo

Tarefa de Organização

Regras

Uma representação visual da estrutura do objeto também aparece. A visualização é
diferente para cada tipo de objeto. Por exemplo, os visualizadores de cubos
mostram uma grade de duas dimensões, além de filtros de contexto para as
dimensões adicionais. Os visualizadores Dimensão mostram uma grade de
membros e propriedades. E os visualizadores de link mostram dois objetos que
estão sendo vinculados, além de setas direcionais que mostram como os elementos
estão vinculados entre si.

Área de Janela Propriedades
A área de janela Propriedades lista as propriedades do objeto atualmente
selecionado, tais como nome, tipo de objeto, número de elementos e objetos
relacionados. Alguns objetos relacionados contêm hyperlinks. Se você clicar em um
dos hyperlinks, o objeto vinculado será aberto no visualizador do objeto.

Capítulo 2. Introdução ao Cognos TM1 Performance Modeler
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Uma maneira de usar a área de janela Propriedades é comparar o objeto no
visualizador com um objeto na área de janela Design do Modelo. Por exemplo, um
cubo aparece no visualizador do objeto. Você clica uma vez em um segundo cubo
na área de janela Design do Modelo. As dimensões do segundo cubo são listadas
na área de janela Propriedades. É possível agora comparar as dimensões da área de
janela Propriedade com as dimensões do visualizador do objeto.

Mostrar Fluxo de Dados no Cognos TM1 Performance Modeler
É possível ver uma representação gráfica de seu aplicativo usando a opção Mostrar
Fluxo de Dados no Cognos TM1 Performance Modeler.
Para ver uma representação gráfica do seu aplicativo:
1. Importe o aplicativo no Cognos TM1 Performance Modeler.
2. Clique com o botão direito do mouse no nome do aplicativo na guia Design do
Aplicativo.
3. Selecione Mostrar Fluxo de Dados.
Um diagrama dos cubos e regras do aplicativo é exibido:

Figura 1. Exemplo de cubos e regras

É possível executar as ações a seguir no diagrama do fluxo:
v Selecionar ou desmarcar os Links de Regra, Links de Processo, Regras ou
Alimentadores para controlar a exibição de tais elementos no aplicativo atual.
v Controlar o zoom com + e v Usar Reconfigurar Layout para organizar o diagrama da forma mais lógica.
v Arrastar os elementos para novos locais. Ou, quando um ou mais diagramas
estão abertos na área de janela e um objeto clicado é do tipo de objeto que pode
ser incluído, use a opção Incluir Diagrama do Fluxo de Dados.
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v Clicar duas vezes nos elementos para exibir seus valores na área de janela
Propriedades.
v Clicar duas vezes nos ícones de Regra ou Link dentro do modelo para exibir as
janelas de edição de Link e Regra.
v Clicar duas vezes no nome do objeto para abrir a dimensão para edição. Fechar
a nova guia para retornar ao diagrama de fluxo.
v Arrastar um Objeto da área de janela Objetos do TM1 no diagrama para incluí-lo
no modelo e exibir os relacionamentos entre os objetos novos e existentes.
v Exportar o diagrama para o arquivo
v Agrupar e desagrupar. Também é possível criar um novo diagrama a partir de
dados agrupados
v Remover do diagrama
v Remover do Grupo
v
O recurso Mostrar Fluxo de Dados não pode ser usado para alterar nenhuma
estrutura do seu modelo. Ele é usado simplesmente para fornecer uma
representação visual da estrutura existente.

Consultando Diversas Visualizações
Consulte diversas visualizações para ajudá-lo a decidir qual visualização é mais
adequada ou para criar uma nova visualização que apresente dados exatamente
como você desejar.

Procedimento
1. Abra um objeto. O objeto aparecerá no visualizador de objetos.
2. Repita a etapa 1 para objetos adicionais. As guias para cada visualizador que
aparece estão visíveis na área de janela. No entanto, o conteúdo inteiro somente
da visualização recém-aberta é exibida. Quando as visualizações são exibidas
nessa orientação, é possível apenas consultar uma visualização por vez.
3. Empilhe as visualizações pela parte superior de cada uma.
a. Clique na guia de uma visualização e arraste-a até que o cursor mude de
ícone de objeto em camadas

para uma seta para baixo

.

b. Solte o botão do mouse.
c. Repita estas etapas para empilhar visualizações adicionais.

Analisando Dependências do Objeto
Analise as dependências de um objeto para ver quais outros objetos seriam
afetados se você o excluísse.

Sobre Esta Tarefa
Os objetos têm relacionamentos com outros objetos. Por exemplo, um cubo pode
ser vinculado a outro cubo. Ou uma dimensão pode fazer parte da estrutura de
um cubo. Se a exclusão de um objeto afetar as propriedades de um segundo objeto,
o segundo objeto será chamado de objeto dependente.
Portanto, quando um cubo é vinculado a um segundo cubo, o primeiro é o objeto
dependente. Isso porque a exclusão do segundo cubo resultaria em um link

Capítulo 2. Introdução ao Cognos TM1 Performance Modeler
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quebrado para o primeiro cubo. De modo semelhante, quando uma dimensão faz
parte de um cubo, o cubo é o objeto dependente porque a exclusão da dimensão
afetaria a estrutura do cubo.
É possível visualizar todos os objetos dependentes dos objetos selecionados. Isso
pode ajudá-lo a decidir quais objetos não excluir. Se tentar excluir um objeto que
tem objetos dependentes, será solicitado que você remova as dependências
primeiro.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, expanda uma pasta.
2. Selecione um ou mais objetos.
Nota: Ctrl-clique para selecionar diversos objetos.
3. Clique com o botão direito do mouse na seleção e clique em Mostrar
Dependências. Uma guia Dependências
dependentes para cada objeto selecionado.

lista todos os objetos

4. Se desejar abrir um objeto dependente no visualizador, clique em seu link.
5. Se desejar classificar diversas dependências, execute as seguintes ações:
a. Clique no cabeçalho da coluna Objeto para classificar os objetos
selecionados.
b. Clique no cabeçalho da coluna É necessário a para classificar os objetos
dependentes.
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Capítulo 3. Projetando Modelos e Aplicativos
Há dois guias de design diferentes: Design do Modelo e Design do Aplicativo.
O Design do Modelo o orienta no projeto de cubos e dimensões que formam a
base dos modelos de análise financeira.
O Design do Aplicativo facilita seguir as etapas necessárias para criar um
aplicativo que os usuários podem rever e com o qual podem contribuir, incluindo
implementação, validação e definição de segurança.

Design de Modelos
Ativada a partir do portal de Aplicativos do IBM Cognos, a área de janela Design
de Modelos guia você pelo processo de criação de dimensões, cubos e links para
definir a lógica de negócios para um aplicativo.

Definindo Dimensões para seu Modelo
A etapa de dimensões o orienta na criação de dimensões como Plano de Contas,
Produtos, Tempo e Versão usadas em seu aplicativo.
Esta parte da área de janela Design de Modelo o ajuda não apenas a definir
dimensões, mas também a preenchê-las e especificar outros atributos e cálculos
necessários ao seu modelo.
Conceitos relacionados:
Capítulo 4, “Criando e Formatando Dimensões”, na página 23
Para disponibilizar os dados para entrada e análise, você deve, primeiro, estruturar
seus dados em dimensões.

Construindo Cubos
Outra etapa na modelagem de seus dados de negócios é usar as dimensões já
definidas para construir cubos.
Use a área de janela Design de Modelo para criar cubos que atendam aos
requisitos de negócios, com Planejamento de Vendas ou Análise de Despesas,
usando as dimensões relevantes.
Conceitos relacionados:
Capítulo 5, “Criando Cubos”, na página 39
Um cubo é um armazenamento de dados dentro de um modelo. Ele é
multidimensional e contém linhas, colunas e qualquer número de páginas. Você
usa um ou mais cubos para criar um aplicativo.

Vinculando Cubos
A área de janela Design do Modelo oferece a opção de criar links para mover
dados entre os cubos.
Este recurso ajuda a criar links, por exemplo, para fazer referência aos dados de
suposição em um cubo de planejamento.
Conceitos relacionados:
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Capítulo 6, “Criando Links”, na página 61
Os links estabelecem um relacionamento que move dados de um cubo para outro.

Criando Regras e Processos
Regras e processos podem ser criados a partir da área de janela Design de Modelo.
Os cálculos de dimensão e os links geram automaticamente regras e alimentadores.
Os links também podem gerar processos.
Opcionalmente, é possível criar regras para cálculos avançados e processos para
gerenciar e manter o modelo. Os processos podem ser agrupados em tarefas de
organização de processos para manutenção contínua.
Conceitos relacionados:
Capítulo 8, “Gerenciando Regras e Alimentadores”, na página 75
Com o Editor de Regras, é possível criar e gerenciar as regras do IBM Cognos
TM1.

Design do Aplicativo
Depois que o seu processo de negócios é modelado, é possível criar um aplicativo
para que os usuários possam revisar e contribuir com ele.
O aplicativo identifica as visualizações de cubos, websheets e outros objetos que
um revisor ou contribuidor precisa para concluir seu trabalho. Depois que o
aplicativo é projetado, ele é implementado para que esteja disponível e a segurança
é definida para que apenas os usuários autorizados tenham acesso à parte do
plano que eles precisam.

Definindo uma Hierarquia de Aprovação
Se for necessária uma hierarquia de aprovação para este aplicativo, o subconjunto
usado será vinculado ao aplicativo aqui.
Para os aplicativos Aprovação e Responsabilidade, especifique um subconjunto da
dimensão para usar como uma hierarquia de aprovação. Outros tipos de
aplicativos não precisam de uma hierarquia de aprovação especificada.
Um membro consolidado em uma hierarquia de aprovação deve usar todos os
filhos no subconjunto da hierarquia de aprovação também. Por exemplo, considere
uma hierarquia de aprovação como esta:
v Total de Regiões
– Norte
– Leste
– Sul
– Oeste
Esta hierarquia de aprovação com Total de Regiões como a raiz deve usar todas as
quatro regiões de nível de folha. Se você desejar implementar um TM1 Application
que inclui apenas Norte e Leste, mas não Sul ou Oeste, você deve definir uma
nova consolidação acima de Norte e Leste, em seguida, usar essa nova
consolidação como a hierarquia de aprovação. Por exemplo:
v Total de Regiões
– Norte e Leste
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- Norte
- Leste
– Sul
– Oeste
Tarefas relacionadas:
“Definindo uma Hierarquia de Aprovação” na página 122
A hierarquia de aprovação determina o fluxo de trabalho do aplicativo.

Implementando vários Aplicativos em Diferentes Fatias do
Mesmo Cubo
Uma hierarquia de aprovação pode ser usada em diferentes aplicativos se a
composição dos dados for feita em fatias diferentes.
É possível reutilizar hierarquias de aprovação em aplicativos ou seções de
aplicativos se os dados não forem sobrepostos.
Por exemplo, é possível criar um aplicativo de orçamento e um aplicativo de
previsão que usem dados do mesmo cubo, mas operem em planejamentos
diferentes ou usem acumulados diferentes. Diferentes tipos de acumulados incluem
os geográficos versus os de maturidade do mercado. Da mesma forma, a mesma
hierarquia de aprovação pode ser usada quando o aplicativo de previsão gravar
em uma fatia de previsão e o aplicativo de orçamento gravar em uma fatia de
orçamento. Também é possível compartilhar hierarquias quando, por exemplo, o
aplicativo usa a parte da Europa da hierarquia enquanto os outros usam a
hierarquia da América do Norte.
Para compartilhar uma hierarquia de aprovação, defina uma Dimensão do
Controle e um Subconjunto no aplicativo para controlar o escopo dentro do
contexto de outra dimensão, como plan_version. A Dimensão do Controle
determina o acesso máximo permitido por qualquer usuário do Aplicativo. Para
qualquer membro gravável da Dimensão do Controle, o acesso do usuário é
determinado pelos Direitos da Hierarquia de Aprovação
Nota: A Dimensão do Controle cria um subconjunto que define as fatias visíveis
da Dimensão do Controle. Não altere ou exclua o subconjunto do Controle. Se um
aplicativo já estiver implementado com uma dimensão de controle, a dimensão de
controle não poderá ser removida durante as reimplementações subsequentes.
para trabalhar com as guias
No portal, clique no ícone Gerenciar Direitos
Hierarquia de Aprovação e Dimensão do Controle.
A guia Hierarquia de Aprovação mostra o Nó, Grupo, Direito, Profundidade da
Revisão e Profundidade da Visualização para a hierarquia de aprovação. Esse
exemplo mostra a hierarquia de aprovação para o aplicativo Previsão de 2004, que
usa a hierarquia de aprovação Unidade Total de Negócios para designar direitos de
Revisão ao grupo de usuários 1000. A Unidade Total de Negócios contém as
hierarquias Europa, América do Norte, PacRim e ROW.

Capítulo 3. Projetando Modelos e Aplicativos
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Figura 2. Tela gerenciar direitos

1. Nome do aplicativo
2. Direitos designados
3. Nome da hierarquia de aprovação
4. Conteúdo da hierarquia de aprovação
A guia Dimensão do Controle configura os direitos de acesso para qualquer fatia
no aplicativo. Neste exemplo, a guia Dimensão do Controle mostra que os usuários
acessando o aplicativo Orçamento de 2004 podem gravar na fatia Orçamento de
2004 do Ano Inteiro. Outras fatias usam acesso de leitura para poderem ver os
dados nesses aplicativos, mas não podem gravar neles. O aplicativo Previsão de
2004 do Ano Inteiro por Maturidade não tem direitos, o que significa que nenhum
dos dados fica acessível para os usuários.

Figura 3. Dimensão de controle Orçamento da América do Norte

Nota: Os direitos da Dimensão do Controle não estão substituindo a segurança do
Cognos TM1. A Dimensão do Controle está configurando o acesso máximo
permitido a uma determinada fatia nesse aplicativo.
Com esse cenário introduzido, quando um membro do grupo de usuários Europa
assume a propriedade e inclui dados no aplicativo, apenas o aplicativo Orçamento
do AF de 2004 fica disponível para composição. Outras fatias são mostradas
porque o acesso de leitura está configurado nas outras fatias. Conforme definido
nos direitos, esse usuário não pode gravar na fatia Previsão.

Definindo Visualizações e Planilhas da Web
Visualizações e websheets necessárias a este aplicativo são identificadas na área de
janela de design do aplicativo.
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Arraste visualizações de cubo e websheets do seu TM1 Server para o aplicativo a
fim de torná-los disponíveis aos revisores e contribuidores.
Tarefas relacionadas:
“Definindo Visualizações do Aplicativo” na página 120
Após a criação do aplicativo, é possível definir as visualizações que serão usadas
no aplicativo.
“Definindo Planilhas da Web do Aplicativo” na página 121
Depois de ter criado o aplicativo, é possível definir as planilhas a serem usadas no
aplicativo.

Projetando Visualizações para Revisores ou Contribuidores
É possível identificar visualizações específicas para serem usadas por Revisores ou
Contribuidores.
Também é possível projetar diferentes visualizações para os usuários Revisor e
Contribuidor. Por exemplo, um Revisor pode ver resumos de alto nível, enquanto o
Contribuidor pode ver visualizações mais detalhadas.
Na guia Design do Aplicativo do IBM Cognos TM1 Performance Modeler, é
possível especificar quais visualizações são projetadas como visualizações do
Contribuidor ou Revisor.
Visualizações de destino também facilitam a implementação de cubos de relatório.
Os cubos de relatório podem entregar uma melhora no desempenho quando um
grande número de nós precisa ser revisado. Para melhorar o desempenho, um
processo TurboIntegrator baseado em um cubo com muitas regras pode relatar em
um cubo com apenas algumas regras para revisão.
Se não houver visualizações do Revisor especificadas, todos os usuários com
acesso de Revisão no nível consolidado também terão acesso às visualizações
especificadas para contribuidores em nível folha.
Se uma visualização for definida como para Revisores e Contribuidores, o usuário
poderá escolher qual visualização usar:

Figura 4. Escolhendo a visualização a ser usada

Para identificar uma visualização como de Revisor ou Contribuidor, arraste a
visualização da área de janela Objetos do TM1 para o local do Revisor ou
Contribuidor.

Capítulo 3. Projetando Modelos e Aplicativos
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Figura 5. Locais das visualizações

Implementando o aplicativo
Antes que os revisores ou contribuidores possam usar o aplicativo, ele é
implementado para o IBM Cognos TM1 Application Service.
Implemente o aplicativo no portal para disponibilizá-lo aos usuários dos clientes
selecionados.
Tarefas relacionadas:
“Validando e Implementando o Aplicativo” na página 126
O processo de validação assegura que todas as condições necessárias para
implementar o aplicativo estejam corretas.

Definindo segurança
A segurança definida para o aplicativo restringe os usuários a apenas a parte dos
dados que eles precisam para realizar seu trabalho.
Para aplicativos de fluxo de trabalho hierárquico ou de planejamento contínuo,
defina a segurança com relação à hierarquia de aprovação.
Conceitos relacionados:
Capítulo 9, “Configurando o Acesso à Segurança e ao Controle para Grupos de
Usuários”, na página 87
Antes de um aplicativo poder ser implementado, os grupos de usuários, os
recursos do grupo de usuários e os membros do grupo de usuários devem ser
definidos para acesso à segurança.

Ativando um Aplicativo
A etapa final é ativar o aplicativo no portal do IBM Cognos Applications. A
ativação do aplicativo o torna visível aos usuários que não são administradores.
Tarefas relacionadas:
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“Ativando um Aplicativo em um Portal” na página 131
O aplicativo IBM Cognos TM1 Performance Modeler deve ser ativado antes dos
usuários poder usá-lo a partir do portal Aplicativos.

Configurando Comentários sobre Aplicativos
O modelador pode restringir os tipos de arquivo e o tamanho dos anexos de
arquivo nos aplicativos.
Para restringir o tamanho e os tipos de arquivos que podem ser anexados a um
aplicativo:

Procedimento
1. Abra a guia Design do Aplicativo no Cognos TM1 Performance Modeler para
que a guia Propriedades seja exibida.
2. Role para baixo para exibir a propriedade Comentário. Os tipos de arquivo
configurados atualmente são exibidos.
3. Clique no campo para exibir o ícone de reticências.
4. Clique nas reticências para abrir a caixa de diálogo Configuração de
Comentário.
5. Para controlar o volume dos arquivos que podem ser transferidos por upload
para o TM1 Server, insira o tamanho máximo de arquivo permitido para esse
aplicativo.
Nota: Esse tamanho de arquivo deve ser menor que 500.
6. Por padrão, um conjunto padrão de tipos de arquivo é permitido. É possível
restringir o tipo de arquivo, por exemplo, evitar que arquivos executáveis sejam
transferidos por upload, removendo-os do arquivo de arquivos permitidos.
Clique nas reticências para incluir um novo tipo de arquivo ou para remover
um tipo de arquivo existente.

Capítulo 3. Projetando Modelos e Aplicativos
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Capítulo 4. Criando e Formatando Dimensões
Para disponibilizar os dados para entrada e análise, você deve, primeiro, estruturar
seus dados em dimensões.
Uma dimensão é um agrupamento amplo de dados relacionados sobre um aspecto
principal de negócios, como produto, tempo e região. Cada dimensão inclui níveis
de membros em uma ou mais hierarquias e um conjunto opcional de membros
calculados ou categorias especiais. As dimensões definem a grade de uma guia nos
Aplicativos do IBM Cognos TM1, formando as linhas, colunas e contexto. Antes de
criar uma dimensão, você deve determinar quais aspectos de dados estão
relacionados e decidir quais dados serão necessários nas linhas e colunas dos
planos. O IBM Cognos TM1 Performance Modeler guiará você fornecendo as
propriedades relevantes para cada tipo de dimensão.
Conceitos relacionados:
“Definindo Dimensões para seu Modelo” na página 15
A etapa de dimensões o orienta na criação de dimensões como Plano de Contas,
Produtos, Tempo e Versão usadas em seu aplicativo.

Criando Novas Dimensões
Ao criar uma dimensão, você a configura com um tipo de dimensão. Os tipos são
descritos nas seções a seguir:

Dimensões de Cálculo
Uma dimensão de cálculo contém fórmulas que executam operações matemáticas e
outras operações nos dados. Por exemplo, use as dimensões de cálculo para
configurar as demonstrações de lucro e prejuízo para sua empresa ou quando você
usa listas de seleção para fornecer entrada de dados estruturados aos usuários
finais.

Dimensões de Tempo
Uma dimensão de tempo contém membros de tempo que são significativos aos
usuários, como períodos contábeis financeiros ou as datas de transações de vendas.
Isto inclui:
v
v
v
v

períodos
períodos
períodos
períodos

de datas convencionais, como anos, trimestres, meses e semanas
específicos à indústria, como períodos de fabricação de 13 semanas
customizado, como anos fiscais
de tempo lunar, como anos lunares ou meses

Dimensões de Versões
Uma dimensão de versões contém dados de várias iterações de um membro em
um aplicativo. Por exemplo, você deseja ver as diferenças nas versões do
orçamento atual para o custo de fornecimentos e comparar os orçamentos com os
custos dos anos anteriores. Os dados nas dimensões de versões não devem ser
agregados, porque diversas entradas de dados para o mesmo item são incluídas
neles.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Dimensões da Hierarquia
Uma dimensão de hierarquia contém uma representação da estrutura de relatório
de negócios, departamento ou empresa. Essa dimensão determina o fluxo de
trabalho do aplicativo. Conforme o trabalho é concluído nos nós folhas na
hierarquia de aprovação, a lógica do fluxo de trabalho orienta os envios de forma
ascendente através da hierarquia de aprovação, até que o nó superior seja atingido.
Em cada etapa na ascensão por meio da hierarquia de aprovação, os usuários
podem, seletivamente, editar, revisar ou enviar visualizações no aplicativo,
dependendo dos direitos de acesso.

Dimensões Genéricas
Uma dimensão genérica contém membros gerais, como listas de departamentos,
produtos ou clientes. Uma dimensão genérica pode ser usada quando você não
conhece o tipo de dimensão exato. O tipo de dimensão pode ser alterado em um
estágio posterior.

Criando Dimensões de Cálculo
Crie uma dimensão de cálculo quando for necessário realizar cálculos e medidas
em dados numéricos.

Sobre Esta Tarefa
Uma dimensão de cálculo contém fórmulas que executam operações matemáticas
nos dados. Por exemplo, use uma dimensão de cálculo para configurar uma
demonstração de lucro e prejuízo para sua empresa. Uma dimensão de cálculo
também pode ser considerada a dimensão a ser usada para dimensões de medidas.
Uma dimensão de cálculo possui os seguintes atributos:
v Nome, o nome do membro.
v Formato, definido pelo usuário: formatos de número, data/hora e texto.
v Lista de Seleção, um link para uma dimensão ou subconjunto predefinido.
v Natureza da variação positiva, o resultado de um valor positivo, favorável ou
desfavorável. Este atributo é usado apenas juntamente com uma dimensão de
versão. Por exemplo, um valor positivo para vendas e preço seria favorável, mas
um valor positivo para custo de vendas seria desfavorável.
v Cálculo N, um cálculo simples executado no nível folha.
v Cálculo C, um cálculo executado nos resultados agregados.
v Peso, um fator aplicado, geralmente de menos 1, para alterar um valor positivo
para negativo. Por exemplo, se o preço unitário para um produto for EUR 50 e o
desconto for de EUR 5, um peso de -1 aplicado ao desconto mantém um
resultado de adição lógico.
v Índice, um valor numérico para permitir acesso rápido aos membros.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, clique com o botão direito do mouse na
pasta Dimensões e clique no ícone Novo

.

.
2. Clique no ícone Dimensão
3. Digite o nome da nova dimensão e selecione Cálculo na lista Tipo de
dimensão.
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4. Inclua os membros da dimensão no atributo Nome digitando a lista ou
realizando uma ação de copiar/colar. Por exemplo: Quantidade, Preço, Receita,
Custo de Vendas, Vendas Líquidas.
5. Salve a dimensão.

Criando Cálculos Aritméticos N e C
Um cálculo N é um cálculo simples executado no nível da dimensão entre dois
membros dessa dimensão que tem valores de entrada. Um cálculo C é um cálculo
executado nos resultados agregados para apresentar um total consolidado.

Sobre Esta Tarefa
Os valores dos membros em uma dimensão podem ser usados para cálculos
simples e consolidados usando operandos aritméticos +(Soma), -(Subtração),
*(Multiplicação) e /(Divisão). Um cálculo simples é derivado de dois valores de
entrada, um cálculo consolidado é derivado dos resultados dos cálculos simples.
Por exemplo, Receita Projetada = Quantidade * Preço para um cálculo N,
considerando que Preço Médio = Receita Total / Quantidade para um cálculo C. O
editor de expressão ajuda na seleção de comportamentos de agregação comumente
usados para um cálculo C; Forçar para Zero, Média Ponderada e Média de
Tempo.

Procedimento
1. Abra a dimensão de cálculo a ser editada.
2. É possível incluir fórmulas simples diretamente nos membros apropriados ou
pode incluir fórmulas com o editor de expressão. Por exemplo, para incluir
uma fórmula diretamente para um cálculo simples, na coluna Cálculo N para
um membro, digite =<member1>*<member2>, em que <member1> e <member2> são
membros com valores de entrada. O resultado apresenta o produto dos
membros no nível folha. Para incluir uma fórmula para apresentar resultados
agregados, na coluna Cálculo C para um membro, digite =<member3>/
<member4>, em que <member3> e <member4> são valores calculados. O resultado
apresenta um cálculo consolidado do total agregado.
3. Para incluir uma fórmula com o editor de expressão, clique na célula na qual
deseja incluir a fórmula.
4. Clique no botão Mais nessa célula. O editor de expressão é aberto.
5. Selecione Aritmética no campo Tipo de operação.
6. Selecione o tipo de operação:+(Soma)-(Subtração)*(Multiplicação)/(Divisão)
7. No campo Expressão, clique duas vezes em operand1 na expressão
('<operand1>'*'<operand2>'). Digite o nome do membro para operand1. O
nome do membro deve ser idêntico ao nome do membro no atributo de nome.
Se o nome tiver duas palavras, ele será exibido entre aspas simples. Os
membros também podem ser arrastados e soltos no editor de expressão,
individualmente ou selecionando-se diversos membros de uma vez.
8. Repita a etapa anterior para <operand2>.
9. Salve a dimensão.

Criando Cálculos N Usando Funções de Dimensão
Um cálculo N usando função de dimensão é um cálculo executado no nível da
dimensão entre um valor de entrada de um membro dessa dimensão e a função
selecionada.
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Sobre Esta Tarefa
O editor de expressão possui funções integradas que usam valores de membros
como entrada para cálculos. Uma expressão de função é derivada da função de
dimensão e um valor de entrada e, em alguns exemplos, também um valor de
quadro. O editor de expressão ajuda na seleção das funções de dimensão.

Procedimento
1. Abra a dimensão de cálculo a ser editada.
2. Para incluir uma função com o editor de expressão, clique na célula na qual
deseja incluir a função.
3. Clique no botão Mais nessa célula. O editor de expressão é aberto.
4. Clique na tag Funções e expanda a árvore Funções de Dimensão.
5. Selecione o tipo de função e arraste a função para o editor de expressão. Se
você clicar na tag Dicas, o suporte de edição será aberto e fornecerá uma
explicação detalhada da função selecionada.
6. No campo Expressão, arraste e solte o membro no editor de expressão sobre o
campo <Input>. Também é possível digitar o nome do membro para o campo.
O nome do membro deve ser idêntico ao nome do membro no atributo de
nome. Se o nome tiver duas palavras, ele será exibido entre aspas simples.
7. Salve a dimensão.
Conceitos relacionados:
“Funções” na página 196
As funções que estão disponíveis para cálculos no nível de folha e no nível
consolidado são descritas.

Criando Dimensões de Tempo
Uma dimensão de tempo define os períodos de tempo que definem o fluxo de
trabalho de seu aplicativo.

Sobre Esta Tarefa
Uma dimensão de tempo contém membros de tempo, como períodos contábeis
financeiros ou as datas de transações de vendas. Quase todos os aplicativos
exigirão uma dimensão de tempo. Ao usar a ferramenta Dimensão de Tempo, é
possível incluir diversos níveis de membros. Por exemplo, é possível incluir
trimestres, meses e dias.
Nota: Quando mais do que uma dimensão de tempo é usada em um cubo, o
cálculo relacionado ao tempo aplica-se apenas à primeira dimensão de tempo no
cubo.
Uma dimensão de tempo possui os seguintes atributos:
v Nome, o nome do membro.
v Cálculo N, um cálculo executado para apresentar um resultado agregado.
v Data de Início, a primeira data da dimensão.
v
v
v
v
v

26

Data de Encerramento, a última data da dimensão.
Último Período, o período final na sequência.
Primeiro Período, o período inicial na sequência.
Período Anterior, o período anterior na sequência.
Próximo Período, o próximo período na sequência.
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v Peso, um fator aplicado, geralmente de -1, para alterar um valor positivo para
negativo.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, clique com o botão direito do mouse na
pasta Dimensões e clique no ícone Novo

.

.
2. Clique no ícone Dimensão
3. Digite o nome da nova dimensão e selecione Tempo na lista Tipo de
dimensão.
4. Inclua os membros da dimensão no atributo Nome digitando a lista ou
realizando uma ação de copiar/colar a partir de uma planilha. Por exemplo,
Ano, Q1, Q2, Q3, Q4
5. Usando o exemplo mostrado, para o membro Ano, selecione o atributo
Primeiro Período e digite Q1.
6. Para o mesmo membro, selecione o atributo Último Período e digite Q4.
7. No mesmo exemplo, selecione o membro Q1 e selecione o atributo Data de
Início. No calendário suspenso, selecione a primeira data para Q1.
8. Repita para o atributo Data de Encerramento e selecione a última data para
Q1.
9. Repita estas etapas para Q2, Q3 e Q4.
10. Para o membro Q1, selecione o atributo Próximo Período e digite Q2.
11. Para o membro Q2, selecione o atributo Período Anterior e digite Q1.
12. Para o mesmo membro, selecione o atributo Próximo Período e digite Q3.
13. Repita para os membros Q3 e Q4.
14. Salve a dimensão.

Incluindo Membros com a Ferramenta Incluir Período de Tempo
e Atributo
É possível usar a ferramenta Incluir tempo e atributo para incluir diversos níveis
de membros e especificar a hierarquia dos membros. O uso da ferramenta
simplifica a inclusão de membros. Por exemplo, é possível incluir trimestres, meses
e dias.

Antes de Iniciar
Antes de poder usar a ferramenta Incluir período de tempo e atributo, você deve
criar um objeto de dimensão de tempo.

Procedimento
1. Na área de janela Projeto de Modelos, clique duas vezes em uma dimensão de
tempo.
2. Na barra de ferramentas no visualizador de objetos, clique no ícone Incluir
. A ferramenta Dimensão de Tempo é
período de tempo e atributos
exibida.
3. Clique em 1. Nível do Período.
4. Escolha se deve incluir anos, trimestres, meses e dias na dimensão
selecionando os níveis necessários.
5. Se você escolheu incluir anos, pause o ponteiro sobre Anos. Se sua
organização usar anos-calendário, selecione Anos-calendário de 365 (ou 366)
Capítulo 4. Criando e Formatando Dimensões
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Dias. Se sua organização usar anos lunares, selecione Ano Lunar de 52
Semanas. As opções disponíveis para trimestres, meses e semanas, dependem
da seleção feita para anos. Se você escolheu usar anos-calendário, os trimestres
conterão sempre três meses e os meses estarão sempre em conformidade com
o calendário. Se você escolheu usar anos lunares, os trimestres sempre
conterão 13 semanas.
6. Se você escolheu usar anos lunares, pause o ponteiro sobre Meses. Escolha
como as semanas são distribuídas sobre os meses em um trimestre.
7. Se você escolheu usar anos-calendário, pause o ponteiro sobre Semanas.
Escolha como uma semana que abrange dois meses deve ser dividida entre os
meses.
8. Se desejar fazer com que o mês seja encerrado em uma data de encerramento
do calendário, clique em Sim na opção Forçar o mês para a data de
encerramento do calendário.
9. Clique em 2. Duração.
10. Na caixa Primeira Data de Início do Período, configure a data de início do
primeiro período a ser incluída na dimensão. Por exemplo, esse pode ser o
primeiro dia de um ano fiscal.
11. Na caixa Última Data de Encerramento do Período, configure a data de
encerramento do último período a ser incluída na dimensão. Por exemplo,
esse pode ser o último dia de um ano fiscal.
12. Clique em 3. Nomes dos Membros. É possível configurar as opções de
formatação para os níveis do membro incluídos na dimensão.
13. Na caixa Tipo de Nível do Membro, selecione o nível do membro ao qual
deseja aplicar as opções de formatação. Por exemplo, você pode desejar
aplicar a formatação aos anos.
14. Na caixa Formato de Nível do Membro, selecione a formatação que você
deseja aplicar ao nível do membro.
15. Nas caixas Prefixo e Sufixo, opcionalmente, configure prefixos e sufixos que
serão incluídos na apresentação dos dados. Por exemplo, inclua AF como um
prefácio para anos para indicar os anos fiscais. Em seguida, o ano 2011 a 2012
será exibido como AF 2011 a 2012.
16. Aplique as opções de formatação a outros níveis do membro conforme
necessário. Clique em OK.
17. Salve a dimensão.

Criando Dimensões de Versões
Crie uma dimensão de versões quando precisar comparar diferentes versões de
dados semelhantes.

Sobre Esta Tarefa
Uma dimensão de versões contém diferentes versões de dados semelhantes para
comparação, por exemplo, as diferenças no orçamento atual para os custos em
anos anteriores. Os dados nas dimensões de versões não são, geralmente,
agregados, pois diversas entradas de dados para o mesmo item são incluídas. Uma
dimensão de versões possui os seguintes atributos:
v Nome, o nome do membro.
v Formato, definido pelo usuário: formatos de número, data/hora e texto.
v Cálculo de Versão
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Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, clique com o botão direito do mouse na
pasta Dimensões e clique no ícone Novo

.

.
2. Clique no ícone Dimensão
3. Digite o nome da nova dimensão e selecione Hierarquia na lista Tipo de
dimensão.
4. Inclua os membros da dimensão no atributo Nome digitando a lista ou
realizando uma ação de copiar/colar a partir de uma planilha. Por exemplo:
Orçamento de 2004 do Ano Inteiro, Orçamento de 2005 do Ano Inteiro,
Previsão de 2004 do Ano Inteiro, Linha de Base de 2005 do Ano Inteiro.
5. Salve a dimensão.

O que Fazer Depois
Após criar uma dimensão de versões, é possível escrever expressões simples, por
exemplo, =Budget - Forecast, para comparar tipos semelhantes de dados ou usar as
funções de dimensão, VARIANCE e VARIANCEPERCENT para fazer uso do
atributo “Natureza da Variação Positiva” em uma dimensão de Cálculo.

Criando Dimensões de Hierarquia
Criar uma dimensão de hierarquia para conter listas de membros em uma
estrutura hierárquica.

Sobre Esta Tarefa
Um aplicativo pode precisar conter listas de itens que precisam de uma estrutura
hierárquica. Por exemplo, Continente, Região e Cidade. A dimensão de hierarquia
faz uso das funções Promover e Rebaixar e também da função Arrastar e Soltar
para arrastar o membro para um membro pai. Diversas hierarquias pai podem ser
criadas usando copiar e colar ou CTRL para arrastar um membro para um
membro-pai ou um grupo de membros. Os comandos do menu de contexto
Expandir e Reduzir fornecem a capacidade de visualizar e ocultar membros de
uma hierarquia. Uma dimensão de hierarquia possui os seguintes atributos:
v Nome, o nome do membro.
v Peso, um fator aplicado, geralmente de menos 1, para alterar um valor positivo
para negativo.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, clique com o botão direito do mouse na
pasta Dimensões e clique no ícone Novo

.

.
2. Clique no ícone Dimensão
3. Digite o nome da nova dimensão e selecione Hierarquia na lista Tipo de
dimensão.
4. Inclua os membros da dimensão no atributo Nome digitando a lista ou
realizando uma ação de copiar/colar a partir de uma planilha. Por exemplo,
África, Egito,Sudão, Uganda.
5. Usando o exemplo, destaque os membros, Egito, Sudão, Uganda, e clique no
ícone Rebaixar Itens Selecionados. Os membros selecionados se tornam
membros do membro África.
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6. Salve a dimensão.

O que Fazer Depois
Após criar uma dimensão de hierarquia, é possível criar manualmente mais
membros ou importar membros para ela. Também é possível aplicar a segurança.

Criando Dimensões Genéricas
Criar uma versão genérica quando você não tem certeza do tipo de dimensão
exata.

Sobre Esta Tarefa
Quando as dimensões são usadas em um cubo, o cubo é sequenciado de acordo
com o tipo de dimensão; portanto, é uma boa política não possuir muitas
dimensões de tipo genérico. Uma dimensão genérica a possui os seguintes
atributos:
v Nome, o nome do membro.
v Formato, definido pelo usuário: formatos de número, data/hora e texto.
v Lista de Seleção, um link para uma dimensão ou subconjunto predefinido.
v Cálculo N, um cálculo simples executado no nível folha.
v Cálculo C, um cálculo executado nos resultados agregados.
v Peso, um fator aplicado, geralmente de menos 1, para alterar um valor positivo
para negativo.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, clique com o botão direito do mouse na
pasta Dimensões e clique no ícone Novo

.

.
2. Clique no ícone Dimensão
3. Digite o nome da nova dimensão e selecione Genérica na lista Tipo de
dimensão.
4. Inclua os membros da dimensão no atributo Nome digitando a lista ou
realizando uma ação de copiar/colar. Por exemplo, FY 2004 Budget, FY 2005
Budget, FY 2004 Forecast, FY 2005 Baseline.
5. Salve a dimensão.

O que Fazer Depois
O tipo de dimensão genérica deve ser alterado para o tipo requerido antes do uso
em um cubo.

Alterando o Tipo de Dimensão
Após uma dimensão genérica ser criada, é possível alterar o tipo de dimensão de
genérico para o tipo de dimensão requerido.

Sobre Esta Tarefa
É possível alterar um tipo de dimensão genérica antes de usá-la em um cubo, o
tipo de dimensão genérica está disponível para quando o tipo de dimensão final
não for conhecido. Quando um cubo é criado, o cubo é colocado em sequência na
seguinte ordem,

30

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versão 10.2.2: Guia do Usuário

1.
2.
3.
4.
5.

BASIC
HIERARCHY
GENERIC
HORA
VERSIONS

6. CALCULATION
Essa ordem é sempre consistente e coloca VERSIONS e CALCULATION por
último porque essas dimensões podem conter elementos de sequência na forma de
listas de seleção ou membros com formatos de texto. No uso normal, as dimensões
VERSIONS e CALCULATION não são usadas juntas.

Procedimento
1. Abra a dimensão genérica.
2. Clique com o botão direito do mouse no nome da dimensão e clique em
Alterar o tipo de dimensão.
3. Selecione o novo tipo de dimensão na lista. Clique em OK.
4. Salve a dimensão.

Editando Dimensões
O editor de dimensão pode ser usado para incluir, excluir e alterar os atributos e
membros da dimensão.
É possível incluir mais atributos do tipo Numérico, Texto e Alias nas colunas de
atributos disponíveis.
É possível incluir novos membros em uma dimensão, que podem estar ocultos ou
ser mostrados e a posição pode ser alterada e a hierarquia dos membros pode ser
definida. Os membros podem ser incluídos singularmente ou colados a partir de
uma planilha.

Criando um Atributo Numérico
Crie um atributo numérico para propósitos de cálculo.

Sobre Esta Tarefa
Um atributo numérico pode ser configurado nos membros nos níveis consolidados
e de folha. Os valores no nível de folha podem ser usados para cálculos no nível
consolidado para um cálculo ou dimensão de tipo genérico. Sequências de texto
não podem ser digitadas em atributos numéricos.

Procedimento
1. Abra a dimensão.
2. Clique com o botão direito do mouse na coluna Nome e selecione Incluir um
novo atributo.
3. Digite o nome do atributo no campo Inserir nome para o novo atributo.
4. Clique em Numérico a partir do Tipo de Atributo.
5. Clique em OK para confirmar. Uma coluna com o mesmo nome é mostrada.
6. Agora é possível inserir valores para o atributo para cada membro no nível de
folha.
Capítulo 4. Criando e Formatando Dimensões

31

7. Salve a dimensão.

Resultados
É possível usar atributos numéricos para propósitos de cálculo em uma dimensão
de tipo de cálculo ou em uma dimensão genérica.

Criando um Atributo de Texto
É possível incluir atributos de texto para fazer seleções textuais nos membros da
dimensão.

Sobre Esta Tarefa
Atributos de texto são para textos de sequência. O atributo de texto pode ser usado
para diferenciar os membros de outra maneira. Por exemplo: Os atributos de texto
podem ser usados para marcar membros que estão descontinuados, mas os dados
ainda precisam estar disponíveis no nível de consolidação.

Procedimento
1. Abra a dimensão.
2. Clique com o botão direito do mouse na coluna Nome e selecione Incluir um
novo atributo.
3. Digite o nome do atributo no campo Inserir nome para o novo atributo.
4. Clique em Texto a partir do Tipo de Atributo.
5. Clique em OK para confirmar.
6. Clique na célula do membro no novo atributo recém criado e digite o nome de
sua escolha e pressione a tecla retornar para confirmar.
7. Salve a dimensão.

Criando um Atributo de Alias em uma Dimensão
Os aliases podem ser usados em expressões e links no lugar do nome do membro.

Sobre Esta Tarefa
Um alias está onde o nome de uma legenda ou termo é diferente do nome
invariável ou do membro. O nome alternativo e o nome da legenda podem ser
usados no editor de expressão e, quando usados, o editor de expressão faz
referência ao nome do membro. Se um erro for cometido com o uso do nome
alternativo, o editor de expressão mostrará o texto em vermelho com um
sublinhado vermelho. É possível criar um novo nome alternativo nas propriedades
da dimensão.

Procedimento
1. Abra a Dimensão.
2. Clique com o botão direito do mouse na coluna de nome e selecione Incluir
um novo atributo.
3. Digite o Alias do nome no campo Inserir nome para o novo atributo.
4. Clique em Alias a partir do Tipo de Atributo.
5. Clique em OK para confirmar. Uma coluna chamada Alias é mostrada.
6. Clique nas células dos membros no novo atributo recém criado e digite o nome
alternativo de sua escolha para cada membro e pressione enter para confirmar.
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7. Salve a dimensão.

Exemplo
Se o nome do membro invariável for Vendas Q1, a legenda desse membro será
Vendas do primeiro trimestre e o nome alternativo será Q1; todos os três nomes
podem ser usados no editor de expressões. Portanto, as expressões a seguir são
iguais.
Tabela 2. Membro, Legenda e Nomes Alternativos em uma Expressão
Nome do membro

Legenda

Alias

Vendas Q1

Vendas do primeiro trimestre

Q1

='Vendas Q1' * Preço

='Vendas do primeiro trimestre' * Preço

=Q1 * Preço

Quando você coloca o cursor sobre a legenda ou o nome alternativo no editor de
expressão, o nome do membro é mostrado.

Editando as Opções de Exibição da Dimensão
A dimensão possui opções de exibição que podem ser alteradas para se adequarem
à forma como você deseja que os atributos sejam vistos no editor de dimensão.

Sobre Esta Tarefa
Uma dimensão válida precisa ter sido criada. Os atributos podem ser alterados na
caixa de diálogo dos atributos.

Procedimento
1. Abra uma dimensão.
2. Clique com o botão direito do mouse no título Nome e clique em Mais opções
de exibição.
3. Na caixa de diálogo Dimensões, selecione os atributos que deseja exibir.
4. Clique em OK.
5. Salve a dimensão.

Incluindo um Membro Único em uma Dimensão
É possível incluir membros únicos em uma dimensão editando a dimensão. É
possível incluir um novo membro, um membro de texto ou um membro filho na
dimensão.

Procedimento
1. Abra a dimensão.
2. Clique com o botão direito do mouse no campo <Incluir novo membro> na
coluna Nome.
3. Digite o nome do novo membro.
4. Coloque o novo membro no local correto na lista de membros.
5. Use Rebaixar Membros Selecionados e Promover Membros Selecionados para
colocar o novo membro no local correto na hierarquia.
6. Salve a dimensão.

Incluindo Diversos Membros em uma Dimensão
Se possuir uma lista de membros em uma planilha, é possível incluir esses
membros através de uma ação colar.
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Procedimento
1. Abra uma dimensão.
2. Copie os membros de uma planilha aberta.
3. Clique com o botão direito do mouse no membro no qual deseja colar os
membros.
4. É possível colocar como Colar Acima, Colar Filho, Colar Abaixo.
5. Salve a dimensão.

Removendo um Membro de uma Consolidação
Se possuir duas instâncias de um membro na mesma consolidação, é possível
remover uma das instâncias para manter a consolidação correta.

Sobre Esta Tarefa
Quando um membro aparece em duas hierarquias diferentes na mesma
consolidação, uma instância precisa ser removida para manter os totais da
consolidação corretos. Ao remover um membro que possui diversos pais de uma
consolidação, os membros selecionados são removidos. Se os membros possuem
apenas um pai, o membro é movido para o nível superior e os filhos do membro
mantêm sua posição em relação ao membro.

Procedimento
1. Abra a dimensão.
2. Clique com o botão direito do mouse no membro a partir da lista de nomes a
ser removido e clique em Remover Membros da Consolidação. Mais de uma
membro pode ser selecionado.
3. Clique em OK para remover o membro.

Formatando Membros
O formato é uma propriedade definida pelo usuário para membros. Os usuários
podem definir o estilo do número, a data, a hora e o texto do editor de formato.
A propriedade de formato está disponível nas versões e nas dimensões de cálculo.
A propriedade de formato possui uma caixa de diálogo Formato para onde é
possível selecionar um formato desejado e configurar parâmetros de formato.

Formatando um Membro
Um formato é aplicado ao estilo de número pelo usuário. O formato está
disponível para as dimensões de cálculo e versão. Se tiver configurado um formato
em um membro que possui uma lista de seleção existente configurada, a operação
removerá a lista de seleção.

Procedimento
1. Abra a dimensão.
2. Dê um clique duplo na célula do membro para o membro a partir do atributo
Formato.
3. Clique no Tipo de Formato desejado.
4. Configure as propriedades necessárias para o formato selecionado.
5. Clique em Aplicar.
6. Salve a dimensão.
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Criando Subconjuntos
Um subconjunto é uma versão limitada da dimensão pai. Crie um subconjunto
para usar com uma lista de seleção em uma dimensão de cálculo.

Sobre Esta Tarefa
Um subconjunto é uma seleção da dimensão pai. Os subconjuntos podem ser
estáticos ou dinâmicos. Se subconjuntos dinâmicos de outras interfaces do IBM
Cognos TM1, tais como Cognos TM1 Architect e Cognos TM1 Perspectives
estiverem abertos com o IBM Cognos TM1 Performance Modeler, a expressão MDX
será mostrada nas propriedades e o usuário será avisado quando forem abertos.
Edições feitas em um subconjunto dinâmico resultarão no subconjunto sendo salvo
como estático. O editor de subconjunto tem os seguintes comandos disponíveis:
v Ocultar, oculta o membro selecionado e mantém todos os outros membros.
v Ocultar outros, mantém o membro selecionado e oculta todos os outros
membros.
v Ocultar por nível, oculta de acordo com os subcomandos:
– Ocultar Este Nível
– Ocultar outros níveis
– Ocultar acima deste nível
– Ocultar abaixo deste nível
– Ocultar membros folha
– Ocultar membros consolidados
v Expandir, mostra todos os subníveis do membro selecionado.
v Reduzir, oculta todos os subníveis do membro selecionado.
v Classificar por crescente, classifica os membros pela ordem de nome
alfanumérica crescente.
v Classificar por decrescente, classifica os membros pela ordem de nome
alfanumérica decrescente.
v Classificação de hierarquia.
v Classificar por crescente do índice, classifica crescente no número do índice.
v Classificar por decrescente do índice, classifica decrescente no número do
índice.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse no nome da dimensão na área de janela
Design do Modelo.
2. Clique em Novo > Subconjunto.
3. Digite o nome para o subconjunto e clique em OK.
4. Selecione um membro representante para o nível que deseja aplicar ao
subconjunto. Por exemplo, se tiver Ano, Meses, Semanas como períodos de
tempo e desejar usar apenas meses, selecione qualquer membro do mês.
5. Clique com o botão direito do mouse no membro e selecione o comando na
caixa de seleção.
6. Salve a dimensão.

Criando Subconjuntos Dinâmicos
Os membros de um subconjunto dinâmico são alterados quando membros são
incluídos ou removidos da dimensão.
Capítulo 4. Criando e Formatando Dimensões

35

Sobre Esta Tarefa
Um subconjunto dinâmico faz uso de uma expressão para selecionar os membros
para o subconjunto. Quando novos membros são incluídos ao subconjunto e o
membro entra na categoria que a expressão define, o novo membro é incluído no
subconjunto sem edição adicional. As expressões são editadas em um editor MDX.
É possível alterar a partir de um subconjunto estático para um subconjunto
dinâmico e voltar novamente marcando a caixa de seleção Subconjunto dinâmico.
Um subconjunto dinâmico deve ter uma expressão. Um subconjunto estático pode
ser definido com o editor de expressão e, em seguida, ser salvo como uma lista
estática.
Nota: É possível eliminar um subconjunto existente no editor MDX para criar um
ponto de início para o subconjunto.
Nota: É possível editar a expressão diretamente e é possível recortar e colar
expressões MDX de outras origens.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na dimensão, selecione Novo >
Subconjunto.
2. Digite o nome para o novo subconjunto e clique em OK.
3. Salve a nova dimensão.
4. Clique no botão de edição na Propriedade da Expressão. O editor de expressão
MDX se abre.
5. Selecione a caixa de seleção Dinâmico. Se a caixa de seleção Dinâmico estiver
vazia, o subconjunto será um subconjunto estático e não refletirá mudanças
subsequentes feitas nas listas de membros.
6. Selecione a base para o subconjunto a partir da seleção Base Sub.
Opção

Descrição

Nível(n)

Os níveis que estão disponíveis para
membros.

Todos os Membros

Todos os membros da dimensão.

Membros Atuais

Os membros atuais do subconjunto.

Membros Selecionados

A seleção a partir da lista de membros na
coluna Nome.

7. Selecione o tipo de classificação a partir da seleção Classificação, Crescente,
Decrescente ou Hierarquia.
8. Clique em OK para aplicar as mudanças e fechar o editor; clique em Aplicar
para aplicar as mudanças e manter o editor aberto.

Aplicando um Filtro ao Subconjunto
O filtro fornece a capacidade para produzir uma lista de membros selecionados
para um subconjunto estático com base nos valores dos atributos ou da coluna.

Sobre Esta Tarefa
O filtro pode ser aplicado para um subconjunto dinâmico ou estático. Se o filtro for
aplicado para um subconjunto dinâmico, o subconjunto torna-se estático quando
salvo.
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Um caso de uso de exemplo para o filtro: Itens descontinuados podem ter um
atributo de texto Descontinuado, em que os membros do item que não estão mais
disponíveis para venda possuem o texto Descontinuado na coluna do atributo. Um
filtro para a palavra descontinuado gera um subconjunto de todos os itens atuais
disponíveis para venda filtrando a palavra Descontinuado.
O filtro classifica os membros pelo nome invariável ou atributo, entretanto, os dois
atributos Índice e Peso não podem ser usados.

Procedimento
1. Abra o subconjunto.
2. Clique com o botão direito do mouse em um título do atributo para aplicar o
filtro e clique em Filtrar por coluna.
3. Selecione a condição, Mostrar a seguir ou NÃO mostrar a seguir.
4. No campo Palavras-chave, digite a letra ou a palavra-chave.
5. Selecione o tipo de filtro, Inicia com, Termina com ou Contém para um valor
de texto, ou Maior que, Menor que ou Igual a para um valor numérico.
6. Selecione a ordem do filtro, Classificação crescente, Classificação decrescente,
Não classificar.
7. Clique em Procurar. O resultado do primeiro filtro é mostrado no campo
Valores.
8. Clique nos valores que deseja no subconjunto. É possível usar Ctrl - clique e
Shift - clique para selecionar vários valores.
9. Confirme os valores ao clicar no ícone de seta. Clique em OK.
10. Salve o subconjunto.

Criando Listas de Seleção
Uma lista de seleção contém valores que um usuário pode selecionar em uma
célula. Uma lista de seleção contém valores correspondentes para todos os
membros de uma dimensão ou um subconjunto de uma dimensão. Se os membros
da dimensão ou do subconjunto forem alterados, os valores disponíveis na lista de
seleção também mudarão. Uma lista de seleção também pode ser composta de
uma lista estática de valores que são especificados quando você cria a lista de
seleção.

Sobre Esta Tarefa
o atributo Lista de Seleção está disponível nas dimensões de cálculo. O benefício
de usar listas de seleção é que ela fornece uma interface estruturada com o
usuário, o usuário tem um melhor entendimento sobre a entrada requerida. Por
exemplo, quando os gerentes de equipes executam planejamento de desempenho;
eles podem ser obrigados a designar à sua equipe uma classificação de
desempenho ao usar listas de seleção para selecionar a partir de uma lista fixa de
Baixo, Médio, Alto e Excelente, ao invés de digitar uma sequência de texto de
formato livre. Se você configurar uma lista de seleção em um membro com um
formato já existente, a operação remove o formato.

Procedimento
1. Em uma dimensão de cálculo, clique duas vezes na coluna Lista de Seleção
para o membro para o qual você deseja definir uma lista de seleção.
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2. Para criar uma lista de seleção estática, selecione Lista Estática, em seguida,
insira os valores na caixa Lista Estática. Insira cada valor em uma linha
separada na caixa.
3. Para criar uma lista de seleção dinâmica que usa os membros a partir de um
subconjunto ou dimensão como valores da lista, selecione Dimensão ou
Subconjunto.
a. Clique em Mais para abrir a caixa de diálogo Selecionar uma Dimensão ou
Subconjunto.
b. Navegue até a dimensão ou subconjunto contendo os elementos que você
deseja que apareçam na sua lista de seleção e, em seguida, clique em OK.
4. Selecione Texto ou Numérico para determinar o tipo de elemento que é
aplicado aos valores da lista de seleção.
5. Clique em OK.
6. Salve a dimensão.

38

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versão 10.2.2: Guia do Usuário

Capítulo 5. Criando Cubos
Um cubo é um armazenamento de dados dentro de um modelo. Ele é
multidimensional e contém linhas, colunas e qualquer número de páginas. Você
usa um ou mais cubos para criar um aplicativo.
Ao contrário de uma planilha, os cubos podem ser segmentados, para que
qualquer par de dimensões possam abranger as linhas e as colunas enquanto as
dimensões adicionais abrangem as páginas. Como um cubo pode conter qualquer
número de dimensões, a única limitação prática é a quantia de memória no
servidor. Tipicamente, um cubo conterá não mais que cinco ou seis dimensões. Um
cubo deve conter pelo menos duas dimensões, semelhantes a uma planilha
simples. Como alternativa, um cubo pode ter três dimensões, em cujo caso ele
pareça com uma planilha tridimensional que consiste em várias planilhas simples
empilhadas uma atrás da outra. Um cubo de quatro ou cinco dimensões pode ser
considerado igual a uma cruz entre uma planilha tridimensional e um conjunto de
relatórios de consultas de um banco de dados relacional. Por exemplo, um cubo
típico de quatro dimensões pode conter as seguintes dimensões: Lucro e Perda,
Divisões, Meses e Variação.

Ordem de Dimensão Determinada pelo Tipo de Dimensão
Ao criar um cubo, as dimensões são classificadas de acordo com seu tipo. As
dimensões básicas são listadas primeiro e as dimensões de cálculo são listadas por
último. Por padrão, as dimensões são listadas na seguinte ordem:
1. Dimensões Básicas
2. Dimensões da Hierarquia
3.
4.
5.
6.

Dimensões
Dimensões
Dimensões
Dimensões

Genéricas
de Tempo
de Versões
de Cálculo

Quaisquer membros de sequência que estiverem em um cubo deverão aparecer na
última dimensão. Como os tipos de dimensão de verões e cálculo são listados por
último, a dimensão com um membro de sequência é frequentemente colocada por
último.
Se seu cubo contiver uma dimensão de versão e uma dimensão de cálculo, a
dimensão de cálculo será colocada por último. Se você tiver de incluir um membro
de sequência em uma dimensão que não está colocada por último em um cubo, é
possível reordenar as dimensões.

Ordem de Cálculos Determinada pelo Tipo de Dimensão
Quando o cubo contém cálculos de dimensão, os cálculos são executados de acordo
com o tipo de dimensão. As dimensões de versão são calculadas primeiro e as
dimensões de cálculo são calculadas por último. Por padrão, os cálculos são
executados na seguinte ordem:
1. Cálculos de dimensão de versões
2. Cálculos de dimensão de tempo
3. Cálculos de dimensão de hierarquia
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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4. Cálculos de dimensão genérica
5. Cálculos de dimensão básica
6. Cálculos de dimensão de cálculo

Exemplo da Lógica para Ordem de Cálculo
Este exemplo mostra porque os cálculos de dimensão de versões são executados
antes dos cálculos de dimensão de cálculo.
Você tem uma dimensão de cálculo que é calculada da seguinte maneira:
Receita(=Unidades*Preço)
E tem uma dimensão de versões que é calculada da seguinte maneira:
Variação(=Real-Orçamento)
E tem os seguintes dados:
Orçamento

Real

Unidades

100

110

Preço

5

4

Cenário 1
Se as regras para a dimensão de cálculo vierem antes das regras para a dimensão
de versões, os cálculos podem ser executados da seguinte maneira:
Orçamento

Real

Variação

Unidades

100

110

10

Preço

5

4

-1

Receita

500

440

-10

Portanto, { Receita , Variação } é calculada como 10 * -1 = -10 = que está incorreto.
Cenário 2
Se as regras para a dimensão de cálculo vierem após as regras para a dimensão de
versões, os cálculos podem ser executados da seguinte maneira:
Orçamento

Real

Variação

Unidades

100

110

10

Preço

5

4

-1

Receita

500

440

-60

Agora, { Receita , Variação } = { Receita, Real} - {Receita, Orçamento} = 440 - 500 =
-60 , que está correto.

Limitações de Tamanho nos Cubos
Não há qualquer limitação de software no número de células que estão contidas
em um cubo. Há uma limitação de hardware que depende da memória de um
computador. Para determinar a limitação de tamanho, calcule o número de células
multiplicando o número de linhas pelo número de colunas pelo número de
páginas. O número de células é o produto do número de itens que estão contidos
em cada dimensão. A fórmula geral para medir o tamanho do cubo é a seguinte:
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Tamanho = (número de itens na dimensão 1) * (número de itens na dimensão 2) *
(número de itens na dimensão 3) * . . . * (número de itens na dimensão n)
Limitações de tamanho variam muito, dependendo da memória disponível em um
computador. Cubos que contêm dimensões longas de 500 itens usam mais
memória do que cubos de tamanho semelhante contendo dimensões de 100 itens.
Em geral, as limitações de tamanho tornam-se aparentes em cubos de quatro ou
mais dimensões. Se você tiver um cubo tridimensional de 400 páginas, a inclusão
de outra dimensão de 20 itens, aumenta o uso de memória vinte vezes. Isso é, você
aumenta os dados retidos de 400 páginas para 8000 páginas. A inclusão de uma
quinta dimensão de 20 itens, aumenta o uso de memória em vinte vezes
novamente para 160.000 páginas de dados. Resolva essa limitação de memória
criando uma série de cubos bem preenchidos de três ou quatro dimensões em vez
de um cubo preenchido escassamente de cinco dimensões.

Tratamento das Visualizações Durante a Reestruturação do Cubo
Se um cubo possui quaisquer visualizações particulares, as visualizações
particulares são destruídas quando o cubo é reestruturado no Performance
Modeler. Ações que alteram a estrutura de um cubo incluem:
v incluir uma dimensão em um cubo
v remover uma dimensão de um cubo
v alterar a ordem das dimensões em um cubo
Se um cubo é reestruturado, quaisquer funções de planilha (tal como DBRW) que
fazem referência ao cubo no Excel ou em Websheets devem ser atualizadas para
refletir a dimensionalidade revisada do cubo.

Reestruturando Cubos Usados no TM1 Applications
Se você precisar reestruturar um cubo que é usado em um TM1 Application, o
aplicativo deve primeiro ser desativado no portal TM1 Applications.
Se o cubo for acessado pelo Cognos Insight no Modo Distribuído, o aplicativo deve
ser implementado novamente após a reestruturação do cubo. Isto é para assegurar
que as reservas de dados usadas para impingir a propriedade do nó possam ser
corretamente removidas e, em seguida, atualizadas após a estrutura do cubo ter
sido alterada.
O Aplicativo pode ser reativado após a reestruturação do cubo ser concluída.
Conceitos relacionados:
“Construindo Cubos” na página 15
Outra etapa na modelagem de seus dados de negócios é usar as dimensões já
definidas para construir cubos.

Criando um Cubo Usando Dimensões
Use dimensões para criar um cubo. As dimensões executam cálculos, controlam
etiquetas e formatam entrada de dados.

Sobre Esta Tarefa
Se mais de uma dimensão de tempo for usada em um cubo, as regras geradas a
partir dos cálculos de dimensão no cubo farão referência aos atributos da primeira
dimensão de tempo para o comportamento relacionado ao tempo, como as médias
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de tempo. As dimensões de tempo adicionais usadas no cubo (após a primeira
dimensão de tempo) se comportarão como dimensões hierárquicas no nível
consolidado.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, clique no ícone Novo
.
2. Clique em Cubo.
3. No campo Novo cubo, insira um nome para o novo cubo. Clique em OK.

Atribuindo Dimensões em um Novo Cubo
É possível arrastar e soltar dimensões da pasta Dimensões para incluí-las ao seu
novo cubo.

Procedimento
1. Clique em uma dimensão e arraste-a para a área Linhas. Os valores de
dimensão são listados como cabeçalhos de linha no Cube Viewer.
2. Clique em outra dimensão e arraste-a para a área Colunas. Os valores de
dimensão são listados como cabeçalhos de colunas no Cube Viewer.
3. Clique nas dimensões adicionais e arraste-as para a área Contexto.
Nota: Não importa a ordem na qual as dimensões estão organizadas. As
dimensões são colocadas em sequência por seu tipo. É possível alterar a ordem
padrão na qual os tipos de dimensão são listados.

Usando o Teclado para Incluir Dimensões
É possível usar o teclado para incluir dimensões no novo cubo.

Procedimento
1. Na área de janela Design de Modelos, na pasta Cubos, clique duas vezes no
criado. O Cube Viewer para o novo cubo aparece como uma
cubo vazio
nova guia.
2. Na área de janela Design do Modelo, expanda a pasta Dimensões.
3. Clique com o botão direito do mouse em uma dimensão e selecione Incluir
Dimensão no Cubo , cube_name. Os membros de dimensão são listrados como
cabeçalhos de linha no Cube Viewer.
4. Clique com o botão direito do mouse em outra dimensão e selecione Incluir
Dimensão no Cubo , cube_name Os membros de dimensão são listados como
cabeçalhos da coluna no Cube Viewer.
5. Clique com o botão direito do mouse nas dimensões adicionais e selecione
Incluir Dimensão no Cubo , cube_name.
As dimensões são incluídas como filtros de contexto no Cube Viewer.
Nota: Não importa a ordem na qual as dimensões estão organizadas. As
dimensões são colocadas em sequência por seu tipo. É possível alterar a ordem
padrão na qual os tipos de dimensão são listados.
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Incluindo Dimensões no Cubo
Incluir uma dimensão em um cubo para que os relacionamentos de dados no cubo
possam ser examinados detalhadamente. Não é necessário criar todas as dimensões
de um cubo ao mesmo tempo. É possível incluir uma dimensão posteriormente,
por exemplo, se não tiver existido nenhum dado para a dimensão quando o cubo
foi criado.

Procedimento
1. Decida qual dimensão você deseja incluir no cubo.
Nota: Visualize a área de janela Propriedades para ver uma lista de dimensões
que já fazem parte do cubo.
2. Na área de janela Design do Modelo, expanda a pasta Dimensões.
3. Clique e arraste uma dimensão para a área Linhas, Colunas ou Contexto do
Cube Viewer.
4. Se houver dados nas células não calculados pelas regras, especifique como
deseja que os dados existentes sejam distribuídos entre os membros da nova
dimensão.
e clique em Salvar ou em Salvar Como. O
5. Clique no ícone Menu Ações
cubo é salvo e a nova dimensão é exibida na área de janela Propriedades e no
Cube Viewer.
Nota: A ordem inicial das dimensões é determinada pelo tipo de dimensão.

Removendo Dimensões do Cubo
Remova uma dimensão de um cubo se não precisar saber como a dimensão se
relaciona com os dados do cubo.
Por exemplo, o cubo que você está designando destina-se apenas ao planejamento
de alto nível. Remova uma dimensão do cubo, pois os usuários não precisarão
saber os detalhes sobre essa dimensão.

Procedimento
1. Decida qual dimensão você deseja remover do cubo.
Nota: Visualize a área de janela Propriedades para ver uma lista de dimensões
que fazem parte do cubo.
2. Se desejar somar todos os dados de nível folha no cubo quando a dimensão for
removida, inclua um membro consolidado na dimensão que planeja remover.
3. Na área Linhas, Colunas ou Contexto do Cube Viewer, clique com o botão
direito do mouse na dimensão e selecione Remover.
4. Se houver dados nas células não calculados pelas regras, especifique quantos
dados dos membros removidos você deseja manter no cubo.
a. Selecione Reter apenas uma fatia e, em seguida, clique em
[dimension_name].[member_name] para manter apenas os dados do membro
selecionado.
Nota: Se você tiver incluído um membro consolidado para somar todos os
dados de nível folha no cubo, selecione esta opção e clique no membro
consolidado.
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b. Selecione Limpar todos os dados para não manter nenhum dado dos
membros removidos.
e clique em Salvar ou Salvar Como. O
5. Clique no ícone Menu Ações
cubo é salvo e a dimensão é removida da área de janela Propriedades e do
Cube Viewer.

Alterando a Ordem das Dimensões
Altere a ordem das dimensões em um cubo para modificar a estrutura lógica do
cubo.
Quando você cria um cubo, por padrão, as dimensões são postas em sequência de
acordo com seu tipo, na seguinte ordem:
1. Básico
2. Hierarquia
3. Genérico
4. Tempo
5. Versões
6. Cálculo
É possível alterar a ordem da dimensão em um cubo para que a ordem seja
consistente com outros cubos. Ou você deseja mover uma dimensão para o final da
lista por ele conter sequências de texto que não podem ser exibidas, a menos que
ela seja membro de folha.
Nota: Alterar a ordem da dimensão com o
memória usada pelas dimensões

não é o mesmo que otimizar a

.

Antes de Iniciar
Um cubo
de objetos.

com duas ou mais dimensões

deve aparecer no visualizador

Procedimento
1. Clique no ícone Reordenar dimensões
.
2. Clique em uma dimensão e, em seguida, use os botões para mover a dimensão
para cima ou para baixo na lista.
3. Clique em OK.
e clique em Salvar ou em Salvar Como. O
4. Clique no ícone Menu Ações
cubo é salvo e a dimensão não é mais exibida na área de janela Propriedades
ou no Cube Viewer.

Visualizando as Regras de um Cubo
Visualizar as regras de um cubo para ver como determinados valores de dados são
calculados com base em outros valores de dados.
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Regras e alimentadores são criados a partir dos cálculos de dimensão e links. As
regras são colocadas em blocos de regras discretos. Esses blocos de regras não
podem ser editados pelos usuários. Entretanto, eles podem ser reordenados. Os
usuários podem criar suas próprias regras para complementar as regras geradas
automaticamente.
Nota: Alguns usuários, como analistas de negócios, talvez não precisem saber que
as regras são usadas para executar seus cálculos.

Sobre Esta Tarefa
Os cálculos mais comuns nos aplicativos OLAP envolvem a agregação de dados
junto com uma dimensão. No TM1, você cria esses cálculos usando hierarquias de
consolidação. Por exemplo, em uma dimensão Mês, é possível definir um total
trimestral que soma os valores de Janeiro, Fevereiro e Março.
Em muitos aplicativos, é necessário executar cálculos que não envolvem agregação,
como cálculos de custos e conversões cambiais. Com regras de cubo, é possível
criar fórmulas para executar estes cálculos.
Com regras de cubo, é possível executar as seguintes tarefas:
v Multiplicar preços por unidades para gerar valores de vendas.
v Substituir consolidações quando necessário. Por exemplo, é possível evitar que
um preço trimestral exiba uma contagem total de preços mensais individuais.
v Usar dados em um cubo para executar cálculos em outro cubo, ou compartilhar
dados entre cubos. Por exemplo, é possível extrair dados de vendas em um cubo
que contém informações de Lucro e Prejuízo.
v Designar os mesmos valores a várias células.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, expanda a pasta Cubos.
2. Expanda o cubo

cujas regras você deseja visualizar.

O editor de regras aparece no
3. Dê um clique duplo no objeto de regras
visualizador de objetos. O editor de regras contém dois tipos de seções: seções
de regras e seções do alimentador.

O que Fazer Depois
É possível criar um objeto de regras ou continuar com outras tarefas de
modelagem.
Para obter informações detalhadas sobre as regras, consulte a seção Gerenciando
Regras ou o IBM Cognos TM1Rules Guide. O guia contém um tutorial sobre
desenvolvimento de regras em um ambiente de negócios.

Criando um Objeto de Regras
Crie um objeto de regras para incluir manualmente uma regra do cubo em outras
regras que são geradas automaticamente.
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Procedimento
1. Clique duas vezes no objeto de regras
de regras no visualizador de objeto.

para um cubo para abrir o editor

, digite uma ou mais instruções de regras.
2. No editor de regras
O formato geral de uma instrução de regras é: [Área]=Fórmula;
Consolidação

Descrição

Área

Especifica a parte de um cubo afetada pela regra.

Fórmula

Descreve como o TM1 calcula as células na área do cubo.

A seguir, é apresentado um exemplo de quatro instruções de regras:
['% de Margem Bruta']=['Margem Bruta']\['Vendas']*100;
['Preço']=N:DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);
C:['Vendas']\['Unidades']*1000;
['Vendas']=N:['Preço']*['Unidades']\1000;
Para obter informações detalhadas sobre como criar regras, consulte a seção
Gerenciando Regras ou o IBM Cognos TM1Rules Guide.
e, em seguida, clique em Salvar Dados. A
3. Clique no ícone Menu Ações
regra incluída é salva com o cubo.

Definindo uma Visualização do Cubo
É possível definir como os dados são exibidos no Cube Viewer para atender aos
requisitos de um editor de telas.
v
v
v
v
v

Expandir e reduzir consolidações
Tornar dimensões dinâmicas
Ocultar membros
Filtrar dados de visualização
Editar subconjuntos

Criando uma Nova Visualização do Cubo
Crie uma nova visualização do cubo para que seja possível fazer modificações na
visualização para que se ajuste às suas necessidades comerciais. Um cubo deve ser
exibido na área de janela Design do Modelo.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, expanda a pasta Cubos.
2. Clique com o botão direito do mouse em um cubo a partir do qual você deseja
> Visualização.
criar uma visualização e clique em Novo
3. Insira um nome para a visualização do cubo e clique em OK. A nova
visualização do cubo
cubo original.

aparece na área de janela Design do Modelo no

O que Fazer Depois
Modifique a visualização do cubo usando os métodos descritos nesta seção.
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Expandindo e Reduzindo Consolidações
É possível clicar no controle próximo ao nome do membro para expandir ou
reduzir uma consolidação no Cube Viewer.
Expandir
Um sinal de mais próximo ao nome de um membro identifica o membro
como uma consolidação. Para fazer drill down em consolidações em uma
dimensão e visualizar o detalhe subjacente, clique no sinal de mais. O sinal
de mais é alterado para um sinal de menos.
Reduzir
Um sinal de menos próximo ao nome de um membro indica uma
consolidação expandida. Para rolar para cima os membros do grupo de
uma dimensão, clique no sinal de menos. O sinal de menos é alterado para
um sinal de mais.

Transformando as Dimensões
Para alterar a apresentação de dados do cubo, rotacione as dimensões no Cube
Viewer arrastando e soltando as dimensões nos novos locais.
Arraste uma dimensão para a posição da coluna.
Arraste uma dimensão para a posição de linha.
Arraste uma dimensão para a posição de título.
Ao arrastar Dimension1 e posicionar o cursor no centro de Dimension2, soltar a
dimensão trocará as posições das duas dimensões.
v Ao arrastar Dimension1 e posicionar o cursor no lado esquerdo de Dimension2,
Dimension1 é solto imediatamente no lado esquerdo de Dimension2.
v Ao arrastar Dimension1 e posicionar o cursor no lado direito de Dimension2,
Dimension1 é solto imediatamente no lado direito de Dimension2.
v
v
v
v

Ao arrastar uma dimensão e soltá-la imediatamente à esquerda ou à direita de
uma dimensão da coluna ou da linha existente, é possível ver mais detalhes nas
colunas ou linhas de uma visualização. Por exemplo, é possível arrastar a
dimensão plan_time para a posição anterior a dimensão plan_department nas
colunas de uma visualização para ver o detalhe para tempo e departamentos nas
colunas.

Ocultando Membros
Para economizar o espaço na tela, oculte linhas e colunas no Cube Viewer. Os
membros ocultos ainda se aplicam aos dados exibidos na visualização, mas não
ocupam espaço na tela.

Procedimento
1. Clique em um cabeçalho da coluna ou da linha. A linha ou coluna é
selecionada.
2. Clique com o botão direito do mouse no mesmo cabeçalho da coluna ou da
linha e selecione Ocultar Selecionado.
3. Para tornar a linha ou a coluna oculta visível novamente, clique com o botão
direito do mouse no cabeçalho e selecione Mostrar oculto.
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Definindo uma Visualização com Base em Subconjuntos e
Membros Selecionados
Define uma visualização do cubo com base em subconjuntos ou membros de
subconjuntos que já estão criados.
Se você ou um colega tiver definido anteriormente um subconjunto, será possível
incluí-lo na visualização do cubo sem ter que redefinir o subconjunto.

Procedimento
1. Abra uma visualização do cubo existente
ou crie uma nova visualização
do cubo. A visualização do cubo aparece no visualizador de objetos.
2. Clique em um subconjunto e arraste-o para o visualizador de objetos em uma
dimensão ou visualização existente.
Nota: É possível descartar o subconjunto apenas em sua dimensão pai ou outro
subconjunto de seu pai.
Se você arrastar o subconjunto em uma linha ou coluna, todos os membros do
subconjunto serão exibidos. Se você arrastá-lo em uma área do contexto, o
primeiro membro do subconjunto será exibido.
3. Se você desejar manter apenas os membros selecionados do subconjunto
incluídos em sua visualização do cubo, execute as seguintes ações:
a. No visualizador de objetos, arraste o subconjunto importado para a área
Linhas ou a área Colunas, se ele ainda não estiver lá.
b. Ctrl+clique nos cabeçalhos da linha ou nos cabeçalhos da coluna que você
deseja manter na visualização do cubo. As linhas ou colunas selecionadas
são destacadas.
c. Clique com o botão direito do mouse na área destacada e selecione Manter
Selecionado. As linhas ou colunas não selecionadas desaparecem.
e, em seguida, clique em Salvar Como.
4. Clique no ícone Menu Ações
5. Insira um nome para a visualização e clique em OK. A nova visualização do
cubo
cube_name.

aparece na área de janela Design do Modelo, na pasta Cubos em

Editando um Subconjunto de Trabalho a partir de uma
Visualização
Edite uma visualização editando o subconjunto de trabalho da dimensão da qual a
visualização é baseada.

Sobre Esta Tarefa
É possível editar um subconjunto definido da visualização de cubo sem ter que
redefinir o subconjunto.

Procedimento
1. Abra uma visualização do cubo existente
aparece no visualizador de objetos.
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. A visualização do cubo

2. Clique no menu suspenso do Subconjunto de Trabalho e clique em Editar
Subconjunto. O Editor de Subconjunto de Trabalho é aberto. Todas as
capacidades de filtragem ficam disponíveis para editar o subconjunto.
3. Edite o subconjunto para suas necessidades.
a. Para chamar o subconjunto na visualização, clique em OK.
b. Para salvar o subconjunto para reutilização adicional, clique em Salvar
Como e digite um novo nome para o subconjunto. Um novo subconjunto é
criado na pasta Dimensões.

Resultados
O Editor de Subconjunto de Trabalho se fecha e a visualização mostra os dados
com base no subconjunto editado.

Alterando o Subconjunto de Trabalho de uma Visualização
Edite uma visualização alterando o subconjunto de trabalho da dimensão da qual a
visualização é baseada.

Sobre Esta Tarefa
É possível alterar um subconjunto definido da visualização de cubo sem ter que
redefinir o subconjunto.

Procedimento
1. Abra uma visualização do cubo existente
aparece no visualizador de objetos.

. A visualização do cubo

2. Clique no menu suspenso do nome do subconjunto de trabalho e clique em
Editar Subconjunto. O Editor de Subconjunto de Trabalho é aberto. Todas as
capacidades de filtragem ficam disponíveis para editar o subconjunto.
3. Clique no campo Subconjunto e clique no subconjunto que deseja usar a partir
da lista de subconjuntos disponíveis.
4. Edite o subconjunto para suas necessidades.
a. Para chamar o subconjunto na visualização, clique em OK.
b. Para salvar o subconjunto para reutilização adicional, clique em Salvar
Como e digite um novo nome para o subconjunto. Um novo subconjunto é
criado na pasta Dimensões.

Resultados
O Editor de Subconjunto de Trabalho se fecha e a visualização mostra os dados
com base no subconjunto alterado.

Cálculos de Cubo
Ao contrário dos cálculos de dimensão, os cálculos de cubo são uma maneira de
simplificar a criação de regras para concluir as operações de modelagem comuns,
tais como gerenciamento e manutenção do modelo. É possível incluir um cálculo
para tornar seu modelo significativo ao derivar mais informações da origem de
dados.
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Se você deve criar cálculos que não envolvem a agregação, tais como calcular taxas
de câmbio ou renda, é possível construir expressões de fórmula no editor de
Cálculo de Cubos. É possível usar funções que se apliquem a dimensões e cubos.
Usando o editor de cálculo, é possível visualizar quais cálculos são aplicados a
uma célula selecionada e modificar a precedência dos cálculos ou regras no cubo. É
possível usar o editor de Regras para alterar a ordem do bloco de regras que está
associado com o cálculo de cubo.
A seguir estão alguns dos benefícios de construção de cálculos de cubo:
v Obter dados de outros cubos para construir a expressão de cálculo.
Por exemplo, é possível usar os atributos que existem em uma dimensão além
daquele no qual o cálculo está definido.
v Aplicar cálculos na folha de níveis consolidados.
v Aplicar cálculos em elementos de sequência.
v Referenciar atributos de elemento.
v Usar funções padrão do TM1 para o nível de folha e o nível consolidado
Para obter mais informações sobre funções do TM1, consulte a publicação Guia
de Referência do IBM Cognos TM1.
Observe as considerações a seguir ao gravar cálculos:
v Se estiver usando um número maior que zero, mas menor que um, prefixe o
número com um zero à esquerda. Por exemplo, 0,10.
v Use aspas simples e colchetes ao redor dos nomes de atributos. Por exemplo,
['item_name']. v
v É possível usar letras maiúsculas e minúsculas. A sintaxe não faz distinção entre
maiúsculas e minúsculas.
v A sequência de expressão deve começar com um sinal de igual (=).
v As regras são geradas automaticamente ao criar um cálculo de cubo. Os
alimentadores também serão gerados se a propriedade do servidor ‘Gerar
alimentadores automaticamente’ for configurada como Todas as Regras ou como
Apenas Regras Geradas Automaticamente.

Escopo do Cálculo
A seguir está o escopo ou a extensão aos quais um cálculo é aplicado:
v
v
v
v

Para
Para
Para
Para

uma célula específica
um membro de dimensão específico
referências a uma célula ou células de outro cubo
uma fatia n-dimensional específica

O escopo do cálculo é inferido da seleção no cubo ou visualização do cubo.
Quando você cria um cálculo, apenas as dimensões de linha e coluna são incluídas.
O cálculo se aplica a todos os membros em quaisquer dimensões de contexto. Se
todos os membros de qualquer linha ou dimensão de coluna forem selecionados, o
cálculo é aplicado a todos os membros da dimensão. A dimensão não é incluída no
nome de cálculo ou contexto padrão.
O modelador pode alterar o escopo da seleção incluindo, removendo e alterando
seleções do membro para uma dimensão de uma das seguintes formas:
v Use a área de contexto de dimensão no editor de cálculo.
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v Inclua ou remova as dimensões ao arrastá-las para ou da área de contexto do
cubo pai.

Retenção de Cálculos de Cubo
Cálculos de cubo e dados mantêm sua integridade, mesmo quando você inclui ou
remove uma dimensão do cubo no qual está criando cálculos. No entanto, você
deve assegurar que fará o ajuste nos links para a nova dimensão se houver algum
incluído. Esta retenção é útil quando você está criando protótipos e reestruturando
seus cubos para ajustar-se aos novos requisitos de negócios.

Criando um Cálculo de Cubo
Para criar um cálculo de cubo, você combina operadores, funções, atributos e
valores, como sequências de texto e números, em uma expressão que é avaliada
como um valor único.

Sobre Esta Tarefa
As fórmulas para itens de dados calculados podem ser simples ou complexas. As
fórmulas simples consistem em uma combinação de outros membros de dimensão,
constantes numéricas e operadores aritméticos. Fórmulas complexas podem incluir
estes elementos e funções e links em outros dados do cubo. Ao incluir um item de
dados calculado no cubo, ele se torna um elemento da dimensão.
Alimentadores são gerados automaticamente quando você cria um cálculo para
assegurar que todos os valores derivados de regras sejam consolidados
corretamente. Para gerar alimentadores automaticamente, é necessário configurar a
propriedade Gerar Alimentadores Automaticamente como sim para o seu
servidor TM1.
Se a dimensão que você selecionar como constante incluir atributos definidos pelo
usuário, será possível usar os atributos, como Tipo de Produto, como elementos em
sua expressão. Atributos definido pelo sistema, tais como atributos de cálculo no
nível de folha ou de cálculo no nível consolidado para uma dimensão de cálculo,
não são exibidos. Um atributo de dimensão referenciado em um cálculo de cubo
significa que ele é uma referência aos valores desse atributo para todos os
membros da dimensão. Também é possível referenciar membros de diferentes
dimensões do cubo.

Procedimento
1. Na área de janela Design de Modelos, expanda a pasta Cubos e abra o cubo ou
a visualização na qual deseja incluir um cálculo.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula ou no intervalo de células onde
deseja calcular um valor e clique em Criar Cálculo de Cubo.
Um exemplo de intervalo é a renda para Mercadoria Física e Orçamento nos
quatro trimestres fiscais.
Quando você seleciona uma coluna, o editor de cálculo supõe que o cálculo se
aplica a cada dimensão. No entanto, é possível criar cálculos que se apliquem a
uma dimensão filtrada em um atributo específico.
3. No campo Inserir um nome para o cálculo de cubo, insira um nome
significativo para seu cálculo, de forma que seja possível identificá-lo ao clicar
nas células na visualização do cubo e clique em OK.
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O nome padrão é o nome do cubo, a dimensão na linha, o membro da linha, a
dimensão na coluna e o membro da coluna. A seleção dos membros de
dimensão na área de contexto é excluída.
4. No editor de cálculo, assegure-se de que os membros selecionados sejam
exibidos na área de contexto e escolha o tipo de expressão que deseja criar:
v Para avaliar a expressão no nível de folha, sob Expressão, clique na guia
Expressão de Nível de Folha.
v Para avaliar a expressão em um nível consolidado, sob Expressão, clique na
guia Expressão de Nível Consolidado.
Nota: Para usar a mesma expressão para expressões de nível folha e de nível
consolidado, selecione a caixa de opção Usar a mesma expressão para folha
e consolidado.
v Para retornar um valor de sequência, em Expressão, clique na guia
Expressão de Sequência.
Nota: Se a área de destino do cálculo inclui elementos numéricos e de
sequência, a expressão de sequência é aplicável apenas às células incluídas
no escopo do cálculo que são formatadas como sequências. Para retornar um
valor de sequência, a área de contexto deve conter algumas células
formatadas em sequência.
5. Na caixa Expressão, digite a fórmula que define o item calculado. Para criar a
fórmula, é possível usar uma combinação dos seguintes elementos:
Objetivo

Ação

Insira um elemento de dimensão

Clique na guia Termos.
Todas as dimensões do cubo serão exibidas
em uma árvore. Se existir uma hierarquia, as
dimensões no cubo ou visualização serão
exibidas hierarquicamente na árvore.
Arraste um membro de dimensão para a
caixa Expressão para incluí-lo na expressão
de fórmula.
Os membros são exibidos como qualificados.
Se o nome incluir um espaço por caractere,
ele será colocado entre colchetes.
Nota: Não é possível arrastar uma dimensão
e todos os seus membros para a caixa
Expressão. Você deve inserir manualmente a
dimensão colocando-a entre colchetes retos.
Por exemplo, para incluir uma dimensão
chamada Região, você deve inserir [Região].

52

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versão 10.2.2: Guia do Usuário

Objetivo

Ação

Inclua, subtraia, multiplique ou divida
valores

Clique na guia Simples.
Sob Tipo de Operação, selecione Aritmética.
O IBM Cognos TM1 avalia operadores
aritméticos na ordem a seguir:
1. Exponenciação
2. Multiplicação
3. Divisão
4. Inclusão
5. Subtração
É necessário usar parênteses para forçar uma
ordem diferente de avaliação. A expressão
2*3+4 produz o mesmo resultado que
(2*3)+4 porque a multiplicação tem
precedência.

Inserir Horário ou Média Ponderada

Clique na guia Simples.
Em Tipo de Operação, selecione Média

Insira uma função do TM1 integrada

Clique na guia Funções.
Arraste a função para a caixa Expressão
para incluí-la na expressão de fórmula.
Uma breve descrição de cada função é
exibida na guia Dicas na área de janela
Suporte à Edição de Potência.
Para obter uma explicação completa de
diversas funções, consulte a publicação Guia
de Referência do IBM Cognos TM1.

Insira um item de dados de outro cubo

Clique na guia Termos.
É possível selecionar um link ou criar um
link para importar o valor.
v Para escolher um link, expanda a pasta
Valores Importados.
v Para criar um link, clique em Importar
Termos.

6. Para usar atributos de sequência ou numérico em uma expressão condicional,
como IF-THEN-ELSE, na guia Termos, expanda a pasta Atributos sob a
dimensão e arraste o membro do atributo para a caixa Expressão.
7. Quando você concluir, é possível escolher visualizar os resultados ou salvar o
cálculo.
v Para aplicar as mudanças e visualizar os resultados do cálculo, clique em
Aplicar.
v Para salvar o cálculo e fechar o editor de cálculo, clique em OK.

Resultados
Nota: Para excluir um cálculo, clique com o botão direito do mouse na célula ou
no intervalo de células e clique em Excluir Cálculo de Cubo > Excluir Cálculo:
calculation_name.
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Tarefas relacionadas:
“Modificando o Contexto de um Cálculo de Cubo” na página 57
É possível alterar uma ou mais dimensões para focar rapidamente o cálculo do
cubo em uma determinada área dos dados. Filtre o contexto para controlar o
escopo do cálculo de cubo dentro do cubo.
“Criando um Cálculo de Cubo que Faz Referência a Dados de outros Cubos”
Para definir seu cálculo de cubo, é possível referenciar dados que existem em outro
cubo criando um link para o cubo de destino.

Criando um Cálculo de Cubo que Faz Referência a Dados de
outros Cubos
Para definir seu cálculo de cubo, é possível referenciar dados que existem em outro
cubo criando um link para o cubo de destino.

Sobre Esta Tarefa
Semelhante às regras de cubo, é possível usar dados em um cubo para criar
cálculos em outro cubo. Por exemplo, é possível extrair dados de vendas em um
cubo que contém informações de Lucro e Prejuízo.
Suponha que você queira calcular a renda que usa a fórmula que é baseada no
preço por número de unidades. Os dados para preços estão em um cubo diferente
daquele em que você está criando o cálculo; ao invés disso, os dados estão no cubo
de destino que contém informações de preços. Para referenciar dados externos,
você deve importá-los criando um link para o cubo Preço.
Quando você cria um link no editor de cálculo, ele é implementado como uma
regra. Quando um link é implementado como uma regra, o cálculo é armazenado
somente no cubo de origem, mas é usado e exibido no cubo de destino conforme
necessário. Se os dados referenciados no cálculo mudarem no cubo de origem, as
mudanças serão refletidas automaticamente no cubo de destino. No entanto, como
os dados são armazenados apenas no cubo de origem, todas as edições para
valores de dados devem ocorrer no cubo de origem. Não é possível editar valores
de dados que são exibidos em cubos de destino através de links de regra.

Procedimento
1. Na área de janela Design de Modelos, expanda a pasta Cubos e abra a
visualização do cubo na qual deseja incluir um cálculo.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula ou no intervalo de células
onde deseja calcular um valor e clique em Criar Cálculo de Cubo.
Um exemplo de intervalo é a renda para Mercadoria Física e Orçamento nos
quatro trimestres fiscais.
3. No campo Inserir um nome para o cálculo de cubo, insira um nome
significativo para seu cálculo para poder identificá-lo posteriormente e clique
em OK.
O nome padrão é o nome do cubo, a dimensão na linha, o membro da linha, a
dimensão na coluna e o membro da coluna. A seleção dos membros de
dimensão na área de contexto é excluída.
4. No editor de cálculo, escolha o tipo de expressão que deseja criar:
v Para avaliar a expressão no nível de folha, sob Expressão, clique na guia
Expressão de Nível de Folha.
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v Para avaliar a expressão dos resultados agregados, sob Expressão, clique na
guia Expressão de Nível Consolidado.
Nota: Para usar a mesma expressão para expressões de nível folha e de
nível consolidado, selecione a caixa de opção Usar a mesma expressão para
folha e consolidado.
v Para retornar um valor de sequência, em Expressão, clique na guia
Expressão de Sequência.
Nota: Para retornar um valor de sequência, a área de contexto deve conter
células formatadas em sequência.
5. Na guia Termos, clique em Importar Termos.
6. No campo Inserir um nome para o cálculo, insira um nome descritivo para o
link do cálculo para que ele possa ser facilmente identificado.
No editor Link, você especifica onde deseja usar os dados do link, mapeando
os dados externos para o membro de dimensão no cubo que contém o cálculo.
7. Na área de janela Design de Modelos, clique no cubo que contém os dados
que deseja referenciar no cálculo e solte-o no campo Incluir Cubo de Origem.
O cubo no qual o cálculo está definido é exibido automaticamente como o
cubo de destino.
Se uma dimensão for usada em ambos os cubos, as duas dimensões serão
mapeadas com mapeamentos automáticos entre todos os seus membros de
dimensões. Para todas as outras dimensões, você deve estabelecer
correspondência entre a fatia ou o cubo de origem e de destino nos membros
de dimensão selecionados.
8. Opcional: Se for necessário, estabeleça uma correspondência entre a fatia ou o
cubo de origem e de destino nos membros de dimensão selecionados.
9. Quando estiver satisfeito com o mapeamento, clique em OK para salvar o link
do cálculo.
O link é validado para assegurar que sua origem esteja consistente com o
escopo do cálculo usado no cubo de destino. Essa validação também assegura
que a expressão retorne resultados válidos.
O link que contém os dados do cubo externo é exibido na pasta Valores
Importados na árvore Termos.
10. Arraste o link para a caixa Expressão para incluí-lo como um elemento em
sua fórmula.
11. Quando você concluir, é possível escolher visualizar os resultados ou salvar o
cálculo.
v Para aplicar as mudanças e visualizar os resultados do cálculo, clique em
Aplicar.
v Para salvar o cálculo e fechar o editor de cálculo, clique em OK.

Resultados
Os dados referenciados no cubo externo são exibidos na célula ou células do cubo
em que o cálculo está definido.
Tarefas relacionadas:
“Estabelecendo Dimensões de Correspondência e Mapeamento” na página 62
Ao inicialmente criar um link e definir um cubo de origem e cubo de destino, os
cubos são examinados para dimensionalidade comum.
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Criando um Cálculo de Cubo em um Cubo de Controle de
Segurança
É possível criar cálculos de cubo com relação a células, elementos, dimensões e ou
no cubo de controle de segurança subjacente no editor de segurança.

Sobre Esta Tarefa
O editor de Cálculo de Cubo exibe apenas a guia Expressão de Sequência porque
as células no cubo de segurança podem aceitar apenas valores de sequência. Uma
expressão válida é avaliada para um valor de sequência na célula. Por exemplo, é
possível criar uma expressão que é avaliada para o valor Nenhum para que, por
exemplo, a segurança no nível da célula evite que os membros do grupo
visualizem o conteúdo da célula.
A segurança em nível de célula é aplicável a membros folha e geralmente não é
aplicável às consolidações. Entretanto, os direitos de segurança Nenhum e Leitura
devem existir para controlar a exibição ou edição de consolidações.

Procedimento
1. Na área de janela Design de Modelos, expanda Segurança de Modelo e
expanda CubeSecurity.
2. Clique com o botão direito do mouse no cubo ao qual deseja aplicar a
segurança em nível de célula, clique em Configurar Segurança > Configurar
Permissões de Acesso para > Células do Cubo.
3. Na caixa Criar Cubo de Segurança da Célula, selecione um subconjunto de
dimensões para controlar a dimensionalidade da segurança da célula e clique
em OK.
O cubo da segurança da célula é exibido como uma guia no visualizador de
objetos.
4. No editor de segurança, clique com o botão direito do mouse em uma célula ou
intervalo de células aos quais deseja aplicar privilégios de acesso e clique em
Criar Cálculo de Cubo.
5. No campo Inserir um nome para o cálculo de cubo, insira um nome
significativo para seu cálculo para poder identificá-lo posteriormente e clique
em OK.
O nome padrão é o nome do cubo, a dimensão na linha, o membro da linha, a
dimensão na coluna e o membro da coluna. A seleção dos membros de
dimensão na área de contexto é excluída.
6. No editor de cálculo, assegure-se de que os membros selecionados sejam
exibidos na área de contexto.
7. Na caixa Expressão, digite a fórmula que define o item calculado. Para criar a
fórmula, é possível usar uma combinação dos seguintes elementos:
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Objetivo

Ação

Insira um elemento de dimensão

Clique na guia Termos.
Todas as dimensões do cubo serão exibidas
em uma árvore. Se existir uma hierarquia, as
dimensões no cubo ou visualização serão
exibidas hierarquicamente na árvore.
Arraste um membro de dimensão para a
caixa Expressão para incluí-lo na expressão
de fórmula.
Os membros são exibidos como qualificados.
Se o nome incluir um espaço por caractere,
ele será colocado entre colchetes.
Nota: Não é possível arrastar uma dimensão
e todos os seus membros para a caixa
Expressão. Você deve inserir manualmente a
dimensão colocando-a entre colchetes retos.
Por exemplo, para incluir uma dimensão
chamada Região, você deve inserir [Região].

Inserir uma função integrada

Clique na guia Funções.
Para obter uma lista de funções baseadas em
texto, expanda a pasta Texto.
Arraste a função para a caixa Expressão
para incluí-la na expressão de fórmula. Use
as funções de Texto ou Lógica para construir
a expressão condicional.
Para obter mais informações sobre funções
baseadas em texto, veja a publicação Guia de
Referência do IBM Cognos TM1.

8. Ao concluir, escolha se deseja visualizar os resultados ou salvar o cálculo.
v Para aplicar as mudanças e visualizar os resultados do cálculo, clique em
Aplicar.
v Para salvar o cálculo e fechar o editor de cálculo, clique em OK.

Resultados
Os membros do grupo podem acessar as células de acordo com a segurança da
célula designada como resultado do cálculo do cubo.
Conceitos relacionados:
“Acesso a Dados e Segurança” na página 88
É possível aumentar ou restringir o acesso de um grupo de usuários a cubos
individuais, dimensões, processos, tarefas de organização e membros.

Modificando o Contexto de um Cálculo de Cubo
É possível alterar uma ou mais dimensões para focar rapidamente o cálculo do
cubo em uma determinada área dos dados. Filtre o contexto para controlar o
escopo do cálculo de cubo dentro do cubo.
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Sobre Esta Tarefa
É possível alterar o contexto para um cálculo de uma ou mais das seguintes
formas:
v Incluir dimensões na área de contexto do Cube Viewer.
v Alterar os membros da dimensão nos filtros de contexto do editor Cálculo de
Cubo.

Procedimento
1. Para alterar o escopo do cálculo, conclua as seguintes etapas:
a. Na área de contexto do editor de Cálculo do Cubo, clique na seta para
baixo para a dimensão selecionada e clique na seleção Editar Membro.
b. Na caixa de diálogo Selecionar Escopo para membro de dimensão, escolha
remover ou incluir um membro de dimensão ou subconjunto limpando ou
selecionando sua caixa de opção.
c. Opcional: Para remover o escopo, clique com o botão direito no filtro de
contexto de dimensão e clique em Remover.
Nota: Se você remover todas as dimensões na área de contexto do editor
Cálculo de Cubo, o cálculo se aplicará a todas as células do cubo.
2. Para incluir membros de dimensão em seu escopo, conclua uma das etapas a
seguir:
v Arraste a dimensão da área de janela Design de Modelos para a área de
contexto do editor Cálculo de Cubo e selecione os membros requeridos.
Nenhum dos membros de dimensão está selecionado na caixa de diálogo
Selecionar Escopo para membro de dimensão porque você incluiu uma
dimensão que não está na visualização do cubo. Você deve incluir
manualmente os membros ao selecionar suas caixas de opção.
v Arraste a dimensão da área de contexto de visualização ou cubo para a área
de contexto do editor Cálculo de Cubo.
Uma nova dimensão de contexto é incluída na área de contexto do editor.

Modificando Cálculos de Cubo
É possível alterar a fórmula de um cálculo de cubo a qualquer momento no Cube
Viewer.

Procedimento
1. Na área de janela Design de Modelos, expanda a pasta Cubo e abra o cubo ou
a visualização que contém o cálculo que você deseja alterar.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula ou intervalo de células e clique
em Abrir Cálculo de Cubo > Abrir Cálculo: calculation_name.
Dica: Passe o cursor sobre as células para determinar se a célula é calculada.
A expressão de fórmula é exibida no editor Cálculo de Cubo.
3. Faça as mudanças necessárias.
4. Ao concluir, escolha se deseja visualizar os resultados ou salvar o cálculo.
v Para aplicar as mudanças e visualizar os resultados do cálculo, clique em
Aplicar.
v Para salvar o cálculo e fechar o editor de cálculo, clique em OK.
Tarefas relacionadas:

58

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versão 10.2.2: Guia do Usuário

“Criando um Cálculo de Cubo” na página 51
Para criar um cálculo de cubo, você combina operadores, funções, atributos e
valores, como sequências de texto e números, em uma expressão que é avaliada
como um valor único.
“Criando um Cálculo de Cubo que Faz Referência a Dados de outros Cubos” na
página 54
Para definir seu cálculo de cubo, é possível referenciar dados que existem em outro
cubo criando um link para o cubo de destino.
“Modificando o Contexto de um Cálculo de Cubo” na página 57
É possível alterar uma ou mais dimensões para focar rapidamente o cálculo do
cubo em uma determinada área dos dados. Filtre o contexto para controlar o
escopo do cálculo de cubo dentro do cubo.
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Capítulo 6. Criando Links
Os links estabelecem um relacionamento que move dados de um cubo para outro.
Ao criar um link, você define o cubo de origem, do qual os dados são originados,
e o cubo de destino, que recebe os valores dos dados.
Os links podem ser implementados como regras ou processos. Quando um link é
implementado como uma regra, os dados são armazenados apenas no cubo de
origem, mas são usados e exibidos no cubo de destino, conforme necessário. Se os
dados forem alterados no cubo de origem, as mudanças serão automaticamente
refletidas no cubo de destino. Entretanto, como os dados são armazenados apenas
no cubo de origem, todas as edições para valores de dados devem ocorrer no cubo
de origem; não é possível editar valores de dados que são exibidos nos cubos de
destino por meio de links de regras.
Quando um link é implementado como um processo, os dados do cubo de origem
são copiados para o cubo de destino. Após você copiar dados do cubo de origem
para o cubo de destino executando o processo, não haverá mais uma conexão entre
os dois cubos. Será possível, livremente, editar dados no cubo de origem ou no
cubo de destino.
Conceitos relacionados:
“Vinculando Cubos” na página 15
A área de janela Design do Modelo oferece a opção de criar links para mover
dados entre os cubos.

Especificando Cubos de Origem e de Destino
Para criar um link, você deve especificar o cubo de origem do qual os dados são
originados e o cubo de destino que é o destino para os dados.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, clique com o botão direito do mouse na
pasta Links e clique em Novo > Link
2. Insira um nome para o novo link e, em seguida, clique em OK. É recomendável
designar um nome descritivo ao link. Por exemplo, se o link mover dados de
um cubo de origem denominado Preço para um cubo de destino denominado
Vendas, denomine o link Preço para Vendas. A área de janela principal exibe
dois controles: Incluir Cubo de Origem e Incluir Cubo de Destino.
3. Configure o cubo de origem executando uma das ações a seguir:
v Na área de janela Design do Modelo, clique no cubo de origem e descarte-o
na etiqueta Incluir Cubo de Origem.
v Clique com o botão direito do mouse no cubo de origem e clique em Incluir
Cubo na Origem do Link, <link_name>.
4. Configure o cubo de destino executando uma das ações a seguir:
v Na área de janela Design do Modelo, clique no cubo de destino e solte-o na
etiqueta Incluir Cubo de Destino.
v Clique com o botão direito do mouse no cubo de destino e clique em Incluir
Cubo no Destino do Link, <link_name>
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5. Clique em Salvar para salvar a definição do link nesse ponto. A definição do
link não precisa ser concluída para salvá-lo, mas ela deve ser válida. Se a
definição do link não for válida, o ícone do link será exibido como
vermelho.

Estabelecendo Dimensões de Correspondência e Mapeamento
Ao inicialmente criar um link e definir um cubo de origem e cubo de destino, os
cubos são examinados para dimensionalidade comum.
Se uma dimensão for usada em ambos os cubos, as duas dimensões serão
mapeadas com mapeamentos automáticos entre todos os seus membros de
dimensões. Para todas as outras dimensões, você deve estabelecer correspondência
entre a fatia ou o cubo de origem e de destino nos membros de dimensão
selecionados.

Procedimento
1. Revise ambos os cubos de origem e de destino e decida quais dimensões
corresponder entre si. Também determina quais dimensões não devem ter uma
correspondência, mas que devem ser fatiadas em um ou mais membros.
2. Para as dimensões para as quais você deseja estabelecer correspondência:
a. Clique em uma dimensão no cubo de origem.
b. Ctrl+click na dimensão correspondente no cubo de destino.
3. Selecione o tipo de mapeamento a ser aplicado à correspondência da dimensão,
Automático ou Manual.
Se escolher Automático, os mapeamentos são criados automaticamente entre
membros igualmente nomeados, que são exibidos na área de janela
Mapeamentos da guia Links. Dimensões que são automaticamente mapeadas
são indicadas por uma linha contínua terminando em um ponto de triângulo
na guia Link.
Se você optar por Manual, você deverá criar mapeamentos entre membros na
dimensão de origem e a dimensão de destino. As dimensões que são mapeadas
manualmente são indicadas por uma linha verde terminando em um ponto de
losango na guia Link.
Se você não optar por nenhum tipo de mapeamento, um mapeamento
Genérico será aplicado à correspondência. Um mapeamento Genérico é um
marcador; ele permite corresponder uma dimensão de origem com uma
dimensão de destino correspondente enquanto você estiver trabalhando em sua
definição de link. No entanto, até que o mapeamento Automático ou Manual
esteja definido para a correspondência, ela será considerada incompleta, e o
link inválido.
É possível identificar inicialmente um mapeamento como Automático para
simplificar a criação de correspondências e, em seguida, converter o
mapeamento para Manual. Ao fazer isso, é possível identificar rapidamente
todas as correspondências com mapeamento Automático e, em seguida,
converter o mapeamento para Manual e reter apenas as correspondências
necessárias. Para converter um mapeamento automático para um mapeamento
manual, clique com o botão direito do mouse no mapeamento e, em seguida,
clique em Converter para Mapeamento Manual.
Em geral, o mapeamento Automático deve ser usado para correspondências
com muitos membros, pois ele é mais eficiente. Usar o mapeamento Manual
para correspondências com muitos membros pode resultar em

62

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versão 10.2.2: Guia do Usuário

4. Para mapear manualmente membros entre dimensões de origem e de destino,
conclua as seguintes ações:
a. Clique em um membro na lista Membros no cubo de origem.
b. Ctrl+clique no membro que você deseja mapear na lista Membros sob o
cubo de destino.
Também é possível clicar em um membro na lista Membros sob o cubo de
origem e soltá-lo para o membro desejado na lista Membros sob o cubo de
destino.
É possível mapear muitos ou poucos membros entre as dimensões de
origem e de destino conforme desejado, se pelo menos um membro na
dimensão de origem for mapeado para um membro na dimensão de
destino. Também é possível mapear um único membro na dimensão de
origem para diversos membros na dimensão de destino. A área de janela
Mapeamentos da guia Links exibe todos os mapeamentos criados.
Também é possível colar mapeamentos em pares existentes de uma planilha
ou arquivo de texto diretamente na área de janela Mapeamentos. Por
exemplo, se você tiver uma planilha com os mapeamentos configurados nas
colunas adjacentes, é possível copiar os mapeamentos da planilha e colá-los
diretamente na área de janela Mapeamentos. Da mesma forma, é possível
copiar mapeamentos de um arquivo delimitado por guias e colá-los na área
de janela Mapeamentos. Você deve colar mapeamentos em pares na área de
janela Mapeamentos; não é possível colar uma única coluna de membros na
área de janela.
c. Se você cometer um erro e desejar excluir um mapeamento, selecione o
mapeamento na área de janela Mapeamentos e clique em Remover
Mapeamento do Membro Selecionado .
Quando o mapeamento manual estiver concluído, as correspondências da
dimensão com mapeamentos manuais serão indicadas por uma linha verde
sólida terminando em um ponto de losango na guia Link.
5. Para cada dimensão que não possuir uma correspondência ou mapeamento,
você deve especificar o membro ou membros para fatiar:
a. Clique no nome da dimensão na lista Dimensões.
b. Clique no membro ou membros que deseja fatiar na lista Membros.
Se você fatiar em vários membros de uma dimensão de origem, os dados
para esses membros serão somados antes de serem movidos para o cubo de
destino. É possível clicar em Selecionar Tudo no início da lista Membros
para selecionar todos os nós folha na dimensão de origem. Entretanto, se a
dimensão de origem incluir uma única consolidação de nível superior, será
melhor dividir essa única consolidação do que somar todos os nós folha na
dimensão.
Se você fatiar em diversos membros de uma dimensão de destino, cada
membro selecionado receberá os dados que serão movidos a partir do cubo
de origem. É possível clicar em Selecionar Tudo na parte superior da lista
Membros para selecionar todos os nós folha na dimensão de destino, mas
quando diversos nós folha são selecionados em uma dimensão de destino,
nenhuma soma dos nós será aplicada porque não é possível gravar dados
em uma consolidação.
6. Clique em Salvar para salvar seu progresso.

Resultados
Se você criar um link que usa muitos mapeamentos manuais ou tem dimensões de
destino que não são mapeadas, mas fatiadas em muitos membros, o Performance
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Modeler pode gerar alimentadores longos. Em um caso extremo, o TM1 Server
pode não ser capaz de processar o volume de alimentadores que são gerados pelo
Performance Modeler. Para evitar uma situação que impediria o servidor de
processar alimentadores, quando o Performance Modeler compila um alimentador
que iria executar em mais de 1000 linhas, ele ao invés disso coloca o comentário a
seguir na sequência de regra: WARNING: Unable to create feeder it would
produce too many lines.
Ao encontrar uma situação onde um link gera um volume excepcionalmente
grande de alimentadores, é necessário reconfigurar seu link ou configurar a
propriedade Gerar Alimentadores? para o Link como Não.

Cortando os Membros da Dimensão
Quando uma correspondência é estabelecida entre dimensões de origem e de
destino, alguns ou todos os membros dessas dimensões devem ser mapeados um
para o outro. No entanto, se a dimensão de um cubo não corresponder a nenhuma
dimensão do outro cubo, ela deve ser fatiada, selecionando um ou mais membros.
Por exemplo, considere um cubo com a dimensão Versões que inclui os membros
Real e Orçamento. Há dois conjuntos de valores no cubo, um para a receita Real,
outro para a Receita Orçada. O fatiamento terá um efeito diferente, dependendo de
a dimensão Versões estar no cubo de origem ou de destino.
Para uma dimensão de cubo de destino, selecionando todos os membros para
fatiamento faz com que os valores de dados na origem sejam movidos para todos
os membros fatiados. Usando o exemplo anterior, se a dimensão Versões estiver no
cubo de destino, ambos Real e Orçamento receberão o mesmo conjunto de valores.
Se o cubo de origem contiver apenas números de orçamento, você pode desejar
fatiar apenas o membro Orçamento no cubo de destino.
Para uma dimensão do cubo de origem, a seleção de todos os membros como
fatias faz com que eles sejam somados antes de serem disponibilizados para o cubo
de destino. Usando o exemplo da dimensão Versões, a seleção de Real e
Orçamento somaria os seus valores, o que provavelmente não é o desejado. Por
outro lado, se houvesse uma dimensão Produto no cubo de origem, sem dimensão
correspondente no destino, pareceria bem lógico selecionar todos os membros de
Produto como fatias.

Quebra de Correspondência
É possível quebrar uma correspondência de dimensão existente. Quando uma
correspondência é quebrada, tanto a dimensão no cubo de origem quanto a
dimensão do cubo de destino tornam-se disponíveis a novas definições de
correspondências.

Procedimento
1. No Link Editor, clique com o botão direito do mouse na linha que estabelece a
correspondência entre uma dimensão no cubo de origem e uma dimensão no
cubo de destino.
2. Clique em Quebrar Conexão. A correspondência entre as duas dimensões será
quebrada. É possível agora usar qualquer dimensão em correspondências
diferentes.

Alterando o Tipo de Mapeamento
É possível modificar um tipo de mapeamento existente para uma correspondência.

64

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versão 10.2.2: Guia do Usuário

Sobre Esta Tarefa
As opções disponíveis ao modificar o tipo de mapeamento para uma
correspondência variam de acordo com o tipo de mapeamento atual.
v Se o mapeamento atual for Automático, é possível alterar o mapeamento para
Manual ou Genérico.
v Se o mapeamento atual for Manual, é possível alterar o mapeamento para
Automático ou Genérico.
v Se o mapeamento atual for Genérico, é possível alterar o mapeamento para
Automático ou Manual.

Procedimento
1. No Link Editor, clique com o botão direito do mouse na linha que estabelece a
correspondência entre uma dimensão no cubo de origem e uma dimensão no
cubo de destino.
2. Clique em Alternar para <new_mapping_type>. Se você alterar o tipo de
mapeamento para Automático ou Genérico, nenhuma ação adicional será
necessária.
3. Se você alterar o tipo de mapeamento para Manual, conclua o procedimento de
mapeamento manual conforme descrito em “Estabelecendo Dimensões de
Correspondência e Mapeamento” na página 62.

Configurando o Tipo de Implementação do Link
Ao criar um link, você deve especificar se o link deve ser implementado como uma
regra ou um processo.

Sobre Esta Tarefa
Quando um link é implementado como uma regra, os dados são armazenados
apenas no cubo de origem, mas são usados e exibidos no cubo de destino,
conforme necessário.
Quando um link é implementado como processo, os dados do cubo de origem são
copiados para o cubo de destino após o processo ser gerado e executado.

Procedimento
1. Se necessário, abra o link.
2. Na guia Propriedades, clique na etiqueta próxima ao campo Tipo de
Implementação do Link. Esta etiqueta exibe o tipo de implementação atual
para o link. Quando você cria inicialmente um link, o tipo padrão é regras.
3. Selecione uma das ações a seguir:
v Clique em Regras para implementar o link como uma regra.
v Clique em Processo para implementar o link como um processo.
4. Clique em Salvar para salvar o link.

Resultados
Se você implementar o link como uma regra e o link for válido quando for salvo, a
regra será imediatamente criada e aplicada ao cubo de destino.
Se escolher implementar o link como um processo, você deverá gerar e executar o
processo para mover dados do cubo de origem para o cubo de destino.
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Gerando e Executando Processos do Link
Ao implementar um link como um processo, você deve gerar o processo e, em
seguida, executá-lo para mover dados do cubo de origem para o cubo de destino.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse no link na área de janela Design do
Modelo e clique em Gerar Processo.
Um novo processo Turbo Integrator é gerado e salvo em seu servidor. O novo
processo é visível na pasta Processos na área de janela Design do Modelo.
Além disso, novas visualizações exigidas pelo processo são criadas tanto no
cubo de origem quanto no cubo de destino. A visualização do cubo de origem é
atribuída com o mesmo nome do link em que o processo é gerado, com
(visualização de origem) anexada ao nome. A visualização do cubo de destino é
atribuída com o mesmo nome do link em que o processo é gerado, com
(visualização de destino) anexada ao nome. A visualização no cubo de destino
aceita os dados fornecidos pela visualização do cubo de origem.
2. Clique com o botão direito do mouse no processo e clique em Executar
Processo.

Modificando um Link Implementado como Processo
Se você modificar um link que já está implementado como processo, você deve
gerar o processo para incorporar suas edições.

Procedimento
1. Clique duas vezes com o botão direito do mouse no link modificado na área de
janela Design do Modelo, em seguida clique em Gerar Processo.
2. Clique em OK para confirmar a substituição do processo existente.
3. Opcionalmente, clique com o botão direito do mouse no processo
recém-substituído, em seguida clique em Executar Processo se desejar executar
imediatamente o processo com suas edições.

Usando Listas de Seleção como Dimensões Virtuais em Links
É possível usar listas de seleção como dimensões virtuais em links. Desta forma, é
possível configurar uma correspondência entre uma dimensão real em ambos os
cubos de origem e destino, e entre uma dimensão virtual da lista de seleção no
cubo oposto.

Sobre Esta Tarefa
Quando uma dimensão virtual da lista de seleção é usada no cubo de origem por
um link, o link e chamado de link de acumulação. Quando uma dimensão virtual
da lista de seleção é usada no cubo de destino para um link, o link é chamado de
link de pesquisa.
As dimensões virtuais da lista de seleção podem ser usadas tanto no cubo de
origem quanto no de destino para um link, e se necessário é possível usar várias
dimensões virtuais tanto no cubo de origem quanto no cubo de destino. Não é
possível, no entanto, usar simultaneamente dimensões virtuais em ambos os cubos
de origem e de destino.
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Procedimento
1. Definir os cubos de origem e destino para o link, conforme descrito em
Especificando cubos de origem e destino.
2. Na lista Dimensões tanto para o cubo de origem quanto para o cubo de
destino, clique na dimensão que contém a lista de seleção que você deseja usar
como dimensão virtual. A lista Membros para a dimensão selecionada exibirá
os membros da dimensão. Se qualquer membro possuir uma lista de seleção
aparecerá próximo ao nome do
associado a ele, o ícone Lista de Seleção
membro.
3. Na lista Membros para a dimensão selecionada, clique duas vezes no ícone
Lista de Seleção para a lista de seleção que deseja usar como dimensão virtual.
A nova dimensão virtual aparecerá na lista Dimensões.
4. Conclua os mapeamentos usando a dimensão virtual da lista de seleção.

Usando Atributos de Dimensão como Dimensões Virtuais em Links
É possível usar listas de seleção como dimensões virtuais no cubo de destino para
links. Desta forma, é possível configurar uma correspondência entre uma dimensão
real no cubo de origem e uma dimensão de atributo virtual no cubo de destino.
Quando uma dimensão virtual de atributo é usada no cubo de destino para um
link, o link é chamado de link de pesquisa.

Sobre Esta Tarefa
É possível usar qualquer atributo de dimensão de texto definido pelo usuário
como dimensão virtual em seu link. Não é possível usar qualquer um dos
seguintes tipos de atributos como dimensões virtuais:
v atributos gerados pelo sistema
v atributos numéricos
v atributos de alias
Quando um atributo é usado como uma dimensão virtual em um link, o
Performance Modeler usa uma referência ATTRS no alimentador gerado para o
link. Portanto, o alimentador não será reavaliado se os valores de atributo forem
alterados. Para reavaliar os alimentadores que são gerados para os atributos, é
necessário editar e salvar novamente o link ou usar a função CubeProcessFeeders
em um processo TurboIntegrator para reprocessar as regras no cubo de destino do
link.
Se você escolher exibir uma dimensão virtual em um link, mas a dimensão virtual
não for usada em todos os mapeamentos, ela será removida do link quando ele for
salvo.

Procedimento
1. Definir os cubos de origem e destino para o link, conforme descrito em
Especificando cubos de origem e destino.
2. Na lista Dimensões para o cubo de destino, clique na dimensão que contém o
atributo que você deseja usar como dimensão virtual. A lista Membros para a
dimensão selecionada exibirá os membros da dimensão.
3. Na lista Membros para a dimensão selecionada, clique com o botão direito do
mouse na região do título onde os rótulos Nome e Fatia aparecem. Uma lista
de atributos de texto definidos pelo usuário para a dimensão aparecerá.
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4. Clique no atributo que você deseja usar como dimensão virtual em seu link. A
nova dimensão virtual aparecerá na lista Dimensões, usando a convenção de
nomenclatura dimension_name [attribute_name].
5. Conclua os mapeamentos usando a dimensão virtual do atributo. Qualquer
mapeamento entre uma dimensão de origem e uma dimensão de destino de
atributo virtual deve ser implementado como um mapeamento automático.

Criando Links Internos
Um link interno movimenta os dados entre membros de um único cubo. Em um
link interno, o cubo de origem e o cubo de destino são os mesmos cubos.

Sobre Esta Tarefa
Os links internos são úteis na movimentação dos dados de um período de tempo a
outro. Por exemplo, você pode desejar mover um saldo final de um período de
tempo para o saldo de abertura para o período seguinte.

Procedimento
1. Defina ambos os cubos de origem e destino para um cubo dentro do qual você
deseja movimentar dados, conforme descrito no “Especificando Cubos de
Origem e de Destino” na página 61 Com os cubos de origem e destino são os
mesmos, os mapeamentos automáticos são criados para todas as
correspondências de dimensão.
2. Para a dimensão em que você deseja movimentar dados entre membros, quebre
a correspondência.
3. Mapear Manualmente os membros entre os quais você deseja movimentar
dados.

Criando Objetos de Drill-through nos Links
É possível ativar recursos de drill-through a partir de um link que permite que os
usuários cliquem em uma célula em uma visualização de cubo e façam
drill-through nos dados relacionados, fornecendo mais informações ou contexto
para a célula.
Os recursos de drill-through dependem de processos e regras para definir e exibir
os dados relacionados. O Performance Modeler pode gerar automaticamente estes
objetos de drill-through requeridos.
Para obter uma descrição completa dos conceitos de drill-through, veja oGuia do
Desenvolvedor do IBM Cognos TM1.

Procedimento
1. Na área de janela Propriedades para o link, configure Gerar Propriedade de
Objetos de Drill Through como Sim.
2. Clique em Mais próximo à propriedade Opções de Drill Through. A caixa de
diálogo Opções de Drill é aberta.
3. Insira um Nome de Processo de Drill. Este nome é visível para usuários
quando eles usam a opção de Drill no Cognos Insight ou TM1 Application
Web.
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4. Configure a visualização que será aberta quando um drill-through é executado
ao mover dimensões com a orientação desejada. Para mover uma dimensão,
clique na dimensão e, em seguida, clique em Mover para Cima ou Mover para
Baixo.
5. Clique em OK.

Incluindo um Processo Drill-through em um Aplicativo
É necessário incluir um processo drill-through em um aplicativo antes dos usuários
poderem usar o processo para fazer drill nos dados relacionados.

Procedimento
1. Abra a guia Design do Aplicativo.
2. Clique no botão Ações e ative Mostrar Objetos de Controle.
3. Na área de janela Objetos do TM1, clique em Objetos de Controle e, em
seguida, Processos.
4. Clique no processo de drill-through e, então, arraste o processo para a pasta
Processo de Drill na área de janela de Design.
5. Designe direitos para o processo de drill-through.
6. Salve e reimplemente o aplicativo.

Resultados
Usuários visualizando dados no Cognos Insight ou TM1 Application Web podem
usar a opção de Drill a partir de uma célula associada para fazer drill-through em
uma visualização detalhada.

Validação de Link
Os links são validados constantemente. Enquanto estiver criando um link, a
validade é verificada à medida que avança pelas etapas necessárias para definir o
link. Da mesma forma, qualquer modificação para objetos sobre os quais um link é
dependente desencadeará uma verificação de validação no link.
Quando um link é identificado como não sendo válido, o ícone do link na área de
janela Design de Modelos é atualizado para refletir o estado do

.

Além disso, todos os avisos de validação ou de erros são relatados na propriedade
Erros de Validação para o link.
Você deve corrigir todos os avisos e erros antes que o link possa ser usado.

Reparando Links
Se um link se tornar inválido devido à exclusão ou modificação de qualquer objeto
do qual o link é dependente, é possível usar este método para reparar
automaticamente o link.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse no link da área de janela Design do
Modelo.
2. Clique em Reparar Link.
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Resultados
O link é reparado para a maior extensão possível. Quaisquer referências a objetos
excluídos serão removidos a partir do link, mas você poderá ter de remapear
algumas dimensões ou modificar o link para restaurar a sua validade.

Propriedades de Link
A área de janela de Propriedade exibe as propriedades de um link.
A maioria das propriedades de link são somente leitura. Ou seja, elas relatam
valores de propriedade, mas não podem ser editadas diretamente na área de janela
Propriedades.
Tabela 3. Propriedades de Link
Propriedade

Descrição

Nome

Nome do link.

Tipo de Link

Tipo de link. Existem três valores possíveis para Tipos de Link.
v Padrão - Link com correspondências e mapeamentos de dimensão regulares.
v Consulta - Link que usa dimensões virtuais baseado em listas de seleção ou atributos no
cubo de destino.
v Acumulação - Link que usa dimensões virtuais baseado em listas de seleção no cubo de
origem.

Proprietário de Segurança

O proprietário é aquele que está editando atualmente a dimensão ou o link.

Cubo de Origem

Cubo que fornece os dados para o link. Está é uma propriedade clicável; clique no nome do
cubo de origem para abrir o cubo.

Cubo de Destino

Cubo que recebe os dados do link. Está é uma propriedade clicável; clique no nome do
cubo de destino para abrir o cubo.

Correspondências

Indica o número de correspondências definido para o link. Cada correspondência é listada
sequencialmente.

Tipo de Implementação de Link

Configure esta propriedade para determinar se o seu link está implementado como regra ou
como processo, conforme descrito em “Configurando o Tipo de Implementação do Link” na
página 65.

Gerar alimentadores?

Indica se os alimentadores devem ser gerados para um link implementado como uma regra.
Selecione Sim para gerar alimentadores, Não para criar o link sem alimentadores.

Gerar objetos drill through?

Indica se as regras e os processos de drill through devem ser gerados para o link.

Erros de Validação

Indica o número de avisos de validação e erros presentes no link, com cada aviso e erro
listado sequencialmente.
Os avisos indicam problemas que podem ser tratados realizando ações diretamente na
definição do link. Por exemplo, um aviso pode indicar que você ainda não mapeou nem
fatiou uma dimensão específica. Para a correção deste aviso, é possível mapear ou fatiar a
dimensão no editor de link.
Os erros indicam problemas que não podem ser tratados no editor de link. Para a correção
desses erros, você deve reparar o link.
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Capítulo 7. Localizando seu modelo
O IBM Cognos TM1 fornece um mecanismo para localizar objetos no servidor
TM1, para que os usuários possam visualizar nomes de objetos em seu código de
idioma sem precisar de nenhuma configuração
A localização no Cognos TM1 é realizada através do atributo Legenda, que permite
designar nomes localizados a qualquer cubo, dimensão, elemento ou atributo de
elemento no servidor TM1. É possível designar valores do atributo Legenda para
todos os códigos de idiomas suportados no TM1, que correspondem aos elementos
na dimensão do controle de }Cultures.
Quando um usuário iniciar qualquer um dos clientes do TM1 que suporte a
localização, os nomes dos objetos exibirão o valor do atributo Legenda para o
idioma associado ao idioma atual dos usuários, sem precisar de nenhuma
configuração.
Os clientes do TM1 a seguir suportam a localização:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
O TM1 Web e TM1 Application Web usam a configuração do idioma do navegador
atual para determinar o idioma a ser exibido.
O Cognos Insight e Cognos Analysis for Microsoft Excel usam a configuração do
Windows Location para determinar o idioma a ser exibido.
Nota: O IBM Cognos Performance Modeler pode exibir opcionalmente nomes
localizados ou invariáveis para objetos no TM1 Server. Um nome invariável é o
nome designado a um objeto na criação original. Para exibir nomes localizados,
clique com o botão direito na raiz na área de janela Design de Modelos, em
seguida, clique em Mostrar Legendas. Para exibir nomes invariáveis, clique com o
botão direito na raiz na área de janela Design de Modelos, em seguida, clique em
Mostrar Nomes Invariáveis.

O atributo Legenda
Este atributo Legenda pode ser configurado como um tipo Texto ou um tipo Alias.
Quando o atributo Legenda for um tipo Alias, os valores de atributo serão usados
para exibir nomes dos objetos localizados. Adicionalmente, o TM1 impinge a
exclusividade de seus valores de atributo Legenda, e é possível usar o valor
Legenda para procurar a dimensão associada, o cubo ou o elemento, ou usar como
argumentos para funções que recuperam ou enviam dados para o servidor TM1.
Quando o atributo Legenda for um tipo Texto, os valores de atributo serão usados
para exibir somente nomes dos objetos localizados. A exclusividade não é imposta,
portanto, é possível usar o mesmo valor para diversos atributos, se desejado.
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Os códigos de idiomas e o comportamento do atributo Legenda
O TM1 usa os códigos de idiomas internacionais definidos pelo ISO 639-1 para
identificar os idiomas principais e as identificações de linguagem IETF para
identificar códigos de idiomas específicos. Por exemplo, “fr” identifica francês,
enquanto “fr-CA” identifica francês (Canadá).
É possível designar valores do atributo Legenda para códigos de idiomas
principais, como “fr”, bem como quaisquer códigos de idiomas específicos
associados, como “fr-FR” ou “ fr-CA”.
Se um valor do atributo Legenda não existir para um determinado código de
idioma específico, o TM1 recuperará automaticamente o valor do código de idioma
principal associado. Por exemplo, se um valor do atributo Legenda não existir para
“pt-BR”, o TM1 recuperará o valor para “pt”.
Se nenhum valor for localizado para um atributo Legenda, o valor de atributo
padrão base será retornado.
Revise a lista de elementos na dimensão de controle de }Cultures para se
familiarizar com as combinações do ISO 639-1/IETF suportadas no TM1.

Localizando cubos
Localize nomes de cubos criando o cubo de controle necessário e, em seguida,
designando valores do atributo Legenda para os cubos disponíveis no servidor
TM1.

Procedimento
1. Na Área de Janela Modelo do Performance Modeler, clique com o botão direito
na raiz do modelo, em seguida, clique em Criar atributos de cubos localizados.
Essa ação inclui o atributo Legenda na dimensão de controle }CubeAttributes e
gera o cubo de controle }LocalizedCubeAttributes.
2. Designe os valores do atributo Legenda para os cubos no servidor TM1. É
possível designar valores usando um dos métodos a seguir.
v Abra o cubo de controle }LocalizedCubeAttributes. Para cada cubo no
servidor TM1, designe um valor do atributo Legenda para os códigos de
idiomas que deseja localizar.
v No TurboIntegrator, crie um processo que usa a função CubeAttrPutS para
designar valores para o atributo Legenda.
Por exemplo, para designar um atributo Legenda para francês para o cubo
plan_BudgetPlan, é possível usar a função a seguir:
CubeAttrPutS( ’Plan Budgetaire’, ’plan_BudgetPlan’, ’fr’ )
A função CubeAttrPutS TurboIntegrator está totalmente descrita no IBM
Cognos TM1 Reference Guide.

Resultados
Após os valores do atributo Legenda serem designados para os cubos, os usuários
verão os nomes de cubos localizados ao usarem qualquer um dos clientes do TM1
que suporte a localização.
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Localizando dimensões
Localize os nomes das dimensões criando o cubo de controle necessário e, em
seguida, designando valores do atributo Legenda para as dimensões disponíveis no
servidor TM1.

Procedimento
1. Na Área de Janela Modelo do Performance Modeler, clique com o botão direito
na raiz do modelo, em seguida, clique em Criar atributos de dimensão
localizados. Essa ação inclui o atributo Legenda na dimensão de controle
}DimensioAttributes e gera o cubo de controle }LocalizedDimensionAttributes.
2. Designe os valores do atributo Legenda para cubos no servidor TM1. É possível
designar valores usando um dos métodos a seguir.
v Abra o cubo de controle }LocalizedDimensionAttributes. Para cada dimensão
no servidor TM1, designe um valor do atributo Legenda para os códigos de
idiomas que deseja localizar.
v No TurboIntegrator, crie um processo que usa a função DimensionAttrPutS
para designar valores ao atributo Legenda.
Por exemplo, para designar um atributo Legenda para francês para a
dimensão Planejar Unidade de Negócios, é possível usar a função a seguir:
DimensionAttrPutS( ’Des Entités d’Affaires’, ’plan_business_unit’,
’fr’ )
A função DimensionAttrPutS TurboIntegrator é totalmente descrita no IBM
Cognos TM1 Reference Guide.

Resultados
Após os valores do atributo Legenda serem designados para as dimensões, os
usuários verão os nomes das dimensões localizadas ao usarem qualquer um dos
clientes do TM1 que suporte a localização.

Localizando elementos
Localize nomes de elementos criando o cubo de controle necessário e, em seguida,
designando valores do atributo Legenda para os elementos disponíveis em uma
determinada dimensão.

Procedimento
1. Na Área de Janela Modelo do Performance Modeler, clique com o botão direito
na dimensão que contém os elementos que deseja localizar, em seguida, clique
em Criar atributos de membros localizados. Essa ação inclui o atributo
Legenda na dimensão de controle }ElementAttributes_<dimname> e gera o
cubo de controle }LocalizedElementAttributes_<dim_name>.
2. Designe os valores do atributo Legenda para os elementos na dimensão. É
possível designar valores usando um dos métodos a seguir.
v Abra o cubo de controle }LocalizedElementAttributes_<dim_name>. Para
cada elemento na dimensão, designe um valor do atributo Legenda para os
códigos de idiomas que deseja localizar.
v No TurboIntegrator, crie um processo que usa a função AttrPutS para
designar valores para o atributo Legenda para elementos.
Por exemplo, para designar um atributo Legenda para francês para o
elemento Unidade de Negócios Total, é possível usar a função a seguir:
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AttrPutS( ’ Entités Totale’, ’plan_business_unit’, ’Total Business
Unit’, ’Caption’, ’fr’)
A função AttrPutS TurboIntegrator é totalmente descrita no IBM Cognos TM1
Reference Guide.

Resultados
Após os valores do atributo Legenda serem designados para os elementos, os
usuários verão os nomes de elementos localizados ao usarem qualquer um dos
clientes do TM1 que suporte a localização.

Copiando valores de alias existentes nos atributos de legenda
Se o modelo usar aliases para exibir sequências localizadas, será possível usar o
TurboIntegrator para converter os aliases existentes em atributos de legenda.

Procedimento
1. Na área de janela Design de Modelos do Performance Modeler, clique com o
botão direito em Processos, em seguida, clique em Novo, Processo.
2. Insira um nome para o novo processo, em seguida, clique em OK.
3. Clique na guia Avançado.
4. Clique na guia Prólogo.
5. Na guia Prólogo, crie um processo que recupera um valor de alias e, em
seguida, designa esse valor para um atributo Legenda.
6. Salve e execute o processo.

Exemplo
Usando o banco de dados de amostra Planning Sample fornecido com o TM1, o
processo a seguir copia o valor do alias para BusinessUnit_French para o elemento
Total Business Unit no valor do código de idioma fr para BusinessUnit.
vValue = AttrS( ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’BusinessUnit_French’);
AttrPutS( vValue, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’, ’fr’);
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Capítulo 8. Gerenciando Regras e Alimentadores
Com o Editor de Regras, é possível criar e gerenciar as regras do IBM Cognos
TM1.
As regras do Cognos TM1 fornecem uma maneira de executar cálculos complexos
do valor do cubo além da agregação normal que é executada nas consolidações de
hierarquia da dimensão. Por exemplo, é possível usar regras para calcular um
valor de receita multiplicando as unidades vendidas pelo preço unitário. É possível
também usar regras para derivar valores em um cubo fazendo referência a valores
em um cubo separado.
Os alimentadores fornecem uma maneira de limitar o número de cálculos que
podem ser criados por regras. Este método pode ser uma maneira de melhorar o
desempenho ao executar cálculos consolidados.
Uma regra está associada a um único cubo e calcula valores apenas para esse cubo.
Uma regra sempre usa o mesmo nome do cubo com o qual está associada e exibe
sob o cubo associado na área de janela Design do Modelo abaixo de todas as
visualizações existentes para o cubo. A figura mostra um cubo com a visualização
e a regra associadas, conforme exibido na área de janela do Design de Modelos.

Figura 6. Cubo com Visualização e Regra

Para uma introdução geral para conceitos de regras, consulte “Cálculos Avançados
para Dados de Negócios” no Guia do Desenvolvedor do IBM Cognos TM1. Esta
publicação fornece uma visão geral da regra Cognos TM1 e tópicos de endereço
como:
v Sintaxe de regras
v Organizando instruções de regras
v Ordem de cálculo para regras
Para uma revisão mais abrangente das regras do Cognos TM1, consulte o Guia de
Regras do IBM Cognos TM1, que o orienta através da criação de um aplicativo de
negócios complexo com base nas regras.
Conceitos relacionados:
“Criando Regras e Processos” na página 16
Regras e processos podem ser criados a partir da área de janela Design de Modelo.

Regras e Alimentadores Gerados Automaticamente
O IBM Cognos TM1 Performance Modeler simplifica o desenvolvimento do
aplicativo gerando automaticamente algumas das regras do IBM Cognos TM1
necessárias para executar cálculos em seus dados de negócios.
As regras e os alimentadores são gerados automaticamente ao concluir uma das
seguintes ações:
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v cria um cálculo de membro de dimensão, conforme descrito em “Criando
Dimensões de Cálculo” na página 24
v Cria um link e o implementa como uma regra, conforme descrito em Capítulo 6,
“Criando Links”, na página 61
Regras geradas automaticamente aparecem com um plano de fundo sombreado no
Editor de Regras.
As regras geradas automaticamente não podem ser editadas diretamente, mas é
possível ativar ou desativar seletivamente regras geradas automaticamente.
Também é possível alterar a ordem das regras geradas automaticamente.
Atenção: Você não deve editar nenhuma regra gerada automaticamente fora do
Cognos TM1 Performance Modeler. Regras geradas automaticamente que são
editadas em outra ferramenta serão sobrescritas a próxima vez em que as regras
geradas automaticamente forem carregadas.

Geração de Alimentador em Nível de Servidor
O Performance Modeler pode gerar automaticamente um conjunto proposto de
alimentadores para todos os cubos em um servidor, independentemente de as
regras terem sido definidas manualmente pelo modelador ou geradas
automaticamente a partir de cálculos e links. Também é possível exportar um
relatório de análise do alimentador para ver os alimentadores que são
recomendados para seu modelo antes de confirmar a criação dos alimentadores.

Sobre a Geração de Alimentador
Quando alimentadores são gerados no nível do servidor, tanto automaticamente
quanto sob demanda, o Performance Modeler examina as regras em todos os cubos
e tenta gerar alimentadores perfeitos para o servidor TM1 inteiro. Alimentadores
são gerados para todas as regras, independentemente da origem, seja a partir de
cálculos de dimensão, cálculos de cubo, links ou regras criadas manualmente.
Quando alimentadores automáticos são gerados, eles são incluídos em um único
bloco na sequência de regra de um cubo. Alimentadores existentes que foram
criados manualmente não são alterados pela geração automática de alimentadores.
Após os alimentadores automáticos terem sido gerados, não é possível excluí-los,
mas você tem a opção de ativar ou desativar alimentadores gerados, conforme
descrito em “Ativando e Desativando Regras e Alimentadores”.
Ativando ou Desativando a Geração Automática de Alimentador
O Performance Modeler pode tentar gerar alimentadores para todos os cubos em
um TM1 Server. Por padrão, quando o Performance Modeler está conectado a um
TM1 Server existente, ele não gera alimentadores automaticamente. Em vez disso, é
possível gerar alimentadores sob demanda. Isso assegura que quando você se
conectar a um servidor TM1 existente, o comportamento do modelo não será
alterado inesperadamente pelos alimentadores gerados automaticamente.
Durante a construção de novos modelos, a criação de protótipos ou quando você
quiser que o Performance Modeler gere alimentadores, é possível ativar a geração
automática de alimentadores. Qualquer ação de modelagem (como construir um
link, criar um cálculo ou criar uma regra manualmente) resulta na geração de
alimentadores, assegurando que todos os valores derivados de regras sejam
consolidados corretamente.
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Você controla a geração automática de alimentadores configurando a propriedade
Gerar Alimentadores Automaticamente para o servidor TM1.
1. Na área de janela Design de Modelos, clique no servidor TM1 na parte superior
da árvore Design de Modelos.
2. Na área de janela Propriedades, clique no valor da propriedade Gerar
Alimentadores Automaticamente desejada.
3. Selecione Todas as Regras para gerar automaticamente alimentadores para
todas as regras no servidor.
Selecione Não para desativar a geração automática de alimentadores no
servidor.
Selecione Apenas Regras Geradas Automaticamente para automaticamente
gerar alimentadores para regras relacionadas a cálculos de dimensão, cálculos
de cubo e links. Os alimentadores não são gerados para regras inseridas
manualmente. Este é o padrão.

Gerando Alimentadores sob Demanda
Quando a geração automática de alimentadores está desativada em um servidor
TM1, é possível gerar os alimentadores sob demanda.
1. Na área de janela Design de Modelos, clique com o botão direito do mouse no
servidor TM1 na parte superior da árvore Design de Modelos.
2. Clique em Gerar Alimentadores.

Criando um Relatório de Análise de Alimentador
É possível gerar um relatório que analise regras em seu modelo e exiba os
alimentadores propostos para cada regra. A geração de um relatório não confirma
nenhum alimentador proposto para seu modelo e nem altera seu modelo. O
relatório permite revisar os alimentadores propostos gerados antes de você ativar a
geração automática de alimentador no servidor ou gerar alimentadores sob
demanda.
Para gerar um relatório de análise de alimentador:
1. Na área de janela Design de Modelos, clique com o botão direito do mouse no
servidor TM1 na parte superior da árvore Design de Modelos.
2. Clique em Gerar Relatório.
3. Selecione Análise de Regra/Alimentador.
4. Especifique a pasta onde deseja salvar o relatório de análise.
5. Clique em OK.
Para revisar os alimentadores propostos:
1. Navegue para a pasta onde salvou o relatório de análise.
2. Abra index.html.
O Relatório de Análise de Alimentador contém quatro guias.
Problemas - Esta guia exibe todas as regras para as quais os alimentadores não
puderam ser gerados. Regras são referenciadas por um link, no qual você pode
clicar para visualizar a regra no contexto.
Regras Difíceis - Esta guia contém duas seções. As seções Alimentadores
Ineficientes mostram alimentadores que foram gerados, mas que não são muito
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eficientes. A seção Alimentadores que Não São Dinâmicos mostra alimentadores
que foram gerados, mas que podem não funcionar de maneira dinâmica.
Alimentadores Sugeridos - Esta guia lista todos os cubos para os quais existem
regras em seu servidor. Clique em um nome de cubo para visualizar os
alimentadores sugeridos. Se você escolher gerar alimentadores no Performance
Modeler, esses alimentadores serão gravados no modelo.
Análise de Regra - Esta guia lista as regras para cada cubo e fornece um ícone e
um hiperlink para mostrar o alimentador sugerido relacionado a essa regra.

Regras de Cálculo de Dimensão
Regras de cálculo de dimensão são geradas automaticamente quando um cálculo
de nível de folha ou cálculo de nível consolidado está presente em uma dimensão.

Regras de Cálculo Numérico
Um bloco de regra de cálculo numérico é gerado automaticamente sempre que um
ou mais cálculos de nível de folha são definidos para qualquer dimensão em um
determinado cubo. Por exemplo, se você tiver um cubo que inclui a dimensão
account1 e os cálculos de nível folha forem definidos para as Unidades e membros
de Preço em tal dimensão, um bloco de regras semelhante ao seguinte é gerado.
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC NUMERIC 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Units
4
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B556E6974735D
5
#Region{account1 : Units}
6
[’account1’:{’Units’}]=N:100;
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9
#Region Calculation rules: Price
10
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B50726963655D
11
#Region{account1 : Price}
12
[’account1’:{’Price’}]=N:200;
13
#EndRegion
14
#EndRegion
15 #EndRegion

Observe que todas as linhas nesse bloco de regras são comentadas com o sinal de
número (#), com exceção das linhas 6 e 12, que são instruções de regras reais que
executam o cálculo. As linhas comentadas ajudam a identificar as áreas do cubo às
quais este bloco de regras se aplica.
v A Linha 1 identifica a dimensão à qual o bloco de regras de cálculo inteiro se
aplica, neste caso, a dimensão account1.
v A Linha 2 identifica todas as regras dentro do bloco como sendo CALC
NUMERIC ou regras de cálculo de nível de folha. Esta linha inclui um
identificador exclusivo gerado pelo sistema para o bloco de regras inteiro.
v A Linha 3 identifica a primeira regra no bloco como aplicável ao membro
Unidades.
v A Linha 4 exibe o identificador exclusivo gerado pelo sistema para a primeira
regra no bloco.
v A Linha 5 exibe a área completa à qual a primeira regra se aplica, neste caso,
account1 : Unidades.
v A Linha 6 é a primeira instrução de regra no bloco. Ela calcula o valor para
Unidades.
v A Linha 9 identifica a segunda regra no bloco como aplicável ao membro Preço.
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v A Linha 10 exibe o identificador exclusivo gerado pelo sistema para a segunda
regra no bloco.
v A Linha 11 exibe a área completa à qual a segunda regra se aplica, neste caso,
account1 : Preço.
v A Linha 12 é a segunda instrução de regra no bloco. Ela calcula o valor para
Preço.

Regras de Cálculo Consolidado
Um bloco de regras de cálculo consolidado é gerado automaticamente sempre que
um ou mais cálculos de nível consolidado são definidos para qualquer dimensão
em um determinado cubo. Por exemplo, se você possuir um cubo que inclui a
dimensão account1 e um cálculo de nível consolidado for definido para o membro
de Margem Bruta nessa dimensão, um bloco de regras semelhante ao seguinte será
gerado. (Algumas quebras de linha são incluídas aqui para propósito de
publicação.)
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC CONSOLIDATED 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Gross Margin
4
#Autogenerated MEMBERCALC CONSOLIDATED
5B6163636F756E74315D2E5B47726F7373204D617267696E5D
5
#Region{account1 : Gross Margin}
6
[’account1’:{’Gross Margin’}]=C:([’account1’:’Sales’][’account1’:’Variable Costs’]);
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9 #EndRegion

Observe que todas as linhas nesse bloco de regras são comentadas com o símbolo
#, com a exceção da linha 6, que são as instruções de regras reais que executam o
cálculo. As linhas comentadas ajudam a identificar as áreas do cubo às quais este
bloco de regras se aplica.
v A Linha 1 identifica a dimensão à qual o bloco de regras de cálculo inteiro se
aplica, neste caso, a dimensão account1.
v A Linha 2 identifica todas as regras dentro do bloco como sendo CALC
CONSOLIDATED ou regras de cálculo de nível consolidado. Esta linha inclui
um identificador exclusivo gerado pelo sistema para o bloco de regras inteiro.
v A Linha 3 identifica a primeira e única regra no bloco como aplicável ao
membro Margem Bruta.
v A Linha 4 exibe o identificador exclusivo gerado pelo sistema para a primeira
regra no bloco.
v A Linha 5 exibe a área completa à qual a primeira regra se aplica, neste caso,
account1 : Margem Bruta.
v A Linha 6 é a única instrução de regra no bloco. Ela calcula o valor para
Margem Bruta.

Regras de Associação
Blocos de regras de associação são gerados automaticamente quando um link que
está implementado como uma regra existe em seu aplicativo.
Para o cubo de destino, um bloco de regras que calcula um valor com base na
correspondência da dimensão e no mapeamento definido no link é gerado. Para o
cubo de origem, um bloco de regras que contém a instrução do alimentador
requerida para assegurar o desempenho ideal do aplicativo é gerado.
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Regras de Associação para o Cubo de Destino
As regras geradas automaticamente para o cubo de destino sempre calculam um
valor para um membro numérico, visto que não é possível definir um link que
calcula valores para consolidação.
Por exemplo, se o aplicativo incluir um link denominado Preço para Vendas,
implementado como uma regra, e o link mover dados do preço do PriceCube de
origem para o SalesCube de destino, a regra gerada para SalesCube poderá ser
semelhante ao seguinte:
1
2
3
4
5
6

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

v A Linha 1 indica que esse bloco de regras é gerado a partir do link denominado
Preço para Vendas.
v A Linha 2 mostra que o cubo de origem para este link é denominado PriceCube.
v A Linha 3 mostra que o cubo de destino para este link é denominado SalesCube.
v A Linha 4 exibe o identificador exclusivo gerado pelo sistema para a regra.
v A Linha 5 é a instrução de regra que calcula o valor para Preço recuperando o
valor correspondente de PriceCube.

Regras de Associação para o Cubo de Origem
As regras geradas automaticamente para o cubo de origem sempre incluem
alimentadores que alimentam o local no cubo de destino ao qual a regra de
associação de aplica.
Os alimentadores são mecanismos que o IBM Cognos TM1 usa para assegurar o
desempenho ideal nos aplicativos que usam as regras. O conceito de alimentadores
e sua implementação são descritos em “Melhorando o Desempenho com
Alimentadores” na publicação Guia de Regras do IBM Cognos TM1.
Se o aplicativo incluir um link denominado Preço para Vendas, implementado
como uma regra, e o link mover dados do preço do PriceCube de origem para o
SalesCube de destino, os alimentadores gerados nas regras para PriceCube poderá
ser semelhante ao seguinte:
1
2
3
4
5
6

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

v A Linha 1 indica que esse bloco de regras é gerado a partir do link denominado
Preço para Vendas.
v A Linha 2 mostra que o cubo de origem para este link é denominado PriceCube.
v A Linha 3 mostra que o cubo de destino para este link é denominado SalesCube.
v A Linha 4 exibe um identificador exclusivo gerado pelo sistema para a instrução
de regra, indicando que é uma instrução do alimentador.
v A linha 5 é a instrução do alimentador que alimenta todos os locais no
SalesCube identificado pelo membro Preço.
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Regras e Alimentadores Gerados Manualmente
É possível criar regras manualmente que endereçam os requisitos exclusivos do
aplicativo de negócios.
O Editor de Regras permite digitar as instruções de regras diretamente no editor,
usando qualquer função disponível nas regras do IBM Cognos TM1. As regras
geradas manualmente aparecem sem um plano de fundo sombreado no Editor de
Regras e podem ser editados livremente; elas não são protegidas visto que são
regras geradas automaticamente.
As funções das regras do Cognos TM1 permitem fazer referência aos valores nos
cubos externos, recuperar as informações do membro, determinar os valores de
tempo e aplicar a lógica condicional. Essas funções, que são descritas totalmente no
Guia de Referência do IBM Cognos TM1 , caem nas seguintes categorias gerais.
v Dados do cubo
v
v
v
v
v
v

Data e hora
Informações de Dimensão
Informações de Membro
Financeiro
Lógica
Matemática

v Texto

Editando Regras e Alimentadores
Use o Editor de Regras para editar suas regras e alimentadores.
Para abrir uma regra e alimentador para edição, clique duas vezes na regra na
Área de Janela de Design.
O Editor de Regras é aberto em uma nova guia. É possível editar ou criar regras
manuais e alimentadores digitando diretamente no editor e usando o recurso do
Assistente de Conteúdo. Também é possível gerenciar as regras geradas
automaticamente usando diversos recursos do Editor de Regras que permitem
ativar, desativar e alterar a ordem das regras e alimentadores.

Expandindo e Reduzindo os Blocos de Regra e Alimentador
Por padrão, os blocos de regra e alimentador gerados automaticamente aparecem
na forma reduzida no Editor de Regras. É possível expandir e reduzir os blocos
individualmente ou expandir/reduzir simultaneamente todos os blocos.

Sobre Esta Tarefa
Alguns blocos de regras podem conter diversas regiões e todas aparecem reduzidas
no Editor de Regras por padrão. É possível expandir/reduzir regiões dentro de um
bloco de regras, assim como é possível expandir ou reduzir o próprio bloco de
regras.

Procedimento
1. Para expandir um bloco de regras individual ou uma região individual dentro
de um bloco de regras, clique no ícone Expandir
.
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2. Para reduzir um bloco de regras individual ou uma região individual dentro de
um bloco de regras, clique no ícone Reduzir
.
3. Para expandir todos os blocos de regras e regiões, clique com o botão direito do
mouse na barra vertical e, em seguida, clique em Expandir Tudo.
4. Para reduzir totalmente todos os blocos de regras e regiões, clique com o botão
direito do mouse na barra vertical e, em seguida, clique em Reduzir Tudo.

Reordenando os Blocos de Regras e as Instruções
É possível alterar a ordem dos blocos de regras gerados automaticamente e
instruções criados manualmente no Editor de Regras.

Sobre Esta Tarefa
A ordem em que os blocos de regras ou instruções são avaliados têm um impacto
direto sobre os cálculos efetuados em seus dados. A primeira instrução que se
aplica a determinada área de um cubo tem precedência sobre quaisquer instruções
posteriores aplicáveis para a mesma área. Você deverá estar familiarizado com os
seus dados e com os resultados esperados do cálculo de regras antes de tentar
reordenar as suas regras.
Para obter detalhes adicionais na ordem de precedência para os cálculos de regras,
consulte o Guia de Regras do IBM Cognos TM1.
É possível movimentar os blocos de regras ou instruções dentro de uma região
SKIPCHECK do editor de regras, mas não é possível movimentá-los na região
ALIMENTADORES. Da mesma forma, é possível movimentar blocos de
alimentação ou instruções na região ALIMENTADORES, mas não consegue
movê-los para a região SKIPCHECK.
É possível reordenar os blocos do alimentador, mas nenhum benefício é ganho.

Procedimento
1. Selecione o bloco ou instrução que deseja mover clicando imediatamente na
frente do primeiro caractere e, em seguida, arraste através da instrução ou
bloco inteiro.
2. Clique no bloco ou instrução selecionado
3. Arraste e solte o bloco ou instrução para um novo local no Editor de Regras. O
destino deve ser uma linha vazia. Não é possível descartar um bloco ou
instrução em um bloco ou instrução existente. Quando o novo local para o
bloco ou instrução for válido, o destino aparecerá com um plano de fundo
cinza.

Comentando e Removendo o Comentário das Linhas de
Código
É possível usar o recurso Comentar/Remover Comentário do Editor de Regras
para comentar ou remover comentário das linhas inseridas manualmente do código
ou comentário.
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Sobre Esta Tarefa
O recurso Comentário insere o caractere # no início de uma linha, indicando que a
linha será ignorada durante o processamento da regra. É possível igualmente
remover o comentário de uma linha de comentário, para que a linha seja incluída
no processamento. O comentário que descreve regras deve sempre ser comentada
no Editor de Regras. Se qualquer texto no Editor de Regras exceto instruções de
cálculo aparecerem com o comentário removido, a validação falhará.
Não é possível usar o recurso Comentário/Remover Comentário em regras geradas
automaticamente. É possível, no entanto, ativar ou desativar seletivamente regras
geradas automaticamente.

Procedimento
1. Para fazer comentários em uma ou mais linhas, clique e arraste as linhas para
selecionar e em seguida clique no ícone Comentário/Remover Comentário .
2. Para remover comentários em uma ou mais linhas atualmente comentadas,
clique e arraste as linhas para selecionar e em seguida clique no ícone
Comentário/Remover Comentário .

Ativando e Desativando Regras e Alimentadores
É possível ativar e desativar seletivamente as regras e alimentadores gerados
automaticamente no Editor de Regras.

Sobre Esta Tarefa
Não é possível comentar ou deletar regras geradas automaticamente. Se você tentar
excluir uma regra gerada automaticamente, vai parecer de início que ela será
excluída do Editor de Regras, mas a regra será restaurada automaticamente na
próxima vez em que a regra for carregada.
No entanto, é possível seletivamente ativar e desativar as regras e os alimentadores
gerados automaticamente. Ao desativar um regra gerada automaticamente,
nenhum dos valores definidos pela regra gerada automaticamente é calculado.

Procedimento
1. Para desativar uma regra ou alimentador gerado automaticamente, clique com
o botão direito e, em seguida, clique em Desativar.
2. Para ativar uma regra ou alimentador gerado automaticamente que esteja
desativado, clique com o botão direito na regra e, em seguida, clique em
Ativar.

Copiando o Conteúdo de uma Regra e Alimentador Gerados
Automaticamente
Embora não seja possível editar diretamente uma instrução gerada
automaticamente, é possível copiar qualquer parte da instrução. A parte copiada
pode então ser colada no Editor de Regras para uso em uma instrução de regra
criada manualmente.

Procedimento
de uma instrução de regra reduzida.
1. Passe o mouse sobre o ícone Expandir
A instrução inteira é exibida em uma caixa de diálogo.
2. Selecione a parte desejada da instrução na caixa de diálogo.
Capítulo 8. Gerenciando Regras e Alimentadores
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3. Clique no ícone Copiar para copiar o texto selecionado.
4. Clique no ponto de inserção desejado no Editor de Regras, em seguida clique
no ícone Colar para colar a seleção copiada.

Usando o Assistente de Conteúdo
O recurso Assistente de Conteúdo ajuda a criar instruções permitindo que os itens
das listas de membros de dimensão e regras funcionem enquanto cria ou edita
manualmente as regras e os alimentadores.

Sobre Esta Tarefa
O Assistente de Conteúdo apresenta listas de elementos de regras que são
apropriadas para um determinado contexto dentro de uma instrução de regras. Por
exemplo, ao definir uma área a que uma instrução ou alimentador se aplica, ou
por outro lado, referenciar membros de dimensão, o Assistente de Conteúdo
apresenta uma lista de membros de dimensão disponíveis no seu servidor. Ao
inserir funções para executar cálculos de regras, o Assistente de Conteúdo
apresenta uma lista de todas as funções de regras disponíveis. Ao criar uma função
BD, o Assistente de Conteúdo apresenta uma lista de cubos disponíveis em seu
servidor.
O Assistente de Conteúdo reconhece automaticamente quando você está digitando
uma referência de membro de dimensão. Assim que você digitar [’ (uma chave
quadrada à esquerda seguida por um apóstrofo), o Assistente de Conteúdo exibirá
uma lista de membros de dimensão disponíveis no seu servidor. É possível clicar
qualquer membro para inseri-lo no cursor no Editor de Regras.
O Assistente de Conteúdo também reconhece quando você está digitando a função
de referência de um banco de dados (BD). Assim que você digitar db(’ , o
Assistente de Conteúdo exibirá uma lista de cubos disponíveis em seu servidor. É
possível clicar em qualquer membro do cubo para inserir uma função BD válida
em referência ao cubo selecionado.

Procedimento
Para usar o Assistente de Conteúdo:
ou pressione Ctrl+espaço
1. Clique no ícone Assistente de Conteúdo
2. Clique no item desejado da lista de Assistente de Conteúdo.

Limpado Regras e Alimentadores
As regras não podem ser excluídas, mas o conteúdo pode ser limpo.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na regra e clique em Limpar.
2. Confirme a limpeza da regra na janela Confirmar Limpeza de Regras.

Validando Regras e Alimentadores
Regras e alimentadores são validados após o salvamento. Se uma parte não estiver
válida, aparecerá uma mensagem indicando o local da primeira instrução que não
é válida, juntamente com uma breve descrição da natureza do erro.
Para garantir regras de cálculo adequadas, você deve corrigir quaisquer erros
relatados em sua regra.
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É possível escolher salvar uma regra que não é válida. Isso permite que você
continue a desenvolver seu modelo ou aplicativos e, conforme o tempo permitir,
poderá tratar dos erros de regra. No entanto, até mesmo um único erro na seção
SKIPCHECK de sua regra evitará que todos os valores derivados de regras sejam
calculados. Se houver um erro na seção ALIMENTADORES de uma regra, as
instruções de cálculo na área SKIPCHECK serão executados, mas as instruções do
alimentador não.

Propriedades de Regras
A área de janela de Propriedade exibe as propriedades de uma regra.
A maioria das propriedades de regra são somente leitura. Ou seja, elas relatam
valores de propriedade, mas não podem ser editadas diretamente na área de janela
Propriedades. A exceção é a propriedade Requerer alimentação de células
derivadas da regra , que pode ser configurada diretamente na área de janela
Propriedades.
Tabela 4. Propriedades de Regras
Propriedade

Descrição

Nome

Nome da regra. Uma regra sempre usa o nome do cubo a que ela é associada. Por exemplo, a
regra para um cubo chamada RegionalSales deveria também ser chamada de RegionalSales.

Tipo

Tipo de objeto para o qual a área de janela Propriedades exibe valores. Ao visualizar uma regra, o
Tipo sempre será Regra.

Seções Manuais

Indica se uma regra contém alguma seção criada manualmente.
O valor da propriedade será Sim se as sessões criadas manualmente estiverem presentes na regra.
O valor de propriedade será Não se a regra for composta somente de regras geradas
automaticamente.

Sessões de Regras

Indica o número de seções de cálculos na regra.
Cada seção de cálculo é listada sequencialmente, com uma indicação de que a seção calcula um
valor Numérico ou Consolidado. Se a seção for associada a um link, o nome do link será exibido
como um item clicável. Clique no nome de link para abrir o link.

Seções de Alimentadores

Indica o número de seções de alimentadores na regra.
Cada seção de alimentador é listada sequencialmente com o rótulo ALIMENTADOR. Se um
alimentador estiver associado a um link, o nome do link será exibido como um link. Clique no
nome de link a ser aberto.

Requerer alimentação de células
derivadas de regras?

Configure esta propriedade para determinar se sua regra inclui a seção ALIMENTADORES.
Se configurada para NÃO, a regra não incluirá uma seção de ALIMENTADORES e você não terá
de definir alimentadores para células derivadas de regras de seu cubo. Se você configurar esta
propriedade para NÃO para uma regra que já contém alimentadores, os alimentadores existentes
serão mantidos na regra.
Se configurada para SIM, a regra não incluirá uma seção ALIMENTADORES e você deverá definir
alimentadores para células derivadas de regras de seu cubo.
Atenção:
Qualquer regra para cubos associada a um link deve possuir alimentadores. Os alimentadores são
gerados automaticamente e inseridos na regra, independentemente da configuração Requerer
alimentação de células derivadas de regras.
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Capítulo 9. Configurando o Acesso à Segurança e ao Controle
para Grupos de Usuários
Antes de um aplicativo poder ser implementado, os grupos de usuários, os
recursos do grupo de usuários e os membros do grupo de usuários devem ser
definidos para acesso à segurança.
O fluxo de trabalho para segurança é o seguinte:
v Definir o novo grupo de usuários.
v Designar os recursos do grupo de usuários.
v Definir os usuários do grupo de usuários.
v Definir privilégios do grupo de usuários para acesso a dados e segurança.
Conceitos relacionados:
Capítulo 9, “Configurando o Acesso à Segurança e ao Controle para Grupos de
Usuários”
Antes de um aplicativo poder ser implementado, os grupos de usuários, os
recursos do grupo de usuários e os membros do grupo de usuários devem ser
definidos para acesso à segurança.
“Definindo segurança” na página 20
A segurança definida para o aplicativo restringe os usuários a apenas a parte dos
dados que eles precisam para realizar seu trabalho.

Recursos e Segurança para Grupos de Usuários
Cada grupo de usuários deve ter capacidade de segurança e acesso de segurança
definido antes que o grupo de usuários possa acessar o IBM Cognos TM1
Performance Modeler.
A capacidade de segurança e o acesso de segurança são descritos por:
v Designações de Recursos
v Acesso a Dados e Segurança

Designações de Recursos
Determinados recursos para cada grupo de usuários podem ser configurados com
o menu Designações de Recurso.
Cada recurso pode ser configurado como conceder ou negar para cada grupo de
usuários. Os recursos são:
v RunServerExplorer, permite que o grupo de usuários utilize o Server Explorer.
A opção para conceder este recurso ativa o acesso ao Server Explorer.
v UsePersonalWorkspaceWritebackMode, define como as alterações de dados são
manipuladas no grupo de usuários.
Quando concedido, os usuários podem reter as mudanças em dados em uma
área de trabalho privada antes de decidir manualmente quando confirmar as
mudanças nos dados de base. Os usuários também podem criar e gerenciar
diversos cenários privados chamados ambientes de simulação (consulte o
Recurso Ambiente de Simulação).
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– Os usuários podem ajustar de maneira privada os valores dos dados antes de
disponibilizá-los para o restante da comunidade. O ambiente de simulação
facilita testar diferentes mudanças em dados sem a complexidade dos
ambientes de simulação nomeados.
– Novos dados são exibidos em uma cor diferente para os dados que fazem
parte dos dados de base. Depois que a alteração de dados no Personal
Workspace for confirmada, a cor da célula mudará para preto para
identificá-los como parte dos dados de base.
– Os usuários devem confirmar manualmente suas mudanças em dados para
disponibilizá-las para outros usuários.
– O modo Área de Trabalho Pessoal pode melhorar o desempenho sobre o
trabalho em writeback direto. As mudanças nos dados de base ocorrem com
menos frequência do que quando cada mudança em dados precisa ser
mesclada com a base.
Quando negado, os usuários têm que trabalhar diretamente nos dados de base.
Este é o comportamento padrão para este recurso. A vantagem desta
configuração de recurso é que as mudanças em dados acontecem imediatamente.
v UseSandbox, o grupo de usuários pode criar ambientes de simulações
nomeados que podem ser usados para construir cenários de what-if.
v ManageDataReservation, recurso relacionado ao servidor que permite
configurar um acesso de gravação exclusivo para regiões de cubo para usuários
individuais. Quando reservados, os dados nessa região podem ser modificados
apenas por esse usuário específico até a reserva ser liberada.
v DataReservationOverride, recurso relacionado ao servidor que permite a
membros de um grupo de usuários substituírem as reservas dados para si e para
outros usuários.
Os recursos para o UsePersonalWorkspaceWritebackMode e UseSandbox
funcionam em conjunto conforme segue:
Use o Modo Writeback da Área de
Trabalho Pessoal

Use o Modo Ambiente de Simulação

Trabalhar diretamente nos dados de base
com a capacidade de criar mais de um
ambiente de simulação.

Negar

Conceder

Trabalhar em uma área de trabalho única,
particular, sem ambientes de simulações
nomeados.

Conceder

Negar

Trabalhar com uma área de trabalho
privada e um ambiente de simulação
nomeado.

Conceder

Conceder

Trabalhar em Writeback direto sem
ambiente de simulação. Isso evita o uso de
ambientes de simulação e coloca todos os
usuários no modo writeback direto.

Negar

Negar

Para permitir que o grupo de usuários

Tarefas relacionadas:
“Designando Recursos a Grupos de Usuários” na página 91
Os recursos podem ser designados a um grupo de usuários, após o grupo de
usuários ser definido. Por padrão, todas as designações estão em branco.

Acesso a Dados e Segurança
É possível aumentar ou restringir o acesso de um grupo de usuários a cubos
individuais, dimensões, processos, tarefas de organização e membros.
Quando você aprimora ou restringe o acesso para um grupo de usuários. Os
privilégios que podem ser configurados para proteger esses objetos são:

88

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versão 10.2.2: Guia do Usuário

v LEITURA - O grupo pode visualizar um cubo, elemento, dimensão, processo ou
tarefa de organização, mas não pode executar operações no objeto
v GRAVAÇÃO - O grupo pode visualizar e atualizar um cubo, elemento,
dimensão, processo ou tarefa de organização
v BLOQUEIO - O grupo pode visualizar e editar um cubo, elemento, dimensão, ou
outro objeto e pode bloquear permanentemente objetos para evitar que outros
usuários os atualizem.
v NENHUM - O grupo não pode ver um cubo, elemento, dimensão, processo, ou
tarefa de organização nem executar operações no objeto.
v RESERVA - O grupo pode visualizar e editar cubo, elemento, dimensão, ou outro
objeto e pode reservar objetos temporariamente a fim de evitar que outros
usuários os atualizem.
v ADMINISTRADOR - O grupo possui total acesso a um cubo, elemento,
dimensão ou outro objeto.
Ao criar um novo cubo, inicialmente, outros grupos não têm acesso ao novo cubo.
Você deve designar direitos de segurança a outros grupos para que eles visualizem
o cubo.
Ao criar uma nova dimensão, os direitos de acesso serão os seguintes:
v Apenas os membros dos grupos ADMINISTRADOR e DataAdmin podem criar e
excluir dimensões.
v Os grupos com acesso de Leitura para uma dimensão podem visualizar
dimensão e atributos de membro, mas não podem editar os valores de atributo.
v Inicialmente, outros grupos não têm acesso a novas dimensões.
v Quando nenhuma segurança for atribuída a um membro de uma dimensão, os
grupos terão acesso de Gravação para novos membros nessa dimensão.
v Ao atribuir direitos de segurança a pelo menos um membro de uma dimensão,
os grupos não terão Nenhum acesso para novos membros dessa dimensão.
Membros existentes mantêm seu acesso original (Gravação), a menos que você
altere esse acesso.
Os direitos de segurança designados aos processos e às tarefas de organização de
processos determinam a capacidade de um grupo em executar um processo a
partir de uma tarefa de organização de processos. Se o usuário não tiver acesso a
um processo, mas tiver acesso de leitura à tarefa de organização de processos, o
grupo poderá executar o processo a partir da tarefa de organização de processos.
É possível atribuir direitos a diversos membros ou a diversos grupos selecionando
um intervalo de membros. É possível definir diferentes níveis de segurança a um
membro consolidado e aos membros de folha que pertencem à consolidação.
A tabela a seguir descreve todos os direitos de segurança e privilégios que podem
ser designados aos grupos.
Tabela 5. Descrições de privilégio para os objetos do membro
Privilégio

Descrição

LEITURA

Os membros do grupo de usuários podem ver as células
identificadas pelo membro, mas não podem alterar seus dados.

GRAVAÇÃO

Os membros do grupo de usuários podem ler e atualizar as células
identificadas pelo membro e editar os atributos do membro.
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Tabela 5. Descrições de privilégio para os objetos do membro (continuação)
Privilégio

Descrição

BLOQUEIO

Os membros do grupo de usuários têm todos os privilégios
indicados pela permissão de Gravação e também podem bloquear
o membro. Quando um membro estiver bloqueado, ninguém
poderá atualizar as células do cubo identificadas pelo membro. O
bloqueio pode ser removido apenas por usuários que tiverem
direitos de Administrador para o membro. Os bloqueios
permanecem no local após o encerramento do servidor remoto.

NENHUM

Os membros do grupo não podem ver o membro do Editor de
Subconjunto ou do Editor de Dimensão e não podem ver as células
identificadas pelo membro ao pesquisar um cubo.

RESERVA

Os membros do grupo tem todos os privilégios indicados pela
permissão de Gravação e também podem reservar o membro a fim
de evitar que outros usuários atualizem células de cubo
identificadas pelo membro. A reserva pode ser removida tanto pelo
usuário que reservou o membro como por usuários que têm
direitos do Administrador para o membro. Uma reserva expira
automaticamente quando o usuário da reserva é desconectado do
servidor remoto ou quando o servidor é encerrado.

Tabela 6. Descrições de privilégio para os objetos de dimensão
Cabeçalho

Cabeçalho

LEITURA

Os membros do grupo de usuários podem ver os membros de uma
dimensão, mas não podem incluir, remover ou reorganizar os
membros.

GRAVAÇÃO

Membros do grupo de usuários podem editar atributos de
membros, editar formatos de membros e criar subconjuntos
particulares para a dimensão. Os membros também podem editar
atributos para a própria dimensão.

BLOQUEIO

Os membros do grupo têm todos os privilégios indicados pela
permissão de gravação e também podem bloquear a dimensão.
Quando uma dimensão está bloqueada, ninguém pode editar a
estrutura da dimensão. O bloqueio pode ser removido apenas por
usuários que têm direitos de administrador para a dimensão. Os
bloqueios permanecem no local após o encerramento do servidor
remoto.

NENHUM

Os membros do grupo não podem ver a dimensão no Server
Explorer e não podem navegar em um cubo que contém a
dimensão.

RESERVA

Os membros do grupo têm todos os privilégios indicados pela
permissão de gravação e também podem reservar a dimensão para
evitar que outros usuários redefinam a dimensão. A reserva pode
ser removida pelo usuário que reservou a dimensão ou por
usuários que têm direitos de administrador para a dimensão. Uma
reserva expira automaticamente quando o usuário da reserva é
desconectado do servidor remoto ou quando o servidor é
encerrado.

Tabela 7. Descrições de privilégio para os objetos do cubo
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Privilégio

Descrição

LEITURA

Os membros do grupo de usuários podem ver as células no cubo,
mas não podem alterar seus dados.

GRAVAÇÃO

Os membros do grupo de usuários podem ler e atualizar as
células. Eles podem salvar visualizações de cubo particulares. O
privilégio ao acesso de Gravação não se aplica a células
identificadas por membros consolidados ou a células derivadas de
regras.

BLOQUEIO

Os membros do grupo de usuários têm todos os privilégios
indicados pela permissão de gravação e também podem bloquear o
cubo. Quando um cubo está bloqueado, ninguém pode atualizar
seus dados. O bloqueio pode ser removido apenas por usuários
que têm direitos de administrador para o cubo. Os bloqueios
permanecem no local após o encerramento do servidor remoto.

NENHUM

Os membros do grupo não podem ver o cubo no Server Explorer e,
portanto, não podem navegar no cubo.

RESERVA

Os membros do grupo têm todos os privilégios indicados pela
permissão de gravação e também podem reservar o cubo para
evitar que outros usuários apliquem edições. A reserva pode ser
removida pelo usuário que reservou o cubo ou por usuários que
têm direitos de administrador para o cubo. Uma reserva expira
automaticamente quando o usuário da reserva é desconectado do
servidor remoto ou quando o servidor é encerrado.
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Tabela 8. Descrições de privilégio para os objetos de processo
Cabeçalho

Cabeçalho

LEITURA

Os membros do grupo de usuários podem ver o processo e podem
executá-lo manualmente, mas não podem editá-lo. Os privilégios
designados a processos são ignorados quando um processo é
executado a partir de uma tarefa de organização de processos.

NENHUM

Os membros do grupo não podem ver o processo no Server
Explorer e, portanto, não podem executar o processo. Os
privilégios designados a processos são ignorados quando um
processo é executado a partir de uma tarefa de organização de
processos.

Tabela 9. Descrições de privilégio para os objetos da tarefa de organização de processos
Cabeçalho

Cabeçalho

LEITURA

Os membros do grupo de usuários podem ver a tarefa de
organização de processos e podem executá-la manualmente, mas
não podem editá-la

NENHUM

Os membros do grupo não podem ver a tarefa de organização de
processos no Server Explorer e, portanto, não podem executá-la.

Tarefas relacionadas:
“Definindo Configurações de Segurança e de Acesso” na página 92
É possível definir os privilégios de um grupo de usuários para objetos definidos no
IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
“Criando um Cubo de Segurança da Célula” na página 93
Crie um cubo de segurança da célula para definir privilégios do grupo de usuários
para acessar células específicas em um cubo.

Definindo um Novo Grupo de Usuários
Para incluir um novo usuário, o grupo de usuários deve primeiro ser definido para
o IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, selecione a árvore de modelos.
2. Clique com o botão direito do mouse na árvore de modelos e clique em
Configurar Segurança > Definir Usuários e Grupos > Usuários e Grupos.
A tabela ClientGroups é aberta.
3. Clique com o botão direito do mouse na tabela ClientGroups e clique em
Incluir Grupo.
4. Digite o nome do novo grupo. Clique em OK.
O novo grupo de usuários é exibido como uma coluna na tabela ClientGroups.
5. Feche a tabela.
6. Para usar as mudanças feitas na segurança, execute uma operação Atualizar
Segurança no IBM Cognos TM1.

Resultados
É possível incluir designações de recursos no novo grupo de usuários.

Designando Recursos a Grupos de Usuários
Os recursos podem ser designados a um grupo de usuários, após o grupo de
usuários ser definido. Por padrão, todas as designações estão em branco.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, selecione a árvore de modelos.
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2. Clique com o botão direito do mouse na árvore e selecione Configurar
Segurança > Definir Usuários e Grupos > Designar Recursos. A tabela de
recursos se abrirá.
3. No campo Contexto, selecione o grupo de usuários ao qual deseja designar
recursos.
4. Na coluna EXECUTE para cada recurso, dê um clique duplo na célula e
selecione GRANT ou DENY.
5. As mudanças feitas nessas designações entram em vigor após você efetuar
logout do IBM Cognos TM1 e, em seguida, efetuar login novamente.
6. Feche a tabela.
7. Para usar as mudanças feitas na segurança, execute uma operação Atualizar
Segurança no IBM Cognos TM1.

Resultados
É possível incluir usuários nos grupos de usuários.
Conceitos relacionados:
“Designações de Recursos” na página 87
Determinados recursos para cada grupo de usuários podem ser configurados com
o menu Designações de Recurso.

Definindo um Novo Usuário para um Grupo de Usuários
Um usuário único pode ser incluído aos grupos e usuários de segurança.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, selecione a árvore de modelos.
2. Clique com o botão direito do mouse na árvore e selecione Configurar
Segurança > Definir Usuários e Grupos > Usuários e Grupos. A tabela
ClientGroups é aberta.
3. Clique com o botão direito do mouse na coluna do usuário e selecione Incluir
Usuário.
4. Digite o nome do novo usuário, a senha para o novo usuário e confirme a
senha. Clique em OK.
5. Role para a nova entrada do usuário na tabela ClientGroups. Selecione cada
grupo de usuários ao qual o novo usuário deve ter acesso.
6. Feche a tabela.
7. Para usar as mudanças feitas na segurança, execute uma operação Atualizar
Segurança no IBM Cognos TM1.

Resultados
Novos usuários têm os direitos de acesso para os grupos de usuários dos quais
eles são membros.

Definindo Configurações de Segurança e de Acesso
É possível definir os privilégios de um grupo de usuários para objetos definidos no
IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, selecione a árvore de modelos.
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2. Clique com o botão direito do mouse na árvore de modelos e clique em
Configurar Segurança > Configurar Permissões de Acessos para e selecione
um dos seguintes objetos: Dimensões, Cubos, Processos, Tarefas de
Organizações de Processos ou Elementos.
3. Para o tipo de objeto ao qual deseja aplicar a segurança, dê um clique duplo na
célula para a interseção do tipo de dado e do grupo de usuários.
4. No menu suspenso, selecione uma das opções a seguir de acordo com a tabela
em Designações de recursos:
v LEITURA
v GRAVAÇÃO
v BLOQUEIO
v NENHUM
v RESERVA
5. Feche a tabela.
6. Para usar as mudanças feitas na segurança, execute uma operação Atualizar
Segurança no IBM Cognos TM1.
Conceitos relacionados:
“Acesso a Dados e Segurança” na página 88
É possível aumentar ou restringir o acesso de um grupo de usuários a cubos
individuais, dimensões, processos, tarefas de organização e membros.

Criando um Cubo de Segurança da Célula
Crie um cubo de segurança da célula para definir privilégios do grupo de usuários
para acessar células específicas em um cubo.

Sobre Esta Tarefa
Um cubo de segurança da célula é um tipo de cubo de controle. Os cubos de
controle são gerados pelo servidor IBM Cognos TM1 para executar tarefas
especiais.
Você designa a segurança em nível de célula fazendo o seguinte:
v Criando um cubo de controle de segurança da célula contendo as dimensões do
cubo cuja segurança em nível de célula você configura. A partir do Cognos TM1
10.2, apenas as dimensões necessárias para definir a segurança são incluídas no
cubo de controle.
v Configuração de segurança para as células adequadas ao cubo de controle de
segurança atribuindo direitos de segurança para grupos de segurança do TM1.
Use o cubo de segurança de célula para designar os privilégios de acesso que cada
grupo de usuários possui para células específicas. Esses privilégios de acesso
podem ser um dos seguintes:
v LEITURA - os membros do grupo podem apenas visualizar a célula
v GRAVAÇÃO - os membros de grupo podem ler e gravar para as células
v BLOQUEIO - os membros do grupo podem visualizar e editar a célula e podem
bloqueá-la permanentemente para evitar que outros usuários a atualizem
v NENHUM - os membros do grupo não podem ver a célula
v RESERVA - os membros do grupo podem visualizar e editar a célula e podem
reservá-la temporariamente para evitar que outros usuários a atualizem
v ADMINISTRADOR - os membros do grupo têm acesso completo à célula
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A segurança em nível de célula aplica-se a membros folha e geralmente não se
aplica a consolidações, embora você possa usar os direitos de segurança Nenhum e
Leitura para controlar a exibição ou a edição de consolidações.

Procedimento
1. Se os cubos de controle ainda não estiverem visíveis, clique no ícone Menu
e, em seguida, clique em Mostrar Objetos de Controle. A pasta
Ações
Objetos de Controle é exibida.
2. Na área de janela Design do Modelo, expanda a pasta Cubos.
3. Clique com o botão direito do mouse no cubo ao qual deseja aplicar a
segurança em nível de célula e, em seguida, clique em Configurar Segurança ,
Configurar Permissões de Acesso para , Células do Cubo.
4. Na caixa Criar cubo de segurança da célula, clique em Sim. O cubo de
segurança da célula aparece como uma guia no visualizador de objetos.
Nota: A visualização do cubo de segurança é semelhante à visualização do
cubo relacionado, exceto por essas diferenças:
v Diferenças do visualizador de objetos
– um ícone de chave
cubo> .

aparece próximo a CellSecurity para <nome do

não aparece na barra de ferramentas
– o ícone Reordenar dimensões
– o ícone Otimizar Dimensões do Cubo não aparece na barra de
ferramentas
v Diferenças da área de janela Propriedade
– o valor da propriedade Nome é }CellSecurity_cubename
– uma nova dimensão, }Groups, aparece na lista de dimensões
5. Arraste as duas dimensões que compartilham células às quais você deseja
designar segurança nas áreas Linhas e Colunas.
6. Dê um clique duplo em uma célula e, em seguida, selecione o privilégio de
acesso que deseja designar.
7. Repita as duas etapas anteriores para designar segurança às células adicionais.

Resultados
Os membros do grupo podem acessar as células de acordo com a segurança da
célula designada.
Conceitos relacionados:
“Acesso a Dados e Segurança” na página 88
É possível aumentar ou restringir o acesso de um grupo de usuários a cubos
individuais, dimensões, processos, tarefas de organização e membros.

Criando um Cubo de Lista de Seleção
Criar um cubo de lista de seleção para definir as listas de seleção que aparecem
nas células do cubo.
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Sobre Esta Tarefa
Um cubo de lista de seleção é um tipo de cubo de controle. Os cubos de controle
são gerados pelo servidor IBM Cognos TM1 para executar tarefas especiais.
É possível criar listas de seleção com cubos de controle. Isto oferece maior controle
sobre quais células de cubo devem conter listas de seleção e permite maior
flexibilidade na definição de listas de seleção para células individuais. Também é
possível criar regras para o cubo de controle de lista de seleção, que permite
definir listas de seleção para qualquer seção de um cubo, de uma única célula ao
cubo inteiro.
Um cubo de controle de lista de seleção é composto das mesmas dimensões às
quais o cubo regular está associado, juntamente com uma dimensão adicional
chamada }Picklist. A dimensão Lista de Seleção contém um único membro de
sequência chamado Valor.
Siga estas etapas para definir listas de seleção para células individuais em um cubo
de controle. As listas de seleção definidas no cubo de controle são usadas para
exibir valores de lista de seleção no cubo regular associado.

Procedimento
1. Se os cubos de controle ainda não estiverem visíveis, clique no ícone Menu
e, em seguida, clique em Mostrar Objetos de Controle. A pasta
Ações
Objetos de Controle é exibida.
2. Na área de janela Design do Modelo, expanda a pasta Cubos.
3. Clique com o botão direito do mouse em um cubo e clique em Configurar
Lista de Seleção do Cubo.
4. Na caixa Criar cubo de lista de seleção, clique em Sim. O cubo de lista de
seleção aparece como uma guia no visualizador de objetos.
Nota: A visualização do cubo de lista de seleção é semelhante à visualização
do cubo relacionado, exceto por essas diferenças:
v Diferenças do visualizador de objetos
– um ícone do cubo da lista de seleção
para <cube name>.
– o botão Reordenar dimensões

aparece próximo a PicklistCube

não aparece na barra de ferramentas

não aparece na barra de
– o botão Otimizar dimensões de cubo
ferramentas
v Diferença da área de janela Propriedade
– o valor da propriedade Nome é }PickList_cubename
– uma nova dimensão, }PickList, aparece na lista de dimensões
5. Configure a visualização do cubo de controle conforme necessário para
visualizar as células para as quais você deseja definir listas de seleção.
6. Em cada célula para a qual você deseja criar uma lista de seleção, insira uma
definição de lista de seleção. É possível inserir qualquer um dos tipos de lista
de seleção no cubo de controle: estática, de subconjunto ou de dimensão.
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7. Clique no ícone Menu Ações

e, em seguida, clique em Salvar Dados.

Resultados
A célula no cubo regular associado exibe os valores da lista de seleção que você
criou.
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Capítulo 10. Importando e Transferindo os Dados
Os dados podem ser importados usando a importação orientada ou a origem de
dados de importação e também os dados podem ser transferidos para atualizar um
aplicativo ou cubo existente.

Dados de Importação
É possível importar dados de origem, mapeá-los para os dados de destino e incluir
novos objetos na área de janela Design de Modelos imediatamente. Isso permite
que você inicie a modelagem com os novos objetos imediatamente.
Ao importar dados, o assistente de importação guiada salva suas ações como um
processo. O processo aparecerá como objeto na área de janela Design do Modelo.
Se desejar repetir mais tarde as suas ações, é possível executar o processo para não
ter de especificar novamente as mesmas configurações.
Também é possível criar um processo que, quando executado, importará dados de
origem, irá mapeá-los para os dados de destino e incluirá novos objetos na área de
janela Design de Modelos. O processo aparecerá como objeto na área de janela
Design do Modelo e não será executado até você chamá-lo explicitamente. Isso
permite que você faça modificações adicionais no processo, usando o editor de
processos, antes de você executá-lo. É possível também programar os processos
para executar as tarefas administrativas automaticamente. Para obter mais
informações, consulte “Gerenciando Processos” na página 137.
Também é possível transferir dimensões entre o IBM Cognos TM1 Performance
Modeler e o IBM Cognos Business Viewpoint.

Definindo uma origem de dados
Quando os dados de origem incluírem muitas colunas, examine os dados de
origem e identifique quais colunas devem ser definidas como dimensões, níveis,
atributos, ou medidas. É possível optar por importar apenas dimensões ou
importar ambas as dimensões e as medidas de um cubo. Os dados de origem
podem ser um arquivo, um relatório de lista, uma visualização do cubo, um
subconjunto de dimensões ou uma origem de dados relacionais.

Antes de Iniciar
Antes de importar, observe as seguintes considerações:
v Algumas fórmulas e funções que são usadas em pastas de trabalho do Microsoft
Excel não são importadas. A solução é para criar uma cópia da coluna afetada
na pasta de trabalho do Microsoft Excel e para usar o comando Colar Especial
para colar os valores da coluna. Também é possível salvar a pasta de trabalho
como um arquivo .csv e, em seguida, importar o arquivo .csv.
v Os relatórios devem ser um relatório de lista tabular simples sem nenhum
prompt não resolvido.
v Se você estiver importando um cubo que contenha uma dimensão em um
aplicativo implementado, primeiro você deve ter propriedade da hierarquia de
aprovação e desativar o aplicativo.
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Procedimento
1. Para executar uma Importação Guiada, conclua uma das ações a seguir:
v Se você estiver importando somente dimensões, clique com o botão direito
na raiz do modelo na área de janela Design de Modelos, em seguida, clique
em Importação Guiada > Dimensões.
v Se você estiver importando um novo cubo, clique com o botão direito na raiz
do modelo na área de janela Design de Modelos, em seguida, clique em
Importação Guiada > Cubo.
2. A importação criada é salva como um processo TurboIntegrator. Insira um
nome da caixa Nome do processo.
3. Conclua uma das ações a seguir:
Tabela 10. Tipos de Origem
Objetivo

Ação

Importar um arquivoMicrosoft Excel

Selecione Arquivo no campo Tipo de Origem.
Procure o arquivo que você deseja importar.
Expanda Detalhes do arquivo.
Especifique se os dados são estruturados como uma Lista ou uma
Crosstab.
Especifique se os dados incluem rótulos da coluna.
Opcional: Especifique a planilha, linhas e colunas para uso.

Importe um arquivo de texto delimitado

Selecione Arquivo no campo Tipo de Origem.
Procure o arquivo que você deseja importar.
Expanda Detalhes do arquivo.
Especifique o Delimitador de coluna usado no arquivo de origem.
Se você desejar usar o separador decimal e o separador de
milhares para um código de idioma específico, selecione esse
código de idioma no campo Formatar.
Especifique o Qualificador de texto (caractere aspas simples).
Opcionalmente, modifique o Separador decimal e o Separador de
milhares .
Se estiver trabalhando no modo conectado e deseja planejar a
execução de um processo que importa os dados novamente,
especifique o local do arquivo a ser acessado pelo IBM Cognos
TM1 Server remoto.

Importe os dados do relatório a partir de uma lista tabular simples
que foi criada no IBM Cognos Business Intelligence e que não
contém prompts não resolvidos

Selecione Dados do Relatório do IBM Cognos no campo Tipo de
Origem.
Especifique os detalhes da conexão para o relatório no campo URI
de Gateway do Sistema. É possível testar a conexão.
Insira o local e o nome do relatório que você deseja importar no
campo Local do Relatório ou clique em Selecionar para selecionar
o relatório.

Importe uma visualização de cubo do Cognos TM1

Selecione Visualização do Cubo do IBM Cognos TM1 no campo
Tipo de Origem.
Selecione o cubo e a visualização que deseja importar.

Importe um subconjunto de dimensão do Cognos TM1
Esta opção está disponível apenas ao usar o comando Importar
Dimensões.

Selecione Subconjunto de Dimensões do IBM Cognos TM1 no
campo Tipo de Origem.
Selecione a dimensão e o subconjunto que deseja importar.

Também é possível importar a partir de uma origem de dados relacionais. Para
obter mais informações, consulte “Importando de uma Origem de Dados
Relacional” na página 103.
4. Clique em Avançar.
Por padrão, as colunas com um tipo de dado de texto são incluídas como
dimensões e as colunas com um tipo de dados numéricos são incluídas como
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medidas apenas quando você está importando um cubo. É possível alterar o
tipo de mapeamento para dimensão, nível, atributo ou medida.
Uma dimensão é um agrupamento amplo de dados relacionados sobre um
aspecto maior dos negócios. Por exemplo, você possui uma dimensão chamada
Produtos.
Um nível representa dados relacionados dentro de uma hierarquia. Por
exemplo, a dimensão Produtos contém níveis chamados Linha de Produto e
Tipo de Produto.
Um atributo é uma característica de um membro que os negócios desejam
quantificar. Por exemplo, a dimensão Produtos contém atributos chamados Cor
e Tamanho.
Uma medida é um indicador de desempenho quantificável e usada para
determinar quão bem um negócio está em operação. Por exemplo, medidas
úteis podem ser Quantidade Vendida ou Receita.
5. Conclua a Importação Guiada seguindo um destes procedimentos:
v “Importação simples de dimensões”
v “Importação simples de cubos” na página 100
v “Importação avançada de dimensões e cubos” na página 100
Conceitos relacionados:
“Gerenciando Processos” na página 137
Gerencie processos para criar, modificar e planejar como os dados são importados
e usados no IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Importação simples de dimensões
Ao definir uma origem de dados para Importação Guiada, o IBM Cognos TM1
Performance Modeler analisa os dados de origem e cria mapeamentos que
permitem criar dimensões rapidamente.

Sobre Esta Tarefa
Após definir a origem de dados, o Performance Modeler exibe uma lista de
colunas nos dados de origem na área de janela Colunas, e uma visualização de
conteúdo de cada coluna na área de janela Visualização de Dados.

Procedimento
1. Por padrão, todas as colunas na origem de dados são selecionadas para serem
importadas. Limpe ou preencha as caixas de seleção Importar na área de janela
Colunas, para que somente as colunas que deseja importar sejam selecionadas.
2. Clique em Concluir.

Resultados
Para cada coluna selecionada, o Performance Modeler cria uma nova dimensão. Se
os dados de origem incluírem rótulos da coluna, os rótulos serão usados para
nomes de dimensão. Se os dados de origem não incluírem rótulos da coluna, as
dimensões serão nomeadas coluna1, coluna2, coluna3, etc.
A Importação Guiada é salva como um processo TurboIntegrator, usando o nome
especificado quando a origem de dados foi identificada.
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Importação simples de cubos
Ao definir uma origem de dados para Importação Guiada, o IBM Cognos TM1
Performance Modeler analisa os dados de origem e cria mapeamentos que
permitem criar dimensões rapidamente, criar um cubo e importar dados no cubo.

Sobre Esta Tarefa
Após definir a origem de dados, o Performance Modeler exibe uma lista de
colunas nos dados de origem na área de janela Colunas, e uma visualização de
conteúdo de cada coluna na área de janela Visualização de Dados. O Performance
Modeler tenta identificar o conteúdo de cada coluna. Supõe-se que as colunas que
contêm sequências sejam dimensões básicas, enquanto as colunas que contêm
valores numéricos são tratadas como dimensões métricas.
Por padrão, todas as colunas na origem de dados são selecionadas para serem
importadas.

Procedimento
1. Limpe ou preencha as caixas de seleção Importar na área de janela Colunas,
para que somente as colunas que deseja importar sejam selecionadas.
2. Se uma coluna for identificada de modo errado como uma dimensão regular ou
uma dimensão de medida, limpe ou preencha a caixa de seleção Medida.
Quando a caixa de seleção Medida foi preenchida, a coluna será tratada como
uma dimensão métrica e os dados na coluna serão usados para preencher o
cubo. Quando a caixa de seleção Medida for limpa, a coluna será tratada como
uma dimensão básica.
3. Clique em Concluir.

Resultados
Para cada coluna selecionada, o Performance Modeler cria uma nova dimensão. Se
os dados de origem incluírem rótulos da coluna, os rótulos serão usados para
nomes de dimensão. Se os dados de origem não incluírem rótulos da coluna, as
dimensões serão nomeadas coluna1, coluna2, coluna3, etc.
O Performance Modeler também cria um cubo, preenche-o com dados e abre o
cubo no Cube Viewer.
A Importação Guiada é salva como um processo TurboIntegrator, usando o nome
especificado quando a origem de dados foi identificada.

Importação avançada de dimensões e cubos
A Importação guiada no IBM Cognos TM1 Performance Modeler fornece opções
avançadas que permitem customizar mapeamentos para criar diversas dimensões,
incluir níveis nas dimensões, identificar atributos e identificar ou criar medidas.
Também é possível criar um cubo a partir de mapeamentos criados.

Sobre Esta Tarefa
Após definir a origem de dados, o Performance Modeler exibe uma lista de
colunas nos dados de origem na área de janela Colunas, e uma visualização de
conteúdo de cada coluna na área de janela Visualização de Dados.

Procedimento
1. Clique em Avançado.
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2. Clique em Mostrar Propriedades. A janela Importar Dimensões exibe as áreas
de janela a seguir:
v Visualização de Dados - Mostra as colunas e o conteúdo da origem de
dados.
v Mapeamento - Mostra as colunas a serem importadas (Itens de Origem) e
permite identificar o conteúdo de uma coluna como Dimensão, Nível ou
Atributo. A área de janela Mapeamento também ilustra como as colunas na
origem (Itens de Origem Mapeados) são mapeadas para objetos (Itens de
Destino) no servidor TM1.
v Propriedades - A área de janela Propriedades permite visualizar e configurar
propriedades para um Item de Origem ou Item de Destino selecionado.
Também é possível aplicar opções Avançadas para um item selecionado.
O Performance Modeler tenta identificar as colunas que devem ser importadas
e cria mapeamentos para as colunas. É possível modificar qualquer um dos
mapeamentos criados.
A qualquer momento durante a Importação Guiada, é possível clicar em
Limpar todos os Mapeamentos para remover todos os mapeamentos. Em
seguida, você deve criar todos os mapeamentos manualmente.
3. Para modificar os mapeamentos, arraste um item da seção Itens de Origem da
área de janela Mapeamento para um novo local na seção Itens de Destino. De
modo semelhante, é possível arrastar um item de um local na seção Itens de
Destino para um novo local dentro da seção. Conforme você arrasta um item, o
cursor indica onde e como o item será eliminado. É possível arrastá-lo como
uma nova dimensão, como um nível de uma dimensão existente ou como um
atributo.
4. Se desejar incluir uma coluna calculada, conclua as seguintes ações:
a. Clique em Incluir coluna calculada.
b. Na seção Item de Origem da área de janela Propriedades, insira um nome
de Item de origem para a coluna e selecione o Tipo de Dados para a
coluna.
c. Especifique um Tipo de mapeamento para a coluna calculada.
d. Digite a expressão que define a coluna calculada no campo Expressão. As
Expressões devem terminar com um ponto-e-vírgula (;).
Por exemplo, para incluir uma coluna calculada para Nome de Funcionário
que concatena Sobrenome e Nome, defina a expressão a seguir:
v_Expression = v_Last_Name_0 | ’,’ | v_First_Name_1;
É possível também usar uma coluna calculada para renomear membros, por
exemplo, combinar nomes de origem e destino ou remover caracteres
estranhos da origem.
Por obter mais informações sobre fórmulas para a expressão, consulte o IBM
Cognos TM1 Reference Guide.
e. Clique em Visualização para visualizar os resultados da expressão.
5. Para customizar as propriedades de uma dimensão, selecione a dimensão na
seção Itens de Destino da área de janela Mapeamentos, em seguida, conclua as
ações a seguir:
a. Na seção Item de Destino da área de janela Propriedades, modifique o
Nome da dimensão e o Tipo de dimensão conforme necessário.
b. Especifique uma ação Atualizar as dimensões. Selecione Incluir os novos
elementos para conectar os novos elementos na origem a uma dimensão
existente. Selecione Preencher a dimensão novamente para reconstruir a
dimensão usando apenas os elementos presentes na origem. Selecione Não
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c.

d.
e.
f.
g.
h.

Atualizar para deixar a dimensão no estado em que se encontra sem
nenhuma atualização a partir da origem.
Se você estiver importando uma dimensão com diversos níveis e os nomes
dos membros não forem exclusivos, marque a caixa de seleção Incluir os
nomes dos elementos-pais e especifique um caracteres para o separador.
Um exemplo de membros não exclusivos no mesmo nível é a dimensão
Anos. Cada ano contém um primeiro trimestre e cada primeiro trimestre
contém Janeiro.
Um exemplo de membros não exclusivos em diferentes níveis é a Dimensão
América do Norte. Ontário é listado como cidade da Califórnia e Ontário é
listado como província do Canadá.
Selecione Usar os nomes de elementos como legendas, se eles forem
exclusivos para criar legendas padrão para cada elemento.
Para criar um membro que exibe um total para a dimensão, certifique-se de
que a caixa de seleção Criar elemento total esteja selecionada.
Para mover a dimensão na estrutura, altere o campo Índice de Dimensão.
É possível também arrastar a dimensão para um novo local.
Especifique como os membros do componente serão classificados.
Especifique como os elementos folhas ou filhos serão classificados.

6. Para modificar um nível, selecione o nível na seção Itens de Destino da área de
janela Mapeamentos.
a. Na seção Item de Destino da área de janela Propriedades, insira um nome
para o nível na caixa Nome do nível.
b. Na seção Avançado da área de janela Propriedades, selecione a Dimensão
do Proprietário para especificar a dimensão à qual esse nível pertence.
c. Para mover o nível na estrutura, altere o valor do Índice do Nível.
7. Para modificar um atributo, selecione o atributo na seção Itens de Destino da
área de janela Mapeamentos.
a. Na seção Item de Destino da área de janela Propriedades, selecione um
Tipo de atributo. Se o mapeamento da coluna para o atributo contiver
valores numéricos, o tipo de Atributo deverá ser Numérico.
Se o mapeamento da coluna para o atributo contiver texto, o tipo de
Atributo deverá ser um dos seguintes:
v Texto - Fornece informações descritivas.
v Legenda - Fornece um nome localizado para um objeto, conforme
descrito em Capítulo 7, “Localizando seu modelo”, na página 71. Uma
legenda não requer um nome exclusivo.
v Alias - Um alias pode ser usado como um nome alternativo. Cada alias
deve ser exclusivo.
b. Se você selecionar Legenda, selecione o Código de Idioma apropriado. Por
exemplo, se o mapeamento da coluna para o atributo Legenda contiver
nomes de produtos em Português do Brasil, selecione Português (Brasil)
como o código de idioma.
c. Na seção Avançado da área de janela Propriedades, selecione a Dimensão
do proprietário e o Nível do proprietário aos quais esse atributo pertence.
8. Se você iniciou a Importação Guiada clicando em Importação Guiada> Cubo,
conclua as ações a seguir para configurar o cubo. Caso contrário, prossiga com
a Etapa 9.
a. Selecione o cubo na parte superior da seção Itens de Destino da área de
janela Mapeamento.
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b. Insira um nome para o cubo na caixa Nome do cubo de destino. Esse pode
ser um nome do cubo existente ou um novo nome do cubo.
c. Se os mapeamentos não identificarem nenhuma dimensão de medida na
origem de dados, clique em Criar dimensão de medida. Se uma dimensão
de medida já estiver identificada, essa opção será desativada.
d. Selecione um comportamento de Atualização de dados para a importação.
v Incluir os dados inclui os valores da origem de dados nos valores do
cubo existente.
v Substituir os dados substitui os valores do cubo existente pela valores na
origem.
e. Para alterar a medida para uma dimensão, clique em Atributo do Membro
em Tipo de Mapeamento. O objeto se torna uma dimensão como parte do
cubo.
f. Para incluir dimensões existentes no cubo, clique em Selecionar dimensões
na seção Avançado da área de janela Propriedades.
g. Selecione as dimensões que deseja incluir, em seguida, clique em Incluir no
cubo.
9. Clique em Concluir.

Resultados
O Performance Modeler cria as dimensões, os níveis e os atributos definidos na
Importação Guiada. Se você escolheu criar um cubo, o cubo será criado também e,
opcionalmente, preenchido com dados.
A definição de importação é salva como um processo TurboIntegrator, usando o
nome especificado quando a origem de dados foi identificada.

Importando de uma Origem de Dados Relacional
Antes de importar dados de uma origem de dados relacionais, assegure que você
entenda sua origem de dados relacionais e como construir consultas SQL. Assegure
que as conexões Open Database Connectivity tenham sido definidas. Ao trabalhar
no modo conectado, é possível usar as origens de dados relacionais ODBC
definidas no servidor.

Procedimento
1. Se você estiver executando uma importação orientada, conclua uma das
seguintes ações:
v Se você estiver importando apenas dimensões, clique em Importação
Orientada > Dimensões.
v Se você estiver importando um cubo novo, clique em Importação Orientada
> Cubo.
v Se você estiver criando um processo, vá para a próxima etapa.
2. No campo Tipo de Origem, selecione Origem de Dados Relacionais (Open
Database Connectivity) e especifique os detalhes da conexão.
3. Selecione uma origem de dados relacionais Open Database Connectivity da
lista definida para seu sistema.
4. Abra o Gerador de Consultas.
Uma alternativa é digitar o SQL para a consulta.
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5. Para especificar as colunas a serem usadas na consulta para obter dados,
clique na guia Visualização de Dados e arraste as colunas ou tabelas do
campo Metadata Explorer para a grade.
É possível incluir as próprias colunas ou tabelas. A consulta usa as colunas
incluídas diretamente na grade para obter dados. A consulta também usa as
colunas que pertencem às tabelas incluídas na grade.
6. Para criar junções com base em relacionamentos entre colunas nas tabelas,
clique na guia Diagrama de Consulta e execute as seguintes ações:
a. Arraste tabelas do campo Metadata Explorer para o diagrama.
A consulta usa as tabelas incluídas no diagrama para conectar outras
tabelas. A consulta não usa as colunas que pertencem a essas tabelas para
obter dados.
b. Selecione os itens para o relacionamento e clique no ícone Criar
.
Relacionamento
c. Especifique a cardinalidade para o relacionamento.
A cardinalidade é usada para evitar contagem dupla de dados de fatos,
para suportar junções em loop comuns em modelos de esquema em
estrela, para otimizar acesso ao sistema de origem de dados subjacente e
para identificar itens que se comportam como fatos ou dimensões.
Para obter mais informações sobre relacionamentos e cardinalidade, consulte o
IBM Cognos Framework Manager User Guide que está disponível aquipágina de
boas-vindas do IBM Knowledge Center Cognos Business Intelligence
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEP7J/welcome) na seção
em PDF.
7. Para editar a consulta SQL manualmente, clique na guia Visualização de SQL.
As ações executadas na guia Visualização de Dados ou na guia Diagrama de
Consulta são refletidas na guia Visualização de SQL.
8. Se estiver satisfeito com a consulta, clique em OK.
9. Para visualizar os dados retornados pela consulta criada manualmente ou no
Gerador de Consultas, clique em Atualizar.
10. Se quiser mapear as dimensões, clique em Avançar.
Para obter informações sobre mapeamento, consulte “Definindo uma origem
de dados” na página 97.
11. Se estiver satisfeito com as configurações, clique em Concluir.

Resultados
Se você executou uma importação orientada, os dados de origem serão
importados, mapeados para dados de destino e incluídos na área de janela Design
de Modelo. Além disso, as suas ações são salvas como um processo que aparece na
área de janela Design de Modelo.
Se você criou um processo, ele aparecerá como um objeto na área de janela Design
do Modelo e não será executado até você chamá-lo explicitamente.

O que Fazer Depois
É possível modificar o processo editando seus procedimentos ou programar o
processo como parte de uma tarefa de organização.
Conceitos relacionados:
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“Gerenciando Processos” na página 137
Gerencie processos para criar, modificar e planejar como os dados são importados
e usados no IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Importando de uma Origem de Dados do Subconjunto
Um subconjunto pode ser usado como origem de dados para um novo processo.

Procedimento
1. No campo Tipo de Origem, selecione Subconjunto de Dimensões IBM
Cognos TM1.
2. No campo Dimensão, selecione a dimensão da lista de dimensões.
3. No campo Subconjunto, selecione o subconjunto da lista de subconjuntos.
4. Clique na guia Mapas e marque Importar Apenas Dimensão.
5. Para customizar as propriedades de uma dimensão, selecione o título do item
no campo Visualização de Dados e conclua as seguintes ações:
a. Expanda Mapeamento Avançado para exibir todas as propriedades.
b. Para alterar o nome das dimensões, clique na dimensão em Mapeamento
Avançado e digite o novo nome no campo Nome da Dimensão.
c. Se estiver importando uma dimensão com diversos níveis e os nomes de
membros não forem exclusivos, selecione a caixa de seleção Qualificar
nomes de membros e especifique um caractere para o separador.
Se os nomes dos membros forem todos exclusivos, limpe a caixa de seleção
Qualificar nomes dos membros.
Um exemplo de membros não exclusivos no mesmo nível é a dimensão
Anos. Cada ano contém um primeiro trimestre e cada primeiro trimestre
contém Janeiro.
Um exemplo de membros não exclusivos em diferentes níveis é a Dimensão
América do Norte. Ontário é listado como cidade da Califórnia e Ontário é
listado como província do Canadá.
d. Para criar um membro que exibe um total para a dimensão, certifique-se de
que a caixa de seleção Criar elemento total esteja selecionada.
e. Para mover a dimensão na estrutura, altere o campo Índice de Dimensão.
É possível também arrastar a dimensão para um novo local.
f. Especifique como os membros consolidados serão classificados.
g. Especifique como a folha, ou filho, membros serão classificados.
h. Especifique como atualizar o cubo. Novos valores podem ser incluídos aos
valores existentes ou valores novos podem substituir os valores existentes.
6. Para compilar o script do processo, clique na guia Avançado e clique na guia
Prólogo.
7. Salve e feche o processo.
8. Clique com o botão direito no processo recém criado, clique em Executar
Processo e clique em OK.

Resultados
A nova dimensão é mostrada no diretório-raiz.

Capítulo 10. Importando e Transferindo os Dados

105

Transferência de Objetos Modelos e Aplicativos
É possível transferir elementos de modelo para atualizar, por exemplo, um cubo ou
aplicativo existente. Também é possível transferir dimensões do IBM Cognos
Business Viewpoint para um ambiente do IBM Cognos TM1 e vice-versa.
Use o Editor de Especificação de Transferência para copiar objetos modelos de um
ambiente do IBM Cognos TM1 em outro e gerenciar quaisquer mudanças nos
elementos de modelo ou aplicativos. Por exemplo, talvez você queira transferir os
objetos de um modelo quando você tiver um ambiente de temporariedade que é
usado para teste de desempenho e quando quiser mover os objetos desse ambiente
para um ambiente de produção. Alternativamente, talvez você queira criar
diferentes versões de seu modelo para distribuir para usuários corporativos ou
analistas.

Criação das Especificações de Transferência
Entender os relacionamentos entre objetos e determinar quais objetos mover do
ambiente de origem podem ser tarefas difíceis para os usuários que não são
modeladores. Quando você inicia a operação de transferência, a seleção de objetos
feita pode ser salva para uma especificação de transferência repetir a operação de
transferência posteriormente. Os usuários que não são modeladores podem
executar essa especificação e evitar a repetição da tarefa de seleção dos mesmos
objetos modelo.

Análise de Impacto de uma Transferência
Se o ambiente de destino foi preenchido anteriormente com objetos modelo,
quando você mover um objeto modelo do ambiente de origem para o ambiente de
destino, a diferença na estrutura do modelo será indicada na coluna Ação na
visualização do Editor de Especificação de Transferência. Essa visualização fornece
um resumo de como os objetos modelos se ajustam ao ambiente de destino do IBM
Cognos TM1. Por exemplo, é possível identificar rapidamente quais objetos estão
sendo incluídos em uma dimensão ou cubo e quais objetos estão sendo atualizados
ou removidos da seleção inicial.

Transferência dos Dados do Cubo
Quando você transfere de um ambiente do IBM Cognos TM1, é possível escolher a
transferência apenas de objetos de seus modelos ou a transferência de objetos e
dados do cubo relacionados. Mesmo que seja possível mover dados, não use a
configuração na propriedade Transferir Dados no Editor de Especificação de
Transferência para mover volumes de dados, como transações de vendas, nos
ambientes. Em vez disso, use um Processo de TI ou assistente de Importação para
importar dados de origem no sistema de destino. Transferir Dados é usado melhor
quando você quer mover metadados, como taxas de moeda, que são usados para
derivar outros dados no cubo.

Automação do Processo de Transferência
Quando sua seleção de objetos para transferência é salva em uma especificação de
transferência, é possível criar um arquivo em lote para executar essa especificação
em um horário planejado sem intervenção.
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Transferência de objetos modelos entre Ambientes do IBM
Cognos TM1
Use o comando Transferir para Fora para copiar elementos de modelo selecionando
objetos de um ambiente de origem do IBM Cognos TM1 e copiando-os em um
ambiente de destino do IBM Cognos TM1. É possível controlar o tipo e o número
de objetos modelos que são transferidos para o ambiente de destino.
A especificação de transferência inclui os objetos selecionados e os objetos que são
requeridos por eles.
Se você usar um ambiente de desenvolvimento para modificar e testar um
aplicativo, é possível transferir as mudanças feitas para um diretório de destino. O
conteúdo no diretório de destino estará pronto para ser transferido para um
ambiente de produção quando as mudanças forem concluídas.
Uma transferência seletiva fornece os benefícios a seguir:
v O servidor não é interrompido.
v É possível selecionar apenas os objetos que você sabe que foram alterados.
Entender a lógica de negócios do aplicativo reduz os erros que podem ser
gerados durante o processo de transferência.

Transferindo objetos modelos de um Ambiente do IBM Cognos
TM1
Use o comando Transferir para Fora para copiar os objetos selecionados de um
ambiente de desenvolvimento do IBM Cognos TM1 para um ambiente de
produção de destino.

Sobre Esta Tarefa
É possível copiar mudanças feitas em elementos de aplicativo ou modelo em um
ambiente de origem para um diretório de destino antes de elas serem transferidas
para um ambiente de destino.
É
v
v
v
v

possível transferir os objetos modelos a seguir:
cubos
exibições
dimensões
subconjuntos

v
v
v
v

links
processos
tarefas de organização de processos
pontuações

Embora seja possível transferir cálculos de cubo, eles não são objetos modelos
primários que podem ser selecionados da origem do TM1. O cálculo é considerado
os metadados que são transferidos junto com o cubo ou visualização.
É possível usar o comando Incluir Dependências para incluir objetos relacionados
a outros objetos. Por exemplo, uma dimensão faz parte da estrutura de um cubo.
Se uma dimensão for incluída, isso afetará a estrutura do cubo. Se você não estiver
familiarizado com os objetos, use esse comando para assegurar que todos os
objetos necessários sejam copiados no ambiente de destino. A inclusão de
dependências aumenta a probabilidade de uma atualização bem-sucedida.
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Procedimento
1. Na área de janela Design de Modelos, selecione todos os objetos que deseja
transferir.

2.
3.
4.

5.

Dica: Pressione Ctrl e clique ou pressione Shift e clique para selecionar vários
itens.
Clique com o botão direito do mouse na seleção e clique em Transferir para
Fora.
Para copiar seus elementos de modelo em um diretório antes de transferir para
um ambiente de destino, em Destino da Transferência, clique em Arquivos.
Na janela Selecionar Pasta, acesse o diretório no qual deseja salvar a
especificação de transferência e clique em OK.
O diretório padrão é target_drive:\Users\your_user_name\AppData\Roaming\
IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
Uma visualização da transferência é exibida no Editor de Especificação de
Transferência. A operação Transferir para Fora analisa os dependentes dos
objetos selecionados que são necessários e os exibe na área de janela Destino. A
área de janela Origem exibe objetos modelos que podem ser incluídos na
seleção inicial de objetos.
A árvore na área de janela Destino inclui uma mesclagem de conteúdo novo,
atualizado e existente. Se o ambiente de destino tiver conteúdo existente, a
coluna Ação fornece detalhes sobre como as mudanças afetam o ambiente de
destino. Por padrão, uma visualização concisa das mudanças é exibida. Para
mostrar todos os objetos modelo, clique em Mostrar Todos.
Para incluir mais elementos do sistema de origem, na área de janela Origem,
clique no objeto na árvore e clique em Incluir.
Dica: Clique em Incluir somente se estiver familiarizado com a estrutura do
modelo e souber exatamente quais objetos deseja transferir ou se quiser
transferir apenas os objetos que foram alterados. Por exemplo, se você alterou
uma definição de subconjunto em uma dimensão grande, será possível
transferir essa mudança específica sem transferir toda a dimensão.

6. Para incluir todos os objetos dependentes relacionados a um objeto modelo, na
área de janela Origem, selecione o objeto que deseja transferir e clique em
Incluir Dependências.
O objeto e seus dependentes são incluídos na árvore Destino.
7. Para transferir dados da célula para uma visualização, selecione a visualização
e na área de janela Propriedades, configure a propriedade Transferir Dados
como Sim.
8. Para registrar suas seleções na pasta especificada na etapa 4, clique em
Transferir.

O que Fazer Depois
É possível transferir esses objetos para um ambiente de destino a partir do
diretório de destino ou criar uma especificação de transferência para automatizar o
processo de transferência.
“Transferindo Objetos Modelos para um Ambiente do IBM Cognos TM1” na
página 109
Após objetos modelos serem transferidos de um ambiente de origem para um
diretório de retenção, é possível transferir os objetos do diretório para um
ambiente de destino. Os objetos são transferidos entre os ambientes para
atualizarem cubos e aplicativos existentes.
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“Criando uma Especificação de Transferência” na página 115
Salve sua seleção de objetos modelos para uma especificação de transferência
para que outros administradores possam ser envolvidos no processo de
transferência.

Transferindo Objetos Modelos para um Ambiente do IBM Cognos
TM1
Após objetos modelos serem transferidos de um ambiente de origem para um
diretório de retenção, é possível transferir os objetos do diretório para um
ambiente de destino. Os objetos são transferidos entre os ambientes para
atualizarem cubos e aplicativos existentes.

Sobre Esta Tarefa
Quando você transfere uma especificação de transferência do archive de
transferência, os efeitos que isso terá no ambiente de destino são indicados na
coluna Ações da área de janela Destino.
Por exemplo, suponha que três objetos modelos foram removidos e quatro objetos
foram incluídos após a especificação de transferência ser transferida do ambiente
de origem. Quando você transfere a mesma especificação do archive de
transferência, a coluna Ação indica que os três objetos estão incluídos e os quatro
novos objetos foram removidos da árvore de destino. Essa análise automática ajuda
a entender como as mudanças afetam o ambiente de destino e, possivelmente, a
modificar suas seleções antes de continuar com a transferência.

Procedimento
1. Para se conectar ao servidor de destino, clique no ícone do menu Ações
clique em Conectar.

e

2. Na janela Selecionar um Servidor TM1, clique no ambiente de destino.
3. Na área de janela Design de Modelos, clique com o botão direito do mouse no
objeto admin_host:server_name de nível superior e clique em Transferir para
Dentro.
4. Na janela Origem da Transferência, clique em Arquivos.
5. Na janela Selecionar Pasta, acesse a pasta que contém a especificação de
transferência e clique em OK.
Dica: O diretório padrão é target_drive:\Users\your_user_name\AppData\
Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
Uma visualização da transferência é exibida no Editor de Especificação de
Transferência. A operação Transferir para Dentro analisa os dependentes dos
objetos selecionados que são necessários e os exibe na área de janela Destino. A
área de janela Origem exibe objetos modelos que podem ser incluídos na
seleção inicial de objetos.
A árvore na área de janela Destino inclui uma mesclagem de conteúdo novo,
atualizado e existente. Se o ambiente de destino tiver conteúdo existente, a
coluna Ação fornece detalhes sobre como as mudanças afetam o ambiente de
destino. Por padrão, uma visualização concisa das mudanças é exibida. Para
mostrar todos os objetos modelo, clique em Mostrar Todos.
6. Para alterar objetos modelo, conclua uma ou mais das tarefas a seguir:
v Para incluir mais elementos do ambiente TM1 de origem, na área de janela
Origem, selecione o elemento e clique em Incluir.
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v Para remover um elemento da seleção que está pronto para transferência, na
área de janela Destino, selecione o elemento e clique em Remover.
v Para transferir dados da célula para uma visualização, na área de janela
Origem ou Destino, selecione a visualização do cubo que deseja atualizar e
na área de janela Propriedades, configure a propriedade Transferir Dados
como Sim.
Importante: Se você alterou dados da célula no ambiente de destino, as
mudanças feitas serão sobrescritas pelos dados da célula que estão incluídos
na operação de transferência atual.
7. Quando estiver satisfeito com suas mudanças, clique em Transferir.
Os objetos importados e as atualizações relacionadas são exibidos na área de
janela Design de Modelos.

Transferência de Aplicativos entre Ambientes do IBM Cognos
TM1
Transferir um aplicativo para movê-lo de um ambiente para outro.
Quando você transfere um aplicativo, os itens a seguir são movidos:
v Objetos do servidor IBM Cognos TM1
v Definição do aplicativo IBM Cognos TM1
A transferência de um aplicativo do IBM Cognos TM1 Performance Modeler é
diferente da exportação e importação de um aplicativo do portal do Cognos TM1
Applications. Ao exportar um aplicativo a partir do portal, apenas a definição do
aplicativo é movida; os objetos do servidor Cognos TM1 não são exportados.
Ao transferir um aplicativo, os dados do cubo não são movidos. No entanto, é
possível mover dados selecionando visualizações do cubo.

Transferindo Aplicativos de um Ambiente do IBM Cognos TM1
Transfira um aplicativo de um ambiente do IBM Cognos TM1 para outro ambiente.

Antes de Iniciar
Antes de poder transferir um aplicativo, é necessário projetar e implementar o
aplicativo ao concluir as tarefas a seguir:
v Crie um aplicativo

.

.
v Defina as visualizações do aplicativo
v Defina uma hierarquia de aprovação, se aplicável.
v Selecione os sistemas do cliente padrão a serem usados com o aplicativo.
v Valide

e implemente

o aplicativo.

v Designe direitos do grupo de usuários
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ao aplicativo.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Aplicativo, clique com o botão direito do mouse
.
no aplicativo e selecione Transferir Aplicativo
2. Na janela Selecionar Pasta, escolha o diretório de destino no qual deseja salvar
a definição de aplicativo e clique em OK.
O Editor de Especificação de Transferência exibe uma visualização da definição
do aplicativo que está pronta para transferência. É possível continuar refinando
a definição.
3. Para alterar a definição do aplicativo, conclua uma ou mais tarefas a seguir:
v Para incluir um objeto do ambiente do TM1 de origem, na área de janela de
Origem, selecione o objeto e clique em Incluir.
v Para remover um objeto da seleção que está pronto para transferência, na
área de janela Destino, selecione o objeto e clique em Remover.
v Para importar dados do cubo, na área de janela Origem ou Destino, selecione
a visualização de cubo que deseja atualizar e na área de janela Propriedades,
configure a propriedade Transferir Dados como Sim.
Importante: Se você alterou os dados da célula no sistema de destino, as
mudanças feitas serão sobrescritas nos dados da célula que estão incluídos na
transferência atual.
4. Copie o conteúdo da pasta de destino em seu computador para o ambiente do
IBM Cognos TM1 de destino.

Transferindo Aplicativos para um Ambiente do IBM Cognos TM1
Transfira um aplicativo para promover mudanças de modelagem de outro
ambiente do IBM Cognos TM1.

Antes de Iniciar
Primeiro você deve projetar, implementar e finalmente transferir um aplicativo do
ambiente do IBM Cognos TM1. Quando transfere um aplicativo de um ambiente
de origem do TM1, você está importando mudanças de modelagem no seu
ambiente sem precisar encerrar o servidor. No entanto, você deve desativar
quaisquer aplicativos no ambiente de destino antes de começar.

Procedimento
1. Na área de janela Design de Modelos, clique com o botão direito do mouse no
objeto admin_host:server_name de nível superior e clique em Transferir para
.
Dentro
2. Na Origem da Transferência, clique em Arquivos.
3. Na janela Selecionar Pasta, clique na pasta Transferir Archive e clique em OK.
O Editor de Especificação de Transferência exibe uma visualização da definição
do aplicativo que está pronta para transferência. É possível continuar refinando
a definição.
4. Para alterar a definição do aplicativo, conclua uma ou mais tarefas a seguir:
v Para incluir um objeto do ambiente do TM1 de origem, na área de janela
Origem, selecione o objeto e clique em Incluir.
v Para remover um objeto da seleção que está pronto para transferência, na
área de janela Destino, selecione o objeto e clique em Remover.
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v Para importar dados do cubo, na área de janela Origem ou Destino, selecione
a visualização de cubo que deseja atualizar e na área de janela Propriedades,
configure a propriedade Transferir Dados como Sim.
Importante: Se você alterou os dados da célula no sistema de destino, as
mudanças feitas serão sobrescritas nos dados da célula que estão incluídos na
transferência atual.
5. Ao concluir suas alterações, clique em Transferir.
Os objetos importados e as atualizações relacionadas são exibidos na área de
janela Design de Modelos. Ative o aplicativo para que os usuários possam
começar a usá-lo.

O que Fazer Depois
É possível iniciar a modelagem usando os objetos importados.

Transferindo Hierarquias para e do IBM Cognos Business
Viewpoint
Para dimensões que são atualizadas regularmente no IBM Cognos Business
Viewpoint, talvez você queira gerenciar algumas das mudanças em um sistema
externo, como um sistema IBM Cognos TM1. Use a funcionalidade de transferência
no IBM Cognos Performance Modeler para mover objetos da dimensão, como as
hierarquias, para e do IBM Cognos Business Viewpoint.

Configurando o Cognos TM1 Application Service para Cognos
Business Viewpoint
Para transferir dados do IBM Cognos Business Viewpoint, você deve editar o
arquivo de configuração para o IBM Cognos TM1 Application Service. Quando
você especifica o uso e o local do Cognos Business Viewpoint, ele fica disponível
como origem e destino de transferência.

Antes de Iniciar
Dependendo da versão do sistema operacional Windows, é necessário ser um
usuário administrador ou um usuário com privilégios de administrador para
modificar o arquivo de configuração.

Procedimento
1. Em um editor de texto, abra o arquivo de configuração fpmsvc_config.xml no
diretório Program Files\ibm\cognos\tm1\webapps\pmpsvc\WEB-INF\
configuration.
2. Configure o parâmetro businessViewpoint enabled como true.
3. Especifique a URL para o IBM Cognos Business Viewpoint no parâmetro
uri="http://localhost:9410/bv"/, em que localhost é o nome do servidor no
qual o IBM Cognos Business Viewpoint está instalado.
4. Salve o arquivo de configuração.
5. Reinicie o serviço de Aplicativos do TM1.
6. Inicie o Cognos TM1 Performance Modeler.
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Resultados
Quando você usa o comando Transferir para Dentro ou Transferir para Fora, o
IBM Cognos Business Viewpoint fica disponível como um sistema de origem ou de
destino.

Transferindo Hierarquias do IBM Cognos Business Viewpoint
Quando você transfere hierarquias do IBM Cognos Business Viewpoint, as
hierarquias são importadas em dimensões existentes no IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

Antes de Iniciar
Você deve usar IBM Cognos Business Viewpoint versão 10.1.1 ou posterior.
Cognos TM1 Performance Modeler deve estar apto para se conectar ao servidor
IBM Cognos Business Viewpoint. A URL para o Cognos Business Viewpoint está
definida no arquivo de configuração fpmsvc_config.xml.

Procedimento
1. Na área de janela Design de Modelos, clique com o botão direito do mouse na
pasta de níveis mais alto e clique em Transferir para Dentro.
2. Em Origem da Transferência, clique em IBM Cognos Business Viewpoint e
clique em OK.
A opção IBM Cognos Business Viewpoint só estará disponível se a URL para
o sistema foi especificada.
3. Se for solicitado, insira suas credenciais de segurança para acessar o IBM
Cognos Business Viewpoint.
Uma visualização da transferência é exibida no Editor de Especificação de
Transferência. A área de janela Origem exibe hierarquias que podem ser
incluídas na seleção de destino.
4. Para alterar a seleção das hierarquias, conclua uma ou mais das tarefas a
seguir:
v Para incluir mais versões das hierarquias a partir do IBM Cognos Business
Viewpoint de origem, na área de janela Origem, selecione uma versão de
uma hierarquia, incluindo todos os subconjuntos filhos, e clique em Incluir.
É possível selecionar várias hierarquias, mas só é possível selecionar uma
hierarquia por dimensão.
v Para remover uma versão da seleção que está pronta para transferência, na
área de janela Destino, selecione a versão e clique emRemover.
5. Revise a seleção feita e clique em Transferir para mover as hierarquias do IBM
Cognos Business Viewpoint para um ambiente de destino do IBM Cognos TM1.

Transferindo Hierarquias para o IBM Cognos Business Viewpoint
É possível transferir dimensões para o IBM Cognos Business Viewpoint como
hierarquias.

Antes de Iniciar
Você deve usar IBM Cognos Business Viewpoint versão 10.1.1 ou posterior.
Cognos TM1 Performance Modeler deve estar apto para se conectar ao servidor
IBM Cognos Business Viewpoint. A URL para o Cognos Business Viewpoint está
definida no arquivo de configuração fpmsvc_config.xml.
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Procedimento
1. Na área de janela Design de Modelos, clique com o botão direito do mouse na
pasta de nível superior e clique em Transferir para Fora.
2. No Destino da Transferência, clique em IBM Cognos Business Viewpoint e
clique em OK.
A opção IBM Cognos Business Viewpoint só estará disponível se a URL para
o sistema foi especificada.
3. Se for solicitado, insira suas credenciais de segurança para acessar o IBM
Cognos Business Viewpoint.
Uma visualização da transferência é exibida no Editor de Especificação de
Transferência. A área de janela Origem exibe hierarquias que podem ser
incluídas na seleção inicial.
4. Para alterar a seleção das hierarquias, conclua uma ou mais das tarefas a
seguir:
v Para incluir mais versões das hierarquias a partir do ambiente de origem do
TM1, na área de janela Origem, selecione uma versão de uma hierarquia,
incluindo todos os subconjuntos filhos, e clique em Incluir.
É possível selecionar várias hierarquias, mas só é possível selecionar uma
hierarquia por dimensão.
v Para remover uma versão da seleção que está pronta para transferência, na
área de janela Destino, selecione a versão e clique em Remover.
5. Revise a seleção feita e clique em Transferir para transferir as hierarquias do
sistema IBM Cognos TM1 para o IBM Cognos Business Viewpoint.

O que Fazer Depois
É possível importar as hierarquias em uma nova dimensão no IBM Cognos
Business Viewpoint.

Especificações de Transferência
A especificação de transferência é uma seleção de objetos modelo, como elementos
de um modelo e definições de aplicativo, que podem ser usados para transferir
conteúdo entre sistemas IBM Cognos TM1 ou IBM Cognos Business Viewpoint. As
especificações de transferência são salvas para uso futuro para que outros
administradores do TM1 possam executar a especificação para atualizar cubos ou
aplicativos no ambiente de destino.
Os usuários que não são administradores ou modeladores, mas que estão
autorizados a executar uma transferência, podem usar a especificação de
transferência para mover objetos modelos ou dimensões. Os usuários que executam
a especificação não precisam conhecer lógica de negócios do aplicativo ou
relacionamentos dependentes entre objetos. Por esse motivo, o uso da especificação
de transferência arquivada facilita o processo de transferência.
Quando você cria uma especificação de transferência, é possível concluir as tarefas
a seguir:
v Modificar a especificação de transferência para que ela reflita quaisquer
atualizações nos objetos modelos ou definições de aplicativo.
v Criar um arquivo em lote para automatizar a transferência baseada na
especificação de transferência.
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Criando uma Especificação de Transferência
Salve sua seleção de objetos modelos para uma especificação de transferência para
que outros administradores possam ser envolvidos no processo de transferência.

Sobre Esta Tarefa
Os administradores podem executar a especificação de transferência para que não
precisem selecionar repetidamente os objetos modelos ou aplicativos para transferir
a estrutura. Ao usarem essa especificação, os usuários não precisam entender
completamente a lógica de negócios do modelo para transferirem conteúdo com
sucesso de um sistema para outro.

Procedimento
1. Na área de janela Design de Modelos, selecione todos os objetos que deseja
transferir, clique com o botão direito do mouse nos itens selecionados e, em
seguida, clique em Transferir para Fora.
2. Na janela Destino da Transferência, clique em Arquivos.
3. Na janela Selecionar Pasta, selecione o diretório no qual deseja salvar sua
especificação de transferência e clique em OK.
O diretório padrão é \Users\your_user_name\AppData\Roaming\IBM\Cognos
Performance Modeler\Transfer.
O processo de Transferência para Fora analisa os dependentes dos objetos
selecionados que são requeridos pelo cubo. Ele cria uma visualização e exibe os
resultados em uma nova guia que é rotulada Transferência Não Nomeada. Na
visualização da transferência, a área de janela Origem exibe objetos modelos
que podem ser incluídos em seus objetos selecionados anteriormente.
A área de janela Destino exibe objetos e seus dependentes que estão prontos
para transferência. A árvore de destino inclui uma mesclagem de conteúdo
novo, atualizado e existente. A coluna Ação mostra como as mudanças afetam
o ambiente de destino. Por padrão, uma visualização concisa das mudanças é
exibida. Para mostrar todos os objetos modelo, clique em Mostrar Todos.
4. Para salvar sua especificação de transferência, clique em Salvar.
5. Em Salvar Transferência na Pasta, insira o nome da pasta na qual a
especificação de transferência é salva.
A especificação de transferência é exibida na área de janela Design da
Transferência.

O que Fazer Depois
Outros administradores ou modeladores podem usar esse arquivo para executar o
processo de transferência a qualquer momento, sem a necessidade de repetir a
seleção de objetos. Os administradores também podem planejar o processo de
transferência para ser executado em intervalos definidos criando um arquivo em
lote que execute a especificação de transferência.

Modificando uma Especificação de Transferência
Após salvar uma especificação de transferência para sua transferência, talvez você
queira alterá-la para refletir atualizações no design de elementos de modelo e
aplicativos.
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Procedimento
1. Na área de janela Design de Transferência, clique com o botão direito do mouse
na pasta que contém a especificação de transferência que deseja modificar e
clique em Abrir.
Uma visualização dos objetos modelos que estão prontos para transferência é
exibida no Editor de Especificação de Transferência.
2. Faça uma ou mais das mudanças a seguir:
v Para incluir mais elementos do ambiente de origem, na área de janela
Origem, clique no objeto na árvore e clique em Incluir.
Dica: Clique em Incluir somente se estiver familiarizado com a estrutura do
modelo e souber exatamente quais objetos deseja transferir. Por exemplo, se
você alterou uma definição de subconjunto em uma dimensão grande, será
possível transferir essa mudança específica sem transferir toda a dimensão.
v Para incluir todos os objetos dependentes relacionados a um objeto modelo,
na área de janela Origem, selecione o objeto que deseja transferir e clique em
Incluir Dependências.
O objeto e suas dependências são incluídos na árvore Destino.
v Para transferir dados da célula para uma visualização, selecione a
visualização e na área de janela Propriedades, configure a propriedade
Transferir Dados como Sim.
3. Quando estiver satisfeito com suas mudanças, clique em Salvar.

Automatizando a Transferência Usando a Especificação de
Transferência
Use a linha de comandos para automatizar a transferência de objetos modelos
entre ambientes do IBM Cognos TM1. A especificação de transferência predefinida
é usada para guiar a operação de transferência automatizada.

Antes de Iniciar
Para executar o processo de transferência usando a linha de comandos, primeiro
você deve criar a especificação de transferência.

Sobre Esta Tarefa
Para a execução do arquivo em lote, os componentes do Performance Modeler
requerem um arquivo java.exe de 32 bits que está no diretório
installation_directory\tm1_64\bin\jre\6.0\bin.
O arquivo .jar requerido para a execução do arquivo em lote está no diretório
installation directory\tm1_64\webapps\pmpsvc\rcp_updates\plugins.
Quando você usa o comando Gerar Arquivo em Lote, um arquivo de comando é
criado para que seja possível executá-lo por meio da linha de comandos. É possível
automatizar o processo de transferência usando um utilitário de planejamento para
executar o arquivo em lote em determinadas data e hora.

Procedimento
1. Para criar o arquivo em lote, conclua as etapas a seguir:
a. Clique no ícone do Menu Ações
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e clique em Transferir Design.

b. Na área de janela Transferir Design, clique com o botão direito do mouse na
especificação de transferência e clique em Gerar Arquivo em Lote.
Um arquivo de comando é gerado e salvo no diretório target_drive:\
Users\your_user_name\AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance
Modeler\Transfer\transfer specification folder\scripts\.
2. Para substituir os parâmetros de origem e de destino, use -S para o ambiente
de origem e -T para o ambiente de destino.
Por exemplo,na linha a seguir os detalhes do servidor IBM Cognos TM1 de
origem são substituídos: java.exe -jar
com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID -Spwd=password
-Sserver=source_server_name -file "transfer_specification.json"
3. Para executar o arquivo em lote, dê um clique duplo no arquivo de comando.
O ambiente do IBM Cognos TM1 de destino é atualizado com base nos objetos
incluídos na especificação de transferência.
“Criando uma Especificação de Transferência” na página 115
Salve sua seleção de objetos modelos para uma especificação de transferência
para que outros administradores possam ser envolvidos no processo de
transferência.
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Capítulo 11. Projetando e Implementando Aplicativos e
Gerenciando Direitos
A janela Design do Aplicativo inclui uma ferramenta para guiá-lo por meio do
processo de definição de dados, grupos e funções que cada membro do fluxo de
trabalho de planejamento precisa contribuir para seus objetivos financeiros.
Antes que um aplicativo possa ser usado, você deve definir grupos de usuários e
direitos para os grupos de usuários, dependendo da estrutura de relatórios e do
tipo de aplicativo.
Para um usuário trabalhar com o aplicativo implementado, etapas adicionais são
necessárias no portal dos Aplicativos do IBM Cognos TM1.
Os Aplicativos do IBM Cognos TM1 são uma boa opção quando um alto grau de
formatação é necessário ou quando você não deseja instalar o componente IBM
Cognos Insight na máquina local. Os Aplicativos do Cognos TM1 oferecem a
formatação rica fornecida por planilhas da web, além de fatias e outras navegações
detalhadas dos dados do cubo.
O IBM Cognos Insight oferece uma experiência flexível e interativa com opção de
modos distribuídos ou conectadas. Em seu modo distribuído, o Cognos Insight usa
um layout de tela interativo para aplicativos de planejamento e análise que fornece
navegação e descoberta responsivas e rápidas. Como o cálculo e o processamento
de consulta em uma arquitetura distribuída ocorrem localmente apenas após a
divisão de downloads de dados, os administradores podem implementar
aplicativos do Cognos Insight para mais usuários distribuídos a partir do mesmo
hardware de servidor central.

Projetar e Implementar um Aplicativo
É possível criar e editar mais de um aplicativo ao mesmo tempo, e é possível criar
mais de um tipo de aplicativo.
Para construir um aplicativo, você deve ter um cubo válido.
Use a janela Design do Aplicativo para definir o tipo de aplicativo e visualizações
a serem incluídas no aplicativo. É possível também visualizar e configurar
propriedades para seu aplicativo, visualizações e tipo de aplicativo. A janela de
design Novo Aplicativo inclui estas etapas principais na criação de um aplicativo:
v Definindo o tipo de aplicativo
v Definindo as visualizações e planilhas da web
v Definindo a Hierarquia de Aprovação
v Definindo os direitos
Os tipos de aplicativo que podem ser criados são:
v Aprovação, uma representação da aprovação ou da estrutura de relatório de
negócios, do departamento ou da empresa. O tipo de aprovação hierárquica
auxilia o usuário com o fluxo de trabalho.
v Central, nenhuma hierarquia de aprovação; usado por um pequeno grupo de
usuários que compartilham igualmente a tarefa de execução do planejamento
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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central ou da análise. Tomar a propriedade é uma opção, não é forçado como
nos outros tipos de aplicativos. Os modeladores também podem impedir que a
opção de tomar a propriedade seja oferecida.
v Responsabilidade, baseado na hierarquia de aprovação, mas o usuário não pode
submeter um nó para bloqueá-lo. Para ser usado por clientes que usam
previsões de rolagem ou processos de planejamento contínuo em que não há
nenhuma data de encerramento definida.

Criando um Novo Aplicativo
Um novo aplicativo de todos os tipos pode ser criado usando o IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Aplicativo, clique com o botão direito do mouse
na pasta Aplicativo e clique em Novo > Novo Aplicativo.
2. Digite o nome para o aplicativo de sua escolha.
3. No menu suspenso, selecione o tipo de aplicativo.
Tipo de Aplicativo

Descrição

Aprovação

Com base em uma estrutura de relatórios.
Depois que uma alteração foi submetida, o
relatório é bloqueado para qualquer outra
alteração até a pessoa que aprova tenha
rejeitado a alteração.

Central

Nenhuma estrutura de relatórios. Todos os
usuários têm direitos iguais e as mudanças
não podem ser bloqueadas.

Responsabilidade

Com base em uma estrutura de relatórios.
As mudanças podem ser feitas sem que
precisem ser enviadas e aprovadas.

4. Clique em OK.
5. Salve o aplicativo.

O que Fazer Depois
É possível incluir visualizações ou planilhas da web no aplicativo.

Definindo Visualizações do Aplicativo
Após a criação do aplicativo, é possível definir as visualizações que serão usadas
no aplicativo.

Sobre Esta Tarefa
As visualizações usadas no aplicativo devem existir na área de janela Objetos do
TM1 antes de ser possível incluir as visualizações no aplicativo. Consulte o IBM
Cognos TM1 Developer Guide. Cada visualização tem duas propriedades para ajudar
o usuário:
v Texto de Ajuda, é mostrado quando um usuário clica na opção Visualização >
Ajuda ao trabalhar com uma visualização nos Aplicativos do IBM Cognos. Esta
propriedade exibe instruções ou informações para ajudar os usuários a inserir
dados na visualização. O texto de ajuda inserido também está disponível na
página de fluxo de trabalho.
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v Nome da Guia, o nome exibido na guia da visualização no cliente. Modifique
esta propriedade se desejar que a guia exiba texto diferente do nome da
visualização.

Procedimento
1. Na área de janela Design, clique na pasta Visualizações.
2. Na área de janela Objetos do TM1, expanda a pasta Cubos e o cubo que
contém a visualização que você deseja incluir em seu aplicativo.
3. Clique na visualização que você deseja incluir em seu aplicativo. É possível
usar Ctrl+clique para selecionar várias visualizações não adjacentes ou
Shift+clique para selecionar diversas visualizações adjacentes.
4. Descarte as visualizações na pasta Visualizações do aplicativo. Agora, é
possível configurar as propriedades para as visualizações.
5. Clique na visualização na pasta Visualizações.
6. Para editar o texto de ajuda, na área de janela Propriedades, digite o Texto de
Ajuda e o Nome da Guia para seus requisitos.
7. Para renomear a visualização, clique com o botão direito do mouse na
visualização na área de janela Design e selecione Renomear. Digite o novo
nome da visualização.
8. Salve o aplicativo.
Conceitos relacionados:
“Definindo Visualizações e Planilhas da Web” na página 18
Visualizações e websheets necessárias a este aplicativo são identificadas na área de
janela de design do aplicativo.

Definindo Planilhas da Web do Aplicativo
Depois de ter criado o aplicativo, é possível definir as planilhas a serem usadas no
aplicativo.

Sobre Esta Tarefa
Quando uma planilha da web é incluída no escopo de um aplicativo, mais etapas
são necessárias para ativar a reserva dos dados dos nós e das visualizações. As
planilhas da web usadas no aplicativo devem existir na área de janela Objetos do
TM1 antes de ser possível incluir as visualizações no aplicativo. Consulte o IBM
Cognos TM1 Developer Guide. Cada planilha da web tem duas propriedades para
ajudar o usuário:
v Texto de Ajuda, é mostrado quando um usuário clica na opção Visualização >
Ajuda ao trabalhar com uma visualização nos Aplicativos do IBM Cognos. Esta
propriedade exibe instruções ou informações para ajudar os usuários a inserir
dados na visualização. O texto de ajuda inserido também está disponível na
página de fluxo de trabalho.
v Nome da Guia, o nome exibido na guia da visualização no cliente. Modifique
esta propriedade se desejar que a guia exiba texto diferente do nome da
visualização.
Importante: Os aplicativos que contêm planilhas são implementadas apenas no
thin client do IBM Cognos TM1 Applications.

Procedimento
1. Clique no aplicativo recém criado e na área de janela de Propriedades,
configure Modelagem Avançada como Sim.
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2. Na área de janela Objetos do TM1, expanda a pasta Planilhas da web e a
pasta que contém a planilha da web que você deseja incluir nas visualizações
do aplicativo.
3. Clique na planilha da web que você deseja incluir no aplicativo. É possível
usar Ctrl+clique para selecionar diversas planilhas da web não adjacentes ou
Shift+clique para selecionar diversas planilhas da web adjacentes.
4. Descarte as planilhas da web na pasta Visualizações do aplicativo. Agora, é
possível configurar as propriedades para as planilhas da web.
5. Clique na planilha da web na pasta Visualizações.
6. Para editar o texto de ajuda, na área de janela Propriedades, digite o Texto de
Ajuda e o Nome da Guia para seus requisitos.
7. Para renomear a planilha da web, clique com o botão direito do mouse na
visualização na área de janela Design e selecione Renomear. Digite o novo
nome da planilha da web.
8. Salve o aplicativo.
9. Na área de janela Objetos do TM1, expanda a pasta Cubos.
10. Clique nos cubos que são referenciados pela planilha da web. É possível usar
Ctrl+clique para selecionar diversos cubos não adjacentes, ou Shift+clique para
selecionar diversos cubos adjacentes.
11. Descarte os cubos na pasta Dependências Manuais do aplicativo.
12. Salve o aplicativo.
Conceitos relacionados:
“Definindo Visualizações e Planilhas da Web” na página 18
Visualizações e websheets necessárias a este aplicativo são identificadas na área de
janela de design do aplicativo.

Definindo uma Hierarquia de Aprovação
A hierarquia de aprovação determina o fluxo de trabalho do aplicativo.

Sobre Esta Tarefa
Os tipos de aplicativo Aprovação e Responsabilidade precisam ter uma hierarquia
de aprovação definida. Uma hierarquia de aprovação é um subconjunto de
dimensões no servidor IBM Cognos TM1. Cada membro de um subconjunto é
encaminhado como "nó" na hierarquia de aprovação. Uma hierarquia de aprovação
possui essas limitações:
v Ao menos uma visualização no aplicativo deve incluir a dimensão que contém o
subconjunto da hierarquia de aprovação.
v Um subconjunto de hierarquia de aprovação deve somente conter um membro
de nível superior. Se o subconjunto contiver diversos membros de nível superior,
você receberá uma mensagem de erro.
v O conjunto de hierarquia de aprovação não pode conter membros de sequência.
v Quando um subconjunto é designado como uma hierarquia de aprovação, toda a
segurança para a dimensão-pai do subconjunto é controlada pelo IBM Cognos
TM1 Performance Modeler.
Nota: Se o subconjunto usado como uma hierarquia de aprovação for modificado
de alguma forma após um aplicativo ser implementado, e nenhum outro aspecto
do aplicativo tiver sido alterado, os Direitos deverão ser salvos novamente. Isso
assegura que a segurança e outros artefatos de aplicativos sejam atualizados para
refletir a nova estrutura de hierarquia de aprovação. Salvar novamente os Direitos
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também propagará a mudança para qualquer nó folha incluído recentemente.
Deve-se salvar novamente os Direitos após uma mudança, mesmo que os Direitos
definidos atualmente sejam definidos no nível do Revisor. A falha em implementar
novamente o aplicativo irá evitar que os usuários assumam a propriedade dos nós.

Procedimento
1. Na área de janela Design, clique na pasta Hierarquia de Aprovação.
2. Na área de janela Objetos do TM1, expanda a pasta Dimensões e os
subconjuntos.
3. Clique na dimensão que contém o subconjunto que você deseja usar como sua
hierarquia de aprovação.
4. Clique com o botão direito do mouse no subconjunto que deseja usar como sua
hierarquia de aprovação e clique em Incluir no aplicativo. Selecione o
aplicativo para onde deseja incluir a hierarquia de aprovação ou arraste o
subconjunto para a pasta Hierarquia de Aprovação.
5. Quando aparecer a mensagem de aviso Incluir no Aplicativo, clique em Sim
para aceitar.
6. Salve o aplicativo.

O que Fazer Depois
Para estar apto a validar o aplicativo, você deve primeiro selecionar o sistema do
cliente padrão para uso com o aplicativo.
Conceitos relacionados:
“Definindo uma Hierarquia de Aprovação” na página 16
Se for necessária uma hierarquia de aprovação para este aplicativo, o subconjunto
usado será vinculado ao aplicativo aqui.

Configurando um Processo TurboIntegrator para Executar em
uma Ação de Fluxo de Trabalho
É possível configurar a execução de um processo TurboIntegrator a partir de uma
ação de fluxo de trabalho do Cognos TM1 Application Server.

Procedimento
1. Crie o processo TurboIntegrator customizado que deseja executar.
O Cognos TM1 Application Server precisa do contexto da ação de fluxo de
trabalho, do nó de hierarquia de aprovação usado e do Aplicativo a partir do
qual a ação de fluxo de trabalho foi executada. O processo TurboIntegrator
deve ter os seguintes parâmetros nesta ordem na guia Avançado:
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Representa o identificador exclusivo do GUID para o aplicativo. O
GUID identifica o aplicativo que acionou a ação. É possível
implementar mais de um aplicativo a partir do mesmo cubo de forma
que você precisa identificar exatamente qual aplicativo acionou a ação.
pNodeId
Representa o nó a partir do qual a ação de fluxo de trabalho foi
executada. pNodeId é sempre um valor único; no caso de uma edição
multi-nó, pNodeId representa o nó consolidado a partir do qual a ação
Capítulo 11. Projetando e Implementando Aplicativos e Gerenciando Direitos
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foi executada. Para retornar uma lista dos nós folha abaixo deste nó
consolidado, é possível gravar sua própria lógica de processo ou usar o
processo de utilitário
tp_custom_process_util_get_editable_leaf_children_subset fornecido
com o Cognos TM1 Application Server.
pWorkflowAction
Retorna um dos valores a seguir:
Tabela 11. Valores de pWorkflowAction
Valor da Ação pWorkflow

Descrição

ENTER

Um nó de hierarquia de aprovação com os clientes Cognos Insight
ou Cognos TM1 Application Web.

OWN

Tomar propriedade de um nó.

SAVE

Confirmar dados para um nó.

SUBMIT

Enviar um nó.

REJECT

Rejeitar um nó.

LEAVE

Fechar o cliente Cognos Insight ou Cognos TM1 Application Web
após usar um determinado nó

SUBMITCHILDREN

Enviar os filhos folha de um nó consolidado a partir do cliente
Cognos Insight ou Cognos TM1 Application Web.

ANNOTATE
RELEASE

Liberar propriedade de um nó

OFFLINE

Colocar o nó da hierarquia de aprovação Offline ao usar o cliente
Cognos Insight no modo Distribuído.

ON-LINE

Retornar o nó da hierarquia de aprovação para Online ao usar o
clienteCognos Insight no modo Distribuído.

Todas as ações de fluxo de trabalho não estão disponíveis em todos os
tipos de aplicativos. Por exemplo, as ações Enviar e Rejeitar não podem
ocorrer em um aplicativo de Responsabilidade.
Não é possível configurar um processo TurboIntegrator Pré-fluxo de
trabalho para a ação Confirmar.
Para retornar mensagens específicas no código de idioma correto para o
usuário do Aplicativo, o Processo deve chamar um processo
TurboIntegrator específico, gerado pelo sistema que gera uma chamada
ProcessError;:
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

Atualize apenas os campos pErrorCode e pErrorDetails nesta instrução
ExecuteProcess(). Não edite os outros campos.
pProcess
O nome do processo atual.
pErrorCode
Um código que representa a condição de erro que é usada para avisar o
usuário (OtherRevWarning neste exemplo). Uma sequência mais
descritiva que pode ser localizada correspondendo a esse Código de
Erro pode ser configurada no Cognos TM1 Applications Portal
conforme descrito neste tópico.
pErrorDetails
Pode ser qualquer sequência que retorne informações complementares
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que você deseja retornar para o usuário quando ele tomar a ação de
fluxo de trabalho. Nesse caso, uma variável vErrorDetails foi usada,
mas uma sequência de texto específica também pode ser usada. Esse
valor não pode ser localizado. O Processo customizado deve exibir uma
instrução ProcessError; para que o Cognos TM1 Application Server
apresente um erro ou aviso para o usuário. As ações que fazem o
Processo customizado retornar um aviso ou erro também são
registradas no cubo }tp_process_errors. Esse cubo é mantido pelo
Cognos TM1 Application Server e não é editado.
2. Determine as mensagens para retornar para o usuário.
É possível definir inúmeros Códigos de Erro no Cognos TM1 Application Portal
e associá-los a sequências de texto para códigos de idioma do usuário
específicos. Também é possível definir uma condição de Erro que para a
execução do fluxo de trabalho imediatamente.
Por exemplo, para um Código de Erro denominadoCheckPrices, CheckPrices é
o código usado para o parâmetro pErrorCode no Processo customizado. As
sequências que você vê para inglês e francês podem ser identificadas por seu
código de idioma do sistema. Para exibir as sequências corretas, o servidor
Cognos TM1 deve ser configurado corretamente com o suporte de Legenda, de
modo que Culturas relevantes (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR, entre outras) sejam
vinculadas às Legendas relevantes no servidor Cognos TM1.
3. Para configurar os códigos, clique na opção Manutenção localizada no menu
Configuração do IBM Cognos TM1 Application.
4. Para configurar a ação customizada, abra o aplicativo na guia Design do
Aplicativo do Cognos TM1 Performance Modeler.
5. Selecione o aplicativo e exiba a guia Propriedades na área de janela.
6. Clique nas reticências no rótulo Processos Customizados para exibir a caixa de
diálogo onde é possível configurar os nomes de Pré e Pós Processo e se ele está
ativado.
7. Clique em OK.
Enabled
Submit
Yes
Reject
No
Annotate No

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

Neste exemplo, o Processo Outra Validação de Renda é configurado para
executar como um processo da ação de Pré-fluxo de trabalho no caso de Enviar,
Rejeitar ou Anotar. No entanto, ele á ativado apenas para a ação de fluxo de
trabalho Enviar.
É possível configurar a mesma ação para as ações Pré e Pós fluxo de trabalho.
Porém, é possível configurar apenas um Processo para ser executado em cada
caso. Por exemplo, não é possível nomear três Processos para serem executados
como ações Pós-processo para a operação Enviar. Apenas um processo é
permitido.
O Aplicativo deve ser implementado para essas configurações entrarem em
vigor.
Teste a execução do Processo Customizado em um ambiente de
Desenvolvimento antes de implementá-lo em um sistema de Produção. Se
ocorrer algum problema com a execução do Processo customizado, use o
sinalizador Ativado para isolar seletivamente os Processos customizados para
determinar se as ações de fluxo de trabalho continuarão normalmente quando o
Processo customizado não estiver em execução.
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Selecionando os Sistemas do Cliente Padrão para Uso com o
Aplicativo
Um cliente pode ser definido para uso com o aplicativo feito no IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

Sobre Esta Tarefa
O cliente pode ser configurado na janela Propriedades do aplicativo destacado na
área de janela Design. Os clientes disponíveis são:
v O IBM Cognos TM1 Application Web, o cliente padrão, o processamento é em
tempo real com o servidor.
v O IBM Cognos Insight - Connected, para uso com o IBM Cognos Insight. O
processamento é em tempo real com o servidor.
v O IBM Cognos Insight - Distribuído, o processamento dos dados é local e apenas
com a confirmação dos dados o servidor é atualizado.
Para considerar qual cliente é melhor para um aplicativo, leve em conta estes
pontos:
v O Cognos Insight, no modo distribuído ou no conectado, e os Aplicativos do
Cognos TM1 podem ser usados de modo intercambiável se o aplicativo usa
visualizações do cubo independentes e possui diversos ambientes de simulação
desativados. O usuário pode selecionar qual cliente usar nesses aplicativos.
v Os aplicativos que usam um layout de tela mostram uma visualização com
diversas guias simples quando usados com os Aplicativos do Cognos TM1.
v Os aplicativos que contêm uma planilha da web podem apenas ser abertos pelo
Cognos TM1 Applications Web.

Procedimento
1.
2.
3.
4.
5.

Na área de janela Design, selecione o aplicativo.
Selecione Clientes na área de janela Propriedades.
Clique nas reticências ....
Selecione o cliente padrão a ser usado com o aplicativo.
Clique em OK.

O que Fazer Depois
Antes de poder editar os direitos de usuário para o aplicativo, você deve primeiro
validar e implementar o aplicativo.

Validando e Implementando o Aplicativo
O processo de validação assegura que todas as condições necessárias para
implementar o aplicativo estejam corretas.

Sobre Esta Tarefa
Antes que um aplicativo possa ser usado, ele deve passar pela validação e
implementação. Esse processo assegura que:
v A estrutura correta seja usada para a hierarquia de aprovação.
v Todos os objetos na definição do aplicativo estejam disponíveis no servidor IBM
Cognos TM1.
v O cliente correto seja usado para o aplicativo.
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v Para os tipos de aplicativos Aprovação Hierárquica e Contínua, a pasta
Hierarquia de Aprovação inclui a dimensão que contém a hierarquia de
aprovação.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse no aplicativo na área de janela Design e
clique em Validar Aplicativo. Uma mensagem Validação executada com êxito é
exibida. Clique em OK.
2. Clique com o botão direito do mouse no aplicativo e clique em Implementar
Aplicativo . Uma mensagem Implementação executada com êxito é exibida.
Clique em OK. Se você selecionar Implementar Aplicativo, o aplicativo será
validado por padrão.
3. Clique em OK.

O que Fazer Depois
Os grupos de usuários e os direitos devem ser gerenciados antes do aplicativo
estar disponível para uso.
Conceitos relacionados:
“Implementando o aplicativo” na página 20
Antes que os revisores ou contribuidores possam usar o aplicativo, ele é
implementado para o IBM Cognos TM1 Application Service.

Modelagem Avançada
A modelagem avançada permite que o editor de telas inclua manualmente objetos
em um design do aplicativo.
A modelagem avançada permite ao editor de telas incluir itens que não são
automaticamente incluídos no aplicativo. Isso pode ajudar a entender as
visualizações de aplicativos, dimensões e hierarquia de aprovação. Algumas
técnicas de modelagem que usam dependências, por exemplo, regras condicionais,
não são automaticamente analisadas e detectadas. Nessa situação, o editor de telas
pode garantir que esses objetos sejam incluídos no escopo do aplicativo quando ele
for implementado no cliente distribuído. Quando o aplicativo é implementado, a
análise de dependência é feita nos objetos incluídos no aplicativo, mas exclui
aqueles na pasta Dependências Manuais. Uma lista completa dos objetos em
Visualizações, a Hierarquia de Aprovação e aqueles incluídos manualmente na
pasta Dependências Manuais são compilados e incluídos em uma seção na
Definição do Aplicativo.

Ativando a Modelagem Avançada
Você tem que ativar a modelagem avançada para poder incluir dependências na
pasta de dependências manuais.

Sobre Esta Tarefa
As dependências que são exibidas na árvore do TM1 Objects podem ser incluídas
na pasta Dependências Manuais . Para poder incluir dependências, este recurso
deve ser ativado.

Procedimento
1. Clique em Design do Aplicativo.
2. Abra o aplicativo que você precisa na árvore de design.
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3. Clique na propriedade Modelagem Avançada e selecione Sim.
4. Salve o aplicativo.

Incluindo Dependências Manualmente
As dependências podem ser incluídas manualmente no aplicativo para
implementação.

Sobre Esta Tarefa
A nova pasta Dependências Manuais pode ser usada para incluir objetos do IBM
Cognos TM1, por exemplo, dependências de regra, tarefas de organização de
processos e processos.

Procedimento
1. Na área de janela Design, clique na pasta Dependências Manuais .
2. Na área de janela Objetos do TM1 expanda a pasta que contém a dependência
que deseja incluir em seu aplicativo.
3. Clique na dependência que deseja incluir em seu aplicativo. É possível usar
Ctrl+clique para selecionar diversas dependências não adjacentes, ou
Shift+clique para selecionar diversas dependências adjacentes.
4. Descarte as dependências na pasta Dependências Manuais do aplicativo.
5. Salve o aplicativo.

O que Fazer Depois
É possível agora validar e implementar o aplicativo.

Gerenciando Direitos para o Aplicativo
Após um aplicativo ter sido implementado, você deve definir direitos para todos
os grupos de usuários que deseja que tenham acesso ao aplicativo.
Para um aplicativo com uma hierarquia de aprovação, cada nó em sua hierarquia
de aprovação possui direitos designados aos grupos de usuários existentes no
servidor que hospeda seu aplicativo. Os direitos designados determinam as ações
que podem ser executadas pelos membros dos grupos de usuários.
Para aplicativos sem uma hierarquia de aprovação, é possível designar um grupo
para ter acesso total ao aplicativo. Os aplicativos centrais podem ser projetados
para permitir que os usuários tomem a propriedade ou somente editem os nós.

Designando Direitos para um Aprovador
Em um aplicativo típico, um aprovador recebe direitos de acesso Revisar ou
Enviar nos nós de consolidação na hierarquia de aprovação. Como um editor de
telas, considere as seguintes perguntas extras:
v O aprovador precisa ver todos os níveis que acompanham a consolidação
designada?
Se precisar, será possível controlar quantos níveis de hierarquia o usuário vê
usando as opções Revisar Espessura e Visualizar Espessura na janela Incluir
Direitos.
v O aprovador precisa editar nós folha ou apenas enviar ou rejeitá-los?
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Se precisar, será possível permitir que um aprovador edite nós folha ativando a
opção Permitir Edição do Revisor na janela Direitos.
Quando você designa direitos para um nó consolidado, esses direitos são aplicados
a todos os nós descendentes desse nó consolidado. Os nós descendentes incluem
nós consolidados e nós folha sob o nó consolidado. As designações de direitos em
cascata possuem o seguinte comportamento que depende do direito de acesso
aplicado no nó consolidado inicial:
v Os direitos de Visualizar designados em um nó consolidado também são
designados a todos os nós descendentes.
v Direitos de Revisão designados em um nó consolidado configuram direitos de
Visualização para consolidação e direitos Enviar para todos os descendentes.
v Direitos Enviar designados a um nó consolidado configuram direitos Enviar
para tal consolidação e direitos Enviar para todos os descendentes.
A opção Permitir Edição do Revisor e as opções Revisar Espessura e Visualizar
Espessura na janela Incluir Direitos substituem os direitos de Revisar e Enviar em
cascata em um nó consolidado como segue:
v Quando a caixa de seleção Permitir Edição do Revisor não é selecionada, o
aplicativo designa direitos de acesso Visualizar apenas onde direitos Enviar ou
Editar existiriam.
v Ao configurar um número (n) para as opções Revisar Profundidade e Visualizar
Profundidade, o aplicativo exibe apenas n-níveis do nó inicial. É possível usar
estas opções para impedir que nós de nível inferior apareçam para gerenciadores
de nível superior que devem se concentrar em níveis de consolidação superiores.

Designando Direitos para um Não Aprovador
Para fornecer a um usuário não aprovador ou contribuidor a capacidade de
executar edição de diversos nós, você deve designar pelo menos os direitos de
Visualizar para o nó consolidado. Essa designação de direitos mínimos faz do nó
consolidado o ponto de início a partir do qual o usuário pode acessar, editar e
enviar todos os nós descendentes aos quais ele tem os direitos. Os usuários devem
obter a propriedade no nó consolidado para usar o recurso Edição de Diversos Nós
para obter acesso a todos os nós folha relacionados. Como um editor de telas, você
deve considerar as seguintes perguntas adicionais:
1. O não aprovador precisa da capacidade de atualizar mais de um nó ao mesmo
tempo com a Edição Multinós?
Se a resposta for afirmativa, considere a questão 2.
Se a resposta for negativa, será possível designar direitos de Editar ou Enviar
aos nós folha individuais para o não aprovador.
2. O usuário não aprovador precisa de direitos de Enviar para todos os nós
relacionados a um nó consolidado pai?
Se a resposta for afirmativa, considere a questão 3.
Se não, designe direitos Enviar para os nós-filhos designados.
Nota: Ao designar direitos Enviar para um nó folha, o cubo de segurança do
TM1 subjacente também permite acesso de Gravação para o pai consolidado do
nó folha. Isto assegura que os valores possam ser difundidos do pai
consolidado para os nós folha para os quais o usuário tem direitos Enviar.
3. O usuário não aprovador é responsável por enviar o nó consolidado?
Se a resposta for afirmativa, designe direitos de Enviar para o não aprovador
no nó de consolidação.
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Se a resposta for negativa, considere a questão 4.
4. Outro usuário é responsável pelo envio do nó consolidado?
Se a resposta for afirmativa, designe direitos de Revisar para o não aprovador
no nó de consolidação.

Gerenciando Grupos de Usuários e Direitos para um
Aplicativo com uma Hierarquia de Aprovação
Depois que um aplicativo for implementado, será possível designar grupos de
usuário e direitos de acesso à hierarquia de aprovação.

Sobre Esta Tarefa
Para os tipos de aplicativo Aprovação e Responsabilidade, é possível definir os
grupos de usuários e direitos de acesso para cada nó na hierarquia de aprovação.
Os direitos designados determinam as ações que podem ser executadas pelos
membros dos grupos de usuários.
Os grupos de usuários devem existir no servidor IBM Cognos TM1 que hospeda
seu aplicativo. Se você reconfigurar um aplicativo, as mudanças dos dados não
serão descartadas.

Procedimento
1. Dê um clique duplo no objeto Direitos na área de janela Design do Aplicativo.
2. Na área de janela Incluir Direitos, clique no nó na hierarquia a partir da
coluna Selecionar Nó.
3. Selecione o grupo de usuários a partir da coluna Selecionar Grupo.
4. Selecione as configurações para Direito, Revisar Espessura e Visualizar
Espessura, na coluna Definir Segurança. Para cada conjunto de direitos
definido, clique em Incluir.
5. Repita as etapas 3 e 4 para cada grupo de usuários requerido para o aplicativo.
Um grupo de usuários pode ter mais de um direito de usuário.
6. Clique em Salvar na janela Direitos.

Gerenciando Grupos de Usuários para um Aplicativo de Tipo
Central
Depois que um aplicativo for implementado, é possível designar grupos de
usuários a um aplicativo de tipo central.

Sobre Esta Tarefa
Para o tipo de aplicativo Central, é possível definir o grupo de usuários e
identificar se o grupo de usuários pode tomar a propriedade ou somente editar o
nó.

Procedimento
1. Dê um clique duplo no objeto Direitos na área de janela Design do Aplicativo.
2.
3.
4.
5.
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Na coluna Selecionar Grupo, selecione o grupo de usuários.
Clique em Incluir.
Clique em Salvar na janela Direitos.
Para permitir que o usuário tome a propriedade, selecione OWN no campo
Definir Segurança. Para impedir que o usuário tome a propriedade, selecione
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EDIT. Em ambos os casos o usuário pode escrever nas células em que a
segurança do modelo fornece a eles o acesso de Direito sem tomar a
propriedade. No entanto, quando você tiver direitos de EDIT, o botão Tomar
Propriedade estará sempre indisponível. Quando você tiver direitos de OWN, o
botão Tomar Propriedade estará ativo para um usuário em um grupo em que
os direitos de OWN foi designado.

Figura 7. Direitos de propriedade e de edição em um aplicativo central

Gerenciando o IBM Cognos TM1 Performance Modeler no Portal
Para estar apto a trabalhar com o aplicativo implementado do IBM Cognos TM1
Performance Modeler, são necessárias etapas adicionais no portal.
Todos os aplicativos são visíveis aos administradores no portal de aplicativos. O
aplicativo deve ser ativado antes de poder ser usado. Após a ativação, o aplicativo
está disponível para uso. O aplicativo e as propriedades também podem ser
editados.

Ativando um Aplicativo em um Portal
O aplicativo IBM Cognos TM1 Performance Modeler deve ser ativado antes dos
usuários poder usá-lo a partir do portal Aplicativos.

Procedimento
1. Abra o portal. Os aplicativos são listrados na coluna Nome.
2. Para ativar o aplicativo, na coluna Ações, clique no ícone Ativar Aplicativo.
Conceitos relacionados:
“Ativando um Aplicativo” na página 20
A etapa final é ativar o aplicativo no portal do IBM Cognos Applications. A
ativação do aplicativo o torna visível aos usuários que não são administradores.

Exportando um Aplicativo do Portal
É possível exportar um aplicativo do IBM Cognos TM1 Performance Modeler para
uso como um modelo para um novo aplicativo ou como um backup para um
aplicativo existente.
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Sobre Esta Tarefa
Um aplicativo deve ser exportado apenas para um servidor que não possui tal
aplicativo ou usa uma dimensão diferente para a hierarquia de aprovação do
aplicativo exportado. Um archive é criado e contém os arquivos XML que
descrevem a estrutura e a segurança do aplicativo.

Procedimento
1.
2.
3.
4.

Abra o portal do aplicativo Cognos.
Clique no ícone Exportar Aplicativo na coluna Ações.
Na caixa de diálogo Download de Arquivo, clique em Salvar.
Navegue até o diretório no qual você deseja salvar o arquivo de exportação.

5. Clique em Salvar.

Importando um Aplicativo Exportado no Portal
É possível importar um aplicativo exportado de volta para o Portal Aplicativos e
usá-lo como a base para um novo aplicativo.

Procedimento
1. Abra o portal de Aplicativos.
2. Clique no botão Importar Aplicativo.
Selecione o servidor no qual deseja importar o aplicativo.
Próximo ao campo Arquivo de aplicativo, clique em Navegar.
Navegue até o arquivo do aplicativo (.zip) e clique em Abrir.
Selecione a opção Importar Segurança do Aplicativo se desejar importar as
configurações de segurança com o aplicativo.
7. Selecione a opção Importar Propriedades do Aplicativo se desejar importar as
configurações de propriedade com o aplicativo.
3.
4.
5.
6.

8. Clique em Importar.

Reconfigurando um Aplicativo no Portal
É possível reconfigurar todos os nós na hierarquia de aprovação para seu estado
original após o aplicativo ser implementado no portal Aplicativos.

Sobre Esta Tarefa
A reconfiguração de um aplicativo descarta todos os progressos feitos no processo
de planejamento para que seja possível reiniciar o processo de planejamento.
Reconfigurar um aplicativo não reconfigura ou descarta nenhuma mudança nos
dados.

Procedimento
1.
2.
3.
4.
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Abra o portal de Aplicativos.
Próximo ao nome do aplicativo, marque a caixa de seleção.
Clique no botão Reconfigurar Aplicativo.
Clique em OK para confirmar a reconfiguração.
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Automatizando Tarefas com o Utilitário de Manutenção do Cognos
TM1 Application
O utilitário de manutenção do Cognos TM1 Application é um utilitário de linha de
comandos que ajuda os administradores a tomarem ações que antes só eram
possíveis no portal do Cognos TM1.
O utilitário pode ser usado para implementar uma versão da automação para uso
em uma máquina diferente da do servidor de aplicativos Cognos TM1. Também é
possível executar o utilitário de dentro de um processo TurboIntegrator como parte
de uma tarefa de organização de processos de amplo alcance.
O utilitário é instalado como parte do aplicativo Cognos TM1 em
install_dir/webapps/pmpsvc/WEB-INF/tools/app_maintenance.bat
Para exibir uma lista das ações que podem ser automatizadas junto com os
parâmetros necessários, use o argumento -h. Para uma versão formatada, canalize
a saída para um arquivo de texto temporário, por exemplo, app_maintenance_bat
-h > automate.txt. O arquivo de ajuda contém todos os parâmetros e sintaxes
necessários para cada ação.
O utilitário pode automatizar as ações a seguir:
v
v
v
v
v

Ativar/desativar um aplicativo
Implementar um Aplicativo
Importar/Exportar/Atualizar Direitos
Efetuar logon com um logon de CAM
Efetuar logon com uma senha criptografada

v Efetuar logon com uma senha criptografada criada com TM1crypt.exe
v Registrar um arquivo
v Configurar o nível de criação de log como ERROR, DEBUG, INFO ou OFF
v Executar uma sequência de comandos a partir de um arquivo de comando
v Empacotar a ferramenta app_maintenance para que ela possa ser instalada e
executada em outra máquina
v Ativar/desativar um servidor
v Reconfigurar o aplicativo (não incluído na listagem do sinalizador -h). A
reconfiguração usando esse utilitário remove todos os ambientes de simulação
existentes para cubos no Aplicativo. Quando você usa Reconfigurar a partir do
portal do TM1 Applications, é solicitado que você verifique se quer que os
ambientes de simulação sejam removidos.
A ferramenta requer uma Java™ Runtime Environment. Por padrão, a ferramenta
usa o jre no local de instalação usual do TM1. Ele usa as variáveis de ambiente
JAVA_HOME ou JRE_HOME.
Para implementar a ferramenta em outra máquina, o jre deve estar disponível na
outra máquina. A variável Javahome deve ser configurada para que a ferramenta
possa localizá-la.
Também é possível implementar uma versão da ferramenta e todos os executáveis
necessários em um local. Em seguida, é possível importá-los na outra máquina.
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Por exemplo, é possível criar uma pasta chamada D:\AppAutomation\utility na
máquina em que você quer que o utilitário seja executado. Na máquina original,
use o comando a seguir para empacotar a ferramenta e seus objetos necessários:
app_maintenance,bat - package "D:\AppAutomation\utility". Essa ação cria um
arquivo compactado chamado application_maintenance.zip, que pode ser movido
para a outra máquina em que você deseja executar a automação. O arquivo
compactado inclui a ferramenta e os objetos dos quais precisa. Extraia o arquivo
compactado na máquina secundária. Assegure-se de que haja um Java Runtime
Environment disponível na máquina secundária e de que ele esteja identificado na
variável de ambiente javahome ou jrehome.
A sintaxe de amostra a seguir é usada para desativar um aplicativo chamado
StorePlan (as quebras na sintaxe têm apenas propósitos de formatação. Não quebre
essas linhas em seus comandos):
D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}

A URL de serviço é a URL usada para navegar para o portal do TM1 Applications.
Seu navegador pode codificar o "{}" na URL. Assegure-se de que o GUID esteja
usando a convenção necessária para seu navegador.
Este comando usa autenticação do TM1. Em um ambiente de produção, não é
seguro passar o nome de usuário e a senha em texto não criptografado. Use o
utilitário TM1Crypt para criptografar as credenciais admin necessárias e depois
passar um arquivo de senha criptografada para esse utilitário. Consulte "Usando
TM1Crypt.exe" no Guia de Instalação e Configuração do IBM Cognos TM1 para obter
detalhes sobre como criptografar uma autenticação.
O GUID pode ser identificado pelo parâmetro aid no link do navegador ao abrir o
aplicativo no portal do TM1 Applications.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1
&aid=7cc2f875-281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Usando a Ferramenta de Automação como Parte de um
Processo TurboIntegrator
Também é possível usar esse utilitário como parte de um processo TurboIntegrator.
Por exemplo, suponha que você tenha um modelo com a seguinte hierarquia de
aprovação:

Figura 8. Modelo de fluxo de trabalho de plano de armazenamento
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Para esse exemplo, você deseja incluir um novo nó folha chamado "Europa
Ocidental" que é acumulado na Europa. É possível criar um conjunto de processos
TurboIntegrator combinados em uma tarefa de organização de processos.
Assegure-se de que o processo da tarefa de organização de processos esteja
configurado para usar o modo de Confirmação Múltipla, de forma que o processo
TurboIntegrator seja confirmado e os bloqueios relevantes liberados antes do
próximo processo TurboIntegrator ser processado. Em seguida, use a ferramenta de
automação para atualizar o aplicativo em um processo em lote noturno.
Os processos TurboIntergrator tomarão as ações a seguir:
Desativar
Deixa o aplicativo indisponível para os usuários enquanto a atualização
está acontecendo.
Atualizar País e Região
Esta ação atualiza a dimensão da hierarquia de aprovação para este
aplicativo. O comando inclui Europa Ocidental como um nó abaixo de
Europa.
Atualizar Subconjunto da Hierarquia de Aprovação
Esta ação atualiza o subconjunto de hierarquias de aprovação com as novas
informações.
Implementar Aplicativo de Plano de Armazenamento
Esta ação reimplementa o aplicativo. Em um ambiente de produção, os
dados seriam incluídos primeiro.
Atualizar Direitos para Aplicativo de Plano de Armazenamento
Esta ação atualiza os direitos dos usuários com direitos de revisão para
Europa. Esses usuários herdariam os direitos para o novo nó.
Ativar Aplicativo de Plano de Armazenamento
Esta ação deixa o aplicativo disponível novamente para os usuários após a
realização das mudanças.
A seguir está uma amostra do processo de desativação:

O "1" no comando indica que ele foi concluído antes de o comando seguinte ser
executado.
Quando a tarefa de organização de processos for concluída, ela poderá ser
executada imediatamente ou planejada para ser executada como um processo
noturno.
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Capítulo 12. Administrando e Mantendo o IBM Cognos TM1
Performance Modeler
Execute tarefas de administração e manutenção no IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, tais como otimização de configurações, gerenciamento de processos e
transferência de aplicativos.

Otimizando o Consumo de Memória de um Cubo
Otimizar a memória consumida por um cubo para melhorar seu desempenho.

Sobre Esta Tarefa
Você deve otimizar o consumo de memória de um cubo apenas enquanto trabalha
em um ambiente de desenvolvimento pelas seguintes razões:
v São requeridos recursos de memória significativos para otimizar a memória
consumida por um cubo. Durante o processo de otimização, a RAM temporária
no servidor IBM Cognos TM1 aumenta por um fator de dois para o cubo que
você está otimizando. Por exemplo, um cubo de 50 MB requer 100 MB de RAM
para otimizar.
v O servidor bloqueia todas as solicitações do usuário enquanto a otimização é
executada.
Nota: Otimizar o consumo de memória de um cubo não é igual a alterar a ordem
da dimensão.

Procedimento
1. Clique no ícone Otimizar Dimensões do Cubo

.

2. Clique em uma dimensão na caixa Nova Ordem.
3. Clique no botão Para Cima ou Para Baixo para mover a ordem da dimensão na
lista.
4. Observe o valor Porcentagem alterada. Se este valor for negativo, a nova
ordem de dimensões consumirá menos memória e, portanto, será mais
eficiente.
5. Repita as etapas 2 a 4 até atingir a ordem mais eficiente de dimensões.
6. Clique em OK.
e clique em Salvar ou em Salvar Como. O
7. Clique no ícone Menu Ações
cubo é configurado para consumo ideal de memória.

Gerenciando Processos
Gerencie processos para criar, modificar e planejar como os dados são importados
e usados no IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Tarefas relacionadas:
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“Definindo uma origem de dados” na página 97
Quando os dados de origem incluírem muitas colunas, examine os dados de
origem e identifique quais colunas devem ser definidas como dimensões, níveis,
atributos, ou medidas. É possível optar por importar apenas dimensões ou
importar ambas as dimensões e as medidas de um cubo. Os dados de origem
podem ser um arquivo, um relatório de lista, uma visualização do cubo, um
subconjunto de dimensões ou uma origem de dados relacionais.
“Importando de uma Origem de Dados Relacional” na página 103
Antes de importar dados de uma origem de dados relacionais, assegure que você
entenda sua origem de dados relacionais e como construir consultas SQL. Assegure
que as conexões Open Database Connectivity tenham sido definidas. Ao trabalhar
no modo conectado, é possível usar as origens de dados relacionais ODBC
definidas no servidor.

Criando um Processo
Crie um processo que defina uma origem de dados a ser importados,
mapeamentos de dados e procedimentos avançados. É possível executar um
processo a qualquer momento ou programar um processo para ser executado em
intervalos definidos.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, clique com o botão direito do mouse na
pasta onde você deseja que o processo seja armazenado e clique em Novo
> Processo.
2. Insira um nome para o processo e clique em OK. A pasta expande, mostrando
o novo processo na área de janela Design do Modelo. Um Visualizador de
Processo permite que você defina o processo.
3. Siga as etapas para “Importando e Mapeando Dimensões” ou “Importando a
partir da Origem de Dados Relacional” na publicaçãoGuia do IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

Exemplo: Fazendo o protótipo de um novo requisito
Em certas situações, tais como o protótipo de um novo requisito, é possível usar a
Importação Orientada para criar um único processo que executa três funções
distintas:
v cria ou atualiza dimensões
v cria ou atualiza cubos
v carrega dados
Em um ambiente de produção típico, no entanto, é possível separar estas funções
em três processos diferentes. Isso dará a você maior flexibilidade para fazer
alterações ou executar manutenção. Além disso, é possível criar uma tarefa de
organização que contém os três processos. Isso permitirá que você programe
atualizações de dados regulares. Por exemplo, é possível programar uma tarefa
para ser executada todas as noites à meia-noite.
Para obter mais informações sobre tarefas de organização de processos, consulte
“Planejamento” na publicação Guia do IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
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O que Fazer Depois
É possível modificar o processo ao editar seus procedimentos ou é possível
planejar o processo como parte de uma tarefa de organização de processos.
É possível executar o processo a qualquer momento clicando com o botão direito
do mouse na tarefa de organização, na área de janela Design de Modelo e clicando
em Executar Processo.

Usando o Editor de Processos
O editor de processos permite que você modifique procedimentos que foram
definidos quando um processo foi criado.

Quando Usar o Editor de Processos
Use o editor de processos quando desejar executar as seguintes ações:
v refinar o processo que é gerado ao executar uma Importação Orientada
v criar um processo só para script
v ignorar a Importação Orientada
v criar um processo sem executá-lo imediatamente

Comparando o Editor de Processos com o Editor Turbo
Integrator
O editor de processos possui uma barra de ferramentas que permite a você
executar várias tarefas de edição úteis. Por exemplo, clique no ícone
comentário/remover comentário

para comentar o texto selecionado. Ou é

possível clicar no ícone assistente de conteúdo
funções válidas.

para verificar uma lista de

No IBM Cognos TM1 Performance Modeler, os scripts do editor de processos
contêm instruções geradas e um cabeçalho gerado. Os scripts do Turbo Integrator
contêm instruções geradas, mas não um cabeçalho gerado.
Alguns comandos do editor de processos não existem no Turbo Integrator. Por
exemplo, no editor de processos é possível criar um conteúdo reduzível incluindo
o texto entre as duas linhas seguintes:
#Region region_name
#EndRegion

Os seguintes tipos de dados são suportados no IBM Cognos TM1 Architect, mas
não são suportados no Cognos TM1 Performance Modeler:
v ODBO
v SAP
v Pacotes do IBM Cognos

Movendo Scripts entre o Cognos TM1 Performance Modeler e o
Cognos TM1 Architect
Os scripts do editor de processos e os scripts do Turbo Integrator possuem
formatos semelhantes, mas não são completamente intercambiáveis. É possível
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compartilhar scripts entre ambos os editores desde que você não altere os
mapeamentos. A tabela a seguir lista três cenários nos quais os scripts são movidos
entre Cognos TM1 Performance Modeler e IBM Cognos TM1 Architect. O script
permanece válido nos primeiros dois cenários. Mas no terceiro cenário, os
mapeamentos são modificados, o que torna o script inválido.
Cenário

Validade do script

Script criado no Cognos TM1 Architect e aberto no Cognos TM1
Performance Modeler.

Válido

Script criado no Cognos TM1 Performance Modeler e aberto no
Cognos TM1 Architect.

Válido

Script criado no Cognos TM1 Performance Modeler, modificado no
Cognos TM1 Architect e aberto no Cognos TM1 Performance
Modeler.

Inválido.

Exemplo: Função ViewZeroOut
A função ViewZeroOut configura todos os pontos de dados em uma visualização
como zero. Sintaxe:
ViewZeroOut(Cube, ViewName);.
Argumento

Descrição

Cubo

O cubo-pai da visualização que você deseja zerar.

ViewName

A visualização que você deseja zerar.

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

Este exemplo define todos os pontos de dados na visualização Valores Reais do 1º
Trimestre como zero.

Editando Procedimentos
Edite procedimentos para incluir funções do editor de processos e funções de
regras do IBM Cognos TM1 que ampliam os recursos de um processo.
Por exemplo, é possível editar o procedimento de Dados para incluir instruções
que instruem o processo a ignorar registros contendo valores zero, ou a gravar
registros importados em um arquivo externo.

Antes de Iniciar
Um processo existe porque você executou uma importação guiada, criou um
processo ou gerou um processo a partir de um link.

Sobre Esta Tarefa
Um processo contém quatro procedimentos que são baseados nas opções que você
selecionou ao especificar uma origem de dados e ao mapear os dados. Esses
procedimentos são listados na tabela a seguir.
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Procedimento

Descrição

Prólogo

Uma série de instruções a serem executadas antes do
processamento da origem de dados.

Metadados

Uma série de instruções que atualizam ou criam cubos, dimensões
e outras estruturas de metadados durante o processamento.

Dados

Uma série de instruções que manipulam valores para cada registro
na origem de dados.

Epílogo

Uma série de instruções a serem executadas após o processamento
da origem de dados.
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Para obter mais informações, veja “Usando o Editor de Processos” na publicação
Guia do Modelador de Desempenho do IBM Cognos TM1.
Para obter uma lista completa de todas as funções de regras disponíveis do Turbo
Integrator e do Cognos TM1, consulte o Guia de Referência do IBM Cognos TM1.
Ao editar procedimentos, lembre-se de que cada procedimento é destinado a
executar alguns tipos de ações em momentos específicos em um processo. De
forma apropriada, você deve criar ações ou instruções que sejam apropriadas para
um determinado procedimento.
Nota: Quando o tipo de origem para um processo for somente leitura as sub-guias
de Dados e Metadados não estarão disponíveis.

Procedimento
1. Clique na guia Avançado.
2. Especifique os valores de parâmetros:
a. Configurar param_destroy = 1, se desejar que o processo substitua um cubo
e dimensões existentes.
b. Configurar param_createIfNotExist = 1, se desejar que o processo crie um
cubo e dimensões se eles não existirem.
3. Clique na subguia para o procedimento que você deseja editar.
4. Insira suas instruções na caixa de texto ou antes de uma dessas linhas:
v #****GENERATED STATEMENTS START****
v #****GENERATED HEADER START****
ou depois dessas linhas:
v #****GENERATED STATEMENTS FINISH****
v #****GENERATED HEADER FINISH****
5. Salve o processo.

O que Fazer Depois
É possível executar as seguintes ações:
v programar o processo
v executar o processo a qualquer momento clicando à direita da tarefa de
organização na área de janela Design do Modelo e clicando em Executar
Processo

Programando Processos
Criar uma tarefa de organização para programar processos para execução em
intervalos definidos.

Sobre Esta Tarefa
Uma tarefa de organização de processos é o objeto IBM Cognos TM1 que executa
um ou mais processos em uma frequência definida pelo usuário. Uma tarefa de
organização de processos é formada por:
v lista de processos a serem executados
v data de início e tempo para a execução inicial da tarefa de organização
v frequência na qual a tarefa de organização é executada em seguida
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Procedimento
1. Na área de janela Design do Modelo, clique com botão direito do mouse na
pasta onde deseja que a tarefa de organização seja armazenada e clique em
> Tarefa de Organização.
Nova
2. Insira um nome para a tarefa de organização e clique em OK. A pasta se
na área de janela
expandirá, mostrando a nova tarefa de organização no
Design do Modelo. Um visualizador de tarefa de organização de processos
aparece.
3. Na caixa Disponível, selecione os processos que deseja e clique no ícone de
seta para movê-los para a caixa Selecionado.
4. Use as setas para cima e para baixo para mover os processos na ordem em
que deseja que eles sejam executados pela tarefa de organização.
5. Especifique os valores de parâmetros selecionando um processo na caixa
Selecionada, e atualizando o valor.
6. Especifique se a tarefa de organização será executada como única transação ou
como diversas transações.
Nota: Por padrão, toda a sequência de processos será executada como única
transação Confirmação. Quaisquer bloqueios adquiridos pelo primeiro
processo são mantidos até que o último processo seja concluído. Se você
escolher a opção de transações diversas, cada processo será confirmado como
uma transação. Portanto, os bloqueios serão mantidos para a duração de cada
processo, não para a duração da tarefa de organização.
7. Clique na guia Programar .
8. Na caixa Data de Início e Tempo, especifique quando a execução inicial da
tarefa de organização irá ocorrer.
9. Especifique o intervalo em que a tarefa será executada
10. Selecione a caixa de seleção Ativar Tarefa de Organização. Esta opção será
ativada apenas se os valores forem inseridos na caixa Executar Toda a Tarefa
de Organização.
Nota: Se você quiser parar a execução da tarefa de organização por um
período de tempo, mantenha a caixa de seleção Ativar Tarefa de Organização
desmarcada.
11. Salve a tarefa de organização.

O que Fazer Depois
É possível executar a tarefa de organização de processos a qualquer momento
clicando com o botão direito do mouse na tarefa de organização, na área de janela
Design de Modelos e clicando em Executar Tarefa de Organização de Processos.
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Capítulo 13. Cognos TM1 Scorecard
IBM Cognos TM1 Scorecard integra painéis de scorecard e gerenciamento de
estratégia no Cognos TM1. Use o IBM Cognos TM1 Performance Modeler para
definir os principais indicadores de desempenho (KPIs) a monitorar. Use-os para
construir seus diagramas de scorecard. Os objetos e diagramas de scorecard que
você cria são armazenados em seu servidor Cognos TM1 e disponibilizados para
acesso para usuários como painéis interativos. Essa coleção de recursos de
scorecard cria uma forte integração de scorecard e estratégia com planejamento,
análise e dashboard.
É possível usar cubos e diagramas de Scorecard no IBM Cognos Insight, IBM
Cognos Workspace e IBM Cognos TM1 Web.
Esta seção inclui informações detalhadas sobre diagramas e objetos de scorecard e
explica como construir e implementar uma solução de scorecard.

Banco de Dados de Amostras de Scorecard
O IBM Cognos TM1 fornece um banco de dados de amostras de scorecard
denominado GO_Scorecards, que é instalado por padrão com o programa de
instalação.
Esta amostra inclui uma coleção de objetos de scorecard que estão prontos para
uso, incluindo cubos de métricas, diagramas de impacto, mapas de estratégia e
diagramas customizados.
A amostra GO_Scorecards é instalada no seguinte local:
<TM1 installation location>\samples\tm1\GO_scorecards
Por exemplo, em um sistema Microsoft Windows de 64 bits, a amostra é instalada
aqui:
C:\Program Files\IBM\cognos\tm1_64\samples\tm1\GO_scorecards
Para executar o banco de dados de amostras GO_Scorecards, use Cognos
Configuration para executar a amostra como um servidor TM1, exatamente como
as outras amostras fornecidas com a instalação.
1. Na área de janela Explorer do Cognos Configuration, expanda o nó Acesso a
Dados > TM1 Server.
2. Clique com o botão direito do mouse em GO_Scorecards e selecione Iniciar.
3. Clique em Arquivo > Salvar.
4. Verifique se o serviço GO_Scorecards está registrado para usar uma conta de
usuário específica no registro de serviço do Windows:
a. Em Configuração do Cognos, clique com o botão direito do mouse no
serviço GO_Scorecards e selecione Parar.
b. Abra Serviços do Windows.
c. Clique com o botão direito do mouse no serviço GO_Scorecards e selecione
Propriedades.
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d. Insira um nome de usuário e uma senha que sejam válidos no sistema com
os direitos apropriados para o serviço.
Consulte “Contas de Usuário para Execução de serviços do Cognos TM1 no
Windows”, no capítulo “Planejando a Instalação do Cognos TM1” do Guia
de Instalação e Configuração do IBM Cognos TM1, para obter detalhes sobre os
direitos que esta conta de usuário deve ter.
e. Feche Serviços Windows.
5. Em Configuração do Cognos, clique com o botão direito do mouse no servidor
GO_scorecards e selecione Iniciar.
6. Feche a Configuração do Cognos.

Entenda o Cognos TM1 Scorecarding
O IBM Cognos TM1 Scorecard integra recursos de gerenciamento de estratégia e
scorecard no IBM Cognos TM1 para fornecer melhor integração do gerenciamento
de desempenho e do planejamento. Use o IBM Cognos TM1 Performance Modeler
para definir e construir soluções de scorecard. É possível então torná-las
disponíveis para interação e monitoramento no IBM Cognos Insight, IBM Cognos
Workspace e IBM Cognos TM1 Web.
Usando o Cognos TM1 Scorecarding, é possível concluir as tarefas a seguir:
v Capturar e monitorar visualmente objetivos e estratégias organizacionais
v Definir e monitorar principais indicadores de desempenho (KPIs) com ícones de
tendência e semáforos
v Comparar seus KPIs com objetivos estratégicos corporativos
v Criar diagramas de scorecard interativos e visualizações de dados

O que É Scorecard?
Um scorecard é uma coleção de métricas de desempenho que são projetadas para
refletir os objetivos estratégicos de uma unidade de negócios ou organização. As
informações sobre um scorecard identificam o quão bem os objetivos estão sendo
alcançados ao comparar o planejado com os resultados reais. Scorecards também
podem mostrar informações para diferentes organizações em seus negócios. Ao
usar indicadores de status visuais, como ícones de tendência e semáforos, os
scorecards podem ajudar os usuários a avaliar o desempenho rapidamente.

O que É uma Solução do Cognos TM1 Scorecard?
Uma solução do Cognos TM1 Scorecard combina dimensões e dados do TM1 em
diagramas interativos e visualizações de dados que podem ser compartilhados com
outros usuários.
A terminologia chave para o Cognos TM1 Scorecarding inclui os objetos a seguir:
Solução de scorecard
Uma coleção de objetos do TM1 que inclui uma dimensão de métrica, um
cubo de métricas e um ou mais diagramas de scorecard interativos. Uma
solução de scorecard é construída no Cognos TM1 Performance Modeler e
usada no Cognos Insight.
Métrica
Uma medida ou um principal indicador de desempenho (KPI) que
transmite o desempenho de uma área importante dos negócios. Exemplos
incluem Lucro, Renda e Despesas.
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Indicador de métrica
Uma medida de desempenho, status ou tendência para uma área chave
(métrica) de um negócio. Um indicador de métrica compara os resultados
atuais com os valores de destino. Por exemplo, Pontuação, Status e
Tendência.
É possível criar scorecards para públicos diferentes para cobrir diferentes níveis de
detalhe. Para gerenciar melhor sua solução de scorecard, crie scorecards separados
para cada unidade em sua organização.

Dados de Scorecard
Você constrói soluções de scorecard que são baseadas em dados novos ou
existentes em seu sistemaCognos TM1.

Diagramas de Scorecard
Usando o Cognos TM1 Scorecarding, é possível construir os seguintes diagramas
interativos e visualizações de dados que são baseados nas dimensões em seu cubo
de métricas.
v Diagrama de Impacto
v Mapa de Estratégia
v Diagrama Customizado

Ferramentas de Scorecard
O Cognos TM1 Scorecard usa as seguintes interfaces com o usuário para criar,
gerenciar e visualizar suas soluções de scorecard.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Use Cognos TM1 Performance Modeler para construir e implementar suas
soluções de scorecard.
v Use a página de Boas-vindas de Scorecards no Cognos TM1
Performance Modeler para iniciar todas as tarefas necessárias para
construir seus scorecards.
Para abrir a página de boas-vindas Scorecards, clique em Criar
Scorecards na página de boas-vindas Design de Modelos no Cognos
TM1 Performance Modeler.
v Use as ferramentas de edição de scorecard dedicadas no Cognos TM1
Performance Modeler para definir e construir suas dimensões, cubos e
diagramas de scorecard.
v Implemente uma solução de scorecard em um servidor Cognos TM1
para disponibilizá-la para os usuários do IBM Cognos Insight.
IBM Cognos Insight
Use os recursos do painel no Cognos Insight para exibir seus Mapas de
Estratégia e Diagramas de Impacto como diagramas de visualização
interativos. Usando o Cognos Insight, é possível selecionar valores para
diferentes períodos de tempo, métricas e dimensões e analisar dados
diretamente em seus diagramas de scorecard.
IBM Cognos Workspace
Visualize e interaja com cubos de métricas e diagramas de Scorecard.
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IBM Cognos TM1 Web
Visualize e interaja com cubos de métricas, diagramas de Impacto e Mapas
de Estratégia.

Objetos de Scorecard
O Cognos TM1 Scorecard usa os seguintes objetos especializados do TM1 para
organizar e armazenar sua solução de scorecard:
v Dimensão Métrica
v Dimensão do Indicador de Métrica
v Cubo de métricas
v Diagrama de impacto
v Diagrama de Mapa de Estratégia
v Diagrama customizado

Solução de Scorecard
Uma solução de scorecard IBM Cognos TM1 inclui uma coleção de objetos de
scorecard (dimensões, visualização de cubo e diagramas). Use estes objetos para
compartilhar visualmente e interativamente as métricas de desempenho e objetos
estratégicos de uma unidade de negócios ou organização.
Os usuários podem interagir com as informações na visualização de cubo e nos
diagramas de scorecard. Eles podem ver o quão bem os objetivos são alcançados
ao comparar o planejado com os resultados reais. É possível criar scorecards para
públicos diferentes para cobrir diferentes níveis de detalhe. Para gerenciar melhor
sua solução de scorecard, crie scorecards separados para cada unidade em sua
organização.
Uma solução do Cognos TM1 Scorecard é baseada em um único cubo de métricas
do TM1. Você usa as dimensões em um cubo de métricas para construir os
diagramas de scorecard que deseja ter na solução de scorecard.
Solução de Scorecard
Cubo de Métricas

Diagramas de Scorecard

Dimensão métrica
Dimensão de Indicadores de métrica
Dimensão de Tempo
Dimensões adicionais (geografia, produto...)

Diagrama de Impacto
Diagrama(s) de Mapa de Estratégia
Diagrama(s) Customizado(s)

Figura 9. Solução do Cognos TM1 Scorecard

Use o IBM Cognos TM1 Performance Modeler para criar a estrutura de scorecard.
É possível usar dados existentes do IBM Cognos TM1 para representar parte da
estrutura de scorecard.

Requisitos da Solução de Scorecard
Você deve criar e publicar pelo menos um scorecard no TM1 Performance Modeler
antes de poder usá-lo no Cognos Insight.
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O principal requisito de uma solução de scorecard do Cognos TM1 é um cubo de
métricas. Por padrão, qualquer diagrama de scorecard que está relacionado a esse
cubo também é incluído na solução de scorecard. Não é necessário criar mais
diagramas para publicar uma solução de scorecard. Entretanto, a solução scorecard
inclui, no mínimo, o diagrama de impacto que é criado automaticamente quando
um cubo de métricas é criado.
v Solução de Scorecard:
– Cubo de Métricas
- Dimensão Métrica
- Dimensão do Indicador de Métrica
- Dimensão de Tempo
- Opcional - mais dimensões para geografia, produto ou cliente.
– Diagrama de Impacto (criado automaticamente para o cubo de métricas)
– Diagramas de scorecard opcionais:
- Diagramas de Mapa de Estratégia
- Diagramas Customizados

Dimensão Métrica
Uma dimensão métrica contém sua coleção de medidas e principais indicadores de
desempenho (KPI) importantes que você deseja monitorar em seu negócio ou
organização. No IBM Cognos TM1 Scorecard, essas medidas são chamadas de
métricas. Por exemplo, uma métrica individual em uma dimensão métrica identifica
um aspecto do desempenho, tal como Lucro, Renda ou Despesas. Outros exemplos
incluem Vendas de Produto e Fundos de Pesquisas.
É possível usar o scorecard do TM1 para monitorar o desempenho real de uma
métrica e compará-lo com os valores de destino ou esperado. Ao monitorar o
desempenho de uma métrica, você o combina com indicadores de métrica que
fornecem os detalhes adicionais sobre o status, a pontuação e a tendência de uma
métrica. Normalmente as métricas são mostradas no título da dimensão da linha
de cada visualização do cubo.

Capítulo 13. Cognos TM1 Scorecard

147

Dimensão métrica

Métricas individuais
Figura 10. Dimensão Métrica em um Cubo de Métricas

Projetando sua Dimensão Métrica
Como as definições de dimensão de métricas não podem ser armazenadas em seus
dados do TM1 existentes, pode ser necessário criar a dimensão e os membros da
métrica relacionados. Você usa o editor de dimensão métrica no Cognos TM1
Performance Modeler para construir sua dimensão métrica.
Os usuários de sua solução de scorecard precisam de um entendimento dos
padrões de desempenho esperados para cada métrica. Por exemplo, a renda acima
de uma meta configurada é um indicador positivo de que um negócio está
excedendo a previsão de renda. Entretanto, as despesas acima de uma meta
configurada são um indicador negativo e atenção imediata é necessária para
descobrir por que as despesas estão maiores do que o previsto.

Propriedades da Dimensão Métrica
Uma dimensão métrica tem as propriedades a seguir que podem ser configuradas
no editor de dimensão.
Propriedade de formato
Especifica o formato de exibição numérico ou de data/hora.
Padrão de Desempenho
Como a métrica é aplicada. Escolha entre:
v Acima da meta é favorável
v Na meta é favorável
v Abaixo da meta é favorável
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A escolha de um Padrão de Desempenho depende da métrica específica
que você deseja monitorar. Por exemplo, lucro acima da meta é favorável,
enquanto as despesas abaixo da meta são favoráveis.
Tipo de Tolerância
O tipo de tolerância indica como interpretar o valor no indicador de
tolerância.
Escolha Absoluto para indicar que o valor no indicador de tolerância é
a tolerância e é usado no estado em que se encontra.
v Escolha Percentual para indicar que o valor no indicador de tolerância
deve ser usado para calcular a tolerância como um percentual da meta.
v

Cálculos de Dimensão Métrica
É possível usar funções padrão do TM1 quando você define dimensões métricas.
Por exemplo:
Profit = Revenue - Expenses
É possível configurar cálculos separados para células em nível consolidado e folha.
Cálculo N
Um cálculo simples que é calculado no nível de folha.
Cálculo C
Um cálculo que é calculado nos resultados agregados.
Para obter mais informações, consulte “Criando Cálculos para Dimensões de
Métrica e Indicador de Métrica” na página 169.

Dimensão de Indicadores de Métrica
No IBM Cognos TM1 Scorecarding, uma dimensão de indicadores de Métrica
fornece mais informações sobre seus principais indicadores de desempenho (KPI)
ou métricas. Os exemplos de indicadores de métrica incluem Pontuação, Status e
Tendência.
Os indicadores de métrica em uma solução de scorecard medem o desempenho, o
status e as tendências nas principais áreas de um negócio, comparando os
resultados atuais com os valores de destino. Por exemplo, os indicadores Real, Meta
e Tolerância para uma métrica normalmente são usados para calcular os indicadores
Pontuação, Status e Tendência relacionados.
Cognos TM1 Scorecard fornece um conjunto de indicadores de métrica
predefinidos integrados. É possível usar os indicadores de métrica predefinidos ou
criar os seus. Também é possível usar funções padrão do TM1 e funções de
scorecard especiais para calcular seus indicadores de métrica.
Indicadores de métrica podem ser mostrados como valores numéricos ou
visualmente como semáforos ou ícones de tendência. A dimensão do Indicador de
Métrica normalmente é mostrada no título da dimensão da coluna de uma
visualização de cubo ou scorecard padrão.
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Cubo de métricas

Dimensão do indicador de métrica

Ícones de indicador de status de semáforo

Indicadores de métrica individuais

Ícones do indicador de tendência

Figura 11. Dimensão Indicador de Métrica em um Cubo de Métrica

Propriedade Renderizador para Ícones de Indicador de Métrica
A propriedade Renderizador especifica o tipo de ícone de indicador a ser usado
como referência visual para mostrar o desempenho de um Indicador de Métrica.
Esses ícones são exibidos em cubos de métrica e diagramas de scorecard. É
possível configurar uma propriedade Renderizador diferente para cada Indicador
de Métrica.
As opções válidas para a propriedade do Renderizador são fornecidas na lista a
seguir:
v Ícone de semáforos - Insira trafficLight na propriedade Renderizador.
v Ícone de tendência de métrica - Insira metricTrend na propriedade Renderizador.
v Numérico - Deixe a célula em branco para exibir um valor numérico em vez de
um ícone de indicador.
Indicador de status de semáforos
Um indicador de status ou semáforos é um ícone que mostra o status de
um Indicador de Métrica. O status é indicado pela cor e a forma do ícone,
conforme descrito na tabela a seguir.
Tabela 12. Ícones de Status de Semáforos do Indicador de Métricas
Ícone de semáforos

Descrição
Um ícone de círculo verde indica um status satisfatório para o Indicador de Métrica associado.
Um ícone de losango amarelo indica cuidado quanto ao status do Indicador de Métrica associado.
Um ícone de quadrado vermelho indica um aviso sobre o status do Indicador de Métrica associado.
Esta imagem representa um status incompleto para quando não há dados para os indicadores de Métrica
Reais ou de Meta. Uma pontuação ou status não pode ser calculado quando um destes valores está ausente.

Indicador de tendência
Um indicador de tendência mostra como o valor de uma coluna se
compara com o valor de outra. Por exemplo, um indicador de tendência

150

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versão 10.2.2: Guia do Usuário

mostra a tendência do período anterior até o período atual ao comparar os
valores entre os períodos. O indicador de tendência mostra se o valor é
maior que, inalterado ou menor que o valor do período anterior.
Tabela 13. Ícones de Tendência do Indicador de Métrica
Ícone de tendência

Descrição
Um ícone de triângulo verde com a ponta para cima indica que o valor de tendência é maior que o período
anterior.
Por exemplo, o valor é maior que o mês ou trimestre anterior.
Um ícone de traço cinza indica que o valor de tendência está inalterado.
Um triângulo vermelho com a ponta para baixo indica que o valor de tendência é menor que o período
anterior.
Por exemplo, o valor é menor que o mês ou trimestre anterior.

Célula em branco

Indica que a tendência está incompleta para esse período. Uma tendência não pode ser exibida quando há
um status incompleto. Por exemplo, a tendência não pode ser exibida para o primeiro período de tempo,
como Q1 (um trimestre). Os dados anteriores não existem, mesmo se a métrica tiver um valor para Real,
Meta, Pontuação e Status.

Indicadores de Métrica Padrão
O Cognos TM1 Scorecard fornece uma coleção de indicadores de métrica
integrados prontos para uso. Quando você cria uma dimensão do Indicador de
Métrica, esses membros são criados e preenchidos automaticamente com cálculos e
nomes de indicadores sugeridos.
CUIDADO:
É possível usar os indicadores de métrica integrados apenas no estado em que se
encontram. Não edite-os ou exclua-os porque eles são necessários para o
scorecard. Se você precisar de seus próprios indicadores de métrica, inclua-os
além dos integrados.
O Cognos TM1 Scorecard inclui os seguintes indicadores de métrica integrados:
Tabela 14. Lista de Indicadores de Métrica Padrão
Nome do Indicador de
Métrica

Descrição

Estado

Um valor calculado que representa o desempenho da pontuação para uma métrica.
O valor numérico retornado é exibido como um ícone de indicador de semáforos para mostrar
visualmente o status nas visualizações em grade e diagramas.
v

1 - excelente (na meta ou acima)

v

0 - médio (dentro de 1 tolerância de meta)

v

1 - de maneira ineficiente (mais de 1 tolerância da meta)

Usa a função de indicador de métrica SCORESTATUS:
=SCORESTATUS(’Score’)
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Tabela 14. Lista de Indicadores de Métrica Padrão (continuação)
Nome do Indicador de
Métrica

Descrição

Tendência

Um valor calculado que representa como o desempenho da métrica mudou deste o período anterior.
Avalia a pontuação de uma métrica e retorna um valor para indicar o desempenho atual da métrica
O resultado reflete apenas uma tendência positiva ou negativa se a pontuação alterar mais do que 5% da
tolerância.
Por padrão, esse indicador é configurado para ser exibido como um ícone de indicador de tendência de
métrica para mostrar visualmente a tendência nas visualizações em grade e diagramas.
v

1 - a tendência está melhorando

v

0 - nenhuma alteração na tendência

v

1 - a tendência está piorando

Usa a função de indicador de métrica :
=SCORETREND(’Score’)
Real

Um valor para o indicador real é derivado dos dados operacionais.
Preencha esse valor a partir dos dados existentes do Cognos TM1.

Meta

Um valor de destino define um nível de desempenho esperado.
Preencha esse valor a partir dos dados existentes do Cognos TM1.

Tolerância

Um valor de tolerância define um intervalo aceitável para um resultado que se desvia de uma meta
configurada.
Insira esse valor ou preencha-o a partir de seus dados existentes do Cognos TM1.

Variação

Calcula a diferença entre os indicadores Real e Meta.

Porcentagem de Variação

Calcula o percentual de diferença entre os indicadores Real e Meta.

Pontuação

Calcula uma pontuação da métrica que é baseada nos indicadores real, meta e tolerância.

Usa o cálculo: =’Actual’-’Target’

Usa o cálculo: =(’Actual’-’Target’)/’Target’

Esse valor indica se uma métrica está no destino, acima do destino ou abaixo do destino e quanto. Ele
reflete a distância do destino conforme medido em unidades de tolerância. Os valores são relatados no
intervalo de -10 a 10, em que um valor de 0 indica que a métrica está no destino. Uma pontuação positiva
indica que a métrica apresenta um bom desempenho. Uma pontuação negativa indica que a métrica não
apresenta um bom desempenho.
Usa a função de indicador de métrica SCORE:
SCORE(Actual,Target,Tolerance)
Mudança de Pontuação

Calcula a mudança na pontuação comparando o valor atual com o valor do período anterior.
Usa a função Cognos TM1 LAG da seguinte forma:
=’Score’-LAG(0,’Score’)

Tendência Real

Não utilizado atualmente.

Percentual de Mudança
Real

Calcula o percentual de mudança para o indicador real comparando o valor real com o valor do período
anterior.
Usa a função Cognos TM1 LAG da seguinte forma:
=(’Actual’-LAG(0,’Actual’))/LAG(0,’Actual’)

Status_1_Count

Somente utilização interno.

Status_0_Count

Somente utilização interno.

Status_-1_Count

Somente utilização interno.

Indicadores de Métrica Definidos pelo Usuário
Crie seus próprios indicadores de Métrica definidos pelo usuário para medir o
desempenho de uma métrica junto a uma métrica comparável, tal como uma
medição padrão de segmento de mercado.
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Por exemplo, talvez você queira definir indicadores de métrica para monitorar o
desempenho de uma métrica de previsão. Neste cenário, você cria uma coleta de
indicadores de métrica derivados e calculados.
Crie os indicadores de métrica derivados a seguir e preencha os indicadores com
os dados de previsão existentes.
v Real da Previsão
v Meta da Previsão
v Tolerância da Previsão
Crie os indicadores de métrica calculados a seguir e use funções do indicador de
métrica para preenchê-los.
v Pontuação da Previsão - Use a função SCORE para calcular esse valor.
Por exemplo: =SCORE(’Forecast Actual’,’Forecast Target’,’Forecast
Tolerance’)
v Status da Previsão - Use a função SCORESTATUS para calcular esse valor.
Por exemplo: =SCORESTATUS(’Forecast Score’)
Para a propriedade Renderizador, insira trafficLight para exibir um ícone de
semáforos para esse indicador de métrica.
v Tendência da Previsão - Use a função SCORETREND para calcular esse valor.
Por exemplo: =SCORETREND(’Forecast Score’)
Para a propriedade Renderizador, insira metricTrend para exibir um ícone de
tendência para esse indicador de métrica.
Para obter mais informações sobre como criar e calcular Indicadores de Métrica,
consulte os tópicos a seguir.
v “Criando uma Dimensão Indicador de Métrica” na página 166.
v “Funções do Indicador de Métrica” na página 154.

Funções e Cálculos do Indicador de Métrica
É possível usar funções padrão do TM1 e um conjunto especial de funções do
indicador de métrica para definir cálculos para seus indicadores de métrica. Um
cálculo para um indicador de métrica pode fornecer um valor de status, pontuação
ou tendência baseado em outros indicadores para essa mesma métrica.
Por exemplo, é possível usar a função SCORE do indicador de métrica para calcular
uma pontuação para uma métrica, dependendo dos indicadores Real, Meta,
Tolerância para a métrica.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
Para obter mais informações sobre como usar cálculos com seus Indicadores de
Métrica, consulte os tópicos a seguir:
v “Funções do Indicador de Métrica” na página 154
v Funções de Regras do Guia de Referência do IBM Cognos TM1
v Guia do Usuário > Cálculos de Dimensão do IBM Cognos TM1 Performance
Modeler
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Funções do Indicador de Métrica
O IBM Cognos TM1 Scorecarding inclui uma coleção de funções dedicadas que são
específicas para os cálculos do indicador de métrica. É possível ver exemplos
dessas funções nos indicadores de métrica padrão, como Pontuação, Status e
Tendência. Também é possível usá-las com seus próprios indicadores de métrica.
Estas funções estão disponíveis no editor de Expressão ao trabalhar com
indicadores de Métrica.

Função SCORE para Indicadores de Métrica
A função SCORE calcula a pontuação de uma métrica para um contexto
especificado de indicadores real, de destino e tolerância.

Visão geral
Essa função retorna um valor que indica se uma métrica está no destino, acima do
destino ou abaixo do destino e quanto. Ela reflete a distância do destino conforme
medido em unidades de tolerância. Ela retorna um valor no intervalo de -10 a 10,
em que um valor de 0 indica que a métrica está no destino. Uma pontuação
positiva indica que a métrica está no destino. Uma pontuação negativa indica que
a métrica não está no destino.
Essa função só é válida em um cubo que tem uma dimensão métrica e pode
determinar o padrão de desempenho da métrica e do tipo de tolerância.

Sintaxe
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Argumentos
Real

O nome do indicador de métrica que representa o indicador Real.

Meta

O nome do indicador de métrica que representa o indicador Meta.

Tolerância
O nome do indicador de métrica que representa o indicador Tolerância.

Exemplo
Por exemplo, essa função é usada pelo indicador de métrica padrão chamado
Pontuação.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

Função SCORETREND para Indicadores de Métrica
A função SCORETREND calcula um valor que representa como o desempenho de
uma métrica mudou desde o período anterior.

Visão geral
A função obtém um membro que contém a pontuação da métrica e retorna um dos
seguintes valores para indicar o desempenho atual da métrica:
v 1 - melhorando
v 0 - nenhuma mudança
v -1 - piorando
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O resultado reflete uma tendência positiva ou negativa apenas se a pontuação for
alterada em mais de 5% da tolerância.
Esta função funciona apenas em um cubo com uma dimensão de Tempo que
define o período anterior para cada membro.

Sintaxe
SCORETREND(Score)

Argumentos
O argumento Pontuação é o nome do indicador de métrica que representa o
indicador Pontuação.

Exemplo
Por exemplo, essa função é usada pelo indicador de métrica padrão denominado
Tendência.
=SCORETREND(’Score’)

Função SCORESTATUS para Indicadores de Métrica
A função SCORESTATUS calcula um valor que representa o desempenho da
pontuação para uma métrica.

Visão geral
A função SCORESTATUS obtém um membro que contém a pontução de métrica para
o contexto atual.
Ela retorna um dos valores numéricos a seguir para indicar como a métrica está
executando:
v 1 - excelente (na meta ou acima)
v 0 - média (dentro de uma tolerância de destino)
v -1 - de maneira ineficiente (mais de 1 tolerância distante da meta)

Sintaxe
SCORESTATUS(Score)

Argumentos
O argumento Pontuação é o nome do indicador de métrica que representa o
indicador de pontuação para uma métrica.

Exemplo
Por exemplo, essa função é usada pelo indicador de métrica padrão chamado
Status.
=SCORESTATUS(’Score’)
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Função CAVERAGE para Indicadores de Métrica
Esta função calcula o valor médio em uma consolidação de métrica e retorna um
valor único.

Sintaxe
=CAVERAGE(flag-value)
O argumento flag-value pode ser um dos valores a seguir:
v 1 - Não use ponderação de consolidação para calcular o valor. Se esse
sinalizador for ativado, o valor bruto do elemento consolidado será usado.
v 2 - Ignore valores iguais a zero. Se este sinalizador estiver configurado, os
valores zero não são usados como parte do cálculo de uma média.
v 3 - Combinação do valor do sinalizador 1 e 2; não use ponderação de
consolidação para calcular o valor e ignore os valores iguais a zero.

Exemplo
Por exemplo, essa função é usada pelo indicador de métrica padrão chamado
Tolerância.
=CAVERAGE(3)

Cubo de Métricas
Um cubo de métricas é um tipo especial no IBM Cognos TM1 Performance
Modeler que fornece a base para as soluções de scorecard e os diagramas de
scorecard. Você cria um cubo de métricas para incluir todas as dimensões que
deseja usar para visualizar e analisar suas informações de scorecard.
É possível usar um cubo de métrica para monitorar diversas métricas e indicadores
de métrica. Exiba o status e as tendências de uma série de métricas de uma vez. O
recurso principal de um cubo de métrica mostra o status relativo atual de muitas
linhas em uma tabela. Ele é exibido enquanto você estiver visualizando a tendência
atual de muitas medidas simultaneamente.
A lista a seguir descreve um layout de scorecard padrão para um cubo de métrica:
v Dimensão de título da linha: dimensão Métricas
v Dimensão de título da coluna: dimensão do Indicador de Métrica
v Dimensões de contexto: tempo, geografia e outras dimensões de contexto de
dados
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Dimensão métrica

Dimensão de indicadores de métrica Dimensões de contexto adicionais

Ícones de indicador de status de semáforo

Dimensão de tempo

Ícones do indicador de tendência

Figura 12. Exemplo de Cubo de Métricas

Um cubo de métrica combina sua dimensão métricas e sua dimensão do indicador
de métrica com outras dimensões regulares do TM.
Estes cubos possuem as mesmas propriedades de outros cubos do TM1. É possível
importar dimensões neles a partir de outras dimensões existentes.
Um cubo de métrica requer o mínimo das dimensões a seguir:
v Uma dimensão métricas
v Uma dimensão do indicador de métrica
v Uma dimensão de tempo
Opcionalmente, também é possível incluir outras dimensões existentes, como
geografia ou produtos.
Nota: Ao criar um cubo de métricas, um diagrama de impacto é criado
automaticamente. Um cubo de métricas só pode ter um diagrama de impacto.

Diagrama de Impacto
Os diagramas de impacto visualizam os relacionamentos positivos e negativos
entre as métricas em seu cubo de métricas. Esse tipo de diagrama mostra como os
negócios realmente funcionam exibindo como uma métrica afeta outra.
Por exemplo, um diagrama de impacto pode mostrar como Renda e Despesas
afetam Lucro, o que afeta Bonificações e Fundos de Pesquisas.
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Pesquisa
financiamento
Lucro

Diagramas de impacto exibem ícones de indicador de tendência e semáforos para
mostrar o status e a tendência de cada métrica no diagrama. Quando um usuário
interage com um diagrama de impacto, eles podem selecionar um contexto de
dimensão diferente. O semáforo e os indicadores de tendência são atualizados com
novos valores para a dimensão selecionada.
Nota: Um cubo de métricas pode ter apenas um diagrama de impacto e é criado
automaticamente quando você cria um cubo de métricas.

Projetando Diagramas de Impacto
Diagramas de Impacto organizam suas métricas em três categorias; Métricas
Impactantes, Métricas Focadas e Métricas Impactadas.
v Métricas Impactantes - os exemplos incluem Despesas e Renda
v Métricas Focadas - os exemplos incluem Lucro
v Métricas Impactadas - os exemplos incluem Fundos de Pesquisas e Bonificações de
Funcionários

Propriedade Natureza do Impacto
A propriedade Natureza do Impacto configura o tipo de linha para mostrar os
relacionamentos de impacto entre as métricas no diagrama.
É possível usar a propriedade Natureza do Impacto para mostrar se uma métrica
tem um impacto positivo ou negativo em relação à métrica focada.
v Positivo - Exibe uma linha sólida no diagrama para mostrar um impacto
positivo de uma métrica para outra.
v Negativo - Exibe uma linha tracejada no diagrama para mostrar um impacto
negativo de uma métrica para outra.
Essa propriedade pode ser configurada para cada métrica nas listas Métricas
Impactantes e Métricas Impactadas.
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Mapa de Estratégia
Um mapa de estratégia é um diagrama de visualização padrão do segmento de
mercado que controla o desempenho dos negócios por perspectivas, objetivos e
métricas. Esse tipo de diagrama também é chamado mapa de estratégia.
É possível usar o IBM Cognos TM1 Scorecarding para criar Mapas de Estratégia ao
definir suas perspectivas e objetivos e, então, mapear suas métricas para eles. Um
Mapa de Estratégia organiza perspectivas, objetivos e métricas na hierarquia a
seguir:
v Um Mapa de Estratégia pode ter diversas perspectivas.
v Cada perspectiva pode ter vários objetivos.
v Cada objetivo pode ter várias métricas.
As perspectivas padrão para um Mapa de Estratégia incluem os itens a seguir:
v Desempenho financeiro
v Conhecimento do cliente
v Processos de negócios internos
v Aprendizado e crescimento
Um Mapa de Estratégia combina perspectivas, objetivos e métricas com status de
semáforo e ícones de indicadores de tendência em um diagrama. Ao passar o
mouse sobre os ícones indicadores de métricas para um objetivo, uma lista de
indicadores de métrica relacionados é exibida. Ela mostra os ícones de status e
tendência para cada um. Passar o mouse sobre os ícones de indicador para uma
perspectiva mostra o nome do diagrama e da perspectiva.
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Figura 13. Exemplo de um Mapa de Estratégia

Conexões de Mapas de Estratégia
Conexões em um Mapa de Estratégia são exibidas como setas direcionais para
mostrar um relacionamento visual ou fluxo entre os objetivos no diagrama. Um
mapa de estratégia não requer conexões, mas é possível incluí-las se você desejar.

Valores Padrão para Mapas de Estratégia
Ao criar um Mapa de Estratégia, as perspectivas e os objetivos a seguir são criados
automaticamente para ele. É possível usar essas perspectivas e objetivos como
ponto de partida, editá-los ou criar suas próprias combinações.
v Financeiro
– Aumentar Receita
– Reduzir Despesas
v Cliente
– Reduzir Reclamações
v Processos Internos
v Aprendizado e Inovação

Status e Cálculos de Status para Mapas de Estratégia
As perspectivas e objetivos em um diagrama de Mapa de Estratégia exibem um
resumo para o status das métricas subjacentes no diagrama. É possível configurar a
opção de cálculo de status para controlar como as métricas subjacentes são
resumidas ou "acumuladas" para cada perspectiva e objetivo no diagrama.
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O status para uma métrica é um valor calculado que representa o desempenho da
pontuação para uma métrica. O valor numérico retornado é exibido como um
ícone indicador de semáforo para mostrar visualmente o status no diagrama. Os
valores possíveis para o status incluem Excelente, Médio, Ineficiente e Incompleto,
conforme descrito na tabela a seguir.
Tabela 15. Status para Métricas de Resumo nos Diagramas do Mapa de Estratégia
Status

Descrição

Excelente

Um ícone de círculo verde indica um status satisfatório para as métricas associadas.
A métrica está na meta ou acima.

Médio

Um ícone de losango amarelo indica cuidado sobre o status para as métricas associadas.
A métrica está dentro de uma tolerância de destino.

Ineficiente

Um ícone de quadrado vermelho indica um aviso sobre o status para as métricas associadas.
A métrica é mais do que uma tolerância de destino.

Incompleto

Representa um status incompleto para quando não há dados para os indicadores de Métrica Real ou
de Meta. Uma pontuação ou status não pode ser calculado quando um destes valores está ausente.

Os cálculos de status disponíveis que podem ser escolhidos para controlar como as
métricas são resumidas no diagrama são descritos na tabela a seguir.
Tabela 16. Cálculos de Status para Métrica de Resumo nos Diagramas de Mapa de
Estratégia
Cálculo de Status

Descrição

Sem status

Não mostra nenhum status para as métricas que estão associadas a esta perspectiva ou objetivo.

Status mais frequente

Mostra o ícone de status para o status que ocorre com mais frequência de todas as métricas que estão
associados a esta perspectiva ou objetivo.
Por exemplo, se as métricas associadas foram Excelentes (2), Médias (4), Ineficientes (1) e Incompletas
(0), um status Médio seria exibido.

Status mais positivo

Mostra o ícone de status para o status mais positivo de todas as métricas que estão associadas a essa
perspectiva ou objetivo.
O status é selecionado na seguinte ordem de prioridade: Excelente, Incompleto, Médio, Ineficiente.
Por exemplo, se as métricas associadas foram Excelente (1), Médio (1), Ineficiente (3) e Incompleto
(1), um status de Excelente seria exibido.

Status menos positivo

Mostra o ícone de status para o status menos positivo de todas as métricas que estão associadas a
essa perspectiva ou objetivo.
O status é selecionado na seguinte ordem de prioridade: Ineficiente, Incompleto, Médio, Excelente.
Por exemplo:
Se as métricas associadas são Excelente (1), Médio (1), Ineficiente (1) e Incompleto (1), o status menos
positivo é Ineficiente.
Se as métricas são Excelente (1), Médio (1), Ineficiente (0) e Incompleto (2), o status menos positivo é
Incompleto.
Se as métricas associadas são Excelente (1), Médio (1), Ineficiente (0) e Incompleto (0), o status menos
positivo é Médio.

Diagrama Customizado
Um diagrama de scorecard Customizado é um mapa de estratégia no qual você
importa uma imagem customizada. Você então coloca as métricas com contexto
dimensional na imagem como pontos de dados.
Alguns exemplos de um diagrama Customizado estão identificados na lista a
seguir:
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Mapas geográficos
Mostra diferentes focos de sua organização em regiões fixas, como
inventário ou métricas de custo na América do Norte ou Europa.
Diagramas de processo
Mostra métricas no contexto de um fluxo do processo.
Um diagrama Customizado exibe a métrica e os nomes de dimensão de contexto
com ícones de semáforo e de indicador de tendência como uma sobreposição ou
camada na imagem selecionada.

Renda - França

Figura 14. Exemplo de um Diagrama de Scorecard Customizado

Dimensões para um Diagrama Customizado
Você cria um diagrama customizado selecionando uma imagem e depois
escolhendo as dimensões e o contexto da dimensão que deseja usar no diagrama.
v Dimensão principal (obrigatória)
v Dimensão secundária (opcional)
v Contexto de dimensão secundária (opcional)
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Imagens de Amostra
As imagens de amostra a seguir estão disponíveis no editor do diagrama
customizado:
v Mapa-múndi (Exemplo: Usar imagem do mapa com uma dimensão de
geografia).
v Fluxograma do processo
v Organograma

Tipos de Arquivo de Imagem
É possível usar quaisquer tipos de arquivo de imagem a seguir em um diagrama
customizado:
v PNG
v GIF
v BMP
v JPEG

Propriedades da imagem
É possível redimensionar a imagem e controlar sua opacidade
Opacidade
Manter Proporção de Aspecto
Horizontal
Vertical
Pixels / Porcentagem
Selecione Pixels ou Porcentagem para configurar as unidades de medida
da imagem.

Interação com Diagramas de Scorecard e Visualizações
Os diagramas de Scorecard têm diversos recursos interativos disponíveis para
modeladores e usuários ao visualizar os diagramas nos programas diferentes do
IBM Cognos que suportam Scorecard.
Os recursos interativos em diagramas de scorecard incluem a capacidade de aplicar
zoom, expandir/reduzir e filtrar os dados exibidos.

Aumentar e Diminuir Zoom nos Diagramas de Scorecard
Todos os diagramas de Scorecard (Diagrama de impacto, Mapa de Estratégia e
Diagrama Customizado) incluem controles para aumentar e diminuir o zoom do
diagrama.

O recurso de zoom está disponível para todos os diagramas de Scorecard nos
seguintes programas:
v Cognos TM1 Performance Modeler (disponível na guia Visualização do editor de
diagramas)
v Cognos Insight
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Expandir e Reduzir Diagramas de Impacto
Os diagramas de impacto fornecem controles para expandir e reduzir
interativamente as métricas individuais ou todas as métricas no diagrama.
Expandir/Reduzir todas as Métricas
A barra de ferramentas do diagrama inclui ícones Expandir Tudo e
Reduzir Tudo que expandem ou reduzem todas as métricas em todo o
diagrama de Impacto.

Expandir/Reduzir Métricas Individuais
Os ícones Expandir/Reduzir são exibidos diretamente no diagrama de
cada métrica que é um pai de outras métricas (ele tem métricas que são
alimentadas nele). É possível expandir/reduzir, de forma seletiva, essas
métricas individuais em todo o diagrama.

O recurso expandir/reduzir está disponível para diagramas de Impacto nos
seguintes programas:
v Cognos TM1 Performance Modeler (disponível na guia Visualização do editor do
diagrama de Impacto)
v Cognos Insight

Filtrar o Painel de Scorecard Selecionando Métricas em um
Diagrama do Mapa de Estratégia
Os usuários do Cognos Insight podem filtrar e atualizar os widgets de scorecard
em um painel de área de trabalho selecionando métricas em um diagrama de
Mapa de Estratégia. Ao passar o cursor do mouse sobre um objetivo em um Mapa
de Estratégia, uma janela pop-up exibe uma lista de métricas relacionadas. Para
saber mais sobre uma métrica específica, clique nela na janela pop-up e nos outros
widgets de scorecard na atualização do painel para exibir as informações sobre a
métrica selecionada.
Por exemplo, sua área de trabalho inclui uma crosstab (grade de dados), um mapa
de estratégia, um diagrama de impacto e um diagrama customizado. Todos os
quatro widgets de scorecard são sincronizados entre si. Para alterar os dados
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exibidos em cada widget, é possível selecionar uma das métricas que aparecem ao
passar o mouse sobre um objetivo no Mapa de Estratégia.

Criando uma Solução do Cognos TM1 Scorecard
Uma série de etapas é necessária para a criação de uma solução de Scorecard no
IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Sobre Esta Tarefa
Para construir e publicar uma solução de scorecard, primeiro você define e monta
os objetos de scorecard necessários. Use a página de boas-vindas Scorecards no
Cognos TM1 Performance Modeler para iniciar todas as tarefas necessárias para a
construção de sua solução de scorecard. Após montar os objetos necessários para
uma solução de scorecard, você publica a solução para disponibilizá-la para
interação e monitoramento no IBM Cognos Insight.

Procedimento
1. Abra a página Boas-vindas dos Scorecards:
No Cognos TM1 Performance Modeler, clique em Criar Scorecards na página
de boas-vindas Design de Modelos.
A página de boas-vindas Scorecards é aberta.
2. Construa seus objetos de scorecard:
Use a página de boas-vindas Scorecards para acessar as tarefas que constroem
seus objetos de scorecard.
a. Crie uma dimensão Métrica.
b. Crie uma dimensão do Indicador da Métrica.
c. Crie mais dimensões.
d. Crie um cubo Métricas.
e. Crie pelo menos um diagrama de scorecard:
v Edite o diagrama de Impacto padrão.
v Crie um mapa de Estratégia.
v Crie um diagrama Customizado.
3. Inclua dados em seu cubo de Métricas.
4. Implemente a solução de scorecard:
Implemente um aplicativo em um servidor TM1 para torná-lo disponível no
IBM Cognos Insight, IBM Cognos Workspace e IBM Cognos TM1 Web.
5. Visualize e interaja com sua solução de scorecard:
Use o IBM Cognos Insight para criar um painel a partir dos objetos em sua
solução de scorecard.

Criando uma Dimensão Métrica
Criar uma dimensão métrica é o primeiro passo para a criação de uma solução do
IBM Cognos TM1 Scorecard no IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Sobre Esta Tarefa
Uma dimensão Métrica contém a lista de todas as métricas que você deseja usar
para monitorar o desempenho dos negócios. Uma métrica é uma medida de
desempenho em uma área chave de um negócio que compara resultados atuais
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com valores planejados. As métricas são o nível mais baixo de um aplicativo de
pontuação. Exemplos de métricas incluem Renda, Despesas e Lucro.
Para obter mais informações sobre dimensões Métricas, consulte “Dimensão
Métrica” na página 147.

Procedimento
1. No Cognos TM1 Performance Modeler, na página de boas-vindas Design de
Modelos, clique em Criar Scorecards.
A página de boas-vindas Scorecards é aberta.
2. Na página de boas-vindas Scorecards na primeira tarefa, Criar Dimensão
Métrica, clique em Dimensão Métrica.
3. Insira um nome para a dimensão métrica e clique em OK.
Nota: Por padrão, Tipo de Dimensão é configurado automaticamente para
Métrica e não pode ser alterado durante esse processo.
Uma nova guia é aberta onde é possível editar a nova dimensão métrica.
4. Inclua membros na dimensão métrica, como Renda, Despesas e Lucro:
Na guia para a nova dimensão métrica, inclua membros na dimensão:
a. Na coluna Nome, clique em <Inserir Novo Membro> e insira um nome
para o novo membro.
b. Clique no ícone na célula Formato para configurar um formato de
data/hora ou numérico.
c. Clique no ícone em Cálculo N para criar um cálculo para dados de nível
folha.
d. Clique no ícone em Cálculo C para criar um cálculo para resultados
agregados.
e. Clique na célula Padrão de Desempenho para escolher como deseja que a
métrica seja aplicada.
v Acima do destino é favorável
v Na meta é favorável
v Abaixo da meta é favorável
f. Clique na lista na célula Tipo de Tolerância para escolher como avaliar
numericamente a métrica.
v Escolha Absoluto para avaliar com base no valor real bruto fornecido.
v Escolha Percentual para avaliar com base em uma porcentagem do valor
de destino.
g. Repita as etapas anteriores para incluir mais membros na dimensão métrica.
5. Clique em Salvar.

O que Fazer Depois
Após criar uma dimensão Métrica, é possível então criar uma dimensão do
indicador de Métrica.

Criando uma Dimensão Indicador de Métrica
Execute as etapas a seguir para construir uma dimensão do Indicador de Métrica
no IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
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Sobre Esta Tarefa
Uma dimensão do Indicador de Métrica contém a lista de indicadores e
qualificadores de métrica, como Real, Meta, Tendência e Tolerância. Por padrão,
quando você cria uma nova dimensão do indicador de métrica, ela é
pré-preenchida com os membros necessários para a construção do cubo de
métricas.
Também é possível incluir mais membros em uma dimensão do indicador de
Métrica que você deseja exibir no cubo de Métricas. Por exemplo, é possível incluir
um membro de Previsão e um membro de Status de Previsão. Estes membros
exibem como a métrica denominada Real está executando com relação à métrica
denominada Previsão. Ao incluir mais membros na dimensão do indicador de
métrica, também é possível configurar cálculos para exibir diversos status para
suas métricas.
CUIDADO:
É possível usar os indicadores de métrica integrados apenas no estado em que se
encontram. Não edite-os ou exclua-os porque eles são necessários para o
scorecard. Se você precisar de seus próprios indicadores de métrica, inclua-os
além dos integrados.
Para obter mais informações sobre dimensões Indicador de Métrica , consulte
“Dimensão de Indicadores de Métrica” na página 149.

Procedimento
1. Na página de boas-vindas Scorecards, na tarefa Criar Dimensões Métricas,
clique em Dimensões Indicador de Métrica.
2. Insira um nome para a nova dimensão do indicador de métrica e clique em
OK.
Nota: Por padrão, o Tipo de Dimensão será configurado automaticamente
como Indicador de Métrica e não poderá ser alterado durante esse processo.
Uma nova guia é exibida e permite que você possa incluir e editar membros
para a nova dimensão. Inúmeros membros são automaticamente
pré-preenchidos, como Status, Pontuação e Tendência.
3. Opcionalmente, é possível incluir mais membros novos na dimensão.
a. Na coluna Nome, clique em Inserir Novo Membro e Insira um nome para o
novo membro.
b. Edite as propriedades relacionadas.
Formato
Especifica o formato de exibição numérico ou de data/hora.
Cálculo N
Um cálculo simples que é executado no nível de folha.
Cálculo C
Um cálculo que é executado em resultados agregados.
Processador
Especifica o ícone indicador a ser usado para status ou tendência.
Dê um clique duplo na célula e digite um dos valores válidos:
v trafficLight
v metricTrend
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v Deixe a célula em branco para exibir um valor numérico no lugar
de um ícone indicador.
4. Repita as etapas anteriores para incluir mais membros na dimensão do
indicador de métrica.
5. Clique em Salvar.

O que Fazer Depois
Após criar sua dimensão do indicador de métrica, é possível criar o cubo de
Métricas.

Criando Indicadores de Métrica Customizados para Diagramas
de Scorecard
É possível criar um subconjunto customizado de indicadores de métrica que é
exibido na dica de ferramenta ao passar o mouse sobre objetos em um diagrama
de scorecard. É possível criar diversos subconjuntos customizados e especificar
aquele que será usado em cada um de seus diagramas de scorecard.

Sobre Esta Tarefa
Use o assistente Subconjunto de Indicadores de Métrica para construir um
subconjunto customizado baseado em indicadores de métrica novos ou existentes.
Também é possível configurar a ordem na qual esses indicadores de métrica serão
exibidos na dica de ferramenta ao passar o mouse sobre objetos em um diagrama
de Scorecard.
Depois de criar um subconjunto customizado de indicadores de métrica, é possível
designar o subconjunto a um diagrama de scorecard usando a propriedade
Subconjuntos de Semáforos no editor de diagramas.

Procedimento
1. Abra uma dimensão de indicadores de Métrica.
2. Na barra de ferramentas do editor de indicador de Métrica, clique no ícone
.
Criar Subconjunto de Indicadores de Métrica
3. Siga as etapas no assistente para criar seu subconjunto de indicadores de
métrica customizado.
Definir Membros
Insira um nome para o subconjunto e, então, insira nomes para
indicadores de Status, Tendência, Real, Destino e Tolerância.
Organizar Membros
Selecione e organize até cinco indicadores de métrica para serem
exibidos na janela pop-up da dica de ferramenta do diagrama.
Clique em Exemplo para ver uma janela de dica de ferramenta de
amostra.
Resumo
Visualize um resumo dos indicadores de métrica customizados.
4. Clique em OK para concluir o processo.
Os indicadores customizados são incluídos como um subconjunto na dimensão
atual de indicadores de métrica.
5. Para designar o subconjunto de indicadores de métrica customizados em um
diagrama, siga estas etapas:
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a. Abra um diagrama de scorecard.
b. No painel Propriedades, use a propriedade Subconjuntos de Semáforos
para selecionar um subconjunto do indicador de métricas customizado.
c. Para ver os indicadores de métrica customizados em uma dica de
ferramenta, clique na guia Visualização e passe o mouse sobre uma métrica.

Criando Cálculos para Dimensões de Métrica e Indicador de
Métrica
É possível usar funções padrão do TM1 quando você define dimensões Métrica e
dimensões Indicador de Métrica. Para Indicadores de Métrica, também é possível
usar um conjunto de funções específico de scorecard.

Sobre Esta Tarefa
Para dimensões métricas e dimensões indicador de métrica, é possível usar as
funções padrão do TM1 a seguir para Cálculos N (nível folha) e Cálculos C (nível
consolidado):
v Simples (Aritmética)
v Funções (Funções de Dimensão, Funções do TM1)
v Funções de Agregação (apenas Cálculos C)
Para obter mais informações sobre funções padrão do TM1, consulte os tópicos a
seguir:
v Funções de Regras do Guia de Referência do IBM Cognos TM1
v Guia do Usuário do IBM Cognos TM1 Performance Modeler > Cálculos de dimensão
Para dimensões indicador de métrica, também é possível usar as seguintes funções
de indicador de métrica:
v SCORE
v SCORETREND
v SCORESTATUS
v CAVERAGE
Para obter mais informações, consulte “Funções do Indicador de Métrica” na
página 154

Procedimento
1. Para usar funções e cálculos padrão do TM1 com dimensões métricas, use o
editor de expressão no Cognos TM1 Performance Modeler.
a. No editor de dimensão, clique no ícone na célula Cálculos N ou Cálculos C
onde deseja inserir o cálculo.
O editor de expressão é aberto.
b. Use o editor de expressão para construir a expressão desejada.
2. Para usar funções do indicador de métrica com os membros em sua dimensão
do indicador de métrica, digite as funções diretamente nas células Cálculos N e
Cálculos C.

Criando Cubos de Métricas
O IBM Cognos Performance Modeler fornece duas formas diferentes de criar cubos
de métrica.
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É possível usar qualquer um desses métodos para criar um cubo de métricas:
v “Criando um Cubo de Métricas a partir de Dimensões Existentes”
v “Criando um Cubo de Métricas baseado em um Cubo Padrão Existente”
Para obter mais informações sobre cubos de métricas, consulte “Cubo de Métricas”
na página 156.
Nota: Ao criar um cubo de métricas, um diagrama de impacto também é criado
automaticamente. Um cubo de métricas só pode ter um diagrama de impacto.

Criando um Cubo de Métricas a partir de Dimensões Existentes
Depois de criar as dimensões de métrica e de indicador de métrica, é possível criar
um novo cubo de métricas no IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Sobre Esta Tarefa
Um cubo de métrica requer um mínimo das dimensões a seguir:
v Uma dimensão métricas
v Uma dimensão do indicador de métrica
v Uma dimensão de tempo
Opcionalmente, também é possível incluir outras dimensões existentes, como
geografia ou produtos.

Procedimento
1. Na página de boas-vindas Scorecards, clique em Criar Cubo de Métricas.
2. Insira um nome para o novo cubo de métricas e clique em OK.
Uma nova guia é exibida, na qual é possível editar o novo cubo de métricas.
3. Inclua as dimensões necessárias no cubo arrastando-as da área de janela Design
de Modelos:
a. Clique e arraste uma dimensão métrica para a área de linha do cubo.
b. Clique e arraste uma dimensão do indicador de métrica para a área de colunas
do cubo.
c. Clique e arraste uma dimensão de tempo para a área de contexto do cubo.
4. Opcionalmente, é possível incluir mais dimensões em seu cubo de métricas ao
clicar e arrastá-las para a área de contexto do cubo.
5. Clique em Salvar.

O que Fazer Depois
Depois de criar um cubo de métricas, é possível criar um diagrama de scorecard
baseado nesse cubo.

Criando um Cubo de Métricas baseado em um Cubo Padrão
Existente
É possível criar um novo cubo de métricas baseado em um cubo padrão existente.
Ao usar este método para criar um cubo de métricas, o cubo padrão existente
permanece inalterado no servidor TM1 e um novo cubo de métricas de
dimensionalidade praticamente idêntica é criado.
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Sobre Esta Tarefa
O cubo existente usado como a base para o novo cubo de métricas requer um
mínimo das seguintes dimensões:
v Uma dimensão de tempo
v Uma dimensão de versão que contém, pelo menos, dois membros
v Uma dimensão de cálculo
Para obter mais informações sobre esses tipos diferentes de dimensões, consulte
“Criando Novas Dimensões” na página 23.

Procedimento
1. Na área de janela Design de Modelo do Performance Modeler, clique com o
botão direito do mouse no cubo padrão que deseja usar como a base de um
cubo de métricas e, então, clique em Novo, Cubo de Métricas.
2. Na caixa de diálogo Novo Cubo de Métricas, insira um nome para o novo
cubo de métricas.
3. Selecione a dimensão de cálculo no cubo básico existente a ser usado como
uma dimensão métrica no novo cubo de métricas e clique em OK.
4. Clique em OK na mensagem Informações de criação do cubo de métricas.

Resultados
Ao gerar o novo cubo de métricas, é criado um novo link que mapeia dimensões e
dados a partir do cubo padrão existente para o novo cubo de métricas. O link usa
o mesmo nome que designou ao novo cubo de métricas.
v A dimensão de cálculo selecionada na Etapa 3 é convertida em uma dimensão
métrica.
v A dimensão da versão no cubo padrão é mapeada para uma nova dimensão do
indicador de métrica. Essa nova dimensão de indicador de métrica usa o mesmo
nome que foi designado para o novo cubo de métricas.
É possível modificar o link conforme necessário para suas necessidades de análise.
Consulte Capítulo 6, “Criando Links”, na página 61, para obter mais informações
sobre links no Performance Modeler.

O que Fazer Depois
Depois de criar um cubo de métricas, é possível criar um diagrama de scorecard
baseado nesse cubo.

Editando o Diagrama de Impacto
Por padrão, o diagrama de impacto é automaticamente criado sempre que você
cria um cubo de métricas. Um cubo de métrica pode ter apenas esse diagrama de
impacto. É possível definir o diagrama de impacto para um cubo de métricas ao
organizar as métricas para usar no diagrama. As métricas nas três categorias;
Métricas Impactantes, Métricas Focadas e Métricas Impactadas.

Sobre Esta Tarefa
Os diagramas de impacto visualizam os relacionamentos entre membros das
dimensões em seu cubo de métricas. Esses diagramas mostram como os negócios
realmente funcionam exibindo o modo como uma métrica afeta outra métrica.
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É possível criar um diagrama de Impacto ao organizar suas métricas nos três
grupos a seguir:
v Métricas Impactantes (por exemplo, Despesas e Renda)
v Métricas Focadas (por exemplo Lucro)
v Impacted Metrics (for example Research Funding and Employee Bonuses)
Para obter mais informações sobre diagramas de impacto, consulte “Diagrama de
Impacto” na página 157.
Um exemplo de organização de métricas para um diagrama de impacto é
mostrado na figura a seguir.

Editor do Diagrama de Impacto

Arraste uma métrica para a lista de Métricas Focadas

1
2
3
Arraste uma métrica para a lista de Métricas Impactadas
Arraste uma métrica para a lista de Métricas Impactantes

Figura 15. Exemplo de Edição do Diagrama de Impacto

Procedimento
1. Na página de Boas-vindas do Scorecard, clique em Editar Diagrama de
Impacto.
2. Selecione o cubo de Métricas que deseja usar com o diagrama e clique em OK.
3. Arraste as métricas desejadas da lista Cubo de Origem para as listas diferentes
para o diagrama:
a. Arraste uma métrica para a lista Métricas Focadas.
b. Arraste uma métrica para a lista Métricas Impactantes.
c. Arraste uma métrica para a lista Métricas Impactadas.
4. Configure Natureza do Impacto para cada métrica impactante e impactada.
Na lista Métricas Impactantes ou Métricas Impactadas, clique na célula
Natureza do Impacto próxima de uma métrica e selecione um valor:
v Positivo Exibe uma conexão entre as métricas como uma linha sólida no
diagrama.
v Negativo Exibe uma conexão entre as métricas como uma linha tracejada no
diagrama.
5. Clique em Salvar.
6. Clique na guia Visualização para abrir uma visualização interativa do
diagrama.

O que Fazer Depois
Após a criação desse diagrama, é possível criar diagramas de scorecard adicionais
ou implementar o aplicativo de scorecard para usar no IBM Cognos Insight.
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Descobrindo os Relacionamentos de Impacto entre Métricas
em um Diagrama de Impacto
É possível usar o recurso Descobrir para descobrir e gerar automaticamente
relacionamentos de impacto entre as Métricas no Diagrama de Impacto. Os
relacionamentos gerados são determinados ao analisar automaticamente as regras
do cubo na dimensão Métricas. Depois de executar o processo de descoberta, é
possível revisar os resultados, fazer qualquer mudança necessária e usá-los no
diagrama de Impacto.

Antes de Iniciar
Atenção: O processo de descoberta pode alterar ou remover impactos existentes
gerados automaticamente. Ao executar o processo de descoberta, uma mensagem é
exibida com um aviso e é solicitado que continue ou cancele.

Sobre Esta Tarefa
Os resultados do processo de descoberta são exibidos no editor do Diagrama de
Impacto.
Importante: Os impactos que foram descobertos nas regras do cubo não levam em
conta o contexto da regra. Por exemplo, se a regra do cubo declarar que o lucro
líquido para a América do Norte é igual à Renda dos Estados Unidos da América
menos as Despesas do Canadá, o relacionamento de impacto descoberto é que o
Lucro é impactado pelas métricas Renda e Despesas.
O processo de descoberta configura a natureza do impacto como indefinido para
cada relacionamento gerado. Você deve revisar os resultados e manualmente
configurar os valores indefinidos como positivos ou negativos.

Procedimento
1. Abra o diagrama de Impacto.
2. Na guia Estrutura de Tópicos, clique em Descobrir.
Lembre-se: Uma mensagem de aviso indica que relacionamentos autogerados
anteriores podem ser alterados ou removidos.
3. Clique em Sim para continuar.
Os relacionamentos de impacto são automaticamente determinados e
atualizados nas listas de impacto na guia Estrutura de Tópicos.
4. Revise os relacionamentos de impacto que foram descobertos:
a. Na lista Métricas Focadas, clique na lista suspensa Impactos Definidos e
selecione uma métrica.
b. Revise as métricas nas listas Métricas de Impacto e Métricas Impactadas.
c. Revise a Natureza do Impacto para cada métrica.
Se você conhece a natureza do impacto de qualquer relacionamento
configurado como Indefinido, configure o impacto como Positivo ou
Negativo.
d. Se necessário, clique em Remover para excluir uma métrica de uma das
listas.
e. Repita o processo de revisão de cada métrica na lista Métricas Focadas.
5. Salve o diagrama.
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6. Clique na guia Visualização para abrir uma visualização interativa do
diagrama.

Criando um Mapa de Estratégia
É possível construir Mapas de Estratégia para controlar o desempenho de negócios
ao definir suas perspectivas e objetivos e, então, mapear métricas a eles.

Sobre Esta Tarefa
Ao criar um mapa de estratégia, uma amostra sugerida de perspectivas e objetivos
é criada automaticamente para ele. É possível usar as amostras como ponto de
início, editá-las ou criar suas próprias combinações.
Para obter mais informações sobre Mapas de Estratégia, consulte “Mapa de
Estratégia” na página 159.
Use o editor de Mapa de Estratégia para organizar suas perspectivas, objetivos e
métricas na hierarquia a seguir:
v Um Mapa de Estratégia pode ter diversas perspectivas.
v Cada perspectiva pode ter vários objetivos.
v Cada objetivo pode ter várias métricas.

Procedimento
1. Na página de boas-vindas Scorecards, clique em Criar Estratégias.
2. Selecione um cubo de métrica para usar com o diagrama.
3. Insira um nome para o diagrama.
4. Na lista Tipo de Estratégia, escolha Mapa de Estratégia e, então, clique em
OK.
O editor de Estratégia é aberto.
5. Crie uma perspectiva:
Na coluna Perspectivas, clique em <Inserir nome da nova perspectiva> na
célula, digite um nome para a nova perspectiva e pressione Enter.
6. Crie um objetivo:
Na coluna Objetivos, clique em <Inserir nome do novo objetivo> na célula
próxima de uma perspectiva existente, digite um nome para o novo objetivo e
pressione Enter.
O novo objetivo agora está associado àquela perspectiva.
7. Repita as etapas anteriores para criar mais perspectivas e objetivos.
8. Inclua uma métrica em um objetivo:
a. Clique em um objetivo na coluna Objetivos.
b. Arraste uma métrica da lista Cubo de Origem para a lista Métricas para
Objetivo Selecionado.
A métrica selecionada agora está associada aquele objetivo.
c. Repita para obter mais objetivos e métricas.
9. Revise o cálculo de status para cada perspectiva e objetivo no diagrama.
O cálculo de status padrão para cada item é definido como status Mais
Frequente. Para obter mais informações sobre cálculo do status, veja “Mapa de
Estratégia” na página 159
a. Na tabela Mapa de Estratégia, clique na perspectiva ou objetivo para o
qual deseja configurar o cálculo de status.
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b. Na guia Propriedades, clique no campo Valor para a propriedade Cálculo
de Status e selecione um dos tipos de cálculo disponíveis.
v Sem status - Não mostra nenhum status para as métricas que estão
associadas com esta perspectiva ou objetivo.
v Status mais frequente - Mostra o ícone de status para o status que
ocorre mais frequentemente de todas as métricas que estão associadas a
esta perspectiva ou objetivo.
v Status mais positivo - Mostra o ícone de status para o status mais
positivo de todas as métricas que estão associadas a essa perspectiva ou
objetivo.
v Status menos positivo - Mostra o ícone de status para o status menos
positivo de todas as métricas que estão associadas a essa perspectiva ou
objetivo.
c. Repita estas etapas se desejar alterar o cálculo de status para outras
perspectivas ou objetivos.
10. Inclua conexões no diagrama:
As conexões são exibidas como uma seta no diagrama entre dois objetivos.
a. No editor de diagramas, clique na guia Conexões.
Sua lista de perspectivas e objetivos é mostrada na tabela Mapa de
Estratégia. A lista de conexões para o diagrama é mostrada na tabela
Conexões no lado direito.
b. Para criar uma conexão, arraste um objetivo da tabela Mapa de Estratégia
para a coluna De na tabela Conexões.
c. Arraste um objetivo diferente para a coluna Para.
d. Repita estas etapas para criar mais conexões entre pares de objetivos.
11. Clique em Salvar para salvar o diagrama.
12. Clique na guia Visualização para abrir uma visualização interativa do
diagrama.

O que Fazer Depois
Após criar este diagrama, é possível criar mais diagramas de scorecard ou
implementar a solução de scorecard para usar no IBM Cognos Insight.

Criando um Diagrama de Scorecard Customizado
É possível criar um diagrama customizado importando um arquivo de imagem e
sobrepondo pontos de dados de dimensão métrica nele.

Sobre Esta Tarefa
A área de janela do editor de diagramas customizado no Cognos TM1 Performance
Modeler inclui uma guia Estrutura de Tópicos e uma guia Visualização. Essas
guias fornecem áreas separadas para projetar o diagrama de scorecard customizado
e visualizar uma amostra interativa dele.
É possível importar e usar qualquer um dos seguintes tipos de arquivo de imagem:
v PNG
v GIF
v BMP
v JPEG
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Para obter mais informações sobre diagramas customizados, consulte “Diagrama
Customizado” na página 161.

Procedimento
1. Na página de Boas-vindas de Scorecards, clique em Criar Diagrama
Customizado.
2. Selecione um cubo de métrica para usar com o diagrama.
3. Insira um nome para o diagrama e, em seguida, clique em OK.
O editor de diagramas Customizado é aberto.
4. Escolha uma imagem de plano de fundo para o diagrama:
a. Para usar uma das imagens de amostra fornecidas, clique na lista Imagem
de Plano de Fundo e selecione uma imagem.
b. Para usar sua própria imagem, clique na lista Imagem de Plano de Fundo
e clique em Pesquisar.
5. Selecione a dimensão principal que deseja usar:
Clique na lista Dimensão Principal e selecione a dimensão principal a usar
em seu diagrama.
6. Etapa opcional: Selecione a dimensão secundária e o contexto que deseja usar:
a. Clique na lista Dimensão Secundária para selecionar uma segunda
dimensão para o diagrama.
b. Clique na lista Contexto de Dimensão Secundária para escolher um
membro de dimensão da dimensão secundária.
7. Coloque os membros de dimensão na imagem:
Clique e arraste um membro de dimensão da lista Cubo de Origem e
coloque-o na imagem.
8. Para excluir um ponto de dados da imagem, clique nele com o botão direito
do mouse e clique em Excluir.
9. Edite as propriedades da imagem e opções de redimensionamento:
v Opacidade
v Manter Proporção de Aspecto
v Horizontal
v Vertical
v Selecione Pixels ou Porcentagem para configurar as unidades de medida da
imagem.
10. Clique em Salvar.
11. Clique na guia Visualização para abrir uma visualização interativa do
diagrama.
Nota: É necessário salvar o diagrama, antes de poder visualizar qualquer
alteração que tenha feito.
Teste e revise o diagrama:
v Passe o cursor do mouse sobre os pontos de dados para exibir mais
informações.
v Clique nos ícones Aumentar Zoom e Diminuir Zoom para visualizar o
diagrama em diferentes níveis de zoom.
v Altere o contexto de dimensão do diagrama.
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Controlando a Exibição e o Formato dos Valores de Tolerância
Há algumas limitações para a exibição de valores em formatos diferentes dentro da
mesma dimensão em uma visualização do cubo. Devido a isso, não é possível
exibir uma combinação de tipos de formatação, tais como um valor absoluto e um
valor percentual, na coluna Tolerância de um cubo de Métricas. No entanto, é
possível criar uma coluna Valor de Tolerância especializada em seu cubo de
Métricas para mostrar os valores que são formatados para corresponder a cada
métrica no cubo.

Antes de Iniciar
Estas etapas requerem que você já tenha criado um cubo de Métricas para a sua
solução de scorecard.

Sobre Esta Tarefa
As etapas gerais para a criação de uma coluna de Valor de Tolerância especializada
incluem a criação de um novo membro na dimensão de Indicadores de Métricas e
a inclusão de um cálculo de cubo para tal membro.
A figura abaixo mostra um exemplo de um cubo de métrica com uma coluna de
Valor de Tolerância que exibe valores no mesmo formato que a métrica relacionada
para cada linha.

Figura 16. Exemplo de um Cubo de Métricas com uma Coluna de Valor de Tolerância
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Este exemplo usa um cubo de Métricas denominado Scorecards, uma dimensão
Métrica denominada Métricas e uma dimensão de indicadores de Métrica
denominada Indicadores de Métrica.

Procedimento
1. Crie um novo membro do Valor de Tolerância na dimensão de Indicadores de
Métrica.
a. Abra a dimensão de Indicadores de Métrica para o seu cubo de Métricas.
b. Inclua um novo membro na dimensão. Por exemplo, inclua um novo
membro denominado Valor de Tolerância.
Para obter informações sobre a inclusão de membros na dimensão de
Indicadores de Métrica, consulte “Criando uma Dimensão Indicador de
Métrica” na página 166.
Importante: Não aplique nenhuma formatação neste novo membro.
c. Clique em Salvar para salvar a dimensão.
2. Inclua um cálculo de cubo em seu cubo de Métricas.
Este exemplo assume que a dimensão de Indicadores de Métrica é configurada
como o título da coluna para seu cubo de Métricas.
a. Abra o cubo de Métricas para o seu scorecard.
b. Clique com o botão direito do mouse no título da coluna Valor de
Tolerância e selecione Criar Cálculo de Cubo.
c. Aceite o nome padrão para o novo cálculo ou insira seu próprio nome.
d. Clique em OK.
A guia Editor de Expressão é aberta para o novo cálculo.
e. No Editor de Expressão, clique para selecionar a caixa de seleção Combinar
Folha e Consolidado.
Esta opção é aplicável ao cálculo para todas as células na coluna Valor de
Tolerância.
f. Inclua a expressão a seguir na guia Expressão de Folha e Consolidada.
=ABS(IF Metrics.tolerancetype = 1
then [Metric Indicators]:Tolerance
else [Metric Indicators]:Tolerance * [Metric Indicators]:Target )

Dica: Também é possível usar a árvore de objetos na guia Termos para
arrastar nomes de atributo e objeto na expressão. Por exemplo, arraste o
atributo Tipo de Tolerância da dimensão Métrica e, então, arrastar os
membros de Meta e Tolerância da dimensão de Indicadores de Métrica na
expressão.
g. Clique em OK para salvar a expressão e aplicá-la no cubo de Métricas.

Resultados
Os valores na coluna Valor de Tolerância do cubo de Métricas agora são exibidos
em um formato que corresponde à métrica relacionada em cada linha.

Incluindo Dados em um Cubo de Métricas
Após criar seus objetos de scorecard, você pode usar diferentes abordagens para
incluir dados em seu cubo de Métricas.
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Sobre Esta Tarefa
Use o cubo de Métricas como a maneira principal de obter seus dados do TM1 em
sua solução de scorecard. Você faz isso ao incluir seus dados nas células Real, Meta
e Tolerância para cada métrica no cubo.
Por exemplo, para calcular os valores do indicador de métrica para a métrica
Renda:
1. Primeiro, preencha as células do indicador de métrica Real e Meta com os
valores respectivos para Renda.
2. Em seguida, insira um valor de Tolerância para definir o intervalo aceitável
para comparar a Renda Real com a Meta de Renda.
3. Os valores nas células Real, Meta e Tolerância então fornecem a base para o
cálculo dos outros valores do indicador de métrica, tais como Status, Tendência
e Variação.

Cubo de métricas

Incluir dados nas células Real, Meta e Tolerância para cada métrica

É possível usar qualquer uma das abordagens padrão para inserir dados em um
TM1 para preencher as células Real, Meta e Tolerância no seu cubo de Métricas.

Procedimento
v Insira os dados manualmente:
Insira os valores diretamente nas células do seu cubo de métricas. A entrada de
dados manual é descrita nas publicações Guia do Usuário do IBM Cognos TM1,
Guia de Aplicativos do IBM Cognos TM1, Guia do Usuário da Web do IBM Cognos
TM1 e Guia do Usuário do IBM Cognos Insight.
v Use a difusão de dados:
Difunda os valores em uma variedade de células em uma visualização ou
difunda os valores para os filhos de uma consolidação, conforme descrito no
tópico Usando a Difusão de Dados na publicaçãoGuia do Usuário do IBM Cognos
TM1.
v Importe dados com o Cognos TM1 TurboIntegrator:
Crie um processo TurboIntegrator para importar dados de qualquer origem de
dados suportada em um cubo, conforme descrito na publicaçãoGuia do IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator.
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v Use cálculos baseados em regra:
Crie manualmente regras que definem dados para um cubo, conforme descrito
na publicação Guia de Regras do IBM Cognos TM1. Também é possível definir
cálculos de dimensão ou cálculo de cubo para gerar regras que definem dados
no cubo ou no nível da dimensão. Por exemplo, é possível inserir um valor ou
expressão global para Tolerância no editor do Indicador de Métricas que irá
aplicar o mesmo nível de tolerância em todas as métricas em seu cubo de
métricas.
Para obter detalhes sobre cálculos do cubo, veja Cálculos do Cubo na publicação
Guia do IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Para obter detalhes sobre cálculos de dimensão, consulte Cálculos de Dimensão,
também na publicação Guia do IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Implementando uma Solução de Scorecard em um TM1 Server
Após a conclusão da criação de uma solução de scorecard no IBM Cognos TM1
Performance Modeler, é possível implementá-la em um servidor TM1 para
compartilhar com outros usuários. Os usuários poderão então visualizar e interagir
com os diagramas de scorecard de dentro do IBM Cognos Insight para monitorar o
desempenho dos negócios.

Procedimento
1. Na área de janela Design do Aplicativo, clique com o botão direito do mouse
na pasta Aplicativos e clique em Novo > Aplicativo.
2. Digite um nome para o aplicativo.
3. No menu Tipo de Aplicativo, selecione Central.
4. Clique em OK.
5. Arraste o objeto de visualização do cubo do cubo de métricas que deseja usar
na área Visualizações do Contribuidor para o novo aplicativo.

6.

7.
8.
9.

Nota: É possível incluir objetos de visualização do cubo de métricas apenas em
um aplicativo. Não é possível incluir diagramas de estratégia ou impacto
individuais em um aplicativo. Por padrão, todos os diagramas que estão
relacionados às visualizações selecionadas para o aplicativo são implementados.
Na seção Clientes para o novo aplicativo:
a. Selecione a opção Cognos Insight - Conectado ou Cognos Insight Distribuído e clique na opção Padrão para configurá-la como padrão.
b. Assegure-se de que a opção TM1 Application Web não esteja selecionada.
Salve o aplicativo.
Clique com o botão direito do mouse no aplicativo e selecione Implementar
Aplicativo.
Use IBM Cognos TM1 Applications para ativar e abrir o aplicativo.
a. Abra IBM Cognos TM1 Applications e acesse a página de portal.
b. Clique no ícone Atualizar na barra de ferramentas.
Os aplicativos disponíveis estão listados na coluna Nome da tabela Meus
Aplicativos.
c. Para ativar o aplicativo, na coluna Ações, clique no ícone Ativar Aplicativo.
d. Para abrir o aplicativo, clique no nome do aplicativo.
Após a atualização da página, pode ser necessário clicar no nome do
aplicativo uma segunda vez.
A solução de scorecard é aberta no Cognos Insight.
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O que Fazer Depois
Após o Cognos Insight ser aberto, é possível visualizar e interagir com os
diagramas e objetos de scorecard que estão contidos na solução de scorecard.

Implementando uma Solução de Scorecard com um Aplicativo
Distribuído
Implementar uma solução de scorecard como um aplicativo distribuído para o IBM
Cognos Insight requer um conjunto específico de etapas.

Sobre Esta Tarefa
Estas etapas envolvem trabalhar com o IBM Cognos TM1 Performance Modeler,
IBM Cognos TM1 Applications e IBM Cognos Insight.

Procedimento
1. Configure um diretório especial para manipular a cópia local dos objetos do
TM1:
Especifique um local de diretório usando o parâmetro
DistributedPlanningOutputDir no arquivo de configuração do servidor Cognos
TM1, Tm1s.cfg.
Este parâmetro define o diretório no qual as TUnits são gravadas quando um
aplicativo distribuído Cognos Insight é implementado.
Por exemplo: DistributedPlanningOutputDir=<location of the tunit
directory>
Para obter mais informações sobre este parâmetro, veja o tópico
"DistributedPlanningOutputDir" na publicação Guia de Instalação e Configuração
do IBM Cognos TM1.
2. Crie um aplicativo no IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Por exemplo,
crie um aplicativo de tipo de aprovação.
a. Use a dimensão Geografia como a base para a hierarquia de aprovação no
aplicativo de aprovação.
b. Certifique-se de que a dimensão de hierarquia de aprovação tenha um nó
pai para a dimensão. Por exemplo, inclui Mundo para que América do
Norte, Europa e todos os outros elementos se acumulem no elemento-pai.
c. A partir desta dimensão, crie um novo subconjunto que não é dinâmico e
use-o como o subconjunto para a hierarquia de aprovação.
3. Configure o aplicativo para estar no modo distribuído.
a. Selecione Cognos Insight - Distribuído na seção Clientes.
b. Selecione Ativar Modelagem Avançada na seção Configurações.
Esta opção permite que você defina dependências manuais para cubos de
controle.
c. Clique no menu Ações > Mostrar Objetos de Controle para exibir objetos
de controle do TM1.
d. Clique em Salvar e, em seguida, clique em Atualizar.
Uma pasta Dependências Manuais é criada automaticamente sob o
aplicativo. Depois de ver a pasta Dependências Manuais na árvore de
Design sob o aplicativo, é possível incluir os cubos de controle necessários
na pasta.
4. Arraste e solte os cubos de controle para os diagramas de scorecard
relacionados na pasta Dependências Manuais:
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É possível localizar os cubos de controle para diagramas de scorecard ao
consultar as seguintes convenções de nomenclatura:
v Diagrama de Impacto - }MI_metrics_cube_name
v Diagrama de Mapa de Estratégia - um cubo de controle com exatamente o
mesmo nome que o mapa de Estratégia. Por exemplo, Strategy_map_name.
v Diagrama Customizado - um cubo de controle com exatamente o mesmo
nome que o diagrama Customizado. Por exemplo, Custom_diagram_name.
5. Salve, valide e implemente o aplicativo:
a. Clique com o botão direito do mouse no aplicativo e clique em Salvar
Aplicativo.
b. Clique com o botão direito do mouse no aplicativo e clique em Validar
Aplicativo.
c. Clique com o botão direito do mouse no aplicativo e clique em
Implementar Aplicativo .
6. No portal Cognos TM1 Applications, localize seu aplicativo na lista e clique no
ícone Ativar para ativá-lo.
7. Abra o Cognos Insight para criar e publicar seu painel:
a. Abra o Cognos Insight a partir da barra de ferramentas do portal Cognos
TM1 Applications.
b. No Cognos Insight, conecte-se ao servidor TM1 e selecione o aplicativo que
implementou.
Clique em Ações > Conectar-se ao IBM Cognos TM1, efetue login,
selecione o Servidor de Planejamento onde seu aplicativo está localizado e,
em seguida, clique em Conectar.
c. Crie seu painel usando seus objetos de scorecard, incluindo os diagramas de
scorecard que você incluiu na pasta Dependências Manuais.
d. Publique o painel, mas não selecione a opção Publicar e Distribuir.
Clique em Ações > Publicar e, em seguida, clique na opção Publicar.
Isto irá atualizar seu aplicativo no servidor TM1.
8. No portal Cognos TM1 Applications, abra seu aplicativo para um dos nós no
modo distribuído.
Você deve ver o painel criado, mas no modo distribuído.

Scorecard e Segurança
É possível usar as etapas de segurança padrão do IBM Cognos TM1 para
configurar diferentes tipos de segurança no nível do objeto para usuários de
scorecard. É possível configurar segurança no nível do objeto para objetos que são
baseados em diferentes casos de uso.
Revise e aplique a segurança necessária para seus objetos de scorecard antes de
publicá-los em uma solução de scorecards. Você pode aplicar segurança em seus
objetos de scorecard conforme os cria ou depois deles serem concluídos.
Dependendo da segurança aplicada, os usuários veem mensagens quando não têm
direitos de segurança suficientes quando tentam interagir com objetos de scorecard.
Em alguns casos, os usuários podem não ser capazes de ver os objetos de
scorecards de forma alguma.
Para configurar estas designações de segurança, é necessário ser um membro dos
grupos TM1 ADMIN ou SecurityAdmin.
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Use o IBM Cognos TM1 Performance Modeler para aplicar as configurações de
segurança.

Casos de Uso para Segurança de Scorecard
É possível usar os exemplos a seguir para determinar qual nível de segurança
aplicar em seus objetos de scorecard. Os exemplos variam na ordem da quantia
mínima de segurança que é necessária até uma quantia aumentada de segurança
para objetos de scorecard individual e elementos de dimensão.

Concedendo Acesso Mínimo a Objetos de Scorecard para
Usuários Não Administradores
Use as informações a seguir para determinar e configurar o acesso mínimo de
segurança para usuários não administradores para abrir todos os objetos de
scorecard em um cliente. Os clientes incluem o IBM Cognos Insight ou o IBM
Cognos TM1 Web. Estas etapas se aplicam a todos os objetos de scorecard: cubo de
métrica, diagrama de impacto, diagrama de mapa de estratégica, diagrama de
scorecard customizado.

Sobre Esta Tarefa
No IBM Cognos TM1, os objetos aos quais você pode aplicar segurança são objetos
regulares (definidos pelo usuário) ou objetos de controle (definidos pelo sistema).
Esses objetos incluem cubos, dimensões e elementos de dimensão. Ao aplicar
segurança aos objetos de scorecard, você pode ser obrigado a aplicar segurança em
objetos regulares e de controle para cubos, dimensões e elementos de dimensão.
Há quatro objetos nos quais estamos interessados: o cubo de métricas, o diagrama
de impacto, o diagrama de mapa de estratégia e o diagrama customizado. O cubo
de scorecard é um objeto do TM1 regular e definido pelo usuário, mas o diagrama
de impacto, o mapa de estratégia e o diagrama customizado são representados por
objetos de controle definidos pelo sistema.
O usuário precisa de direitos READ para todos esses objetos de scorecard para
visualizar e interagir com os objetos no Cognos Insight ou Cognos TM1 Web.
Nota: Para visualizar informações sobre os objetos regulares e de controle para
scorecard, abra a área de janela Modelo no IBM Cognos TM1 Performance Modeler
e clique em um objeto. Informações sobre o objeto e seus objetos relacionados são
exibidos na guia Propriedades.
Cubo de métricas
O cubo de métricas, ou grade de scorecard, consiste em objetos regulares.
Por exemplo, um cubo de métricas típico denominado Scorecard é
composto de quatro dimensões denominadas Métricas, Indicadores,
Geografia e Horário.
Diagrama de impacto
O diagrama de impacto consiste em uma combinação de objetos regulares
e de controle. Os nomes dos objetos são baseados no nome do cubo de
métricas relacionado para o diagrama. Por exemplo, um diagrama de
impacto típico, para um cubo de métricas denominado Scorecard, consiste
em um cubo de controle denominado }MI_Scorecard e três dimensões
denominadas Métricas, }MI_Scorecard_I e }MI_Scorecard_D.
Diagrama de Mapa de Estratégia
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O diagrama de mapa de estratégia consiste em uma combinação de objetos
regulares e de controle. Por exemplo, um mapa de estratégia denominado
Scorecard Balanceado é definido por um cubo de controle com o mesmo
nome, Scorecard Balanceado. Ele consiste de quatro dimensões - três
dimensões regulares denominadas Geografia, Horário, Indicadores e uma
dimensão de controle denominada Scorecard Balanceado.
Diagrama customizado
O diagrama customizado consiste em uma combinação de objetos regulares
e de controle. Por exemplo, um diagrama customizado denominado
Customizado consiste em um cubo de controle também denominado
Customizado e três dimensões. As dimensões incluem uma dimensão
regular, denominada Métricas e duas dimensões de controle, denominadas
}MD_Scorecard}_Custom_I e }MD_Scorecard}_Custom_D.

Procedimento
1. Crie a configuração inicial para este cenário.
No Cognos TM1 Performance Modeler, efetue login como o usuário
administrador e conclua as etapas a seguir:
a. Crie um cubo de métricas denominado Scorecard que inclui as dimensões
Métricas, Indicadores de Métricas, Geografia e Horário.
Configure um diagrama de Impacto com pelo menos um impacto.
Crie um diagrama de Mapa de Estratégia usando os padrões.
Crie um diagrama Customizado e inclua um ponto nos EUA.
Crie um aplicativo do tipo central e implemente-o no portal Cognos TM1
Applications.
2. Crie uma área de trabalho no Cognos Insight:
a. No portal Cognos TM1 Applications, efetue login como administrador e
abra o aplicativo/a área de trabalho no Cognos Insight.
b. No Cognos Insight, inclua os quatro objetos a seguir na tela; cubo de
métricas, diagrama de mapa de estratégia, diagrama customizado e
diagrama de impacto.
c. Salve o espaço de trabalho.
b.
c.
d.
e.

3. No Cognos TM1 Performance Modeler, crie um usuário denominado nonadmin
e designe-o ao grupo nonadmingroup.
Este usuário pode abrir e visualizar todos os objetos de scorecard a partir do
Cognos TM1 Applications e do Cognos Insight.
4. Configure a segurança do cubo usando o cubo de controle CubeSecurity.
O grupo nonadmingroup precisa de acesso aos cubos específicos conforme a
seguir:
a. Para ver a cubo de métricas, conceda acesso READ ao grupo nonadmingroup
para o cubo Scorecard.
b. Para ver todos os diagramas de scorecard, conceda acesso READ para o
grupo nonadmingroup para os cubos de controle a seguir:
v }MD_Scorecard}_Custom
v }MI_Scorecard
v }MS_Scorecard}_Balanced Strategy
Nota: Ao trabalhar no cubo de controle CubeSecurity, os nomes completos
dos cubos de controle para o mapa de estratégia e os diagramas
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customizados são exibidos com um prefixo de }MS_metrics_cube_name}_ e
}MD_metrics_cube_name}_, respectivamente.
5. Configure a segurança da dimensão usando o cubo de controle
DimensionSecurity.
O grupo nonadmingroup precisa de acesso às dimensões específicas conforme a
seguir:
a. Quando você concedeu acesso READ para o cubo de Scorecards nas etapas
anteriores, o TM1 automaticamente concedeu ao usuário o acesso READ para
as dimensões no cubo de Scorecards. Os direitos são transmitidos em
cascata.
b. Quando você concedeu acesso READ para os cubos de controle de Estratégia
}MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard e }MS_Scorecard}_Balanced nas
etapas anteriores, o TM1 automaticamente concedeu ao usuário acesso READ
para as dimensões nos cubos de controle de Estratégia
}MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard e }MS_Scorecard}_Balanced.
c. Conceda ao grupo nonadmingroup o acesso READ para a dimensão }Cubes.
6. Opcionalmente, você pode querer configurar a segurança no nível de elemento
em todas as dimensões que constituem o cubo de métricas.
Após configurar a segurança, conforme descrito nas etapas anteriores, o grupo
nonadmingroup tem acesso READ a todos os membros do elemento em todas as
dimensões que compõem o cubo de métricas. Para ver alguma fatia do cubo, os
usuários devem ter acesso READ para as dimensões que compõem o cubo. Se
desejar refinar estas configurações, configure manualmente os direitos de
segurança do elemento ou crie regras para configurá-los.

Bloqueando o Acesso aos Objetos de Scorecard
Neste caso de uso, nós bloqueamos o acesso do usuário a diferentes objetos de
scorecard. Esses objetos incluem o cubo de métricas, o diagrama de mapa de
estratégia, o diagrama customizado e o diagrama de impacto.

Sobre Esta Tarefa
Para este caso de uso, o usuário administrador cria uma área de trabalho no IBM
Cognos Insight com quatro objetos de scorecard. Você então cria quatro novos
usuários e configura a segurança para que cada usuário seja restringido de
visualizar um dos objetos de scorecard.

Procedimento
1. Para bloquear o acesso ao diagrama de Mapa de Estratégia:
a. Crie um usuário NA_no_balanced e designe-o ao NA_No_Balance_Group.
b. Conceda ao grupo NA_No_Balance_Group os direitos mínimos necessários
para ver todos os objetos de scorecard.
Para obter mais informações, consulte “Concedendo Acesso Mínimo a
Objetos de Scorecard para Usuários Não Administradores” na página 183.
c. Remova o direito READ para o grupo NA_No_Balance_Group para o cubo
}MS_Scorecard}_Balanced Scorecard.
d. Efetue login no portal IBM Cognos TM1 Applications como o usuário
NA_no_balanced e abra o aplicativo no Cognos Insight Connected.
O usuário é capaz de ver, interagir e arrastar novos objetos apenas dos
seguintes tipos para a tela: cubo de métricas, diagrama customizado e
diagrama de impacto.
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O usuário deve ver o widget do diagrama de Mapa de Estratégia, mas ele
deve estar vazio, exceto por uma mensagem de erro que explica que este
usuário não tem acesso para visualizar o conteúdo do widget.
O usuário não deve ver o ícone de Mapa de Estratégia na árvore de objetos
para que ele não esteja disponível para ser arrastado para a tela.
2. Para bloquear o acesso ao diagrama Customizado:
a. Crie um usuário NA_no_custom e designe-o ao NA_No_Custom_Group.
b. Conceda ao grupo NA_No_Custom_Group os direitos mínimos necessários
para ver todos os objetos de métricas.
c. Remova o direito READ para o grupo NA_No_Custom_Group para o cubo
}MD_Scorecard}_Custom.
d. Efetue login no portal Cognos TM1 Applications como o usuário
NA_no_custom e abra o aplicativo no Cognos Insight Connected.
O usuário é capaz de ver, interagir e arrastar novos objetos apenas dos
seguintes tipos para a tela: cubo de métricas, diagrama de mapa de
estratégia e diagrama de impacto.
O usuário deve ver o widget do diagrama customizado, mas ele deve estar
vazio, exceto por uma mensagem de erro que explica que este usuário não
tem acesso para visualizar o conteúdo do widget.
O usuário não deve ver o ícone do diagrama customizado na árvore de
objetos para que ele não esteja disponível para ser arrastado para a tela.
3. Para bloquear o acesso ao diagrama de Impacto:
a. Crie um usuário NA_no_impact e designe-o ao NA_No_Impact_Group.
b. Conceda ao grupo NA_No_Impact_Group os direitos mínimos necessários
para ver todos os objetos de métricas.
c. Remova o direito READ para o grupo NA_No_Impact_Group para o cubo
}MI_Scorecard.
d. Efetue login no portal Cognos TM1 Applications usando o usuário
NA_no_impact e abra o aplicativo no Cognos Insight Connected.
O usuário é capaz de ver, interagir e arrastar novos objetos apenas dos
seguintes tipos para a tela: cubo de métricas, diagrama de mapa de
estratégia e diagrama customizado.
O usuário deve ver o widget do diagrama de impacto, mas ele deve estar
vazio, exceto por uma mensagem de erro legível que explica que este
usuário não tem acesso para visualizar o conteúdo do widget.
O usuário não deve ver o ícone do diagrama de impacto na árvore de
objetos para que ele não esteja disponível para ser arrastado para a tela.
4. Para bloquear o acesso ao cubo de métricas de Scorecard:
a. Crie um usuário NA_no_scorecard e designe-o ao
NA_No_Scorecard_Group.
b. Conceda ao grupo NA_No_Scorecard_Group os direitos mínimos
necessários para ver todos os objetos de métricas.
c. Remova o direito READ para o NA_No_Impact_Group para o cubo de
Scorecard.
d. Assegure-se de que o usuário ainda tenha direitos sobre as dimensões que
compõem o cubo de scorecard: Geografia, Indicadores, Métricas e Horário.
e. Efetue login no portal Cognos TM1 Applications usando o usuário
NA_no_scorecard e abra o aplicativo no Cognos Insight Connected.
Neste ponto, uma mensagem de erro será exibida.
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Limitando a Acesso a Métricas Individuais em uma dimensão
Métricas
Neste caso de uso, nós bloqueamos o acesso do usuário a uma das métricas na
dimensão métricas, tal como a métrica de Vendas. Este exemplo mostra como a
limitação do acesso a uma métrica individual afeta os quatro principais objetos de
scorecard: cubo de métricas, diagrama de mapa de estratégia, diagrama
customizado e diagrama de impacto.

Sobre Esta Tarefa
Para este caso de uso, o usuário administrador cria uma área de trabalho no IBM
Cognos Insight com os quatro objetos scorecard já na tela.
Este exemplo usa a seguinte configuração de objetos de scorecard:
v A dimensão métricas contém quatro métricas, incluindo Renda, Despesas,
Número de Funcionários e Vendas.
v O diagrama de impacto contém Vendas como a métrica de impacto para Renda.
v O mapa de estratégia contém Vendas como a métrica selecionada para Aumentar
Renda.
v O diagrama customizado usa a imagem de amostra de mapa-múndi fornecida e
contém um ponto que inclui Vendas para o Canadá.

Procedimento
Bloqueando a métrica Vendas:
1. Crie um usuário NA_no_metric e designe-o a NA_No_Metric_Group.
2. Conceda ao grupo NA_No_Metric_Group os direitos mínimos que são
necessários para ver todos os objetos de métricas.
Para obter informações, consulte “Concedendo Acesso Mínimo a Objetos de
Scorecard para Usuários Não Administradores” na página 183.
3. Remova o direito READ para o grupo NA_No_Metric_Group para o elemento
Vendas na dimensão Métricas.
Uma referência para a métrica Vendas também é feita na dimensão de controle
para o mapa de estratégia. Remova o direito READ para o grupo
NA_No_Metric_Group para o elemento Vendas na dimensão
}MS_Scorecard}_Balanced Scorecard.
5. Efetue login no portal IBM Cognos TM1 Applications como o usuário
NA_no_metric e abra o aplicativo no Cognos Insight Connected.
O usuário é capaz de ver, interagir e arrastar os novos objetos de scorecard
para a tela; grade de scorecard, diagrama de mapa estratégico, diagrama
customizado e diagrama de impacto.
O usuário vê todos os quatro widgets de scorecard, mas não vê qualquer
referência à métrica Vendas nesses objetos da seguinte forma:
4.

v Cubo de Métricas/Grade de Scorecard - A métrica Vendas não aparece na
grade.
v Diagrama de Mapa de Estratégia - A métrica Vendas não aparece na dica de
ferramenta ao passar o mouse sobre ela. Ele também não contribui com a
contagem de status em Aumentar Receita.
v Diagrama Customizado - O ponto Vendas não aparece no diagrama
customizado.
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v Diagrama de Impacto - Quando a renda está focada na métrica, então, nada é
exibido adjacente à métrica focada.

Limitando o Acesso a Perspectivas e Objetivos de Scorecard
Este exemplo mostra o que acontece se um usuário tem acesso do NONE para um
dos objetivos em um diagrama de Mapa de Estratégia.

Sobre Esta Tarefa
Para configurar este cenário, você concede acesso NONE para o objetivo Aumentar
Receita em uma diagrama de Mapa de Estratégia denominado Estratégia
Balanceada.
Uma dimensão de controle mantém as perspectivas e objetivos para um Mapa de
Estratégia. Por exemplo, um Mapa de Estratégia que é denominado Estratégia
Balanceada é definido por um cubo de controle com o mesmo nome, Estratégia
Balanceada. As perspectivas e os objetivos para o mapa de estratégia são definidos
em uma dimensão de controle que também tem o mesmo nome, Estratégia
Balanceada.

Procedimento
1. Exiba objetos de controle do TM1:
No IBM Cognos TM1 Performance Modeler, clique no menu Ações > Mostrar
Objetos de Controle.
2. Configure a segurança para os elementos da dimensão de controle:
a. Na área de janela Design de Modelos do Cognos TM1 Performance
Modeler, clique com o botão direito do mouse na dimensão de controle
Estratégia Balanceada e selecione Configurar Segurança > Configurar
Permissões de Acesso para > Elementos.
b. É possível selecionar um grupo, tal como um grupo denominado
No_Objective e designar o acesso WRITE a todas as perspectivas e objetivos,
exceto para o objetivo Financeiro, Aumentar Renda.
Para este objetivo, é possível designar o acesso NONE para o grupo
No_Objective.
3. Acesse o objeto no IBM Cognos Insight:
a. Abra o Cognos Insight como um usuário no grupo No_Objective.
b. Arraste o diagrama de mapa de estratégia na área de trabalho.
O diagrama de mapa de Estratégia está branco e é exibido um erro.
Erro - Você não tem direitos de segurança para esta perspectiva ou objetivo.

Transferência de Objetos de Scorecard
É possível usar o recurso de transferência no IBM Cognos TM1 Performance
Modeler para transferir objetos de Scorecard de um ambiente IBM Cognos TM1
para outro.
As informações a seguir resumem os requisitos e comportamentos de transferência
dos diferentes tipos de objetos de Scorecard. Os tipos incluem cubos de Métricas,
diagramas de Impacto, diagramas de Mapa de Estratégia e diagramas
Customizados.
Para obter mais informações sobre o recurso de Transferência, consulte
“Transferência de Objetos Modelos e Aplicativos” na página 106.
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Etapas Gerais para Transferir um Objeto de Scorecard
Ao selecionar um objeto de Scorecard para transferir, o TM1 determina
automaticamente os objetos relacionados necessários que devem ser transferidos
junto com ele.
Para transferir para fora um objeto de Scorecard:
1. Na árvore da área de janela Design de Modelos no Cognos TM1 Performance
Modeler, localize o objeto de Scorecard que deseja transferir.
2. Clique com o botão direito do mouse no objeto e selecione Transferir para Fora.
3. Selecione a pasta para o local de saída e clique em OK.
O TM1 analisa automaticamente o objeto e determina se quaisquer outros
objetos devem ser incluídos no processo de transferência. Quando este processo
for concluído, a guia Transferência será exibida.
4. Se você desejar incluir dados do cubo com o processo de transferência, na barra
de ferramentas Destino: Arquivos, clique no ícone Configurar Dados e
selecione a opção Incluir Dados para Cubos.
Esta opção é aplicável principalmente para o cubo de métricas e outros cubos
do TM1 que contêm os valores dos dados reais.
Por padrão, o processo de transferência para fora é configurado como Incluir
sem Dados da Célula para a maioria dos cubos e não inclui valores dos dados
na transferência. Escolher se os dados do cubo serão incluídos depende do que
é armazenado no ambiente de destino. Ao transferir para dentro, também é
possível limpar objetos.
5. Clique em Transferir para concluir o processo de transferência para fora.

Transferência de Cubos de Métricas
Um cubo de Métricas é um cubo padrão do TM1, com exceção de que ele é
designado como um cubo de métrica ao usar um atributo de cubo. Esta designação
é descoberta durante o processo de análise de transferência e todos os objetos
relacionados para o cubo são automaticamente selecionados para inclusão na
transferência. Isso inclui todos os diagramas de scorecard relacionados para o cubo
de métricas selecionado. Exemplos incluem o diagrama de impacto e qualquer
mapa de estratégia ou diagramas customizados que são baseados no cubo.
Se você optar por transferir os dados do cubo, a transferência se comporta da
mesma maneira que outros cubos do TM1 e inclui os valores de dados reais do
cubo de Métricas.

Transferência de Diagramas de Impacto
Quando você seleciona um diagrama de impacto para transferência, o cubo de
métrica relacionado é automaticamente incluído como um objeto dependente.
Outros objetos que são automaticamente selecionados com a transferência incluem
o cubo de controle. Ele define o diagrama, a dimensão métrica a partir do cubo de
métricas e outras dimensões de controle que contêm metadados sobre o diagrama.
Os dados no cubo do diagrama também são configurados para transferência
automaticamente.
Lembre-se: Um cubo de métricas pode ter apenas um diagrama de impacto que
está associado a ele.

Capítulo 13. Cognos TM1 Scorecard

189

Transferência de Diagramas de Mapa de Estratégia
A transferência para fora de um diagrama de Mapa Estratégico automaticamente
inclui o cubo de métricas relacionado como um objeto dependente. Um diagrama
de Mapa de Estratégia é definido por um cubo de controle e tem a mesma
dimensionalidade que o cubo de métricas relacionado. Não há dados no cubo do
diagrama para transferir porque ele é essencialmente um cubo calculado.
Lembre-se: Um cubo de métricas pode incluir um ou mais diagramas de mapa de
estratégia.

Transferência de Diagramas Customizados
Transferir para fora um diagrama Customizado inclui automaticamente o cubo de
métricas relacionado como um objeto dependente. Todas as dimensões e cubos
regulares e de controle relacionados também são selecionados automaticamente,
incluindo a imagem de plano de fundo definida pelo usuário para o diagrama.
Lembre-se: Um cubo de métricas pode incluir um ou mais diagramas
customizados.

Criação de Log de Mensagens de Scorecard
É possível configurar o IBM Cognos TM1 Performance Modeler e o IBM Cognos
Insight para registrar mensagens de Scorecard nos arquivos de log para cada
aplicativo. É possível usar estas mensagens para monitorar ou resolver problemas
da atividade de Scorecard.
Mensagens de scorecard são registradas usando a estrutura de criação de log log4j
no Cognos TM1 Performance Modeler e no Cognos Insight.
É possível configurar criadores de logs no arquivo de propriedades de criação de
log para registrar mensagens sobre as seguintes áreas de Scorecard:
Mensagens gerais sobre a atividade de Scorecard
log4j.logger.Metrics=DEBUG
Mensagens sobre desempenho de Scorecard
log4j.logger.com.ibm.cognos.perf.Metrics=DEBUG
Mensagens sobre diagramas e visualizações de Scorecard.
Este criador de logs é aplicável apenas ao diagrama de Impacto e ao
diagrama de Mapa de Estratégia.
log4j.logger.RAVEMetrics=DEBUG
Por padrão, a criação de log é configurada para registrar as mensagens necessárias
para propósitos do dia-a-dia e geralmente não precisa ser ajustada. Em alguns
casos, você pode precisar trabalhar com o Suporte do Cliente IBM para alterar a
configuração de criação de log para registrar mensagens mais específicas sobre a
atividade de Scorecard.
Para obter mais informações sobre a ativação e configuração da criação de log no
Cognos TM1 Performance Modeler e no Cognos Insight, consulte a publicação Guia
de Instalação e Configuração do IBM Cognos TM1.
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Apêndice A. Recursos de Acessibilidade
Os recursos de acessibilidade ajudam os usuários que têm deficiências físicas como
mobilidade reduzida ou visão limitada a usar produtos de tecnologia da
informação.

Atalhos de Teclado
As chaves de navegação padrão do Microsoft Windows são usadas em adição às
chaves específicas ao aplicativo.
É possível usar atalhos de teclado para navegar pelo do aplicativo e executar
tarefas. Se você estiver usando um leitor de tela, poderá desejar maximizar a
janela, de forma que a tabela de atalho de teclado fique completamente expandida
e acessível. Você pode desejar ativar alto contraste no sistema operacional para que
as linhas nos diagramas e gráficos no aplicativo sejam mais visíveis.
Nota: Os atalhos de teclado a seguir são baseados nos teclados padrão dos Estados
Unidos.
Tabela 17. Atalhos de Teclado
Ação

Atalho de teclado

Abrir a visualização Aplicativo

Alt+A

Abrir a visualização Modelo

Alt+M

Fechar o editor

Ctrl+W

Acessar o próximo editor

Ctrl+F6

Acessar o editor anterior

Ctrl+Shift+F6

Acessar a próxima visualização

Ctrl+F7

Acessar a visualização anterior

Ctrl+Shift+F7

Salvar

Ctrl+S

Salvar tudo

Ctrl+Shift+S

Mostrar assistência chave

Ctrl+Shift+L

Alternar para o editor

Ctrl+Shift+E

Abrir um menu de contexto

Shift+F10

Navegar em um menu

Setas para Cima e para Baixo

Ativar um comando em um menu ou menu de
contexto

Inserir

Mover para e selecionar o próximo item de menu ou
item de menu de contexto ativado

Seta para baixo

Selecionar o primeiro item ativado em um submenu
em um menu ou menu de contexto

Seta para a Direita

Mover para e selecionar o item de menu ou item de
menu de contexto ativado anterior

Seta para cima

Fechar um menu aberto

Esc

Selecionar ou desmarcar uma caixa de seleção

Barra de espaço

Mover para o próximo item em uma caixa de
diálogo ou assistente

Tab

Mover para o item anterior em uma caixa de
diálogo ou assistente

Shift+Tab

Mover para a próxima opção em uma lista suspensa

Seta para baixo

Mover para a opção anterior em uma lista suspensa

Seta para cima

Mover para e selecionar o próximo botão de opções

Tab+Barra de espaço

Mover para e selecionar o botão de opções anterior

Shift+Tab+Barra de espaço

Abrir e exibir uma lista suspensa ou menu

Alt+Seta para baixo

Fechar uma lista suspensa ou menu aberto

Alt+Seta para cima ou Esc

Fechar uma caixa de diálogo ou assistente

Esc

Chamar um item suspenso selecionado

Inserir
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Tabela 17. Atalhos de Teclado (continuação)
Ação

Atalho de teclado

Aplicar as mudanças feitas e fechar a caixa de
diálogo ou o assistente

Pressione Tab para OK e pressione Enter

Fechar a caixa de diálogo ou o assistente sem aplicar
ou salvar as mudanças feitas

Esc

Navegar entre as guias

Setas para a Esquerda e para a Direita ou Tab ou Shift+Tab

Mover a guia atual para a direita

Shift+Page Up

Mover a guia atual para a esquerda

Shift+Page Down

Navegar de ícone para ícone na barra de
ferramentas

Setas para a Esquerda e para a Direita

Exibir membros de uma dimensão no Cube Viewer

Alt+Seta para baixo

Selecionar várias linhas ou colunas no Cube Viewer

Ctrl+Seta para Baixo

Substituir a dimensão existente nas linhas com a
dimensão selecionada

Ctrl+R

Substituir a dimensão existente nas colunas com a
dimensão selecionada

Ctrl+C

Substituir a dimensão existente no contexto pela
dimensão selecionada

Ctrl+T

Expande automaticamente os membros na dimensão
selecionada

No menu de contexto para a dimensão selecionada, Seta para baixo para o
comando Expandir para nível e selecione o nível que deseja exibir

Expandir ou reduzir um pai em uma dimensão

Inserir

Atualizar o modelo com os dados no servidor

F5

Sair do Aplicativo

Alt+F4

IBM e Acessibilidade
Consulte o IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) para obter
informações adicionais sobre o compromisso que a IBM tem com a acessibilidade.
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Apêndice B. Cognos TM1 Performance Modeler para usuários
existentes do Cognos TM1
Os usuários existentes do IBM Cognos TM1 que estão movendo para o IBM
Cognos TM1 Performance Modeler devem estar cientes dos seguintes problemas e
pontos de interesse.

Gerenciamento de Modelo e Criação de Objeto
A maioria das tarefas de gerenciamento de modelo e criação de objeto que os
usuários Cognos TM1 estão acostumados a executar no Server Explorer podem ser
realizadas no Cognos TM1 Performance Modeler. É possível manter seus modelos
Cognos TM1 no Cognos TM1 Perfromance Modeler, com as seguintes exceções.
v A replicação e a sincronização não é suportada no Cognos TM1 Performance
Modeler. Se o seu modelo usar a replicação e a sincronização, você deve manter
essa parte do seu modelo no Cognos TM1 Server Explorer. Para obter detalhes
integrais sobre a replicação e a sincronização, consulte o Guia da Operação IBM
Cognos TM1.
v O processo drill through e as regras devem ser criadas e mantidas no Cognos
TM1 Architect ou Perspectives. Para obter detalhes sobre a criação de regras e
processos drill-through, consulte o IBM Cognos TM1 Developer Guide.
v As tarefas de administração do servidor como desconectar usuários individuais,
transmitir as mensagens aos usuários e encerrar o servidor com notificação aos
usuários, devem ser executadas a partir das Mensagens para o Cliente, que são
acessíveis a partir do Server Explorer. Consulte “Gerenciando Conexões do
Cliente” na publicaçãoGuia de Operações do IBM Cognos TM1 para obter detalhes.
v Os processos do TurboIntegrator com origens de dados ODBO devem ser
criados e mantidos no Architect ou Perspectives. O editor do Cognos TM1
Performance Modeler TurboIntegrator não suporta a origem de dados ODBO.
Todas as outras origens de dados do TurboIntegrator podem ser mantidas no
Cognos TM1 Performance Modeler. Para obter detalhes sobre a criação de um
processo com uma origem ODBO, consulte o Guia do IBM Cognos TM1
TurboIntegrator.
v Se você deseja incluir as planilhas do Microsoft Excel em um Cognos TM1
Application no Application Organizer, isso deve ser feito no Server Explorer. Os
Cognos TM1 Applications são descritos no IBM Cognos TM1 Developer Guide.
v Se você criar um processo TurboIntegrator através da Importação Orientada no
Cognos TM1 Performance Modeler, não deve editar subsequentemente o
processo no Architect ou Perspectives nativos.

Diferenças na funcionalidade entre o Cognos TM1 Performance
Modeler e Cognos TM1 Architect/Perspectives
A maioria da funcionalidade de criação de objeto é semelhante no IBM Cognos
TM1 Performance Modeler e IBM Cognos TM1 Perspectives/Architect. No entanto,
existem algumas diferenças que devem ser conhecidas.
v Em comparação ao Cognos TM1 Architect/Perspectives, criação do cubo é
simplificada através de uma interface arrastar e soltar no Cognos TM1
Performance Modeler. O Cognos TM1 Performance Modeler também permite
redimensionar um cubo existente, incluindo ou excluindo as dimensões a partir
de um cubo ou alterando a ordem das dimensões em um cubo.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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v A criação do subconjunto é limitada de alguma maneira no Cognos TM1
Performance Modeler em comparação ao Cognos TM1 Architect/Perspectives.
Não há nenhuma capacidade Expandir Acima no Cognos TM1 Performance
Modeler e existe um suporte limitado para os subconjuntos dinâmicos no
Cognos TM1 Performance Modeler.
v A criação de regra é amplamente simplificada no Cognos TM1 Performance
Modeler. O Editor de Regras inclui recursos do Assistente de Conteúdo que
apresentam informações e elementos contextualmente relevantes ao criar uma
regra. Além disso, o Cognos TM1 Performance Modeler gera automaticamente as
regras e alimentadores associados ao definir uma dimensão de cálculo ou criar
um link.
v O editor TurboIntegrator no Cognos TM1 Performance Modeler inclui recursos
de edição melhorados nas guias de script Avançados (Parâmetros, Prólogos,
Metadados, Dados e Epílogo).
v O Editor de Dimensão no Cognos TM1 Performance Modeler fornece um
ambiente mais intuitivo e abrangente para gerenciar todos os aspectos das
dimensões. Por exemplo, é possível criar tipos de dimensão específicos que
preenchem requisitos exclusivos em seu modelo. Além disso, todo o
gerenciamento de dimensão é realizado em uma única janela. Não há
necessidade de abrir uma janela separada para gerenciar os atributos ou
configurar as propriedades do elemento.
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Apêndice C. Cálculos de Dimensão
As expressões e funções de dimensão para cálculos são descritas com sintaxe e
exemplos.
Um editor de expressão está disponível para os cálculos no nível de folha e
cálculos no nível consolidado. O editor de expressão tem um editor de expressão
simples para a edição e criação de expressões de cálculo aritméticas e de média e
um editor de função para aplicar funções predeterminadas, tanto para cálculos no
nível de folha como no nível consolidado. O editor de expressão também tem um
editor de expressão de agregação disponível para cálculos no nível consolidado.

Funções Relacionadas ao Tempo em Cálculos de Dimensão
Se você aplicar uma função relacionada ao tempo, tal como CUMULATE, em um
cálculo de dimensão e a dimensão então for usada em um cubo que não contém
nenhuma dimensão de Tempo, declarações de regra inválidas são geradas e um
comentário descrevendo o problema é colocado na regra para a cubo que não usa
uma dimensão de Tempo. Em circunstâncias em que a dimensão de cálculo é
usada em muitos cubos e a maioria, mas não todos, dos cubos contêm uma
dimensão de Tempo, é possível desativar as declarações regra inválida na regra
para o cubo que não contem uma dimensão de Tempo.

Operações Aritméticas
O IBM Cognos TM1 Performance Modeler suporta as operações aritméticas
normais: Soma, Diferença, Multiplicação e Divisão.

Soma
Operando de soma para cálculos simples.

Propósito
Uma adição dos valores de célula para cálculos de nível de folha e de nível
consolidado.
=(<operando 1> + <operando 2>)

Subtração
Operando de subtração para cálculos simples.

Propósito
Um cálculo de diferença entre dois valores de célula para cálculos de nível de folha
e de nível consolidado.
=(<operando 1> - <operando 2>)

Multiplicação
Operando de multiplicação para cálculos simples.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

195

Propósito
Um cálculo de multiplicação entre dois valores de células para cálculos de nível de
folha e de nível consolidado.
=(<operando 1> * <operando 2>)

Divisão
Operando de divisão para cálculos simples

Propósito
Um cálculo de divisão entre dois valores de célula para cálculos de nível de folha e
de nível consolidado.
=(<operando 1> / <operando 2>)

Funções
As funções que estão disponíveis para cálculos no nível de folha e no nível
consolidado são descritas.
Tarefas relacionadas:
“Criando Cálculos N Usando Funções de Dimensão” na página 25
Um cálculo N usando função de dimensão é um cálculo executado no nível da
dimensão entre um valor de entrada de um membro dessa dimensão e a função
selecionada.

CUMULATE
Propósito
CUMULATE calcula os totais acumulativos em uma linha com base nos números
originais em outra linha.
=CUMULATE(<Entrada>)

Amostra
A função =CUMULATE(Profit), calcula o lucro acumulativo na dimensão de Tempo
no cubo no qual a função CUMULATE é usada.

DECUMULATE
Propósito
Iniciando nos totais acumulados, DECUMULATE calcula a série original.
=DECUMULATE(<Entrada>)

Amostra
A função =DECUMULATE(‘Cumulative Sales&apos;) quebra as vendas
acumulativas em vendas de período na dimensão de Tempo no cubo no qual a
função DECUMULATE é usada.
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LAG
Propósito
Calcula um resultado em uma linha atrasando uma entrada de outra linha em 1
período.
=LAG(<Quadro>,<Entradas>)

Parâmetros
Quadro
O argumento <Quadro> especifica o valor retornado por LAG para o primeiro
membro folha na dimensão de Tempo; pode ser outro membro na dimensão ou
uma constante. Se for omitido, o usuário poderá ajustar um valor para esta
função no primeiro membro folha da dimensão de Tempo.

Amostra
O membro ‘Opening Balance&apos; pode usar uma função =LAG(‘Prime
value&apos;, ‘Closing Balance&apos;).

LASTNZ
Propósito
LASTNZ recua junto com a série de dados na linha de entrada e retorna o valor
diferente de zero ou não nulo mais recente. LASTNZ pode ser usada para evitar a
reentrada de dados em uma longa escala de tempo em que a entrada raramente é
alterada nesses períodos.
=LASTNZ(<Entrada>)

Parâmetros
<Entrada>
Pode ser um membro numérico ou de sequência.

PERIODSTART
Propósito
A data e a hora no início desse período.
=PERIODSTART()

PERIODMIDDLE
Propósito
A data e a hora no meio desse período.
=PERIODMIDDLE()

PERIODEND
Coloque aqui sua descrição resumida; usado para o primeiro parágrafo e o resumo.
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Propósito
A data e a hora no final desse período.
=PERIODEND()

PERIODDAYS
Propósito
O número de dias no período.
=PERIODDAYS()

VARIANCE
Propósito
Calcula a Variação entre dois conjuntos de dados, indicados como <Real> e
<Orçamento>. Para um membro da dimensão de cálculo em que uma variação
positiva seria favorável, o resultado é calculado como <Real> menos <Orçamento>.
Para um membro da dimensão de cálculo em que uma variação positiva seria
desfavorável, o resultado é calculado como <Orçamento> menos <Real>. Se
nenhuma dimensão de cálculo estiver presente no cubo, a função sempre retornará
<Real> menos <Orçamento>
=VARIANCE(<Real>,<Orçamento>)

VARIANCEPERCENT
Propósito
Calcula a Variação de porcentagem entre dois conjuntos de dados, indicados como
<Real> e <Orçamento>. Para um membro da dimensão de cálculo em que uma
variação positiva seria favorável, o resultado é calculado como (<Real> <Orçamento>) / <Orçamento> * 100. Para um membro da dimensão de cálculo em
que uma variação positiva seria desfavorável, o resultado é calculado como
(<Orçamento> - <Real>) / <Orçamento> * 100.
Se nenhuma dimensão de Cálculo estiver presente no cubo, a função sempre
retornará (<Real> - <Orçamento>) \ <Orçamento> * 100.
=VARIANCEPERCENT(<Real>,<Orçamento>)

Combinações de Sintaxe
São descritas as combinações de função e operando lógico.
O editor de expressões é validado em tempo real. Não há etapas extras para
validar uma expressão. Uma expressão inválida é exibida em vermelho com um
sublinhado vermelho.
O analisador que valida as expressões de cálculo de dimensão usa o Formato
Backus–Naur para determinar uma expressão válida. As combinações de sintaxe
que podem ser usadas em uma expressão são as seguintes:
v Expression ::= AndExpression { "OR" AndExpression }
v AndExpression ::= CmpExpression { "AND" CmpExpression }
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v CmpExpression ::= AddOrSub [ "=" AddOrSub | "<>" AddOrSub |"<" AddOrSub |
">" AddOrSub | ">=" AddOrSub | "!" AddOrSub | "<=" AddOrSub ]
v AddOrSub ::= MultiplyOrDivide { "+" MultiplyOrDivide | "-"
MultiplyOrDivide }
v MultiplyOrDivide ::= Power { "*" Power | "/" Power | "%" Power }
v Power ::= Unary [ "^" power ]
v Unary ::= "+" Unary | "-" Unary | "!" Unary | Operand
v Operand ::= INTEGER | Variable |"(" Expression ")"| Sum | Multiply|
IfExpression | BIFS
v IfExpression ::= "IF" Expression "THEN" Expression [ "ELSE" Expression ]
v BifExpression ::= BIF "(" Expression { ";" Expression } ")"
v SumExpression ::= SUM "(" Expression { "," Expression } ")"
v MultiplyExpression ::= MULTIPLY "(" Expression { "," Expression } ")"
v WeightedAverageExpression ::= WEIGHTEDAVERAGE "(" Expression ")"
v TimeAverageExpression ::= TIMEAVERAGE "(" TIMEAVERAGETYPE ")"
v ForceToZeroExpression ::= FORCETOZERO "(" ")"
v Condition ::= parseExpression ["AND" parseExpression | "OR"
parseExpression |"NOT" parseExpression

Apêndice C. Cálculos de Dimensão
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Apêndice D. Importar Modelos do Cognos Planning no
Cognos TM1
É possível importar os objetos do Cognos Analyst de um modelo do Cognos
Planning no Cognos TM1.
A opção Importar Modelo do Cognos Planning lhe ajuda a construir seu modelo
do Cognos Planning no IBM Cognos TM1 Performance Modeler. A opção de
importação usa um arquivo de definição do aplicativo .XML que é gerado a partir
do seu modelo do Cognos Planning. Esse arquivo é usado como uma introdução às
dimensões, aos cubos e aos links necessários para a construção do modelo no
Cognos TM1 Performance Modeler.
A opção de importação é instalada por padrão no Cognos TM1 10.2 e superior.
Para disponibilizar essa opção, um atualizador e um item de menu customizado
são implementados no Cognos Analyst para incluir a opção no ambiente do
Cognos Planning.
O processo de importação tem três partes:
v No Cognos Analyst, você inclui um item de menu customizado para poder gerar
um relatório que identifique objetos potencialmente problemáticos no modelo.
v No Cognos Contributor, você gera uma definição do aplicativo .XML do modelo.
A importação converte a saída .XML do Cognos Planning em uma pasta de
arquivos do tipo .json.
v No Cognos TM1 Performance Modeler, você importa os arquivos .json no
Cognos TM1 Performance Modeler com a opção Ação > Importar Modelo do
Cognos Planning.

Elementos Importados
A opção de importação analisa o modelo do Cognos Planning e fornece a
construção mais apropriada no Cognos TM1. Nem todos os objetos podem ser
transferidos. Alguns objetos e recursos de modelo no Cognos Planning não têm
contraparte no Cognos TM1. Nesses casos, você deve ajustar manualmente certos
recursos no modelo do Cognos TM1 resultante. As seções a seguir detalham o que
o utilitário pode e não pode transferir.
Dados, segurança e direitos de aplicativo
Apenas dimensões, cubos e links são importados pela opção de
importação. Ele não leva em consideração dados, configurações de
segurança ou direitos de aplicativo.
Links do Cognos Contributor
Os objetos a serem transferidos são gerados a partir de um .XML do
Cognos Contributor. Portanto, apenas links que fazem parte do aplicativo
Cognos Contributor são incluídos. Links de origens externas ou links que
não estão na sequência de atualização do cubo de destino não são
incluídos.
Caracteres ilegais
Os caracteres ilegais e reservados não são idênticos entre o Cognos
Planning e o Cognos TM1. Portanto, nomes de itens de dimensão e objeto
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são importados onde possível exatamente como são. Se não for possível
importar os caracteres inaceitáveis, os caracteres ilegais serão removidos.
Tabela 18. Dimensões que São Importadas
Dimensão

Descrição

Tipos de dimensão

Tipos de dimensão não existem no Cognos Planning, mas
dimensões são designadas ao tipo mais apropriado a partir de
cálculo, hierarquia, tempo ou versões.

Cálculos

Todos os cálculos de dimensão, incluindo condicionais aninhadas
complexas, são importados. Quando há uma função equivalente
para um BiF, a dimensão importada a usa. Onde não há
equivalente direto, o cálculo importa no novo modelo como um
cálculo com um componente dividido de modo que ele possa ser
lido por referência. Consulte Tabela 20 para conhecer os cálculos
que envolvem itens formatados como lista D ou texto.

Formatos

Todos os formatos são importados, incluindo formatos de datas e
lista ("listas de seleção" no Cognos TM1). A formatação padrão é
diferente no Cognos Planning e Cognos TM1. Itens não formatados
devem ser ajustados no modelo importado para conseguirem a
mesma aparência que tinham no Cognos Planning.

Médias de tempo

Primeiro período, último período e médias de tempo são
importados.

Cubos

Todas as dimensões são importadas na melhor ordem que pode ser
determinada, com as dimensões de tipo de cálculo posicionadas
por último.

Tabela 19. Links que São Importados
Link

Descrição

Links de cubo para cubo

Importar como modo de Preenchimento.

Links de acumulação

Importar como modo de Preenchimento.

Links de consulta

Importar como modo Substituto.

Tabelas de alocação

Importar como alocações manuais entre dimensões, caso a tabela
de alocação seja vinculada a dimensões nos lados de origem e
destino.

Tabela 20. Objetos que São Importados Mas que Precisam de Ajuste
Tipo de Objeto

Ação necessária

Médias ponderadas

Reconfigurar como c-calcs nas dimensões do Cognos TM1
Performance Modeler.

Cálculos envolvendo IIDs de itens formatados como lista D

Reconfigurar para incluir o nome do item em vez de IID.

Bifs que não existem no Cognos TM1 Performance Modeler

Corrigir cálculos divididos.

Cubos com mais de uma dimensão de tipo de cálculo

Assegurar que os cubos funcionem como esperado. Reordenar
dimensões manualmente se for necessário.

Links de cubo para cubo e acumulação em qualquer modo sem ser
de preenchimento

Importar como modo de preenchimento. Remodelar se for
necessário.

Links de consulta em qualquer modo sem ser substituto

Importar como modo substituto. Remodelar se for necessário.

Links que usam tabelas de alocação, tabelas de alocação de dcube
ou subcolunas de recorte

Remodelar se for necessário com alocações manuais ou atributos
de dimensão.

Links visando subtotais ou itens calculados

Importar, mas não gerar espalhamento nos cubos de destino.
Requer modelagem.

Tabela 21. Objetos que Não São Importados
Objeto

Ação a ser tomada

Tabelas de Acesso

Recriar segurança do modelo.

Tabelas de alocação

Não há objeto equivalente no Cognos TM1, mas os atributos de
dimensão podem ser usados para atingir resultado semelhante.

Validações

Não existe funcionalidade equivalente atualmente no Cognos TM1.
Recriar no novo servidor Cognos TM1. Consulte também
“Configurando um Processo TurboIntegrator para Executar em
uma Ação de Fluxo de Trabalho” na página 123.

Dados

Não importado. Incluir manualmente.

Links de Importação de Dimensão

Não importado. Incluir manualmente.

CUIDADO:
A importação não valida se uma técnica de modelagem usada no modelo do
Cognos Planning funcionará após a migração. Ela também não otimiza o modelo
final para se beneficiar da funcionalidade ou dos recursos do Cognos TM1.
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Incluindo a Opção de Importação
Para preparar o Cognos Analyst e o Cognos TM1 Performance Modeler para poder
importar modelos:
1. Antes de executar o Cognos Analyst, copie os arquivos .up1 e menu.txt no
diretório do Cognos Analyst, installation_location\bin.
2. Inicie o Cognos Analyst.
3. Clique em Ajuda > Atualizações para assegurar que a atualização seja
aplicada. As caixas de diálogo Atualizações Aplicadas é exibida.
Update ID
XPJTM101

4.
5.
6.
7.

Applied
Description
Yes
Migration to TM1

Clique em Ferramentas > Opções > Customizadas.
Navegue para o local onde você copiou o menu.txt e selecione-o.
Clique em OK.
Reinicie o Cognos Analyst.
Após a reinicialização do Cognos Analyst, agora a opção Migração é exibida na
barra de ferramentas do menu.

Investigando o Modelo
Antes de executar a importação, use a opção Migração recém-incluída para
investigar objetos que requerem ajuste:
1. É possível investigar uma biblioteca individual ou, se os objetos dos quais você
precisa estiverem espalhados por várias bibliotecas, é possível investigar um
grupo de objetos:
a. Para investigar uma biblioteca individual, clique em Migração > Investigar
Biblioteca e selecione a biblioteca para analisar.
b. Para investigar um grupo de objetos, clique em Arquivo > Biblioteca >
Objetos e selecione os objetos iniciais de uma biblioteca. Em seguida, use a
funcionalidade Integridade da Verificação ou selecione os objetos
manualmente até que seu grupo de objetos esteja completo.
2. Clique em OK para gerar o relatório.
O relatório alerta você sobre os recursos no modelo do Cognos Analyst que
requerem ajuste após a importação. Consulte Tabela 20 na página 202 para
conhecer os itens e as ações sugeridas que você pode executar neles.

Gerando o .XML no Cognos Contributor
Para gerar o .XML necessário para a importação, execute o Cognos Administration
Console no Cognos Contributor:
1. No aplicativo que deseja importar, selecione Desenvolvimento > Manutenção
de Aplicativo > XML do Aplicativo.
2. Navegue para um local no qual colocar o arquivo .XML. Anote esse local.
3. Clique em Salvar XML no Arquivo.

Abrindo o .XML no Cognos TM1 Performance Modeler
No computador do Cognos TM1 Performance Modeler:
1. Crie uma pasta na qual deseja colocar a importação neste computador.
2. Copie o arquivo .XML gerado a partir do Cognos Administrator Console no
computador do Cognos TM1 Performance Modeler.
Apêndice D. Importando Modelos do Cognos Planning

203

3. Clique em Ações > Importar Modelo do Cognos Planning.
4. Clique nas reticências para navegar para o local do arquivo .XML e
selecioná-lo.
5. Clique em OK.
Após os arquivos .json terem sido gerados, uma caixa de diálogo será exibida
indicando o local:
Import completed - model elements ready to be transferred in from location

Anote esse local.
6. Clique em OK.
7. No Cognos TM1 Performance Modeler, clique com o botão direito do mouse
no servidor Cognos TM1 na árvore e selecione Transferir para Dentro.
8. Navegue para o local indicado pela caixa de diálogo de reconhecimento de
transferência.
Nota: O arquivo necessário é a pasta pai que contém uma subpasta chamada
json
9. Clique em OK para iniciar a importação.
Uma caixa de diálogo é exibida com a lista de objetos que estão sendo
importados.
10. Clique em Transferir e Descartar para importar os objetos e concluir a
importação do modelo. Use Cognos TM1 Performance Modeler para examinar
o modelo resultante. Agora é possível incluir os dados para seu modelo.
Os exemplos a seguir descrevem três maneiras de se ajustar as médias ponderadas
geralmente localizadas em um modelo do Cognos Planning.

Exemplo 1 de Médias Ponderadas
Neste exemplo, a renda é calculada como Unidades * Preço. Durante o ano todo,
você quer Preço=Renda/Unidades
No Cognos Planning, configure Preço para ser uma média ponderada por Unidades
Vendidas.
Para obter o mesmo resultado no Cognos TM1 Performance Modeler, configure um
cálculo C- para Preço.

Q1

Q2

Q3

Q4

Ano Inteiro

Unidades
Preço
Receita

Unidades
Preço
Receita
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=Renda/Unidades

Exemplo 2 de Médias Ponderadas
Neste exemplo, você conhece a Margem Bruta e pode calcular Margem Bruta % =
Margem Bruta *100/Renda

Q1

Q2

Q3

Q4

Ano Inteiro

Receita
Margem Bruta
% de Margem Bruta

Em um item agregado, como ano inteiro, use o mesmo cálculo 2200*100/7200 =
30.56%
Nome

Formato

Cálculo N

Cálculo C

...

Receita
Margem Bruta
% de Margem Bruta

c:0.00;%-0.00\%

='Margem bruta' *100/Renda

='Margem bruta' *100/Renda

<Inserir novo membro>

Exemplo 3 de Médias Ponderadas
No Cognos Planning, um produto implícito é calculado neste cenário: Esta entrada
resulta no cálculo a seguir:

Nome do item

Formato Cálculo

1

Opção de Cálc.
Média pond.

2
Fechar formulário de
atributo

Opção de Cálc.

Atributo:

Item a ponderar por

Opção de Cálc.

Selecione qual item o(s) item(ns)
selecionado(s) deve(m) ser ponderado(s) por

Nome

Cálculo N

Cálculo C
='Produto simulado' /'Número de caixas'

Itens por caixa
Número de caixas
Produto Simulado

='Itens por caixa' * 'Número de caixas'

<Inserir novo membro>

No Cognos TM1 Performance Modeler, você precisará criar um novo item para
usar no cálculo de média ponderada. É possível criar subconjuntos e visualizações
de cubo para ocultar esse elemento simulado do usuário.
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Técnicas de Modelagem que Requerem Novo Design
Se seu modelo usar as técnicas a seguir, você criará um novo design para o modelo
para conseguir uma transferência bem-sucedida.
v Links usando tabelas de alocação ou subcolunas de recorte
Normalmente, é possível remodelá-las ao incluir um atributo em uma dimensão.
Em seguida, corresponda este atributo em um link.
v Links no modo Incluir ou Subtrair
Crie linhas extras no cubo de destino para serem o destino desses links e
configure os cálculos apropriados nas dimensões de destino
v Modelos que contam com tabelas de acesso "sem dados"
É possível criar um modelo cujo único conteúdo é o cubo de origem de um link
para alguns itens da lista E. Nesse caso, o cubo de destino se comporta
diferentemente para itens da lista E diferentes. Como o conceito de "sem dados"
não existe no Cognos TM1, este cenário deve ser remodelado usando
condicionais.
v Diversas cópias ou copias semelhantes da mesma dimensão.
Um exemplo dessa técnica no Cognos Planning é quando uma dimensão é
usada como um formato de lista D, mas também como uma dimensão real em
cubos. Uma lista D de cópias é usada para o item de formato de lista D que
pode conter apenas os itens detalhados. Esta estrutura também pode ser
necessária porque o uso de um dlist como um formato evita que a dimensão seja
reduzida como um processo de “corte”. No Cognos TM1, não é necessária uma
cópia extra da dimensão. A dimensão original em si ou um subconjunto
adequado podem ser usados como lista de seleção.

Listas E Longas
Se seu modelo tiver uma lista E muito longa, crie um novo modelo com uma
pequena lista E de marcadores para usar para migração. Em seguida, atualize a
dimensão resultante no Cognos TM1 após refazer a engenharia do modelo.
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Avisos
Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos em
todo o mundo.
É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos
nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obter
informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área.
Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa que
apenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer
produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja
nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser utilizado em
substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e
verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM são de
responsabilidade do Cliente. Este documento pode descrever produtos, serviços ou
recursos que não estão incluídos no Programa ou autorização de licença adquirido
pelo Cliente.
A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos
tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não lhe garante direito
algum sobre tais patentes. Consultas sobre licença devem ser enviadas, por escrito,
para:
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240
Para consultas sobre licença relacionadas a informações de DBCS (Conjunto de
Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade
Intelectual da IBM em seu país ou envie pedidos de licença, por escrito, para:
IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
O parágrafo a seguir não se aplica ao Reino Unido e a nenhum país em que tais
disposições não estejam de acordo com a legislação local: A INTERNATIONAL
BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO,
AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU
ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem
a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essa
disposição pode não se aplicar ao Cliente.
Essas informações podem incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São
feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão
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incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquer
momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta
publicação, sem aviso prévio.
Quaisquer referências nestas informações a Web sites não IBM são fornecidas
apenas para conveniência e não funcionam, de maneira nenhuma, como um
endosso desses Web sites. Os materiais nesses Web sites não fazem parte dos
materiais para este produto IBM e o uso desses Web sites é de inteira
responsabilidade do Cliente.
A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar
apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.
Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com
objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados
independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua
das informações trocadas, devem entrar em contato com:
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240
Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas aos termos e condições
apropriados, incluindo, em alguns casos, o pagamento de uma taxa.
O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciado
disponível a ele são fornecidos pela IBM sob os termos do IBM Customer
Agreement, do Contrato de Licença do Programa Internacional da IBM ou de
qualquer contrato equivalente entre as partes.
Os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente
controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais
podem variar significativamente. Foram tomadas algumas medidas nos sistemas de
nível de desenvolvimento e não há nenhuma garantia de que estas medidas sejam
as mesmas nos sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas medidas
podem ter sido estimadas por meio de extrapolação. Os resultados reais podem
variar. Os usuários desta publicação devem verificar os dados aplicáveis ao seu
ambiente específico.
As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas dos fornecedores
desses produtos, dos anúncios publicados ou de outras fontes publicamente
disponíveis. A IBM não testou esses produtos e não pode confirmar a exatidão do
desempenho, da compatibilidade ou de outras solicitações relacionadas a produtos
não IBM. Questões sobre os recursos de produtos não IBM devem ser endereçadas
aos fornecedores desses produtos.
Todas as instruções relativas a futuras orientações ou intenções da IBM estão
sujeitas a alteração ou retirada sem aviso prévio e apenas representam metas e
objetivos.
Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios usados em operações de
negócios diárias. Para ilustrá-las da maneira mais completa possível, os exemplos
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incluem os nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos esses nomes
são fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços usados por uma
empresa real é totalmente coincidência.
Se estiver visualizando estas informações em formato eletrônico, as fotografias e
ilustrações coloridas poderão não aparecer.
Esta Oferta de Software não usa cookies ou outras tecnologias para coletar
informações pessoais identificáveis.

Marcas Registradas
IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas ou marcas registradas da International
Business Machines Corp., registradas em vários países no mundo todo. Outros
nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outras
empresas. Uma lista atual de marcas registradas da IBM está disponível na web em
“ Copyright and trademark information ” em www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
Os termos a seguir são marcas ou marcas registradas de outras empresas:
v Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas registradas
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
v Java e todas as marcas registradas e logotipos baseados em Java são marcas ou
marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas.

Avisos
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