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Introdução
Esta documentação é destinada ao uso com o IBM® Cognos TM1.
Esta documentação descreve como criar e manter objetos no servidor IBM Cognos
TM1, administrar a segurança e desenvolver aplicativos do TM1. A documentação
também descreve aspectos da segurança do TM1.

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

Termo de responsabilidade das amostras
A Companhia de Aventuras de Amostra, a 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 clientes 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.

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.
Atualmente este produto não é compatível com recursos de acessibilidade que
ajudam usuários com deficiências físicas, como mobilidade ou visão restritas, a
usá-lo.

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.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Capítulo 1. Introdução ao Desenvolvimento do TM1
Esta seção fornece uma introdução ao conceito de multidimensionalidade e
descreve algumas responsabilidades comuns dos desenvolvedores que usam o IBM
Cognos TM1.

Entendendo a multidimensionalidade
Com o IBM Cognos TM1, é possível criar bancos de dados multidimensionais que
fornecem significado instantâneo a gerentes de negócios e financeiros a partir de
modelos de negócios complexos e dinâmicos.
Para entender a multidimensionalidade, considere o exemplo do vice-presidente de
vendas de uma empresa varejista que deseja analisar as vendas de produtos em
uma rede varejista que opera nos Estados Unidos e no Canadá. Cada loja varejista
registra as vendas unitárias, vendas em dólares e descontos para os produtos de
consumidor duráveis.
As vendas são analisadas por produto, cenário (real versus orçamento), região,
medidas (unidades, vendas em dólares e descontos) e semana. Este exemplo
identifica um modelo de cinco dimensões. As dimensões identificam como os
dados são organizados e como os tipos de dado são controlados.
No TM1, a análise de vendas pode residir em uma ou mais estruturas
multidimensionais chamadas cubos. Uma coleção de cubos forma um banco de
dados. Cada ponto de dados em um cubo é identificado por um elemento em cada
dimensão do cubo. Por exemplo, as vendas reais em dólares de secadoras durante
a segunda semana de janeiro na loja de Boston. Os cubos do TM1 devem conter no
mínimo, duas e no máximo, 256 dimensões.

Cubo Durables
No diagrama a seguir, cada dimensão no cubo Durables é representada por um
segmento de linha vertical. Os elementos na dimensão são representados por
intervalos de unidades.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Produto

Cenário

Medidas

Região

Tempo
Semana 1

Boston
Modelo de Secadora

Semana 2

Unidades

Real
Hartford

Semana 3
Week 4

Modelo de Televisão

Semana 5

Nashua

Semana 6

Orçamento
Nova York

Vendas
em Dólares

Modelo de
Videocassete

Semana 8
Semana 9

Montreal
Modelo da
Máquina de
Lavar

Semana 7

Semana 10

Variação

Descontos
Toronto

Semana 11
Semana 12

Suponha que você seja o vice-presidente de vendas e precise comparar
rapidamente o desempenho de produtos e lojas para identificar as melhores
estratégias e os pontos de problemas. Usando as exibições multidimensionais do
TM1, é possível criar um número ilimitado de consultas ad hoc.
No exemplo a seguir, é possível comparar rapidamente as vendas em dólares reais
versus orçadas durante as semanas. A região é Boston e o produto é um modelo de
secadora.

Reorganizando a visualização, é possível comparar vendas em dólares para o
modelo de secadora em todas as regiões.
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É possível usar o TM1 para reconfigurar visualizações e realizar drill down nos
dados multidimensionais para atender os requisitos de análise.

Sua Função como Desenvolvedor
Como um desenvolvedor do IBM Cognos TM1, suas responsabilidades se dividem
em quatro tarefas principais.
v Projetar e criar os cubos que contêm análises de negócios.
v Decidir onde armazenar os cubos para que eles possam ser compartilhados na
organização.
v Importar dados para os cubos de sistemas transacionais e de outras origens de
dados.
v Criar fórmulas que executam cálculos, como médias de preços, conversões
monetárias e razões de preço/lucro.
Para executar essas tarefas, você deve ter direitos de acesso aos dados do TM1.
Geralmente, o administrador do TM1 é responsável pela configuração de direitos
de acesso. A seção a seguir descreve a distinção entre um servidor local e um
remoto e lista os direitos de acesso necessários para executar tarefas em um
servidor remoto.

Convenções de nomenclatura de objetos do TM1
Como desenvolvedor, você é responsável por criar e nomear muitos objetos no
sistema IBM Cognos TM1. O TM1 aplica algumas restrições de nomenclatura e
outras diretrizes oferecem melhores práticas. Observe as convenções a seguir ao
nomear objetos do TM1.
Embora alguns desses caracteres não sejam reservados, a melhor prática é evitar o
uso desses caracteres especiais na maioria dos casos ao nomear objetos e
elementos. Consulte “Nomes de Elementos e Expressões MDX” na página 4 para
obter informações específicas sobre como nomear elementos.
Tabela 1. Caracteres especiais a serem evitados em nomes de objetos e de elementos
Caractere

Descrição

’

apóstrofo

*

asterisco

@

arroba - consulte “Nomes de objetos em regras do TM1” na página 5.

\

barra invertida

Capítulo 1. Introdução ao Desenvolvimento do TM1
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Tabela 1. Caracteres especiais a serem evitados em nomes de objetos e de
elementos (continuação)
Caractere

Descrição

:

dois pontos

,

vírgula

{

chave - consulte “Chaves em Nomes de Objetos”.

"

aspas duplas

!

ponto de exclamação - consulte “Nomes de objetos em regras do TM1” na
página 5.

>

maior que

<

menor que

-

sinal de menos - em nomes de elemento. Consulte o “Nomes de
Elementos e Expressões MDX”.

|

barra vertical

+

sinal de mais - em nomes de elemento. Consulte o “Nomes de Elementos
e Expressões MDX”.

?

ponto de interrogação

;

ponto e vírgula

/

barra

~

til - consulte “Nomes de objetos em regras do TM1” na página 5.

Caracteres reservados por componente
Os caracteres a seguir são explicitamente reservados para os componentes a seguir
e nunca devem ser usados ao nomear objetos nesses contextos:
v O TM1 Architect reserva os seguintes caracteres:
\ / : * ? " < > | }

v O TM1 Server reserva estes caracteres nestes objetos: Cubo, Dimensão,
Subconjunto, Visualização, Processo, Tarefas de organização de processos.
\ / : * ? " < > | ’ ; ,

v Para o nome da variável do processo, o identificador não pode conter nenhum
caractere especial, exceto:
AllowableChars[] = ".$%_`";

Chaves em Nomes de Objetos
A melhor prática é evitar o uso da chave direita (}) como o primeiro caractere em
qualquer nome de objeto do TM1 criado pelo usuário. Os nomes de objetos de
controle do TM1 sempre começam com a chave direita. Se um nome de objeto
criado pelo usuário começar com uma chave direita, o objeto ficará oculto se o
parâmetro Exibir Objetos de Controle estiver desativado.

Nomes de Elementos e Expressões MDX
Não use + ou - como o primeiro caractere de um nome de elemento. Ao fatiar um
formulário ativo, embora somente o primeiro elemento em um subconjunto não
possa usar + ou - como o primeiro caractere no nome do elemento, a melhor
prática é nunca usar + ou - como o primeiro caractere de um nome de elemento.
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Embora todos os outros caracteres disponíveis para uso em nomes de elementos
sejam tecnicamente não restritos, é uma boa prática evitar os caracteres especiais
listados na tabela anterior ao nomear elementos.
Um nome de elemento pode conter um colchete direito ( ] ), mas quando um nome
de elemento que contém esse caractere é referenciado em uma expressão MDX, é
necessário fazer o escape desse caractere, duplicando-o. Por exemplo, um elemento
cujo nome é Array[N] Elements, pode ser referenciado em uma expressão MDX
como [Array[N]] Elements].

Nomes de objetos em regras do TM1
Embora isso seja tecnicamente permitido, a melhor prática é evitar o uso destes
caracteres especiais em nomes de objetos, porque eles podem entrar em conflito
quando utilizados em expressões de regras. Essa diretriz lhe protegerá se os objetos
ou elementos se tornarem parte de uma instrução de regra na qual esses caracteres
especiais não são permitidos.
v Por exemplo: ) | ~ ; @ \ / : * ? " < > geralmente estão localizados em instruções
de regra e não devem ser usados em nomes de objeto.
v Tecnicamente, o caractere @ não é restrito, no entanto, é uma boa prática evitar
seu uso em nomes de objetos ou nomes de elementos, porque o caractere @
também é um operador de comparação de sequência em regras do TM1. Se você
referenciar algum objeto cujo nome contenha o caractere @ nas regras, o nome
do objeto deverá ser colocado entre aspas simples. Por exemplo, uma dimensão
denominada products@location deve ser mencionada como 'products@location'
em regras. Escapar o nome com aspas não funciona em todos os casos, portanto,
é melhor evitar o uso de @ em todos os casos durante a nomenclatura de
objetos.
v Escapar o caractere especial usando aspas não funciona para ! ou em certas
expressões de regra.
v O caractere de ponto de exclamação ! não deve ser usado em nomes de objetos,
porque também é usado em expressões de regras. Por exemplo:
DB(’MarketExchange’,!market,!date)

Comprimento Máximo da Sequência para Nomes de Objeto e
Diretório de Dados
A sequência inteira representada pela combinação do nome do diretório de dados e
do nome do objeto do servidor IBM Cognos TM1 limita-se a 128 bytes. Por
exemplo, se o diretório de dados for C:\Financial data\TM1\ (22 bytes), os nomes
de objetos serão limitados a 106 bytes, inclusive de uma extensão do arquivo como
.cub ou .rux.
Alguns objetos do TM1, como visualizações, subconjuntos e aplicativos são
armazenados em subdiretórios do diretório de dados do servidor TM1. Nesse caso,
o limite de 128 bytes aplica-se à combinação do diretório de dados, do subdiretório
e do nome do objeto do servidor TM1.

Distinção entre maiúsculas e minúsculas
Os nomes de objetos não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Por
exemplo, o nome da dimensão actvsbud é equivalente a ActVsBud.

Capítulo 1. Introdução ao Desenvolvimento do TM1
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Espaços em Nomes de Objetos
Os espaços são permitidos em todos os nomes de objetos, mas são ignorados pelo
servidor IBM Cognos TM1. O servidor TM1 considera o nome da dimensão Act Vs
Bud como equivalente a ActVsBud (ou actvsbud).

Nomes de Usuário
Os nomes de usuário que incluem caracteres reservados não podem salvar objetos
particulares.
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Capítulo 2. Criando Cubos e Dimensões
O IBM Cognos TM1 armazena dados de negócios em cubos. Esta documentação
descreve como criar cubos e seus blocos de construção, as dimensões.
Nota: Todas as tarefas descritas nesta documentação precisam do TM1
Perspectives ou do TM1 Architect. Não é possível criar cubos, criar ou editar
dimensões ou estabelecer replicações com o TM1 Client.

Projetando Cubos
O TM1 armazena as análises de negócios em cubos. Cada célula em um cubo
contém uma medida que está sendo rastreada em uma análise. Um cubo pode
armazenar dados em uma ou mais medidas.
Você forma um cubo com dimensões, que identificam como organizar os dados ou
as medidas que você deseja controlar. Um elemento em cada dimensão identifica o
local de uma célula em um cubo.
O cubo de exemplo a seguir contém três dimensões: Produto, Medidas e Mês.
Cada medida, como Vendas, é organizada ou dimensionada por um produto e um
mês. Por exemplo, o valor de célula 300000 representa as vendas de Sedan-1 no
mês de janeiro (Jan).
O TM1 trata todas as dimensões da mesma maneira, se elas contiverem elementos
que identificam medidas ou descrevem como organizar as medidas.

Selecionando o Número de Dimensões
Cada cubo possui pelo menos duas dimensões e um máximo de 256 dimensões.
Por exemplo, um cubo bidimensional é mais apropriado como uma tabela de
consulta quando você deseja calcular valores em outros cubos que possuem mais
dimensões. Por exemplo, é possível converter os valores monetários locais em uma
moeda de relatório, usando um cubo bidimensional que armazena as taxas de
câmbio. A taxa é recuperada utilizando a regra do TM1.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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O número de dimensões em um cubo depende muito da dimensionalidade de seus
dados. Considere as contas em uma Demonstração de Lucro e Prejuízo.
Demonstração de Lucro e Prejuízo (em milhares)
Encerramento do Ano, 31 de dezembro de 2002
Vendas líquidas

200.000

Custos diretos

35.000

Mão de obra direta

50.000

Lucro Bruto

115.000

Salários

30.000

Folha de Pagamento

3.500

Eletricidade

5.000

Aluguel

10.000

Depreciação

6.000

Se desejar examinar como a receita e as despesas variam por seus fatores, você
precisará dividir as contas em dois grupos.
Contas acima da linha de Lucro Bruto, tais como, Vendas líquidas e Custos
diretos, que podem ser dimensionadas por produto, região, cenário (Real versus
Orçamento) e meses.
v Contas abaixo da linha de Lucro Bruto, tais como, Folha de Pagamento,
Eletricidade e Aluguel, que podem ser dimensionadas por região, cenário (Real
versus Orçamento) e meses, mas não por produto. Não é possível atribuir
diretamente os gastos adicionais a produtos, portanto, eles não podem ser
analisados no mesmo nível de detalhe.

v

Esta diferença em dimensionalidade sugere dois cubos:
v Cubo de cinco dimensões para as contas acima da linha de Lucro Bruto
v Cubo de quatro dimensões para as contas abaixo da linha de Lucro Bruto

Cubo de Cinco Dimensões
O diagrama a seguir representa as dimensões e elementos no cubo de cinco
dimensões. Cada dimensão é representada por um segmento de linha vertical. Os
elementos na dimensão são representados por intervalos de unidades.
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Cubo de Quatro Dimensões
O diagrama a seguir representa as dimensões e elementos no cubo de quatro
dimensões. Cada dimensão é representada por um segmento de linha vertical. Os
elementos na dimensão são representados por intervalos de unidades.

Consolidando Detalhe Usando Hierarquias da Dimensão
Os dados importados para um cubo fornecem uma captura instantânea de seus
negócios em um nível de detalhe específico. Por exemplo, você pode importar os
dados de vendas toda semana ou todo mês para produtos por cidade. Os
elementos de dimensão que identificam estes pontos de dados são elementos
simples ou de nível folha em cada dimensão: vendas para uma semana, um
produto, uma cidade.
Usando hierarquias da dimensão, é possível agregar facilmente dados numéricos em
categorias que são significativas em suas análises. Cada categoria corresponde a
Capítulo 2. Criando Cubos e Dimensões
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uma agregação de detalhe para dois ou mais elementos em uma dimensão. Por
exemplo, é possível criar elementos trimestrais que somam valores de vendas
mensais. No TM1, os elementos que representam agregações são chamados de
elementos consolidados ou consolidações.
O diagrama a seguir mostra três níveis de consolidação para elementos de uma
dimensão Região. As cidades fornecem o nível mais baixo de detalhe (Nível 0). As
cidades fazem rolagem em consolidações de estados (Nível 1), que fazem rolagem
em consolidações regionais que, por último, fazem rolagem na consolidação do
Leste dos EUA (Nível 3).

Navegando em uma Hierarquia da Dimensão
Uma hierarquia da dimensão fornece um caminho de navegação para analisar
dados em diferentes níveis de detalhe. Drill down significa navegar para níveis
mais altos de detalhe em uma dimensão. Por exemplo, conforme faz drill down a
partir de New England na dimensão Região acima, você acessa os dados
subjacentes para dois estados e, depois, quatro cidades. Drill up significa navegar
para níveis de resumo em dimensões.

Usando Pesos para Express ar Consolidações
Os fatores de peso determinam a contribuição de um elemento para uma
consolidação. Para expressar que o total de vendas de Connecticut é uma soma de
Hartford e New Haven, atribua um fator de peso padrão de 1,0 a Hartford e New
Haven.
Também é possível consolidar elementos, subtraindo os valores associados aos
elementos. Por exemplo, é possível expressar Lucro Líquido como Valor de
Mercado - Valor de Aquisição. Atribua um fator de peso de 1,0 ao Valor de
Mercado e -1,0 ao Valor de Aquisição. A tabela a seguir apresenta quatro exemplos
de pesos de consolidação.
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Dimensão

Elemento
Consolidado

Método de
Consolidação

Elementos
Subordinados

Conta

Lucro Líquido

Subtração

Valor de
Mercado

Fatores de Peso
1,0
-1,0

Valor de
Aquisição
Mês

Período

Região

1Trimestre

Orçamento
Anual

Connecticut

Adição

Distribuição
4-4-5

Adição

Janeiro

1,0

Fevereiro

1,0

Março

1,0

Janeiro

,07692

Fevereiro

,07692

Março

,09615

Hartford

1,0

New Haven

1,0

Criando Várias Rolagens em uma Dimensão
É possível fazer a rolagem de dados numéricos de baixo nível, tais como, vendas e
unidades, de diversas maneiras, criando várias hierarquias em uma dimensão.
Criando várias rolagens em uma dimensão, é possível reduzir o número de
dimensões e o número de células vazias em um cubo.
No exemplo a seguir, Hartford, um elemento simples na dimensão Região, faz
rolagem em dois caminhos: geográfico e de gerenciamento.
Rolagem Geográfica:

Capítulo 2. Criando Cubos e Dimensões
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Rolagem de Gerenciamento:

Criando Cálculos Complexos
O TM1 agrega as consolidações criadas dentro das dimensões de acordo com os
fatores de peso designados. Para criar razões entre os elementos ou multiplicar os
valores que estão associados aos elementos, deve-se criar um cálculo complexo,
chamado de regra.
Os dois cálculos a seguir requerem regras do TM1:
v Margem Bruta = (Lucro Bruto Vendas Líquidas) x 100
v Vendas = (Preço x Unidades)
Também é possível usar regras para fazer a contagem total dos elementos. No
entanto, as regras têm um processamento mais demorado do que as consolidações,
principalmente em cubos grandes ou esparsos. Os cubos esparsos têm uma alta
porcentagem de células vazias.
IBM® Cognos® TM1® também suporta processamento agregado com
reconhecimento de regra. Esse recurso está visível principalmente em clientes IBM®
Cognos® Business Intelligence® (BI). Em versões anteriores do Cognos TM1, a
agregação padrão não podia ser calculada pelo servidor Cognos BI quando
aplicada às células calculadas por regras do Cognos TM1. Em liberações anteriores,
os relatórios do Cognos BI retornavam células com erro como resultado da
agregação padrão aplicada às células calculadas por regras do Cognos TM1. Com a
introdução da agregação com reconhecimento de regra, os números de agregação
são relatados com base na semântica das regras do Cognos TM1.
As limitações a seguir ainda estão em vigor durante o cálculo da agregação padrão
com relação a células calculadas por regras:
v Os conjuntos de tuplas multidimensionais não podem ser agregados com relação
às células calculadas, a menos que sejam resultado de junções cruzadas de
conjuntos de membros de dimensão únicos. Nesse caso, o resultado da
agregação continuará sendo uma célula com erro.
v A agregação com reconhecimento de regra não pode ser aplicada aos membros
calculados MDX, o que significa que membros calculados não são suportados no
conjunto de membros agregados, nem no contexto de agregação. Nesse caso, a
agregação sobre células calculadas ainda resultará em uma célula com erro.
v As células agregadas devem ser associadas à mesma regra, para que o sistema
possa reutilizar essa regra para o resultado da agregação. O escopo da regra
precisa ser suficientemente geral para incluir elementos UDC (Consolidação
Definida pelo Usuário) que pertencem às dimensões do conjunto de membros
agregados.
Para obter uma explicação abrangente de regras, consulte o TM1 Rules.
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Tipos de Elementos
Até agora, você aprendeu sobre elementos simples ou de nível base dos quais pode
ser feita rolagem para consolidações. O TM1 suporta três tipos de elementos.
Elemento

Descrição

Numérico

Identificar o detalhe de nível mais baixo em uma dimensão. Em um
cubo que contém apenas números, o TM1 define todos os elementos
de nível mais baixo como numéricos.

Consolidado

Agregações de detalhe de nível mais baixo. Por exemplo, você pode
usar o elemento 1Trimestre em uma dimensão de tempo para somar
os valores de vendas para os três primeiros meses do ano.

Sequência

Armazena sequências de texto em células. Para incluir uma sequência
em uma célula em um cubo, o elemento da última dimensão que
define a célula deve ser um elemento de sequência. O TM1 trata
elementos de sequência que ocorrem em qualquer dimensão diferente
da última como elementos numéricos.
O uso típico para elementos de sequência está em um cubo
bidimensional que converte códigos em um arquivo de entrada em
nomes de elementos formais. Por exemplo, se você desejar converter
códigos de contas em nomes de contas.

Atributos de Elementos
Os elementos identificam dados em um cubo, e os atributos de elementos
descrevem os próprios elementos.
Os atributos podem ser usados para:
v Listar recursos de elementos. Por exemplo, a metragem de uma loja e o tamanho
do motor de um modelo de carro.
v Fornecer nomes alternativos, ou aliases. Por exemplo, nomes descritivos de
contas do livro-razão geral e as versões de idioma local de nomes de produtos.
v Controlar o formato de exibição para os dados numéricos. Geralmente, você
seleciona um formato de exibição para as medidas controladas em um cubo.
É possível selecionar elementos por valor de atributo no Editor de Subconjuntos.
Também é possível exibir nomes de elementos em caixas de diálogo do TM1
usando seus aliases.
Para criar atributos e atribuir valores de atributos, use o Editor de Atributos.

Atributos Descritivos
A tabela a seguir mostra atributos de amostra que descrevem modelos de carros.
Atributos
Elementos

Cavalo-vapor
(Numérico)

Motor (Texto)

Áudio (Texto)

Sedã 1

190

V-8

CD

Sedã 2

140

Em Linha 4

Cassete / Rádio

Sedã 3

120

Em Linha 4

Cassete / Rádio

Capítulo 2. Criando Cubos e Dimensões
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Atributos
Elementos

Cavalo-vapor
(Numérico)

Motor (Texto)

Áudio (Texto)

Sedã 4

180

V-8

CD

Sedã 5

140

Em Linha 4

Cassete / Rádio

Atributos de Alias
A tabela a seguir mostra as versões em alemão, espanhol e francês de nomes de
móveis em inglês.
Atributos de Alias
Elementos

Deutsche

Español

Français

Coordenador

Stuhl

Silla

Chaise

Desk

Schreibtisch

Escritório

Bureau

Lamp

Lampe

Lámpara

Lampe

Atributos de Formato de Exibição
A janela Cube Viewer exibe dados numéricos nos formatos mostrados na tabela a
seguir.
Nome do
Formato

Descrição

Exemplo

Moeda

Os números aparecem com um símbolo
monetário e o número especificado de casas
decimais (Precisão). O TM1 usa o símbolo
monetário definido na caixa de diálogo
Configurações regionais do Microsoft Windows.

R$ 90,00

Geral

Os números aparecem com um número
especificado de casas decimais (Precisão).

-90

Porcentagem

Os números aparecem como porcentagens, com
um número especificado de casas decimais
(Precisão).

90,00%

Científico

Os números aparecem em formato exponencial,
com um número especificado de casas decimais
(Precisão).

9.0e+001

Data

Os números aparecem como uma sequência de
datas. 1=1 de janeiro de 1900. Existem vários
formatos de data disponíveis.

31 de março de 2002

Quando um elemento é formatado como Data e
é visualizado no TM1 Web ou TM1 Application
Web, é possível usar um seletor de data do
calendário para escolher um novo valor de data.
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Hora

Os números aparecem como uma sequência de
hora. Existem vários formatos de hora
disponíveis.

19:53:30 A

Ponto

Coloca pontos nos locais apropriados em
números grandes.

1.000.000

Customizado

Um formato definido pelo usuário.

Customizado

Usando a janela Editor de Atributos, é possível selecionar um formato de exibição
para cada elemento em cada dimensão em um cubo. No entanto, é recomendável
selecionar formatos de exibição apenas para uma dimensão, as medidas
controladas em um cubo. Também é possível selecionar um formato na janela
Cube Viewer, que seja aplicável a células cujos elementos não possuem um
formato de exibição definido.
O TM1 determina qual formato de exibição usar na janela Cube Viewer, conforme
a seguir:
1. O TM1 primeiro verifica nos elementos na dimensão de coluna os formatos de
exibição. Se as dimensões estiverem empilhadas, o TM1 fará a verificação de
baixo para cima.
2. Se nenhum formato for localizado, o TM1 verificará nos elementos na dimensão
de linha os formatos de exibição. Se as dimensões estiverem empilhadas, o TM1
fará a verificação da direita para a esquerda.
3. Se nenhum formato for localizado, o TM1 verificará nos elementos de título os
formatos de exibição. Os elementos são inspecionados da direita para a
esquerda.
4. Se nenhum formato for localizado, o TM1 aplicará o formato para a
visualização atual.
Para assegurar que o TM1 aplique o formato para as medidas do cubo,
posicione a dimensão que contém as medidas como a dimensão de coluna mais
baixa.

Configurando Formatos de Exibição para Linhas ou Colunas
Talvez você queira formatar os números em uma única coluna ou linha. Por
exemplo, os números em uma coluna ou em uma linha que contêm duas vírgulas
decimais, talvez sejam melhor representados como números inteiros sem vírgulas
decimais. Para formatar os números em uma única coluna ou linha, use o Editor
de Atributos.
A dimensão Mês é exibida na coluna da visualização. Qualquer formato de
exibição atribuído a uma dimensão de coluna substitui o formato de exibição
selecionado para a dimensão de linha.
Para a primeira tarefa, iremos assegurar que nenhuma formatação seja aplicada ao
elemento Ano da dimensão Mês. Siga estas etapas.

Procedimento
1. Abra a visualização Formato de SalesPriorCube.
2. No Server Explorer, expanda o cubo SalesPriorCube para poder ver suas
dimensões.
3. Clique com o botão direito do mouse em uma dimensão Mês e selecione
Editar Atributos de Elementos.
O Editor de Atributos se abre.
Observe que não existem valores de atributos de Formato para a dimensão
Mês. Agora é possível assegurar que nenhum formato configurado para a
dimensão de linha terá precedência no Cube Viewer (ou In-Spreadsheet
Browser).
4. Clique em Cancelar para fechar o Editor de Atributos.
Para esta tarefa, siga as etapas para formatar os números na linha Unidades
como números inteiros com zero (0) casa decimal.
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5. No Server Explorer, clique com o botão direito do mouse na dimensão Conta1
e selecione Editar Atributos de Elemento.
O Editor de Atributos se abre.
6. Clique na célula na interseção da linha do elemento Unidades e da coluna
Formato.
7. Clique no botão Formato.
A caixa de diálogo Formato Numérico se abre.
8. Selecione a categoria Vírgula, insira 0 na caixa Precisão e clique em OK.
9. Clique em OK na caixa de diálogo Editor de Atributos.
para recalcular a visualização Formato.
10. Clique em Recalcular
Os valores de Unidades agora são exibidos como números inteiros sem pontos
decimais.

Atributos versus Elementos
Quando desejar listar vários valores de atributos para um único elemento, é
recomendável criar elementos adicionais ou dimensões adicionais. Por exemplo, a
cor externa é um atributo de modelos de carros. Os modelos vermelhos geralmente
são mais vendidos do que os outros modelos de cores. Se você criar um elemento
por carro e outra dimensão com elementos para cada cor, poderá usar o TM1 para
controlar vendas de carros por cor. Se você combinar vendas em um único modelo,
poderá perder um detalhe importante.
Considere outro exemplo. Na tabela de modelos de carros, há uma categoria de
atributos para configuração de motor. Cada carro possui uma única configuração
de motor, por exemplo, V-8. Se os sedãs estiverem disponíveis em mais de uma
configuração de motor, é recomendável criar um elemento por configuração de
motor.

Projetando Cubos - Resumo
A seguir estão as diretrizes a serem usadas ao projetar cubos:

Procedimento
1. Liste as medidas que deseja controlar em sua análise de negócios. Exemplos de
medidas incluem valores de vendas, unidades vendidas, despesas, valores de
aquisição e custos de campanha.
2. Determine como deseja organizar ou dimensionar as medidas. Na maioria das
análises, você controla medidas no decorrer do tempo.
v Qual é o intervalo de tempo base: dias, semanas, meses?
v Existe uma dimensão geográfica?
v As medidas variam por cliente e produto?
v Existe uma dimensão de cenário (real versus orçamento)?
3. Determine como deseja consolidar os elementos de dimensão.
4. Crie uma lista de atributos que deseja associar aos elementos do cubo.
Exemplos de atributos incluem metragem da loja, IDs de clientes e versões de
idioma local de nomes de elementos.
5. Defina os formatos de exibição para as medidas em seus cubos. Por exemplo,
defina Margem Bruta como uma porcentagem e Vendas como um valor
monetário.
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Criando Dimensões
Ao criar uma dimensão, você identifica os elementos de nível folha que formam a
dimensão e, opcionalmente, as hierarquias (consolidações) na dimensão.
Existem quatro maneiras de criar dimensões:
v Editor de Dimensão - Inclua elementos, além de criar e reorganizar
consolidações enquanto projeta dimensões. Para obter mais informações,
consulte “Criando Dimensões Usando a Janela Editor de Dimensão”.
v TurboIntegrator - Importe nomes de elementos de uma origem de subconjunto
ASCII, ODBC, de visualização de cubo ou de dimensão. Crie simultaneamente
várias dimensões e estabeleça a consolidação nessas dimensões. Para obter mais
informações, consulte o TM1 TurboIntegrator.
Nota: O TM1 requer drivers DataDirect para acessar uma origem ODBC do
Oracle no Solaris ou no AIX. Esses drivers não são fornecidos com o TM1 e
devem ser adquiridos separadamente.
v Importando Dados para um Novo Cubo - Use o TurboIntegrator para mapear
linhas de entrada de uma origem de dados para um cubo. Em seguida,
identifique as colunas de entrada que fornecem os valores de células e os
elementos que identificam o local da célula. Para obter mais informações sobre
esse processo, consulte o TM1 TurboIntegrator.
v

Planilhas de Dimensão - Use estas planilhas modificadas do Microsoft Excel
para listar os elementos e relacionamentos hierárquicos para uma dimensão.
Para obter mais informações, consulte “Criando Dimensões Usando Planilhas de
Dimensão” na página 25.

Criando Dimensões Usando a Janela Editor de Dimensão
Esta seção orienta-o durante as etapas de criação de uma dimensão Área simples
usando a janela Editor de Dimensão. Assuma que a hierarquia para a dimensão de
Área inclua o elemento New England consolidado e três elementos simples,
Connecticut, Massachusetts e Vermont.

Procedimento
1. Na área de janela em Árvore do Server Explorer, selecione Dimensões abaixo
do servidor que você deseja que contenha a dimensão.
2. Clique em Dimensões, Criar Nova Dimensão.
O Editor de Dimensão se abre.
Agora é possível incluir elementos na dimensão.
3. Clique em Editar, Inserir Elemento ou clique em Inserir Irmão
A caixa de diálogo Inserção de Elemento de Dimensão se abre.
4. Para incluir um elemento consolidado, faça o seguinte:
v Digite New England no campo Inserir Nome de Elemento.
v Selecione Consolidado da lista Tipo de Elemento.
v Clique em Adicionar.

.

v Clique em OK.
New England agora aparece como o primeiro elemento da dimensão, que é
um elemento consolidado. Vamos incluir três elementos filhos no elemento
New England. Como resultado, New England torna-se o elemento-pai dos três
elementos filhos.
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5. Selecione o elemento New England.
.
6. Clique em Editar, Inserir Filho ou clique em Inserir Filho
A caixa de diálogo Inserção de Elemento de Dimensão se abre. O TM1 exibe
um nome Pai de New England, indicando que os elementos criados serão os
filhos de New England.
7. No campo Inserir Nome de Elemento, digite Connecticut e clique em Incluir.
8. No campo Inserir Nome de Elemento, digite Massachusetts e clique em
Incluir.
9. No campo Inserir Nome de Elemento, digite Vermont e clique em Incluir.
A caixa de diálogo agora contém três filhos de New England, cada um com
um peso padrão de 1.
10. Clique em OK.
O Editor de Dimensão mostra os novos elementos como filhos de New
England.
11. Clique em Dimensão, Salvar ou clique em Salvar
A caixa de diálogo Salvar Dimensão como se abre.
12. Insira um nome de dimensão e clique em Salvar.

.

Os nomes de dimensões podem ter um máximo de 256 caracteres. Use sempre
nomes de dimensões descritivos.
A nova dimensão é exibida na lista de dimensões no servidor.

Modificando uma Dimensão
Depois de criar uma dimensão, é possível fazer as seguintes modificações:
v Incluir irmãos em elementos existentes.
v Incluir filhos em elementos existentes.
v Reorganizar a estrutura da hierarquia, por exemplo, reposicionar elementos em
consolidações.
v Excluir elementos da dimensão.
v Excluir elementos de consolidações.
v Editar propriedades do elemento, por exemplo, alterar o peso de um elemento
em uma consolidação.
v Reorganizar a ordem de elementos na dimensão.

Incluindo Irmãos em Elementos Existentes
Siga estas etapas para incluir irmãos em um elemento existente no Editor de
Dimensão.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse no elemento no qual deseja incluir irmãos
e selecione Editar Estrutura da Dimensão.
2. Clique em Editar, Inserir Irmão.
3.
4.
5.
6.
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A caixa de diálogo Inserção de Elemento de Dimensão se abre.
Insira o nome do primeiro irmão no campo Inserir Nome de Elemento.
Se aplicável, insira um Peso de Elemento.
O peso do elemento padrão é 1.
Clique em Adicionar.
Repita as etapas 3 a 5 para cada irmão que você deseja incluir.

7. Clique em OK.
O TM1 inclui os novos elementos como irmãos do elemento selecionado na
etapa 1.

Incluindo Filhos em Elementos Existentes
Siga estas etapas para incluir filhos em elementos existentes no Editor de
Dimensão.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse no elemento no qual deseja incluir irmãos
e selecione Editar Estrutura da Dimensão.
Se você incluir filhos em um elemento simples (nível folha), o elemento se
tornará automaticamente um elemento consolidado.
2. Clique em Editar, Inserir Filho.
A caixa de diálogo Inserção de Elemento de Dimensão se abre.
3. Insira o nome do primeiro filho no campo Inserir Nome de Elemento.
4. Se aplicável, insira um Peso de Elemento.
O peso do elemento padrão é 1.
5. Clique em Adicionar.
6. Repita as etapas 3 a 5 para cada filho que você deseja incluir.
7. Clique em OK.
O TM1 inclui os novos elementos como filhos do elemento selecionado na
etapa 1.

Reorganizando a Hierarquia da Dimensão
Siga estas etapas para alterar a posição de elementos na hierarquia da dimensão.

Procedimento
1. No Editor de Dimensão, selecione os elementos que deseja mover.
v Para selecionar um único elemento, clique no elemento.
v Para selecionar vários elementos adjacentes, clique no primeiro elemento,
mantenha pressionada a tecla SHIFT e clique no último elemento. Também é
possível pressionar CTRL-A para selecionar todos os elementos visíveis.
v Para selecionar vários elementos não adjacentes, mantenha pressionada a
tecla CTRL e clique em cada elemento.
2. Arraste e solte os elementos para seu novo local na hierarquia da dimensão.
Conforme você arrasta os elementos, o cursor é alterado para indicar onde o
TM1 soltará os elementos. Além disso, a barra de status exibe uma mensagem
indicando onde o TM1 soltará os elementos.
Também é possível recortar e colar elementos para reorganizar a hierarquia da
dimensão.

Excluindo Elementos de uma Dimensão
Siga estas etapas para excluir elementos de uma dimensão.

Procedimento
1. Selecione os elementos que você deseja excluir.
v Para selecionar um único elemento, clique no elemento.
v Para selecionar vários elementos adjacentes, clique no primeiro elemento,
mantenha pressionada a tecla SHIFT e clique no último elemento.
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v Para selecionar vários elementos não adjacentes, mantenha pressionada a
tecla CTRL e clique em cada elemento.
v Para selecionar elementos por nível de hierarquia, valor de atributo ou
padrão de ortografia, consulte TM1 Perspectives, TM1 Architect e TM1 Web.
2. Clique em Editar, Excluir Elemento.
É exibida uma caixa de diálogo de confirmação que lista o nome da dimensão e
pergunta se você tem certeza de que deseja excluir o objeto selecionado. Clique
em Sim para prosseguir com a exclusão, clique em Não ou em Cancelar para
cancelar a exclusão.

Excluindo Elementos de uma Consolidação
Siga estas etapas para excluir elementos de uma consolidação.

Procedimento
1. Selecione os elementos que você deseja excluir.
v Para selecionar um único elemento, clique no elemento.
v Para selecionar vários elementos adjacentes, clique no primeiro elemento,
mantenha pressionada a tecla SHIFT e clique no último elemento.
v Para selecionar vários elementos não adjacentes, mantenha pressionada a
tecla CTRL e clique em cada elemento.
.
2. Clique em Editar, Excluir Elemento da Consolidação ou clique em Excluir
É exibida uma caixa de diálogo de confirmação que lista o nome da dimensão e
pergunta se você tem certeza de que deseja excluir o objeto selecionado. Clique
em Sim para prosseguir com a exclusão, clique em Não ou em Cancelar para
cancelar a exclusão.
O TM1 exclui o elemento da consolidação e mantém outras instâncias do
elemento na dimensão.
Nota: Se o elemento for definido somente na consolidação, o TM1 também
excluirá o elemento da dimensão.

Editando Propriedades do Elemento
É possível editar as propriedades do elemento para atribuir um novo peso a um
elemento de uma consolidação, ou alterar o tipo de elemento de um elemento de
nível folha.
Nota: Não é possível alterar o tipo de elemento de elementos consolidados, e não
é possível atribuir um peso de elemento a nenhuma instância de um elemento que
não seja membro de uma consolidação.

Procedimento
1. Selecione o elemento.
2. Clique em Editar, Propriedades do Elemento.
A caixa de diálogo Propriedades do Elemento de Dimensão se abre.
3. Se necessário, selecione um novo tipo de elemento da lista Tipo de Elemento.
4. Se necessário, insira um novo Peso de Elemento.
5. Clique em OK.

Configurando a Ordem de Elementos em uma Dimensão
O TM1 permite configurar a ordem dos elementos em uma dimensão para
determinar o valor de índice para cada elemento em uma dimensão. O primeiro
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elemento em uma dimensão possui um valor de índice de 1, o segundo elemento
possui um valor de índice de 2, e assim por diante.
Configurar a ordem de elementos em uma dimensão é um recurso importante,
porque muitas funções do TM1 (planilha, regras e TurboIntegrator) fazem
referência aos valores de índices de elementos.
Nota: Se você alterar a ordem de elementos em uma dimensão, as funções que
fazem referência a valores de índice de elementos retornarão valores novos e
possivelmente inesperados.

Procedimento
1. Ordene os elementos conforme deseja que eles apareçam na dimensão.
É possível usar as opções de classificação e a funcionalidade arrastar e soltar do
Editor de Dimensão para alterar a ordem de elementos.
2. Clique no botão Configurar Ordem de Dimensão.
3. Clique em Dimensão, Salvar.
v Quando a propriedade de classificação da dimensão estiver configurada
como Automática, o TM1 solicitará que você altere a propriedade de
classificação para Manual.
v Quando a propriedade de classificação da dimensão estiver configurada
como Manual, o TM1 inserirá os elementos incluídos na dimensão sempre
que você posicioná-los manualmente no Editor de Dimensão.
4. Clique em Sim para salvar a nova ordem de dimensão e configurar a
propriedade de classificação de dimensão como Manual.
É possível configurar a ordem de elementos, mesmo quando o Editor de
Dimensão exibir apenas um subconjunto de todos os elementos de dimensão.
Por exemplo, se você tiver uma dimensão grande, talvez queira alterar e
configurar a ordem apenas de alguns elementos. Observe que, ao configurar a
ordem de elementos com apenas um subconjunto de elementos exibidos no
Editor de Dimensão, toda a dimensão será afetada.
O seguinte exemplo mostra como configurar a ordem dos elementos ao
trabalhar com um subconjunto que afeta toda a dimensão no Editor de
Subconjunto.
Para simplificar, esta dimensão de amostra contém dez elementos com nomes
de uma única letra, mas o conceito ilustrado neste exemplo é aplicável a
dimensões maiores e mais complexas.
v a
v b
v c
v
v
v
v
v

d
e
f
g
h

v i
5. Agora, se você selecionar os elementos c, d e g, em seguida, clicar em Editar,
Manter, o Editor de Dimensão conterá apenas o subconjunto selecionado de
elementos.
6. Agora, você decide se deseja alterar a ordem destes três elementos. Você deseja
que d seja o primeiro elemento e c o último elemento.
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7. Agora que os elementos aparecem na ordem desejada, clique em Configurar
.
Ordem da Dimensão
A ordem de elementos para toda a dimensão agora está configurada. Se olhar a
dimensão toda, verá que ela se abre no Editor de Dimensão da seguinte forma.
v i
v a
v b
v d
v g
v c
v e
v f
v h
v i
Para o exemplo, ao configurar a ordem de elementos para um subconjunto, a
nova ordem afeta toda a dimensão da seguinte maneira:
v O subconjunto de elementos que estava ativo quando a ordem de elementos
foi configurada aparece com ícones ocultos.
v O primeiro elemento do subconjunto mantém sua posição na dimensão em
relação a seu predecessor mais próximo.
v No exemplo, o elemento d é o primeiro elemento no subconjunto durante a
configuração da ordem de elementos.
v O elemento b é o predecessor mais próximo, exclusivo de elementos do
subconjunto, a d na dimensão, portanto, d agora segue b na estrutura da
dimensão.
v Os outros elementos do subconjunto aparecem na estrutura da dimensão
mantendo sua posição em relação ao primeiro elemento no subconjunto.
Configurando a Ordem de Elementos de Dimensão a partir do Server Explorer:
Também é possível configurar a ordem de elementos de dimensão a partir do
Server Explorer sem abrir o Editor de Dimensão. Também é possível selecionar
uma propriedade de classificação para a dimensão a partir destas três ordens de
classificação automáticas:
v Nome
v Nível
v Hierarquia
Após a configuração da propriedade de classificação, o TM1 insere os elementos
incluídos na dimensão, de acordo com sua posição na ordem de classificação. Por
exemplo, se você configurar uma ordem de classificação automática de Nome, o
TM1 inserirá os novos elementos na dimensão em ordem alfabética.
Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na dimensão no Server Explorer.
2. Clique em Configurar Ordem de Elementos.
A caixa de diálogo Ordenação de Elementos de Dimensão se abre.
3. Selecione um tipo de classificação.
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Tipo de Classificação

Descrição

Automática

Ativa as opções Classificação Automática por: Nome, Nível e
Hierarquia.

Manual

Ordena elementos conforme eles existem atualmente na
estrutura da dimensão e configura a propriedade de
classificação de dimensão como Manual.

4. Se você selecionar o tipo de classificação Manual, vá para a etapa 7.
5. Selecione uma opção Classificação Automática por.
Classificar por

Descrição

Nome

Classifica elementos em ordem alfabética

Nível

Classifica elementos por nível de hierarquia.

Hierarquia

Classifica elementos de acordo com a hierarquia da dimensão.

6. Se aplicável, selecione uma Direção de Classificação.
7. Clique em OK.
Resultados
Agora você configurou a ordem de elementos de dimensão. Quando abrir a
dimensão, você verá os elementos por ordem, de acordo com a opção Classificar
por especificada na etapa 5.

Gerenciando a Exibição de Elementos no Editor de Dimensão
O Editor de Dimensão inclui vários recursos que permitem gerenciar a forma de
exibição dos elementos. Por exemplo, ao trabalhar com dimensões grandes, pode
ser útil exibir apenas os elementos de um determinado nível de hierarquia, ou
talvez você queira visualizar os elementos em ordem alfabética.
Ao alterar a exibição de elementos no Editor de dimensão a estrutura da dimensão
não é alterada, muda-se simplesmente a forma como o TM1 apresenta os
elementos na janela.
As seções seguintes descrevem como gerenciar a exibição de elementos no Editor
de Dimensão.

Mantendo Elementos
Siga estas etapas para exibir apenas os elementos selecionados no Editor de
Dimensão.

Procedimento
1. Selecione os elementos que você deseja exibir.
v Para selecionar um único elemento, clique no elemento.
v Para selecionar vários elementos adjacentes, clique no primeiro elemento,
mantenha pressionada a tecla SHIFT e clique no último elemento.
v Para selecionar vários elementos não adjacentes, mantenha pressionada a
tecla CTRL e clique em cada elemento.
2. Clique em Editar, Manter ou clique em Manter

.
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O Editor de Dimensão exibe apenas os elementos selecionados.

Ocultando Elementos
Siga estas etapas para ocultar os elementos selecionados no Editor de Dimensão.

Procedimento
1. Selecione os elementos que você deseja ocultar.
v Para selecionar um único elemento, clique no elemento.
v Para selecionar vários elementos adjacentes, clique no primeiro elemento,
mantenha pressionada a tecla SHIFT e clique no último elemento.
v Para selecionar vários elementos não adjacentes, mantenha pressionada a
tecla CTRL e clique em cada elemento.
.
2. Clique em Editar, Ocultar ou clique em Ocultar
O Editor de Dimensão oculta os elementos selecionados. Os demais elementos
permanecem visíveis.

Classificando Elementos em Ordem Alfabética
Os elementos no Editor de Dimensão podem ser classificados em ordem alfabética
crescente ou decrescente.
Ordem de Classificação

Descrição

Ordem Alfabética
Crescente

Clique em Editar, Classificar por, Crescente ou clique em
Classificação Crescente

Ordem Alfabética
Decrescente

Clique em Editar, Classificar por, Decrescente ou clique em
Classificação Decrescente

Classificando Elementos por Valor de Índice
Os elementos podem ser classificados no Editor de Dimensão em ordem crescente
ou decrescente, de acordo com o valor de índice.
Ordem de Classificação

Descrição

Valor de Índice em
Ordem Crescente

Clique em Editar, Classificar por, Índice em Ordem Crescente
ou clique em Classificar por Índice, Crescente

Valor de Índice em
Ordem Decrescente

Clique em Editar, Classificar por, Índice em Ordem
Decrescente ou clique em Classificar por Índice, Decrescente

Classificando Elementos por Hierarquia
Também é possível classificar elementos conforme eles aparecem na hierarquia da
dimensão.
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Tipo de Classificação

Descrição

Conforme eles aparecem
na hierarquia da
dimensão

Clique em Editar, Classificar por, Hierarquia ou clique em
Classificação de Hierarquia

Visualizando Elementos por Alias
Se você definiu um atributo de alias para uma dimensão, poderá visualizar os
elementos por seus aliases no Editor de Dimensão.
As dimensões no diretório de Dados de Amostra do TM1 possuem aliases
definidos para francês e alemão, portanto, é possível visualizar todos os nomes de
elementos por seus equivalentes em idioma estrangeiro.

Procedimento
1. Abra a dimensão Mês no Editor de Dimensão.
2. Clique em Visualizar, Barras de Ferramentas, Alias para exibir a barra de
ferramentas Alias.
A barra de ferramentas Alias contém dois objetos: um botão de alternância
Usar Aliases, para ativar ou desativar a exibição de aliases, e uma lista
Selecionar Alias, da qual é possível selecionar um alias.
3. Selecione Monat ('Mês' em alemão) da lista Selecionar Alias.
4. Clique no botão Usar Aliases.

Resultados
Por padrão, o TM1 não exibe os aliases. O Editor de Dimensão agora exibe todos
os elementos por seus aliases em alemão.

Criando Dimensões Usando Planilhas de Dimensão
Uma planilha de dimensões é uma planilha Microsoft Excel modificada na qual
você lista elementos e relacionamentos hierárquicos para uma dimensão. O TM1
salva os dados da planilha em dois arquivos: de planilha de dimensões
(dimname.xdi) e arquivo compilado (dimname.dim).
v Ao criar uma dimensão usando a janela Editor de Dimensão ou o
TurboIntegrator, o TM1 grava apenas no arquivo dimname.dim (compilado).
v Ao modificar uma dimensão usando o Editor de Dimensão, o TM1 salva suas
mudanças no arquivo .dim. Se existir um arquivo .xdi para a dimensão, o TM1
solicitará que você salve as mudanças na planilha de dimensões. Se você não
atualizar a planilha de dimensões, a estrutura da dimensão no arquivo .dim será
diferente da estrutura no arquivo .xdi.
v Para assegurar que o TM1 tenha acesso a todas as mudanças na dimensão, crie e
mantenha dimensões com planilhas de dimensões ou o Editor de Dimensão. Não
misture métodos. Isto pode causar perda de dados.

Mantendo seus Dados Sincronizados
O TM1 salva os arquivos de planilha de dimensões no primeiro diretório listado no
campo Diretório de Dados do Servidor Local na caixa de diálogo Opções. Portanto,
o TM1 pode salvar sua planilha de dimensões (.xdi) em um diretório diferente de
seu arquivo de dimensão (.dim).
Nota: Tenha muita atenção ao editar dimensões usando planilhas. Existem várias
maneiras nas quais os dados podem ser perdidos se você não tomar as precauções
apropriadas. Os exemplos a seguir mostram duas maneiras nas quais você pode
perder dados de dimensão.
v Na segunda-feira, você edita uma planilha de dimensões para a dimensão
Conta1 e salva a dimensão. Na terça-feira, outro administrador usa o Editor de
Dimensão para fazer mudanças na dimensão. As mudanças feitas por ele não
são propagadas para o arquivo de planilha de dimensões. Na quarta-feira, você
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faz outra mudança na dimensão usando a planilha de dimensões desatualizada.
Suas mudanças sobrescrevem as mudanças feitas pelo outro administrador.
v Dois administradores decidem atualizar uma dimensão no mesmo servidor
usando duas planilhas de dimensões diferentes. Isto é muito perigoso. O TM1
pode sobrescrever as mudanças muito facilmente. Use um conjunto de planilhas de
dimensões. Tente evitar ter mais de um arquivo .xdi para qualquer dimensão.
Para evitar confusão e possível perda de dados, tome precauções ao editar
planilhas de dimensão. É recomendável usar um dos seguintes procedimentos.
v Use o diretório de dados do servidor remoto para armazenar as planilhas de
dimensão.
v Use um diretório especial para armazenar suas planilhas de dimensão.
Usando o Diretório de Dados do Servidor Remoto:
Para editar as planilhas de dimensão no diretório de dados do servidor no servidor
remoto, siga estas etapas.
Procedimento
1. Configure o Diretório de dados do servidor local na caixa de diálogo Opções
como o diretório de dados usado pelo servidor IBM Cognos TM1 remoto.
2. Desmarque a opção Conectar ao servidor local na inicialização.
3. Verifique se os servidores locais em execução em seu computador foram
encerrados.
4. Efetue login no servidor TM1 remoto.
5. Faça todas as modificações em suas dimensões usando os arquivos de planilha
no diretório de dados do servidor remoto.
6. Clique em TM1 > Planilhas de dimensões > Salvar no Excel.
O TM1 grava o arquivo .dim e o arquivo .xdi no diretório de dados do servidor
remoto.
Usando um Diretório de Planilha:
Usando um diretório de planilha especial, é possível restringir precisamente o
acesso às suas planilhas de dimensões. Isto pode ser muito útil em instalações que
seguem especificações de segurança. Para configurar um diretório de planilha, siga
estas etapas.
Procedimento
1. Crie um diretório de planilha em algum lugar no sistema de arquivos.
2. Mova todos os seus arquivos de planilha (.xdi para dimensões e .xru para
regras) para o diretório de planilha.
3. Configure o Diretório de Dados do Servidor Local na caixa de diálogo Opções
como o diretório de planilha.
4. Conecte-se ao servidor remoto que contém a dimensão que você deseja
atualizar e a quaisquer outros servidores desejados.
5. Faça todas as modificações em suas dimensões usando os arquivos de planilha
no diretório de planilha.
6. Clique em TM1 > Planilhas de dimensões > Salvar no Excel.
A caixa de diálogo Selecionar Nome do Servidor se abre.
7. Selecione o servidor no qual você deseja salvar a dimensão compilada.
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8. Clique em OK.

Criando Planilhas de Dimensão
Siga estas etapas para criar uma dimensão usando planilhas de dimensão.

Procedimento
1. Clique em TM1 > Planilhas de dimensões > Novo no Excel.
A caixa de diálogo Criar uma Dimensão se abre.
2. Na caixa superior, insira um nome para a dimensão, da seguinte forma:
v Para criar uma dimensão em seu servidor local, digite o nome da dimensão.
Por exemplo: Produto.
v Para criar uma dimensão em um servidor remoto, digite o nome do servidor,
dois pontos e, em seguida, o nome da dimensão. Por exemplo,
vendas:Produto cria a dimensão Produto no servidor de vendas.
Nota: Você deve ser o administrador do TM1 para criar uma dimensão em um
servidor remoto.
3. Clique em OK.
É aberta uma planilha de dimensões em branco no Excel.
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Preenchendo Planilhas de Dimensões
A planilha a seguir define a estrutura para uma dimensão Mês.

As seções a seguir descrevem como definir elementos simples e consolidados em
uma planilha de dimensões.
Definindo Elementos Simples:
Inicie o preenchimento da planilha de dimensões definindo os elementos simples
(de nível folha) da dimensão, iniciando na linha 1.
Procedimento
1. Na coluna A, especifique o tipo de elemento.
v Para elementos numéricos, digite N.
v Para elementos de sequência, digite S.
No exemplo, todos os elementos são numéricos.
2. Na coluna B, digite o nome de um elemento.
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Definindo Elementos Consolidados:
Depois de definir os elementos simples na dimensão, é possível definir os
elementos consolidados.
Procedimento
1. Em uma linha vazia abaixo do último elemento simples, digite C na coluna A.
2. Digite o nome do elemento consolidado na coluna B.
3. Em linhas subsequentes, digite os nomes dos filhos do elemento consolidado na
coluna B.
Por exemplo, o seguinte excerto de uma planilha de dimensões mostra o
elemento consolidado Trimestre 1, que é definido como a consolidação dos
filhos Janeiro, Fevereiro e Março.

Pesando Elementos em uma Consolidação:
Use a coluna C para pesar os elementos em uma consolidação. Para calcular a
Margem Bruta, por exemplo, subtraia Custos Variáveis de Vendas. Para expressar
este cálculo, atribua o peso -1 ao elemento Custos Variáveis na consolidação. A
planilha a seguir mostra o peso na dimensão Conta1.
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Salvando Planilhas de Dimensão
Para salvar a planilha de dimensões e compilar a dimensão, clique em TM1 >
Planilhas de dimensões, Salvar no Excel. O TM1 atualiza o arquivo de planilha de
dimensões (dimname.xdi) e cria o arquivo de dimensão compilado (dimname.dim).
Nota: Certifique-se de não usar Arquivo, Salvar no Excel. Essa ação salva somente
o arquivo .xdi. O TM1 não compila a dimensão e salva o arquivo .dim.

Usando Níveis de Hierarquia Nomeados com Dimensões do
TM1
É possível designar seus próprios nomes customizados aos níveis de hierarquia de
uma dimensão do TM1, utilizando o cubo de controle }HierarchyProperties. Os
níveis nomeados criados podem então ser usados ao acessar externamente os
dados do TM1 usando o IBM Cognos Report Studio, instruções MDX ou outras
ferramentas OLAP de MDX. Também é possível atribuir um membro padrão para
a dimensão.
Por exemplo, em vez de usar os nomes genéricos de nível de hierarquia de
level000, level001, level002, você pode atribuir nomes que descrevem os níveis em
uma dimensão Clientes, conforme mostrado na tabela a seguir.
Níveis de Dimensão do TM1

Níveis de Dimensão Nomeados de Exemplo

nível000

Todos

nível001

Estado

nível002

Cidade

nível003

Individual

Configurando Níveis Nomeados
Use o cubo de controle }HierarchyProperties para configurar níveis nomeados.
Para obter mais detalhes sobre o cubo de controle }HierarchyProperties, consulte a
seção sobre cubos de controle no TM1 Operations.

Procedimento
1. No TM1 Architect, clique no menu Visualizar e selecione Exibir objetos de
controle.
2. Na área de janela de navegação, clique para expandir o nó Cubos.
3. Clique duas vezes no cubo de controle }HierarchyProperties.
O cubo de controle }HierarchyProperties se abre.
4. Clique na lista de dimensões de títulos para selecionar a dimensão para a qual
você deseja atribuir níveis nomeados.
5. Na célula defaultMember, insira um nome de elemento existente para ser
definido como o membro padrão para esta dimensão.
O nome do elemento inserido aqui pode filtrar a dimensão quando os dados do
TM1 forem recuperados de um aplicativo externo, como o IBM Cognos Report
Studio.
Insira o nome do elemento superior na hierarquia da dimensão para que todos
os elementos de dimensão sejam recuperados por padrão.
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Por exemplo, defina Mundo como o membro padrão para a dimensão Região.
6. Nas células level000 a level020, insira seu próprio nome customizado para
cada nível de hierarquia existente na dimensão.
Nota: Os níveis nomeados são limitados a um comprimento de 255 caracteres
de byte único. Para obter detalhes, consulte “Limite de Comprimento de
Sequência para Níveis Nomeados”.
7. Depois de configurar níveis nomeados, é necessário proceder de uma das
seguintes formas para aplicar as mudanças:
v Reinicie o servidor IBM Cognos TM1 ou
v Execute a função RefreshMdxHierarchy em um processo do TurboIntegrator.
Para obter detalhes, consulte “Usando a Função RefreshMdxHierarchy do
TurboIntegrator com Níveis Nomeados”.

Resultados
Nota: As alterações em nomes de elementos ou na estrutura da dimensão não são
automaticamente detectadas pelo recurso de níveis nomeados. Se a dimensão
mudar, deve-se, primeiro, atualizar manualmente as designações de nível
nomeadas no cubo de controle }HierarchyProperties e, em seguida, reiniciar o
servidor TM1 ou executar a função RefreshMdxHierarchyTurboIntegrator para
atualizar as hierarquias MSX no servidor TM1.

Limite de Comprimento de Sequência para Níveis Nomeados
Os níveis nomeados são limitados a um comprimento de 255 caracteres de byte
único. Mesmo que o cubo de controle }HierarchyProperties suporte sequências
longas, as instruções MDX podem retornar um erro com níveis nomeados com
mais de 255 caracteres.
Se você inserir um nível nomeado com um comprimento maior que 255 caracteres
de byte único, o TM1 exibirá um erro quando o servidor for inicializado:
4648 ERRO 2008-06-27 13:50:04,532 Nome do nível definido pelo usuário
TM1.Hierarchy modificado de ...

Usando a Função RefreshMdxHierarchy do TurboIntegrator com
Níveis Nomeados
Depois de configurar ou editar os níveis nomeados no cubo de controle
}HierarchyProperties, use a função RefreshMdxHierarchy para atualizar as
hierarquias MDX no servidor TM1 sem precisar reiniciar o servidor.

Procedimento
1. Crie um novo processo do TI.
2. Insira a função RefreshMdxHierarchy na guia Prólogo usando o seguinte
formato:
RefreshMdxHierarchy(dimensionName)

em que o parâmetro opcional, dimensionName, pode especificar uma dimensão
específica para atualização ou pode ficar em branco para atualizar todas as
dimensões.
Por exemplo, para atualizar todas as dimensões:
RefreshMdxHierarchy(’’);

Para atualizar apenas a dimensão de clientes:
RefreshMdxHierarchy(’customers’);
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3. Execute o processo do TI.

Usando diversas hierarquias
As dimensões do IBM Cognos TM1 podem incluir uma ou mais hierarquias. Esta
seção descreve as características de dimensões de hierarquia múltipla, comparações
de dimensões de hierarquia única e as funções disponíveis para gerenciar e
alavancar diversas hierarquias. Atualmente, múltiplas hierarquias podem ser
implementadas usando o TurboIntegrator ou o Planning Analytics Workspace, mas
não o Dimension Editor ou o Dimension Worksheets.
Nota: Por padrão, diversas hierarquias não são ativadas. Um administrador deve
definir a configuração de tm1s.cfg EnableNewHierarchyCreation antes que possa
trabalhar com múltiplas hierarquias e usar as funções relacionadas do
TurboIntegrator (TI) and Rules.
A abordagem de modelagem dimensional, em que todas as dimensões incluem
uma hierarquia única, normalmente resulta em um número maior de dimensões
por cubo. Em alguns casos, podem ocorrer “grupos de repetição”. Por exemplo,
uma dimensão ProductCategory inclui Product1 em sua categoria Comercial e
Product2 em sua categoria Varejo. Quando um valor é endereçado pelo Product1, a
coordenada ProductCategory é sempre Comercial. Se a categoria de produto for
um atributo verdadeiro, então esses “grupos de repetição” não são necessários,
visto que um produto nunca existirá nas categorias Comercia e Varejo.
Como alternativa, a abordagem de hierarquias múltiplas pode ser usada onde uma
dimensão Produto inclui uma hierarquia ByCategory, incluindo outras hierarquias,
como ByPriceRange ou ByRegion. Este método reduz o número de dimensões no
cubo. A complexidade agregada surge com a necessidade de especificar a
hierarquia à qual um elemento pertence; seja em consulta ou em regras do TI ou
do cubo.
Diversas hierarquias também fornecem maior flexibilidade na consulta. Com um
modelo de hierarquia única, a consulta com relação a um cubo de 10 dimensões
requer que todas as consultas tenham exatamente 10 hierarquias. Com diversas
hierarquias, as consultas podem ter 10 ou mais hierarquias, conforme necessário.
Quando uma consulta inclui mais de uma hierarquia, ocorre um efeito de
interseção. Por exemplo,
SELECT { [Products].[ByPriceRange].[PriceRange1] } ON ROWS, { [Measures].[Target] } ON
COLUMNS FROM [Cube]

exibe o Destino total de produtos PriceRange1. É possível refinar o total incluindo
uma hierarquia adicional na consulta. Por exemplo,
SELECT { [Products].[ByPriceRange].[PriceRange1] } ON ROWS, { [Measures].[Target] } ON
COLUMNS FROM [Cube] WHERE ( [Products].[ByCategory].[Retail] )

reduz o total incluindo somente produtos PriceRange1 que aparecem na categoria
Varejo.
As funções de regra do TurboIntegrator e do cubo foram incluídas para permitir a
especificação de hierarquia explícita. Separe as funções disponíveis para
hierarquias únicas e múltiplas. Se os cubos contiverem somente dimensões de
hierarquia única, será possível usar qualquer variante. Por exemplo, as duas
instruções a seguir são idênticas.
DimensionElementInsert(’dimension’, ’’, ’element’, ’c’);
HierarchyDimensionElementInsert(’dimension’, ’dimension’, ’element’, ’c’);
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Para dimensões de hierarquia única, a hierarquia compartilha o mesmo nome da
dimensão. O segundo parâmetro da função HierarchyDimensionElementInsert é o
nome da hierarquia. Qualquer uma das instruções acima pode ser usada para uma
dimensão de hierarquia única. Entretanto, se você tiver uma dimensão com uma
segunda hierarquia, (como hierarchy2), você deverá usar a função de hierarquia
múltipla e especificar o nome da hierarquia específica. Por exemplo,
HierarchyDimensionElementInsert(’dimension’, ’hierarchy2, ’element’, ’c’);

Para obter informações detalhadas sobre as funções suportadas de regra do cubo e
do TI, consulte o TM1 Reference.

Criando Cubos
Sempre é possível criar cubos em seu servidor local. Você deve ser o administrador
do TM1 para criar cubos em servidores remotos.
Existem duas maneiras de criar cubos:
v Cubo Vazio - Selecione de uma lista de dimensões existentes na janela Criando
Cubo, para criar um novo cubo sem dados.
v Origens de Dados Externas - Use o TurboIntegrator para identificar e mapear
dimensões e dados de uma origem de dados externa para um cubo novo ou
existente.
Esta seção documenta a criação de cubos na janela Criando Cubo. Para obter
informações sobre como criar cubos no TurboIntegrator, consulte o TM1
TurboIntegrator.

Ordenando Dimensões em um Cubo
As dimensões em um cubo possuem uma ordem selecionada durante a criação de
um cubo. A ordem selecionada pode afetar o desempenho do sistema, portanto, é
necessário considerar a ordem de dimensões antes de criar um cubo.
Como uma primeira etapa relacionada à ordenação de dimensões, divida as
dimensões em dois grupos: dimensões esparsas e densas. Uma dimensão densa
tem uma alta porcentagem de valores para seus elementos. É possível estimar a
densidade respondendo a esta pergunta: Se um elemento na dimensão tiver um
valor, mantendo os elementos das outras dimensões constantes, qual é a
probabilidade dos outros elementos na dimensão terem valores?
Por exemplo, se você tiver um orçamento em Janeiro para uma determinada conta
e região, provavelmente também terá um valor para os meses restantes. Portanto, a
dimensão Mês provavelmente é densa. De forma semelhante, se você tiver um
valor de orçamento para um determinado mês, conta e região, provavelmente
também terá um valor real, tornando ActVsBud uma dimensão densa.
No entanto, em um cubo de vendas global, provavelmente você não venderá todos
os produtos em todas as regiões. Portanto, você trataria Produto e Região como
dimensões esparsas.
Geralmente é recomendável ordenar as dimensões da seguinte forma: da menos
esparsa à mais esparsa, seguidas da menos densa à mais densa. No entanto, é
necessário ter alguma flexibilidade. Por exemplo, provavelmente é melhor colocar
uma dimensão muito pequena e densa, como ActVsBud, que possui apenas dois
ou três elementos antes de uma dimensão muito grande, mas esparsa, como
Produto, que pode ter milhares de elementos.
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Criando um Cubo
Siga estas etapas para criar um cubo.

Procedimento
1. Abra o Server Explorer.
2. Na área de janela em Árvore, selecione Cubos, abaixo do servidor no qual
você deseja criar o cubo.
3. Clique em Cubos, Criar Novo Cubo.
A caixa de diálogo Criando Cubo se abre. A caixa Dimensões Disponíveis, à
esquerda, lista as dimensões armazenadas no servidor.
4. Digite um nome de cubo no campo Nome do Cubo.
Nota: Se você não digitar um nome, o TM1 nomeará o novo cubo como Sem
nome.
5. Na caixa Dimensões Disponíveis, clique duas vezes no nome da dimensão
que você deseja usar como a primeira dimensão no novo cubo.
O nome da dimensão é movido para a caixa Dimensões no novo cubo.
para mover os nomes selecionados da
Também é possível usar o botão
caixa Dimensões Disponíveis para a caixa Dimensões no novo cubo. Para
selecionar vários nomes adjacentes, clique e arraste entre os nomes. Para
selecionar vários nomes não adjacentes, mantenha pressionada a tecla CRTL e
clique em cada nome.
6. Repita o processo de seleção para todas as dimensões que você deseja incluir
no novo cubo. É necessário selecionar pelo menos duas dimensões. O número
máximo de dimensões é 256.
e para baixo , reorganize as dimensões, se
7. Usando as setas para cima
necessário. Para remover uma dimensão da lista, clique duas vezes no nome
da dimensão.
8. Se desejar especificar as propriedades do cubo, clique em Propriedades. Se
não desejar atribuir as propriedades do cubo, vá para a etapa 13.
A caixa de diálogo Propriedades do Cubo se abre.
Daqui, é possível definir as dimensões Medidas e Tempo para o cubo, e
especificar se o cubo foi carregado automaticamente ou on demand.
Nota: O OLE DB para clientes OLAP pode incluir provisões para fazer
referência às dimensões Medidas e Hora. O TM1 não faz referência às
dimensões Medidas e Tempo, mas permite a definição destas propriedades
para outros clientes OLAP que podem acessar o cubo.
9. Para definir uma dimensão Medidas, selecione uma dimensão da lista
Dimensão Medidas.
10. Para definir uma dimensão Tempo, selecione uma dimensão da lista
Dimensão Tempo.
11. Especifique como carregar o cubo:
v Para carregar o cubo na memória do servidor apenas quando um cliente
solicitar dados do cubo, selecione a caixa Carregar On Demand.
v Para carregar automaticamente o cubo na memória quando o servidor for
iniciado, limpe a caixa Carregar On Demand.
12. Clique em OK para salvar as propriedades e retornar à caixa de diálogo
Criando Cubo.
13. Clique em Criar Cubo para criar o cubo.
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A janela Server Explorer se abre. O novo cubo é exibido em ordem alfabética
na lista Cubos na área de janela em Árvore.

Otimizando a Ordem de Dimensões em um Cubo
Se não estiver extremamente familiarizado com seus dados de negócios, é possível
especificar uma ordem de dimensões durante a criação do cubo que resulte em um
desempenho abaixo do ideal. De forma semelhante, é possível que a distribuição
de dados em um cubo seja alterada no decorrer do tempo, tornando a ordem de
dimensões especificada durante a criação do cubo abaixo da ideal. Para tratar estes
problemas, o TM1 inclui um recurso que permite otimizar a ordem de dimensões
em um cubo, consumindo, portanto, menos memória e melhorando o desempenho.
Ao otimizar a ordem de dimensões em um cubo, o TM1 não altera a ordem real de
dimensões na estrutura do cubo. O TM1 altera a maneira na qual as dimensões são
ordenadas internamente no servidor, mas porque a estrutura do cubo não é
alterada; as regras, funções ou aplicativos que fazem referência ao cubo
permanecem válidas.
Conforme você altera a ordem de dimensões, pode visualizar instantaneamente um
relatório detalhando o impacto de suas mudanças no consumo de memória do
cubo.
Pelas seguintes razões, é necessário otimizar a ordem de dimensões em um cubo
apenas em um ambiente de desenvolvimento durante a tentativa de determinar a
configuração ideal do cubo:
v São necessários recursos de memória expressivos para que o servidor IBM
Cognos TM1 reconfigure a ordem das dimensões em um cubo. Durante o
processo de reordenação, a RAM temporária no servidor TM1 aumenta em um
fator de dois para o cubo que está sendo reordenado. Por exemplo, um cubo de
50 MB requer 100 MB de RAM para reconfiguração.
v A reordenação coloca um bloqueio de leitura no servidor, bloqueando todos os
pedidos do usuário durante a execução da reordenação.
Nota: Você deve ser um membro do grupo ADMIN para otimizar a ordem das
dimensões nos cubos. A opção de otimização está disponível apenas para cubos em
servidores remotos; não é possível otimizar a ordem das dimensões em cubos em
um servidor local. Além disso, ao otimizar a ordem de dimensões em um cubo,
você não deve mover as dimensões da sequência da última posição, nem mover as
dimensões da sequência para a última posição.

Procedimento
1. Na área de janela em Árvore do Server Explorer, selecione o cubo que você
deseja otimizar.
2. Clique em Cubo, Reordenar Dimensões.
A caixa de diálogo Otimizador de Cubo se abre.
3. Selecione uma dimensão na caixa de listagem Nova Ordem de Dimensões.
para alterar a ordem da
ou para baixo
4. Clique nas setas para cima
dimensão no cubo.
5. Clique em Testar.
Observe o valor junto ao rótulo Mudança em Porcentagem. Se este valor for
negativo, a nova ordem de dimensões consumirá menos memória e, portanto,
será mais eficiente.
6. Repita as etapas 3 a 5 até obter a ordenação mais eficiente de dimensões.
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7. Clique em OK.

Editando Propriedades do Cubo
O TM1 permite definir propriedades do cubo que especificam dimensões de
medidas e do tempo usadas por aplicativos OLE DB para OLAP e que determinam
se um cubo é carregado automaticamente ou on demand. Geralmente, você define
estas propriedades do cubo ao criar um cubo, mas pode editar as propriedades a
qualquer momento.

Editando Dimensões de Medidas e do Tempo
Os aplicativos clientes OLE DB para OLAP incluem provisões para as dimensões
de medidas e do tempo. Embora os clientes do TM1 não incluam essas provisões, é
possível usar o TM1 para configurar medidas e dimensões de tempo para cubos
acessados por clientes OLE DB para OLAP.

Procedimento
1. Selecione o cubo na área de janela em Árvore do Server Explorer.
2. Clique em Cubo, Propriedades.
A caixa de diálogo Propriedades do Cubo se abre.
3. Selecione uma dimensão de medidas na lista Dimensão de Medidas.
4. Selecione uma dimensão do tempo na lista Dimensão do Tempo.
5. Clique em OK.

Editando a Propriedade de Carregamento on Demand
Por padrão, o TM1 carrega todos os cubos na memória quando um servidor é
iniciado. Embora isso permita o acesso rápido a dados do TM1, pode consumir
importantes recursos do servidor. Se seu servidor contiver cubos acessados com
pouca frequência, você poderá preservar recursos definindo esses cubos para serem
carregados apenas quando um cliente tentar acessar os dados do cubo.

Procedimento
1. Selecione o cubo na área de janela em Árvore do Server Explorer.
2. Clique em Cubo, Propriedades.
A caixa de diálogo Propriedades do Cubo se abre.
3. Especifique como carregar o cubo:
v Selecione a caixa Carregar On Demand para carregar o cubo on demand.
v Limpe a caixa Carregar On Demand para carregar automaticamente o cubo
quando o servidor for iniciado.
4. Clique em OK.

Criando Listas de Seleção
Uma lista de seleção é uma lista de valores válidos para um elemento ou célula de
cubo específica. Quando um administrador define uma lista de seleção para um
elemento ou uma célula, um menu suspenso contendo os valores definidos fica
disponível na célula especificada durante a navegação em um cubo em qualquer
um dos clientes do TM1.
Os valores em células contendo uma lista de seleção são validados; um usuário
deve selecionar um dos valores predefinidos para a célula. Se um usuário tentar
inserir um valor inválido para a célula, aparecerá um erro indicando que apenas os
valores da lista de seleção podem ser inseridos na célula.
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Observações de Uso da Lista de Seleção
É necessário estar ciente dos seguintes requisitos e comportamentos ao usar listas
de seleção.
v As edições de células aplicadas por meio de operações de difusão de dados e de
processos do TurboIntegrator não são validadas. As edições aplicadas por meio
de qualquer um destes métodos podem resultar em valores de células que não
estão em conformidade com valores válidos da lista de seleção. A difusão de
dados pode ser aplicada em Células que contêm listas de seleção somente por
meio de caixas de diálogo de difusão de dados; os atalhos de difusão de dados
não podem ser usados em células que contêm listas de seleção.
v Ao definir uma lista de seleção que contenha valores numéricos, é necessário
usar o estilo Invariável Cultural, que usa um ponto (.) como um separador
decimal. O estilo Invariante Cultural é equivalente ao estilo inglês.
v Ao usar listas de seleção com o Excel 2007, você deve ter o Excel 2007 Service
Pack 2 instalado, se desejar usar listas de seleção juntamente com o modo de
cálculo automático. Se você estiver executando Excel 2007 sem o Service Pack 2,
deve configurar o modo de cálculo do Excel para manual. O uso do cálculo
automático na ausência do Service Pack 2 pode resultar em erros de acesso em
células contendo listas de seleção.
v Não use aspas duplas em um valor da lista de seleção que possa ser visualizado
no TM1 Web ou no TM1 Application Web Cube Viewer. No TM1 Web ou no
TM1 Application Web, valores de lista de seleção que contêm aspas duplas
evitam a exibição dos conteúdos da lista de seleção e podem inutilizar a
visualização. Aspas duplas em listas de seleção funcionam corretamente no TM1
Websheets.
v Todas as listas de seleção no TM1 Web e no TM1 Application Web contêm
automaticamente um valor nulo selecionável. Para disponibilizar valores nulos
em listas de seleção no TM1 Architect e no Perspectives, deve-se definir
explicitamente um valor nulo em uma lista de seleção estática. Os valores nulos
não podem ser usados em listas de seleção de dimensão ou de subconjuntos no
TM1 Architect e no Perspectives.
v As listas de seleção no TM1 Web e no TM1 Application Web não suportam
códigos HTML para caracteres especiais. Se desejar que um caractere especial
apareça em uma lista de seleção no TM1 Web ou no TM1 Application Web, você
deverá inserir o caractere especial real ao criar a lista de seleção. Por exemplo,
para incluir o caractere “maior que” em uma lista de seleção, deve-se inserir >
ao criar a lista de seleção, em vez do código HTML &gt;.

Tipos de Listas de Seleção
É possível criar três tipos de listas de seleção: estática, de subconjunto e de
dimensão.

Listas de Seleção Estáticas
Uma lista de seleção estática é composta de uma lista delimitada por vírgula de
valores que utilizam a sintaxe static:value1:value2:value3:value4.
Por exemplo, static:red:orange:yellow:green resulta em uma lista de seleção que
contém os valores vermelho, laranja, amarelo e verde.
Para incluir um valor nulo no início ou no meio de uma lista de seleção estática,
use dois pontos duplos consecutivos sem nenhum caractere interferindo na
definição da lista de seleção. Por exemplo, static::value1:value2::value3:value4
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resulta em uma lista de seleção com um valor nulo antes de value1. Similarmente,
static:value1:value2::value3:value4 resulta em uma lista de seleção com um
valor nulo entre value2 e value3.
Para incluir um valor nulo no final de uma lista de seleção estática, insira dois
pontos sem um valor seguinte no final da definição da lista de seleção. Por
exemplo, static:value1:value2::value3:value4: resulta em uma lista de seleção
com um valor nulo após value4.

Listas de Seleção de Subconjunto
Uma lista de seleção de subconjunto contém valores correspondentes a todos os
elementos de um subconjunto nomeado. Se os membros do subconjunto forem
alterados, os valores disponíveis na lista de seleção serão alterados de forma
correspondente.
Uma lista de seleção de subconjunto é definida usando a sintaxe
subset:dimension_name:subset_name.
Por exemplo, subset:Products:Winter resulta em uma lista de seleção que contém
todos os elementos do subconjunto Inverno da dimensão Produtos.

Listas de Seleção de Dimensão
Uma dimensão de seleção de subconjunto contém valores correspondentes a todos
os elementos de uma dimensão. Se os membros da dimensão forem alterados, os
valores disponíveis na lista de seleção serão alterados de forma correspondente.
Uma lista de seleção de dimensão é definida usando a sintaxe
dimension:dimension_name.
Por exemplo, o dimension:Months resulta em uma lista de seleção contendo todos
os elementos da dimensão Meses.

Criando Listas de Seleção com Atributos de Elementos
A maneira mais fácil de criar uma lista de seleção é definir um atributo de texto
chamado Lista de Seleção para uma dimensão. É possível então especificar os
membros de uma lista de seleção para cada elemento na dimensão, usando
qualquer um dos tipos de lista de seleção descritos acima. Quando um elemento
tiver uma lista de seleção definida, qualquer célula de cubo identificada por esse
elemento exibirá uma lista suspensa contendo os valores de lista de seleção.

Procedimento
1. No Server Explorer, clique com o botão direito do mouse na dimensão para a
qual você deseja definir listas de seleção, em seguida, clique em Editar
Atributos de Elementos.
2. No Editor de Atributos, clique em Editar, Incluir Novo Atributo.
3. Na caixa de diálogo Novo Atributo, insira Lista de Seleção como o nome do
atributo.
4. Selecione Texto como o tipo de atributo.
5. Clique em OK.
O Editor de Atributos agora contém uma nova coluna chamada Lista de
Seleção.
6. Para cada elemento para o qual você deseja criar uma lista de seleção, insira
uma definição válida de lista de seleção na interseção do nome de elemento e
da coluna Lista de Seleção.
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a. Para inserir uma lista de seleção estática, insira uma lista delimitada por
vírgulas de valores usando a sintaxe static:value1:value2:value3:value4.
b. Para inserir uma lista de seleção de subconjunto, insira a definição de lista
de seleção usando a sintaxe subset:dimension_name:subset_name.
c. Para inserir uma lista de seleção de dimensão, insira a definição de lista de
seleção usando a sintaxe dimension:dimension_name.
7. Clique em OK para fechar o Editor de Atributos e salvar as definições da lista
de seleção.

Criando Listas de Seleção com Cubos de Controle
Também 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 }Picklist contém um único elemento de sequência,
chamado Valor.

Criando um Cubo de Controle de Lista de Seleção
Use este procedimento para criar um cubo de controle de lista de seleção.

Procedimento
No Server Explorer, clique com o botão direito no cubo regular para o qual você
deseja criar um cubo de controle de lista de seleção e, em seguida, em Criar Cubo
de Lista de Seleção.
É criado um novo cubo de controle usando a convenção de nomenclatura
}Picklist_cubename. Por exemplo, ao criar um cubo de controle de lista de seleção
para o cubo Orders, o cubo de controle é chamado }Picklist_Orders.
Nota: Se não puder visualizar cubos de controle no Server Explorer, clique em
View, Exibir Objetos de Controle para ativar a exibição de cubos de controle e
outros objetos de controle.

Definindo Listas de Seleção para Células Individuais em um
Cubo de Controle
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. Clique duas vezes no cubo de controle no Server Explorer.
O cubo de controle é aberto no Cube Viewer.
2. Configure a visualização do cubo de controle conforme necessário para
visualizar as células para as quais você deseja definir listas de seleção. Para
obter detalhes sobre a configuração de visualizações do cubo, consulte TM1
Perspectives, TM1 Architect e TM1 Web.
3. 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.
Capítulo 2. Criando Cubos e Dimensões
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4. Clique em Arquivo, Recalcular para recalcular a visualização de cubo.

Usando Regras para Definir Listas de Seleção em um Cubo de
Controle
As regras que definem listas de seleção seguem as mesmas convenções que as
demais regras do TM1. Uma instrução de regra que define uma lista de seleção
deve incluir uma definição de área (a parte do cubo à qual a regra se aplica), um
qualificador de sequência e uma fórmula. Para regras de lista de seleção, a fórmula
é a definição de lista de seleção a ser aplicada.
Além disso, quando várias instruções de regra se aplicam a áreas que se
sobrepõem, as instruções devem ser classificadas da área mais restritiva para a área
menos restritiva.
Para obter mais informações sobre como criar regras, incluindo os detalhes sobre
como especificar uma definição de área, consulte o TM1 Rules.

Procedimento
1. No Server Explorer, clique com o botão direito do mouse no }Cubo de controle
da lista de seleção para o qual você deseja criar uma regra e, então, clique em
Criar Regra.
O Editor de Regras se abre.
2. Usando uma definição de área de regras padrão, especifique as células nas
quais você deseja que a lista de seleção apareça.
3. Imediatamente após a definição de área, digite =S:. Este é o qualificador de
sequência, que indica que a regra é aplicável a células de sequência.
4. Imediatamente após o qualificador de sequência, insira uma definição de lista
de seleção, entre aspas simples, em seguida, coloque entre parênteses. Por
exemplo, (’static:spring:summer:winter:fall’).
5. Imediatamente após a definição de lista de seleção, digite um ponto e vírgula
(;) para finalizar a instrução de regra.
Usar o procedimento descrito nestas etapas deve resultar em uma instrução de
regra semelhante ao exemplo a seguir, o que indica que a célula identificada
pelo elemento de malha exibirá uma lista de seleção estática contendo valores
de lã, algodão, seda e nylon.
[’fabric’]=S:(’static:wool:cotton:silk:nylon’);
Outros Exemplos de Regras de Lista de Seleção:
Os exemplos a seguir ilustram instruções de regras que definem listas de seleção.
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Instrução de Regra

Descrição

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

Essa instrução de regra indica que qualquer
célula identificada pelos elementos tamanho
e camadas exibirá uma lista de seleção
estática composta por valores de 16 17 e 18.

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

Esta instrução de regra indica que qualquer
célula identificada pelo elemento tamanho e
qualquer dos elementos suéteres, coletes ou
jaquetas exibirá uma lista de seleção estática
composta dos valores PP, P, M, G e GG.

Instrução de Regra

Descrição

[’fabric’]=S:(’dimension:materials’);

Esta instrução de regra indica que qualquer
célula identificada pelo elemento malha
exibirá uma lista de seleção composta de
todos os elementos na dimensão de
materiais.

Excluindo Células de Listas de Seleção
Pode haver algumas circunstâncias em que você não deseja que uma célula
individual ou uma área específica de um cubo use listas de seleção. Para evitar que
uma célula exiba uma lista de seleção, insira none na célula de cubo de controle de
lista de seleção apropriada ou use ('none') como a fórmula em uma instrução de
regras. Por exemplo, ['season']=S:('none');.

Valores Nulos em Listas de Seleção
Todas as listas de seleção no TM1 Web (Planilhas da web e o Cube Viewer) sempre
contêm um valor nulo que um usuário pode selecionar. O valor nulo é inserido
automaticamente em todas as listas de seleção no TM1 Web; ele não precisa ser
explicitamente definido.
As listas de seleção no TM1 Architect e no TM1 Perspectives contêm somente um
valor nulo, caso a lista de seleção seja um tipo estático e um valor nulo tenha sido
explicitamente definido para ela. As listas de seleção de dimensão e as listas de
seleção de subconjunto nunca podem conter um valor nulo quando usadas no TM1
Architect e no TM1 Perspectives.

Selecionando Valores Nulos em Listas de Seleção
Existem duas maneiras de selecionar valores nulos de listas de seleção.

Procedimento
1. Em qualquer um dos clientes do TM1, é possível clicar na lista de seleção e, em
seguida, clicar no valor nulo.
Importante: Nas fatias e nos Formulários ativos do TM1 Perspectives, não
clique no valor nulo em uma célula de sequência. Isso excluirá a fórmula
DBRW da célula e não será mais possível recuperar dados para essa célula a
partir do servidor IBM Cognos TM1. É possível clicar seguramente no valor
nulo em células numéricas.
2. No TM1 Web e no TM1 Architect, é possível pressionar a tecla Excluir em uma
célula que contém uma lista de seleção para selecionar o valor nulo.
Importante: Não pressione Excluir para selecionar um valor nulo em fatias ou
Formulários ativos do TM1 Perspectives. Isso excluirá a fórmula DBRW da
célula e não será mais possível recuperar dados para essa célula a partir do
servidor TM1.

Ordem de Precedência de Listas de Seleção
Quando várias listas de seleção se aplicam a uma célula de cubo individual, a
seguinte ordem de precedência é usada para determinar qual lista de seleção é
usada na célula:
v Se um cubo de controle de lista de seleção existir e contiver uma definição de
lista de seleção para a célula de cubo atual, será usada a definição no cubo de
controle de lista de seleção.
Capítulo 2. Criando Cubos e Dimensões
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v Se um cubo de controle de lista de seleção não existir, os elementos que
identificam a célula atual são examinados em ordem reversa em uma procura
por atributos de elemento de Lista de Seleção. O primeiro atributo de elemento
de Lista de Seleção encontrado nesta procura é usado na célula.

Replicando Cubos Entre Servidores
Usando o recurso TM1 Replication, é possível copiar cubos e outros objetos
associados de um servidor remoto para o servidor local, ou entre dois servidores
remotos. Também é possível sincronizar as atualizações de dados entre os cubos
copiados, em intervalos de tempo especificados ou on demand.
A replicação oferece as seguintes vantagens:
v Aprimora o tempo de resposta, porque é possível atualizar um cubo localmente,
sem comunicação em uma rede.
v Permite copiar os dados compartilhados mais recentes para um laptop para
apresentações fora de sua organização.
O TM1 fornece sincronização bidirecional para dados replicados. Durante o
processo de sincronização, o TM1 verifica os servidores envolvidos em uma
replicação para obter as atualizações mais recentes para os dados e, em seguida,
copia as atualizações mais recentes para os outros servidores.
A replicação cria um relacionamento entre dois cubos e entre dois servidores. Estes
relacionamentos são descritos em “Relacionamentos de Cubos”.

Relacionamentos de Cubos
A replicação cria um relacionamento entre dois cubos:
v Cubo de origem - O cubo original em uma replicação
v Cubo de espelho - Uma cópia do cubo de origem
Dependendo de seus privilégios de acesso, você pode replicar um único cubo em
muitos servidores diferentes, e pode replicar um cubo replicado.

Relacionamentos de Servidores
Antes de replicar um cubo, é necessário efetuar logon em um servidor remoto e
criar uma conexão de replicação. A replicação cria um relacionamento entre dois
servidores:
v Servidor de origem - O servidor remoto no qual você efetua login
v Servidor de destino - O servidor a partir do qual você efetuou login
A janela Server Explorer lista as conexões de replicação atuais abaixo do ícone
Replicações. Neste exemplo, região 1 é o servidor de destino e vendas é um
servidor de origem.

Privilégios de Acesso Necessários
Os seguintes privilégios de acesso são necessários para replicar um cubo:
v Seu grupo de segurança deve ter pelo menos acesso de Leitura ao cubo que se
deseja replicar.
v Você deve ser o administrador do TM1 no servidor de destino. No servidor
local, você sempre é o administrador do TM1.
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Capítulo 3. Traduzindo o modelo
O IBM Cognos TM1 fornece um mecanismo para exibir objetos no TM1 Server em
outros idiomas, para que os usuários possam visualizar os nomes de objeto em
seus idiomas sem precisar de nenhuma configuração.
A tradução no Cognos TM1 é realizada por meio do atributo de legenda, que
permite designar nomes traduzidos a qualquer cubo, dimensão, membro ou
atributo de membro no TM1 Server. É possível designar valores de atributo de
legenda para todos os códigos de idioma suportados no TM1, que correspondam
aos membros na dimensão do controle }Cultures.
Quando um usuário inicia qualquer cliente do TM1 que suporte tradução, os
nomes de objeto exibem o valor do atributo de legenda para o idioma associado ao
código do idioma atual do usuário, sem precisar de nenhuma configuração. Se
você incluir valores traduzidos para o cubo, os valores de atributo traduzidos
também serão exibidos na caixa de diálogo de filtro.
Os seguintes clientes do TM1 suportam tradução:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
TM1 Web e TM1 Application Web utilizam a configuração de idioma do navegador
atual para determinar o idioma para exibição.
O IBM Planning Analytics for Microsoft Excel usa a configuração do Windows
Location para determinar o idioma a ser exibido.
O Cognos Insight usa a configuração de local do Windows para determinar o
idioma a ser exibido, quando aberto a partir do menu Iniciar do Windows.
Quando o Cognos Insight é aberto a partir da tela de fluxo de trabalho do TM1
Application Web, ele usa o idioma de conteúdo definido nas preferências de
usuário do portal.
Nota: O IBM Cognos Performance Modeler pode, opcionalmente, exibir os nomes
traduzidos ou os nomes invariáveis para os objetos no servidor TM1. Um nome
invariável é o nome designado a um objeto após a criação original. Para exibir os
nomes traduzidos, clique com o botão direito na raiz da área de janela Design de
modelo e, em seguida, clique em Mostrar legendas. Para exibir os nomes
invariáveis, clique com o botão direito na raiz da área de janela Design de modelo
e, em seguida, clique em Mostrar nomes invariáveis.

O atributo de legenda
O atributo de Legenda pode ser configurado como um tipo de Alias ou como um
tipo de Texto. Quando o atributo de legenda é um tipo Alias, os valores de atributo
são usados para exibir os nomes de objeto traduzidos. Além disso, o TM1 impinge
a exclusividade de seus valores de atributos de legenda, e é possível usar o valor
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de legenda para procurar a dimensão, cubo ou membro associado, ou para usar
como argumentos para funções que recuperam ou enviam dados para o TM1
Server.
Quando o atributo de legenda é um tipo Texto, os valores de atributo são usados
unicamente para exibir nomes de objeto traduzidos. Exclusividade não é aplicada,
assim, é possível usar o mesmo valor para vários atributos, se desejar.
Nota: Ao definir o atributo de Legenda para uso no TM1 Web, TM1 Application
Web ou IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, defina o atributo de Legenda
como um tipo de Alias. No TM1 Web e no TM1 Application Web, as dimensões de
visualização do cubo podem ser configuradas para exibir somente um alias. Além
disso, ao definir um SUBNM para exibição em uma planilha da web, ele somente
pode usar um alias como argumento. De maneira semelhante, no IBM Planning
Analytics for Microsoft Excel, SUBNM toma um alias como um argumento.

Códigos de localidade de idioma e o comportamento do atributo
de Legenda
TM1 usa códigos de idioma internacionais definidos pelo ISO 639-1 para identificar
os idiomas principais e as marcações de idiomas IETF para identificar códigos de
idiomas específicos. Por exemplo, “fr” identifica francês, enquanto “fr-CA”
identifica francês (Canadá).
Você pode designar valores de atributo de legenda para os códigos de idioma
principais, como “fr”, bem como qualquer código de idioma específico associado,
como “fr-FR” ou “ fr-CA”.
Se um valor de atributo de Legenda não existe para um código de idioma
específico fornecido, o TM1 recupera automaticamente o valor do código de
idioma principal associado. Por exemplo, se um valor de atributo de Legenda não
existe para o “pt-BR”, o TM1 recupera o valor para “pt”.
Se nenhum valor for encontrado para um atributo de Legenda, o valor do atributo
padrão de base é retornado.
Revise a lista de elementos na dimensão do controle }Cultures para se familiarizar
com as combinações ISO 639-1/IETF suportadas no TM1.

Traduzindo nomes de cubo
É possível exibir nomes de cubo em outros idiomas, criando um processo do
TurboIntegrator que cria o atributo de legenda para todos os cubos no IBM Cognos
TM1 Server e, em seguida, designa valores de legenda para os nomes de cubo que
se deseja traduzir.

Antes de Iniciar
Para obter detalhes completos sobre como usar o TurboIntegrator, consulte o TM1
TurboIntegrator. Para obter detalhes sobre todas as funções do TurboIntegrator,
incluindo o CubeAttrInsert e CubeAttrPutS, consulte o TM1 Reference.

Sobre Esta Tarefa
É possível criar o atributo de legenda como um atributo de alias ou um atributo de
sequência (texto). O benefício de criar o atributo de Legenda como um alias é que
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um valor de atributo do alias pode ser transmitido como um argumento para
outras funções do TM1, enquanto os valores de atributo de cadeia não podem.

Procedimento
1. Crie um novo processo TurboIntegrator.
2. Na guia Prólogo, crie o atributo de legenda.
Para criar Legenda como um atributo de alias, insira CubeAttrInsert( ’’,
’Caption’, ’A’);
Para criar a Legenda como um atributo de sequência, insira CubeAttrInsert(
’’, ’Caption’, ’S’);
Isso cria um cubo: }LocalizedCubeAttributes dimensioned by }Cubes, }Cultures,
}CubeAttributes.
3. Para cada cubo que você deseja traduzir, insira uma função CubeAttrPutS para
cada idioma que deseja disponibilizar no TM1 Server.
Por exemplo, se desejar exibir cubo Vendas e o cubo Preço em francês e em
alemão, o processo incluirá as funções a seguir:
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(

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

4. Salve e execute o processo do TurboIntegrator.

Resultados
Depois que o processo for concluído com sucesso, os clientes do TM1 que
suportarem tradução exibirão os nomes de cubo traduzidos para o código de
idioma no qual o cliente estiver sendo executado.

Traduzindo nomes de dimensão
É possível exibir nomes de dimensão em outros idiomas, criando um processo do
TurboIntegrator que cria o atributo de legenda para todas as dimensões no IBM
Cognos TM1 Server e, em seguida, designa valores de legenda para os nomes de
dimensão que se deseja traduzir.

Antes de Iniciar
Para obter detalhes completos sobre como usar o TurboIntegrator, consulte o TM1
TurboIntegrator. Para obter detalhes sobre todas as funções do TurboIntegrator,
incluindo o DimensionAttrInsert e DimensionAttrPutS, consulte o TM1 Reference.

Sobre Esta Tarefa
É possível criar o atributo de legenda como um atributo de alias ou um atributo de
sequência. O benefício de criar o atributo de Legenda como um alias é que um
valor de atributo de alias pode ser transmitido como um argumento para outras
funções do TM1, enquanto os valores de atributo de sequência não podem.

Procedimento
1. Crie um novo processo TurboIntegrator.
2. Na guia Prólogo, crie o atributo de legenda:
Para criar Legenda como um atributo de alias, insira DimensionAttrInsert( ’’,
’Caption’, ’A’);
Capítulo 3. Traduzindo o modelo
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Para criar a Legenda como um atributo de sequência, insira
DimensionAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’S’);
Isso cria um cubo: }LocalizedDimensionAttributes dimensioned by
}Dimensions, }Cultures, }DimensionAttributes
3. Para cada dimensão que deseja traduzir, insira uma função DimensionAttrPutS
para cada idioma que deseja disponibilizar no TM1 Server.
Por exemplo, se desejar exibir a dimensão Modelo em francês e em português,
o processo incluirá as funções a seguir:
DimensionAttrPutS( ’Modèle’, ’Model’, ’Caption’, ’fr’ );
DimensionAttrPutS( ’Modelo’, ’Model’, ’Caption’, ’pt’ );

4. Salve e execute o processo do TurboIntegrator.

Resultados
Depois que o processo for concluído com sucesso, os clientes do TM1 que
suportarem tradução exibirão os nomes de dimensão traduzidos para o código de
idioma no qual o cliente estiver sendo executado.

Traduzindo nomes de membro
É possível exibir nomes de membro em outros idiomas criando um processo do
TurboIntegrator que cria o atributo de legenda para todos os membros de uma
dimensão específica no IBM Cognos TM1 Server e, em seguida, designa valores de
legenda para os nomes do membro que deseja traduzir.

Antes de Iniciar
Para obter detalhes completos sobre como usar o TurboIntegrator, consulte o TM1
TurboIntegrator. Para obter detalhes sobre todas as funções do TurboIntegrator,
incluindo o AttrInsert e AttrPutS, consulte o TM1 Reference.

Sobre Esta Tarefa
É possível criar o atributo de legenda como um atributo de alias ou um atributo de
sequência. O benefício de criar o atributo de Legenda como um alias é que um
valor de atributo de alias pode ser transmitido como um argumento para outras
funções do TM1, enquanto os valores de atributo de sequência não podem.

Procedimento
1. Crie um novo processo TurboIntegrator.
2. Na guia Prólogo, crie o atributo de legenda:
Para criar Legenda como um atributo de alias, insira AttrInsert(
’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’A’);. Essa função cria o atributo de legenda
como um atributo de alias para os membros do <dim_name no TM1 Server.
Para criar a Legenda como um atributo de sequência, insira AttrInsert(
’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’S’);
3. Para cada nome de membro que deseja traduzir, insira uma função AttrPutS
para cada idioma que deseja disponibilizar no TM1 Server.
Por exemplo, se desejar exibir o membro Janeiro em francês, alemão e
português, o processo incluirá as funções a seguir:
AttrPutS(’Janvier’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’fr’);
AttrPutS(’Januar’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’de’);
AttrPutS(’Janeiro’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’pt’);
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A primeira vez que um atributo for incluído com o quarto parâmetro opcional
configurado para uma Cultura, um cubo será criado:
}LocalizedElementAttributes_yourDimension dimensioned by yourDimension,
}Cultures, }ElementAttributes_yourDimension
4. Salve e execute o processo do TurboIntegrator.

Resultados
Depois que o processo for concluído com sucesso, os clientes do TM1 que
suportarem tradução exibirão os nomes de membro traduzidos para o código de
idioma no qual o cliente estiver sendo executado.
No TM1 Web e no TM1 Application Web, é necessário selecionar a exibição do
alias de Legenda (ou outro traduzido) para que a visualização ou o SUBNM
recupere os valores traduzidos. Os valores de atributo traduzidos também serão
exibidos no diálogo de filtro se você tiver incluído valores traduzidos para o cubo.

Capítulo 3. Traduzindo o modelo

47

48

TM1 for Developers

Capítulo 4. Cálculos Avançados para Dados de Negócios
Esta seção descreve como criar processos e regras de "drill through", que permitem
vincular as células a dados relacionados para fornecer os detalhes ou contexto para
valores de cubo.
Para obter um exame minucioso de regras em um cenário de negócios, consulte o
TM1 Rules. Esta documentação contém um tutorial que oferece orientação para o
desenvolvimento de regras em um ambiente de negócios.
Nota: As imagens do Editor de Regras nesta seção mostram o Editor de Regras
antigo. Para ver as imagens do novo Editor de Regras, consulte o TM1 Rules.
Dependendo da plataforma, alguns dos dados de exemplo fornecidos podem não
estar disponíveis a todos os usuários.

Visão Geral de Regras de Cubo
Os cálculos mais comuns nos aplicativos OLAP envolvem a agregação de dados
junto com uma dimensão. No TM1, é possível criar estes cálculos usando
hierarquias de consolidação. Por exemplo, em uma dimensão Mês, é possível
definir um total trimestral que some os valores 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.
Nota: Você deve ser membro do grupo ADMIN para criar ou editar regras do
TM1.
Associe uma regra de cubo a um cubo individual. As regras compiladas são
armazenadas em arquivos chamados cube_name.rux. Quando o cubo para o qual
foram definidas regras é carregado na memória, o TM1 procura o arquivo .rux do
cubo no diretório de dados que contém o cubo. O arquivo .cub e o arquivo .rux
associado devem residir no mesmo diretório ou as regras não serão carregadas.
Ao criar uma regra, o TM1 também gera um arquivo chamado cube_name.blb que
contém informações de formato para o Editor de Regras.
Nota: Se desejar editar um arquivo .rux em um editor de texto diferente do Editor
de Regras, certifique-se de excluir o arquivo .blb correspondente. Se o arquivo não
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for excluído, haverá uma discrepância entre o conteúdo do arquivo .rux e a
exibição no Editor de Regras, pois o arquivo .blb determina a exibição no Editor de
Regras.

Diretrizes para Gravação de Instruções de Regras do TM1
O formato geral de uma instrução de regras é mostrado na instrução a seguir.
[Area]=Formula;
Variável

Descrição

Área

Especifica a parte de um cubo que é afetada pela regra.

Fórmula

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

Para restringir uma regra a valores simples na Área, use a seguinte instrução:
[Area]=N:>Formula;

Para restringir uma regra a valores consolidados na Área, use a seguinte instrução:
[Area]=C:>Formula;

Considerações Gerais
v A sintaxe não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. É possível usar letras
maiúsculas e minúsculas.
v É possível usar espaços em regras para melhorar a clareza.
v Uma instrução de regras pode ocupar uma ou mais linhas no Editor de Regras.
Uma instrução também pode conter uma ou mais fórmulas.
v É necessário terminar cada instrução com um ponto e vírgula (;).
v Para incluir comentários e para excluir instruções de processamento, insira um
sinal numérico (#) no início de uma linha ou instrução. Por exemplo:
#
The following rule is not active
# [’Gross Margin’]=[’Sales’]*0.53;

Sintaxe para Descrever a Área
A Área identifica uma ou mais células em um cubo.
Considere as seguintes diretrizes ao criar uma definição de Área.
v Não especifique nenhum elemento de dimensão, ou um ou mais elementos de
dimensão.
v Cada elemento deve ser de uma dimensão diferente do cubo.
v Coloque cada elemento entre aspas simples.
v Use vírgulas para separar cada elemento.
v Coloque toda a definição de Área entre colchetes.
A tabela a seguir mostra quatro exemplos de Área. Cada exemplo sucessivo
estreita o escopo.
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Área de Amostra

Escopo

[]

Todas as células no cubo.

Área de Amostra

Escopo

['Janeiro']

Todas as células identificadas por um elemento Janeiro.

['Vendas','Janeiro']

Todas as células identificadas pelos elementos Vendas e
Janeiro.

['Alemanha','Vendas','Janeiro'] Todas as células identificadas pelos elementos Alemanha,
Vendas e Janeiro.

Usando Subconjuntos em uma Definição de Área
É possível usar um subconjunto no lugar de um único elemento em uma definição
de Área, colocando todos os membros do subconjunto entre chaves.
Por exemplo, a seguinte definição de Área aplica uma regra a todas as células do
cubo identificadas pelo elemento Vendas, e o elemento Janeiro, Fevereiro ou Março:
[’Sales’, {’January’, ’February’, ’March’}] =

Usando Caracteres Especiais e Nomes de Elementos não
Exclusivos em uma Definição de Área
É possível usar a sintaxe 'dimensionname':'elementname' em uma definição de
Área de regras para especificar elementos que não são exclusivos para uma única
dimensão, ou para nomes de dimensões que contêm caracteres especiais.
Por exemplo,
[’Units’,’Mar’,’}Groups’:’ADMIN’]

permite gravar uma regra para a dimensão }Groups, que contém o caractere
especial chave (}).
De forma semelhante,
[’Units’,’Mar’, ’Region’:’North America’]

permite gravar uma regra quando o elemento América do Norte não exclusivo
para a dimensão Região.

Sintaxe para Fórmulas
Uma fórmula de regras é uma expressão composta de:
v Constantes numéricas
v
v
v
v

Operadores aritméticos e parênteses
Funções numéricas e de sequência -- consulte o TM1 Reference.
Lógica condicional
Referências de cubo

Constantes Numéricas
Os componentes mais simples de fórmulas de regras são constantes numéricas.
v Consistem em numerais, em um sinal de menos inicial opcional (-) e em um
ponto decimal opcional. Por exemplo, 5.0, 6, -5. Alguns exemplos de constantes
numéricas inválidas são: 1-, 1A, 3..4.
v Contêm um comprimento máximo de 20 caracteres.
v É possível usar anotação científica para inserir uma constante numérica.
Por exemplo, a instrução de regras a seguir designa o valor 200 a todas as células
no cubo.
Capítulo 4. Cálculos Avançados para Dados de Negócios
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[ ] = 200;

Operadores Aritméticos
É possível combinar constantes numéricas com os seguintes operadores aritméticos.
Operador

Significado

+ (Sinal de mais)

Adição

- (Sinal de menos)

Subtração

* (Asterisco)

Multiplicação

/ (Barra)

Divisão - retorna um valor indefinido e exibe
N/D na visualização quando você divide por
zero

\ (Barra Invertida)

Exibição de Divisão por Zero - igual ao operador
Divisão, mas retorna zero quando você divide
por zero.

^ (Sinal de Intercalação)

Exponenciação

Usando a Lógica Condicional
Use a função SE para incluir lógica condicional em regras. O formato geral é:
IF(test, value1, value2)

v A função SE retorna um de dois valores, dependendo do resultado de um teste
lógico.
v Quando a expressão Teste for verdadeira, a função SE retornará Valor1.
v Quando a expressão Teste for falsa, a função SE retornará Valor2.
v O tipo de dado retornado por uma função SE é determinado pelos tipos de dado
de Valor1 e Valor2.
v Valor1 e Valor2 devem ser o mesmo tipo de dado, sequência ou numérico.
v Uma função SE em que Valor1 é uma sequência e Valor2 é um número resulta
em uma instrução de erro.
Também é possível aninhar instruções SE:
IF(test1, value1, IF (test2, value2, value3))

A tabela a seguir mostra dois exemplos de SE.
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Expressão

Resultado

SE (7>6,1,0)

resulta em 1

SE (7>6, 'Verdadeiro', 'Falso')

resulta em 'Verdadeiro'

Usando Operadores de Comparação
É possível comparar números com os seguintes operadores.
Operador

Significado

>

Maior que

<

Menor que

>=

Maior que ou igual a

<=

Menor que ou igual a

=

Igual a

<>

Diferente de

Para comparar dois valores de sequência, insira o símbolo @ antes do operador de
comparação, conforme mostrado no exemplo a seguir:
IF (’A’@=’B’,0,1) yields the number 1.

É possível combinar expressões lógicas com operadores lógicos.
Operador

Significado

Exemplo

& (E Comercial)

E

(Valor1 > 5) & (Valor1 < 10)
Retorna VERDADEIRO se o valor for maior que
5 e menor que 10.

% (Sinal de
porcentagem)

OU

~ (Til)

NÃO

(Valor1 > 10) % (Valor1 < 5)
Retorna VERDADEIRO se o valor for maior que
10 ou menor que 5.
~(Valor1 > 5)
Equivalente a (Valor1 <= 5)

É possível concatenar sequências usando a barra vertical (|).
Por exemplo, as seguintes expressões retornam Rheingold.
(Rhein | gold)

Se a sequência resultante de uma concatenação for maior que 254 bytes, o TM1
retornará um erro.

Usando Referências de Cubo
Todas as fórmulas de regras contêm referências de cubo, que apontam para áreas
em um cubo para dados. As referências de cubo podem apontar para o cubo para
o qual você está gravando uma regra (referências de cubo interno) ou para áreas
em outros cubos (referências de cubo externo).
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Referências de Cubo Interno
As referências de cubo interno usam a mesma sintaxe que a área para a qual você
grava a regra. Os exemplos incluem:
[’January’]
[’Sales’,’January’]
[’Germany’,’Sales’,’January’]

No exemplo a seguir, o TM1 calcula a Margem Bruta para Alemanha,
multiplicando as Vendas para Alemanha no mesmo cubo por 0,53:
[’Gross Margin’,’Germany’]=[’Sales’]*0.53;

Referências de Cubo Externo
Use a função DB para apontar para cubos externos.
DB(’cube’, dimension1, dimension2,...dimensionn)
Argumento

Descrição

cubo

Nome do cubo externo.

dimensão

Um dos seguintes argumentos:
v O nome de um elemento em uma dimensão do cubo externo,
colocado entre aspas simples.
v O nome de uma dimensão precedido por um ponto de
exclamação (!), que é chamado de notação variável. Um
argumento que usa notação variável retorna o elemento de
dimensão atual na célula à qual uma instrução de regra se
aplica. Por exemplo, uma célula calculada por regras
identificada pelo elemento Alemanha da região Dimensão,
!Region, retorna Alemanha.
v Uma expressão que é resolvida para um nome de elemento.

Especifique um argumento de dimensão para cada dimensão do cubo externo. É
necessário ordenar os argumentos de dimensão para corresponderem à ordem das
dimensões no cubo externo.
Na seguinte instrução de regras, todos os valores de Vendas no cubo interno são
calculados multiplicando Unidades no cubo interno pelos valores no cubo externo
PriceTab:
[’Sales’]=[’Units’]*DB(’PriceTab’,!Region,!Product,!Month)

v O cubo PriceTab contém apenas preços. Cada uma de suas células é identificada
por um elemento em três dimensões: Região, Produto, Mês. O cubo interno
contém estas dimensões e pelo menos uma outra dimensão que possui os
elementos Vendas e Unidades.
v Cada célula Vendas no cubo interno é identificada por Vendas e os elementos
nas três dimensões no cubo interno compartilham com o cubo PriceTab. Para
preencher qualquer célula Vendas, o TM1 extrai um valor de PriceTab localizado
na interseção dos elementos correspondentes nas dimensões compartilhadas.
v O cubo externo pode ser diferente do cubo interno em relação ao número de
dimensões e ao número de elementos em cada dimensão. No entanto, uma
dimensão referida como uma variável (como em !Region ou !Product) deve
conter pelo menos todos os elementos localizados na dimensão correspondente
do cubo interno.
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Organizando Instruções de Regras
Quando mais de uma instrução em uma regra for aplicável à mesma Área, a
primeira instrução terá precedência.
Considere este exemplo. Um cubo denominado Prioridade possui duas dimensões,
Região e Ano. A regra possui quatro instruções:
[’Germany’, ’Year1’] = 10;[’Year1’] = 5;[’United States’]
= 6;[ ] = 2;

A seguir estão os valores de amostra para o cubo Priority, sendo todos derivados
pela regra precedente.
Região

Ano 1

Ano 2

Ano 3

França

5

2

2

Alemanha

10

2

2

Estados Unidos

5

6

6

O TM1 processa os elementos de regras da seguinte forma:
v A primeira instrução designa o valor 10 à célula Alemanha, Ano1. A primeira
instrução tem precedência sobre a segunda instrução, que especifica que todas as
células Ano1 contêm 5.
v A segunda instrução tem precedência sobre a terceira instrução. Portanto, a
célula para Estados Unidos, Ano 1 contém 5, mesmo que a terceira instrução
especifique que todos os valores para Estados Unidos devem ser 6.
v A última instrução [ ] = 2 especifica que todos os valores no cubo contêm o
valor 2. Esta regra aplica-se a todas as células que não são afetadas por
instruções precedentes, tais como, a célula França, Ano2.

Especificando Diferentes Regras nos Níveis N: e C:
Geralmente, é necessário diferenciar a maneira como são tratadas as células do
nível C: e do nível N: em uma área.
v Células de Nível N: - Identificadas apenas por elementos simples.
v Células de Nível C: - Identificadas por pelo menos um elemento consolidado.
Use a seguinte sintaxe para gravar uma instrução de regras que seja aplicável
apenas a células de nível N: em uma área:
[Area] = N:[Formula];

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

Use a seguinte sintaxe para gravar uma instrução de regras que seja aplicável
apenas a células de nível C: em uma área.
[Area] = C:[Formula];

Por exemplo:
[’Price’] = C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
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Quando uma área específica de um cubo for calculada de forma diferente nos
níveis C: e N:, será possível usar a seguinte sintaxe:
[Area] = N:[Formula A]; C:[Formula B];

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

Ignorando Regras
Usando a função STET, é possível ignorar o efeito de uma instrução de regras para
áreas específicas de um cubo.
Por exemplo, talvez você queira gravar uma instrução de regras para Margem
Bruta que seja aplicável a todas as regiões, exceto França. É possível gravar a regra
geral e a exceção de duas maneiras.
v Grave a instrução STET primeiro seguida pela instrução geral:
[’Gross
Margin’, ’France’] = STET;
[’Gross Margin’] = [’Sales’] * 0.53;

v Grave uma instrução de regras que inclua uma função SE:
[’Gross
Margin’] = IF(!Region @= ’France’, STET, [’Sales’]
* 0.53);

Qualificando Nomes de Elementos
Quando desejar limitar uma instrução de regras a valores identificados por um
elemento que aparece em várias dimensões, qualifique o nome de elemento com
seu nome de dimensão usando a seguinte sintaxe:
[’dimname’:’element’]

Por exemplo, se Total ocorrer nas dimensões Região e Produto e você desejar que a
regra seja limitada a células identificadas por Total na dimensão Região,
especifique:
[’Region’:’Total’]=

Editor de Regras e Planilhas de Regras
É possível criar regras por meio de duas interfaces:
v Editor de Regras - Todos os exemplos anteriores nesta seção usam esta interface.
v Planilha de Regras - Uma planilha do Excel modificada na qual você digita
instruções de regras para um cubo na coluna A.
O TM1 salva as regras em dois arquivos:
cube .xru - Cubo da planilha de regras .rux - Arquivo compilado
Nota: É possível modificar as regras criadas por meio das planilhas de regras
usando o Editor de Regras. Quando isso é feito, o TM1 solicita que você salve as
mudanças na planilha. Se as mudanças não forem salvas, os arquivos .xru e .rux
ficarão fora de sincronização. Portanto, não é possível modificar as mudanças
subsequentemente, editando a planilha de regras. Todas as regras descritas nessa
seção aplicam-se às planilhas de regras e também às planilhas de dimensão.
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Para assegurar que o TM1 tenha acesso a todas as suas mudanças, use uma das
interfaces exclusivamente para criar e manter regras.

Criando Planilhas de Regras
Ao usar uma planilha de regras para criar uma regra em qualquer servidor IBM
Cognos TM1, seja ele local ou remoto, o cliente do TM1 deve ter um diretório
válido configurado na caixa Diretório de dados do servidor local na caixa de
diálogo Opções do TM1. O diretório é o local em que o cliente TM1 salva as
planilhas de regras (arquivos .xru).
Nota: Se você não configurar um diretório ou se o diretório não for válido, o TM1
não poderá salvar as planilhas de regras.

Procedimento
1. Clique em TM1 > Planilhas de regras > Novo no Excel.
A caixa de diálogo Selecionar Cubo para Regras se abre. A lista contém os
cubos no servidor local e nos servidores em que você efetuou login durante a
sessão atual do TM1.
2. Selecione um cubo e clique em OK.
O TM1 exibe uma planilha de regras em branco semelhante a outras planilhas
do Excel, exceto que a primeira coluna possui uma largura de 100.
3. Coloque cada instrução de regra em uma linha separada na coluna A, como no
exemplo a seguir.
[’Gross Margin%’]=[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
[’Sales’]=N:[’Price’]*[’Units’]\1000;

É possível clicar em TM1 > Editar fórmula para acessar a caixa de diálogo
TM1 Editar fórmula. Esta caixa de diálogo, que ajuda-o a construir instruções
de regras precisas, fornece toda a funcionalidade localizada no Editor de
Regras. O Editor de Regras é descrito posteriormente nesta seção.

Salvando Planilhas de Regras
Para salvar a regra em um formato que o TM1 possa utilizar, clique em TM1 >
Planilhas de regras >Salvar no Excel.
A opção Salvar atualiza o arquivo de planilha de regra (cube.xru) e cria um
arquivo de regras compilado (cube.rux). O TM1 salva o arquivo .xru no diretório
de dados do servidor local e salva o arquivo .rux no diretório de dados do
servidor IBM Cognos TM1. O TM1 aplica imediatamente as novas regras ao cubo.
Nota: Ao clicar em Arquivo > Salvar no Excel, somente o arquivo cube.xru é
atualizado. Para usar a nova regra em um cubo, é necessário criar o arquivo de
regras compilado.

Regras e Consolidações de Dimensões
As regras trabalham em conjunto com consolidações definidas nas dimensões.
Embora seja possível definir consolidações usando regras, isto não é recomendado
por motivos de desempenho. As consolidações definidas em dimensões são
calculadas muito mais rapidamente do que valores derivados de regras,
principalmente em cubos muito grandes e esparsos.
Capítulo 4. Cálculos Avançados para Dados de Negócios
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Ordem de Cálculo
As regras têm precedência sobre consolidações em dimensões.
Quando o TM1 calcula uma célula de cubo e uma consolidação por uma regra, ele
examina primeiro a instrução de regras. No entanto, se a instrução de regras
referir-se às células que são o resultado de consolidações, primeiro o TM1
executará a consolidação e, em seguida, calculará a instrução de regras usando os
resultados.
De outra maneira, se você definir uma célula apenas por consolidação, o TM1
examinará os valores necessários para executar a consolidação. Quando alguns
valores forem o resultado de regras de cálculo, o TM1 executará o cálculo de regras
antes de executar a consolidação.

Substituindo Elementos de Nível C: por Regras
Você deve evitar gravar uma regra que substitui um valor consolidado que é um
componente de outra consolidação.
Um exemplo simples ilustra este problema. Suponha que você tenha um cubo
bidimensional chamado Vendas, que seja composto das dimensões Produto e Mês,
com consolidações de produtos (Total) e trimestrais (1 Trimestre) definidas.
Total

n
n
n
n

Prod. 1
Prod. 2
Prod. 3
Prod. 4

1 Trimestre

n Jan
n Fev
n Mar

Para calcular o total geral (Total, 1 Trimestre), o TM1 pode consolidar os totais de
produtos para cada mês, ou consolidar os totais trimestrais para cada produto.

Total geral calculado por
consolidação de totais
trimestrais para
cada produto.

Total geral calculado por
consolidação de totais de produtos
para cada mês.

Suponha ainda que você grave uma regra que calcule um valor para Total de
vendas de produtos em Jan, e que o valor calculado por regras não some os
valores de produtos individuais para Jan. Uma regra que define o valor de Total de
produtos em Jan como 999 serve como uma ilustração.
[’Jan’,’Total’]=999;

Se o total geral for calculado pela consolidação de totais de produtos para cada
mês, o valor será diferente da consolidação dos totais trimestrais para cada
produto. Isto ocorre porque o valor calculado por regras para total de vendas de
produtos em Jan substitui a consolidação natural definida na dimensão Produto.
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O total geral calculado por
consolidação de totais
de produtos para cada
produto está correto.
Valor de Jan, Total
calculado pela
instrução de regras
['Jan','Total']=999
O total geral calculado por
consolidação de totais de produtos para
cada mês parece incorreto.
O total geral real calculado
por consolidação de totais de produtos
para cada mês é de 1.318.

Você não tem controle sobre a ordem na qual o TM1 executa consolidações de
dimensões. Além disso, dependendo de qual caminho de consolidação é ideal em
um determinado momento, o TM1 pode alternar entre os caminhos. Portanto, é
possível solicitar o valor Total, Trimestre 1 duas vezes na mesma sessão e obter
resultados diferentes.
Esta situação pode ser resolvida gravando uma instrução de regras que calcule o
valor da consolidação Total, 1 Trimestre como a soma de seus filhos imediatos na
dimensão Mês, substituindo, portanto, a consolidação da dimensão Produto. A
instrução ['Total']=ConsolidateChildren('Mês') executa este cálculo.
No entanto, permanece uma inconsistência implícita ao visualizar o cubo: a soma
dos totais trimestrais para cada produto é diferente da soma do total de produtos
para cada mês. Portanto, não é recomendável substituir valores de nível C: que
sejam componentes de outras consolidações.

O total geral calculado por
consolidação de totais trimestrais
para cada produto
parece incorreto.

Valor de Jan, Total
calculado pela
instrução de regras
['Jan','Total']=999

O total geral calculado por
consolidação de totais de produtos
para cada mês
está correto.

Consolidação de Total, 1Trimestre
calculada pela instrução de regras
['Total']=ConsolidateChildren('Mês').

Empilhando Regras
Uma instrução de regras pode referir-se a uma célula em um cubo que seja
definida por outras instruções de regras. O TM1 empilha estas instruções de regras
até que possa obter um valor final e, em seguida, trabalha novamente para
retornar um resultado. O número de níveis de empilhamento que o TM1 pode
acomodar é limitado apenas pela memória disponível.
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Se ocorrer uma referência circular em uma pilha de regras, ou for excedido o nível
máximo de empilhamento, o TM1 exibirá a mensagem de erro:
Error Evaluating Rule: Possible Circular Reference

A seguir está um exemplo de uma referência circular:
[’Sales’] = [’Units’] * [’Price’] ;
[’Price’] = [’Sales’] / [’Units’] ;

Aplicativos de Amostra
Esta seção contém exemplos de aplicativos de regras comumente usados. Examine
estes exemplos para desenvolver um entendimento da sintaxe e escopo de regras.

Calculando Proporções
No exemplo a seguir, uma regra calcula a Margem Bruta como uma porcentagem
das Vendas no cubo SalesCube. Associe esta proporção à % de Margem Bruta, um
novo elemento numérico na dimensão Conta1.
Primeiro, é necessário criar o elemento % de Margem Bruta.

Criando o Elemento % de Margem
Se a dimensão SalesCube já contiver o elemento Margem Bruta, vá para a próxima
seção. Siga estas etapas se precisar incluir o elemento % de Margem Bruta na
dimensão Conta1.

Procedimento
1. Abra o Server Explorer.
2. Selecione a dimensão Conta1.
3. Clique em Dimensão, Editar Estrutura de Dimensão.
O Editor de Dimensão se abre.
4. Clique em Editar, Inserir Elemento.
A caixa de diálogo Inserção de Elemento de Dimensão se abre.
5. Digite % de Margem Bruta e clique em Incluir.
6. Clique em OK.
7. Salve a dimensão.

Criando a Regra % de Margem
Siga estas etapas para criar a fórmula de % de margem bruta.

Procedimento
1. No Server Explorer, clique com o botão direito do mouse em Cubo de Vendas.
Se a regra já existir, clique em Editar Regra. Se ainda não criou a regra, clique
em Criar Regra.
O Editor de Regras se abre.
.
2. Clique em Área
A caixa de diálogo Referência ao Cubo exibe as dimensões do cubo SalesCube.
3. Clique em Conta1.
A janela Editor de Subconjuntos se abre.
4. Na área de janela à esquerda, selecione % de Margem Bruta e clique em OK.
A caixa de diálogo Referência ao Cubo se abre novamente.
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5. Clique em OK.
O Editor de Regras exibe ['% de Margem Bruta'] no campo de entrada.
6. Clique em Igual

.

novamente e clique em Conta1.
7. Clique em Área
8. Na janela Editor de Subconjuntos, selecione Margem Bruta e clique em OK.
9. Clique em OK na caixa de diálogo Referência ao Cubo.
.
10. Clique em Exibição de Divisão por Zero
O TM1 coloca um sinal de divisão após ['Margem Bruta'].
Observe que existem dois botões de divisão no Editor de Regras.
- Ao usar este operador de divisão em uma regra
Operador de divisão
que resulta em uma divisão por zero, o TM1 retorna um valor indefinido e
exibe N/D na visualização.
- Ao usar este operador de divisão
Operador de divisão de exibição zero
em uma regra que resulta em uma divisão por zero, o TM1 retorna o valor 0.
novamente e clique em Conta1
11. Clique em Área
12. Na janela Editor de Subconjuntos, selecione Vendas e clique em OK.
13. Clique em OK na caixa de diálogo Referência ao Cubo.
14. Clique em Multiplicação .
15. Digite 100 no final da fórmula.
16. Clique em Ponto e Vírgula

.

Nota: Você deve encerrar todas as instruções de regras com um ponto e
vírgula.
A regra completa agora deve aparecer da seguinte forma.
[’Gross Margin%’]*[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;

17. Clique em Salvar.

Resultados
O TM1 salva a regra e aplica-a ao cubo. Um novo objeto Regra se abre abaixo do
cubo SalesCube. Uma regra sempre suporta o mesmo nome que o cubo ao qual ela
está associada.

Entendendo a Regra Gerada
Vamos examinar os componentes da nova instrução de regras.
v Área - Especifica a área do cubo calculada pelo TM1. Neste exemplo, o elemento
% de Margem Bruta identifica todos os valores de célula derivados por meio de
uma regra.
v Fórmula - Define o cálculo.
v Terminador - Finaliza todas as instruções de regras com um ponto e vírgula (;).
Área

Fórmula

Terminador

['% de Margem Bruta']=['Margem Bruta']\['Vendas']*100;

Para obter mais informações sobre sintaxe de regras, consulte o TM1 Rules.
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Navegando nos Valores de % de Margem Bruta
A visualização simples de % de margem bruta agora exibe os valores calculados
para % de Margem Bruta.

Procedimento
1. Na janela Server Explorer, clique no ícone Visualizações para o cubo
SalesCube.
2. Clique duas vezes na visualização % de margem de vendas.
A visualização é aberta no Cube Viewer.
O valores para % de Margem Bruta, que são derivados por meio da regra
recém-criada, aparecem na visualização.

Compartilhando Dados entre Cubos
O cubo SalesCube não contém dados de preços. As informações sobre preços para
este cubo são armazenadas em um cubo de quatro dimensões separado, chamado
PriceCube.
É possível compartilhar valores entre cubos usando a função de regras DB. Os
valores são armazenados em um cubo e referidos em outros cubos. O exemplo a
seguir mostra como as regras para um cubo podem fazer referência a valores em
um cubo separado.

Procedimento
1. No Server Explorer, clique duas vezes na regra SalesCube.
O Editor de Regras se abre.
2. Posicione o cursor na segunda linha de entrada.
.
3. Clique em Área
A caixa de diálogo Referência ao Cubo exibe as dimensões do cubo SalesCube.
4. Clique em Conta1.
A janela Editor de Subconjuntos se abre.
5. Na área de janela à esquerda, selecione Preço e clique em OK.
A caixa de diálogo Referência ao Cubo se abre novamente.
6. Clique em OK.
O Editor de Regras exibe ['Preço'] no campo de entrada.
7. Clique em Igual

.

.
8. Clique em Referência do Banco de Dados
A caixa de diálogo Selecionar Cubo se abre.
9. Selecione PriceCube e clique em OK.
A caixa de diálogo Referência ao Cubo exibe as dimensões do cubo PriceCube.
10. Clique em OK.
A seguinte fórmula se abre no Editor de Regras.
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!Actvsbud,!Region,!Model,!Month)

Leia a fórmula conforme a seguir: Qualquer célula no cubo SalesCube
identificada pelo elemento Preço obtém seu valor de uma célula no cubo
PriceCube. O local da célula PriceCube está localizado na interseção de
elementos correspondentes nas quatro dimensões que PriceCube compartilha
com SalesCube.

62

TM1 for Developers

Por exemplo, a célula SalesCube identificada pelos elementos Real, Alemanha,
Série S 1.8 L Sedã, Preço, Jan obtém seu valor da célula PriceCube identificada
pelos elementos Real, Alemanha, Série S 1.8 L Sedã, Jan.
para colocar ponto e vírgula no final da
11. Clique em Ponto e Vírgula
fórmula.
12. Clique em Salvar para salvar a regra.
Agora é possível alterar um preço no cubo PriceCube e ver a mudança
refletida no cubo SalesCube. No entanto, não é possível editar os preços em
SalesCube, porque eles são derivados por meio da regra recém-criada.
A visualização de amostra SalesPrice inclui os valores de preços.
Para abrir a visualização de amostra SalesPrice:
13. Na janela Server Explorer, clique no ícone Visualizações para o cubo
SalesCube.
14. Clique duas vezes na visualização % de Margem de Vendas.
A visualização se abre no Cube Viewer, completa com os valores de Preço
extraídos do cubo PriceCube.

Calculando Vendas
No exercício anterior, você colocou preços no cubo SalesCube. Caso um preço seja
alterado no PriceCube, o TM1 não muda o valor de venda correspondente no
SalesCube, porque os valores de vendas no SalesCube existem como valores de
dados no cubo. É necessário criar uma regra para derivar os valores de vendas em
SalesCube a partir dos preços e unidades.

Procedimento
1. Reabra o Editor de Regras para o cubo SalesCube.
2. Abaixo da fórmula ['Preço'], insira a seguinte regra:
['Vendas']=['Preço']*['Unidades']\1000;
Nota: Todos os valores no cubo SalesCube estão em milhares, exceto os valores
de Preço, que são números reais. Como os números de Vendas devem
permanecer em milhares, divida por 1000 na instrução de regras.
3. Clique em Salvar para salvar a regra SalesCube.
4. Reabra a visualização de amostra SalesPrice.
O TM1 cria sombras em todas as células que são identificadas pelo elemento
Vendas, o que indica que os valores nessas células são derivados por meio de
regras.
5. Altere o valor de unidades de Janeiro para 10.000 digitando 10000 na célula na
interseção de Unidades e Jan.
6. Pressione F9 para recalcular os valores de células.
7. Observe o novo valor de vendas para Janeiro.
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Nota: O valor de % de margem bruta para Janeiro é atualizado, porque esse
valor é derivado por uma regra, que faz referência ao elemento Vendas.
8. Restaure o valor 313 para a célula na interseção de Jan e Vendas.

Restringindo Regras a Valores Simples
No exercício anterior, foi criada uma regra aplicável a todas as células contendo
números de vendas. Este tipo de regra substitui consolidações em dimensões,
gerando resultados incorretos. No exercício a seguir, você inspecionará um total
trimestral por meio de uma planilha de fatia, e restringirá a regra SalesCube a
valores simples, permitindo, assim, que as consolidações funcionem corretamente.

Procedimento
1. Abra a visualização de amostra Vendas1trim do cubo SalesCube.
para fatiar a visualização de uma planilha do Excel.
2. Clique em Fatia
A fatia deve aparecer da seguinte forma.
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3. Salve a planilha de fatia com o nome Teste.
4. Examine o valor de Vendas para 1Trimestre na célula B10.
De acordo com a regra SalesCube, o valor é o produto da multiplicação do
preço do primeiro trimestre por uma fração (1/1000) de unidades do primeiro
trimestre. Em vez disso, o valor deve ser a consolidação de vendas para os
primeiros três meses. No entanto, os valores derivados pela regra SalesCube
(como ela existe no momento) têm precedência sobre os valores derivados por
meio de consolidação. Para corrigir isso, é necessário modificar a regra para
que ela não calcule os valores para elementos consolidados.
5. Abra a regra SalesCube no Editor de Regras.
6. Na terceira linha, insira N: na frente de ['Preço'] para que a fórmula seja lida:
[’Sales’]=N:>[’Price’]*[’Units’]\1000;

O limitador N: restringe a regra às células identificadas apenas por elementos
simples. A regra não é mais aplicável a elementos consolidados, deixando as
consolidações funcionarem corretamente.
7. Clique em Salvar para salvar a regra editada.
8. Pressione F9 para recalcular a planilha de teste.
O valor correto agora é aberto na interseção de Vendas e 1Trimestre.

Calculando um Preço Médio
Examine o valor de Preço, 1Trimestre na planilha Teste. Este número é a soma dos
preços para Janeiro, Fevereiro e Março. No entanto, o número deve refletir o preço
médio para os três meses. As instruções de regras a seguir produzem o valor
desejado:
[’Price’]=C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
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O limitador C: restringe esta instrução de regras a consolidações; ou seja, apenas
quando um ou mais dos elementos que identificam uma célula Preço são
elementos consolidados.

Procedimento
1. Reabra o Editor de Regras para o cubo SalesCube.
2. Insira a seguinte instrução sem a definição de Área, como a terceira linha no
campo de entrada.
['Preço']=DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);C:['Vendas']\
['Unidades']*1000;
Omita a definição de Área, porque você já definiu a área de Preço na segunda
linha. Quando desejar aplicar diferentes fórmulas à mesma Área, defina a área
e, em seguida, especifique as fórmulas sequencialmente.
3. Clique em Salvar para salvar a regra editada.
4. Na planilha de teste, pressione F9 para recalcular e atualizar os valores.
Observe o valor de Preço, 1Trimestre, que ainda exibe o valor 76.132,59. Isso
ocorre porque o TM1 usa a primeira fórmula de regras encontrada, que se aplica
à célula Preço, Trimestre 1:
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Esta instrução é apropriada apenas para níveis de célula N:, tais como, Preço,
Jan. Os valores de Preço consolidados devem ser calculados por meio da
segunda instrução de Preço. Ao restringir a primeira fórmula de Preço apenas a
níveis de célula N:, você permite que o TM1 aplique a segunda fórmula de
Preço a consolidações.
Nota: O TM1 avalia as instruções de regras na ordem em que aparecem em
uma regra, mas a primeira fórmula para uma determinada Área tem
precedência sobre as fórmulas posteriores para a mesma área. Se você tiver
várias instruções de regras que abordem a mesma Área, deverá ordená-las da
menos restritiva para a mais restritiva. Para obter detalhes, consulte
“Organizando Instruções de Regras” na página 55.
5. Para restringir a primeira fórmula de Preço a níveis de célula N:, abra a regra
SalesCube no Editor de Regras.
6. Insira N: na frente da primeira parte da fórmula da primeira instrução de
Preço:
[’Price’]=N:>DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Toda a regra para a área de Preço agora deve aparecer da seguinte forma:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

7. Clique em Salvar para salvar a regra.
8. Na planilha Teste, pressione F9 para recalcular e exibir os valores atualizados.
Todos os valores de Preço agora devem refletir os cálculos corretos, com o valor
de 1 Trimestre, Preço como uma média dos primeiros três meses do ano.

Vinculando Dois Cubos Assimétricos
A maioria das empresas não dividem custos adicionais por produto abaixo da
linha de Margem Bruta. Estes números, tais como, aluguel e utilitários, estão
disponíveis apenas em uma base regional ou divisional. Em outras palavras, a
estrutura dos números de custos não é simétrica com os números de vendas.
Portanto, normalmente você armazenaria os dados em cubos separados.
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Os dados de custos que correspondem aos dados de vendas no cubo SalesCube
estão disponíveis no cubo PnLCube. Os dois cubos são comparados, da seguinte
forma:
v PnLCube possui quatro dimensões. Os dados de custos são dimensionados por
versão (real versus orçamento), região, conta e mês.
v SalesCube possui cinco dimensões. Os dados de vendas são dimensionados por
versão (real versus orçamento), região, produto (modelo), conta e mês.
v Os dois cubos compartilham três dimensões: Região, Actvsbud e Mês.
v As medidas controladas nestes cubos são identificadas por elementos em
dimensões diferentes. SalesCube usa a dimensão Conta1. PnLCube usa a
dimensão Conta2.
v PnLCube não possui dados para Vendas ou Custos Variáveis. Estes valores já
estão calculados detalhadamente em SalesCube.
No exercício a seguir, você gravará regras para o PnLCube que extrai os dados de
vendas e de custos variáveis de SalesCube.

Procedimento
1. Na janela Server Explorer, clique com o botão direito do mouse em PnLCube e
clique em Criar Regra.
O Editor de Regras se abre.
2. Insira duas instruções para especificar que os valores de Vendas e de Custos
Variáveis no PnLCube extraem os valores correspondentes de SalesCube.
v Na primeira linha do campo de entrada, crie esta fórmula de Vendas:
[’Sales’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud,
!Region, ’Total’,
’Sales’, !Month);

v Na segunda linha, crie esta fórmula de Custos Variáveis:
[’Variable
Costs’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud, !Region,
’Total’, ’Variable Costs’, !Month);

3. Clique em Salvar para salvar as regras.
Nota: Observe que os valores de Vendas e de Custos Variáveis agora aparecem
no cubo. Os valores de Margem Bruta também estão disponíveis porque você
definiu a Margem Bruta na dimensão conta2 como a diferença entre as Vendas
e Custos Variáveis.
4. No Microsoft Excel, abra a planilha de amostra TwoCubes.
A planilha TwoCubes é configurada para extrair simultaneamente números de
SalesCube e PnLCube. Esta planilha demonstra como os números podem fluir
entre os dois cubos.
Vamos alterar o número de Unidades na célula B6 para um número muito
grande para que seja possível ver o efeito de propagação da mudança na
planilha.
5. Clique na célula B6 e digite 100000.
6. Pressione F9 para recalcular a planilha.
Observe que o valor de Unidades para a Série S 2.5 L Sedã altera o valor de
Vendas para esse modelo e para o total de modelos. Estas mudanças afetam os
valores de Vendas de PnLCube, que são totalmente propagados para o valor de
Lucros Antes dos Impostos no PnLCube.
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Nota: Todos os valores de células nesta planilha são o resultado de referências
a dois cubos, SalesCube ou PnLCube. A planilha não calcula nenhum dos
valores.

Criando Processos e Regras de Drill Through
É possível criar um processo de drill e regras de drill para associar uma célula a
dados mais detalhados. Estes dados podem fornecer detalhe subjacente para a
célula, ou outras informações relevantes para a célula.
O drill through do TM1 consiste em dois componentes.
v Processo de Drill - Define os dados detalhados que você deseja associar a uma
célula
v Regra de Designação de Drill - Define o relacionamento entre a célula e os
dados detalhados
Depois de criar um processo de drill e uma regra de designação de drill para um
cubo, é possível executar o processo e abrir os dados detalhados em uma nova
janela, fazendo, portanto, "drill through" em um novo nível de detalhe.

Criando um Processo de Drill
Um processo de drill é um processo do TurboIntegrator que define os dados
detalhados, que são abertos em uma nova janela. O cubo do qual é originado um
drill through é chamado de cubo de origem.
Antes de criar um processo de drill, você deve estar familiarizado com os dados
que deseja abrir ao fazer drill a partir do cubo de origem.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse no cubo de origem no Server Explorer.
2. Clique em Drill, Criar Processo de Drill.
A primeira janela do Assistente de Configuração de Processo de Drill se abre.
O assistente exibe uma tabela com valores de parâmetros para o cubo de
origem e todas as suas dimensões. O TM1 usa estes valores de parâmetros para
configurar o processo de drill. Ao executar o processo de drill para pesquisar
de um cubo de origem para os dados detalhados, o TM1 atualiza os valores de
parâmetros para refletir o local do cubo a partir do qual é originado o drill
through.
3. Clique em Avançar.
A segunda janela do Assistente de Configuração de Processo de Drill se abre.
4. Selecione o Tipo de Origem de Dados para os dados detalhados que você
deseja fazer drill through a partir do cubo de origem.
Existem três opções de Tipo de Origem de Dados.
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Opção

Descrição

ODBC

Faz drill do cubo de origem a uma origem ODBC. A origem ODBC
deve estar acessível a partir do computador no qual o servidor IBM
Cognos TM1 está sendo executado.
Nota: NOTA: o TM1 requer drivers DataDirect para acessar uma
origem ODBC do Oracle no Solaris ou no AIX. Esses drivers não são
fornecidos com o TM1 e devem ser adquiridos separadamente.

Opção

Descrição

Visualização do
Cubo

Faz drill do cubo de origem a uma visualização de cubo diferente. É
possível fazer drill em qualquer cubo residente no mesmo servidor
que o cubo de origem.
É possível definir uma origem de dados de visualização de cubo que
excede a quantidade máxima de memória que o TM1 pode alocar
quando você acessar uma visualização. Por padrão, o limite de
memória para o parâmetro MaximumViewSize no arquivo Tm1s.cfg é
de 100 MB em um sistema de 32 bits, e de 500 MB em um sistema de
64 bits.
Importante: Se não for especificado o tamanho máximo de
visualização no arquivo de configuração, o TM1 exibirá uma
mensagem de erro quando você tentar fazer drill no visualização de
cubo.

Outro

Faz drill do cubo de origem a qualquer origem de dados suportada
pelo TurboIntegrator.

O TM1 exibe as opções de origem de dados para o tipo de origem de dados
selecionado no assistente.
5. Defina a origem de dados.
v Para uma origem de dados ODBC, é necessário fornecer as seguintes
informações.
Opção

Descrição

Nome da Origem de
Dados

Nome da origem de dados ODBC (DSN) que você deseja acessar
ao fazer drill a partir do cubo de origem.

Nome do Usuário

O nome de usuário válido para efetuar logon na origem ODBC.

Senha

Senha para o nome de usuário.

Consulta

Consulta que define os dados a serem retornados da origem
ODBC. Os dados de resultados da consulta são exibidos em uma
janela separada quando você faz drill a partir do cubo de
origem.

v Para uma origem de dados de Visualização de Cubo, é necessário fornecer as
seguintes informações.
Elemento

Descrição

Nome da Origem de
Dados

Nome da visualização que você deseja abrir ao fazer drill a partir
do cubo de origem. Clique em Navegar para selecionar um nome
de visualização ou criar uma visualização.

v Para a origem de dados Outro, clique em Iniciar TurboIntegrator para
definir a origem de dados.
6. Clique em Concluir.
A caixa de diálogo Salvar Processo como se abre.
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7. Insira um nome para o processo de drill na caixa Nome.
Nota: Para uma melhor prática, é recomendável usar um nome de processo de
drill que identifique o cubo de origem associado ao processo de drill. Por
exemplo, se você criar um processo para fazer drill de um cubo chamado
PriceCube a uma origem ODBC, nomeie o processo de drill como
PriceCubeToODBCSource. Este tipo de convenção de nomenclatura facilita a
identificação de um nome de processo de drill quando você edita um processo
de drill ou seleciona entre vários processos de drill associados a um cubo.
8. Clique em Salvar.
O TM1 salva o processo de drill como um processo do TurboIntegrator, mas
prefixa o nome designado na etapa 7 com a sequência }Drill_. Por exemplo, se
você salvar um processo de drill com o nome PriceCubeToODBCSource, o TM1
salvará o processo como }Drill_PriceCubeToODBCSource.

Editando Processos de Drill
Ao criar um processo de drill com uma origem de dados de Visualização do Cubo,
o TurboIntegrator insere a função ReturnViewHandle('Cubo','Visualização') acima
ou abaixo da área Instruções Geradas, que está localizada na subguia Epílogo da
guia Avançado na janela TurboIntegrator.
Se você alterar a origem de dados para um processo de drill, o TurboIntegrator não
atualizará a função com a nova origem de dados, porque a função está fora da área
Instruções Geradas. É necessário editar a origem de dados de Visualização de
Cubo na função ReturnViewHandle para o processo de drill.
Nota: Para um processo de drill com uma origem de dados ODBC, o
TurboIntegrator não insere a função ReturnViewHandle. Portanto, não é necessário
editar a função ao alterar uma origem de dados ODBC para um processo de drill.

Procedimento
1. No Server Explorer, clique com o botão direito do mouse no cubo de origem
ao qual o processo de drill está associado.
2. Clique em Drill, Editar Processo de Drill.
A caixa de diálogo Selecionar se abre.
3. Selecione um processo de drill e clique em OK.
A janela TurboIntegrator se abre.
4. Clique na guia Avançado.
5. Clique na guia Conclusão.
6. Edite a função ReturnViewHandle para refletir a nova visualização.
Por exemplo, para usar a visualização Europe_1Q do cubo Sales como uma
origem de dados, a função ReturnViewHandle seria semelhante a esta:
ReturnViewHandle(’Sales’,’Europe_1Q’)

7. Clique em Salvar.
8. Feche a janela TurboIntegrator.

Excluindo Processos de Drill
Siga estas etapas para excluir um processo de drill.
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Procedimento
1. No Server Explorer, clique com o botão direito do mouse no cubo de origem ao
qual o processo de drill está associado.
2. Clique em Drill, Excluir Processos de Drill.
A caixa de diálogo Excluir Processos de Drill se abre.
3. Selecione o(s) processo(s) que você deseja excluir.
v Para selecionar vários processos de drill adjacentes, clique e arraste entre os
processos.
v Para selecionar vários processos não adjacentes, mantenha pressionada a
tecla CTRL e clique em cada processo de drill.
4. Clique em OK.

Criando uma Regra de Designação de Drill
Uma regra de designação de drill é a regra do TM1 que vincula as células do cubo
a dados detalhados relacionados. Conforme indicado acima, os dados relacionados
podem ser um visualização de cubo, uma origem ODBC ou qualquer outra origem
de dados acessível por meio do TurboIntegrator.

Procedimento
1. No Server Explorer, selecione o cubo de origem para o qual você deseja criar
uma regra de designação de drill.
2. Clique em Cube, Drill, Criar Regra de Designação de Drill.
O Editor de Regras se abre.
Para cada área do cubo que você deseja associar a dados detalhados, continue
com as etapas 3 a 8.
para definir as células do cubo (área) que deseja
3. Clique em Área
associar aos dados detalhados.
Ao clicar no botão Área, a caixa de diálogo Referência ao Cubo se abre.
4. Para definir a área, proceda de uma das seguintes formas:
v Para definir a área como o cubo inteiro, clique em OK.
v Para limitar a definição da área, clique nos botões de dimensão e selecione os
elementos que definem as células que você deseja associar aos dados
detalhados e, em seguida, clique em OK.
5. Clique em Igual

.

.
6. Clique em Sequência
7. Insira o nome do processo de drill entre aspas simples para definir os dados
detalhados que você deseja associar à área. Por exemplo, insira
'PriceCubeToSource'.
Cuidado: Não inclua o prefixo }Drill_ em um nome de processo de drill. Por
exemplo, insira 'PriceCubeToSource' para um processo de drill chamado
}Drill_PriceCubeToSource.
É possível associar mais de um processo de drill a uma área. Coloque todos os
processos de drill, separados por vírgulas, entre um conjunto de aspas simples.
Nota: Também é possível usar lógica condicional ou outras funções para
retornar o nome de um processo de drill.
.
8. Clique em Ponto e Vírgula
O ponto e vírgula indica o final de uma instrução de regras.
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9. Clique em Salvar.

Resultados
Agora é possível fazer drill through em dados detalhados para os quais você criou
um processo de drill e uma regra de designação de drill.

Exemplo de Drill Through
Esta seção orienta-o na criação de um processo de drill e de uma regra de
designação de drill, que permite fazer drill do cubo SalesByQuarter a uma tabela
relacional que é a origem original dos dados do cubo. A tabela contém dados no
nível mensal, enquanto o cubo SalesByQuarter contém dados no nível trimestral.
Ao fazer drill through na origem relacional, é possível visualizar o detalhe
subjacente para os dados do cubo.

Configurando a Origem de Dados ODBC
O exemplo nesta seção faz drill through por meio uma origem ODBC (banco de
dados Access). Antes de examinar o exemplo, é necessário configurar a origem de
dados ODBC.

Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Administrador de Origem de Dados ODBC do
Microsoft Windows.
O procedimento para abrir esta caixa de diálogo varia, dependendo da versão
do Microsoft Windows que você está executando. Para obter detalhes, consulte
a Ajuda do Microsoft Windows.
2. Na guia DSN do Sistema, clique em Incluir.
A caixa de diálogo Criar Nova Origem de Dados se abre.
3. Selecione Driver do Microsoft Access e clique em Concluir.
A caixa de diálogo Configuração do ODBC Access se abre.
4. Digite TM1 _sample_data na caixa Nome da origem de dados.
5. Clique em Selecionar.
A caixa de diálogo Selecionar Banco de Dados se abre.
6. Navegue para seu diretório \install_dir\Custom\TM1Data\PData\
RelationalData e selecione Sales.mdb.
7. Clique em OK para sair da caixa de diálogo Selecionar Banco de Dados.
8. Clique em OK para sair da caixa de diálogo Administrador ODBC.
O banco de dados Access chamado Vendas agora está disponível como uma
origem ODBC. Os processos de drill de exemplo usam esta origem de dados
ODBC.

Criando um Processo de Drill
Agora é possível criar um processo de drill para o cubo SalesByQuarterCube. O
processo de drill define uma origem de dados ODBC como os dados detalhados
que você pode visualizar quando fazer drill a partir do cubo SalesByQuarterCube.

Procedimento
1. No Server Explorer, clique com o botão direito do mouse em
SalesByQuarterCube.
2. Clique em Drill, Criar Processo de Drill.
O Assistente de Configuração de Processo de Drill se abre. A tabela contém os
parâmetros padrão para o processo de drill.
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3. Selecione o valor de parâmetro de Ano.
4. Clique em Selecionar Elemento.
O Editor de Subconjuntos se abre.
5. Selecione 1 Trimestre e clique em OK.
6. Repita as etapas 3 a 5 para alterar o valor de parâmetro de % de Margem
Bruta para Unidades.
7. Clique em Avançar.
A segunda tela do assistente se abre.
8. Selecione ODBC como o Tipo de Origem de Dados.
9. Clique em Navegar junto à caixa Nome da Origem de Dados e selecione
TM1_sample_data.
10. Insira admin como o Nome de Usuário.
11. Insira a seguinte consulta na caixa Consulta.
Esta consulta é específica do banco de dados Access de amostra. Ela usa
funções IIF que são exclusivas do Access e não podem ser usadas em nenhum
outro banco de dados.
SELECT ActvsBud, Region, Model, Account1, Month, Data
FROM Sales WHERE ( ActvsBud = ’?actvsbud?’ AND Region = ’?region?’
AND Model = ’?model?’ AND Account1 = ’?account1?’ AND
(
IIF( ’?quarter?’= ’1 Quarter’, Month = ’Jan’ OR Month
= ’Feb’ OR Month = ’Mar’,
IIF( ’?quarter?’= ’2 Quarter’, Month = ’Apr’ OR Month
= ’May’ OR Month = ’Jun’,
IIF( ’?quarter?’= ’3 Quarter’, Month = ’Jul’ OR Month
= ’Aug’ OR Month = ’Sep’,
IIF( ’?quarter?’= ’4 Quarter’, Month = ’Oct’ OR Month
= ’Nov’ OR Month = ’Dec’,
IIF( ’?quarter?’= ’Year’,TRUE,TRUE)))))
)
)

Nota: Certifique-se de colocar as referências aos nomes de parâmetros do TM1
entre pontos de interrogação (?).
12. Clique em Concluir.
A caixa de diálogo Salvar Processo como se abre.
13. Save o processo como RELATIONALTABLE_SalesByMonth.

Resultados
O novo processo de drill é exibido como um processo disponível no servidor.
Observe que o nome do processo inclui o prefixo }Drill_, que indica que ele é um
processo de drill.
Agora é possível criar uma regra de designação de drill para disponibilizar a
origem de dados ODBC a partir do cubo SalesByQuarterCube.

Criando uma Regra de Designação de Drill para SalesByMonth
Siga estas etapas para criar uma regra de designação de drill que disponibiliza o
processo RELATIONALTABLE_SalesByMonth a partir do cubo
SalesByQuarterCube.
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Procedimento
1. No Server Explorer, clique com o botão direito do mouse em
SalesByQuarterCube.
2. Clique em Drill, Criar Regra de Designação de Drill.
O Editor de Regras se abre.
3. Insira a seguinte regra na caixa grande.
[’Year’] = S:IF( ( ELLEV( ’actvsbud’, !actvsbud ) = 0) &
( ELLEV( ’region’, !region)= 0 ) &( ELLEV( ’model’, !model)= 0 ) &
( ELLEV( ’account1’, !account1) = 0),
’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’, ’’ );
[] = S:IF( ISLEAF= 1, ’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’,’’);

Esta regra indica que o processo de drill RELATIONALTABLE_SalesByMonth
será executado quando você selecionar a opção Drill a partir de uma célula que
seja:
v Identificada pelo elemento Ano e elementos de nível 0 a partir das demais
dimensões
v Identificada por todos os elementos de nível 0
4. Salve a regra.
Agora é possível testar a funcionalidade de drill through para o cubo
SalesByQuarterCube.

Visualizando o Exemplo de Drill Through
Siga estas etapas para visualizar o resultado do processo de drill e da regra de
designação de drill.

Procedimento
1. Abra a visualização Drill_relational do SalesByQuarterCube.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula na interseção de Unidades e
Ano.
3. Clique em Fazer Drill.
Um resumo da origem de dados TM1_sample_data se abre, exibindo o detalhe
mensal para a célula.
4. Clique em OK para fechar a janela.
5. Faça drill through em outras células na visualização Drill_relational para
visualizar o detalhe mensal. É necessário poder fazer drill through em qualquer
célula na visualização.
6. Altere o elemento de título de Região de Alemanha para Europa.
7. Clique com o botão direito do mouse em qualquer célula na visualização.

Resultados
Observe que a opção Drill não está disponível. Isto ocorre porque a regra de
designação de drill para SalesByQuarterCube indica que a opção Drill está
disponível apenas para células identificadas pelos elementos de nível 0 ou para as
células identificadas pelo elemento Ano e por elementos de nível 0. Europa é uma
consolidação, portanto, a opção Drill não está disponível.

Monitorando estatísticas de regras
É possível monitorar estatísticas de regras que fornecem insight sobre a frequência
com que instruções individuais dentro de uma regra são executadas e quanto
tempo demora para executar uma instrução de regra.
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Sobre Esta Tarefa
Estatísticas sobre execução de regra são armazenadas no cubo de controle
}StatsByRule.
Toda vez que uma regra é mudada ou compilada, os dados para essa regra são
limpos e atualizados no cubo de controle }StatsByRule. Isto ajuda a ver
imediatamente o impacto de uma mudança na regra. Os dados no cubo de controle
}StatsByRule não persistem entre sessões do servidor; eles são limpos toda vez que
você reinicia seu servidor TM1.
O cubo }StatsByRule contém três dimensões:
v }Cubes - Contém elementos correspondentes a cada cubo em seu servidor TM1.
v }LineNumber - Contém elementos de 1 a 10.000, correspondendo aos números
de linha em um arquivo .rux de regras do TM1.
Dica: O editor de regras do TM1 não exibe números de linha. Abra o arquivo
.rux em um editor de texto que suporte números de linha para visualizar os
números de linha para uma regra.
v }Rules Stats - Contém elementos correspondentes às informações e estatísticas
que são coletadas para regras, incluindo:
– Texto da Regra - A primeira parte de uma instrução de regra, fornecida para
ajudá-lo a identificar a instrução.
– Total de Contagem de Execuções - O número total de vezes que a instrução
de regra foi executada.
– Tempo Mín. - A quantidade mínima de tempo gasta para a instrução de regra
ser executada, em milissegundos.
– Tempo Máx. - A quantidade máxima de tempo gasta para a instrução de regra
ser executada, em milissegundos.
– Tempo Total - A quantidade total de tempo gasta para a instrução de regra ser
executada, em milissegundos.
– Tempo da Última Execução - A quantidade de tempo, em milissegundos,
gasta para a execução mais recente da instrução de regra.
A coleção de estatísticas de regra é ativada em uma base por cubo, configurando a
propriedade RULE_STATS como YES no cubo de controle }CubeProperties.
Nota: A coleção de estatísticas de regra incorre em um custo de desempenho
insignificante que aumenta com a frequência da execução de regra. Você deve
ativar a coleção de estatísticas somente ao depurar ou ajustar suas regras. Durante
a operação normal, você deve desativar a coleção de estatísticas.

Procedimento
1. Abra o cubo de controle }CubeProperties.
2. Para cada regra em que você deseja coletar estatísticas, insira YES na célula na
interseção do nome do cubo e da propriedade RULE_STATS.
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Nota: RULE_STATS é um parâmetro dinâmico. Ele não requer uma
reinicialização de servidor para entrar em vigor, mas poderá haver um atraso
de até 60 segundos antes de a propriedade ser aplicada.
O servidor TM1 agora está coletando estatísticas para as regras nas quais a
propriedade RULE_STATS é YES. Qualquer execução das regras a partir deste
ponto em diante resultará em dados armazenados no cubo de controle
}StatsByRule.
Quando desejar desativar a coleção de estatísticas de regra, configure a
propriedade RULE_STATS como NO.
3. Abra o cubo de controle }StatsByRule.
4. Revise as estatísticas armazenadas para cada instrução em sua regra do TM1.
Estas estatísticas podem ajudá-lo a identificar quais instruções podem estar em
execução mais frequentemente do que pretendido ou estar demorando um
longo tempo para executar. É possível usar estas informações para modificar
suas regras.

Os elementos }LineNumber nesta visualização correspondem aos números de
linha no arquivo .rux associado. Se uma instrução de regra ocupar várias linhas
no arquivo .rux, o número da linha mostrado nesta visualização será a linha na
qual a instrução de regra inicia.
Os tempos registrados para Tempo Mín., Tempo Máx., Tempo Méd., Tempo da
Última Execução e Tempo Total estão em milissegundos (um milésimo de
segundo). Algumas instruções de regra são executadas mais rápido do que 1
milissegundo, resultando em uma entrada igual a 0 para o tempo. É possível
para uma instrução de regra simples ser executada várias vezes, embora o
Tempo Total seja mostrado como 0.
5. Para visualizar estatísticas para uma regra diferente, selecione o nome do cubo
associado a partir da dimensão }Cubes na parte superior da visualização.
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Depurando Regras
O TM1 fornece uma ferramenta chamada Rastreador de regras para ajudar no
desenvolvimento e na depuração de regras. A funcionalidade do Rastreador de
regras está disponível somente no Cube Viewer.
Com o Rastreador de Regras, é possível fazer o seguinte:
Rastrear cálculos
Certifique-se de que as regras estejam sendo designadas às células
selecionadas e calculadas corretamente ou rastreie o caminho de elementos
consolidados
Rastrear alimentadores
Certifique-se de que as células folha selecionadas estejam alimentando
outras células corretamente
Verificar alimentadores
Certifique-se de que os filhos de uma célula consolidada selecionada
estejam sendo alimentados corretamente

Rastreando Cálculos
Para rastrear um cálculo, de consolidação ou de regras, clique com o botão direito
na célula que contém o cálculo e clique em Rastrear cálculo.
A janela Rastreador de Regras se abre. Daqui, é possível rastrear um cálculo para
seus componentes de nível folha. A janela Rastreador de Regras contém duas áreas
de janela.
v Rastreando Cálculo (área de janela superior) - Exibe a definição do local da
célula atual, com um ícone indicando se o valor na célula é derivado por
ou por Regras
. Também exibe o valor atual da célula. Se o
Consolidação
valor for derivado por regras, a regra será exibida na barra de status da área de
janela Rastreando Cálculo.
v Rastreio (área de janela inferior) - Exibe os componentes do primeiro elemento
consolidado ou a primeira regra na definição de célula. É possível clicar duas
vezes em qualquer item na área de janela inferior para rastrear um caminho
para os elementos de nível folha que definem a célula.

Rastreando um Exemplo de Cálculo de Regra (Simples)
Siga estas etapas para visualizar um exemplo simples de rastreio de um cálculo de
regra.

Procedimento
1. Abra a visualização Trace_simple do cubo SalesCube.
Esta visualização contém os valores de Preço que são derivados por meio de
regras criadas anteriormente nesta seção.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula na interseção de Preço e Jan.
3. Selecione Rastrear Cálculo.
A janela Rastreador de Regras se abre.
Na área de janela Cálculo de rastreio na parte superior, o TM1 exibe a
, indicando que o
definição de célula atual, juntamente com o ícone Regras
valor da célula é derivado por meio de regras. A regra aplicável à célula é
ocultada, e o valor Calculado da célula é exibido no canto inferior direito da
área de janela.
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Na área de janela Rastreio na parte inferior, o TM1 mostra a avaliação da regra
aplicável à célula atual. Neste exemplo, a regra
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

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

porque a célula atual é um local N: (não definido por nenhuma consolidação).
Agora você sabe que a célula SalesCube(Real, Alemanha, Série L 1.8L Sedã,
Preço, Jan) obtém seu valor de PriceCube(Real, Alemanha, Série L 1.8L Sedã,
Jan).

Rastreando um Exemplo de Consolidação (Complexo)
O exemplo simples anterior mostra como o Rastreador de Regras funciona para
células no nível N:. O exemplo a seguir mostra como o Rastreador de Regras pode
ser usado para rastrear valores que incluem consolidações.

Procedimento
1. Abra a visualização Trace_complex do cubo SalesCube.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula na interseção de Vendas e 1
Trimestre.
3. Clique em Rastrear Cálculo.
O Rastreador de Regras se abre.
Na área de janela Cálculo de rastreio na parte superior, o TM1 exibe a
, indicando
definição de célula atual, juntamente com o ícone Consolidação
que o valor da célula é derivado por meio de uma consolidação. O valor da
célula Consolidada é exibido no canto inferior direito da área de janela.
Na área de janela Rastreio na parte inferior, o TM1 exibe os componentes do
primeiro elemento consolidado na definição de célula. Neste exemplo, Série T é
o primeiro elemento consolidado em SalesCube(Real, Alemanha, Série T,
Vendas, 1Trimestre). O TM1 exibe os componentes de Série T com seus valores.
4. Clique duas vezes em Série T 2.8L Cupê na área de janela Rastreio.
Agora você está rastreando o valor de SalesCube(Real, Alemanha, Série T,
Vendas, 1Trimestre) por meio de Série T 2.8L Cupê.
A área de janela Rastreando Cálculo agora exibe a definição de célula para o
elemento que foi clicado duas vezes.
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales,
1 Quarter)

A área de janela Rastreio agora exibe os componentes do primeiro elemento
consolidado nesta definição de célula. O primeiro elemento consolidado em
SalesCube(Real, Alemanha, Série T 2.8L Cupê, Vendas, 1 Trimestre) é 1
Trimestre. O TM1 mostra os três componentes Jan, Fev e Mar, com seus valores.
precede cada
Na área de janela Rastreamento, observe que um ícone Regras
nome de componente, indicando que os componentes derivam seus valores por
meio de regras.
5. Clique duas vezes em Jan na área de janela Rastreio.
Agora você está rastreando o valor de SalesCube(Real, Alemanha, Série T,
Vendas, 1Trimestre) por meio de Série T 2.8L Cupê e Jan.
Rastreando Cálculo agora exibe a definição de célula para o elemento que foi
clicado duas vezes. Neste caso, SalesCube(Real, Alemanha, Série T 2.8L Cupê,
Vendas, Jan). Esta célula é calculada por uma regra, ['Vendas']=N:['Preço']\
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['Unidades']*1000, que é ocultada. O valor Consolidado da célula, 18730,0772, é
exibido no canto inferior direito da área de janela.
A área de janela Rastreio agora exibe os componentes da fórmula de regra e
seus valores. O componente Preço possui um valor de 43156,86 e é derivado
por outra regra. O componente Unidades tem um valor de 434 e é um Valor de
Entrada, conforme denotado pelo marcador cinza .
Anexando estes valores à fórmula de regra, é possível ver que (43156,86 X
434)\1000 = 18730,0772, confirmando o valor de SalesCube(Real, Alemanha,
Série T 2.8L Cupê, Vendas, Jan).
6. Clique duas vezes em Preço para visualizar a regra usada para derivar o valor
de Preço.
A regra a seguir calcula o Preço:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Esta regra é avaliada como:
PriceCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Jan)

que é exibido na área de janela Rastreamento como um Valor de Entrada,
denotado por um marcador cinza , indicando que não é possível rastrear o
cálculo ainda mais.

Rastreando um Novo Caminho de Cálculo
É possível clicar em qualquer definição de célula na área de janela Rastreando
Cálculo do Rastreador de Regras para iniciar o rastreio de um novo caminho de
cálculo.
Por exemplo, usando o exemplo complexo anterior, você pode clicar na primeira
definição de célula na área de janela Rastreando Cálculo para iniciar o rastreio de
um novo caminho por meio da consolidação de Série T.
Ao clicar em uma definição de célula na área de janela Rastreando Cálculo, a área
de janela Rastreio exibe os componentes do primeiro elemento consolidado na
definição de célula. É possível então clicar duas vezes em qualquer componente
para iniciar o rastreio de um novo caminho de cálculo.

Rastreando Alimentadores
O Rastreador de Regras permite rastrear a maneira na qual uma célula selecionada
alimenta outras células.
Como é possível alimentar outras células apenas a partir de um elemento folha, o
comando Rastrear Alimentadores está disponível para as células folha definidas
por regras, mas não está disponível para células consolidadas.

Procedimento
1. No Cube Viewer, clique com o botão direito do mouse na célula que você
deseja rastrear.
2. Clique em Rastrear Alimentadores.
A janela Rastreador de Regras se abre. Esta janela contém duas áreas de janela.
v Rastreando Alimentadores (área de janela superior) - Exibe a definição do
local da célula atual, e as regras do alimentador associadas à célula atual
v Rastreio (área de janela inferior) - Exibe os locais alimentados pela célula
atual
3. Clique duas vezes em um local na área de janela Rastreio.
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Este local torna-se o local da célula atual na área de janela Rastreando
Alimentadores, e a área de janela Rastreio exibe todos os locais alimentados
pela célula atual.
4. Continue clicando duas vezes nos locais na área de janela Rastreio até ter
rastreado os alimentadores para o nível necessário.

Verificando Alimentadores
Se um cubo contiver uma regra com as instruções SKIPCHECK e FEEDERS, será
possível usar o Rastreador de Regras para verificar se o TM1 alimenta
corretamente os componentes da consolidação.

Procedimento
1. No Cube Viewer, clique com o botão direito do mouse na célula consolidada
que você deseja verificar.
2. Clique em Verificar Alimentadores.
O Rastreador de Regras se abre. Esta janela contém duas áreas de janela.
v Verificando Alimentadores (área de janela superior) - Exibe a definição da
célula atual (consolidação)
v Rastreio (área de janela inferior) - Exibe todos os componentes da
consolidação que não foram alimentados corretamente
A área de janela Rastreio está vazia, o que significa que a consolidação foi
alimentada corretamente e os valores de cubos são exatos.
Se a área de janela Rastreio exibir os componentes da consolidação, será
necessário editar a regra associada ao cubo atual para incluir as instruções
FEEDERS que alimentam todos os componentes listados.
Nota: Só é possível verificar os ALIMENTADORES de uma célula uma vez por
sessão do TM1. A ação de verificação dos ALIMENTADORES realmente
alimenta os componentes da consolidação. Qualquer verificação subsequente
dos ALIMENTADORES não produz resultados exatos. Para verificar os
ALIMENTADORES de uma célula mais de uma vez, deve-se reciclar o servidor
IBM Cognos TM1 antes de cada verificação.
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Capítulo 5. Organizando Objetos em Aplicativos TM1
O IBM Cognos TM1 permite organizar objetos logicamente por aplicativos e por
tipo. Esta seção descreve como criar aplicativos do TM1.

Visão Geral do Aplicativo do TM1
Os aplicativos do TM1 são objetos que funcionam como pastas virtuais para
organizar atalhos para outros objetos, arquivos e URLs do TM1 em um
agrupamento lógico e específico das tarefas.
Por exemplo, é possível criar um aplicativo que organiza todos os objetos e
arquivos relacionados do TM1 para uma organização de vendas norte-americana.
Você insere objetos, arquivos e Localizadores Uniformes de Recursos em um
aplicativo ao criar um atalho ou referência. Os aplicativos e referências fornecem
uma maneira rápida e organizada de abrir os objetos de destino para os quais as
referências apontam.

O total geral calculado por
consolidação de totais trimestrais
para cada produto
parece incorreto.

Valor de Jan, Total
calculado pela
instrução de regras
['Jan','Total']=999

O total geral calculado por
consolidação de totais de produtos
para cada mês
está correto.

Consolidação de Total, 1Trimestre
calculada pela instrução de regras
['Total']=ConsolidateChildren('Mês').

Tipos de Referências
Os aplicativos do IBM Cognos TM1 podem conter referências a qualquer um dos
seguintes itens:
Objetos do TM1
Um aplicativo pode conter referências a qualquer tipo de objeto do TM1,
exceto regras e replicações.
É possível fazer referência a objetos do TM1 no mesmo servidor IBM
Cognos TM1 que contém o aplicativo ou em qualquer outro servidor TM1
ao qual você tem acesso.
Arquivos
Um aplicativo pode fazer referência a qualquer tipo de arquivo, como uma
planilha do Excel, um documento do Word ou qualquer outro arquivo. É
possível fazer referência a qualquer arquivo do Excel, independentemente
de o arquivo conter fatias do TM1, funções ou outros recursos do TM1.
É possível fazer referência a arquivos externos e transferidos por upload.
Uma referência a um arquivo externo fornece um atalho para um arquivo
que pode existir em qualquer diretório compartilhado em sua rede.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Uma referência a um arquivo transferido por upload salva uma cópia do
arquivo original no servidor TM1. No entanto, as mudanças no arquivo de
origem original fora do TM1 não são refletidas automaticamente na cópia
transferida por upload do arquivo no servidor TM1. O arquivo deve ser
atualizado no servidor para que as mudanças fiquem disponíveis.
URLs

Um aplicativo pode conter links para quaisquer páginas da web ou
recursos que usam o protocolo HTTP ou HTTPS.

Comportamento de Referências
É importante entender que, ao incluir referências de objeto e de arquivo em um
aplicativo, elas existem somente por referência - como um atalho que abre o objeto
ou arquivo original do IBM Cognos TM1. A exclusão de uma referência em um
aplicativo é diferente da exclusão do objeto ou arquivo de origem do TM1:
v A exclusão de uma referência de um aplicativo não tem nenhum impacto no
objeto ou arquivo de origem do TM1 correspondente. Apenas a referência é
excluída.
v A exclusão de um objeto de origem no TM1, ou de um arquivo no disco, quebra
qualquer referência correspondente em um arquivo, mas não exclui a referência.
A referência permanece, mas não será funcional se o objeto ou arquivo de
origem for excluído.
Uma exceção para o caso acima é para referências de arquivos transferidos por
upload. Nesse caso, o arquivo é copiado para o servidor IBM Cognos TM1. Se você
excluir uma referência a um arquivo transferido por upload, o TM1 excluirá a
cópia transferida por upload do arquivo do servidor TM1.
Para obter detalhes sobre referências de arquivos, consulte “Incluindo Referências
de Arquivo em um Aplicativo” na página 90

Ordem de Exibição para Referências em Aplicativos
O TM1 exibe referências em aplicativos na seguinte ordem. Em cada grupo de
referência, o TM1 classifica as referências de forma alfabética, em ordem
decrescente.
v Cubos
v Visualizações
v Dimensões
v Subconjuntos
v Processos
v Tarefas de Organização de Processos
v Arquivos e URLs
Nota: Não é possível configurar a ordem na qual os grupos de referência são
exibidos, nem a ordem de classificação em grupos de referência.

Usando Aplicativos e Referências no TM1 Web
Ao criar aplicativos e referências do TM1 no Server Explorer, eles ficam
automaticamente disponíveis no TM1 Web. Isto se aplica a referências a cubos,
visualizações, arquivos e URLs.
Para obter detalhes, consulte “Publicando Aplicativos do TM1 no TM1 Web” na
página 100.
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Pastas e arquivos de aplicativos no servidor TM1
As pastas e os arquivos que suportam aplicativos do TM1 são armazenados no
diretório de dados do servidor IBM Cognos TM1.

Pastas
A estrutura das pastas de aplicativos do TM1 é organizada no seguinte local:
TM1 Data Directory \ }applications

As informações sobre arquivos referenciados e transferidos por upload são
armazenadas em suas subpastas relacionadas aqui.

Arquivos Referidos
As informações sobre arquivos referidos estão armazenadas em arquivos do
marcador nomeados com a extensão .extr.
Por exemplo, se você criar uma referência de aplicativo a um arquivo chamado
sheet1.xls, o TM1 criará um arquivo de marcador chamado sheet1.xls.extr para
controlar essa entrada.

Arquivos Transferidos por Upload
As informações sobre arquivos transferidos por upload estão armazenadas em
arquivos do marcador nomeados com a extensão .blob.
Os arquivos reais que são transferidos por upload para o servidor TM1 estão
armazenados no seguinte local:
TM1 Data Directory \ }Externals

Por exemplo, se você fizer upload de um arquivo para o banco de dados de
amostra do Planning, ele será salvo aqui:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\

O TM1 anexa automaticamente um sufixo de data e hora ao final do nome do
arquivo para qualquer arquivo que for transferido por upload. O sufixo usa o
formato ano mês dia hora.extensão do arquivo.
Por exemplo, se você fizer upload do arquivo Sample_Budget.xls para o banco de
dados de amostra do Planning, o TM1 o renomeará para
Sample_Budget.xls_20090617155650.xls e armazenará o arquivo no seguinte local:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\Sample_Budget.
xls_20090617155650.xls

Considerações de Segurança sobre Criação e Visualização de
Aplicativos
A tabela a seguir descreve os privilégios de segurança necessários para executar
ações relacionadas a aplicativos do TM1.
Para obter detalhes, consulte “Administrando a Segurança para Aplicativos do
TM1” na página 97.
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Ação

Privilégio de segurança necessário

Criar um aplicativo de nível superior

Ser membro do grupo ADMIN ou
DataAdmin

Criar um aplicativo de nível secundário

Acesso Admin ao aplicativo pai

Visualizar e usar aplicativos e referências

Ler

Incluir uma referência particular em um
aplicativo

Ler

Publicar um aplicativo particular

Ser membro do grupo ADMIN ou
DataAdmin

Publicar uma referência particular para um
objeto público

Administrador

Publicar uma referência particular a um
objeto particular

Não pode ser feito

Privatizar um aplicativo ou referência
pública

Administrador

Excluir um aplicativo ou referência pública

Administrador

Excluir um aplicativo particular

Administrador

Excluir uma referência particular

Ler

Criando e Gerenciando Aplicativos
Para começar a incluir aplicativos em um servidor IBM Cognos TM1, um membro
do grupo ADMIN ou DataAdmin deve primeiro criar um ou mais aplicativos de
nível superior.
Aplicativos de nível superior são aplicativos que aparecem diretamente abaixo do
grupo Aplicativos no Server Explorer. Os aplicativos de nível secundário aparecem
em um aplicativo pai, conforme explicado em “Criando Simultaneamente um
Novo Objeto e Incluindo uma Referência a um Aplicativo” na página 89.
No exemplo a seguir, você vê um grupo de aplicativos (Aplicativos), três
aplicativos de nível superior (Vendas Europeias, Vendas Norte-americanas e
Vendas de PacRim) e dois aplicativos de nível secundário (China e Indonésia)
abaixo do aplicativo de nível superior Vendas de PacRim.
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Criando um Aplicativo de Nível Superior
Siga estas etapas para criar um aplicativo de nível superior.

Procedimento
1. Certifique-se de que o grupo Aplicativos esteja visível no servidor IBM Cognos
TM1. Se o grupo não estiver visível, clique em Visualizar, Aplicativos no
Server Explorer.
2. No Server Explorer, clique com o botão direito do mouse no grupo Aplicativos
no servidor em que você deseja criar o aplicativo e clique em Criar Novo
Aplicativo.
O TM1 insere um novo aplicativo de nível superior temporariamente chamado
Nova Pasta no grupo Aplicativos selecionado.
3. Atribua um nome ao novo aplicativo.
Observe que o Microsoft Windows possui alguns nomes de dispositivos
reservados que não podem ser usados como nomes de pastas ou de arquivos.
Consulte o website do MS Windows para obter uma lista atualizada de nomes
de dispositivos reservados.
Todos os aplicativos são objetos particulares que apenas o usuário que cria o
aplicativo pode acessar. Você deve publicar um aplicativo para disponibilizá-lo
para outros usuários do TM1. Somente os usuários do TM1 Architect e do TM1
Perspectives podem criar aplicativos públicos. Os usuários do TM1 Client
podem criar apenas aplicativos particulares.
4. Clique com o botão direito do mouse no aplicativo e clique em Segurança,
Tornar Público para disponibilizar o aplicativo para outros usuários.
Nota: O tipo de ícone usado para um aplicativo depende do status particular
ou público do aplicativo.
v Um aplicativo particular é exibido com um ícone Aplicativos Particulares
que inclui um chave no canto superior direito.
.
v Um aplicativo público é exibido cm um ícone Aplicativos Públicos
Agora é possível começar a incluir referências e/ou aplicativos de nível
secundário no aplicativo.

Renomeando Aplicativos
Siga estas etapas para renomear um aplicativo.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse no aplicativo no Server Explorer.
2. Clique em Renomear.
O nome do aplicativo atual está selecionado e pronto para ser editado.
3. Digite um novo nome para o aplicativo.
4. Pressione ENTER.

Excluindo Aplicativos
É possível excluir qualquer aplicativo, público ou particular, para o qual você
possui o privilégio ADMIN.
Nota: Ao excluir um aplicativo, o IBM Cognos TM1 exclui todos os sub-aplicativos
e referências contidos no aplicativo.
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Quando tiver o privilégio ADMIN para um aplicativo, você também deverá ter o
privilégio ADMIN para todas as referências e subaplicativos no aplicativo,
independentemente dos privilégios de segurança aplicados pelo TM1 por meio da
janela Designações de Segurança do TM1. Portanto, quando tiver acesso ADMIN a
um aplicativo, você poderá excluir subaplicativos e referências para os quais você
recebeu atribuição apenas do privilégio READ ou NONE.
Para ilustrar o privilégio ADMIN para excluir um aplicativo, considere o exemplo
a seguir. Existem três aplicativos em um servidor (App1, App2 e App3), todos
criados por um membro do grupo ADMIN.
O administrador definiu os seguintes privilégios de segurança para os aplicativos
para o grupo de usuários América do Norte:

Nome do Aplicativo

Privilégio de Segurança para o Grupo de
Usuários América do Norte

App1

Administrador

App2

Ler

App3

Nenhum

Quando um membro do grupo de usuários América do Norte efetua logon no
servidor IBM Cognos TM1, ele vê App1, para o qual ele tem o privilégio ADMIN e
App2, para o qual ele tem o privilégio READ. Ele não verá App3, pois ele possui o
privilégio NONE para esse aplicativo.
Agora, se um membro do grupo de usuários América do Norte tentar excluir
App1, a exclusão será bem-sucedida. Isto é esperado porque o grupo de usuários
América do Norte possui o privilégio ADMIN para App1, que permite a exclusão
de aplicativos. No entanto, App2 e App3 (juntamente com as referências contidas
neles) também serão excluídos sem aviso, apesar do fato de o grupo América do
Norte ter recebido os privilégios READ e NONE para os aplicativos,
respectivamente.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse no aplicativo no Server Explorer.
2. Clique em Excluir.
3. Clique em Sim quando solicitada a confirmação.

Criando um Aplicativo de Nível Secundário em um Aplicativo
Existente
Qualquer usuário do IBM Cognos TM1 que tem privilégio de administrador para
um aplicativo existente pode criar aplicativos de nível secundário.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse no aplicativo existente.
2. Clique em Novo, Aplicativo.
O TM1 insere um novo aplicativo de nível secundário temporariamente
chamado Nova Pasta no aplicativo existente.
3. Atribua um nome ao novo aplicativo.
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O TM1 cria o aplicativo como um objeto particular, que apenas você pode
acessar.
4. Se você é membro do grupo ADMIN ou DataAdmin e deseja publicar o
aplicativo para que outros usuários do TM1 possam acessá-lo, clique com o
botão direito do mouse no aplicativo e clique em Segurança, Tornar Público.
Ao publicar um aplicativo de nível secundário, os privilégios de segurança para
esse aplicativo são herdados dos privilégios de segurança definidos para o
aplicativo pai. É possível alterar os privilégios de segurança segundo as etapas
em “Atribuindo Privilégios de Segurança para Aplicativos e Referências do
TM1 a Grupos de Usuários” na página 97.

Incluindo Referências do Objeto do TM1 em um Aplicativo
É possível incluir referências a objetos do servidor IBM Cognos TM1 no qual o
aplicativo reside, bem como a objetos de outros servidores aos quais você está
conectado.

Procedimento
1. Selecione o objeto no Server Explorer.
2. Arraste e solte o objeto no aplicativo.
Uma referência ao objeto é exibida no aplicativo.
Por padrão, qualquer referência incluída em um aplicativo é uma referência
particular, conforme indicado por uma chave que sobrepõe o ícone do objeto.
Apenas você pode acessar a referência.
Ícone

Descrição
Uma referência ao cubo SalesCube incluída no aplicativo
Vendas da América do Norte.
O TM1 inclui uma imagem de uma seta de atalho ao ícone
de um objeto para representar uma referência.
Uma imagem de uma chave é incluída no canto inferior do
ícone de referência para representar referências particulares
e em ambos os cantos inferior e superior direito para
representar objetos particulares.

Tornando uma Referência Pública
Para disponibilizar a referência para outros usuários do IBM Cognos TM1, deve-se
publicar a referência, clicando nela com o botão direito e clicando em Item do
aplicativo, Segurança, Tornar público.
O TM1 combina o ícone do objeto com uma seta de atalho para identificar uma
referência pública a um objeto público.
Ícone

Descrição
Referência pública a um subconjunto público.

Capítulo 5. Organizando Objetos em Aplicativos TM1

87

Ícone

Descrição
Referência pública a uma visualização pública.

Para simplificar o processo de criação de uma referência pública, é possível clicar
com o botão direito do mouse em um objeto no Server Explorer, manter o botão
direito do mouse pressionado e, em seguida, arrastar e soltar o objeto em um
aplicativo. Ao soltar o objeto, o TM1 exibirá um menu de atalhos. Clique em Criar
Referência Pública.
É possível publicar referências apenas em aplicativos públicos. Ao publicar uma
referência em um aplicativo, os privilégios de segurança para as referências são
herdados dos privilégios de segurança definidos para o aplicativo pai. É possível
alterar privilégios de segurança seguindo as etapas descritas em “Atribuindo
Privilégios de Segurança para Aplicativos e Referências do TM1 a Grupos de
Usuários” na página 97.

Incluindo Referências a Visualizações e Subconjuntos
Particulares em um Aplicativo
Ao incluir uma referência a uma visualização ou subconjunto particular em um
aplicativo, a referência é criada como uma referência particular, que é o
comportamento padrão ao criar qualquer referência em um aplicativo.
O IBM Cognos TM1 inclui uma imagem de duas chaves em um ícone de referência
para identificar uma referência particular para um objeto privado.
Ícone

Descrição
Referência particular a um subconjunto particular.

Referência particular a uma visualização particular.

Estes ícones ajudam a diferenciar:
v referências particulares a objetos particulares, de
v referências particulares a objetos públicos.
O TM1 inclui uma única chave em um ícone de referência para identificar uma
referência particular a um objeto público.
Ícone

Descrição
Referência particular a um subconjunto público.
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Ícone

Descrição
Referência particular a uma visualização pública.

Se publicar uma visualização ou subconjunto particular para o qual existe uma
referência, a referência não será mais válida, e exibirá uma mensagem de erro
quando acessada.
Por exemplo, se você criar uma referência a uma visualização particular chamada
View1 e, em seguida, tornar View1 pública, a referência será quebrada e não
poderá abrir a visualização. É exibida a seguinte mensagem de erro: Não é possível
localizar a visualização particular 'View1' do cubo 'plan_BudgetPlan' no servidor
'planning sample'.
Neste caso, você deve excluir a antiga referência e inserir uma nova na
visualização ou subconjunto (agora) público.

Criando Simultaneamente um Novo Objeto e Incluindo uma
Referência a um Aplicativo
É possível criar um objeto do IBM Cognos TM1 a partir de um aplicativo. O TM1
cria o objeto no servidor no qual o aplicativo reside e insere uma referência
particular ao objeto no aplicativo. É possível criar dimensões, cubos, processos e
tarefas de organização de processos a partir de um aplicativo.

Procedimento
1. No Server Explorer, clique com o botão direito do mouse no Aplicativo a partir
do qual você deseja criar o objeto, e clique em Novo <Tipo de Objeto>, no
menu de atalhos. Por exemplo, para criar um novo cubo, clique em Novo,
Cubo.
Ao selecionar um tipo de objeto, é aberta uma caixa de diálogo ou janela. Por
exemplo, se você clicar em Novo, Cubo, a caixa de diálogo Criando Cubo se
abre.
2. Conclua o procedimento necessário para criar o tipo de objeto escolhido.
Quando você concluir, o TM1 criará o objeto no servidor e inserirá uma
referência particular ao objeto no aplicativo.
O exemplo mostra o resultado da criação do cubo Novo Cubo a partir do
aplicativo Vendas Norte-americanas.

Capítulo 5. Organizando Objetos em Aplicativos TM1

89

Incluindo Referências de Arquivo em um Aplicativo
É possível incluir referências de arquivos nos aplicativos do IBM Cognos TM1 para
qualquer tipo de arquivo no computador ou rede, como Excel, Word, PowerPoint,
PDF ou qualquer outro arquivo.
Anotações:
v É possível incluir uma referência a qualquer arquivo do Excel em um aplicativo.
Você não está restrito a trabalhar apenas com arquivos do Excel contendo fatias
do TM1 ou outros recursos do TM1.
v Os arquivos são abertos com o programa ao qual eles estão associados, conforme
configurado nas configurações de tipo de arquivo do Microsoft Windows. O
TM1 exibe um ícone para cada arquivo com base nesta associação.

Procedimento
1. No Server Explorer, clique com o botão direito do mouse no Aplicativo no qual
você deseja incluir a referência de aplicativo e clique em Incluir Arquivo no
menu de atalhos.
A caixa de diálogo Incluir Arquivo se abre.
2. Navegue para o diretório que contém o arquivo e selecione o arquivo que você
deseja incluir no aplicativo.
3. Selecione uma opção que determina como o TM1 incluirá o arquivo no
aplicativo.
Anexar o arquivo como uma referência - Mantém o arquivo em seu local atual
e insere uma referência ao arquivo no aplicativo do TM1.
Quando um arquivo é incluído como uma referência, ele é exibido como um
ícone com uma seta no TM1. Por exemplo, o ícone para um arquivo do Excel
que é incluído utilizando a opção Anexar o arquivo como uma referência tem
na árvore de objetos do aplicativo TM1.
esta aparência
A principal vantagem desta opção é que as edições ou modificações no arquivo
do Excel ficam imediatamente disponíveis no aplicativo. Se selecionar esta
opção, o arquivo do Excel deverá residir em uma pasta compartilhada e você
deverá navegar para o arquivo por meio de sua rede para criar um caminho
UNC para o arquivo.
Copiar o arquivo para o servidor TM1- Copia o arquivo para o servidor TM1
no qual o aplicativo reside.
Este tipo de referência é exibido como um ícone sem uma seta no TM1. Por
exemplo, um arquivo do Excel que é incluído utilizando a opção Copiar o
nos aplicativos TM1:
arquivo para o servidor TM1 tem o seguinte ícone
O TM1 copia os arquivos transferidos por upload para o subdiretório }Externals
do diretório de dados do servidor TM1. Por exemplo, se você incluir um
arquivo do Excel em um aplicativo no servidor sdata que faz parte do banco de
dados de amostra do TM1, o TM1 salvará o arquivo em
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\sdata\}Externals.
A principal vantagem desta opção é que o arquivo fica disponível sempre que o
servidor TM1 estiver em execução. No entanto, as mudanças no arquivo de
origem original não são automaticamente refletidas no arquivo no servidor
TM1. O arquivo deve ser atualizado no servidor para que as mudanças fiquem
disponíveis.
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v Para obter detalhes sobre como atualizar arquivos do Excel que foram
copiados para o TM1, consulte “Atualizando arquivos do Excel no servidor
TM1” na página 92.
v Para obter detalhes sobre como atualizar arquivos não Excel que foram
copiados para o TM1, consulte “Atualizando arquivos não Excel no servidor
TM1” na página 92.
Nota: Ao selecionar a opção Copiar o arquivo para o servidor TM1, o arquivo
a ser transferido por upload não pode estar em uso por outro programa. Se
você tentar fazer upload de um arquivo aberto, o TM1 exibirá uma mensagem
de erro. Certifique-se de que o arquivo esteja fechado antes de fazer upload
dele para o TM1.
4. Selecione a opção Público ou Particular.
v Público - Disponibiliza a referência de arquivo para outros usuários que
possuem acesso ao aplicativo do TM1.
v Particular - Apenas você pode acessar a referência ao arquivo.
5. Clique em Open.
O arquivo agora está disponível a partir do aplicativo do TM1.
Você também pode acessar arquivos em aplicativos do TM1 a partir do TM1
Web. Para obter detalhes, consulte as seguintes seções posteriormente nesta
seção:
v “Publicando Aplicativos e Referências do TM1” na página 98.
v “Publicando Aplicativos do TM1 no TM1 Web” na página 100.

Entendendo Referências de Arquivos Públicas e Particulares
O IBM Cognos TM1 usa os formatos de ícone a seguir para identificar visualmente
as referências de arquivo públicas e particulares nos aplicativos do TM1.
Ícone

Descrição
Referência pública a um arquivo que foi incluído no TM1
como uma referência.
Referência particular a um arquivo que foi incluído no TM1
como uma referência.

Referência pública a um arquivo copiado para o servidor
TM1.
Referência particular a um arquivo copiado para o servidor
TM1.

Comportamento dos arquivos transferidos por upload para o
servidor TM1
Um arquivo transferido por upload é qualquer arquivo que é incluído em um
aplicativo do IBM Cognos TM1 utilizando a opção Copiar o arquivo para o
servidor TM1.
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Os arquivos transferidos por upload se comportam de forma diferente dos
arquivos referenciados, porque os arquivos transferidos por upload são, na
verdade, copiados e armazenados no servidor IBM Cognos TM1.
v O TM1 copia e salva arquivos transferidos por upload no servidor TM1 no
seguinte diretório: diretório <server_data_dir>\}Externals.
v Quando um arquivo for transferido por upload para o servidor TM1, o nome do
arquivo será anexado com um registro de hora/data.
Por exemplo, se você fizer upload do arquivo US Budget.xls para o servidor
TM1, o arquivo será salvo como US Budget.xls_20040702193054.xls.
v Ao excluir um arquivo transferido por upload de um aplicativo do TM1, o TM1
exclui a cópia do arquivo transferido por upload do diretório }Externals. O arquivo
original, fora do TM1, do qual foi copiado o arquivo transferido por upload, não
é excluído.
v Se desejar criar um hyperlink que abre um arquivo transferido por upload a
partir de uma planilha da Web ou de outro arquivo de aplicativo do TM1 no
TM1 Web, o hyperlink deverá incluir o nome atribuído pelo TM1 para o arquivo
transferido por upload. Para obter detalhes, consulte “Criando Hyperlinks para
Arquivos Transferidos por Upload” na página 101.

Atualizando arquivos do Excel no servidor TM1
O IBM Cognos TM1 fornece um processo dedicado para atualizar somente
arquivos do Excel que tenham sido transferidos por upload para o servidor IBM
Cognos TM1. Para obter detalhes sobre como atualizar arquivos não Excel (Word,
PowerPoint ou outros tipos de arquivos), consulte “Atualizando arquivos não Excel
no servidor TM1”.

Procedimento
1. Clique duas vezes no arquivo no Server Explorer.
O arquivo é aberto no Excel com um nome de arquivo temporário, como
TM12C5D.xls, exibido na barra de título.
Nota: É importante lembrar o nome original do arquivo que está sendo
atualizado (em oposição ao nome do arquivo temporário). Você precisará
selecionar o arquivo original posteriormente na etapa 4.
2. Aplique suas edições ao documento do Excel.
3. Clique em TM1 > Salvar pasta de trabalho no TM1 Server > Atualizar
arquivo de aplicativo existente no TM1 Server.
A caixa de diálogo Selecionar arquivo externo do TM1 a ser atualizado é aberta.
4. Selecione o arquivo original do Excel que você deseja atualizar.
Certifique-se de selecionar o arquivo original do Excel aberto na Etapa 1. Se for
selecionado outro arquivo, o TM1 sobrescreverá esse arquivo selecionado sem
aviso.
5. Clique em OK.
O TM1 atualiza o arquivo no servidor TM1. O arquivo do Excel está disponível
a partir de seu aplicativo pai.

Atualizando arquivos não Excel no servidor TM1
É possível atualizar um arquivo não Excel que foi transferido por upload para o
servidor IBM Cognos TM1 salvando-o como um arquivo externo e, em seguida,
incluindo-o novamente manualmente no servidor.
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Procedimento
1. Clique duas vezes no arquivo no Server Explorer.
O arquivo é aberto no programa associado a um nome de arquivo temporário,
como TM163.doc, exibido na barra de título.
Por exemplo, um arquivo do Word transferido por upload é aberto no
Microsoft Word.
2. Usando o programa associado ao arquivo, faça suas mudanças no arquivo e,
em seguida, use o recurso Salvar como do programa para salvar o arquivo em
um novo local e nome do arquivo.
Nota: Lembre-se do nome e do local do novo arquivo atualizado, para que seja
possível incluí-lo novamente no TM1 na próxima etapa.
3. No Server Explorer, clique com o botão direito do mouse na versão antiga do
arquivo e clique em Excluir.
O TM1 exibe o diálogo Confirmar Exclusão para que seja possível excluir o
arquivo antigo.
4. Inclua novamente o arquivo atualizado usando as etapas descritas em
“Incluindo Referências de Arquivo em um Aplicativo” na página 90.

Incluindo Referências de URL em um Aplicativo
É possível incluir um endereço URL em um aplicativo para os protocolos http:// e
https://.
Ao abrir uma referência de URL em um aplicativo do IBM Cognos TM1 a partir do
TM1 Server Explorer ou do TM1 Web, a origem de destino da URL é exibida no
navegador da web padrão do sistema.

Procedimento
1. No Server Explorer, clique com o botão direito do mouse no Aplicativo no qual
você deseja incluir a referência de URL e clique em Incluir URL no menu de
atalhos.
O diálogo Incluir URL se abre.
2. Insira uma URL completa, incluindo o protocolo http:// ou https://.
Por exemplo: http://www.Empresa.com
3. Insira um nome descritivo para a URL.
Por exemplo: website da Empresa
4. Clique em OK para incluir a URL.
A URL é incluída no aplicativo do TM1, usando o ícone padrão do sistema
para um link de URL.

Trabalhando com Referências do Objeto, de Arquivo e de URL em
Aplicativos do TM1
É possível dar um clique duplo em uma referência a um objeto, arquivo ou URL
em um aplicativo IBM Cognos TM1 para executar a ação padrão no objeto.
É possível clicar com o botão direito do mouse em uma referência do objeto, e
selecionar qualquer ação suportada para o objeto a partir do menu de atalhos.
A tabela a seguir descreve a ação padrão para todos os objetos, arquivos e URLs
que podem ser acessados a partir de aplicativos do TM1.
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Tipo de Referência

Ação Padrão

Cubo

Abre a visualização padrão do cubo no Cube Viewer.

Visualização do cubo

Abre a visualização no Cube Viewer.

Dimensão

Abre o subconjunto padrão da dimensão no Editor de
Subconjuntos. Se um subconjunto padrão não estiver definido,
será aberta a opção Todo o subconjunto.

Subconjunto

Abre o subconjunto no Editor de Subconjuntos.

Processo

Abre o processo para edição na janela TurboIntegrator.

Tarefa de Organização de Se a tarefa de organização de processos estiver inativa, abra-a
Processos
no Assistente de Configuração de Tarefa de Organização de
Processos. (Não é possível abrir uma tarefa de organização de
processos ativa.)
Arquivo

Abre o arquivo no programa ao qual ele está associado,
conforme definido nas configurações de tipo de arquivo do
Microsoft Windows. Por exemplo, um arquivo .xls é aberto no
Excel.

URL

Abre a URL no navegador da Web padrão do sistema.

Nota: Ao acessar objetos do TM1 que estão localizados em outro servidor IBM
Cognos TM1, o servidor deve estar em execução e você deve ter efetuado login
nele.
v Se tentar acessar uma referência a um objeto residente em um servidor que está
em execução, mas ao qual você não está conectado no momento, o TM1
solicitará que efetue login no servidor.
v Se você tentar acessar uma referência a um objeto residente em um servidor que
não está em execução, o TM1 emitirá o seguinte aviso: O servidor no qual este
objeto reside não está respondendo. Atualizar exibição do Server Explorer?
Para restaurar o acesso à referência, inicie o servidor no qual o objeto de origem
reside.

Exibindo Propriedades de Aplicativos do TM1
Siga estas etapas para visualizar as propriedades de referências e sub-aplicativos
em um aplicativo IBM Cognos TM1.

Procedimento
1. Selecione o aplicativo no Server Explorer.
2. Se a área de janela Propriedades não estiver visível no Server Explorer, clique
.
em Exibir, Janela Propriedades
A área de janela Propriedades exibe informações sobre todas as referências e
subaplicativos para os quais você possui pelo menos o acesso Read. As
referências e subaplicativos para os quais você possui acesso None não
aparecem no Server Explorer, portanto, não é possível visualizar as
propriedades destes itens.
Apenas os subaplicativos imediatos do aplicativo do TM1 selecionado
aparecem na área de janela Propriedades.
3. Para classificar itens na área de janela Propriedades em ordem alfabética por
valor da propriedade, clique no rótulo da coluna ao qual deseja aplicar a
classificação. Por exemplo, para classificar itens por ordem alfabética por status
atual, clique no rótulo da coluna Status.
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Para cada referência e subaplicativo, são exibidas as seguintes propriedades.
Propriedade

Descrição

Nome

O nome da referência ou subaplicativo conforme ele aparece no
aplicativo selecionado.
É possível editar nomes de referências, que não precisam
corresponder diretamente aos nomes de objetos de origem. Por
exemplo, na figura acima, a referência de Preço refere-se ao cubo de
origem chamado PriceCube.

Nome do Sistema

v Para a maioria das referências, Nome do Sistema é o nome real
do objeto de origem para o qual uma referência aponta.
v Para os arquivos que foram transferidos por upload para o
servidor IBM Cognos TM1, Nome do sistema é o nome designado
para o arquivo no servidor TM1. As convenções de nomenclatura
para arquivos transferidos por upload para o servidor TM1 são
descritas em “Comportamento dos arquivos transferidos por
upload para o servidor TM1” na página 91.
v Para arquivos anexados como uma referência, Nome do Sistema é
o caminho UNC para o arquivo.
v A propriedade Nome do Sistema não é aplicável a subaplicativos.

Servidor

O servidor TM1 no qual reside o objeto de origem para uma
referência.
Por exemplo, na imagem acima, o cubo de origem para a referência
Moeda reside no servidor de inventário.

Particular

Esta propriedade é aplicável apenas a subconjuntos e visualizações.
A propriedade Particular indica se a origem para uma referência de
subconjunto ou de visualização é um objeto particular. Um valor da
propriedade de Sim indica que a origem é um objeto particular. Não
indica um objeto público.
Por exemplo, na imagem acima, as origens para a referência de
subconjunto Moedas Norte-americanas, bem como as visualizações
Plano de Preço Norte-americano e Modelos Norte-americanos, são
todas objetos particulares.

Status

Esta propriedade indica a disponibilidade atual de referências e
subaplicativos. Existem três possíveis valores de Status:
v

Disponível - A referência ou subaplicativo está disponível para
uso.

v Não Conectado - Você não está conectado ao servidor TM1 no
qual o objeto de origem para a referência reside. Efetue login no
servidor para restaurar seu acesso à referência.
v Não Disponível - O servidor TM1 no qual o objeto de origem
para a referência reside não está em execução e, portanto, não é
possível acessar a referência.
Segurança

Esta propriedade indica seu privilégio de segurança para uma
referência ou subaplicativo.
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Excluindo Referências do Objeto, de Arquivo e de URL de
Aplicativos do TM1
Siga estas etapas para excluir uma referência de objeto de um aplicativo IBM
Cognos TM1.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na referência do objeto no aplicativo.
Nota: Você deve selecionar a referência do objeto no aplicativo. Se você
selecionar o objeto de origem em outro lugar na hierarquia do servidor, não
poderá excluir o objeto do aplicativo.
2. Clique em Item do Aplicativo, Excluir.
Para excluir uma referência de arquivo ou de URL de um aplicativo:
v Clique com o botão direito do mouse no arquivo no aplicativo.
v Clique em Excluir.

Renomeando Referências do Objeto, de Arquivo e de URL em
Aplicativos do TM1
Uma referência a um objeto ou arquivo em um aplicativo IBM Cognos TM1 não
precisa usar o nome do arquivo de origem ao qual ela está associada. É possível
renomear uma referência do objeto ou de arquivo em um aplicativo e manter a
conexão com o arquivo de origem.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na referência no aplicativo.
2. Selecione a opção Renomear, da seguinte forma:
v Clique em Item do Aplicativo, Renomear para renomear uma referência do
objeto.
v Clique em Renomear para renomear uma referência de arquivo ou de URL.
O nome da referência está selecionado e pronto para ser editado.
3. Digite um novo nome para a referência.
4. Pressione Enter.

Excluindo Objetos de Origem Referidos por Aplicativos do
TM1
Ao excluir um objeto de origem que é referenciado por um aplicativo IBM Cognos
TM1, o TM1 não exclui a referência do objeto correspondente do aplicativo.
Por exemplo, se você excluir a visualização Vendas do Canadá do servidor de
dados, a referência à visualização Vendas do Canadá permanecerá no aplicativo
Vendas Norte-americanas.
Ao tentar abrir uma referência de objeto ou de arquivo em um aplicativo, caso a
origem do objeto ou arquivo tenha sido excluída do servidor IBM Cognos TM1, o
TM1 exibe uma mensagem de erro, informando que o objeto 'US Sales' no servidor
'sdata' não pode ser localizado e solicita a exclusão da referência.
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Quando a origem para um objeto ou arquivo em um aplicativo tiver sido excluída
do servidor, será necessário excluir a referência correspondente do aplicativo. Para
obter detalhes, consulte “Excluindo Referências do Objeto, de Arquivo e de URL de
Aplicativos do TM1” na página 96.

Administrando a Segurança para Aplicativos do TM1
As seções a seguir descrevem como designar privilégios de segurança para
aplicativos e referências do IBM Cognos TM1 para grupos de usuários no servidor
IBM Cognos TM1, bem como publicar e privatizar aplicativos e referências do
TM1.

Atribuindo Privilégios de Segurança para Aplicativos e
Referências do TM1 a Grupos de Usuários
É possível designar privilégios de segurança para itens públicos (referências ou
sub-aplicativos) em aplicativos públicos do IBM Cognos TM1 para grupos de
usuários no servidor IBM Cognos TM1. É necessário ter o privilégio Admin para
um aplicativo para atribuir segurança a itens no aplicativo.
Não é possível atribuir segurança para aplicativos e referências particulares; apenas
o usuário que cria um item particular pode acessar o item.

Procedimento
1. No Server Explorer, clique com o botão direito do mouse no aplicativo do TM1
que contém os itens aos quais você deseja atribuir segurança.
2. Clique em Segurança, Designações de Segurança.
A janela Designações de Segurança será aberta. A janela lista todos os itens
públicos (objetos, arquivos, URL e subaplicativos do TM1) que residem no
aplicativo atual.
3. Selecione a célula na interseção do item para o qual você deseja definir
segurança e o grupo de usuários ao qual você deseja atribuir segurança.
4. Clique em um dos privilégios de segurança disponíveis.
Privilégio de
Segurança

Conforme aplicado a aplicativos do
TM1

Conforme aplicado a
referências

Nenhum

Os membros do grupo de usuários não
podem ver o aplicativo ou seu
conteúdo.

Os membros do grupo de
usuários não podem ver a
referência.

Ler

Os membros do grupo de usuários
Os membros do grupo de
podem ver o aplicativo e usar quaisquer usuários podem usar a
referências no aplicativo para o qual o
referência.
grupo possui pelo menos o privilégio
Read. Os membros também podem criar
referências particulares no aplicativo.
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Privilégio de
Segurança

Conforme aplicado a aplicativos do
TM1

Administrador

Os membros do grupo de usuários
podem ver o aplicativo, usar referências
no aplicativo e criar referências públicas
e particulares no aplicativo. Eles
também podem criar subaplicativos
particulares.

Conforme aplicado a
referências

Os membros do grupo de
usuários podem usar a
referência. Eles também
podem atualizar ou excluir
a referência. Eles podem
publicar referências
particulares e fazer com que
Os membros com privilégio Admin para referências públicas se
um aplicativo podem definir privilégios tornem particulares.
de segurança para todas as referências e
subaplicativos no aplicativo.

5. Repita as etapas 3 e 4 para quaisquer outros itens para os quais você deseja
definir segurança.
6. Clique em OK.

Resultados
Para qualquer grupo de usuários especificado, é possível atribuir o privilégio
READ ou ADMIN a uma referência quando o privilégio atribuído ao objeto
associado à referência for NONE. Neste cenário, os membros do grupo de usuários
não poderão ver a referência em um aplicativo.
Por exemplo, se a um grupo de usuários for atribuído o privilégio NONE para um
cubo, mas o privilégio READ para uma referência no mesmo cubo, os membros do
grupo de usuários não verão a referência ao cubo em um aplicativo.

Publicando Aplicativos e Referências do TM1
As seções a seguir descrevem como publicar aplicativos e referências do IBM
Cognos TM1. Para determinar os privilégios de segurança necessários para
executar estes procedimentos, consulte "Considerações de Segurança para Criar e
Visualizar os Aplicativos".

Publicando aplicativos particulares do TM1
Siga estas etapas para publicar um aplicativo particular.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse no aplicativo no Server Explorer.
2. Clique em Segurança, Tornar Público.
Nota: Ao publicar um aplicativo particular, o IBM Cognos TM1 também
publica todas as referências particulares a objetos públicos no aplicativo.

Publicando Referências Particulares a Objetos Públicos
É possível publicar referências particulares que residem em aplicativos públicos

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na referência no Server Explorer.
2. Selecione Item do Aplicativo, Segurança, Tornar Público.
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Privatizando Aplicativos e Referências do TM1
É possível privatizar aplicativos e referências públicas do IBM Cognos TM1.
Quando você torna um aplicativo ou referência particular, apenas você pode
acessar o item.

Privatizando um Aplicativo Público do TM1
Siga estas etapas para privatizar um aplicativo público.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse no aplicativo no Server Explorer.
2. Selecione Segurança, Tornar Particular.
Ao privatizar um aplicativo público, todas as referências públicas no aplicativo
também são automaticamente privatizadas.
Se um aplicativo público contiver referências com nomes idênticos a um único
tipo de objeto, um público e um particular, a sequência _Public será anexada à
referência pública quando o aplicativo for privatizado.
Por exemplo, a imagem a seguir mostra o aplicativo Vendas Europeias, que
contém duas referências às exibições chamadas Vendas do Norte Europeu, uma
pública e uma particular.
Aplicativo público
Uma referência pública e particular
ao mesmo
objeto de visualização

Ao privatizar o aplicativo Vendas Europeias, a referência pública é convertida
em uma referência particular e seu nome é alterado para Vendas do Norte
Europeu_Public, indicando que esta é uma referência particular a um objeto
público.
Aplicativo particular
Duas referências
particulares ao mesmo
objeto de visualização

A mudança de nome é necessária porque um aplicativo não pode conter duas
referências particulares com nomes idênticos a um único tipo de objeto.

Privatizando uma Referência Pública
Siga estas etapas para privatizar uma referência pública.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na referência no Server Explorer.
2. Selecione Item do Aplicativo, Segurança, Tornar Particular.

Exibindo Agrupamentos Lógicos em Aplicativos do TM1
Uma das principais vantagens dos aplicativos IBM Cognos TM1 é que eles
permitem visualizar e gerenciar objetos e arquivos em agrupamentos lógicos. Isso
simplifica a tarefa de utilizar o TM1, porque permite identificar e localizar
facilmente os arquivos e objetos em aplicativos específicos da tarefa, sem a
necessidade de verificar grandes listas de objetos organizados por tipo.
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Para simplificar ainda mais o uso do TM1, é possível suprimir a exibição de
objetos por tipo. Isto produz uma exibição mais limpa, mais facilmente navegável
no Server Explorer. (Por padrão, todos os tipos de objetos são exibidos no Server
Explorer.)
Para suprimir a exibição de um tipo específico de objeto, clique em View, <Tipo
de Objeto> no Server Explorer. Isto limpa o visto junto ao tipo de objeto no menu
Visualizar e suprime a exibição do tipo de objeto no Server Explorer. Na amostra a
seguir, todos os objetos são suprimidos, exceto para Aplicativos.
Nota: Ao suprimir a exibição de um determinado tipo de objeto no Server
Explorer, as referências a objetos desse tipo ainda aparecerão nos aplicativos TM1.
No entanto, os objetos de controle são suprimidos em aplicativos quando a
exibição de objetos de controle é suprimida no Server Explorer.

Publicando Aplicativos do TM1 no TM1 Web
Todas as referências a cubos, visualizações, arquivos e URLs nos aplicativos IBM
Cognos TM1 ficam automaticamente disponíveis no TM1 Web.
A partir do IBM Cognos TM1 versão 10.2, para visualizar uma planilha do
Microsoft Excel como uma Websheet no Cognos TM1 Web, o arquivo deverá estar
no formato .xlsx ou .xlsm para o Microsoft Excel 2007 ou posterior.
Suponha que Vendas Norte-americanas seja um aplicativo público que contenha
referências a uma coleção de objetos do TM1 e de arquivos do Excel. Ao acessar o
servidor IBM Cognos TM1 de sdata por meio do TM1 Web, essas referências são
exibidas em Aplicativos.
Ao trabalhar no TM1 Web, é possível clicar em uma referência para abrir e exibi-la
da seguinte forma:
v Os cubos e exibições são exibidos diretamente no TM1 Web.
v Os arquivos do Excel são exibidos como planilhas da Web do TM1 diretamente
no TM1 Web.
Nota: Os arquivos do Excel que foram protegidos por meio do comando do
Excel, Ferramentas, Proteção, não podem ser acessados por meio do TM1 Web.
v Os arquivos não Excel são abertos e exibidos em seu programa associado.
Nota: Alguns tipos de arquivos e programas podem não ser visualizáveis no
TM1 Web.
v As referências de URL são abertas e exibidas em um navegador da Web
separado.
Por exemplo, clique em um arquivo do Excel para abri-lo no formato da planilha
da web do TM1.
Nota: O TM1 determina as larguras de colunas da planilha da web com base no
arquivo do Excel a partir do qual a planilha é gerada. Se as colunas no arquivo do
Excel não acomodarem a exibição completa de rótulos da linha e da coluna, os
rótulos correspondentes na planilha da Web serão truncados.
É possível acessar aplicativos e referências públicos e particulares por meio do
TM1 Web. Apenas o usuário que cria um aplicativo ou referência particular pode
acessar o item por meio do TM1 Web. O acesso a aplicativos e referências públicos
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no TM1 Web é determinado pelos privilégios de segurança definidos para os
aplicativos e referências de origem no servidor TM1. Para obter detalhes sobre
como definir privilégios de segurança, consulte “Atribuindo Privilégios de
Segurança para Aplicativos e Referências do TM1 a Grupos de Usuários” na
página 97.

Configurando Propriedades da TM1 Websheet
As propriedades da planilha da web são configuradas no Server Explorer para
controlar a aparência e o comportamento de um arquivo do Excel quando
visualizado como uma planilha da web no IBM Cognos TM1 Web.

Procedimento
1. No Server Explorer, abra o aplicativo da TM1 contendo o arquivo do Excel a
partir do qual a planilha da Web do TM1 é gerada.
2. Clique com o botão direito do mouse no arquivo do Excel.
3. Clique em Propriedades.
A caixa de diálogo Propriedades do TM1 Web se abre.
4. Use as opções nas guias Geral e Propriedades de Exibição para definir
propriedades para a TM1 Websheet.
Para obter detalhes sobre as opções de Propriedades do TM1 Web, consulte
TM1 Perspectives, TM1 Architect e TM1 Web.
5. Clique em OK.

Criando Hyperlinks para Arquivos Transferidos por Upload
Se quiser que uma planilha da web contenha um hiperlink para um arquivo
transferido por upload, o hiperlink deve incluir o local e o nome designado pelo
IBM Cognos TM1 para o arquivo transferido por upload.
Ao incluir um arquivo transferido por upload em um aplicativo do TM1, uma
cópia do arquivo é salva no servidor IBM Cognos TM1 e um registro de data e
hora é anexado ao nome do arquivo. Por exemplo:
Report_2006.xls_20070123212746.xls

Se você não incluir o nome do arquivo atribuído pelo TM1 no hyperlink, o link
não funcionará no TM1 Web e será exibido um erro, por exemplo,
"Arquivo não existe: TM1://planning sample/blob/PUBLIC/.\}Externals\
upload_test_2.xls".

Procedimento
1. No Server Explorer, use a área de janela Propriedades para localizar o Nome
do Sistema, que é o nome atribuído pelo TM1 para o arquivo do Excel
transferido por upload que será o destino do hyperlink.
2. Crie o hyperlink para o arquivo do Excel transferido por upload usando o
seguinte formato:
TM1://ServerName/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Filename

em que:
v ServerName é o nome do servidor TM1 no qual o arquivo do Excel está
localizado.
v Filename é o nome que o TM1 designou para o arquivo do Excel transferido
por upload.
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Por exemplo:
TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\Report_2006.xls_20070123212746.xls

3. No Excel, inclua o hyperlink na planilha onde você deseja que o link exista.
4. Inclua a planilha em um aplicativo do TM1 e, em seguida, exiba o arquivo
como uma planilha da Web no TM1 Web.

Exibindo Planilhas da Web que Contêm o Caractere
Hexadecimal 0x1A
O IBM Cognos TM1 Web não pode abrir uma planilha da web que contém o
caractere hexadecimal 0x1A. Se você tentar abrir uma planilha da Web contendo o
caractere hexadecimal 0x1A, o TM1 Web emitirá o seguinte erro:
Ocorreu um erro ao converter a pasta de trabalho do MS Excel em formato XML: '',
o valor hexadecimal 0x1A, é um caractere inválido. Linha 54, posição 34.
Se você remover o caractere hexadecimal 0x1A da planilha da Web, o arquivo será
aberto no TM1 Web.
Nota: A função ASCIIOutput do TurboIntegrator coloca o caractere hexadecimal
0x1A no final de todos os arquivos gerados. Ao usar ASCIIOutput para exportar
dados do TM1 para um arquivo ASCII e, em seguida, tentar abrir o arquivo na
planilha da web do TM1, você encontrará este erro.
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Capítulo 6. Importando Dados com Planilhas de
Processamento
Esta seção descreve como importar dados para um cubo do IBM Cognos TM1
usando uma planilha de processamento. Uma planilha de processamento é uma
planilha do Excel modificada, na qual você usa funções do TM1 para enviar
valores para um local em um cubo existente.
Nota: Embora sejam um meio válido para a importação de dados, as planilhas de
processamento são uma funcionalidade descontinuada na atual liberação do TM1.
É altamente recomendável usar o TurboIntegrator para importar dados para cubos
do TM1.
Os seguintes tópicos são descritos nesta seção.
v Visão Geral de Planilhas de Processamento
v Importando Dados Usando Planilhas de Processamento

Visão Geral de Planilhas de Processamento
Uma planilha de processamento é uma planilha do Excel modificada, na qual você
usa funções para enviar valores de entrada para um local em um cubo do TM1
existente.
As planilhas de processamento podem ser usadas para converter valores de
entrada que não são mapeados diretamente para elementos existentes. Por
exemplo, na tabela a seguir, as duas primeiras colunas contêm códigos que não
correspondem diretamente a elementos no cubo para o qual os valores estão sendo
enviados.
Cenário

Região

Modelo

Medida

Jan

Fev

Mar

001

R54

Série S 1.8 L ...

Preço

25259,93

25830,76

25041,90

002

R54

Série S 1.8 L ...

Preço

25259,93

25830,76

25041,90

001

R32

Série S 1.8 L ...

Preço

25259,93

25830,76

25041,90

002

R32

Série S 1.8 L ...

Preço

25259,93

25830,76

25041,90

001

R1A

Série S 1.8 L ...

Preço

25259,93

25830,76

25041,90

002

R1A

Série S 1.8 L ...

Preço

25259,93

25830,76

25041,90

001

R30

Série S 1.8 L ...

Preço

25259,93

25830,76

25041,90

002

R30

Série S 1.8 L ...

Preço

25259,93

25830,76

25041,90

Neste exemplo, os códigos na primeira coluna representam elementos na dimensão
Actvsbud. Usando uma função SE simples, é possível converter 001 em Real e 002
em Orçamento.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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A segunda coluna contém quatro códigos de região, os quais mapeiam para regiões
como Argentina, Estados Unidos e Grécia. Se eles fossem os únicos valores, seria
possível gravar uma fórmula SE aninhada para converter os valores em elementos.
À medida que aumenta o número de valores possíveis, a gravação de uma fórmula
SE aninhada pode ser uma tarefa incômoda e suscetível a erros. Como alternativa,
é possível criar um cubo bidimensional que sirva como uma tabela de consulta
para recuperar nomes de elementos.

Importando Dados Usando Planilhas de Processamento
É
v
v
v

possível criar uma planilha de processamento para executar as seguintes tarefas:
Importar dados de linhas de entrada que requerem transformações.
Atualizar cubos, mas não criar cubos nem consolidações.
Usar como uma área de migração de dados para importar dados.

O TM1 lê os registros de entrada, um de cada vez, na primeira linha da planilha
de processamento e, em seguida, envia os valores de dados associados ao registro
para um cubo do TM1.
Abaixo da primeira linha da planilha, uma planilha de processamento inclui:
v Instruções de conversão para valores que são mapeados para nomes de
elementos, mas não correspondem às ortografias de nomes de elementos.
v Cálculos de transformação de dados que modificam valores dos dados antes da
importação.
v Fórmulas Database Send (DBS) que mapeiam os dados de entrada para células
no cubo. Cada fórmula envia um valor da primeira linha para um local no cubo
identificado por um elemento em cada dimensão do cubo.
Nota: Você deve usar as fórmulas DBS, não fórmulas DBSW, nas planilhas de
processamento. É necessário usar fórmulas DBR em vez de fórmulas DBRW em
planilhas de processamento.
v Outros valores em cada linha de entrada fornecem nomes de elementos
diretamente ou por meio de instruções de conversão.
O processo a seguir resume as etapas necessárias para importar dados:
v Ler o primeiro registro de entrada na planilha de processamento como um
exemplo.
v Comparar a entrada com a estrutura do cubo.
v Mapear os valores de entrada para nomes de elementos, se necessário.
v Construir uma fórmula DBS para cada valor de entrada que preenche uma
célula do cubo.
v Processar todos os registros de entrada.

Lendo a Primeira Linha de Entrada
As planilhas de processamento podem ser usadas para processar dados a partir
das seguintes origens de dados:
v Arquivos ASCII
v Origens de dados ODBC
v Cubos do TM1
As três seções a seguir fornecem as etapas para leitura de um registro inicial a
partir de cada origem de dados.
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Procedimento
1. Crie uma nova planilha do Excel e feche as outras.
2. Clique em TM1 > Dados do processo > Exemplo.
A caixa de diálogo Selecionar Cubo, ODBC ou Arquivo Simples se abre.
3. Para escolher uma origem de dados, clique em Cubo, ODBC ou Arquivo
Simples.
A caixa de diálogo de seleção é aberta.
4. Selecione o cubo de origem, a origem de dados ou o arquivo de entrada e
clique em OK.
Por exemplo, para um arquivo de entrada, selecione o arquivo price.cma no
diretório \install_dir\PData. Para uma origem de dados ODBC, altere o Cliente
e a Senha, se necessário.
Para um arquivo de entrada, o primeiro registro do arquivo de entrada é
exibido na primeira linha da planilha de processamento.
5. Para um arquivo de entrada, clique em Editar, Salvar e salve a planilha de
processamento como PriceProcessing.xls.
6. Para uma origem de dados ODBC, selecione uma tabela e clique em OK.
O primeiro registro da origem ODBC é exibido na primeira linha da planilha.
7. Para um cubo de origem, clique em Exportar.
O primeiro registro do cubo de origem é exibido na primeira linha da planilha.

Comparando Registros de Entrada com Estruturas de um
Cubo
Os exemplos neste manual processam dados no cubo de amostra SalesCube, que
possui a seguinte estrutura.
Dimensão

Elementos de Amostra

Actvsbud

Real, Orçamento

Região

Argentina, Bélgica, Estados Unidos

Modelo

Série S 1.8 L Sedã, Série S 2.0 L Sedã

Conta1

Unidades, Vendas, Preço

Mês

Jan, Fev, Mar, Abr

Para preencher o cubo SalesCube, cada registros na origem de dados deve conter o
seguinte detalhe:
v Um ou mais valores de célula.
v Nomes de elementos de diferentes dimensões que identificam o local da célula
para cada valor importado, ou valores de entrada que podem ser mapeados para
nomes de elementos.
As informações de elementos podem estar incompletas. Por exemplo, quando os
registros de origem contiverem vários valores para uma única medida, a medida
será opcional. A medida ausente pode ser fornecida usando uma fórmula DBS.
Considere o seguinte registro, como ele aparece em uma planilha de
processamento. Este registro contém dados de preços mensais para um único
modelo de carro. O mapeamento destes dados para o cubo SalesCube primeiro
requer a conversão de dois valores de entrada em nomes de elementos e o
fornecimento de nomes de elementos ausentes.
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Vamos examinar cada valor de entrada:
v A célula A1 contém um código que identifica os dados de preços como valores
reais ou de orçamento. O Código 001 representa Real, o Código 002 representa
Orçamento, que são dois elementos na dimensão Actvsbud. Usando a função SE
do Excel, é possível converter estes valores em nomes de elementos.
v A célula B1 fornece um código de região que corresponde a um nome de
elemento na dimensão Região. Suponha que a entrada tenha 21 códigos de
região que requerem conversão. Para converter estes valores, é possível criar um
cubo bidimensional que sirva como uma tabela de consulta.
v A célula C1 fornece nomes de modelos de carros, exatamente conforme
localizados na dimensão Modelo. Nenhuma conversão é necessária.
v As células D1 a I1 fornecem dados mensais. É necessário mapear estes dados
para elementos na dimensão Mês.
Ausente de cada registro de origem está uma célula contendo Preço, que é um
elemento na dimensão Conta1. Você especifica este valor diretamente nas fórmulas
DBS que enviam os valores dos dados para o cubo.

Convertendo Usando Fórmulas SE
A primeira coluna em price.cma contém um código de cenário, 001 para real e 002
para orçamento. A função SE do Excel pode ser usada para converter o código no
nome do elemento correspondente da dimensão Actvsbud.

Procedimento
1. Clique na célula A3 da planilha de processamento.
2. Insira a seguinte fórmula:
=IF(A1="001","Actual","Budget")

Mapeando Usando Rótulos Fixos
As células D1 a O1 contêm valores que são mapeados para os 12 elementos na
dimensão Mês (Jan - Dez). Como estas colunas de entrada sempre são mapeadas
para os mesmos meses, é possível inserir os nomes de elementos diretamente na
planilha de processamento.
Os nomes de elementos devem corresponder exatamente às ortografias na
dimensão. É possível evitar nomes com erros de ortografia copiando-os da janela
Editor de Subconjuntos.
As etapas a seguir ilustram como copiar nomes de elementos da janela Editor de
Subconjuntos.

Procedimento
1. Abra o Server Explorer.
2. Clique duas vezes na dimensão Mês.
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3.
4.
5.
6.

A janela Editor de Subconjuntos se abre.
Selecione os doze meses Jan - Dez na área de janela em Árvore.
Clique em Editar, Selecionar Elementos, Horizontal.
Retorne à planilha de processamento.
Clique com o botão direito do mouse na célula D3 e clique em Colar.
O TM1 cola os nomes de elementos horizontalmente, começando na célula D3.

Convertendo Usando um Cubo de Consulta
A coluna B, a segunda coluna de entrada, fornece os códigos que identificam as 21
regiões nas quais os modelos de carros são vendidos. Por exemplo, R54 representa
Argentina. Para converter estes códigos em nomes de elementos, você tem duas
opções:
v Criar uma fórmula SE aninhada. Conforme a lista de códigos aumenta, isto se
torna uma opção enfadonha.
v Criar um cubo bidimensional que sirva como um cubo de consulta para os
nomes de regiões e, em seguida, recuperar os nomes usando uma fórmula DBR.
Criaremos um cubo de consulta chamado Translate, que contém duas dimensões,
CódigosReg e NomeReg.

Importando Nomes Exclusivos
Usando o TurboIntegrator, é possível criar uma dimensão cujos elementos sejam
valores exclusivos de uma coluna de entrada. Neste exemplo, a segunda coluna é
price.cma.

Procedimento
1. Abra o Server Explorer.
2. Na área de janela em Árvore, clique com o botão direito do mouse em
Processos e clique em Criar Novo Processo.
A caixa de diálogo TurboIntegrator se abre.
3. Especifique um tipo de origem de dados ASCII.
4. Clique no botão Navegar do Nome da Origem de Dados e navegue para o
arquivo price.cma no diretório \install_dir\Pdata.
5. Clique na guia Variáveis.
6. Especifique um tipo de Conteúdo de Ignorar para todas as colunas, exceto
para a que fornece os códigos que você deseja importar. Neste exemplo, a
coluna 2 (identificada por um valor de amostra de R54) fornece os códigos
que você deseja importar.
7. Clique na guia Mapas.
8. Especifique Nenhuma Ação nas seções Ação de Cubo e Ação de Dados da
subguia Cubos.
9. Clique na subguia Dimensões e faça o seguinte:
v Digite Translate no campo Dimensão.
v Selecione Criar da lista Ação.
v Selecione Numérico da lista Tipo de Elemento.
10. Clique em Arquivo, Salvar e salve o processo como
create_RegCodes_dimension.
11. Clique em Arquivo, Executar para criar a dimensão CódigosReg.
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Resultados
CódigosReg agora está disponível como uma dimensão no Server Explorer.

Criando uma Dimensão NomeReg
Siga estas etapas para criar a dimensão NomeReg com um único elemento de
sequência.

Procedimento
1. Abra o Server Explorer.
2. Na área de janela em Árvore, clique com o botão direito do mouse em
Dimensões e clique em Criar Nova Dimensão.
O Editor de Dimensão se abre.
3. Clique em Editar, Inserir Elemento.
A caixa de diálogo Inserção de Elemento de Dimensão se abre.
4. Digite Nome no campo Nome de Elemento.
5. Selecione Sequência da lista Tipo de Elemento.
6. Clique em Adicionar.
O elemento Nome agora é aberto como um elemento de sequência.
7. Clique em OK.
8. Clique em Editar, Salvar e salve a dimensão como NomeReg.

Criando o Cubo Translate
Siga estas etapas para criar o cubo Translate.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse em Cubos no Server Explorer, e clique
em Criar Novo Cubo.
A janela Criando Cubo se abre.
2. Digite Translate no campo Nome do Cubo.
3. Na caixa Dimensões Disponíveis, clique duas vezes em CódigosReg.
CódigosReg é movido para a caixa Dimensões no novo cubo.
4. Na caixa Dimensões Disponíveis, clique duas vezes em NomeReg.
NomeReg é movido para a caixa Dimensões no novo cubo.
5. Clique em OK para salvar o cubo bidimensional Translate.

Preenchendo o Cubo Translate
Usando o Cube Viewer, agora é possível inserir os nomes de regiões
correspondentes para os códigos de regiões.
As etapas a seguir ilustram como preencher o cubo Translate com nomes de
regiões.

Procedimento
1. Na área de janela em Árvore da janela Server Explorer, clique duas vezes em
Translate.
O Cube Viewer se abre.
2. Pressione F9 para ver os elementos em cada dimensão do cubo Translate.
3. Insira os nomes de regiões que correspondem aos códigos de regiões, usando a
tabela como seu guia.
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CódigoReg

Nome

R54

Argentina

R32

Bélgica

R55

Brasil

R1B

Canadá

R56

Chile

R45

Dinamarca

R33

França

R49

Alemanha

R44

Grã-Bretanha

R30

Grécia

R353

Irlanda

R39

Itália

R352

Luxemburgo

R52

México

R31

Países Baixos

R47

Noruega

R351

Portugal

R34

Espanha

R46

Suécia

R1A

Estados Unidos

R598

Uruguai

4. Clique em Arquivo, Fechar para retornar ao Server Explorer.
5. No Server Explorer, clique em Arquivo, Salvar Todos os Dados para salvar os
valores de célula.

Criando a Fórmula DBR
Agora é possível criar uma fórmula DBR que recupera nomes de regiões para cada
código de região lido na planilha de processamento.
Nota: Você deve usar fórmulas DBR, não fórmulas DBRW, nas planilhas de
processamento.

Procedimento
1. Na planilha de processamento, clique na célula B3.
2. Clique em TM1 > Editar fórmula.
A barra Editar Fórmula se abre.
3. Clique em DB Ref.
A caixa de diálogo Selecionar Cubo se abre.
4. Clique em Selecionar.
Uma caixa de diálogo diferente Selecionar Cubo se abre.
5. Selecione local:Translate e clique em OK.
O TM1 assume corretamente que o elemento da dimensão CódigosReg está na
célula B1, mas não pode localizar um elemento para NomeReg e mostra-o
como indefinido.
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6. Clique em NomeReg.
O Editor de Subconjuntos se abre.
7. Selecione o elemento Nome e clique em OK.
O campo nomereg agora exibe Selecionado.
8. Clique em OK na caixa de diálogo Editar Referência a Translate.
A barra Editar Fórmula agora exibe a fórmula completa:
=DBR("local:Translate", $B$1, "Name")

Esta fórmula retorna o valor do cubo Translate localizado na interseção do
elemento Códigosreg na célula B1 e do elemento Nome de Nomereg.
9. Clique em OK para inserir a fórmula na célula B3.

Resultados
A célula B3 agora exibe Argentina, que é a região correta para o código R54.

Criando Fórmulas Database Send (DBS)
É possível criar fórmulas DBS que enviam valores de dados numéricos para o cubo
porque:
v Você converteu códigos que são mapeados para elementos na dimensão
Actvsbud.
v Você converteu códigos que são mapeados para elementos na dimensão Região.
v Você mapeou vários valores dos dados para seus meses apropriados.
Insira as fórmulas DBS em uma linha abaixo das linhas contendo os dados e
instruções de mapeamento. Não insira-as na primeira linha, porque elas serão
sobrescritas conforme o TM1 lê registros na planilha de processamento.

Procedimento
1. Clique na célula D4, uma célula vazia que armazenará a primeira fórmula
DBS.
2. Clique em TM1 > Editar fórmula.
A barra Editar Fórmula se abre.
3. Clique em DB Send.
O TM1 solicita que você selecione o valor a ser enviado para o cubo.
4. Clique duas vezes na célula D1, que contém o valor de célula Jan.
O TM1 solicita que você selecione o tipo de referência de célula.
5. Clique em Coluna Rel.
A fórmula DBS sempre faz referência à linha 1, mas a referência de coluna
será relativa ao local da fórmula.
O TM1 solicita que você indique o tipo de dado na célula.
6. Clique em Numérico.
A caixa de diálogo Selecionar Cubo solicita que você selecione o cubo a ser
preenchido.
7. Clique em Selecionar.
Uma caixa de diálogo diferente Selecionar Cubo se abre.
8. Selecione o cubo local:SalesCube e clique em OK.
A caixa de diálogo Editar Referência ao Cubo é exibida com a maioria das
instruções de mapeamento para o valor (célula D1) a ser enviado para o cubo.
A célula A3 fornece um elemento na dimensão Actvsbud.
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v A célula B1 fornece um elemento na dimensão Região.
v A célula C1 fornece um elemento na dimensão Modelo.
v A célula D3 fornece um elemento na dimensão Mês.
Para concluir o mapeamento, é necessário identificar um elemento para a
dimensão Conta1. Price.cma contém valores de preços, portanto, todas as
fórmulas DBS devem ser mapeadas para o elemento de preço.
9. Clique em conta1.
O Editor de Subconjuntos se abre.
10. Selecione Preço e clique em OK.
O campo conta1 da caixa de diálogo Editar Referência ao Cubo agora exibe
Selecionado.
11. Clique em OK.
A barra Editar Fórmula exibe a função DBS gerada:
DBS(D$1,"local:SalesCube",$A$3,$B$3,$C$1,"Price",D$3)

Para obter uma explicação completa da fórmula, consulte “Sintaxe de DBS”.
12. Clique em OK para colocar esta fórmula na planilha de processamento.
13. Copie a fórmula em D3 para o intervalo E3:O3.
14. Salve a planilha PriceProcessing.

Sintaxe de DBS
A função DBS usa a seguinte sintaxe:
DBS (value, server:cube, e1, e2[,...en]):
Argumento

Descrição

valor

Valor numérico enviado para o cubo.

servidor:cubo

O nome do cubo que recebe o valor enviado. O nome do cubo deve
ser prefixado com o nome do servidor no qual o cubo reside, por
exemplo, sdata:SalesCube.

e1,...en

Elementos que identificam o local da célula no cubo que recebe o
valor. Especifique os argumentos do elemento na ordem de
dimensão. Por exemplo, e1 deve ser um elemento da primeira
dimensão do cubo, e2 deve ser um elemento da segunda dimensão
do cubo.

Processando uma Origem de Dados em um Cubo
Depois de criar uma planilha de processamento, é possível processar dados em um
cubo.
Se você tiver concluído os exercícios nesta seção, saberá que a planilha
PriceProcessing processa valores de preços no cubo SalesCube.
Não é possível usar uma planilha de processamento para gravar valores em células
do cubo que são calculadas por regras, pois você não pode editar valores de
células derivados de regras.
v Primeiro, é necessário verificar se os valores de Preço em SalesCube não são
derivados por regras.
v Em seguida, é possível processar uma origem de dados em um cubo.

Capítulo 6. Importando Dados com Planilhas de Processamento

111

Procedimento
1.
2.
3.
4.

Abra o Server Explorer.
Clique duas vezes no cubo SalesCube.
Verifique se existe uma regra anexada ao cubo. Se não, passe para a etapa 8.
Se uma regra estiver anexada, abra a regra no Editor de Regras.

5. Examine a regra para verificar se Preço é calculado por regras.
Nota: Observe que a regra inclui a seguinte instrução, que calcula o valor
para Preço nos níveis numérico e consolidado:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

Esta instrução calcula o valor para Preço nos níveis numérico e consolidado.
6. Insira um sinal numérico (#) no início das duas instruções para desativar o
cálculo de Preço.
#[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);#C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

7. Salve a regra.
Agora é possível usar a planilha de processamento para processar o arquivo
de origem Price.cma em SalesCube.
8. Se nenhuma regra for anexada, abra a planilha de processamento que contém
as fórmulas DBS e todas as instruções de mapeamento.
Se você seguiu os exemplos anteriores nesta seção, abra a planilha de
processamento PriceProcessing.
9. Feche as outras planilhas.
10. Clique em TM1 > Dados do processo > Processo.
A caixa de diálogo Selecionar Cubo, ODBC ou Arquivo Simples se abre.
11. Clique em Arquivo Simples.
A caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Entrada se abre.
12. Selecione o arquivo fonte Price.cma e clique em OK.
O TM1 processa o arquivo de origem. Durante o processo, é exibida uma
barra de progresso.
O TM1 lê sequencialmente cada registro do arquivo de origem na primeira
linha da planilha de processamento. A planilha de processamento é
recalculada após a leitura de cada registro, e as fórmulas DBS enviam os
valores na primeira linha para a célula apropriada do cubo.
13. Navegue em SaleCube e observe que os valores de Preço foram atualizados
pelos valores em Price.cma.
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Capítulo 7. Controlando o Acesso a Objetos do TM1
Esta seção descreve como é possível limitar o acesso a objetos em um servidor IBM
Cognos TM1 para todas as instalações do IBM Cognos TM1, independentemente
do método de autenticação.

Designando Direitos de Segurança a Grupos
É possível designar a segurança em nível de objeto para qualquer grupo de
usuários não administrativos no TM1. Ao designar direitos de segurança a grupos,
é possível controlar o acesso de um usuário a objetos do TM1.
Nota: Não é possível designar direitos de segurança para os grupos ADMIN,
DataAdmin ou SecurityAdmin. Os direitos para estes grupos são predefinidos e
aparecem desativados na caixa de diálogo Designações de Segurança do TM1.
Observe também que apenas as versões em inglês das entradas de nível de
segurança são aceitas. As palavras-chave a seguir devem ser usadas conforme
listadas aqui ao inserir níveis de segurança manualmente no cubo de controle de
segurança da célula do TM1.
Os direitos de segurança em nível de objeto para grupos do TM1 são:
v Admin - O grupo tem acesso completo a um cubo, elemento, dimensão ou outro
objeto.
v Lock - O grupo pode visualizar e editar um cubo, elemento, dimensão ou outro
objeto e pode bloquear permanentemente objetos para evitar que sejam
atualizados por outros usuários.
v Read - O grupo pode visualizar um cubo, elemento, dimensão, processo ou
tarefa de organização de processos, mas não pode executar operações no objeto.
v Reserve - O grupo pode visualizar e editar um cubo, elemento, dimensão ou
outro objeto, e pode reservar temporariamente objetos para evitar que sejam
atualizados por outros usuários.
Write - O grupo pode visualizar e atualizar um cubo, elemento, dimensão,
processo ou tarefa de organização de processos.
v None - O grupo não pode ver um cubo, elemento, dimensão, processo ou tarefa
de organização de processos, e não pode executar operações no objeto.

v

A tabela a seguir descreve os direitos de segurança que podem ser designados a
grupos.
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Privilégio

Objeto

Descrição

Admin

Cubo

Os membros do grupo podem ler, gravar, reservar, bloquear
e excluir o cubo. Eles podem salvar visualizações públicas do
cubo. Eles também podem conceder direitos de segurança a
outros usuários para este objeto.

Elemento

Os membros do grupo podem acessar, atualizar, reservar,
bloquear e excluir o elemento. Eles também podem conceder
direitos de segurança a outros usuários para este objeto.

Dimensão

Os membros do grupo podem incluir, remover e reordenar
elementos na dimensão e podem reservar ou bloquear a
dimensão. Eles podem salvar subconjuntos públicos de
dimensões. Eles também podem conceder direitos de
segurança a outros usuários para este objeto.

Aplicativo

Os membros do grupo podem ver o aplicativo, usar
referências no aplicativo e criar referências públicas e
particulares no aplicativo.
Quando um grupo tiver privilégio Admin para um aplicativo,
os membros do grupo poderão configurar privilégios de
segurança para todas as referências e subaplicativos no
aplicativo para outros grupos, mas não para seu próprio
grupo.

Referência
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Os membros do grupo podem usar a referência, bem como
atualizar ou excluir a referência. Eles podem publicar
referências particulares e fazer com que referências públicas
se tornem particulares.

Privilégio

Objeto

Descrição

Lock

Cubo

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

Elemento

Os membros do grupo têm todos os privilégios indicados
pela permissão Write e também podem bloquear o elemento.
Quando um elemento é bloqueado, ninguém pode atualizar
células do cubo identificadas pelo elemento
O bloqueio pode ser removido apenas por usuários que têm
direitos Admin para o elemento.
Os bloqueios permanecem no local após o encerramento do
servidor remoto.

Dimensão

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

Capítulo 7. Controlando o Acesso a Objetos do TM1

115

116

TM1 for Developers

Privilégio

Objeto

Descrição

Read

Cubo

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

Elemento

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

Dimensão

Os membros do grupo podem ver os elementos em uma
dimensão, mas não podem incluir, remover ou reordenar os
elementos.

Processo

Os membros do grupo podem ver o processo no Server
Explorer e podem executar manualmente o processo, mas
não podem editá-lo.
Nota: Os privilégios designados a processos são ignorados
quando um processo é executado a partir de uma tarefa de
organização de processos.

Tarefa de
Organização de
Processos

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

Aplicativo

Os membros do grupo podem ver o aplicativo e usar
referências públicas no aplicativo para o qual eles têm pelo
menos o privilégio Read. Eles podem criar referências
particulares no aplicativo e também criar subaplicativos
particulares

Referência

Os membros do grupo podem abrir a referência, mas não
podem atualizá-la no aplicativo. No entanto, os membros do
grupo podem executar uma operação "salvar como" para
salvar uma nova versão particular da referência.

Privilégio

Objeto

Descrição

Reserve

Cubo

Os membros do grupo têm todos os privilégios indicados
pela permissão Write 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 possuem direitos Admin para o cubo.
Uma reserva expira automaticamente quando o usuário da
reserva é desconectado do servidor remoto ou quando o
servidor é encerrado.

Elemento

Os membros do grupo têm todos os privilégios indicados
pela permissão Write e também podem reservar o elemento
para evitar que outros usuários atualizem as células do cubo
identificadas pelo elemento. A reserva pode ser removida
pelo usuário que reservou o elemento ou por usuários que
possuem direitos Admin para o elemento.
Uma reserva expira automaticamente quando o usuário da
reserva é desconectado do servidor remoto ou quando o
servidor é encerrado.

Dimensão

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

Write

Cubo

Os membros do grupo podem ler e atualizar células. Eles
podem salvar visualizações de cubo particulares. O privilégio
de acesso Write não é aplicável a células identificadas por
elementos consolidados ou a células derivadas de regras.

Elemento

Os membros do grupo podem ler e atualizar as células
identificadas pelo elemento e editar atributos do elemento.

Dimensão

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

Objeto

Descrição

None

Cubo

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

Elemento

Os membros do grupo não podem ver o elemento no Editor
de Subconjuntos ou no Editor de Dimensão, e não podem
ver as células identificadas pelo elemento ao navegar em um
cubo.

Dimensão

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

Processo

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

Tarefa de
Organização de
Processos

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

Aplicativo

Os membros do grupo não podem ver o aplicativo ou seu
conteúdo no Server Explorer.

Referência

Os membros do grupo não podem ver a referência no Server
Explorer.

Interação de Diferentes Direitos de Segurança do Objeto
Se você aplicar diferentes direitos de segurança aos objetos que identificam uma
célula de dados, o TM1 aplicará o direito de segurança mais restritivo à célula.

Cenário 1
Suponha que você designe a um usuário o acesso Read ao cubo SalesCube e o
acesso Write aos elementos neste cubo. Neste cenário, o acesso Read do cubo
substitui o acesso Write dos elementos, e o usuário pode visualizar dados do cubo
mas não pode atualizá-los.

Cenário 2
O cubo SalesPriorCube contém as seguintes dimensões:
v Actvsbud
v Região
v Modelo
v Conta1
v Mês
Suponha que um usuário tenha acesso Write ao cubo SalesPriorCube, acesso Read a
todos os elementos na dimensão Actvsbud e acesso Write a todos os elementos nas
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outras dimensões. Os elementos na dimensão Actvsbud identificam cada célula no
cubo e, portanto, o usuário não pode atualizar dados do cubo.

Cenário 3
É possível alterar os direitos de segurança para cubos e dimensões. Quando os
grupos tiverem direitos de segurança para um cubo, esses direitos serão aplicáveis
a todas as dimensões no cubo, a menos que você restrinja ainda mais o acesso para
dimensões ou elementos específicos.
Suponha que você deseje que vários grupos regionais de usuários leiam todos os
dados no cubo SalesPriorCube. Também deseja que cada grupo atualize dados em
sua própria região. Por exemplo, você deseja que a equipe de vendas no grupo
América do Norte atualize dados da América do Norte.
Para implementar este esquema de segurança, você pode:
v Criar grupos que reflitam regiões de vendas.
v Incluir usuários nos grupos apropriados.
v Conceder a cada grupo regional acesso Write ao cubo SalesPriorCube.
v Conceder ao grupo América do Norte acesso Read aos elementos que não
refletem dados para a região América do Norte.
Os dados de amostra do TM1 refletem este esquema de segurança. Usr1 está no
grupo América do Norte, que possui acesso Write aos dados associados às áreas na
região da América do Norte, e acesso Read aos dados associados às áreas em outras
regiões.

Protegendo Cubos
É possível aprimorar ou restringir o acesso de um grupo a cubos individuais. Ao
criar um novo cubo, inicialmente, outros grupos têm acesso None ao novo cubo. É
necessário designar direitos de segurança ao novo cubo para outros grupos.

Designando Direitos de Segurança para Cubos
Siga estas etapas para designar direitos de segurança para um cubo.

Procedimento
1. Abra o Server Explorer.
2. Selecione o ícone Cubos para o servidor com o qual você está trabalhando.
3. Clique em Cubos, Designações de Segurança.
A caixa de diálogo Designações de Segurança do TM1 se abre.
4. Clique na célula na interseção do nome do cubo e do nome do grupo para os
quais você deseja designar direitos.
É possível designar direitos para vários cubos ou para vários grupos,
selecionando um intervalo de células. Para selecionar um intervalo de células,
clique em uma célula para estabelecer o início do intervalo, mantenha
pressionada a tecla Shift e clique mais abaixo na coluna ou linha para
estabelecer o final do intervalo.
5. Selecione o nível de acesso que você deseja designar.
O nome do privilégio de acesso designado é exibido na célula.
6. Clique em OK.
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Reservando e Liberando Cubos
Quando um usuário reserva um cubo, esse usuário ganha direitos exclusivos para
atualizar os dados no cubo. Outros usuários não podem atualizar os dados do
cubo até que o cubo seja liberado. Um cubo pode ser liberado pelo usuário que o
reservou ou por um usuário que possui direitos Admin para esse cubo.
É recomendável reservar um cubo como uma maneira de congelar
temporariamente seus dados. Uma reserva expira automaticamente quando o
usuário da reserva é desconectado do servidor remoto ou quando o servidor é
encerrado.

Procedimento
1. Abra o Server Explorer.
2. Selecione o cubo que você deseja reservar.
3. Clique em Cubo, Segurança, Reservar.
Para liberar um cubo:
4. Siga as Etapas 1 e 2 para reservar um cubo.
5. Clique em Cubo, Segurança, Liberar.

Bloqueando e Desbloqueando um Cubo
Quando um cubo é bloqueado, os usuários não podem atualizar os dados do cubo
ou desbloquear o cubo, a menos que sejam membros do grupo Admin padrão. Os
membros de grupos definidos pelo usuário que têm direitos de Admin não são
capazes de desbloquear o cubo. O desbloqueio de um cubo é restrito aos membros
do grupo Admin (ou DataAdmin) padrão.
É recomendável bloquear um cubo como uma maneira de arquivar
permanentemente seus dados. Os bloqueios permanecem no local após o
encerramento de um servidor.

Procedimento
1. Abra o Server Explorer.
2. Selecione o cubo que você deseja bloquear.
3. Clique em Cubo, Segurança, Bloquear.
Para desbloquear um cubo:
4. Siga as Etapas 1 e 2 para bloquear um cubo.
5. Clique em Cubo, Segurança, Desbloquear.

Protegendo Elementos
É possível aprimorar ou restringir o acesso de um grupo a elementos individuais
usando a caixa de diálogo Designações de Segurança de Elementos.

Designando Direitos de Segurança para Elementos
Siga estas etapas para designar direitos de segurança para elementos.

Procedimento
1. Abra o Server Explorer.
2. Selecione a dimensão com a qual você deseja trabalhar.
3. Clique em Dimensão, Segurança, Designações de Segurança de Elementos.
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É exibida a caixa de diálogo Designações de Segurança do TM1.
4. Clique na célula na interseção do nome de elemento e do nome do grupo.
É possível designar direitos para vários elementos ou para vários grupos,
selecionando um intervalo de células. Para selecionar um intervalo de células,
clique em uma célula para estabelecer o início do intervalo, mantenha
pressionada a tecla Shift e clique mais abaixo na coluna ou linha para
estabelecer o final do intervalo.
5. Selecione o nível de acesso que você deseja designar.
O nome do privilégio de acesso designado é exibido na célula.
6. Clique em Salvar ou em OK.
Nota: Se você clicar em Salvar, é possível continuar designando direitos de
segurança a diferentes elementos. É possível acessar elementos em outras
dimensões, selecionando uma dimensão no campo Selecionar Dimensão.

Interação de Direitos de Segurança para Elementos Folha e
Consolidados
É possível configurar diferentes níveis de segurança para um elemento consolidado
e os elementos folha que pertencem à consolidação.
Por exemplo, a dimensão Região nos dados de amostra possui a seguinte
hierarquia de elementos:
América do Norte

n Canadá
n México
n Estados Unidos

Suponha que Usr4 tenha acesso Read ao elemento folha Canadá e acesso None ao
elemento consolidado América do Norte. Usr4 pode ver os dados identificados
pelo elemento Canadá, mas não pode ver os dados consolidados identificados pelo
elemento América do Norte.

Reservando e Liberando Elementos
Quando um usuário reserva um elemento, esse usuário ganha direitos exclusivos
para atualizar os dados identificados por esse elemento. Outros usuários não
podem atualizar os dados do elemento até que o elemento seja liberado. Um
elemento pode ser liberado pelo usuário que o reservou ou por um usuário que
possui direitos Admin para esse elemento.
É recomendável reservar um elemento como uma maneira de congelar
temporariamente os dados que ele identifica. Uma reserva expira automaticamente
quando o usuário da reserva é desconectado do servidor remoto ou quando o
servidor é encerrado.

Procedimento
1. Abra o Server Explorer.
2. Clique duas vezes na dimensão com a qual você deseja trabalhar.
É exibido o Editor de Subconjuntos.
3. Selecione o elemento que você deseja reservar.
4. Clique em Editar, Segurança, Reservar.
Para liberar um elemento:
5. Siga as Etapas 1 a 3 para reservar um elemento.
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6. Clique em Editar, Segurança, Liberar.

Bloqueando e Desbloqueando um Elemento
Quando um usuário bloqueia um elemento, apenas os usuários que possuem
direitos Admin para esse elemento podem atualizar os dados que ele identifica.
Mesmo o usuário que bloqueia o elemento não pode atualizar seus dados, a menos
que ele tenha direitos Admin para esse elemento.
É recomendável bloquear um elemento como uma maneira de arquivar
permanentemente os dados que ele identifica. Os bloqueios permanecem no local
após o encerramento do servidor remoto.

Procedimento
1. Abra o Server Explorer.
2. Clique duas vezes na dimensão com a qual você deseja trabalhar.
É exibido o Editor de Subconjuntos.
3. Selecione o elemento que você deseja bloquear.
4. Clique em Editar, Segurança, Bloquear.
Para desbloquear um elemento:
5. Siga as Etapas 1 a 3 para bloquear um elemento.
6. Clique em Editar, Segurança, Desbloquear.

Protegendo Células
A segurança em nível de célula é aplicável a uma célula especificada e substitui as
demais seguranças do TM1. A segurança em nível de célula requer:
v Criação de um cubo de controle de segurança da célula que contenha um
subconjunto das dimensões de um cubo cuja segurança em nível de célula você
configura.
v Configuração de segurança para as células apropriadas no cubo de controle de
segurança, designando direitos de segurança para grupos de segurança do TM1.
Nota: Para que a segurança em nível de elemento seja aplicada a uma célula,
nenhum direito de segurança pode ser designado a qualquer grupo de segurança
do TM1 para a célula. A segurança em nível de célula substitui a segurança em
nível de elemento, portanto, a segurança em nível de célula para a célula deve ser
indefinida.
A segurança em nível de célula é aplicável a elementos folha e, geralmente, não é
aplicável a consolidações, embora seja possível usar os direitos de segurança None e
Read para controlar a exibição ou edição de consolidações.

Criando um Cubo de Controle de Segurança de Célula
Siga estas etapas para criar um cubo de controle de segurança de célula.

Procedimento
1. No TM1 Architect ou no TM1 Perspectives, clique com o botão direito no cubo
para o qual se deseja definir a segurança em nível de célula e, em seguida,
selecione Segurança,Criar cubo de segurança da célula.
O TM1 cria automaticamente um cubo de controle de segurança usando o
formato de nomenclatura }CellSecurity_CubeName, em que CubeName é o nome
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do cubo selecionado. Por exemplo, se você selecionou o cubo SalesCube, o TM1
criará o cubo de controle de segurança }CellSecurity_SalesCube.
O TM1 inclui as dimensões do cubo original requerido para a configuração da
segurança no cubo de controle de segurança recém-criado e, além disso, a
dimensão }Groups é incluída como a última dimensão no novo cubo.
2. Clique em Visualizar, Exibir Objetos de Controle, se os cubos de controle
ainda não estiverem visíveis.
O TM1 exibe o novo cubo de controle de segurança juntamente com o cubo
original.

Cubo de
controle
de segurança
da célula

Cubo original

Para aplicar segurança a células no cubo de controle de segurança, pelo grupo
de segurança do TM1:
3. Abra o cubo de controle de segurança recém-criado ao clicar duas vezes no
cubo de controle de segurança, por exemplo,

4. Clique em Recalcular
para exibir os grupos de controle de segurança, ou
clique em Opções, Recálculo Automático.
5. Expanda as linhas para exibir as células às quais você deseja designar direitos
de segurança.
Nota: Lembre-se, a segurança em nível de célula é aplicável a elementos folha.
6. Insira o nível de segurança nas células do cubo para designar direitos de
segurança por grupo de usuários.
Para obter detalhes, consulte “Designando Direitos de Segurança a Grupos” na
página 113.
Por exemplo, os meses no segundo trimestre para o grupo Inspetores têm a
segurança designada como None.
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7. Feche o cubo de controle de segurança.
8. Salve a visualização.
9. Teste os níveis de segurança, efetuando login como um usuário que é membro
do grupo de segurança afetado e visualizando o cubo para o qual você
configurou a segurança.

Usando Regras para Definir a Segurança em Nível de Célula
No cubo de controle de segurança, é possível usar regras do TM1 para aplicar a
segurança em nível de célula em vez de inserir direitos de segurança em células do
cubo de controle de segurança.
Para obter mais informações sobre como usar regras para aplicar a segurança de
nível de célula, consulte o TM1 Operations.
Suponha que deseja criar uma regra para aplicar segurança em nível de célula no
cubo }CellSecurity_SalesCube. A regra a seguir impede que usuários no grupo
Inspetores visualizem células identificadas pelo elemento Grécia.
[’Greece’,’Inspectors’] = S:’NONE’;

Nota: Certifique-se de que os nomes de grupos de segurança sejam exclusivos e
outras dimensões ou elementos não usem o mesmo nome.
Os benefícios de usar regras para implementar segurança são:
v O usuário não insere direitos de segurança em células no cubo de controle de
segurança, economizando tempo de entrada de dados.
v Como o TM1 não armazena valores de regras na memória nem salva-os em
disco, você reduz o consumo de memória e o armazenamento em disco.

Protegendo Dimensões
É possível aprimorar ou restringir o acesso de um grupo a dimensões individuais.
Por padrão, a segurança do TM1 controla as dimensões no servidor IBM Cognos
TM1, conforme a seguir:
v Somente os membros dos grupos ADMIN e DataAdmin podem criar e excluir
dimensões no servidor TM1.
v Os grupos com acesso Read a uma dimensão podem visualizar atributos de
dimensão e de elemento por meio do Server Explorer, mas não podem editar
valores de atributos.
v Inicialmente, outros grupos possuem acesso None a novas dimensões.
v Quando nenhuma segurança tiver sido designada a um elemento em uma
dimensão, os grupos terão acesso Write aos novos elementos nessa dimensão.
v Ao designar direitos de segurança a pelo menos um elemento em uma dimensão,
os grupos possuem acesso None aos novos elementos nessa dimensão. Os
elementos existentes mantêm seu acesso original (Write), a menos que você
altere esse acesso.
Nota: Se você alterar a segurança em uma dimensão e quiser redefinir essa
segurança de acordo com a configuração padrão (os grupos têm acesso de Write
aos novos elementos incluídos na dimensão), encerre o servidor TM1 e exclua
manualmente o arquivo }ElementSecurity<dimname>.cub.
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Designando Direitos de Segurança para Dimensões
Siga estas etapas para designar direitos de segurança para uma dimensão.

Procedimento
1. Abra o Server Explorer.
2. Selecione o ícone Dimensões para o servidor com o qual você está trabalhando.
3. Clique em Dimensões, Designações de Segurança.
É exibida a caixa de diálogo Designações de Segurança do TM1.
4. Clique na célula na interseção do nome da dimensão e do nome do grupo.
É possível designar direitos para várias dimensões ou para vários grupos,
selecionando um intervalo de células. Para selecionar um intervalo de células,
clique em uma célula para estabelecer o início do intervalo, mantenha
pressionada a tecla Shift e clique mais abaixo na coluna ou linha para
estabelecer o final do intervalo.
5. Selecione o nível de acesso que você deseja designar.
O nome do privilégio de acesso designado é exibido na célula.
6. Clique em OK.

Reservando e Liberando Dimensões
Quando um usuário reserva uma dimensão, esse usuário ganha direitos exclusivos
para incluir, remover e reordenar elementos nessa dimensão. Outros usuários não
podem modificar a dimensão, até que ela seja liberada. Uma dimensão pode ser
liberada pelo usuário que a reservou ou por um usuário que possui direitos Admin
para essa dimensão.
É recomendável reservar uma dimensão antes de redefini-la. Uma reserva expira
automaticamente quando o usuário da reserva é desconectado do servidor remoto
ou quando o servidor é encerrado.

Procedimento
1. Abra o Server Explorer.
2. Selecione a dimensão com a qual você deseja trabalhar.
3. Clique em Dimensão, Segurança, Reservar.
Para liberar uma dimensão:
4. Siga as Etapas 1 e 2 para reservar uma dimensão:
5. Clique em Dimensão, Segurança, Liberar.

Bloqueando e Desbloqueando uma Dimensão
Quando um usuário clica em uma dimensão, apenas os usuários que possuem
direitos Admin para essa dimensão podem incluir, remover ou reordenar elementos
nessa dimensão. Mesmo o usuário que bloqueia a dimensão não pode modificá-la,
a menos que ele tenha direitos Admin para essa dimensão.
É recomendável bloquear uma dimensão se você desejar o controle exclusivo de
sua definição.

Procedimento
1. Abra o Server Explorer.
2. Selecione a dimensão com a qual você deseja trabalhar.
3. Clique em Dimensão, Segurança, Bloquear no menu pop-up.
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Para liberar uma dimensão:
4. Siga as Etapas 1 e 2 para bloquear uma dimensão.
5. Clique com o botão direito do mouse e clique em Dimensão, Segurança,
Desbloquear.

Protegendo Processos
É possível aprimorar ou restringir o acesso de um grupo a processos individuais
do TurboIntegrator.
Nota: O TM1 ignora os direitos de segurança designados aos processos do Turbo
Integrator ao exdcutar um processo a partir de uma tarefa de organização de
processos. Os direitos de segurança atribuídos à tarefa de organização de processos
determinam a capacidade de um grupo para executar um processo a partir de uma
tarefa de organização de processos. Por exemplo, se um grupo tiver o acesso None a
Process1, mas o acesso Read a uma tarefa de organização de processos que inclua
Process1, o grupo poderá executar Process1 a partir da tarefa de organização de
processos.

Atribuindo Direitos de Segurança para Processos
Siga estas etapas para atribuir direitos de segurança para um processo.

Procedimento
1. Abra o Server Explorer.
2. Selecione o ícone Processos para o servidor com o qual você está trabalhando.
3. Clique em Processos, Designações de Segurança.
A caixa de diálogo Designações de Segurança do TM1 se abre.
4. Clique na célula na interseção do nome do processo e do nome do grupo.
É possível atribuir direitos para vários processos ou para vários grupos,
selecionando várias células.
Para selecionar um intervalo de células adjacentes, clique em uma célula para
estabelecer o início do intervalo, mantenha pressionada a tecla Shift e clique
mais abaixo na coluna ou linha para estabelecer o final do intervalo.
Para selecionar várias células não adjacentes, mantenha pressionada a tecla
CTRL e clique em cada célula.
5. Selecione o nível de acesso que você deseja designar.
O nome do privilégio de acesso designado é exibido na(s) célula(s).
6. Clique em OK.

Permitindo que Processos Modifiquem Dados de Segurança
A opção Acesso de segurança do TM1 controla se um processo tem permissão
para modificar dados de segurança no script do processo. Apenas membros dos
grupos ADMIN e SecurityAdmin podem configurar esta opção. Esta opção é
configurada em uma base processo a processo a partir do menu Processo no Server
Explorer.
Quando a opção Acesso à Segurança é ativada para um processo:
v Os membros do grupo DataAdmin não podem editar editar o processo, porque
ele pode conter scripts que podem modificar a segurança do TM1.
v Apenas membros no grupo completo ADMIN podem editar um processo após a
ativação da opção Acesso à Segurança.
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v Membros do grupo SecurityAdmin podem visualizar processos e ativar e
desativar esta opção, mas nunca podem editar o conteúdo de um processo.
v A opção Visualizar no menu Processo torna-se disponível para permitir que
usuários nos grupos DataAdmin e SecurityAdmin visualizem processos em
modo somente leitura.
Para obter mais detalhes sobre os grupos ADMIN, SecurityAdmin e DataAdmin,
consulte o TM1 Operations.

Ativando a Opção Acesso à Segurança para um Processo
Por padrão, a opção Acesso à Segurança é desativada para qualquer novo
processo. Se você desejar permitir que um novo processo modifique a segurança
do TM1, precisará ativar manualmente a opção Acesso à Segurança para esse
processo.

Procedimento
1. No Server Explorer, selecione um processo.
2. Clique em Processo, Acesso à Segurança.
Um visto próximo à opção Acesso à Segurança indica que o TM1 permitirá que
o processo selecionado modifique dados de segurança.
Nota: Se você tiver feito upgrade para o TM1 9.4 ou posterior a partir de um
banco de dados anterior do TM1, a opção Acesso de segurança será
automaticamente ativada para todos os processos do TM1 existentes. Isto
permite que os processos existentes continuem em execução, sem ser necessário
que você configure individualmente a opção Acesso à Segurança para cada
processo.

Visualizando um Processo em Modo Somente Leitura
Quando a opção Acesso à Segurança for ativada para um processo, os usuários
nos grupos DataAdmin e SecurityAdmin poderão visualizar o processo apenas em
modo somente leitura.

Procedimento
1. No Server Explorer, selecione um processo.
2. Clique com o botão direito do mouse no processo e clique em Visualizar.
O processo é exibido em modo somente leitura.

Protegendo Tarefas de Organização de Processos
É possível aprimorar ou restringir o acesso de um grupo a tarefas de organização
de processos individuais.

Atribuindo Direitos de Segurança para Tarefas de Organização
de Processos
Siga estas etapas para atribuir direitos de segurança para uma tarefa de
organização de processos.

Procedimento
1. Abra o Server Explorer.
2. Selecione o ícone Tarefas de Organização de Processos para o servidor com o
qual você está trabalhando.
3. Clique em Tarefas de Organização de Processos, Designações de Segurança.
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A caixa de diálogo Designações de Segurança do TM1 se abre.
4. Clique na célula na interseção do nome da tarefa de organização de processos e
do nome do grupo.
É possível atribuir direitos para várias tarefas de organização de processos ou
para vários grupos, selecionando várias células.
Para selecionar um intervalo de células adjacentes, clique em uma célula para
estabelecer o início do intervalo, mantenha pressionada a tecla Shift e clique
mais abaixo na coluna ou linha para estabelecer o final do intervalo.
Para selecionar várias células não adjacentes, mantenha pressionada a tecla
CTRL e clique em cada célula.
5. Selecione o nível de acesso que você deseja designar.
O nome do privilégio de acesso designado é exibido na(s) célula(s).
6. Clique em OK.

Protegendo Aplicativos e Referências
É possível designar privilégios de segurança para itens públicos (referências ou
sub-aplicativos) em aplicativos públicos do TM1 para grupos de usuários no
servidor IBM Cognos TM1. É necessário ter o privilégio Admin para um aplicativo
para atribuir segurança a itens no aplicativo.
Não é possível atribuir segurança para aplicativos e referências particulares; apenas
o usuário que cria um item particular pode acessar o item.

Procedimento
1. No Server Explorer, clique com o botão direito do mouse no aplicativo que
contém os itens aos quais você deseja atribuir segurança.
2. Clique em Segurança, Designações de Segurança.
A janela Designações de Segurança do TM1 se abre. A lista Nome contém todos
os itens públicos (objetos do TM1, arquivos do Excel e subaplicativos) que
residem no aplicativo atual.
3. Selecione a célula na interseção do item para o qual você deseja definir
segurança e o grupo de usuários ao qual você deseja atribuir segurança.
4. Clique em um dos privilégios de segurança disponíveis.
Para obter detalhes, consulte “Designando Direitos de Segurança a Grupos” na
página 113.
5. Repita as etapas 3 e 4 para quaisquer outros itens para os quais você deseja
definir segurança.
6. Clique em OK.
Para qualquer grupo de usuários especificado, você pode designar o privilégio
Read ou Admin a uma referência ao designar o privilégio None ao objeto de
origem associado à referência. Neste cenário, os membros do grupo de usuários
não podem ver a referência em um aplicativo.
Por exemplo, se você designar o privilégio None a um grupo de usuários para
um cubo, mas designar o privilégio Read para uma referência ao mesmo cubo,
os membros do grupo de usuários não poderão ver a referência ao cubo em um
aplicativo.
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Capítulo 8. Usando Botões Ação do TM1 para Construir
Aplicativos de Planilha
Esta seção descreve a funcionalidade do botão de Ação do IBM Cognos TM1, que
pode ser usado para executar processos e navegar entre planilhas e planilhas da
web.

Visão Geral
É possível inserir um botão de Ação em uma planilha para que os usuários possam
executar um processo do Turbo Integrator e/ou navegar para outra planilha. Os
usuários podem acessar esses botões ao trabalhar com planilhas no Microsoft Excel
com o TM1 ou com planilhas da web no TM1 Web.
Um botão de Ação pode executar qualquer uma das seguintes tarefas:
v Executar um processo do TurboIntegrator.
v Navegar para outra planilha.
v Executar um processo do TurboIntegrator e, em seguida, navegar para outra
planilha.
v Recalcular uma planilha ou reconstruir o Formulário ativo do TM1 em uma
planilha.
A figura a seguir mostra um exemplo de um botão de Ação em uma planilha.
Executar um Processo do TM1

Planilha do Excel
com o Botão
de Ação do
TM1

Incluindo um Botão de Ação em uma Planilha
É possível inserir um botão de Ação em qualquer célula vazia em uma planilha
usando as seguintes etapas.

Procedimento
1. No Excel, selecione uma célula vazia em sua planilha, na qual você deseja
inserir o botão de Ação.
Nota: Um botão de Ação não pode ser inserido em uma célula que contenha
dados.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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2. Selecione Inserir botão de Ação no menu do TM1 ou clique em Inserir botão
na barra de ferramentas do TM1.
de Ação
O botão de Ação é inserido na célula selecionada atualmente e aparece a caixa
de diálogo Propriedades do Botão de Ação.
3. Na caixa de diálogo Propriedades do botão de Ação, clique na lista Servidores
TM1 para selecionar o servidor no qual os dados estão localizados.
Se quiser recuperar dinamicamente o nome do servidor IBM Cognos TM1 a
partir de uma célula ou de um intervalo nomeado sempre que o botão de Ação
for executado, clique na caixa de seleção Usar referência e, em seguida, insira
uma referência de célula ou de intervalo nomeado.
v Para selecionar uma referência de célula, clique no botão Referência do Excel
e, em seguida, clique na célula na planilha atual na qual o nome do
servidor está localizado.
v Para recuperar o nome do processo fazendo referência a um intervalo
nomeado no Excel, use o seguinte formato:
=NameOfRange

O intervalo nomeado deve apontar apenas para uma única célula que
contenha texto para o nome do servidor.
Se não estiver conectado ao servidor que você deseja usar, clique em Conectar
no qual efetuar login.
4. Clique na opção Ação que você deseja que seja executada pelo botão de Ação.
Em seguida, é preciso configurar o botão de Ação, dependendo do tipo de ação
selecionada. Para etapas detalhadas, consulte as seguintes seções:
Ação

Consulte

Executar um Processo do TurboIntegrator

“Configurando um Botão de Ação para
Executar um Processo”

Ir para outra Planilha

“Configurando um Botão de Ação para
Navegar para Outra Planilha” na página 135

Executar um Processo e, em seguida, ir para “Configurando um Botão de Ação para
outra Planilha
Executar um Processo e Navegar para uma
Planilha” na página 137
Recalcular / Reconstruir

“Configurando um botão de ação para
recalcular ou reconstruir uma planilha” na
página 137

5. Configurar as propriedades de aparência do botão de Ação. Consulte o
“Configurando Propriedades de Aparência de um Botão de Ação” na página
139.
6. Para concluir o botão de Ação e retornar à sua planilha, clique em OK na caixa
de diálogo Propriedades do Botão de Ação.

Resultados
O botão de Ação é atualizado em sua planilha e agora pode ser usado.

Configurando um Botão de Ação para Executar um Processo
As etapas a seguir resumem como configurar um botão de Ação para executar um
processo do TurboIntegrator.
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Procedimento
1. Na caixa de diálogo Propriedades do Botão de Ação, selecione a opção
Executar um Processo do TurboIntegrator.
A guia Processo é exibida.
2. Selecione o processo que você deseja executar. Consulte o “Selecionando o
Processo a Ser Executado”.
3. Configure os parâmetros do Processo. Consulte o “Configurando Parâmetros do
Processo” na página 132.
4. Selecione a opção de cálculo que você deseja que seja aplicada pelo TM1 antes
que o botão de Ação execute o processo. Consulte o “Configurando um botão
de ação para recalcular ou reconstruir uma planilha” na página 137.
5. Selecione a opção de cálculo que você deseja que seja aplicada pelo TM1 após a
conclusão do processo. Consulte o “Configurando Opções do Processo para
Cálculo” na página 134.
6. Configure as mensagens que você deseja que sejam mostradas pelo TM1 antes
e após a execução do processo. Consulte o “Configurando Opções do Processo
para Mostrar Mensagens” na página 134.

Selecionando o Processo a Ser Executado
É possível selecionar o processo que você deseja executar de uma entre duas
maneiras:
v Selecione o nome do processo da lista Processo.
v Recupere dinamicamente o nome do processo usando uma referência do Excel.

Selecionar o Nome do Processo da Lista Processo
Se quiser selecionar o nome do processo a partir de uma lista de processos
disponíveis no atual servidor IBM Cognos TM1, execute as etapas a seguir.

Procedimento
Na guia Processo da caixa de diálogo Propriedades do botão de Ação, clique na
lista Processos para selecionar um processo disponível do servidor TM1 ao qual
você está atualmente conectado.
A grade Parâmetros se abre e exibe os parâmetros para o processo selecionado.

Resultados
É necessário então inserir os valores de parâmetros para o processo selecionado na
grade Parâmetro. Consulte o “Inserir Valores de Parâmetros na Grade Parâmetro”
na página 132.

Usar uma Referência do Excel para Recuperar o Nome do
Processo
Se desejar recuperar dinamicamente o nome do processo, fazendo referência a uma
célula ou intervalo nomeado na planilha atual, execute as seguintes etapas. O
nome do processo será recuperado quando o botão de Ação for executado.

Procedimento
1. Na caixa de diálogo Propriedades do Botão de Ação, selecione Obter
Informações do Processo da Planilha, na lista Processo.
, junto à caixa Nome do Processo para
2. Clique no botão Referência do Excel
selecionar uma célula da planilha atual.
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A caixa de diálogo Selecionar uma Célula se abre.
3. Clique na célula na planilha atual na qual o nome do processo está localizado.
O local é automaticamente inserido na caixa de diálogo Selecionar uma Célula.
4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Selecionar uma Célula.
A referência de célula aparece na caixa Nome do Processo.
5. Para recuperar o nome do processo fazendo referência a um intervalo nomeado
no Excel, use o seguinte formato:
=NameOfRange

O intervalo nomeado deve apontar apenas para uma única célula que contenha
texto para o nome do processo.

Configurando Parâmetros do Processo
Dependendo de como foi selecionado o nome do processo para ser executado,
insira os valores de parâmetros de uma entre as duas maneiras a seguir.
v Insira valores de parâmetros na grade Parâmetro.
v Crie uma referência do Excel para recuperar os valores de parâmetros.

Inserir Valores de Parâmetros na Grade Parâmetro
Se você selecionou o nome do processo diretamente da lista Processo, poderá
inserir os valores de parâmetros na grade Parâmetro usando as seguintes etapas. É
possível digitar os valores na grade de cada parâmetro, ou usar uma referência do
Excel para recuperar dinamicamente um valor de parâmetro da planilha atual
quando o botão de Ação for clicado.

Procedimento
1. Na guia Processo do diálogo Propriedades do Botão de Ação, insira os valores
de parâmetros na grade Parâmetros.
Para inserir diretamente os valores de parâmetros, digite os valores na grade
para cada parâmetro.
2. Para criar uma referência que recupere dinamicamente um valor de parâmetro
.
da planilha atual, selecione a célula Valor e, então, clique no
A caixa de diálogo Selecionar uma Célula se abre.
3. Use a caixa de diálogo Selecionar uma Célula para selecionar a célula na
planilha na qual o valor de parâmetro pode ser localizado.
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Referências de Células para
Valores de Parâmetro

Usar uma Referência do Excel para Recuperar os Valores de
Parâmetros
Se você selecionou Obter Informações do Processo da Planilha na lista Processo,
deverá criar uma referência do Excel que recupere dinamicamente os parâmetros
do processo de uma planilha.

Procedimento
1. Clique no botão Referência do Excel
, junto à caixa Parâmetros, para
selecionar uma referência da planilha atual.
A caixa de diálogo Selecionar um Intervalo se abre.
2. Selecione o intervalo de células na planilha na qual os valores de parâmetros
estão localizados. Cada célula deve conter o valor para apenas um parâmetro.
Nota: Os parâmetros devem ser inseridos na mesma ordem e tipo (sequência,
numérico) que no processo.
3. Clique em OK para fechar o diálogo Selecionar um Intervalo.
A referência de célula selecionada aparece na caixa Parâmetros.
Se desejar fazer referência a um intervalo nomeado no Excel, use o seguinte
formato:
=NameOfRange

O intervalo nomeado deve apontar para uma única célula ou um intervalo de
células, dependendo dos parâmetros esperados pelo processo.
Se houver mudança nos parâmetros para o processo, você também deverá
atualizar o nome do processo e as configurações de parâmetros para o botão de
Ação para que o botão possa executar corretamente o processo.
Nota: Devido a um problema no Microsoft Excel, se um botão de Ação que
executa um processo do Turbo Integrator com entradas de parâmetro for criado
e salvo em uma planilha do Excel 2007, o botão de Ação parará de trabalhar
após o arquivo ser salvo e, em seguida, reaberto. Como uma solução
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alternativa, ao usar um botão de Ação no Excel 2007 para executar um processo
do TI que requer parâmetros, salve o arquivo de planilha no formato .xls.

Configurando Opções do Processo para Cálculo
Use a caixa de diálogo Opções do Processo para selecionar a operação de cálculo
que será executada após o processo ser executado.

Procedimento
1. Clique em Opções para mostrar a caixa de diálogo Opções do Processo.
2. Selecione a operação de cálculo que deseja executar após a execução do
processo. As opções de cálculo disponíveis incluem:
v Recalcular Planilha Automaticamente - Recalcula os valores na planilha
atual.
v Reconstruir Planilha - Recarrega o Formulário Ativo do TM1 para sua
configuração de definição de relatório original.
v Nenhum - O botão de Ação não executará nenhuma operação de cálculo ou
de reconstrução na planilha.

Configurando Opções do Processo para Mostrar Mensagens
Use a caixa de diálogo Opções do processo para controlar as diferentes caixas de
mensagens que o TM1 pode mostrar antes e depois da execução do processo.

Procedimento
1. Na guia Processo, clique em Opções para abrir a caixa de diálogo Opções do
Processo.
2. Selecione as mensagens de confirmação e de status que você deseja que sejam
mostradas pelo TM1.
v Mostrar Mensagem de Êxito - Exibe uma mensagem após o processo ter sido
executado com êxito.
v Mostrar Mensagem de Erro - Exibe uma mensagem, se o processo não tiver
sido executado com êxito.
v Mostrar Diálogo de Confirmação - Exibe uma mensagem de confirmação
antes da execução do processo. O usuário pode clicar em Sim ou em Não.
3. Insira ou edite o texto para as mensagens selecionadas. Também é possível
fazer referência a uma célula ou intervalo nomeado para recuperar
dinamicamente o texto da mensagem. Por exemplo:
v Para recuperar o texto da mensagem do conteúdo da célula A1 na planilha
atual, insira =A1 na caixa de texto da mensagem.
v Para fazer referência a um intervalo nomeado no Excel, use o formato
=NameOfRange.
O intervalo nomeado deve apontar para uma única célula que contenha o
texto para a mensagem.

Usando a Propriedade de Nome do Servidor do Botão de
Ação
A caixa de diálogo Propriedades do botão Ação inclui um campo no qual é
possível inserir uma célula ou uma referência de intervalo nomeado para recuperar
dinamicamente o nome do servidor do IBM Cognos TM1 para um botão de Ação.
Para usar esse recurso, clique na caixa de seleção Usar referência na seção TM1
Server na caixa de diálogo Propriedades do botão de Ação e, em seguida, insira
uma célula ou uma referência de intervalo nomeado.
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Configurando um Botão de Ação para Navegar para Outra Planilha
Um Botão de Ação pode ser usado para navegar para outra planilha na mesma
pasta de trabalho, ou para uma planilha em outra pasta de trabalho.
As etapas a seguir resumem como configurar um botão de Ação para navegar para
outra planilha.

Procedimento
1. Na caixa de diálogo Propriedades do Botão de Ação, clique na opção Ir para
outra Planilha.
A guia Planilha é exibida.
2. Selecione a planilha de destino. Consulte o “Selecionar uma Planilha de
Destino”.
3. Configure a opção Corresponder Elementos de Título. Consulte o “Ativar a
Opção Corresponder Elementos de Título” na página 136.
4. Configure a opção Substituir Pasta de Trabalho Atual. Consulte o
“Configurando a Opção Substituir Pasta de Trabalho Atual” na página 136.
5. Selecione a opção de cálculo a ser aplicada pelo TM1 antes que o botão de
Ação navegue para outra planilha. Consulte o “Configurando um botão de
ação para recalcular ou reconstruir uma planilha” na página 137.
6. Selecione a opção de cálculo a ser aplicada pelo TM1 após a conclusão da
navegação. Consulte o “Configurando Opções de Cálculo para Depois de
Navegar para uma Planilha” na página 137.

Selecionar uma Planilha de Destino
É possível selecionar uma planilha escolhendo-a em uma lista ou digitando
diretamente seu nome.

Procedimento
1. Clique na opção Aplicativos do TM1 e, em seguida, clique em Navegar.
O diálogo Selecionar uma Planilha se abre.
Nota: Para selecionar uma pasta de trabalho de destino, também é possível
clicar na opção Arquivos e, em seguida, clicar em Procurar. Em seguida,
selecione um arquivo da planilha a partir do diálogo Open e, em seguida,
clique em Open. Outro método para selecionar uma pasta de trabalho de
.
destino é clicar no botão Excel Reference
2. Selecione uma planilha e, em seguida, clique em OK para retornar ao diálogo
Propriedades do Botão de Ação.
O nome e caminho da pasta Aplicativo da planilha selecionada são exibidos na
caixa Pasta de Trabalho.
3. Para inserir manualmente o caminho da pasta Aplicativo para a pasta de
trabalho, digite o caminho na caixa Pasta de Trabalho:
v Comece com o nome da primeira pasta sob Aplicativos e use uma barra
invertida \ para separar as pastas. Não inclua a pasta Aplicativos no
caminho. Por exemplo:
Planning
Sample\Bottom Up Input\Budget Input
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v Para especificar um local de planilha e de célula para o qual você deseja
navegar, digite o nome e local da planilha na caixa Planilha usando o
seguinte formato:
=SheetName!ColumnNameRowName

Nota: Se você inserir um nome de planilha que inclua espaços, deverá
colocar o nome entre aspas simples, conforme mostrado no exemplo a seguir.
='Minha Primeira Planilha'!$A$2

Ativar a Opção Corresponder Elementos de Título
A opção Corresponder Elementos do Título corresponde e configura
automaticamente o texto das dimensões do título na planilha de destino quando
um usuário clica no botão Ação para navegar para a planilha de destino.
Quando a opção Corresponder elementos do título está ativada, as dimensões nas
planilhas de origem e de destino são automaticamente correspondidas com as
funções SUBNM e DBRW do TM1, conforme a seguir:
v O TM1 automaticamente corresponde dimensões de título nas planilhas de
origem e de destino com base na fórmula SUBNM em uma célula.
Por exemplo, quando a mesma dimensão existe tanto na planilha de origem
como de destino, o elemento selecionado na planilha de origem é configurado
para a mesma dimensão na planilha de destino. Quando uma coluna é
selecionada na planilha de origem, ela corresponde à coluna com as mesmas
dimensões de título na planilha de destino.
v O TM1 corresponde automaticamente as dimensões de linha e coluna da célula
DBRW atualmente selecionada na planilha de origem às dimensões de título
correspondentes na planilha de destino, se existirem.
Por exemplo, se Despesa Operacional e Fev-2004 forem os elementos de
dimensão da linha e da coluna do elemento atualmente selecionado na planilha
de origem, ao navegar, esses elementos de dimensão serão então correspondidos
às dimensões do título na planilha de destino. Se a linha Despesa Operacional e
a coluna Fev-2004 forem selecionadas na planilha de origem, a célula DBRW será
a célula existente na linha Despesa Operacional e na coluna Fev-2004. As
dimensões de linha e coluna da célula DBRW serão, então, correspondidas às
dimensões de título na planilha de destino.

Configurando a Opção Substituir Pasta de Trabalho Atual
A opção Substituir Pasta de Trabalho Atual determina se a planilha de destino é
aberta em uma nova janela ou na mesma janela, substituindo a planilha de origem.
Por exemplo:
v Se Substituir pasta de trabalho atual não for selecionado (padrão) e você estiver
trabalhando no TM1 Web, a planilha de origem permanecerá aberta e a planilha
de destino será aberta em uma nova guia.
v Se Substituir pasta de trabalho atual for selecionado e você estiver trabalhando
no TM1 Web, a planilha de origem será substituída pela planilha de destino na
mesma guia e não será aberta uma nova guia.
Importante: Se você ativar a opção Substituir Pasta de Trabalho Atual, lembre-se
de salvar sua pasta de trabalho antes de testar no novo botão. Suas mudanças
poderão ser perdidas, se você clicar no botão e causar o fechamento da pasta de
trabalho atual.
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Configurando Opções de Cálculo para Depois de Navegar
para uma Planilha
Configure as opções de cálculo a serem aplicadas à planilha de destino após a
navegação.

Procedimento
Na guia Planilha, selecione as opções de Cálculo que deseja usar.
v Recalcular Planilha Automaticamente - Recalcula os valores na planilha atual.
v Reconstruir Planilha - Recarrega o Formulário Ativo do TM1 para sua
configuração de definição de relatório original.
v Nenhum - O botão de Ação não executará nenhuma operação de cálculo ou de
reconstrução na planilha.

Configurando um Botão de Ação para Executar um Processo e
Navegar para uma Planilha
Para configurar uma Ação que executa um processo do Turbo Integrator e então
navega para outra planilha, execute as seguintes etapas.

Procedimento
1. Na caixa de diálogo Propriedades do Botão de Ação, clique na opção Executar
um Processo, em seguida, ir para uma Planilha.
A guia Processo é exibida.
2. Selecione o processo que será executado pelo Botão de Ação. Consulte o
“Configurando um Botão de Ação para Executar um Processo” na página 130.
3. Selecione a planilha para a qual o botão de Ação navegará. Consulte o
“Configurando um Botão de Ação para Navegar para Outra Planilha” na
página 135.

Configurando um botão de ação para recalcular ou reconstruir uma
planilha
Um botão de Ação pode ser usado para executar apenas uma operação de novo
cálculo ou de reconstrução, sem executar um processo de TI ou navegar para uma
nova planilha. Isso poderá ser útil se desejar apenas atualizar a planilha atual ou
recarregar a versão original de um Formulário Ativo.
Também é possível usar a guia Calcular para selecionar a operação de cálculo a ser
executada pelo TM1 antes da execução de um processo do TI ou da navegação
para outra planilha.

Procedimento
1. Insira um botão de Ação em sua planilha, conforme descrito em “Incluindo um
Botão de Ação em uma Planilha” na página 129.
2. Na caixa de diálogo Propriedades do Botão de Ação, clique na guia Calcular.
3. Na guia Calcular, selecione a opção de cálculo que você deseja usar.
v Recalcular Planilha Automaticamente - Recalcula os valores na planilha
atual.
v Reconstruir Planilha - Recarrega o Formulário Ativo do TM1 para sua
configuração de definição de relatório original.
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v Nenhum - O botão de Ação não executará nenhuma operação de cálculo ou
de reconstrução na planilha.
4. Configure a aparência do botão, conforme descrito em “Configurando
Propriedades de Aparência de um Botão de Ação” na página 139.
5. Na caixa de diálogo Propriedades do Botão de Ação, clique em OK para fechar
o diálogo e inserir o botão de Ação em sua planilha.

Entendendo o Comportamento do Botão de Ação com Formulários
Ativos do TM1
Esta seção resume o comportamento e a ordem das operações ao usar o botão de
Ação com Formulários Ativos.

Comportamento Básico do Botão de Ação
Sempre que você clicar em um botão de Ação, as seguintes etapas são executadas
nesta ordem:
1. A fórmula DBRW é capturada para a célula atualmente selecionada na planilha
de origem.
A fórmula da célula DBRW é capturada antes da seguinte operação de Novo
Cálculo (F9), porque o novo cálculo pode alterar o número de linhas do
formulário ativo devido à supressão de zeros e/ou subconjuntos de linhas
baseados em MDX.
2. A operação de Novo Cálculo (F9) ou de reconstrução é executada na planilha
atual, dependendo da opção de cálculo selecionada na guia Calcular da caixa
de diálogo Propriedades do Botão de Ação.
3. Os valores atualizados são capturados para quaisquer outras células referidas
por opções avançadas de mapeamento.

Comportamento Adicional do Botão de Ação
Quando as etapas básicas acima forem concluídas, as seguintes etapas adicionais
serão executadas, caso o botão de Ação esteja executando um processo de TI,
navegando para outra planilha ou ambos.
Ao usar um botão de Ação para executar apenas um processo de TI:
1. O processo de TI é executado.
2. A operação de cálculo selecionada na caixa de diálogo Opções do Processo do
botão de Ação é executada.
Ao usar um botão de Ação apenas para navegar:
1. A ação de navegação é iniciada.
2. Os valores de destino são configurados na planilha de destino.
3. A operação de cálculo selecionada na guia Planilha da caixa de diálogo
Propriedades do Botão de Ação é executada na planilha de destino.
Ao usar um botão de Ação para executar um processo de TI e navegar para uma
planilha:
1. O processo de TI é executado.
2. A operação de cálculo selecionada na caixa de diálogo Opções do Processo do
botão de Ação é executada.
3. A ação de navegação é iniciada.
4. Os valores de destino são configurados na planilha de destino.

138

TM1 for Developers

5. A operação de cálculo selecionada na guia Planilha da caixa de diálogo
Propriedades do Botão de Ação é executada na planilha de destino.

Configurando Propriedades de Aparência de um Botão de Ação
Use a guia Aparência para configurar a legenda, figura de plano de fundo ou
outros recursos visuais para o botão de Ação.
Clique na guia Aparência para ajustar as propriedades de aparência do botão.
A guia Aparência possui as seguintes opções:
v Legenda - Configura o texto da legenda exibido no botão.
v Fonte - Exibe um diálogo de fonte padrão, no qual é possível alterar o tipo e
tamanho de fonte do texto do botão.
v Mostrar Imagem do Segundo Plano - Permite selecionar um arquivo de imagem
(formato bmp, gif ou jpg) que será estendido para ajustar-se ao botão.
v Exibir como Hyperlink - Quando ativada, esta opção exibe o botão como um
hyperlink com texto azul, sublinhado, em vez de um botão padrão.
v Visualização - Esta área mostra um exemplo do botão.
v Cores - Permite configurar as cores do texto e do plano de fundo do botão.
Clique na amostra de cores para exibir um diálogo Cor, no qual é possível
selecionar uma cor padrão ou definir uma cor customizada.

Usando Opções Avançadas de Navegação e Mapeamento
Use o diálogo Opções Avançadas para mapear manualmente campos entre a
planilha de origem e a planilha de destino, ao inserir um botão de Ação que
navega de uma planilha para outra. Esta ferramenta ajuda a mapear dimensões,
células e valores da planilha de origem para a planilha de destino.
Nota: O mapeamento avançado é aplicado após qualquer mapeamento automático
ter sido executado pela opção Corresponder Elemento do Título.
Para abrir o diálogo Opções Avançadas, clique em Opções Avançadas na guia
Planilha.
O diálogo Opções Avançadas inclui uma grade, na qual você define o
mapeamento de campos entre as planilhas de origem e de destino. Use os botões
Incluir e Excluir para gerenciar as linhas na grade.

Configurando o Mapeamento de Origem para Destino
Você mapeia a planilha de origem para a planilha de destino, configurando valores
para os campos Tipo de Origem, Objeto de Origem, Tipo de Destino e Objeto de
Destino na grade Mapeamento Avançado.
É possível usar a grade para especificar como os elementos nas planilhas de
origem e de destino são correspondidos quando a planilha de destino é aberta.
Cada linha na grade define uma configuração de mapeamento.
Use as seguintes etapas para configurar o mapeamento avançado:
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Etapa

Consulte

Indicar o tipo de objeto a ser mapeado

“Configurar o Tipo de Origem”

Determinar o valor para o tipo de objeto que “Configurar o Objeto de Origem”
está sendo usado
Indicar o tipo de célula a ser mapeada

“Configurar o Tipo de Destino”

Indicar onde o valor do Objeto de Origem
será inserido

“Configurar o Objeto de Destino” na página
141

Repita estas etapas para criar mais configurações de mapeamento.

Configurar o Tipo de Origem
O campo Tipo de Origem representa o tipo de objeto para o valor que deseja
mapear.
Selecione o Tipo de Origem, da seguinte forma:
v SUBNM - Indica que você está mapeando de uma célula que contém uma
dimensão de título na planilha de origem.
v DBRW Selecionado - Indica que você está mapeando de uma célula que contém
uma fórmula DBRW na planilha de origem.
v Valor - Indica que você inserirá um valor de sequência ou numérico que será
enviado para o destino.

Configurar o Objeto de Origem
O campo Objeto de Origem usa um valor, ou expressão do Excel, que é avaliada
para um valor, dependendo do que foi selecionado no campo Tipo de Origem.
Insira o Objeto de Origem, da seguinte forma:
v Se o Tipo de Origem for configurado como SUBNM, será necessário especificar
o nome da dimensão de título existente na planilha de origem.
v Se o Tipo de Origem for configurado como DBRW Selecionado, será necessário
especificar o nome de uma dimensão de título de linha ou de coluna existente
na planilha de origem.
v Se o Tipo de Origem for configurado como Valor, será necessário inserir um
valor de sequência ou numérico que será enviado para a planilha de destino.
Nota: Também é possível recuperar estes valores da planilha de origem, usando o
símbolo = para criar uma referência do Excel.

Configurar o Tipo de Destino
O Tipo de Destino é o tipo de célula na planilha de destino no qual o valor do
campo Objeto de Origem será inserido.
Selecione o Tipo de Destino, da seguinte forma:
v SUBNM - Indica que o destino é uma dimensão de título na planilha de destino.
v Intervalo Nomeado - Indica que o destino é um intervalo nomeado na planilha
de destino.
v Intervalo - Indica que o local de destino é uma célula na planilha de destino.
Nota: Se você configurar Tipo de Destino para um Intervalo Nomeado ou
Intervalo, quaisquer dados ou fórmula preexistentes na célula de destino serão
substituídos quando você usar o botão de Ação para navegar. Se a célula de
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destino contiver uma função DBRW, a função será perdida e a célula não poderá se
conectar, ler ou gravar no servidor do IBM Cognos TM1.

Configurar o Objeto de Destino
O Objeto de Destino é o local na planilha de destino em que o valor do Objeto de
Origem será inserido. Este local pode ser o nome de uma dimensão de título, um
local de célula específico, ou um intervalo nomeado na planilha de destino,
dependendo do que foi selecionado para Tipo de Destino.
Insira o Objeto de Destino, da seguinte forma:
v Se o Tipo de Destino for configurado como SUBNM, especifique o nome da
dimensão de título na planilha de destino. Quando o Tipo de Destino for
configurado como SUBNM, você deverá inserir um valor para os campos
Subconjunto e Alias.
v Se o Tipo de Destino for configurado como Intervalo Nomeado, especifique o
nome do intervalo na planilha de destino.
v Se o Tipo de Destino for configurado como Intervalo, especifique o local da
célula na planilha de destino.
É possível inserir um valor para o Objeto de Destino, inserindo diretamente o
valor do local ou usar uma referência do Excel para recuperar o local.
v Inserir Valor Diretamente
Para identificar um local na planilha de destino, insira o valor diretamente no
campo Objeto de Destino sem o símbolo =. Por exemplo, insira C3 para
identificar o local do Objeto de Destino como a célula C3 da planilha de
destino.
v Fazer Referência a uma Célula do Excel
Para fazer referência a uma célula em uma planilha de origem que contém um
local para o Objeto de Destino, inclua o símbolo =. Por exemplo, a célula A1 na
planilha de origem pode conter o valor C3 para representar o local da célula
para o Objeto de Destino na planilha de destino.
Repita todas as etapas acima para criar mais configurações de mapeamento.

Exemplo de Mapeamento de um Valor de Origem para uma
Célula de Destino
Este exemplo mostra o mapeamento de um valor codificado permanentemente
para uma célula na planilha de destino.
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Planilha de origem

Planilha de destino

Navegação

Exemplo de Mapeamento de um SUBNM de Origem para uma
Célula de Destino
É possível especificar uma dimensão de título de SUBNM na planilha de origem
para mapeamento para um SUBNM, intervalo nomeado ou intervalo (célula)
correspondente na planilha de destino.
Por exemplo, a figura a seguir mostra o elemento de título Série S 2.0 L Wagon
sendo inserido na célula B2 na planilha de destino como uma legenda formatada.

e ol r goml st nsdNgi nv

Pl ani l h d

e ol r goml st nst nçãgr d

Exemplo de Mapeamento do DBRW Selecionado para a
Planilha de Destino
Neste exemplo, as dimensões de título de linha e de coluna para a célula DBRW
selecionada são exibidas na planilha de destino.
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Planilha de gmiset
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Modificando um Botão de Ação Existente
Após a inserção de um botão de Ação, é possível editar suas propriedades,
tamanho e local, conforme descrito nas seções a seguir.

Editando a Legenda, Imagem do Plano de Fundo e
Propriedades de um Botão de Ação Existente
Para editar as propriedades de um botão de Ação, clique com o botão direito do
mouse no botão e selecione uma opção do menu.
O menu de atalho fornece as seguintes opções principais:
v Legenda - Abre o diálogo Legenda do Botão para editar a legenda do botão.
v Imagem do Segundo Plano - Abre um diálogo de seleção de arquivo para que
seja possível navegar e selecionar uma imagem para ser usada como o segundo
plano do botão.
v Propriedades - Abre o diálogo Propriedades do Botão de Ação, no qual você
configura as ações que ocorrem quando um usuário clica no botão.

Movendo e Redimensionando um Botão de Ação Existente
Depois de clicar fora de um novo botão de Ação, o botão é ativado e não fica mais
no modo de design. Se desejar redimensionar ou mover o botão, você deverá
ativar o modo de design no Excel, da seguinte forma:

Procedimento
1. No Excel, clique em Exibir, Barras de Ferramentas, Caixa de Ferramentas de
Controle.
A Caixa de Ferramentas de Controle do Excel se abre.
.
2. Clique no botão Modo de Design
Os rótulos de texto desaparecem nos botões de Ação na planilha atual.
Capítulo 8. Usando Botões Ação do TM1 para Construir Aplicativos de Planilha

143

3. Clique no botão de Ação que você deseja mover ou redimensionar.
Identificadores aparecem no botão indicando que ele pode ser redimensionado
e movido.
v Para redimensionar o botão, clique e arraste qualquer uma dos
identificadores.
v Para mover o botão, clique e arraste o botão para um novo local.
.
4. Saia do modo de design clicando no botão Modo de Design
Os identificadores no botão de Ação desaparecem e o botão retorna ao modo
ativo.
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Capítulo 9. Usando Reservas de Dados
Esta seção descreve todas as tarefas de administrador, modelador, desenvolvedor e
programador relacionadas à ativação e implementação do recurso de Reserva de
dados disponível no IBM Cognos TM1.
Nota: Por padrão, a Reserva de Dados não é ativada. Um administrador deve
ativar e configurar o recurso antes de você poder usar o Turbo Integrator (TI) e as
funções da interface de programação de aplicativos relacionados para gerenciar as
Reservas de Dados.

Visão Geral da Reserva de Dados
A Reserva de dados (DR) é um recurso relacionado ao servidor no TM1 que
permite configurar o acesso de gravação exclusivo às regiões de um cubo para
usuários individuais. Quando reservados, os dados nessa região podem ser
modificados apenas por esse usuário específico até a reserva ser liberada.
É possível usar DR para suportar processos de negócios específicos ou para
controlar a entrada de dados adquirindo e liberando Reservas de Dados em uma
base dinâmica ou conforme necessário. Por exemplo, DR fornece um modo
alternativo para controlar dinamicamente acesso de gravação a dados do cubo ao
invés de tentar ajustar dinamicamente a segurança do TM1 para alcançar restrições
de acesso de gravação similares.
Nota: Todas as DRs devem ser gerenciadas por meio dos aplicativos customizados
que você desenvolve usando o Turbo Integrator (TI) e as funções de interface de
programação de aplicativos fornecidos. O design do aplicativo é feito para obter,
liberar e gerenciar DRs baseado no processo de negócios requerido.

Quando Usar Reservas de Dados
As Reservas de dados são usadas quando se deseja gerenciar manualmente ou
dinamicamente o acesso de gravação do usuário aos dados do TM1 de uma
maneira que se relacione ao seu processo de negócios. Dependendo de suas
necessidades exatas, é possível aplicar o recurso conforme necessário ou
dinamicamente usando o TurboIntegrator e as funções de interface de programação
de aplicativos.
Por exemplo, você poderá usar a DR para fazer o seguinte:
v Executar manualmente um processo do TurboIntegrator antigo que usa Reservas
de Dados para impedir que todos os usuários façam edições adicionais em
determinados dados após a conclusão de um projeto específico ou fechamento
de um orçamento recente.
v Aplicar Reservas de dados utilizando os botões de Ação do TM1 e os processos
do Turbo Integrator em uma planilha do Microsoft Excel ou uma planilha da
web do TM1 para controlar dinamicamente o acesso de gravação aos dados à
medida em que os usuários interagem com os dados, de acordo com suas
funções e com o processo de negócios da empresa.
v Usar as funções de interface de programação de aplicativos do TM1 em um
aplicativo externo customizado para adquirir e liberar Reservas de Dados
dinamicamente.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Como Usar Reservas de Dados
Para usar a Reserva de Dados, você deve primeiro ativar e configurar o recurso
para cubos individuais e grupos de usuários e, então, use as funções
TurboIntegrator ou API para aplicar e gerenciar programaticamente DRs.
Para ativar a DR, use as seguintes ferramentas do TM1:
v Cubo de controle }CubeProperties - Ativa e configura a Reserva de Dados para
cubos individuais. Para obter detalhes, consulte “Ativando a Reserva de Dados
para Cubos” na página 152.
v

Designações de Recursos - Determina se os membros de um grupo de usuários
podem gerenciar (adquirir e liberar) Reservas de Dados para eles mesmos e
outros usuários. Para obter detalhes, consulte “Ativando Grupos de Usuários
para Gerenciar as Reservas de Dados” na página 153.

Para aplicar e gerenciar Reservas de Dados, você deve usar o Turbo Integrator e as
funções da interface de programação de aplicativos do TM1 que permitem obter,
liberar e gerenciar reservas programaticamente. Para obter detalhes, consulte os
seguintes tópicos:
v

“Gerenciando Reservas de Dados com Funções do Turbo Integrator” na página
156

v

“Gerenciando Reservas de Dados com as Funções da Interface de Programação
de Aplicativos do TM1” na página 162

Como as Reservas de dados interagem com outros recursos do
TM1
Para obter detalhes sobre como as Reservas de dados interagem com outros
recursos do TM1, como difusão de dados, processos do Turbo Integrator e
segurança, consulte “Entendendo o comportamento da Reserva de dados com
outros recursos do TM1” na página 148.
A Sobreposição de segurança também funciona com a DR. Consulte Capítulo 10,
“Sobreposição de Segurança”, na página 169 para obter mais informações.

Ferramentas de Monitoramento da Reserva de Dados
É possível usar o Server Explorer, o utilitário TM1Top, o log de Auditoria do TM1
e algumas funções de API e do Turbo Integrator para monitorar a atividade e/ou
as designações da Reserva de dados. Para obter detalhes, consulte “Monitorando
Reservas de Dados” na página 154.

Modos de Reserva de Dados
Os modos de Reserva de Dados permitem configurar o recurso Reserva de Dados,
dependendo de como você deseja controlar o acesso de gravação aos seus dados.
Ao ativar o recurso Reserva de Dados para um cubo, você escolhe um dos modos
de Reserva de Dados disponíveis.
Os modos de Reserva de Dados disponíveis incluem:
v Desligado (OFF)
v Obrigatório (REQUIRED)
v Obrigatório Compartilhado (REQUIREDSHARED)
v Permitido (ALLOWED)
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Por padrão, a Reserva de Dados fica configurada como OFF para todos os cubos.
Você configura o modo de Reserva de Dados individualmente para cada cubo,
inserindo a palavra-chave para o modo na propriedade DataReservationMode do
cubo no cubo de controle }CubeProperties. Para obter detalhes adicionais, consulte
“Propriedade DataReservationMode” na página 152.

Modo Obrigatório
O modo REQUIRED desativa o acesso de gravação para todos os usuários para o
cubo inteiro e requer que você designe explicitamente as Reservas de Dados para
qualquer usuário que precise gravar nesse cubo.
Por exemplo, um usuário deve ter uma Reserva de Dados em uma célula se
desejar gravar nessa célula.
Você configura esse modo inserindo um valor de REQUIRED no cubo de controle
}CubeProperties para um cubo específico.

Modo Obrigatório Compartilhado
O modo REQUIREDSHARED é uma variação do modo REQUIRED que permite
que Reservas de Dados para usuários diferentes se sobreponham. Todos os outros
aspectos desse modo se comportam da mesma maneira que o modo REQUIRED.
Você configura esse modo inserindo um valor de REQUIREDSHARED no cubo de
controle }CubeProperties para um cubo específico.
O modo REQUIREDSHARED foi implementado para acomodar solicitações
sobrepostas alavancando a capacidade de edição em vários nós no IBM Cognos
TM1 Applications. Esse modo é modo de DR padrão designado em todos os cubos
representados por Cube Views ou Manual Dependencies no TM1 Applications.
No modo REQUIRED, o servidor TM1 restringe o acesso de gravação a uma fatia,
permitindo que um único usuário por vez tenha uma reserva para um nó. No
modo REQUIREDSHARED, o aplicativo deve forçar essa restrição, caso seja
necessário.
Por exemplo, o modo REQUIREDSHARED pode ser usado para permitir acesso
para vários usuários ao mesmo nó consolidado. No entanto, o aplicativo precisaria
restringir o acesso aos nós folha da consolidação designando direitos de segurança
do TM1 aos elementos relacionados. Um exemplo disso é mostrado na hierarquia a
seguir.
Tabela 2. Hierarquia de Exemplo Usando o Modo REQUIREDSHARED para Reserva de
Dados
Consolidação: New England Usuário A

Usuário B

Nós Folha:

MA

Acesso de
GRAVAÇÃO

Acesso de LEITURA

CT

Acesso de
GRAVAÇÃO

Acesso de LEITURA

VT

Acesso de
GRAVAÇÃO

Acesso de LEITURA

NH

Acesso de
LEITURA

Acesso de GRAVAÇÃO
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Tabela 2. Hierarquia de Exemplo Usando o Modo REQUIREDSHARED para Reserva de
Dados (continuação)
Consolidação: New England Usuário A

Usuário B

RI

Acesso de
LEITURA

Acesso de GRAVAÇÃO

ME

Acesso de
LEITURA

Acesso de GRAVAÇÃO

Um aplicativo pode restringir o acesso de gravação aos nós folha MA, CT e VT
para o Usuário A e aos NH, RI e ME para o Usuário B. Essa restrição pode ser
forçada com o uso da segurança em nível de elemento. Os Usuários A e B podem
adquirir uma reserva de dados compartilhada na consolidação denominada New
England. A reserva permite que os dois usuários recebam acesso de gravação à
fatia, enquanto que a segurança subjacente restringe o acesso ao conjunto de nós
folha de cada usuário.

Modo Permitido
O modo ALLOWED mantém o acesso de gravação, com base na segurança, para
todos os usuários no cubo inteiro, mas permite que você restrinja seletivamente o
acesso de gravação a uma área do cubo designando Reservas de Dados a usuários
individuais conforme a necessidade.
Por exemplo, o modo PERMITIDO permite usar sua Reserva de Dados para
separar uma seção de um cubo para um usuário específico enquanto mantém o
acesso de gravação disponível para todos os outros usuários no restante do cubo.
Você configura esse modo inserindo um valor de ALLOWED no cubo de controle
}CubeProperties para um cubo específico.

Entendendo o comportamento da Reserva de dados com outros
recursos do TM1
Esta seção descreve como as Reservas de dados (DR) interagem com outros
recursos do TM1, como segurança, difusão de dados, processos do Turbo Integrator
e ambientes de simulação.

Reservas de Dados e Segurança
A Reserva de dados é diferente da Segurança do TM1 das seguintes maneiras
v A DR não substitui designações de segurança do TM1, mas apenas inclui outra
camada de restrição de gravação sobre a segurança padrão para objetos de cubo.
v A DR se aplica a usuários individuais, enquanto a segurança do TM1 se aplica a
grupos de usuários.
v A DR aplica restrições apenas nos dados do cubo e usuários individuais. Ela não
controla nenhum outro objeto do TM1.
Este comportamento é o mesmo para ambos os modos de Reserva de Dados,
NECESSÁRIO e PERMITIDO.
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Reservas de dados e a interface com o usuário do TM1
A Reserva de dados afeta a aparência das células em uma visualização de cubo em
todas as diferentes interfaces com o usuário do TM1, como Server Explorer, TM1
Perspectives e TM1 Web.
Este comportamento é diferente, dependendo do modo de Reserva de Dados.

Modo NECESSÁRIO
Quando um cubo é configurado para usar Reserva de Dados no modo
NECESSÁRIO, todas as células aparecem com um plano de fundo cinza e não são
graváveis, exceto para as células contidas em sua região da DR. Apenas as células
na DR para o usuário atual serão graváveis e aparecerão com um plano de fundo
branco.

Modo PERMITIDO
Quando um cubo é configurado para usar Reserva de Dados no modo
PERMITIDO, todas as células são graváveis, dependendo da segurança, e aparecem
com um plano de fundo branco, exceto para as células contidas nas Reservas de
Dados de outros usuários. As células reservadas por outros usuários aparecem com
um plano de fundo cinza e não são graváveis.
Para obter detalhes sobre a verificação se uma célula faz parte de uma DR,
consulte “Exibindo o Status da Célula da Reserva de Dados no Server Explorer” na
página 155.

Reservas de Dados e Difusão de Dados
A difusão de dados se comporta como antes - células que não são graváveis, tais
como células calculadas ou células com uma retenção, são ignoradas durante um
processo de difusão. Quando um usuário tem uma Reserva de Dados e executa
uma operação de difusão de dados, apenas as células na região de DR desse
usuário serão consideradas graváveis e todas as outras células serão ignoradas.
Este comportamento é o mesmo para ambos os modos de Reserva de Dados,
NECESSÁRIO e PERMITIDO.

Reservas de Dados e Processos e Tarefas do Turbo Integrator
Você deve entender as seguintes considerações ao usar a Reserva de Dados e
também ao executar tarefas/processos interativos (não planejados) e planejados do
Turbo Integrator (TI):
Uma parte deste comportamento é diferente dependendo de qual modo de Reserva
de Dados está sendo usado e se a tarefa de organização de processos é executada
interativamente ou planejada.

Processos e Tarefas Interativos
Quando um usuário executa um processo ou uma tarefa de organização de
processos de forma interativa, por exemplo, a partir da interface com o usuário do
TM1, esse(a) processo/tarefa de organização de processos é executado(a) como esse
usuário.
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v Para o modo NECESSÁRIO, isto significa que o(a) processo/tarefa de
organização de processos pode gravar apenas nos dados definidos nas DRs
suspensas por esse usuário.
v Para o modo PERMITIDO, o processo/tarefa de organização de tarefas pode
gravar em qualquer célula que esteja tanto contida em um DR para aquele
usuário ou quanto possuir os direitos de segurança apropriados para aquele
usuário, mas o processo/tarefa de organização de tarefas não pode gravar em
células contidas em outro DR do usuário.
O comportamento a seguir é o mesmo para ambos os modos de Reserva de Dados,
NECESSÁRIO e PERMITIDO.
v Se uma operação de gravação no processo/na tarefa de organização de processos
Interativos entrar em conflito com a Reserva de Dados de um outro usuário, o
processo/a tarefa de organização de processos falharão e uma mensagem de erro
será exibida para o usuário.
v Para executar um processo que adquire e libera DRs, o usuário que executa o
processo deve pertencer a um grupo de usuários que possui o recurso
ManageDataReservation configurado como GRANT.

Tarefas de Organização de Processos Planejadas
Quando uma tarefa de organização de processos planejada é executada
automaticamente, ela é executada como o usuário Administrador. Por causa disso,
a tarefa de organização de processos pode não conseguir gravar em algumas
células se essas células estiverem na Reserva de Dados de outro usuário.
Quando uma tarefa de organização de processos planejada encontra um conflito de
Reserva de Dados, o comportamento é diferente, dependendo de qual modo de
Reserva de Dados está sendo usado pelo cubo.
v No modo NECESSÁRIO, se uma operação de gravação em uma tarefa de
organização de processos planejada entra em conflito com uma Reserva de
Dados, a tarefa falha.
Para permitir que uma tarefa de organização de processos planejada grave nas
células reservadas ao usar a DR no modo NECESSÁRIO, você deve tratar isto
programaticamente em seu processo do TurboIntegrator permitindo que o
usuário Administrador grave nas células reservadas. É possível modificar o
processo do TurboIntegrator para adquirir e liberar as DRs necessárias para o
Administrador ou, possivelmente, que o processo ative/desative
temporariamente o recurso da DR para os cubos aplicáveis.
v No modo PERMITIDO, se uma operação de gravação em uma tarefa de
organização de processos planejada entrar em conflito com uma Reserva de
Dados, a tarefa executará um retrocesso de dados e aguardará a reserva ser
liberada. Quando a reserva for liberada, a tarefa de organização de processos
tentará a operação novamente.
Não é possível cancelar uma tarefa de organização de processos em espera
alterando o modo de Reserva de Dados para NECESSÁRIO ou DESATIVADO. A
tarefa de organização de processos continuará aguardando até um dos eventos a
seguir ocorra.
– Liberar a Reserva de Dados que está bloqueando a tarefa de organização de
processos para que a tarefa de organização de processos possa continuar.
– Usar o utilitário TM1 Top para cancelar a tarefa de organização de processos.
– Encerrar o servidor para cancelar a tarefa de organização de processos.
– Desativar a tarefa de organização de processos planejada.
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Reservas de Dados e Ambientes de Simulação
Você deve entender as considerações a seguir sobre como obter e liberar Reservas
de Dados em um cubo específico enquanto também insere dados em ambientes de
simulação desse mesmo cubo.
As DRs se aplicam à versão base de um cubo e a qualquer ambiente de simulação
criada a partir desse cubo.
O comportamento do ambiente de simulação a seguir se aplica apenas ao modo de
Reserva de Dados NECESSÁRIO.
v Se o recurso da DR estiver ativado para um cubo, você deverá ter uma DR nesse
cubo para gravar nos dados base ou em qualquer ambiente de simulação desse
cubo.
Por exemplo, se um usuário tiver uma DR para o cubo Vendas, esse usuário
poderá gravar apenas nesse mesmo conjunto de células em qualquer ambiente
de simulação criada a partir do cubo Vendas.
v Se sua DR para um cubo tiver sido liberada, não será possível mais gravar em
nenhum ambiente de simulação desse cubo.
v É possível consolidar um ambiente de simulação para dados base após uma DR
ser liberada, entretanto, os valores editados para quaisquer células que não estão
mais reservadas para você serão descartados com erros e suas alterações serão
perdidas. Para consolidar os valores editados com êxito para dados base, você
deve primeiro readquirir as DRs necessárias nesse cubo antes de tentar
consolidar o ambiente de simulação.

Reservas de Dados, Ambientes de Simulação e Fila de Tarefas
Se estiver usando Reservas de Dados com ambientes de simulação e o recurso Fila
de Tarefas, o comportamento a seguir se aplicará ao consolidar dados do ambiente
de simulação para dados base, dependendo de qual modo de Reserva de Dados
está sendo usado pelo cubo.
v No modo NECESSÁRIO, todas as Reservas de Dados necessárias devem ser
suspensas até a operação enfileirada concluir para que os dados do ambiente de
simulação sejam salvos com êxito para dados base. Se as Reservas de Dados
necessárias forem liberadas antes de a Fila de Tarefas salvar os dados ou se um
conflito de Reserva de Dados for encontrado, os valores nas células em conflito
não serão salvos.
v No modo PERMITIDO, se uma consolidação de ambiente de simulação na Fila
de Tarefas entrar em conflito com uma Reserva de Dados, a Fila de Tarefas
executará um retrocesso de dados para essa operação e aguardará a reserva
conflitante ser liberada. Todas as tarefas na Fila de Tarefas serão bloqueadas até
a tarefa em espera ter permissão para continuar. A única maneira de desbloquear
a Fila de Tarefas é liberar as Reservas de Dados em conflito.

Ativando a Reserva de Dados
Por padrão, a Reserva de Dados não é ativada. Um administrador deve ativar e
configurar o recurso antes de você poder usar o Turbo Integrator (TI) e as funções
da interface de programação de aplicativos relacionados para gerenciar as Reservas
de Dados.
Antes de usar as Reservas de Dados, você deve:
v Ativar o recurso para cubos individuais (configurados no cubo de controle
}CubeProperties).
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Para obter detalhes, consulte “Ativando a Reserva de Dados para Cubos”
v Permitir aos grupos de usuários a capacidade de gerenciar, adquirir e liberar
DRs para eles mesmos e para outros usuários (configurados na janela
Designações de Recurso).
Para obter detalhes, consulte “Ativando Grupos de Usuários para Gerenciar as
Reservas de Dados” na página 153).
Após a DR ter sido ativada para um cubo, o recurso se aplica a todos os usuários
desse cubo, mas pode ser gerenciado apenas por membros dos grupos de usuários
que receberam permissão na janela Designações de Recurso.

Ativando a Reserva de Dados para Cubos
Use a propriedade DataReservationMode no cubo de controle }CubeProperties para
ativar ou desativar a Reserva de Dados para um cubo específico.
Para obter mais detalhes sobre o cubo de controle }CubeProperties, consulte a
seção "Cubos de Controle" no TM1 Operations.

Procedimento
1. No Server Explorer, clique no menu Visualizar e, em seguida, clique para
selecionar Exibir Objetos de Controle.
Todos os cubos de controle do TM1 aparecem no Server Explorer prefixados
com uma chave direita }. Por exemplo, }CubeProperties.
2. Na área de janela em Árvore do Server Explorer, clique para expandir o nó
Cubos e, em seguida, dê um clique duplo no cubo de controle
}CubeProperties.
3. Insira um valor para um dos modos de Reserva de Dados disponíveis na
interseção do elemento DataReservationMode (propriedade) e o nome do cubo
para ativar o recurso de Reserva de Dados para esse cubo.

Propriedade DataReservationMode
A propriedade DataReservationMode usa os valores a seguir no cubo de controle
}CubeProperties para configurar o recurso de Reserva de Dados para cubos
individuais.
Insira estes valores no cubo de controle }CubeProperties usando apenas inglês.
Esses valores de palavra-chave não são traduzidos.
Para obter mais detalhes sobre as diferenças entre os diferentes modos de Reserva
de Dados, consulte “Entendendo o comportamento da Reserva de dados com
outros recursos do TM1” na página 148.
Valor

Descrição

DESATIVADA

Desativa o recurso de Reserva de Dados para o cubo
específico.
O valor-padrão é OFF.
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Valor

Descrição

REQUERIDO

Configura o recurso de Reserva de Dados com o modo
REQUIRED para um cubo específico.
Este modo desativa o acesso de gravação para todos os
usuários para o cubo inteiro e requer que você designe
explicitamente as Reservas de Dados para qualquer usuário
que precisa gravar neste cubo.
Por exemplo, um usuário deve ter uma Reserva de Dados
em uma célula se desejar gravar nessa célula.

REQUIREDSHARED

Configura o recurso Reserva de Dados para o modo
REQUIREDSHARED para um cubo específico.
Esse modo é uma variação do modo REQUIRED, que
permite que a Reserva de Dados para usuários diferentes se
sobreponha. Todos os outros aspectos desse modo se
comportam da mesma maneira que o modo REQUIRED.
O modo REQUIREDSHARED foi implementado para
acomodar solicitações sobrepostas alavancando a
capacidade de edição em vários nós no IBM Cognos TM1
Applications. Esse modo é modo de DR padrão designado
em todos os cubos representados por Cube Views ou
Manual Dependencies no TM1 Applications.
No modo REQUIRED, o servidor TM1 restringe o acesso de
gravação a uma fatia, permitindo que um único usuário por
vez tenha uma reserva para um nó. No modo
REQUIREDSHARED, o aplicativo deve forçar essa restrição,
caso seja necessário.

ALLOWED

Configura o recurso de Reserva de Dados com o modo
ALLOWED para um cubo específico.
Este modo mantém o acesso de gravação, baseado na
segurança, para todos os usuários no cubo inteiro, mas
permite restringir de maneira seletiva o acesso de gravação
a uma área do cubo designando Reservas de Dados aos
usuários individuais conforme necessário.
Por exemplo, o modo PERMITIDO permite usar sua
Reserva de Dados para separar uma seção de um cubo para
um usuário específico enquanto mantém o acesso de
gravação disponível para todos os outros usuários no
restante do cubo.

Ativando Grupos de Usuários para Gerenciar as Reservas de
Dados
Use os recursos a seguir na janela Designações de recursos do TM1 para permitir
que os membros de um grupo de usuários gerenciem (adquiram e liberem)
Reservas de dados para si mesmos e para outros usuários.
Estes recursos são configurados para um grupo de usuários inteiro e não para
usuários individuais. Um usuário deve ser um membro do grupo para que o
recurso seja aplicado.
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Nota: Somente os administradores do TM1 têm acesso à janela Designações de
recursos.
Para obter mais detalhes sobre Designações de Recursos, consulte o TM1
Operations.
Recurso

Descrição

ManageDataReservation

Permite que os membros do grupo adquiram e liberem
Reservas de Dados.
Todo o servidor tem essa capacidade. Os recursos não
podem ser aplicados em cubos ou usuários específicos.
Este recurso é sempre configurado como GRANT para os
grupos ADMIN, DataAdmin e SecurityAdmin padrão e
não pode ser modificado.
Valores para grupos de não administradores:
DENY - Valor padrão para todos os grupos de não
administradores.
GRANT- Ativa esse recurso para um grupo de usuários.

DataReservationOverride

Permite que os membros do grupo liberem reservas
suspensas por outros usuários.
Este recurso é sempre configurado como GRANT para os
grupos ADMIN, DataAdmin e SecurityAdmin padrão e
não pode ser modificado.
Valores para grupos de não administradores:
DENY - Valor padrão para todos os grupos de não
administradores.
GRANT- Ativa esse recurso para um grupo de usuários.

Procedimento
1. No Server Explorer, clique com o botão direito do mouse em um servidor e
selecione Designações de Recurso.
2. Na janela Designações de Recurso, insira valores para os recursos
ManageDataReservation e DataReservationOverride na interseção com o
grupo de usuários que deseja configurar.

Monitorando Reservas de Dados
É possível usar as ferramentas a seguir para monitorar a atividade e o status da
Reserva de Dados.
v Server Explorer
v Utilitário TM1 Top
v Log de Auditoria de TM1
v Funções do Turbo Integrator e da Interface de Programação de Aplicativos
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Exibindo o Status da Célula da Reserva de Dados no Server
Explorer
Você verifica o status de qualquer célula em uma visualização de cubo no Server
Explorer conforme a seguir:

Procedimento
No Server Explorer, abra uma visualização de cubo, clique com o botão direito do
mouse em uma célula e, em seguida, clique em Editar Status.
Uma caixa de mensagens aparece indicando se o valor da célula pode ser editado
ou se a célula não está editável devido a uma Reserva de Dados ou a outra
restrição de acesso a dados.

Usando o TM1 Top para Monitorar Encadeamentos que Estão
Aguardando Reservas de Dados
É possível usar o utilitário TM1 Top para monitorar encadeamentos que estão
aguardando uma reserva de dados ser liberada. Qualquer encadeamento neste
estado é mostrado no TM1 Top com um valor Liberação de Reserva de Dados
(DDR) no campo Estado:
Wait:DRR
Para obter mais detalhes sobre os estados de espera do TM1 Top, consulte a seção
"Entendendo os Estados de Processamento de Encadeamento" no capítulo
"Monitoramento de Sistema e de Desempenho" no TM1 Operations.

Usando o Log de Auditoria para Monitorar Eventos de
Reserva de Dados
Se a criação de log de auditoria estiver ativada para o servidor TM1, o Cognos
TM1 registrará eventos de Reserva de dados. É possível, então, usar o Log de
Auditoria do TM1 para consultar e visualizar o histórico de designações de
Reserva de Dados.
Para obter mais detalhes sobre como usar o Log de auditoria do TM1, consulte o
capítulo "Monitoramento do sistema e de desempenho" em Operações do TM1.
A tabela a seguir lista os cinco eventos do Log de Auditoria que são específicos
para Reservas de Dados.
Evento de Log de Auditoria

Descrição do Evento

Conjunto de Propriedades:
CubeDataReservationEnable

Registrado quando o valor da propriedade
CubeDataReservationEnable para um cubo
foi alterado.

Reserva de Dados: Adquirida

Registrado ao adquirir uma Reserva de
Dados.

Reserva de Dados: Liberada

Registrado ao liberar uma Reserva de
Dados.

Reserva de Dados: Recuperar Aquisição

Registrado quando o retrocesso de uma
aquisição de reserva ocorre.
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Evento de Log de Auditoria

Descrição do Evento

Reserva de Dados: Recuperar Liberação

Registrado quando o retrocesso de uma
liberação de reserva ocorre.

Notas sobre Eventos de Retrocesso
v O retrocesso de uma operação de aquisição de Reserva de Dados é para liberar a
reserva.
v O retrocesso de uma operação de liberação de Reserva de dados é para
readquirir a reserva.

Consultando Eventos da Reserva de Dados
Todos os eventos de Reserva de Dados são associados ao objeto de cubo do TM1 e
são, portanto, agrupados como eventos do grupo no Log de Auditoria. É possível
consultar estes eventos na janela de Log de Auditoria conforme a seguir.

Procedimento
1. No Server Explorer, abra a janela de Log de Auditoria.
2. Na seção Tipo de Evento, selecione a opção Objeto.
3. Configure o campo Tipo de Objeto como Cubo.
4. Configure a lista suspensa Evento com um dos tipos de evento de Reserva de
Dados.
5. Execute a consulta.

Usando Funções do Turbo Integrator e da Interface de
Programação de Aplicativos para Monitorar Reservas de
Dados
Como uma solução customizada, você poderia usar as funções do Turbo Integrator
e da Interface de Programação de Aplicativos do TM1 a seguir para repetir
programaticamente objetos de cubo e recuperar informações sobre as Reservas de
Dados relacionadas para cada cubo.
v Turbo Integrator - “CubeDataReservationGet” na página 159.
v Interface de Programação de Aplicativos do TM1 - “TM1DataReservationGetAll”
na página 165.

Gerenciando Reservas de Dados com Funções do Turbo Integrator
É possível usar as funções do Turbo Integrator (TI) a seguir para obter, liberar e
gerenciar programaticamente as Reservas de Dados.
v CubeDataReservationAcquire
v CubeDataReservationRelease
v CubeDataReservationReleaseAll
v CubeDataReservationGet
v CubeDataReservationGetConflicts
As Reservas de Dados são definidas por um cubo, um usuário e uma tupla
específicos (uma lista ordenada de elementos).
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CubeDataReservationAcquire
CubeDataReservationAcquire adquire uma Reserva de Dados para o cubo, usuário
e tupla especificados.
Esta é uma função TurboIntegrator, válida apenas em processos TurboIntegrator.

Sintaxe
CubeDataReservationAcquire(Cube, User, bForce, Address, [AddressDelimiter])
Argumento

Descrição

Cubo

Nome do cubo.

Usuário

Nome do proprietário para a nova reserva.
O nome de usuário fornecido será validado para assegurar que ele
é um usuário existente.

bForce

Valor booleano que determina o comportamento se a reserva
solicitada entra em conflito com uma reserva existente.
Se configurado como 0 (false), o pedido será rejeitado se entrar em
conflito com uma reserva existente.
Se estiver configurado como 1 (true) e o usuário executando o
processo do Turbo Integrator tiver o recurso
DataReservationOverride, as reservas conflitantes serão liberadas e
a solicitada será concedida.

Endereço

Sequência convertida em token de nomes de elementos que
definem a tupla. A ordem deve corresponder à ordem de dimensão
original do cubo.
Todas as células no cubo contidas pela tupla constituem a região
que está sendo reservada. É possível escolher um elemento de cada
dimensão ou usar uma sequência vazia entre os delimitadores para
selecionar uma dimensão inteira. Dependendo de onde o elemento
está localizado na hierarquia, o pedido reserva uma única célula,
uma fatia ou o cubo inteiro.

AddressDelimiter

Sequência de caracteres opcional que é usada para separar nomes
de elementos no parâmetro Address.
O valor padrão é '|'.

Valor de Retorno
Booleano - retorna true se a aquisição foi bem-sucedida.

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

O exemplo a seguir configura o parâmetro bForce como 1 para forçar o pedido da
DR se um conflito existir e usa um caractere delimitador diferente para o
parâmetro AddressDelimiter.
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CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User2’,1,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationRelease
CubeDataReservationRelease libera a Reserva de Dados especificada.
Esta é uma função TurboIntegrator, válida apenas em processos TurboIntegrator.
Se o usuário especificado não for o mesmo que o proprietário da reserva, a
liberação será bem-sucedida apenas se o usuário especificado tiver o recurso
DataReservationOverride ativado.

Sintaxe
CubeDataReservationRelease(Cube, User, Address,[AddressDelimiter])
Argumento

Descrição

Cubo

Nome do cubo.

Usuário

Nome do proprietário da reserva.
O nome de usuário fornecido será validado para assegurar que
ele é um usuário existente.

Endereço

Sequência convertida em token de nomes de elementos que
definem a tupla. A ordem deve corresponder à ordem de
dimensão original do cubo.

AddressDelimiter

Sequência de caracteres opcional que é usada para separar nomes
de elementos no parâmetro Address.
O valor padrão é '|'.

Valor de Retorno
Booleano - retorna true se a liberação foi bem-sucedida.

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

O exemplo a seguir usa um caractere diferente para o parâmetro AddressDelimiter.
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User2’,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationReleaseAll
CubeDataReservationReleaseAll libera várias Reservas de Dados existentes.
Esta é uma função TurboIntegrator, válida apenas em processos TurboIntegrator.
Todas as reservas totalmente contidas pelo endereço especificado que
correspondem ao filtro do usuário serão liberadas. Um filtro de usuário em branco
significa todos os usuários.
Se o filtro de usuário especificado não for o mesmo que o usuário executando o
processo do Turbo Integrator, o recurso DataReservationOverride deverá ser
ativado.
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O uso de um filtro de usuário em branco e de todos os curingas no campo de
endereço libera todas as reservas.

Sintaxe
CubeDataReservationReleaseAll(Cube, UserFilter, Address, [AddressDelimiter])
Argumento

Descrição

Cubo

Nome do cubo.

UserFilter

Filtro do nome de usuário para corresponder com relação às
reservas existentes.

Endereço

Sequência convertida em token de nomes de elementos que
definem a tupla. A ordem deve corresponder à ordem de
dimensão original do cubo.

AddressDelimiter

Sequência de caracteres opcional que é usada para separar nomes
de elementos no parâmetro Address.
O valor padrão é '|'.

Valor de Retorno
Booleano - retorna true se não houver nenhum erro.

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

O exemplo a seguir libera todas as reservas no cubo especificado para todos os
usuários.
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’’,’||’);

CubeDataReservationGet
CubeDataReservationGet localiza reservas existentes em um cubo específico para
todos os usuários ou para um usuário.
Esta é uma função TurboIntegrator, válida apenas em processos TurboIntegrator.

Sintaxe
CubeDataReservationGet(Index, Cube, User, [AddressDelimiter]) returns
Address;
Argumento

Descrição

Índice

Um índice de loop baseado em um usado para iterar através de
reservas no cubo especificado.

Cubo

Nome do cubo a procurar.

Capítulo 9. Usando Reservas de Dados

159

Argumento

Descrição

Usuário

Nome do proprietário da reserva para usar como um filtro.
Se deixado em branco, a função retorna reservas para qualquer
proprietário.
Se um nome for fornecido, a função filtrará os resultados para
obter apenas o proprietário especificado.

AddressDelimiter

Sequência de caracteres opcional que é usada para separar nomes
de elementos no parâmetro Address retornado.
O valor padrão é '|'.

Valor de Retorno
Address - Data de criação da reserva, nome do proprietário da reserva e endereço
do Elemento da reserva. A data de criação vem primeiro, seguido pelo delimitador,
seguido pelo ID do usuário, seguido pelo delimitador, seguido pelos IDs dos
Elementos separados pelo delimitador na ordem das dimensões no cubo (ordem
original).
Uma sequência vazia é retornada se não há entrada para o índice especificado.
O formato do valor de retorno é:
[creation time][delimiter][owner
name][delimiter][element1][delimiter][element2][delimiter]...[elementN]
Por exemplo:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Nota: As reservas podem ser alteradas enquanto iteram a lista de reservas,
portanto, o uso do índice não tem garantia de fornecer uma lista completa de
reservas. As reservas podem ser incluídas ou removidas em qualquer posição na
lista, portanto, as reservas podem ser ignoradas ou repetidas ao fazer loop através
dos valores de índice.
Se o filtro de proprietário for especificado, o índice se aplicará apenas aos
membros da lista filtrada. Se a lista de reservas tiver proprietários conforme a
seguir: User1, User1, User2 e o pedido especificar um proprietário igual a User2,
um índice igual a 1 recuperará o terceiro membro da lista.

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

A amostra a seguir localizará todas as reservas pertencentes ao usuário Fred Bloggs
no cubo Expense Input e fará "algo útil" com elas:
vIndex = 1;
vCube = ’Expense Input’;
vUserFilter = ’Fred Bloggs’;
vDelim = ’|’;
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vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
WHILE (vAddress @<> ’’);
vSep1 = SCAN( vDelim, vAddress);
vDRUser = SUBST( vAddress, 1, vSep1 - 1);
vDRAddress = SUBST( vAddress, vSep1 + 1, LONG(vDRAddress) - vSep1);
#
do something meaningful with the
user and reservation address here
vIndex = vIndex + 1;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
END;

CubeDataReservationGetConflicts
CubeDataReservationGetConflicts localiza reservas existentes em um cubo
específico que entrariam em conflito com o usuário, endereço e tupla especificados.
Esta é uma função TurboIntegrator, válida apenas em processos TurboIntegrator.

Sintaxe
CubeDataReservationGetConflicts(Index, Cube, User,
Address, [AddressDelimiter])returns ConflictAddress;
Argumento

Descrição

Índice

Um índice de loop baseado em um usado para iterar através de
conflitos que satisfazem esta consulta.

Cubo

Nome do cubo a ser procurado

Usuário

A consulta procurará reservas que entrarão em conflito com este
usuário.

Endereço

Sequência convertida em token de nomes de elementos que
definem a tupla. A ordem deve corresponder à ordem de
dimensão original do cubo.

AddressDelimiter

Sequência de caracteres opcional que é usada para separar nomes
de elementos no parâmetro Address.
O valor padrão é '|'.

Valor de Retorno
ConflictAddress - Data de criação da reserva, nome do proprietário da reserva e
endereço do Elemento da reserva. A data de criação vem primeiro, seguido pelo
delimitador, seguido pelo ID do usuário, seguido pelo delimitador, seguido pelos
IDs de Elementos separados pelo delimitador na ordem das dimensões no cubo
(ordem original).
Uma sequência vazia é retornada se não há entrada para o índice especificado.
O formato do valor de retorno é:
[creation time][delimiter][owner name][delimiter][element1][delimiter]
[element2][delimiter]...[elementN]

Por exemplo:
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"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Nota: As reservas podem ser alteradas enquanto iteram a lista de reservas em
conflito, portanto, o uso do índice não tem garantia de fornecer uma lista completa
de reservas. As reservas podem ser incluídas ou removidas em qualquer posição
na lista, portanto, as reservas podem ser ignoradas ou repetidas ao fazer loop
através dos valores de índice.

Gerenciando Reservas de Dados com as Funções da Interface de
Programação de Aplicativos do TM1
É possível usar as funções de interface de programação de aplicativos do TM1 C a
seguir para obter, liberar e gerenciar programaticamente Reservas de Dados.
v TM1DataReservationAcquire
v TM1DataReservationRelease
v TM1DataReservationReleaseAll
v TM1DataReservationGetAll
v TM1DataReservationGetConflicts
v TM1DataReservationValidate

TM1DataReservationAcquire
Solicita um DR para um cubo, usuário e tupla específicos do IBM Cognos TM1.
Se houver uma reserva existente pertencente a um usuário diferente cuja região
sobrepõe a reserva solicitada, o pedido de reserva será rejeitado, a menos que o
sinalizador bForce seja usado. Se o sinalizador bForce for true e o usuário que
executa a interface de programação de aplicativos tiver a capacidade
DataReservationOverride, quaisquer reservas conflitantes serão liberadas e a nova
reserva será concedida.

Sintaxe
TM1DataReservationAcquire(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient, TM1V bForce,
TM1V elementArray);
Parâmetro

Descrição

hPool

Conjunto de memórias padrão usado por todos os comandos de
interface de programação de aplicativos.

hCube

Identificador para o cubo que deseja acessar.

hClient

O proprietário a ser usado para a reserva

bForce

Valor booleano que determina o comportamento se a reserva
solicitada entra em conflito com uma reserva existente.
Se configurado como 0 (false), o pedido será rejeitado se entrar em
conflito com uma reserva existente.
Se configurado como 1 (true), a função substituirá quaisquer
reservas em conflito.
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Parâmetro

Descrição

elementArray

Matriz de identificadores de elementos que definem a tupla, a ordem
deve corresponder à ordem de dimensão.

Valor de Retorno
Valor booleano igual a true se o pedido foi concedido ou, caso contrário, false.

Erros Possíveis
v
v
v
v

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationRelease
Libera uma DR existente para um cubo, usuário e tupla específicos do IBM Cognos
TM1.
O proprietário usado para hClient deve corresponder ao portador da DR para que
o comando seja bem-sucedido, a menos que o usuário que invoca a interface de
programação de aplicativos tenha a capacidade DataReservationOverride ativada.
Os endereços fornecidos devem ter uma correspondência exata.

Sintaxe
TM1DataReservationRelease(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Parâmetro

Descrição

hPool

Conjunto de memórias padrão usado por todos os comandos de
interface de programação de aplicativos.

hCube

Identificador para o cubo que deseja acessar.

hClient

O proprietário da reserva.

elementArray

Matriz de identificadores de elementos que definem a tupla. A ordem
deve corresponder à ordem da dimensão.

Valor de Retorno
Valor booleano igual a true se o pedido for bem-sucedido ou, caso contrário, false.
Não localizar a reserva é uma falha e retorna false. Privilégio insuficiente é tratado
como um erro.
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Erros Possíveis
v
v
v
v

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationReleaseAll
Libera várias Reservas de dados para o usuário do IBM Cognos TM1 especificado.
A tupla de endereço especificada especifica o ponto de início para a procura. Todas
as reservas pertencentes ao usuário especificado contidas totalmente na região
definida pelo endereço são liberadas. Qualquer reserva que sobrepõe o endereço
mas não está totalmente contida não é liberada.
Especificar um cliente NULL removerá reservas para todos os usuários. Se o
proprietário não for o mesmo que o usuário que executa o comando, o usuário
deverá ter o recurso DataReservationOverride. Tentativas de executar este
comando para um usuário diferente ou todos os usuários sem o recurso de
substituição serão rejeitadas sem procurar as reservas existentes.
Um administrador pode liberar todas as reservas em um cubo especificando um
cliente e curingas NULOS para cada elemento no endereço.

Sintaxe
TM1DataReservationReleaseAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Parâmetro

Descrição

hPool

Conjunto de memórias padrão usado por todos os comandos de
interface de programação de aplicativos.

hCube

Identificador para o cubo que deseja acessar.

hClient

O proprietário da reserva.

elementArray

Matriz dos identificadores de elementos que definem o ponto de início
para a operação de liberação. A ordem deve corresponder à ordem da
dimensão.

Valor de Retorno
Valor booleano igual a true se não houve erros.

Erros Possíveis
v
v
v
v
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TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

TM1DataReservationGetAll
Determina quais Reservas de dados estão atualmente contidas em um cubo do
IBM Cognos TM1.
O parâmetro do cliente é opcional. Se ele não for fornecido (o parâmetro é
configurado como TM1ObjectNull), todas as DRs no cubo serão retornadas.
Se o parâmetro do cliente for fornecido, apenas as DRs mantidas por esse usuário
específico serão retornadas.

Sintaxe
TM1DataReservationGetAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient);
Parâmetro

Descrição

hPool

Conjunto de memórias padrão usado por todos os comandos de
interface de programação de aplicativos.

hCube

Identificador para o cubo que deseja acessar.

hClient

Identificador opcional para o usuário pelo qual deseja consultar.

Valor de Retorno
Matriz de dados da DR com o seguinte formato:
v [1] Nome do cubo (TM1ValTypeString)
v [2-n] Matriz de informações da DR (TM1ValTypeArray)
– [1] Data de Criação
– [2] Nome de usuário (TM1ValTypeString)
– [3-n] Matriz de nomes de elementos que definem a tupla (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Nome de elemento (TM1ValTypeString)

Erros Possíveis
TM1ErrorObjectHandleInvalid

TM1DataReservationGetConflicts
Determina quais reservas atualmente contidas em um cubo do IBM Cognos TM1
entrarão em conflito com o cliente (usuário) e endereço especificados.
Este comando pode ser usado para reunir as informações necessárias para
determinar a razão pela qual uma tentativa de adquirir uma reserva falhou,
assumindo que a reserva que causou a negação ainda está lá.

Sintaxe
TM1DataReservationGetConflicts(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient, TM1V
elementArray)
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Parâmetro

Descrição

hPool

Conjunto de memórias padrão usado por todos os comandos da
interface de programação de aplicativos

hCube

Identificador para o cubo que deseja acessar

hClient

O cliente (usuário) a ser comparado com relação aos proprietários da
reserva atual.

elementArray

Matriz de identificadores de elementos que definem a tupla com
relação à qual comparar. A ordem deve corresponder à ordem da
dimensão

Valor de Retorno
Retorna uma matriz de dados de DR com o seguinte formato:
v [1] Nome do cubo (TM1ValTypeString)
v [2-n] Matriz de informações da DR (TM1ValTypeArray)
– [1] Data de Criação
– [2] Nome de usuário (TM1ValTypeString)
– [3-n] Matriz de nomes de elementos que definem a tupla (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Nome de elemento (TM1ValTypeString)

TM1DataReservationValidate
Valida todas as Reservas de dados em um cubo do IBM Cognos TM1.
Qualquer reserva pertencente a um cliente (usuário) que não existe mais será
removida.

Sintaxe
TM1DataReservationValidate(TM1P hPool, TM1V hCube);
Parâmetro

Descrição

hPool

Conjunto de memórias padrão usado por todos os comandos da interface
de programação de aplicativos

hCube

Identificador para o cubo que desejamos acessar

Valor de Retorno
Valor booleano igual a true.

Erros Possíveis
TM1ErrorObjectNotFound (cubo inválido)
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Códigos de Erro da Interface de Programação de Aplicativos
para Reservas de Dados
A tabela a seguir descreve os possíveis códigos de erro que podem ser retornados
pelas funções C API do IBM Cognos TM1 para reservas de dados.
Erro

Descrição

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid

Número de elementos que não
correspondem ao número de dimensões do
cubo.

TM1ErrorObjectHandleInvalid

O identificador de Cubo, Cliente ou
Elemento não mapeia para um objeto
existente.

TM1ErrorCubeKeyInvalid

O elemento fornecido não corresponde a um
elemento na dimensão nessa posição. O
elemento fornecido é um UDC.

TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

Capacidade para usar a reserva não é
concedida.

TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

Tentativa de liberar uma reserva quando não
é o proprietário e sem a capacidade de
substituição ser concedida.
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Capítulo 10. Sobreposição de Segurança
Sobreposição de Segurança fornece um mecanismo para restringir a capacidade dos
usuários para gravar em um cubo, sem causar contenção sobre as dimensões do
cubo e sem a necessidade de alterar a segurança do TM1 subjacente. O efeito de
Sobreposição de segurança é para evitar atualizações em dados da célula por todos
os usuários, exceto administradores. Como com Segurança da Célula, Sobreposição
de Segurança, você pode definir a restrição de apenas algumas das dimensões do
cubo de dados.
Sobreposição de Segurança não se aplica a um usuário administrador. O cubo
sobreposição de segurança é considerado como sendo um cubo de segurança
portanto, um processo do TurboIntegrator requer GrantSecurityAccess para
modificá-lo. Restrições de sobreposição de segurança não se aplicam ao usuário
administrador. Esse recurso é diferente do status de privilégio (LOCK e RESERVE),
que se aplica ao Administrador.
O cubo sobreposição de segurança é criado com um prefixo de sequência que o
identifica como um cubo de sobreposição de segurança, da mesma maneira que os
cubos de segurança da célula são identificados. }SecurityOverlayGlobal_<Data
Cube Name>
As primeiras dimensões N são as dimensões mapeadas a partir do cubo de dados.
A dimensão final é a dimensão }SecurityOverlay. Esta última dimensão define os
dados que são armazenados no cubo de sobreposição. ela tem apenas um
elemento. O elemento OverlayData armazena os dados que são utilizados para
implementar a sobreposição. No OverlayData é onde existem valores com acesso
restrito. O elemento é um elemento de sequência. A dimensão }SecurityOverlay é
necessária porque o TM1 não suporta cubos com somente uma dimensão.

SecurityOverlayCreateGlobalDefault
Essa função é utilizada para criar ou destruir um cubo de Sobreposição de
Segurança, e para configurar a sobreposição para uma área determinada de um
cubo de dados.
Observe que a criação de um cubo de dados com um nome que significa um cubo
de sobreposição fará com que o cubo de dados seja feito em uma sobreposição se o
servidor for reiniciado. Quando o cubo for carregado, será configurado como uma
sobreposição se um cubo de dados correspondente for localizado
Esta é uma função do TM1 Turbo Integrator, válida somente em processos do
Turbo Integrator.

Sintaxe
SecurityOverlayCreateGlobalDefault (Cube,
DimensionMap)
Argumento

Descrição

Cubo

Nome do cubo.
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Argumento

Descrição

DimensionMap

Cadeia que especifica se a dimensão em
cada posição deve ser utilizada na
sobreposição. A ordem das dimensões é a
ordem do cubo original. Um 1 para cada
dimensão incluída e um 0 para uma
excluída. Cada valor é separado por dois
pontos.

Retorno booleano

Verdadeiro se a operação foi bem-sucedida.
Caso contrário, erro grave.

Informações Adicionais

A propriedade GrantSecurityAccess deve ser
configurada para que este processo
TurboIntegrator seja bem-sucedido. Cria o
cubo de sobreposição de segurança global
padrão. Sobreposições Globais se aplicam a
todos os usuários

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

SecurityOverlayDestroyGlobalDefault
Essa função é utilizada para destruir um cubo de Sobreposição de Segurança, e
para configurar a sobreposição para uma área determinada de um cubo de dados.
Observe que a criação de um cubo de dados com um nome que significa um cubo
de sobreposição, fará com que o cubo de dados seja feito em uma sobreposição se
o servidor for reiniciado. Quando o cubo for carregado, será configurado como
uma sobreposição se um cubo de dados correspondente for localizado
Esta é uma função do TM1 Turbo Integrator, válida somente em processos do
Turbo Integrator.

Sintaxe
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault (Cube)
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Argumento

Descrição

Cubo

Nome do cubo.

Retorno booleano

Verdadeiro se a operação foi bem-sucedida.
Caso contrário, erro grave.

Informações Adicionais

A propriedade GrantSecurityAccess deve ser
configurada para que este processo
TurboIntegrator seja bem-sucedido. Cria o
cubo de sobreposição de segurança global
padrão. Sobreposições Globais se aplicam a
todos os usuários.

Exemplo
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault('DataCube');

SecurityOverlayGlobalLockNode
Essa função é utilizada para restringir os direitos de acesso de um nó para somente
leitura, bloqueando-o. Ela usa a sobreposição global já que todos os usuários são
afetados. O cubo de sobreposição deve ser criado antes de usar este comando. Os
elementos fornecidos no endereço devem ser apenas para as dimensões utilizadas
no sobreposição.
Esta é uma função do TM1 Turbo Integrator, válida somente em processos do
Turbo Integrator.

Sintaxe
SecurityOverlayGlobalLockNode(bLock, Cube, Address, [AddressDelimiter])
Argumento
bLock
Cubo
Endereço

Retorno de endereço

Descrição
Se for 1, trava. 0 a desbloqueia

Nome do cubo.
Sequência convertida em token de nomes de
elementos de sobreposição que definem a
tupla. A ordem deve corresponder à ordem
de dimensão original do cubo.
Sequência de caracteres opcionais utilizada
para separar nomes de elementos no
o parâmetro Address. valor padrão ‘|’.

Retorno booleano

Verdadeiro se a operação foi bem-sucedida.
Caso contrário, erro grave.

Informações Adicionais

A propriedade GrantSecurityAccess deve ser
configurada para que este processo
TurboIntegrator seja bem-sucedido. Cria o
cubo sobreposição de segurança global
padrão. Sobreposições globais se aplicam a
todos os usuários.

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

No primeiro exemplo há apenas uma dimensão usada para a sobreposição. Os
outros dois exemplos utilizam duas dimensões.
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Capítulo 11. API do TM1 Web
Além de usar o IBM Cognos TM1 Web como um aplicativo independente, você
também pode utilizá-lo em seus próprios aplicativos da web customizados.
Programadores da Web e desenvolvedores de aplicativos do TM1 podem usar a
interface de programação de aplicativos (API) do Cognos TM1 Web para
incorporar objetos do TM1 Web em páginas da web customizadas, aplicativos e
painéis.
O Cognos TM1 Web API inclui dois conjuntos separados de APIs. Essas APIs
também compartilham uma abordagem de login comum que usa tokens de sessão
ou IDs de sessão do TM1.
Dependendo do seus requisitos de desenvolvimento específicos, você pode escolher
entre as duas APIs diferentes e utilizar a mesma abordagem de login com uma ou
outra.
Login de sessão da API do Cognos TM1 Web
As APIs do Cognos TM1 Web compartilham uma abordagem de login
comum que usa tokens de sessão para identificar e separar exclusivamente
as sessões do Cognos TM1 Web ou IDs de sessão do TM1 para identificar
exclusivamente o TM1 Server. Você pode utilizar essa abordagem de login
com ambas as APIs.
Para obter mais informações, consulte “Login de sessão da API do TM1
Web”.
O Cognos TM1 Web URL API
O URL API fornece acesso a objetos Websheet e CubeViewer utilizando um
conjunto especial de URLs e parâmetros. Exemplos simples podem ser
feitos à direita na barra de endereço de um navegador da Web. Para criar
uma solução com a API da URL , é necessário conhecimento de HTML e
um conhecimento opcional de JavaScript.
Consulte o “TM1 Web URL API” na página 181.
O Cognos TM1 Web JavaScript Library
O JavaScript Library permite acesso programático para os objetos Websheet
e CubeViewer do TM1 Web em um combinado de HTML, JavaScript, e o
ambiente de desenvolvimento da página da web do Dojo. Para usar o
JavaScript Library é necessário conhecimento de HTML, JavaScript, Dojo, e
o HTML Document Object Model (DOM).
Consulte o “Biblioteca JavaScript do TM1 Web” na página 206.

Login de sessão da API do TM1 Web
Utilize a abordagem de login do token de sessão para identificar exclusivamente
sua sessão do Cognos TM1 Web. Essa abordagem de login é recomendada para a
API da URL. Use a abordagem de login do ID de sessão do TM1 para identificar
exclusivamente uma sessão do servidor Cognos TM1, que pode ter múltiplas
sessões do TM1 Web. Use a sessão e os módulos de login para que o
gerenciamento de sessões seja mais fácil com a biblioteca do JavaScript.
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Login de token de sessão
O login do token de sessão retorna um token de sessão exclusivo que representa
uma sessão de login para uma combinação de usuário específico, host
administrativo e TM1 server.
Importante: Cada sessão do TM1 Web está associada a uma sessão de HTTP. O
token de sessão do TM1 Web pode ser usado somente na sessão de HTTP na qual
ele foi criado. Não é possível salvar um token de sessão do TM1 Web, abrir um
navegador em um outro dispositivo, e obter acesso à sessão do TM1 Web que
corresponde a esse token de sessão porque a sessão de HTTP é diferente.
Você pode usar o JavaScript XMLHttpRequest API para enviar uma solicitação de
login HTTP para o servidor Cognos TM1 Web. O token de sessão é, então,
retornado em um formato da solicitação do JavaScript Object Notation (JSON).
Depois de receber o token de sessão, você pode então utilizá-lo quando abrir
objetos do TM1 Web.
Se ocorrer um tempo limite com sua sessão HTTP de inatividade, a sessão do
Cognos TM1 Web e o token relacionado não são mais válidas.

Login do ID de sessão do TM1
Os usuários também podem efetuar login especificando uma sessão do servidor
TM1 com um TM1SessionId. A sessão do servidor TM1 que é usada por uma
sessão da web do TM1 nunca mudará e deve ser gerada ou especificada na criação.
Várias sessões da web do TM1 podem usar a mesma sessão do servidor do TM1.

Módulos de sessão e login
Na biblioteca JavaScript, é possível usar as APIs de session e de LoginDialog para
gerenciar sessões e caixas de diálogo de login.
Para obter mais informações, consulte “Módulos de Sessão e LoginDialog” na
página 177.

Login de token de sessão
O processo geral para efetuar login com um token de sessão inclui as seguintes
etapas.
1. Se você estiver usando o URL API, configure o parâmetro de configuração do
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled no arquivo tm1web_config.xml .

2.
3.
4.
5.
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Nota: Este parâmetro de configuração não será necessário se você estiver
usando a biblioteca do JavaScript.
Montar um conjunto de parâmetros para a solicitação de login que são
baseados no tipo de autenticação que você está utilizando com o Cognos TM1.
Poste a solicitação de login para o Cognos TM1 Web server usando o JavaScript
XMLHttpRequest API ou outra abordagem semelhante.
Processe a resposta JSON para obter o token de sessão retornado.
Utilize o token de sessão quando você abrir objetos Websheet e CubeViewer.

Parâmetro de configuração de login do token de sessão
Se você estiver utilizando a abordagem de login do token de sessão com o API
URL, você deve configurar o parâmetro de configuração do
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled no arquivo tm1web_config.xml para False.
Este parâmetro ativa a sessão do URL API a ser reutilizada com base no host
administrativo especificado, TM1 server e o nome do usuário (opcional).
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Parâmetros de solicitação de Login
Utilize a abordagem de token de sessão enviando um conjunto de parâmetros na
solicitação para o tipo de autenticação que você está utilizando com o Cognos
TM1.
Para a autenticação padrão do TM1 e login integrado, utilize o formato de
parâmetro a seguir:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_server_name
v param2=username
v param3=password
Por exemplo:
param0=localhost&param1=SData&param2=admin&param3=apple
Se você estiver usando a segurança do IBM Cognos Business Intelligence para
autenticação, utilize o seguinte formato para incluir um valor para o camPassport:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_Server_name
v param2=camPassport

Resposta JSON para login do token de sessão
Os resultados da solicitação de login são retornados em uma sequência formatada
JSON.
Se a solicitação de login for bem-sucedida, a resposta será retornada no seguinte
formato.
{
"reply":{
"adminHost":adminHost,
"sessionToken":sessionToken,
"tm1Server":tm1Server,
"username":username
}
}

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

Se a solicitação de login não for bem-sucedida, a seguinte resposta é retornada.
{ "reply":null}

Exemplo
O exemplo a seguir utiliza o JavaScript XMLHttpRequest API para postar uma
solicitação de login para o TM1 Web Server e recuperar o token de sessão
atribuída.
<script type="text/javascript">
function login() {
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", "http://localhost:9510/tm1web/api/TM1Service/login", true);
xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhr.onload = function() {
var response = JSON.parse(xhr.responseText).reply;
if(response != null) {
var sessionToken = response.sessionToken;
console.debug("Session token: " + sessionToken);
}
else {
console.error("Login failed.");
}
}
var params = "param0=localhost&param1=Planning+Sample&param2=admin&param3=apple";
xhr.send(params);
};
</script>

Parâmetro de configuração
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled
Utilize o parâmetro de configuração do LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled
para controlar como o TM1 Web URL API manipula as sessões de login. Configure
esse parâmetro para especificar se o URL API controla sessões de login exclusivas
separadas ou não.
Este parâmetro ativa a sessão do URL API a ser reutilizada com base no host
administrativo especificado, TM1 server e o nome do usuário (opcional).
Se você estiver utilizando a abordagem de login do token de sessão com o URL
API, você deve configurar o parâmetro de configuração do
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled no arquivo tm1web_config.xml para False.
Para obter mais informações sobre como efetuar login com um token de sessão,
consulte “Login de sessão da API do TM1 Web” na página 173.

Formato
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value=True or False/>
Por exemplo:
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<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Valores
O valor padrão é True.
Verdadeiro
O TM1 Web tenta corresponder a nova solicitação de login com uma sessão
de login existente com base nas informações fornecidas (host
administrativo do TM1, TM1 Server e nome de usuário).
Este parâmetro deve ser configurado apenas para True se um login único
ocorrerá para uma combinação do host administrativo do TM1 exclusivo,
TM1 server e nome de usuário.
Falso

Especifica que um token de sessão deve ser fornecido toda vez que você
abrir um objeto TM1 Web com o TM1 Web URL API. Caso contrário, o
usuário será solicitado.
Configure esse parâmetro como False se você planeja utilizar várias
sessões de login com o TM1 Web URL API. Você também utiliza esta
configuração se estiver utilizando várias sessões de login com o URL API e
outros clientes do TM1 Web como TM1 Web e TM1 Application Web. Essa
configuração utiliza o token de sessão para manter as sessões de usuário
separadas e exclusivas.

Login do ID de sessão do TM1
Os usuários podem efetuar login especificando uma sessão do servidor TM1 com
um host admin, nome do servidor TM1 e TM1SessionId. O TM1SessionId
corresponde a uma sessão do usuário em um servidor TM1. Para recuperar dados
de um servidor TM1, é necessária uma sessão do usuário válida. Cada sessão da
web do TM1 requer uma sessão do servidor TM1. O processo geral para efetuar
login com um ID de sessão do TM1 é semelhante ao processo para efetuar login
com um token de sessão, exceto o parâmetro TM1SessionID que substitui o
parâmetro sessionToken:
TM1SessionId=valid TM1 session ID
Este método de login cria uma nova sessão do TM1 e reutiliza a sessão do servidor
TM1 que corresponde ao TM1SessionId. Se uma sessão do servidor TM1 for
compartilhada entre sessões da web do TM1, a invalidação da sessão do servidor
TM1 resultará nas sessões da web do TM1 também sendo invalidadas.

Exemplo
No exemplo a seguir, um parâmetro TM1SessionId é incluído na URL para suportar
este tipo de autenticação de login.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&
Type=WebSheet&Workbook=Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget
Input&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample&TM1SessionId=<valid TM1 session ID>

Módulos de Sessão e LoginDialog
É possível usar as APIs de sessão e LoginDialog para gerenciar facilmente as
sessões do usuário e diálogos de login com a biblioteca JavaScript.
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Sessão
É possível usar o tm1web/api/session/session para recuperar informações
associadas à sessão do TM1 Web. É possível efetuar login, logout ou recuperar
informações para uma sessão do TM1 Web.

Métodos
login(params)
Executa um login no TM1 Web.
Parâmetros: params O objeto de informações de login que usa um dos
formatos de objeto a seguir:
{
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple"
}

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

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

Retorna dojo/promise/Promise como uma promessa que será resolvida
quando a ação de login for concluída. Se o login falhar, a promessa será
rejeitada, caso contrário, será resolvida. A promessa será transmitida a um
objeto do formato a seguir, se o login for bem-sucedido.
{
sessionToken: "7118fad5-bbeb-4b3e-8bea-4b4a45ca2735",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA",
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "Admin"
}

getInfo(sessionToken)
Recupera as informações associadas à sessão do TM1 Web correspondente
ao token de sessão especificado.
Parâmetros: sessionToken Um token de sessão correspondente à sessão do
TM1 Web da qual recuperar informações.
Retorna dojo/promise/Promise como uma promessa que será resolvida
quando a ação for concluída. Se a recuperação falhar, a promessa será
rejeitada, caso contrário, será resolvida. A promessa será transmitida a um
objeto do formato a seguir, se a recuperação tiver sido bem-sucedida.
{
sessionToken: "7118fad5-bbeb-4b3e-8bea-4b4a45ca2735",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA",
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adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "Admin"
}

logout(sessionToken)
Executa um logout e invalida a sessão do TM1 Web correspondente ao
token de sessão especificado.
Parâmetros: sessionToken Um token de sessão correspondente à sessão do
TM1 Web a ser invalidada.
Retorna dojo/promise/Promise como uma promessa que será resolvida
quando a ação for concluída. Se a recuperação falhar, a promessa será
rejeitada, caso contrário, será resolvida. A ação será concluída com sucesso
mesmo que a sessão não exista ou já tenha sido invalidada.
Para obter mais informações, consulte a Documentação do Dojo para
dijit._WidgetBase (https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/
_WidgetBase.html).

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

LoginDialog
É possível usar tm1web/api/session/LoginDialog para exibir ou destruir uma caixa
de diálogo de login.

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

Construção
O módulo LoginDialog aceita vários parâmetros para construção.
onLogin
Tipo: Função
Retorno de chamada quando o login for bem-sucedido. Um objeto que
contém informações da sessão é transmitido como um parâmetro para a
função em execução.
Um exemplo deste objeto é:
{
tm1SessionId : "JcFxniSEzsJZVlQQhYDLDQ",
sessionToken : "baa4ff9a-ddfb-41d1-9c71-f0add92325fd",
adminHost : "localhost",
tm1Server : "Planning Sample",
username : "Admin"
}

Este objeto tem o mesmo formato que a resposta do método login de
tm1web/api/session/session.
adminHost
Tipo: Sequência (opcional)
Valor padrão: host local
O host admin do qual recuperar a lista de servidores TM1. Se nenhum
parâmetro do host admin for especificado, o valor de parâmetro
AdminHost no arquivo tm1web_config.xml será usado se ele for
especificado.
tm1Server
Tipo: Sequência (opcional)
O servidor TM1 no qual efetuar login.
adminHostVisible
Tipo: Booleano (opcional)
Valor padrão: true
Se falso, a caixa de texto do host admin será oculta do diálogo de login.
tm1ServersVisible
Tipo: Booleano (opcional)
Valor padrão: true
Se falso, a lista de servidores TM1 será oculta do diálogo de login
As propriedades adminHost, tm1Server, adminHostVisible e tm1ServersVisible
podem ser configuradas com o método de configuração.
Por exemplo:
loginDialog.set("adminHost", "Planning Sample");

180

TM1 for Developers

Métodos
show()
Exibe a caixa de diálogo de login.
destroy()
Destrói a caixa de diálogo de login.
Para obter mais informações, consulte a Documentação do Dojo para
dijit._WidgetBase (https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/
_WidgetBase.html).

TM1 Web URL API
Utilize o Cognos TM1 Web URL API para incluir o Cognos TM1 Web Websheet e
objetos Cubeviewer em qualquer documento baseado em HTML ou solução de
página da web.

Visão Geral do Cognos TM1 Web URL API
O URL API fornece uma estrutura para criar URLs que exibem os objetos Websheet
e CubeViewer do Cognos TM1 Web em suas próprias páginas da web
customizadas.
Você pode utilizar o URL API para incluir objetos Websheet e CubeViewer em
qualquer solução baseada em HTML, tais como páginas da Web, aplicativos da
Web, e painéis. O URL API fornece acesso a objetos Websheet e CubeViewer
utilizando um conjunto de URLs e parâmetros especiais.

Ferramentas de Desenvolvimento
Para criar uma solução com a API da URL , é necessário conhecimento de HTML e
um conhecimento opcional de JavaScript.
Para fins de teste e exemplos simples, você pode usar o URL API à direita na barra
de endereço de um navegador da Web. Para criar uma solução com o URL API,
você pode utilizar um editor de texto simples ou qualquer ambiente de
desenvolvimento que funciona com HTML e JavaScript.
O URL API utiliza quadros sequenciais HTML (tag <iframe>) como o caminho
primário para exibir objetos CubeViewer e Websheet em páginas da Web
customizadas.

Recursos
Você pode montar as URLs que fornecem os seguintes recursos em páginas da Web
customizadas:
v Websheet e CubeViewer
– Acessar e exibir objetos CubeViewer e Websheet
– Configure elementos de dimensão de título
– Propriedades de controle, como ativar e desativar a barra de ferramentas
v CubeViewer
– Exibir em uma grade, no gráfico ou modo de grade e de gráfico
– Alterar tipo de gráfico
– Ativar/desativar auto-recálculo
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– Salvar o layout de uma visualização do cubo
– Recalcular a visualização
v Planilha da Web
– Recriar Formulários Ativos

Introdução ao Cognos TM1 Web URL API
É possível criar uma URL utilizando uma URL base e parâmetros específicos do
TM1 e, em seguida, passar a URL completa para o TM1 Web Server. A URL
completa é aberta e exibe um objeto Websheet ou CubeViewer. Também é possível
usar o URL API para aplicar várias ações nestes objetos.
A URL base e os parâmetros são separados pelo símbolo hashtag (#) e montados
no seguinte formato:
BaseUrl#Parameters
Se você deseja incluir vários parâmetros na mesma URL, separe-os com o símbolo
e comercial (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value

Exemplo de barra de endereço do navegador da web
Copie e cole a seguinte URL na barra de endereço de seu navegador da web para
ver um exemplo simples do URL API.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&Username=admin
&Password=apple

Usando o URL API em páginas da Web
O URL API utiliza quadros sequenciais HTML (tag <iframe>) para exibir objetos
CubeViewer e Websheet em páginas da Web customizadas. A tag do <iframe> é o
modo primário para exibir objetos CubeViewer e Websheet com o URL API.
Depois de um objeto do TM1 Web ser exibido em um iframe, você pode então
aplicar ações nesse objeto, atualizando a propriedade (origem) src+ + twb> do
iframe com uma nova URL.
Para obter mais informações, consulte “Uso de tags HTML <iframe> para exibir
objetos do Cognos TM1 Web” na página 184.

URL base do Cognos TM1 Web URL API
Utilize a URL base como a base para construir todas as solicitações com o Cognos
TM1 Web URL API.
Um exemplo da URL base é mostrada na seguinte amostra:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Você combina a URL base com um ou mais parâmetros para fazer uma solicitação
completa.

182

TM1 for Developers

A URL base utiliza o seguinte formato:
http://WebServerName:PortNumber/tm1web/UrlApi.jsp
WebServerName
O nome de domínio ou o endereço IP do computador que está hospedando
o Cognos TM1 Web Server.
Por exemplo, se você estiver trabalhando diretamente no computador que
está executando o Cognos TM1 Web Server, você pode utilizar host +
+twb> para o parâmetro WebServerName.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Se o servidor do TM1Web estiver em execução em um computador remoto,
utilize o nome desse sistema, da seguinte forma:
http://MyWebServer:9510/tm1web/UrlApi.jsp
http://www.example.com:9510/tm1web
PortNumber
O número da porta para o servidor de aplicativo da web.
A instalação padrão do TM1 usa um número de porta de 9510.
UrlApi.jsp
Os recursos do Cognos TM1 Web URL API são fornecidos por meio do
arquivo UrlApi.jsp.

Os parâmetros do Cognos TM1 Web URL API
Os parâmetros definem quais objetos do Cognos TM1 Web você deseja abrir e as
ações a serem aplicadas nesses objetos. Você constrói uma sequência de URL
completa incluindo parâmetros na URL base.
A URL base e os parâmetros são separados pelo símbolo hashtag (#) e montados
no seguinte formato:
BaseUrl#Parameters
Por exemplo:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Se você incluir mais de um parâmetro, separe-os com o símbolo e comercial (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value
Nota: Os parâmetros não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. O
“Action” ou o “action” funcionam da mesma maneira, porém as letras maiúsculas
e minúsculas são recomendadas para capacidade de leitura.
Os parâmetros mais comuns incluem o Ação e Tipo, que são utilizados para abrir
os objetos Workbook e CubeViewer. Por exemplo, a URL a seguir mostra um
exemplo de utilização de parâmetros para abrir um objeto CubeViewer.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
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Depois que você abrir um objeto Websheet ou CubeViewer em sua página da web,
pode utilizar parâmetros para aplicar mais ações para o objeto. Por exemplo, as
seguintes URLs utilizam os parâmetros AutoRecalc e HideDimensionBar.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Para obter mais informações sobre como trabalhar com parâmetros, consulte os
seguintes tópicos:
v “Utilizando o parâmetro Ação com os objetos do TM1 Web” na página 188.
v “Utilizando o parâmetro Open para abrir um objeto TM1 Web” na página 189.
v “Aplicando parâmetros e ações em um objeto existente do TM1 Web” na página
189.

Utilizando caracteres de escape da URL com o URL API
Utilize caracteres de escape da URL ao criar URLs que contêm espaços ou outros
caracteres especiais.
Alguns exemplos comuns de caracteres de escape da URL incluem os seguintes
itens:
Caractere

Caractere de Escape

Espaço

%20

$

%24

%

%25

&

%26

=

%3D

Conceitos do Cognos TM1 Web URL API
Os conceitos básicos da utilização da API URL incluem, exibir os objetos em
iframes HTML, especificar credenciais de login, abrir objetos e aplicar ações.

Uso de tags HTML <iframe> para exibir objetos do Cognos TM1
Web
Utilizar quadros sequenciais HTML (tag <iframe>) para exibir objetos CubeViewer
e Websheet com o URL API em páginas da Web customizadas.
A tag <iframe> é o modo primário para exibir objetos CubeViewer e Websheet em
páginas da web customizadas com o URL API.
Depois de um objeto do TM1 Web ser exibido em um iframe, você pode então
aplicar ações nesse objeto, atualizando a propriedade (origem) src+ + twb> do
iframe com uma nova URL.

Exemplo
O exemplo a seguir utiliza um botão HTML padrão e uma função JavaScript para
carregar um Websheet em um iframe.
<!-- Button to load the websheet -->
<button onClick="loadWebsheet();">Load Websheet</button>
<!-- The iframe to host and display the Websheet -->
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<iframe id="websheetId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// The function to assemble the required URL and display the Websheet
function loadWebsheet() {
// Get a reference to the iframe
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL that specifies the Websheet you want to open
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var websheetURL = baseUrl + "#Action=Open&
Type=WebSheet";
websheetURL = websheetURL + "&Workbook=Applications/Planning Sample/";
websheetURL = websheetURL + "Management Reporting/Actual v Budget";
websheetURL = websheetURL + "&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
// Assign the URL to the iframe to display the Websheet
webSheet.src = websheetURL;
};
</script>

Especificando o Host Administrativo do TM1 e os parâmetros do
TM1 Server com o URL API
É possível configurar o host administrativo do Cognos TM1 e o nome do servidor
na sequência URL usando os parâmetros AdminHost e TM1Server.
Os parâmetros AdminHost e TM1Server podem ser incluídos na URL com o
comando #Action=Open ou implicitamente especificados com o uso de um token de
sessão.
Esses valores são opcionais na URL, mas devem ser fornecidos para o TM1 de uma
das seguintes maneiras.
v No arquivo tm1web_config.xml
v Com um token de sessão
v Na cadeia da URL
v Postado para o TM1 Web Server usando o login baseado em formato
v Fornecido pelo usuário quando solicitado pelo TM1 Web
Se esses valores não forem localizados, então o TM1 solicitará ao usuário por essas
informações com uma mini janela pop-up.
O Admin Host e nome do servidor são determinados na seguinte ordem:
1. Se um token de sessão for especificado, o host administrativo e o TM1 server
são determinados a partir do primeiro desde que ele aponte para uma sessão
específica.
2. Se os parâmetros AdminHost e TM1Server estiverem definidos na URL, eles
substituirão os valores no arquivo tm1web_config.xml.
3. Se esses valores estiverem ausentes na sequência URL, o TM1 Web tentará
determinar se eles estão configurados no arquivo tm1web_config.xml.
4. Se os parâmetros AdminHost e TM1Server estiverem ausentes em ambos, na
sequência URL e no arquivo tm1web_config.xml e, em seguida, o sistema
avisará o usuário sobre estas informações em uma janela pop-up.
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Exemplo
Esses parâmetros utilizam o seguinte formato:
&AdminHost=AdminHostName&TM1Server=TM1ServerName
em que:
AdminHostName
Nome do sistema no qual o host administrativo do TM1 está em execução.
TM1ServerName
Nome do servidor TM1 no qual efetuar login.
Por exemplo, o código de amostra a seguir utiliza o sistema local e o banco de
dados do TM1 Planning Sample.
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Gerenciamento de login e logout do usuário com o URL API
Para visualizar objetos da web do TM1 com a API da URL, você deve efetuar login
no servidor IBM Cognos TM1.
É possível gerenciar o processo de login do usuário de uma das seguintes maneiras
diferentes.
Login de token de sessão
O login do token de sessão controla as sessões do usuário exclusivo entre
várias instâncias do TM1 Web, hosts administrativos do TM1 e servidores
TM1.
O login do token de sessão é a abordagem recomendada de login. Use esta
abordagem de login se seus usuários efetuarem login em diversas
instâncias do TM1 Web ou em servidores TM1 separados ao mesmo tempo.
Para obter mais informações, consulte “Login de sessão da API do TM1
Web” na página 173.
Login do ID de sessão do TM1
Os usuários também podem efetuar login especificando uma sessão do
servidor TM1 com um host admin, nome do servidor TM1 e TM1SessionId.
O TM1SessionId corresponde a uma sessão do usuário em um servidor
TM1. Cada sessão da web do TM1 requer uma sessão do servidor TM1. A
sessão do servidor TM1 que é usada por uma sessão da web do TM1
nunca mudará e deve ser gerada ou especificada na criação. Várias sessões
da web do TM1 podem usar a mesma sessão do servidor do TM1.
Este método de login cria uma nova sessão do TM1 Web e reutiliza a
sessão do servidor TM1 correspondente ao TM1SessionId. Se uma sessão do
servidor TM1 for compartilhada entre sessões da web do TM1, a
invalidação da sessão do servidor TM1 resultará nas sessões da web do
TM1 também sendo invalidadas.
Um parâmetro do TM1SessionId pode ser incluído na URL para suportar
este tipo de autenticação de login. Por exemplo:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&
Type=WebSheet&Workbook=Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget
Input&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample&TM1SessionId=<valid TM1 session ID>
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Incluir as credenciais de usuário na URL
É possível especificar informações de login na URL ao acessar objetos da
web do TM1. A URL deve incluir valores para AdminHost, TM1Server,
UserName ou Password.
CUIDADO:
Especificação de uma senha na URL não é seguro.
Janela pop-up de login
Se todas, ou algumas das informações de login, não forem fornecidas de
nenhuma outra forma, uma janela pop-up será exibida para solicitar que o
usuário efetue login antes de os objetos do Cognos TM1 Web poderem ser
exibidos.
Login baseado em formato
Você pode utilizar um formulário HTML padrão com campos de entrada
para coletar credenciais de login do usuário e postar a informação para o
Cognos TM1 Web Server. Para obter mais informações, consulte “Login
baseado em formato do Cognos TM1 Web URL API”.
Se você estiver usando a autenticação do IBM Cognos Business Intelligence
Security, um parâmetro CamPassport pode ser especificado.
Login baseado em formato do Cognos TM1 Web URL API:
Você pode utilizar um formulário HTML padrão com campos de entrada para
coletar credenciais de login do usuário e postar a informação para o Cognos TM1
Web Server.
Certifique-se de que o formulário inclui campos <input> com os seguintes nomes.
Os nomes dos campos e seus valores relacionados são enviados para o Cognos
TM1 Web Server quando você postar o formulário.
v AdminHost
v TM1Server
v Username
v Password
Exemplo
<!-- Login form -->
<form id="loginInfoForm" method="post">
Admin Host: <input type="text" value="localhost" name="AdminHost" /><br>
TM1 Server: <input type="text" value="Planning Sample" name="TM1Server" /><br>
User Name: <input type="text" value="admin" name="Username" /><br>
Password: <input type="password" value="apple" name="Password" /><br>
<input type="button" value="Submit" onclick="loadCubeview();" />
</form>
<!-- The iframe to host and display the TM1 Web object -->
<iframe id="cubeviewId" name="cubeviewIFrame" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function submits the login form and opens a CubeViewer
function loadCubeview() {
// Get a reference to the login form
var loginForm = document.getElementById("loginInfoForm");
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
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var params = "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan";
params = params + "&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
// Assign the URL to the action property of the login form
loginForm.action = baseUrl + params;
// NOTE: Be sure to use the iframe name for the target of the login form
loginForm.target = "cubeviewIFrame";
// Submit the form to login and display the TM1 Web object
loginForm.submit();
};
</script>

Efetuando logout do Cognos TM1 Web URL API:
Use o parâmetro Action=Logout para finalizar a sessão do usuário atual com o
URL API.
É possível aplicar a ação de logout em um iframe que já está exibindo um objeto
TM1 Web. A ação de logout finaliza a sessão que abriu o objeto do TM1 Web
específico e também finaliza a sessão para qualquer outra instância do URL API
sob a mesma sessão.
A ação de Logout utiliza o seguinte formato:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Logout
Exemplo
O exemplo a seguir finaliza a sessão que está associada ao iframe e ao objeto
relacionadorecálculo automático do TM1 Web.
function logout() {
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Logout";
};

Utilizando o parâmetro Ação com os objetos do TM1 Web
O parâmetro Ação especifica o tipo de ação a ser executada em um objeto TM1
Web.
O tipo de ação mais comum é o comando #Action=Open que pode abrir um objeto
CubeViewer ou Websheet.
Use o parâmetro Ação na sequência URL, da seguinte forma:
#Action=TypeOfAction
O valor TypeOfAction pode ser uma das ações suportadas como Abrir, Recalcular,
ou Fechar.
Para obter uma lista completa dos tipos de ação disponíveis, consulte “Parâmetro
Action do URL API” na página 199.
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Exemplo
Por exemplo, a URL a seguir abre um objeto CubeViewer do TM1 Web.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Utilizando o parâmetro Open para abrir um objeto TM1 Web
Para abrir e exibir um objeto do TM1 Web, use o comando Action=Open+ + twb> e
o parâmetro Tipo .
O parâmetro Abrir especifica que você deseja abrir e exibir um objeto do TM1 Web
e o parâmetro Tipo especifica qual tipo de objeto.
Action=Open&Type=object_type
O object_type pode ser WebSheet ou CubeViewer. Dependendo do tipo de objeto,
serão necessários parâmetros adicionais para especificar o objeto exato a ser aberto.
Também é possível configurar a seleção de título e outras propriedades de exibição
na mesma URL ao usar o comando Open.
Por exemplo, a URL a seguir mostra um exemplo de como usar os parâmetros
Abrir e Tipo para abrir um objeto CubeViewer.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Para obter mais informações sobre como abrir objetos, consulte os seguintes
tópicos:
v “Exibindo Objetos da planilha da web com a API URL” na página 190.
v “Exibindo objetos CubeViewer com o URL API” na página 193.
Depois que você abrir um objeto Websheet ou CubeViewer em sua página da web,
você pode utilizar parâmetros para aplicar mais ações para o objeto. Para obter
mais informações, consulte “Aplicando parâmetros e ações em um objeto existente
do TM1 Web”.

Aplicando parâmetros e ações em um objeto existente do TM1
Web
Depois de um objeto do Cognos TM1 Web ser exibido em sua página da web, você
pode utilizar parâmetros para aplicar mais ações para esse objeto específico,
atualizando a URL para o objeto.
Para aplicar mais ações a um objeto Websheet ou CubeViewer que já está exibido,
crie uma nova URL com os parâmetros que você deseja. Em seguida, aplique a
nova URL para a propriedade (origem) src+ + twb> do iframe no qual o objeto é
exibido.
Se o objeto já estiver exibido em um iframe, você precisará anexar apenas os
parâmetros de ação para a URL base para criar a nova URL.
Por exemplo, as seguintes URLs anexam os parâmetros AutoRecalc e
HideDimensionBar para a URL base.
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http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true

Nota:
O parâmetro AutoRecalc é aplicável apenas ao CubeViewer. Ele não é suportado
por Planilhas da Web.
Em Planilhas da Web, o recálculo automático é manipulado pelo parâmetro
UseBookRecalcSetting e pela configuração da planilha do Excel. Para obter mais
informações, consulte Parâmetros de Configuração do Cognos TM1 Web.

Exemplo
O exemplo a seguir mostra uma função JavaScript que se aplica a uma URL
atualizada para a propriedade src+ + twb> de um iframe que já está exibindo um
objeto CubeViewer.
<!-- Use this iframe to display the CubeViewer (code not shown) -->
<iframe id="cubeviewId"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function updates an existing CubeViewer object
function toggleDimensionBar() {
// Get a reference to the existing iframe and CubeViewer
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Create an updated URL and apply it to the iframe
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#HideDimensionBar=True";
};
</script>

Exibindo Objetos da planilha da web com a API URL
Uma planilha da web é um arquivo de planilha do Microsoft Excel que contém
dados do Cognos TM1 e que pode ser visualizada em um navegador da web. Você
pode utilizar o URL API para exibir uma planilha da web em um iframe HTML e,
em seguida, aplicar ações adicionais e os parâmetros para a planilha da web

Abrindo um Objeto Websheet
Para abrir um objeto Websheet com o URL API, use o caminho local para a
Websheet conforme organizado na pasta do TM1 Application.

Procedimento
1. Abra o Cognos TM1 Web e expanda o nó Aplicativos para localizar o Websheet
que deseja abrir.
2. Construa uma sequência de texto que represente o caminho para o Websheet.
Inicie o caminho com Applications/ e separe qualquer subpasta com o símbolo
de barra /.
Por exemplo: Applications/My Reports/Report_2014.xls
3. Configure o parâmetro Workbook em sua URL como o caminho que você
montou.
#Action=Open&
Type=WebSheet&Workbook=Applications/My Reports/Report_2014
4. Combine os parâmetros com a URL base para fazer uma solicitação de URL
completa.
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Exemplo
Copie e cole a seguinte URL diretamente na barra de endereço de seu navegador
da web para ver este exemplo.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&
Type=WebSheet&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management
%20Reporting/Actual%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning
%20Sample
A seguinte função JavaScript carrega um Websheet em um iframe.
function loadWebsheet() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&
Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

Configurando Propriedades de Exibição para o objeto Websheet
É possível configurar a propriedade de exibição para o objeto Websheet incluindo
o parâmetro relacionado em sua URL.
É possível usar o parâmetro a seguir para mudar a exibição de um objeto
Websheet:
HideToolbar
Ativa ou desativa a barra de ferramentas. O padrão é ligado.

Exemplos
Use o formato a seguir em sua URL para controlar a propriedade de exibição de
um objeto Websheet.
property=value

Por exemplo, inclua a seguinte linha em sua URL para desativar a exibição da
barra de ferramentas.
HideToolbar=True

Selecionando os elementos de dimensão de título para objetos
da planilha da web
É possível configurar os elementos atuais em uma dimensão de título de um objeto
Websheet para qualquer célula que contenha uma função SUBNM+ + twb>.
É possível especificar a dimensão por qualquer número de planilha, número de
linha e o número da coluna ou por nome da dimensão.
Você pode selecionar o novo elemento pelo nome de elemento ou índice de
elemento.
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Valores e Formatos
Utilize o seguinte formato para especificar a dimensão pelo número da planilha, da
linha e da coluna:
Title_S#-R#-C#=elementNameOrIndex
Utilize o seguinte formato para especificar a dimensão por nome da dimensão.
Title_dimensionName=elementNameOrIndex
Use os parâmetros a seguir:
Title_S#-R#-C#
Especifica a dimensão de título por número de planilha, número da linha e
número da coluna.
Substitua os símbolos # com os valores para a planilha, linha e localização
da coluna da dimensão da célula SUBNM+ + twb> na planilha.
Title_dimensionName
Especifica a dimensão de título por nome da dimensão.
elementNameOrIndex
O valor de sequência para o nome ou valor numérico para o índice do
novo elemento de título que você deseja selecionar.
Se desejar selecionar o novo elemento de título por índice de elemento, em
vez de nome de elemento, inclua o parâmetro UseIndex na URL, da
seguinte forma:
Title_S#-R#-C#=ElementIndexNumber&UseIndex=true

Exemplo
Utilize o exemplo a seguir para primeiro abrir um Websheet e, em seguida, alterar
o elemento de título.
1. Copie e cole a seguinte URL diretamente na barra de endereço de seu
navegador da web para abrir o Websheet pela primeira vez.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&
Type=WebSheet&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management
%20Reporting/Actual%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning
%20Sample
2. Para alterar o elemento de título, copie e cole a seguinte URL na mesma sessão
do navegador da web.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_S0-R11-C2=Canada

3. Copie e cole apenas o parâmetro Title_S#-R#-C#+ + twb> para o final da URL
base para obter os resultados semelhantes.
Dica: Apenas a seção de parâmetro da URL precisa ser atualizada quando você
utilizar os parâmetros para aplicar as alterações. A URL base pode permanecer
inalterada.
Title_S0-R11-C2=US

4. Utilize a amostra a seguir com o parâmetro UseIndex para selecionar um novo
título por índice de elemento.
Title_S0-R11-C2=3&UseIndex=true
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Exibindo objetos CubeViewer com o URL API
O objeto CubeViewer exibe a visualização do cubo do TM1 em uma página da web
customizada. Você pode utilizar o URL API para exibir um objeto CubeViewer em
um iframe HTML e, em seguida, aplicar ações adicionais e os parâmetros para o
objeto conforme necessário.

Abrindo um objeto CubeViewer
Para identificar e abrir um objeto CubeViewer do Cognos TM1 Web, combine o
comando Action=Open com os parâmetros Tipo, Cube, Visualização e AccessType
em sua URL.
Use o seguinte formato para abrir um objeto CubeViewer:
#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=CubeName&View=ViewName&AccessType=Status
em que:
v CubeName é o nome de cubo ao qual a visualização pertence.
v ViewName é o nome da visualização de cubo.
v Status é o status público ou particular da visualização de cubo. Você deve
incluir um valor de Public ou Private para identificar corretamente a
visualização de cubo específica que você deseja abrir.
Copie e cole a seguinte URL diretamente na barra de endereço de seu navegador
da web para ver este exemplo.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Use a função JavaScript a seguir para carregar um CubeViewer em um iframe.
function loadCubeview() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
};

Configurando Propriedades de Exibição para o objeto
CubeViewer
É possível configurar as propriedades de exibição para o objeto CubeViewer
incluindo qualquer um dos parâmetros relacionados em sua URL.
É possível usar os parâmetros a seguir para mudar a exibição de um objeto
CubeViewer:
AutoRecalc
Ativa ou desativa o novo cálculo automático. O padrão é desligado.
Nota:
O parâmetro AutoRecalc é aplicável apenas ao CubeViewer. Ele não é
suportado por Planilhas da Web. O modo de recálculo automático se aplica
a gestos como tabelas dinâmicas, mudanças de título e mudanças na
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supressão de zeros. O modo de recálculo automático não se aplica a
mudanças de dados em células folha. As células folha sempre se tornam
verdes quando modificadas.
No CubeViewer, o parâmetro AutoRecalc tem a mesma finalidade que o
botão da barra de ferramentas Modo de Recálculo Automático (que não
existe para Planilhas da Web). Quando o modo de recálculo automático
está desativado (modo de recálculo manual), gestos como tabelas
dinâmicas, mudanças de título e mudanças na supressão de zeros
requerem um recálculo para que os dados sejam atualizados.
Em Planilhas da Web, o recálculo automático é manipulado pelo parâmetro
UseBookRecalcSetting e pela configuração da planilha do Excel. Para obter
mais informações, consulte Parâmetros de Configuração do Cognos TM1
Web.
HideDimensionBar
Ativa ou desativa a barra de título. O padrão é ligado.
Nota: Essa configuração se aplica ao objeto CubeViewer apenas.
HideToolbar
Ativa ou desativa a barra de ferramentas. O padrão é ligado.

Exemplos
Use o formato a seguir em sua URL para controlar as propriedades de exibição de
um objeto CubeViewer.
property=value

Por exemplo, inclua as seguintes linhas na sua URL para alterar as propriedades
de exibição do objeto CubeViewer.
AutoRecalc=False
HideDimensionBar=True
HideToolbar=True

Selecionando os elementos de título para o objeto CubeViewer
É possível definir os elementos de título em um objeto CubeViewer incluindo o
parâmetro de título em sua URL para especificar o nome da dimensão e do
elemento.
Use o seguintes formatos e parâmetros:
Title_DimensionName=ElementNameOrIndex
Parâmetros:
DimensionName
O nome da dimensão de título que você deseja alterar.
ElementNameOrIndex
O nome do elemento ou o índice do elemento do novo elemento de título
que você deseja selecionar.
Se desejar selecionar o novo elemento de título por índice de elemento, em
vez de nome de elemento, inclua o parâmetro UseIndex na URL, da
seguinte forma:
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&Title_DimensionName=ElementIndex&UseIndex=True

Exemplo
Utilize o exemplo a seguir para primeiro abrir um CubeViewer e, em seguida,
alterar o elemento de título.
1. Copie e cole a seguinte URL diretamente na barra de endereço de seu
navegador da web para abrir o CubeViewer pela primeira vez.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
2. Para alterar o elemento do título, copie e cole a seguinte URL na barra de
endereço da mesma sessão do navegador da web.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_plan_version=FY 2003 Budget

3. Copie e cole apenas o parâmetro para o final da URL base para atualizar o
elemento de título.
Title_plan_business_unit=Canada
Dica: Você precisa somente atualizar a seção de parâmetro da URL quando
utilizar os parâmetros para aplicar as alterações. A URL base pode permanecer
inalterada.
4. Tente utilizar o parâmetro UseIndex para selecionar um novo título por índice
de elemento.
Title_plan_business_unit=7&UseIndex=True

Exibindo Gráficos com o Objeto CubeViewer
Semelhante a TM1 Web, o objeto CubeViewer pode exibir dados do TM1 apenas
em grade, apenas em gráfico, ou uma combinação de modo em grade e no modo
em gráfico. Use os parâmetros DisplayMode e ChartType para controlar as opções
de exibição da grade e do gráfico.
Configurando Opções de Exibição de Grade e de Gráfico:
Você pode utilizar o parâmetro DisplayMode para configurar a exibição de um
objeto CubeViewer como única grade, gráfico, ou combinado de grade e gráfico.
O parâmetro DisplayMode utiliza o seguinte formato:
DisplayMode=value
As opções disponíveis incluem os seguintes valores:
v Grid
v Chart
v GridAndChart
Exemplo
DisplayMode=Chart
DisplayMode=Grid
DisplayMode=GridAndChart
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Definindo o tipo de gráfico com o URL API:
Defina o tipo de gráfico que você deseja exibir para um objeto CubeViewer usando
o parâmetro ChartType.
O parâmetro ChartType utiliza o seguinte formato:
ChartType=ChartName
Em que ChartName pode ser o valor de sequência para um dos tipos de gráfico
disponíveis como Coluna+ + twb> ou Pizza + +twb>. Para obter uma lista completa
de tipos de gráfico disponíveis, consulte “Parâmetro ChartType do URL API” na
página 201.
Exemplo de URL
Copie e cole a seguinte URL diretamente na barra de endereço de seu navegador
da web para ver este exemplo.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&DisplayMode=GridAndChart
&ChartType=Pie
Exemplo do JavaScript
<body>
<select title="Chart Type" onchange="setChartType(this.value);>
<option></option>
<option value="Point">Point</option>
<option value="Bubble">Bubble</option>
<option value="Line">Line</option>
<option value="Spline">Spline</option>
<option value="StepLine">Step Line</option>
<option value="Bar">Bar</option>
<option value="StackedBar">Stacked Bar</option >
<option value="Column">Column</option>
<option value="StackedColumn">Stacked Column</option>
<option value="Area">Area</option>
<option value="SplineArea">Spline Area</option >
<option value="StackedArea">Stacked Area</option>
<option value="Pie">Pie</option>
<option value="Doughnut">Doughnut</option>
<option value="Range">Range</option >
<option value="SplineRange">Spline Range</option>
</select>
<iframe id="cubeviewId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
function setChartType(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#ChartType=" + value;
};
</script>
</body>
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Atualizando Projetos do URL API antigos para o novo Cognos
TM1 Web URL API 10.2.2
Use estas informações para atualizar suas páginas da web customizadas que
usaram o .NET- based Cognos TM1 Web URL API para o novo Java-based Cognos
TM1 Web 10.2.2 URL API.
Como o IBM Cognos TM1 versão 10.2.0, o Cognos TM1 Web é executado em um
servidor de aplicativos da web baseado em Java™, tais como Apache Tomcat. O
Cognos TM1 Web versão 10.2.0 não requer ou usa o Microsoft .NET Framework.
Devido a essas alterações, os recursos e sintaxes do URL API são atualizados.

Mudanças no ambiente do Cognos TM1 Web 10.2.0
Algumas das alterações principais para o Cognos TM1 Web estão resumidas na
lista a seguir. Para obter mais informações sobre a instalação, configuração e
arquitetura, consulte Planejando a Instalação e Configuração do Analytics.
Novo Diretório de Instalação Padrão para o TM1 Web
Desde a versão 10.2.0, o diretório de instalação padrão para o Cognos TM1
Web é o seguinte:
<TM1_install>\webapps\tm1web\
Nova URL Padrão para Iniciar o TM1 Web
Use a nova URL padrão a seguir para abrir o Cognos TM1 Web versão
10.2.0:
http://localhost:9510/tm1web/
Novo Arquivo de Configuração e Parâmetros do TM1 Web
O Cognos TM1 Web versão 10.2.0 usa um novo arquivo de configuração
chamado tm1web_config.xml. Esse arquivo substitui o arquivo web.config
das versões anteriores do Cognos TM1 Web.
O novo arquivo de configuração está localizado aqui:
<TM1_install>\webapps\tm1web\web-inf\configuration

Mudanças no Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API
O Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API inclui as seguintes alterações e atualizações:
Objetos
v O objeto da árvore do Cognos TM1 Web Navigation não é suportado no
URL API 10.2.2.
v O 10.2.2 URL API não utiliza o parâmetro ObjectId para rastrear e
aplicar ações em objetos existentes em sua página da web. Em vez disso,
o novo URL API mantém o estado atual do objeto internamente para uso
de domínio cruzado melhorado. Agora é possível aplicar ações
adicionais em um objeto TM1 Web utilizando o iframe onde o objeto é
exibido.
Parâmetros
v Os parâmetros são agora separados da URL base com o símbolo de
identificação hash (#) em vez do ponto de interrogação (?+ + twb>).
Por exemplo: http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Parameters
v O parâmetro OpenObject foi renomeado para Abrir.
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v Valores de parâmetro de Yes e No são substituídos por True e False. Os
valores de 0 e 1 ainda funcionarão.
v O comportamento do parâmetro Action=Save no 10.2.2 é diferente e
aplica-se apenas ao objeto CubeViewer. Essa ação salva somente o layout
da visualização, e não salva as alterações para os dados. Use a ação
Recalcular para salvar dados em um objeto CubeViewer.
v O parâmetro HideTitlebar foi renomeado para HideDimensionBar.
v O parâmetro HideTabs não é mais utilizado.
v O parâmetro ChartType agora utiliza valores de sequência em vez de
valores numéricos.

Alterações de código necessárias para atualizar para o 10.2.2
URL API
Para fazer upgrade de projetos para o novo URL API, revise e aplique as seguintes
alterações de código.
Altere a URL base
Altere suas URLs base existentes para utilizar o novo formato para o
Cognos TM1 Web 10.2.2.
v Substitua esta URL: http://HostName/TM1Web/TM1WebMain.aspx
v Por esta URL: http://HostName:9510/tm1web/UrlApi.jsp
O arquivo UrlApi.jsp substitui o arquivo manipulador TM1WebMain.aspx.
Atualize os parâmetros da URL
Reveja a lista de alterações no Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API.
Por exemplo, os parâmetros são agora separados da URL base com o
símbolo de identificação hash (#) e alguns parâmetros foram renomeados.
Atualize o processo de login
O URL 10.2.2 utiliza uma abordagem nova de login de token de sessão
para identificar exclusivamente as sessões de login. Um novo login
baseado em formato também está disponível.
Substitua o parâmetro ObjectId
Atualize seu código em qualquer lugar que você utilizou o parâmetro
ObjectId para controlar os objetos que você abriu.
Em vez disso, o novo URL API mantém o estado atual do objeto
internamente para uso de domínio cruzado melhorado. Utilize este recurso
para aplicar mais ações em um objeto do TM1 Web, atualizando a
propriedade src+ + twb> do iframe sempre que você deseja atualizar um
objeto.

Referência de parâmetro do Cognos TM1 Web URL API
Utilize os parâmetros para definir qual o objeto do IBM Cognos TM1 Web que
você deseja abrir e as ações a serem executadas nesse objeto. Você constrói uma
sequência URL completa incluindo parâmetros na URL base.
Nota: O formato de parâmetro é mostrado como &<parameter>=<value>. Nos
exemplos, o parâmetro pode aparecer como #<parameter>. O & é usado para
separar parâmetros, enquanto o # é usado para marcar o início dos parâmetros nos
exemplos.
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Parâmetro AccessType do URL API
O parâmetro AccessType especifica o status público ou privado da visualização do
cubo que você deseja exibir.
Este parâmetro é utilizado em combinação com o parâmetro Ação quando você
abrir um objeto CubeViewer.

Formato
&AccessType=Value

Valores
Valor

Descrição

Private

Especifica que a visualização do cubo possui um status privado.

Public

Especifica que a visualização do cubo possui um status público.

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

Parâmetro Action do URL API
O parâmetro Action especifica o tipo de ação a ser executada em um objeto do
IBM Cognos TM1 Web.

Formato
&Action=Type_Of_Action

Valores
Valor

Descrição

Close

Fecha um objeto existente.

Logout

Finaliza a sessão para quaisquer outras instâncias do URL API na
mesma sessão.

Open

Abra um objeto do Cognos TM1 Web.

Rebuild

Recalcula todos os valores e reconstrói todos os subconjuntos para
um Cognos TM1 Active Form contido em uma Websheet.
Esta ação executa a mesma ação de quando você clica no botão
Reconstruir na barra de ferramentas do Cognos TM1 Web.

Recalc

Recalcula um objeto CubeViewer ou Websheet existente.

Reload

Recarrega o objeto CubeViewer apenas.

Capítulo 11. API do TM1 Web

199

Valor

Descrição

Save

Salva o layout de uma visualização do cubo. Aplica-se apenas a
objetos CubeViewer.
Nota: A ação Salvar+ + twb> não salva quaisquer alterações para os
dados na visualização. Use a ação Recalc para salvar dados
alterados.

Exemplo de URL
Os exemplos de URL a seguir mostram algumas ações para executar em um objeto
CubeViewer ou Websheet que já é exibido em uma página da web.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Save
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Reset
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Close

Exemplo do JavaScript
O exemplo a seguir mostra uma coleta de funções JavaScript que cada uma
executa em uma ação diferente em um objeto CubeViewer ou Websheet.
<script type="text/javascript">
function loadWebsheet() {
webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&
Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management
Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan
&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function rebuildActiveForms() {
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Rebuild";
};
function recalculate() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Recalc";
};
function resetView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Reset";
};
function saveView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Save";
};
function close() {

200

TM1 for Developers

getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Close";
};
</script>

Parâmetro AdminHost do URL API
O parâmetro AdminHost define o nome do sistema no qual o IBM Cognos TM1
AdminHost está em execução. O valor padrão é localhost.

Formato
&AdminHost=admin_host_name

Valores
O valor do parâmetro AdminHost é o nome do sistema em que o servidor
administrativo do Cognos TM1 está em execução.

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

Parâmetro AutoRecalc do URL API
Use o parâmetro AutoRecalc para ativar ou desativar o recálculo automático. O
padrão é desligado.

Formato
&AutoRecalc=value

Valores
Valor

Descrição

0, false

Desativa o recálculo automático.

1, true

Ativa o recálculo automático.

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

Parâmetro ChartType do URL API
Use o parâmetro ChartType para configurar o tipo de gráfico que você deseja
exibir.

Formato
&ChartType=chart_type
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Valores
Valor

Tipo de Gráfico

Point

Pontos

Bubble

Bolhas

Line

Linhas

Spline

Spline

Stepline

Linha de Etapa

Bar

Barras

Stackedbar

Barra Empilhada

Column

Colunas

Stackedcolumn

Coluna Empilhada

Area

Área

Splinearea

Área de Spline

Stackedarea

Área Empilhada

Pie

Pizza

Doughnut

Rosca

Range

Intervalo

Splinerange

Intervalo de Spline

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

Parâmetro Cube da API da URL
Use o parâmetro Cube para especificar o nome de cubo ao qual a visualização
pertence.

Formato
&Cube=cube_name

Valores
O valor do parâmetro Cube é o nome do cubo, que contém a visualização que você
deseja abrir.

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

Parâmetro DisplayMode do URL API
Use o parâmetro DisplayMode para exibir um objeto CubeViewer na grade, no
gráfico ou modo de grade e de gráfico.
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Formato
&DisplayMode=display_type

Valores
Valor

Descrição

Chart

Exibe o objeto CubeViewer no modo somente gráfico.

Grid

Exibe o objeto CubeViewer somente no modo de grade.

GridAndChart

Exibe o objeto CubeViewer tanto em uma grade como no
gráfico.

Exemplo
O exemplo a seguir mostra uma URL para aplicar a um objeto CubeViewer que já
está exibido.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#DisplayMode=Chart

O exemplo a seguir utiliza uma função JavaScript para alterar o modo de exibição.
function setDisplayMode(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView.src = baseUrl + "#DisplayMode=" + value;
};

Parâmetro HideDimensionBar do URL API
Use o parâmetro HideDimensionBar para controlar a exibição da barra de dimensão
de título para o objeto CubeViewer. Essa configuração se aplica ao objeto
CubeViewer apenas.

Formato
&HideDimensionBar=value

Valores
Valor

Descrição

1, true

Ocultar a barra de dimensão.

0, false

Exibe a barra de dimensão.

Exemplo
#HideDimensionBar=true

Parâmetro HideToolbar da URL API
Use o parâmetro HideToolbar para controlar a exibição da barra de ferramentas
para os objetos CubeViewer e Websheet.

Formato
&HideToolbar=value
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Valores
Valor

Descrição

1, false

Oculta a barra de ferramentas.

0, true

Exibe a barra de ferramentas.

Exemplo
#HideToolbar=1

Parâmetro TM1Server URL API
O parâmetro TM1Server especifica o servidor IBM Cognos TM1 para efetuar login.

Formato
&TM1Server=TM1_server_name

Valores
O valor do parâmetro TM1Server é o nome do servidor Cognos TM1 no qual
efetuar login.

Exemplo
&TM1Server=Planning Sample

Parâmetro TM1SessionId da API da URL
O parâmetro TM1SesionId especifica o servidor IBM Cognos TM1para efetuar login.

Formato
&TM1SessionId=valid_TM1_session_ID

Valores
Os usuários podem efetuar login especificando uma sessão do servidor TM1 com
um host admin, nome do servidor TM1 e TM1SessionId. O parâmetro TM1SessionId
corresponde a uma sessão do usuário em um servidor TM1.
Para obter mais informações, consulte “Login de sessão da API do TM1 Web” na
página 173.

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

Parâmetro Tipo do URL API
O parâmetro Type é usado com o parâmetro Action para especificar o tipo de
objeto que deseja abrir.

Formato
&Type=object_type
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Valores
Valor

Descrição

CubeViewer

Define o objeto como um CubeViewer.

Websheet

Define o objeto como um Websheet.

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

Parâmetro View URL API
Use o parâmetro View para especificar o nome da visualização do cubo que você
deseja abrir.

Formato
&View=view_name

Valores
O valor do parâmetro View é o nome da visualização de cubo.

Exemplo
View=Budget%20Input%20Detailed

Uma URL completa é mostrada no exemplo a seguir.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

Parâmetro Workbook URL API
O parâmetro Workbook especifica o caminho na árvore do servidor do IBM Cognos
TM1 da pasta de trabalho a ser carregada.

Formato
&Workbook=path_to_workbook

Valores
O valor do parâmetro Workbook é o caminho para o Cognos TM1 Websheet como
organizado na pasta do TM1 Application.

Exemplo
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
Uma URL completa é mostrada no exemplo a seguir.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&
Type=WebSheet&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management
%20Reporting/Actual%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning
%20Sample
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Biblioteca JavaScript do TM1 Web
É possível usar a biblioteca do Cognos TM1 Web JavaScript para acessar
programaticamente objetos Websheet e CubeViewer do TM1 Web em um
combinado HTML, JavaScript, e o ambiente de desenvolvimento da página da web
do Dojo. Um conhecimento de trabalho do JavaScript, Dojo Toolkit e HTML
Document Object Model (DOM) é necessário para utilizar a biblioteca JavaScript.

Visão Geral
A biblioteca Cognos TM1 Web JavaScript inclui as seguintes classes principais:
classe Workbook
Representa um TM1 Web Websheet.
classe CubeViewer
Representa um TM1 Web CubeViewer.
Essas classes principais estendem a classe de widget Dojo Toolkit chamada
dijit._WidgetBase. Essa extensão permite que os objetos Workbook e CubeViewer
sejam designados como filhos de outros objetos do Dojo como um contêiner de
guia do Dojo ou outro contêiner.
Para obter mais informações sobre o Dojo, consulte a documentação do Dojo:
http://dojotoolkit.org/documentation/.
Os objetos Websheet e CubeViewer também possuem um conjunto de propriedades
relacionadas e métodos que você pode acessar programaticamente. Esses objetos
são carregados de forma assíncrona e devem terminar o carregamento antes de seu
código poder interagir com os objetos.
Nota:
Na biblioteca JavaScript do Cognos TM1 Web, os objetos a seguir estão
descontinuados:
v tm1web/cubeview/CubeViewer
v tm1web/websheet/Workbook
Você deve usar tm1web/api/CubeViewer e tm1web/api/Workbook no lugar. Os
módulos nos pacotes tm1web/cubeview e tm1web/websheet agora são aliases dos
módulos no tm1web/api package.

Configuração
A configuração a seguir é necessária para usar a biblioteca do Cognos TM1 Web
JavaScript.
1. Instale o Cognos TM1 Web e verifique se você pode efetuar login na interface
com o usuário padrão com um navegador da Web.
2. Inclua as referências necessárias para a seção head de seus arquivos da página
da web customizada que usam a biblioteca JavaScript.
Para obter detalhes, consulte “As tags HTML <head> e <body> utilizam a
biblioteca JavaScript” na página 207.
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Introdução à biblioteca JavaScript
Depois de ter configurado seu ambiente do Cognos TM1 Web, você pode iniciar a
codificação de suas páginas da web para acessar objetos com a biblioteca do
JavaScript. Para obter mais informações e exemplos, consulte os seguintes tópicos:
v “Carregando objetos Websheet com a biblioteca JavaScript” na página 211.
v “Carregando os objetos CubeViewer com a biblioteca JavaScript” na página 212.

Configurando o carregador AMD para a biblioteca JavaScript
A partir do IBM Planning Analytics Local 2.0.0, não é mais obrigatório usar a
versão do Dojo fornecida com o TM1 Web para carregar os módulos da Biblioteca
JavaScript do TM1 Web.
O TM1 Web suporta agora o uso do carregador AMD a partir do Dojo versão 1.7 e
mais recente para carregar os módulos da Biblioteca JavaScript.
Para obter mais informações, consulte “Configurando o carregador AMD para a
biblioteca JavaScript”.

As tags HTML <head> e <body> utilizam a biblioteca
JavaScript
O HTML <head> e seções <body> em cada página da web customizada que utilizam
a biblioteca do Cognos TM1 JavaScript devem incluir um conjunto de tags e
referências necessárias.
Inclua as seguintes referências a qualquer um de seus documentos HTML que
usam a biblioteca JavaScript.
v Inclua uma declaração de DOCTYPE HTML 5.
v Inclua as referências de meta na seção <head>.
v Inclua a referência class para a seção <body>.
v Inclua o código adicional para manipular a configuração do carregador AMD
para localizar os módulos da Biblioteca JS corretamente.
Estas referências apontam para arquivos contidos no diretório de instalação
doCognos TM1 Web.
TM1_Installation_Location\webapps\tm1web\..

Exemplo
Use as tags e referências a seguir como um modelo.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
</head>
<body class="claro tm1web"></body>
</html>

Configurando o carregador AMD para a biblioteca JavaScript
É possível usar o carregador AMD a partir do Dojo versão 1.7 e mais recente para
carregar os módulos da Biblioteca JavaScript.
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Antes que qualquer módulo da Biblioteca JavaScript possa ser importado usando a
função require de AMD, o carregador AMD deverá ser configurado para localizar
e mapear os módulos. O exemplo a seguir demonstra como configurar o
carregador AMD para as versões suportadas do Dojo.
Nota: Nos exemplos a seguir, location/to/tm1web/scripts/tm1web representa o
URI do TM1 Web. Um exemplo desse local pode ser http://localhost:9510/
tm1web/scripts/tm1web.
O exemplo a seguir mostra como configurar o carregador AMD para o Dojo
versões 1.8, 1.9 e 1.10.
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "location/to/tm1web/scripts/tm1web"
},
{
name: "tm1webCom",
location: "location/to/tm1web/scripts/com"
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojo"
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "location/to/tm1web/scripts/dijit"
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojox"
}
],
map: {
tm1web: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webCom: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webRave: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojo: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDijit: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
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tm1webDojox: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
}
});

O exemplo a seguir mostra como configurar o carregador AMD para o Dojo 1.7.
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "location/to/tm1web/scripts/tm1web",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webCom",
location: "location/to/tm1web/scripts/com",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webRave",
location: "location/to/tm1web/scripts/com",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojo",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox"
}
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "location/to/tm1web/scripts/dijit",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox"
}
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojox",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
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dojox: "tm1webDojox"
}
}
]
});

O exemplo a seguir mostra uma configuração completa.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<script src="path/to/the/1.10/version/of/dojo.js"></script>
<script>
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/tm1web"
},
{
name: "tm1webCom",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/com"
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dojo"
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dijit"
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dojox"
}
],
map: {
tm1web: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webCom: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webRave: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojo: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDijit: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",

210

TM1 for Developers

com: "tm1webCom"
},
tm1webDojox: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
}
});
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook) {
// Create and work with Workbook object
});
</script>
</head>
<body class="claro tm1web"></body>
</html>

Carregando objetos Websheet com a biblioteca JavaScript
Use o JavaScript para instanciar um objeto Planilha da Web. Após o objeto ser
carregado, em seguida, é possível designá-lo como um descendente do corpo do
documento para exibi-lo na página da web.
É possível carregar um objeto Websheet usando o seguinte formato para especificar
as propriedades necessárias e funções opcionais que definem o objeto.
new Workbook({properties ..., functions ...});
As propriedades incluem valores que especificam as credenciais de login e o objeto
Websheet que você deseja abrir.
As funções podem incluir código opcional para notificá-lo sobre eventos onLoad+ +
twb> e onTitleDimensionElementChange+ + twb> para o objeto.
Para obter mais informações, consulte “Biblioteca de classe Workbook do Cognos
TM1 Web JavaScript” na página 218.

Exemplo
O exemplo a seguir mostra uma função do JavaScript que carrega um objeto
Planilha da Web.
O código para instanciar o objeto deve usar a sintaxe AMD (Asynchronous Module
Definition) específica e a palavra-chave require de AMD. Após o objeto ser criado,
a função o designará como o filho de um corpo do documento
// Load Websheet with parameters for adminHost, tm1Server, username and password
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple",
path: "Applications/Planning Sample/Management
Reporting/Actual v Budget",
onLoad: function() {
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console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

O exemplo a seguir carrega um objeto Websheet utilizando um token de sessão
para o login.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management
Reporting/Actual v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Carregando os objetos CubeViewer com a biblioteca
JavaScript
Use o JavaScript para instanciar um objeto CubeViewer. Após o objeto ser criado,
em seguida, é possível designá-lo como um descendente do corpo do documento
para exibi-lo na página da web.
É possível carregar um objeto CubeViewer utilizando o seguinte formato para
especificar as propriedades necessárias e funções opcionais que definem o objeto.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
As propriedades incluem valores que especificam as credenciais de login e o objeto
CubeViewer que você deseja abrir.
As funções podem incluir código opcional para notificá-lo sobre eventos onLoad+ +
twb> e onTitleDimensionElementChange+ + twb> para o objeto.
Para obter mais informações, consulte “Biblioteca da classe CubeViewer do Cognos
TM1 Web JavaScript” na página 228.

Exemplo
O exemplo a seguir mostra uma função do JavaScript que carrega um objeto
CubeViewer.
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O código para instanciar o objeto deve usar a sintaxe AMD específica e a
palavra-chave require do Dojo. Após o objeto ser criado, a função o designará
como o filho de um corpo do documento.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer",
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
}
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

O exemplo a seguir carrega um objeto CubeViewer utilizando um token de sessão
para o login.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer",
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
}
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Funções de retorno de chamada da biblioteca do JavaScript
É possível definir uma função de retorno de chamada quando você instanciar
objetos Websheet e CubeViewer. Os traps de função de retorno de chamada são
alterados para as dimensões de título no objeto relacionado para que você possa
processar o evento.
Objetos Websheet e CubeViewer utilizam o mesmo formato para definir uma
função de retorno de chamada. É possível incluir a função de retorno de chamada
diretamente dentro da função que instancia o objeto TM1 Web. Seu código para
manipular o evento vai dentro dessa função.

Formato
A função de retorno de chamada é definida com o seguinte formato:
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onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
// Add your code here to handle the title change event
}

Quando uma alteração em uma dimensão de título for detectada, o objeto
elementInfo é transmitido para a função de retorno de chamada. O conteúdo de
elementInfo é diferente para objetos Websheet e CubeViewer. Utilize estas
informações para ver qual título de dimensão foi alterado.
objeto elementInfo da Websheet:
sheetIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice de base zero da planilha que contém a célula SUBNM que
foi alterada.
rowIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice de base zero da linha que contém a célula SUBNM que
foi alterada.
columnIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice de base zero da coluna que contém a célula SUBNM que
foi alterada.
dimensão
Tipo: Sequência
O nome da dimensão.
elemento
Tipo: Sequência
O nome do elemento.
elementIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice com base um do elemento de dimensão.
objeto elementInfo do CubeViewer:
dimensão
Tipo: Sequência
O nome da dimensão.
elemento
Tipo: Sequência
O nome do elemento.
elementIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice com base um do elemento de dimensão.

exemplo de função de retorno de chamada da Websheet
O exemplo a seguir mostra uma função de retorno de chamada que é definida
dentro da função que carrega um objeto Websheet.
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function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management
Reporting/Actual v Budget",,
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Exemplo de função de retorno de chamada CubeViewer
O exemplo a seguir mostra uma função de retorno de chamada que é definida
dentro da função que carrega um objeto CubeViewer.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer"
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Código de amostra da biblioteca JavaScript para propriedades
e métodos
Depois de carregar objetos Websheet e CubeViewer com a biblioteca JavaScript do
Cognos TM1 Web , você pode então aplicar as propriedades disponíveis e métodos
para eles utilizando uma abordagem orientada a objetos.
As amostras de código a seguir mostram como aplicar diferentes propriedades e
métodos.
objeto Websheet
v Reconstrua Formulários Ativos em uma Websheet
v Recalcular um Websheet
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objeto CubeViewer
v Ativar /desativar modo de recálculo automático
v Ativar /desativar a barra de título de dimensão
v Reconfigurar um objeto CubeViewer para sua visualização original
v Salvar uma exibição
v Configure o modo de exibição e tipo de gráfico
Objetos Websheet e CubeViewer
v Fechar um objeto CubeViewer ou Websheet
v Efetuar logout

Exemplo
<script type="text/javascript">
// Rebuild the active form in a Websheet
// ---------------------function rebuildActiveForms() {
loadedWebsheet.rebuildActiveForms().then(
function() {
console.debug("Active form rebuild completed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Recalculate a Websheet
// ---------------------function recalculate() {
loadedWebsheet.recalculate().then(
function() {
console.debug("Recalculate completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Set the AutoRecalcMode for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleAutoRecalcMode(enabled) {
loadedCubeview.set("automaticRecalculation", enabled).then(
function() {
var message = enabled ?
"Enabling auto recalc completed successfully." :
"Disabling auto recalc completed successfully.";
console.debug(message);
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Turn on/off the dimension title bar for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleDimensionBar(visible) {
loadedCubeview.set("dimensionBarVisible", visible);
};
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// Reset a CubeViewer object to it’s original view
// ---------------------function resetView() {
loadedCubeview.reset().then(
function() {
console.debug("View reset completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Save a view for a CubeViewer object
// ---------------------function saveView() {
loadedCubeview.save().then(
function() {
console.debug("Saving view completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Close a Websheet or CubeViewer object
// ---------------------function close() {
loadedWebsheet.destroy();
};
// Set the display mode for a CubeViewer object
// Valid values include Grid, Chart, GridAndChart
// ---------------------function setDisplayMode() {
require(["tm1web/cubeview/DisplayMode"], function(DisplayMode) {
loadedCubeview.set("displayMode", DisplayMode.Grid).then(
function() {
console.debug("Display mode change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
// Set the chart type for a CubeViewer object
// ---------------------function setChartType() {
require(["tm1web/cubeview/ChartType"], function(ChartType) {
loadedCubeview.set("chartType", ChartType.Pie).then(
function() {
console.debug("Chart type change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
// Logout from the session associated with the specified TM1 Web object
// ---------------------Capítulo 11. API do TM1 Web
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function logout() {
loadedCubeview.logout().then(
function() {
console.debug("Session destroyed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
</script>

Biblioteca de classe Workbook do Cognos TM1 Web
JavaScript
A classe Workbook representa um objeto Websheet do Cognos TM1 Web.
Os objetos Workbook estendem o objeto de widget Dojo (dijit._WidgetBase) e
pode ser designado como um objeto filho de um contêiner de guia do Dojo
(dijit.layout.TabContainer+ + twb>) ou outro contêiner. Para obter mais
informações, consulte a documentação do Dojo (http://dojotoolkit.org/
documentation/).
Além das propriedades disponíveis e os métodos do objeto widget Dojo, os objetos
Workbook também tem as propriedades e métodos relacionados TM1 que você
pode acessar programaticamente.
Os objetos Workbook são carregados de forma assíncrona e devem terminar o
carregamento antes de seu código poder interagir com os objetos.

Formato
É possível carregar um objeto Websheet usando o seguinte formato para especificar
as propriedades necessárias e funções opcionais que definem o objeto.
new Workbook({properties ..., functions ...});
Propriedades
As propriedades incluem os seguintes valores que definem o objeto
Websheet.
v adminHost
v tm1Server
v
v
v
v
v

username
password
camPassport
sessionToken
objectId

v path
Nota: É possível fornecer credenciais de login como um token de sessão e
um ID de objeto ou incluindo valores separados para host admin do TM1,
TM1 Server, nome de usuário, senha ou camPassport.
Funções
As funções podem incluir o código opcional a seguir:

218

TM1 for Developers

v Use a função onLoad+ + twb> para que você pode ser notificado quando
o objeto é carregado e pronto para interagir.
v Use a declaração do onTitleDimensionElementChange para que você
possa processar o evento quando um usuário mudar um título da
dimensão no objeto relacionado.
v Use a declaração do OnActionButtonExecution para que você possa
processar o evento quando um botão de ação for executado.

Exemplo
O exemplo a seguir mostra uma função do JavaScript que carrega um objeto
Planilha da Web.
As credenciais de login podem ser fornecidas usando um token de sessão.
Nota: A classe de Planilha aceita objectId como um parâmetro durante a
construção. O objectId deve ser incluído com um sessionToken para identificar a
sessão do TM1 Web.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
objectId: "objectIdOfNewWorkbook"
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Propriedades Workbook
Esta classe Workbook possui as seguintes propriedades.
Ao instanciar um CubeViewer ou Workbook, as propriedades a seguir são comuns
entre os dois objetos.
sessionToken
Tipo: Sequência
Especifica a sessão do TM1 Web para utilizar para este objeto. Não utilize
essa propriedade com as propriedades para adminHost, tm1Server,
username, password, e camPassport. Se esta propriedade não for
especificada, e nenhuma credencial adicional for fornecida, o usuário será
solicitado com um diálogo de login durante a inicialização.
objectId
Tipo: Sequência
O ID da Planilha. Um identificador exclusivo que pode ser usado para
fazer referência à Planilha específica.
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O objectId deve ser incluído com um sessionToken para identificar a
sessão da web do TM1.
Por exemplo:
new Workbook({
sessionToken: "previousSessionToken",
objectId: "objectIdOfNewWorkbook"
});

adminHost
Tipo: Sequência
Padrão: localhost
O host administrativo a ser utilizado quando o objeto é carregado. Não use
esta propriedade com a propriedade sessionToken.
tm1Server
Tipo: Sequência
O servidor TM1 a utilizar quando o objeto é carregado. Não use esta
propriedade com a propriedade sessionToken. Se não especificado e não
for fornecido sessionToken, o usuário será avisado com um diálogo de
login durante a inicialização.
username
Tipo: Sequência
O nome de usuário a ser utilizado quando o objeto é carregado. Não use
esta propriedade com o sessionToken ou camPassport. Se não especificado
e não for fornecido sessionToken ou camPassport o usuário será avisado
com um diálogo de login durante a inicialização.
Senha Tipo: Sequência
A senha a ser utilizada quando o objeto é carregado. Se não especificado e
não for fornecido sessionToken, o usuário será avisado com um diálogo de
login durante a inicialização.
camPassport
Tipo: Sequência
O passaporte de autenticação do Cognos BI (passaporte CAM) para utilizar
quando você carrega um objeto. Não utilize essa propriedade com
username ou sessionToken.
domNode
Tipo: HTMLElement
O elemento HTML subjacente que representa o widget. Esta propriedade é
definida automaticamente durante a construção do objeto e não deve ser
fornecida durante a instanciação.
Para obter mais informações, consulte a Documentação do Dojo para
dijit._WidgetBase (https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/
_WidgetBase.html).
As propriedades a seguir serão usadas quando você instanciar somente um objeto
Planilha:
Caminho
Tipo: Sequência
O caminho na árvore de pasta do aplicativo do servidor TM1 para a pasta
de trabalho a ser carregada.
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Por exemplo: "Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget
Input"
replaceOnNavigate
Tipo: Booleano (padrão verdadeiro)
Se true, durante a navegação do botão de ação para uma nova planilha,
esse widget será substituído pela nova planilha e a planilha existente será
encerrada.
Se false, será responsabilidade do consumidor criar uma nova planilha ou
substituir essa usando as informações fornecidas para o método
onActionButtonExecution.

Obter propriedades
Todas as propriedades que obtém um valor são chamadas com o seguinte formato:
get("property_Name").
Por exemplo: get("sandboxes");
ambientes de simulação
Recupera todos os ambientes de simulação disponíveis.
Retorna dojo.promise.Promise como uma promessa de que é resolvido
quando os ambientes de simulação são recuperados. Quando a promessa
for resolvida, uma matriz de objetos que representam os ambientes de
simulação disponíveis é transmitida para qualquer retorno de chamada
registrado com a promessa.
Cada objeto utiliza o seguinte formato:
name

(Sequência) - O nome do ambiente de simulação.

active (Booleano) - True se esse ambiente de simulação for o ambiente de
simulação ativo para o objeto, caso contrário, false.
baseSandbox
(Booleano) - True se esse ambiente de simulação for o ambiente de
simulação base, caso contrário, false.
defaultSandbox
(Booleano) - True se o ambiente de simulação for o ambiente de
simulação padrão, caso contrário, false.

Definir propriedades
Todas as propriedades que configuram um valor são chamadas com o seguinte
formato:
set("property_Name", value)
Por exemplo: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Configura o ambiente de simulação especificado como ativo.
Parâmetro: (Sequência) ambiente de simulação. O nome do ambiente de
simulação para configurar como ativo.
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Retorna: dojo.promise.Promise como uma promessa de que é resolvido
quando o ambiente de simulação ativo está definido.
subconjunto
Configura um objeto do subconjunto.
Parâmetro: (Object) subset Um objeto que representa o objeto do
subconjunto de dimensões a ser configurado. O objeto utiliza o seguinte
formato:
sheetIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice baseado em zero da planilha que contém a célula SUBNM
cujo subconjunto de dimensões você deseja mudar.
rowIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice baseado em zero da linha que contém a célula SUBNM
cujo subconjunto de dimensões você deseja mudar.
columnIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice baseado em zero da coluna que contém a célula SUBNM
cujo subconjunto de dimensões você deseja mudar.
dimensão
Tipo: Sequência
O nome da dimensão. Não deve ser usado em conjunção com
sheetIndex, rowIndex e columnIndex.
setExpression
Tipo: Sequência
A expressão MDX usada para definir o subconjunto. Não para ser
usada em conjunção com o subconjunto. Ou seja, uma
setExpression ou um nome do subconjunto é fornecido a partir da
entrada.
subconjunto
Tipo: Sequência
O nome do subconjunto do subconjunto de dimensões a ser
configurado. Não para ser usado em conjunção com setExpression.
alias

Tipo: Sequência
O alias do subconjunto de dimensões a ser configurado.

elemento
Tipo: Sequência
O nome do elemento. Não para ser usado com elementIndex.
elementIndex
Tipo: Número Inteiro
Um índice baseado em um do elemento de dimensão para
configurar. Não para ser usado com elemento.
Retorna dojo.promise.Promise como uma promessa que será resolvida
quando os objetos do subconjunto forem configurados. Os retornos de
chamada que estão registrados com a promessa, são transmitidos a um
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objeto que corresponde ao formato do subconjunto que é transmitido para
esse método. Um valor nulo será transmitido se o subconjunto não foi
mudado.
subconjuntos
Configura múltiplos objetos do subconjunto.
Parâmetro: (Object[]) subsets Uma matriz de objetos do subconjunto a
serem configurados. Cada objeto utiliza o seguinte formato:
sheetIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice baseado em zero da planilha que contém a célula SUBNM
cujo subconjunto de dimensões você deseja mudar.
rowIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice baseado em zero da linha que contém a célula SUBNM
cujo subconjunto de dimensões você deseja mudar.
columnIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice baseado em zero da coluna que contém a célula SUBNM
cujo subconjunto de dimensões você deseja mudar.
dimensão
Tipo: Sequência
O nome da dimensão. Não deve ser usado em conjunção com
sheetIndex, rowIndex e columnIndex.
setExpression
Tipo: Sequência
A expressão MDX usada para definir o subconjunto. Não para ser
usada em conjunção com o subconjunto. Ou seja, uma
setExpression ou um subconjunto é fornecido a partir da entrada.
subconjunto
Tipo: Sequência
O nome do subconjunto do subconjunto de dimensões a ser
configurado. Não para ser usado em conjunção com setExpression.
alias

Tipo: Sequência
O alias do subconjunto de dimensões a ser configurado.

elemento
Tipo: Sequência
O nome do elemento. Não para ser usado com elementIndex.
elementIndex
Tipo: Número Inteiro
Um índice baseado em um do elemento de dimensão para
configurar. Não para ser usado com elemento.
Retorna dojo.promise.Promise como uma promessa que será resolvida
quando os objetos do subconjunto forem configurados. Os retornos de
chamada que estão registrados com a promessa, são transmitidos em uma
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matriz de objetos que correspondem ao formato dos objetos do
subconjunto que são transmitidos para esse método para os subconjuntos
que são configurados com sucesso.
titleDimensionElement
Define um elemento de dimensão de título.
Parâmetro: (Objeto) elemento Um objeto que representa os elementos de
dimensão de título para configurar. O objeto utiliza o seguinte formato:
sheetIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice de base zero da planilha que contém a célula SUBNM
cujo elemento de dimensão você deseja alterar.
rowIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice de base zero da linha que contém a célula SUBNM cujo
elemento de dimensão você deseja alterar.
columnIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice de base zero da coluna que contém a célula SUBNM cujo
elemento de dimensão você deseja alterar.
elemento
Tipo: Sequência
O nome do elemento. Não é para ser utilizado com elementIndex.
elementIndex
Tipo: Número Inteiro
Um índice baseado em um do elemento de dimensão para
configurar. Não é para ser utilizado com element.
Retorna dojo.promise.Promise como uma promessa de que é resolvido
quando o elemento de dimensão de título está configurado. Quaisquer
retornos de chamada que estão registrados com a promessa são
transmitidos a um objeto que corresponda ao formato do elemento que é
transmitido para este método. Um valor nulo é transmitido se o elemento
não foi alterado.
titleDimensionElements
Configura elementos de dimensão de vários títulos.
Parâmetro: (Object[]) elementos Uma matriz dos elementos de dimensão de
título para configurar. Cada objeto utiliza o seguinte formato:
sheetIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice de base zero da planilha que contém a célula SUBNM
para o elemento de dimensão que você deseja alterar. Opcional
quando usado com dimension, mas necessário para rowIndex e
columnIndex.
rowIndex
Tipo: Número Inteiro
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O índice de base zero da linha que contém a célula SUBNM para o
elemento de dimensão que você deseja alterar. Não utilize esse
parâmetro com o parâmetro com o parâmetro dimension.
columnIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice de base zero da coluna que contém a célula SUBNM para
o elemento de dimensão que você deseja alterar. Não utilize esse
parâmetro com o parâmetro dimension.
dimensão
Tipo: Sequência
O nome da dimensão. Não utilize esse parâmetro com rowIndex e
columnIndex.
elemento
Tipo: Sequência
O nome do elemento. Não é para ser utilizado com elementIndex.
elementIndex
Tipo: Número Inteiro
Um índice baseado em um do elemento de dimensão para
configurar. Não é para ser utilizado com element.
Retorna dojo.promise.Promise como uma promessa de que é resolvido
quando os elementos de dimensão de título são configurados. Quaisquer
retornos de chamada que estão registrados com a promessa, são
transmitidos em uma matriz de objetos que corresponde ao formato dos
objetos de elemento que são transmitidos para esse método para os
elementos que são configurados com êxito.

métodos Workbook
A classe Workbook possui os seguintes métodos.
inicialização
Inicia a seqüência de inicialização para este objeto. Chame esta função
depois que o objeto for incluído no documento. O método onLoad+ + twb>
é executado após a seqüência de inicialização ser concluída.
Aplica-se a ambos os objetos CubeViewer e Workbook.
Sintaxe: startup()
Exemplo:
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();

Consulte a documentação do Dojo para dijit._WidgetBase#startup.
commitActiveSandbox
Consolida os dados alterados no ambiente de simulação ativo para o
ambiente de simulação base.
Retorna dojo.promise.Promise. Uma promessa que é resolvida quando a
tentativa de confirmação do ambiente de simulação é concluída. Quaisquer
retornos de chamada que estão registrados com a promessa de ser
transmitido um booleano com um valor verdadeiro se a confirmação do
ambiente de simulação foi bem-sucedida ou um valor falso se a
confirmação não foi bem-sucedida.
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copiar Copia as células selecionadas para a área de transferência se uma seleção
existir.
destruir
Destruir este objeto e o preparar para coleta de lixo.
Consulte a documentação do Dojo para dijit._WidgetBase#destroy.
logout Destrói a sessão TM1 Web que é associada a esse sessionToken do objeto.
Retorna o dojo.promise.Promise como uma promessa que é resolvida
quando o logout é concluído.
onActionButtonExecution
Chamado quando um botão de ação é executado.
Sintaxe: onActionButtonExecution: function(executionResults){}
Parâmetros: objeto do executionResults que usa o formato a seguir.
calculation
Tipo: Sequência
Que tipo de cálculo ocorreu na Planilha atual antes da execução do
botão de ação ter ocorrido.
O valor será um de "Nenhum", "Recalcular", "Reconstruir".
navigation
Tipo: Objeto
Essa propriedade existe somente se a navegação da planilha ou da
folha ocorreu como parte da execução do botão de ação.
calculation
Tipo: Sequência
Qual tipo de cálculo ocorreu na Planilha de destino após a
navegação do botão de ação ter ocorrido.
O valor será um de "Nenhum", "Recalcular", "Reconstruir".
objectId
Tipo: Sequência
O ID do objeto da planilha que foi navegada. Se ocorreu
uma ação em uma planilha dentro da mesma planilha, o
objectId corresponderá à planilha atual.
Caminho
Tipo: Sequência
O caminho para a planilha que foi navegada.
name

Tipo: Sequência
O nome da planilha de destino.

sheetIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice baseado em zero da planilha que foi navegada.
recolocar
Tipo: Booleano
Se o botão de ação foi configurado para substituir a
planilha existente.
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tiProcess
Tipo: Objeto
Essa propriedade existe apenas se um processo de TI foi executado
como parte da execução do botão de ação.
calculation
Tipo: Sequência
Qual tipo de cálculo ocorreu na planilha atual após o
processo do TI ter sido executado.
O valor será um de "Nenhum," Recalcular","Reconstruir".
name

Tipo: Sequência
O nome do processo do TI que foi executado.

executionSucceeded
Tipo: Booleano
Se a execução do processo do TI foi bem-sucedida ou não.
onLoad
Executa quando o carregamento do objeto for concluído.
onTitleDimensionElementChange
Executado quando um elemento de dimensão de título é alterado. Pode ser
substituído durante a construção do objeto ou conectado usando um
módulo dojo/aspecto.
Sintaxe: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Parâmetros : elementInfo+ + twb> objeto que utiliza o seguinte formato.
sheetIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice de base zero da planilha que contém a célula SUBNM que
foi alterada.
rowIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice de base zero da linha que contém a célula SUBNM que
foi alterada.
columnIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice de base zero da coluna que contém a célula SUBNM que
foi alterada.
dimensão
Tipo: Sequência
O nome da dimensão.
elemento
Tipo: Sequência
O nome do elemento.
elementIndex
Tipo: Número Inteiro
O índice com base um do elemento de dimensão.
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colar

Cola o conteúdo da área de transferência na área selecionada atual se uma
seleção existir.

rebuildActiveForms
Reconstrói os formulários ativos na pasta de trabalho.
Returna dojo.promise.Promise como uma promessa de que é resolvido
quando os formulários ativos são reconstruídos.
refazer
Executa uma ação refazer.
Retorna dojo.promise.Promise como uma promessa que será resolvida
quando a ação de refazer for concluída.
recolocar
Aceita um objectId e substitui a planilha existente por uma representada a
partir do objectId fornecido (a menos que ela seja igual à planilha
existente, nesse caso nenhuma ação é executada).
Substituir assume que a planilha que está substituindo a existente usa a
mesma sessão do TM1 Web que a planilha anterior.
desfazer
Executa uma ação desfazer.
Returna dojo.promise.Promise como uma promessa que é resolvida
quando a ação desfazer é concluída.

Biblioteca da classe CubeViewer do Cognos TM1 Web
JavaScript
A classe CubeViewer representa um objeto Cognos TM1 Web CubeViewer.
Objetos CubeViewer estendem o objeto de widget Dojo (dijit._WidgetBase) e
podem ser designados como um objeto filho de um contêiner de guia do Dojo
(dijit.layout.TabContainer+ + twb>) ou outro contêiner. Para obter mais
informações, consulte a documentação do Dojo (http://dojotoolkit.org/
documentation/).
Além das propriedades disponíveis e os métodos do objeto widget Dojo, objetos
CubeViewer também ter propriedades e métodos relacionados do TM1 que você
pode acessar programaticamente.
Objetos CubeViewer são carregados de forma assíncrona e devem terminar o
carregamento antes de seu código poder interagir com os objetos.

Formato
É possível carregar um objeto CubeViewer utilizando o seguinte formato para
especificar as propriedades necessárias e funções opcionais que definem o objeto.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Propriedades
As propriedades incluem os seguintes valores que definem o objeto
CubeViewer.
v adminHost
v tm1Server
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v
v
v
v
v

username
password
camPassport
sessionToken
objectId

v view
v cube
v isPublic
Nota: É possível fornecer credenciais de login como um token de sessão e
ID de objeto ou incluindo valores separados para host admin do TM1,
Servidor TM1, nome de usuário, senha ou camPassport.
Funções
As funções podem incluir o código opcional a seguir:
v Use a função onLoad+ + twb> para que você pode ser notificado quando
o objeto é carregado e pronto para interagir.
v Use a declaração onTitleDimensionElementChange para que você possa
processar o evento quando um usuário altera um título de dimensão no
objeto relacionado.

Exemplo
O exemplo a seguir mostra uma função do JavaScript que carrega um objeto
CubeViewer.
As credenciais de login são fornecidas utilizando um token de sessão.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer"
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Propriedades do CubeViewer
A classe CubeViewer possui as seguintes propriedades.
Ao instanciar um objeto CubeViewer ou Workbook, as seguintes propriedades são
comuns entre os dois tipos de objetos:
sessionToken
Tipo: Sequência
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Especifica a sessão do TM1 Web para utilizar para este objeto. Não utilize
essa propriedade com as propriedades para adminHost, tm1Server,
username, password, e camPassport. Se esta propriedade não for
especificada, e nenhuma credencial adicional for fornecida, o usuário será
solicitado com um diálogo de login durante a inicialização.
objectId
Tipo: Sequência
O ID do CubeViewer. Um número exclusivo que pode ser usado para fazer
referência ao CubeViewer específico.
adminHost
Tipo: Sequência
Padrão: localhost
O host administrativo a ser utilizado quando o objeto é carregado. Não use
esta propriedade com a propriedade sessionToken.
tm1Server
Tipo: Sequência
O servidor TM1 a utilizar quando o objeto é carregado. Não use esta
propriedade com a propriedade sessionToken. Se não especificado e não
for fornecido sessionToken, o usuário será avisado com um diálogo de
login durante a inicialização.
username
Tipo: Sequência
O nome de usuário a ser utilizado quando o objeto é carregado. Não use
esta propriedade com o sessionToken ou camPassport. Se não especificado
e não for fornecido sessionToken camPassport o usuário será avisado com
um diálogo de login durante a inicialização.
Senha Tipo: Sequência
A senha a ser utilizada quando o objeto é carregado. Se não especificado e
não for fornecido sessionToken, o usuário será avisado com um diálogo de
login durante a inicialização.
camPassport
Tipo: Sequência
O passaporte de autenticação do Cognos BI (passaporte CAM) para utilizar
quando você carrega um objeto. Não utilize essa propriedade com
username ou sessionToken.
domNode
Tipo: HTMLElement
O elemento HTML subjacente que representa o widget. Esta propriedade é
definida automaticamente durante a construção do objeto e não deve ser
fornecida durante a instanciação.
Para obter mais informações, consulte a Documentação do Dojo para
dijit._WidgetBase (https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/
_WidgetBase.html).
As propriedades a seguir são usadas ao instanciar somente um objeto CubeViewer.
visualizar
Tipo: Sequência
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O nome da visualização do cubo para carregar.
cubo

Tipo: Sequência
O nome do cubo que contém a visualização que você deseja carregar.

isPublic
Tipo: Booleano
Padrão: true
O tipo de acesso da visualização do cubo para carregar.
Um valor de true indica que você deseja carregar uma visualização do
cubo pública.
Um valor de false indica que você deseja carregar uma visualização do
cubo particular.

Obter propriedades
Todas as propriedades que obtém um valor são chamadas com o seguinte formato:
get("property_Name").
Por exemplo: get("sandboxes");
ambientes de simulação
Recupera todos os ambientes de simulação disponíveis.
Retorna dojo.promise.Promise como uma promessa de que é resolvido
quando os ambientes de simulação são recuperados. Quando a promessa
for resolvida, uma matriz de objetos que representam os ambientes de
simulação disponíveis é transmitida para qualquer retorno de chamada
registrado com a promessa.
Cada objeto utiliza o seguinte formato:
v name: (Sequência) - O nome do ambiente de simulação.
v active: (Booleano) - Verdadeiro se este ambiente é o ambiente de
simulação ativo para o objeto, caso contrário, Falso.
v baseSandbox: (Booleano) - Verdadeirode simulação é o ambiente de
simulação base, caso contrário, Falso.
v defaultSandbox: (Booleano) - Verdadeiro se este ambiente é o ambiente
de simulação padrão, caso contrário, Falso.

Definir propriedades
Todas as propriedades que configuram um valor são chamadas com o seguinte
formato:
set("property_Name", value)
Por exemplo: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Configura o ambiente de simulação especificado como ativo.
Parâmetro: (Sequência) ambiente de simulação. O nome do ambiente de
simulação para configurar como ativo.
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Retorna: dojo.promise.Promise como uma promessa de que é resolvido
quando o ambiente de simulação ativo está definido.
automaticRecalculation
Configura o recálculo automático para ativado ou desativado.
Parâmetros : Booleano.
v True recálculo automático ativado.
v False recálculo automático desativado.
Retorna: dojo.promise.Promise. Uma promessa que é resolvida quando o
recálculo automático está ativado ou desativado.
chartType
Configura o tipo de gráfico do objeto CubeViewer.
Parâmetros: tm1web.cubeview.ChartType. O tipo de gráfico para configurar.
Retorna: dojo.promise.Promise. Uma promessa que é resolvida quando o
tipo de gráfico estiver configurado.
dimensionBarVisible
Configura a visibilidade da barra de dimensão.
Parâmetros : Booleano.
v True liga a exibição da barra de dimensão.
v False desativa a exibição da barra de dimensão.
displayMode
Define o modo de exibição do objeto CubeViewer.
Parâmetros: tm1web.cubeview.DisplayMode. O modo de exibição para
configurar.
Retorna: dojo.promise.Promise. Uma promessa que é resolvida quando o
modo de exibição está configurado.
subconjunto
Configura um objeto do subconjunto.
Parâmetro: (Object) subset Um objeto que representa o objeto do
subconjunto de dimensões a ser configurado. O objeto utiliza o seguinte
formato:
dimensão
Tipo: Sequência
O nome da dimensão.
setExpression
Tipo: Sequência
A expressão MDX usada para definir o subconjunto. Não para ser
usada em conjunção com o subconjunto. Ou seja, uma
setExpression ou um nome do subconjunto é fornecido a partir da
entrada.
subconjunto
Tipo: Sequência
O nome do subconjunto do subconjunto de dimensões a ser
configurado. Não para ser usado em conjunção com setExpression.
alias
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Tipo: Sequência

O alias do subconjunto de dimensões a ser configurado.
elemento
Tipo: Sequência
O nome do elemento. Não para ser usado com elementIndex.
elementIndex
Tipo: Número Inteiro
Um índice baseado em um do elemento de dimensão para
configurar. Não para ser usado com elemento.
Retorna dojo.promise.Promise como uma promessa que será resolvida
quando os objetos do subconjunto forem configurados. Os retornos de
chamada que estão registrados com a promessa, são transmitidos a um
objeto que corresponde ao formato do subconjunto que é transmitido para
esse método. Um valor nulo será transmitido se o subconjunto não foi
mudado.
subconjuntos
Configura múltiplos objetos do subconjunto.
Parâmetro: (Object[]) subsets Uma matriz de objetos do subconjunto a
serem configurados. Cada objeto utiliza o seguinte formato:
dimensão
Tipo: Sequência
O nome da dimensão.
setExpression
Tipo: Sequência
A expressão MDX usada para definir o subconjunto. Não para ser
usada em conjunção com o subconjunto. Ou seja, uma
setExpression ou um subconjunto é fornecido a partir da entrada.
subconjunto
Tipo: Sequência
O nome do subconjunto do subconjunto de dimensões a ser
configurado. Não para ser usado em conjunção com setExpression.
alias

Tipo: Sequência
O alias do subconjunto de dimensões a ser configurado.

elemento
Tipo: Sequência
O nome do elemento. Não para ser usado com elementIndex.
elementIndex
Tipo: Número Inteiro
Um índice baseado em um do elemento de dimensão para
configurar. Não para ser usado com elemento.
Retorna dojo.promise.Promise como uma promessa que será resolvida
quando os objetos do subconjunto forem configurados. Os retornos de
chamada que estão registrados com a promessa, são transmitidos em uma
matriz de objetos que correspondem ao formato dos objetos do
subconjunto que são transmitidos para esse método para os subconjuntos
que são configurados com sucesso.
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titleDimensionElement
Define um elemento de dimensão de título.
Parâmetro: objeto de elemento. O elemento de dimensão de título a
configurar. Este objeto utiliza o seguinte formato:
dimensão
Sequência
O nome da dimensão.
elemento
Sequência
O nome do elemento. Não utilize esse parâmetro com
elementIndex.
elementIndex
Número inteiro
Um índice baseado em um do elemento de dimensão para
configurar. Não utilize esse parâmetro com o parâmetro element.
Retorna: dojo.promise.Promise. Uma promessa que é resolvida quando o
elemento de dimensão de título está configurado. Quaisquer retornos de
chamada que estão registrados com a promessa são transmitidos a um
objeto que corresponde ao formato do elemento que foi transmitido para
este método. Um valor nulo é transmitido se o elemento não foi alterado.
titleDimensionElements
Configura elementos de dimensão de vários títulos.
Parâmetro: elementos objeto[]. Uma matriz dos elementos de dimensão de
título para configurar. Cada objeto utiliza o seguinte formato:
dimensão
Sequência
O nome da dimensão.
elemento
Sequência
O nome do elemento. Não utilize esse parâmetro com
elementIndex.
elementIndex
Número inteiro
Um índice baseado em um do elemento de dimensão para
configurar. Não utilize esse parâmetro com o parâmetro element.
Retorna dojo.promise.Promise. Uma promessa que é resolvida quando os
elementos de dimensão de título são configurados. Quaisquer retornos de
chamada que estão registrados com a promessa, são transmitidos em uma
matriz de objetos que correspondem ao formato dos objetos do elemento
que foram transmitidos para esse método. O relatórios de matriz
transmitidos de volta sobre os elementos que são configurados com êxito.

Métodos CubeViewer
A classe CubeViewer possui os seguintes métodos.
inicialização
Inicia a seqüência de inicialização para este objeto. Chame esta função
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depois que o objeto é incluído no documento. O método onLoad+ + twb> é
executado após a sequência de inicialização ser concluída.
Aplica-se a ambos os objetos CubeViewer e Workbook.
Sintaxe: startup()
Exemplo:
document.body.appendChild(loadedCubeViewer.domNode);
loadedCubeViewer.startup();

Consulte a documentação do Dojo para dijit._WidgetBase#startup.
commitActiveSandbox
Consolida os dados alterados no ambiente de simulação ativo para o
ambiente de simulação base.
Retorna dojo.promise.Promise. Uma promessa que é resolvida quando a
tentativa de confirmação do ambiente de simulação é concluída. Quaisquer
retornos de chamada que estão registrados com a promessa são
transmitidos a um booleano com um valor true se a confirmação do
ambiente de simulação foi bem-sucedida. Um valor false é transmitido se a
consolidação foi malsucedida.
copiar Copia as células selecionadas para a área de transferência se uma seleção
existir.
destruir
Destruir este objeto e o preparar para coleta de lixo.
Consulte a documentação do Dojo para dijit._WidgetBase#destroy.
logout Destruir a sessão da Web TM1 que está associada a sessionToken desse
objeto.
Retorna o dojo.promise.Promise como uma promessa que é resolvida
quando o logout é concluído.
onLoad
Executa quando o carregamento do objeto é concluído.
onTitleDimensionElementChange
Executado quando um elemento de dimensão de título é alterado. Pode ser
substituída durante a construção do objeto ou conectado utilizando o
módulo dojo/aspecto.
Sintaxe: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Parâmetro: objeto elementInfo. Este objeto utiliza o seguinte formato:
dimensão
Sequência
O nome da dimensão que foi alterado.
elemento
Sequência
O nome do elemento que foi alterado.
elementIndex
Número inteiro
O índice com base um do elemento de dimensão que foi alterado.
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colar

Cola o conteúdo da área de transferência na área selecionada atual se uma
seleção existir.

refazer
Executa uma ação refazer.
Retorna dojo.promise.Promise) como uma promessa que é resolvida
quando a ação refazer concluída.
reconfiguração
Reconfigura a visualização do cubo para seu estado original salvo.
Retorna: dojo.promise.Promise. Uma promessa que é resolvida quando a
visualização do cubo é reconfigurada.
salvar
Salva o layout da visualização do cubo e sobrescreve o layout existente.
Retorna: dojo.promise.Promise. Uma promessa que é resolvida quando a
visualização do cubo é salva.
desfazer
Executa uma ação desfazer.
Returna dojo.promise.Promise como uma promessa que é resolvida
quando a ação desfazer é concluída.
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Apêndice A. Funções Suportadas do Microsoft Excel - TM1
Web
O IBM Cognos TM1 Web suporta várias funções de planilha do Excel. Este
apêndice lista as funções do Excel suportadas por categoria e em ordem alfabética,
e descreve as diferenças de desempenho entre funções do Excel e funções do TM1
Web.

Funções de Data e Hora
A tabela a seguir lista funções de data e hora.
Função

Descrição

DATA

Retorna o número de série de uma data específica.

DATA.VALOR

Converte uma data no formato de texto em um número de série.

DIA

Converte um número de série em um dia do mês.

DIAS360

Calcula o número de dias entre duas datas, com base em um ano
de 360 dias.

HORA

Converte um número de série em uma hora.

MINUTO

Converte um número de série em um minuto.

MÊS

Converte um número de série em um mês.

AGORA

Retorna o número de série da data e hora atuais.

SEGUNDO

Converte um número de série em um segundo.

HORA

Retorna o número de série de uma hora específica.

VALOR.TEMPO

Converte uma hora no formato de texto em um número de série.

HOJE

Retorna o número de série da data de hoje.

DIA.DA.SEMANA

Converte um número de série em um dia da semana.

ANO

Converte um número de série em um ano.
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Funções Financeiras
A tabela a seguir lista funções financeiras.
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Função

Descrição

BD

Retorna a depreciação de um ativo para um período especificado
usando o método de saldo decrescente fixo.

BDD

Retorna a depreciação de um ativo para um período especificado
usando o método de saldo decrescente duplo ou algum outro
método especificado.

VF

Retorna o valor futuro de um investimento.

IPGTO

Retorna o pagamento de juros para um investimento por um
período especificado.

TIR

Retorna a taxa interna de retorno para uma série de fluxos de caixa.

ÉPGTO

Calcula os juros pagos durante um período específico de um
investimento.

MTIR

Retorna a taxa interna de retorno onde os fluxos de caixa positivos e
negativos são financiados a taxas diferentes.

NPER

Retorna o número de períodos para um investimento.

VPL

Retorna o valor presente líquido de um investimento, com base em
uma série de fluxos de caixa periódicos e em uma taxa de desconto.

PGTO

Retorna o pagamento periódico para uma anuidade.

PPGTO

Retorna o pagamento de capital para um investimento por um
período especificado.

VP

Retorna o valor presente de um investimento.

TAXA

Retorna a taxa de juros por período de uma anuidade.

DPD

Retorna a depreciação linear de um ativo durante um período.

SDA

Retorna a depreciação de dígitos de soma de anos de um ativo para
um período especificado.

Funções de Informação
A tabela a seguir lista as funções de informações que são suportadas no TM1 Web.
Função

Descrição

CÉL

Retorna informações sobre a formatação, local ou conteúdo de uma
célula.
O suporte para a função de Célula é limitado aos seguintes
info_types: endereço, coluna, linha, proteção, conteúdo, tipo.

ISERR

Retorna VERDADEIRO se o valor for qualquer valor de erro,
exceto #N/D.

ISERROR

Retorna VERDADEIRO se o valor for qualquer valor de erro.

É.NÃO.DISP

Retorna VERDADEIRO se o valor for o valor de erro #N/D.

NÃO.DISP

Retorna o valor de erro #N/D.

Funções Lógicas
A tabela a seguir lista funções lógicas.
Função

Descrição

E

Retorna VERDADEIRO se todos os seus argumentos forem
VERDADEIROS.

FALSO

Retorna o valor lógico FALSO.

SE

Especifica um teste lógico a ser executado.

NÃO

Reverte a lógica de seu argumento.

OU

Retorna VERDADEIRO se algum argumento for VERDADEIRO.

VERDADEIRO

Retorna o valor lógico VERDADEIRO.

Funções de Consulta e Referência
A tabela a seguir lista funções de consulta e referência.
Nota: Algumas funções, como LOOKUP e ROWS, podem aceitar duas matrizes
dimensionais como argumentos. O TM1 Web não suporta duas matrizes
dimensionais. Dependendo dos requisitos e da organização dos dados, essas
funções até podem obter valores corretos, por exemplo, quando os dados que estão
sendo recuperados caírem nas partes iniciais da matriz. Para assegurar valores
corretos ao trabalhar com essas funções no TM1 Web, pode ser necessário
reorganizar os dados de entrada em funções repetidas usando matrizes
dimensionais ou usar referências de célula diretas.
Apêndice A. Funções Suportadas do Microsoft Excel - TM1 Web
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Função

Descrição

ENDEREÇO

Retorna uma referência como texto a uma única célula em uma
planilha.

ESCOLHER

Escolhe um valor de uma lista de valores.

COL

Retorna o número da coluna de uma referência.

COLS

Retorna o número de colunas em uma referência.

PROCH

Consulta a linha superior de uma matriz e retorna o valor da
célula indicada.

HYPERLINK

Cria um atalho ou salto que abre um documento armazenado em
um servidor de rede, em uma intranet ou na Internet.

ÍNDICE

Usa um índice para escolher um valor de uma referência ou
matriz.

PROC

Consulta valores em um vetor ou matriz.

CORRESP

Consulta valores em uma referência ou matriz.

DESLOC

Retorna um deslocamento de referência de uma referência
especificada.

LIN

Retorna o número da linha de uma referência.

LINS

Retorna o número de linhas em uma referência.

PROCV

Consulta a primeira coluna de uma matriz e move-se pela linha
para retornar o valor de uma célula.

Funções Matemáticas e Trigonométricas
A tabela a seguir lista funções matemáticas e trigonométricas.
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Função

Descrição

ABS

Retorna o valor absoluto de um número.

ACOS

Retorna o arco cosseno de um número.

ACOSH

Retorna o cosseno hiperbólico inverso de um número.

ASEN

Retorna o arco seno de um número.

ASENH

Retorna o seno hiperbólico inverso de um número.

ATAN

Retorna o arco tangente de um número.

ATAN2

Retorna o arco tangente de coordenadas x e y.

Função

Descrição

ATANH

Retorna a tangente hiperbólica inversa de um número.

TETO

Arredonda um número até o inteiro mais próximo ou até o
múltiplo de significado mais próximo.

COMBIN

Retorna o número de combinações para um determinado número
de objetos.

COS

Retorna o cosseno de um número.

COSH

Retorna o cosseno hiperbólico de um número.

GRAUS

Converte radianos em graus.

PAR

Arredonda um número para cima até o inteiro par mais próximo.

EXP

Retorna e elevado à potência de um número especificado.

FATORIAL

Retorna o fatorial de um número.

ARREDMULTB

Arredonda um número para baixo, aproximando-o de zero.

INT

Arredonda um número para baixo até o inteiro mais próximo.

LN

Retorna o logaritmo natural de um número.

LOG

Retorna o logaritmo de um número para uma base especificada.

LOG10

Retorna o logaritmo de base 10 de um número.

Resto

Retorna o resto de uma divisão.

ÍMPAR

Arredonda um número para cima até o inteiro ímpar mais
próximo.

PI

Retorna o valor de pi.

POTÊNCIA

Retorna o resultado de um número elevado a uma potência.

MULT

Multiplica seus argumentos.

RADIANOS

Converte graus em radianos.

ALEATÓRIO

Retorna um número aleatório entre 0 e 1.

ROMANO

Converte um numeral arábico em romano, como texto.

ARRED

Arredonda um número até um número especificado de dígitos.

ARREDONDAR.PARA
.BAIXO

Arredonda um número para baixo, aproximando-o de zero.
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Função

Descrição

ARREDONDAR.PARA
.CIMA

Arredonda um número para cima, distante de zero.

SINAL

Retorna o sinal de um número.

SEN

Retorna o seno do ângulo especificado.

SENH

Retorna o seno hiperbólico de um número.

RAIZ

Retorna uma raiz quadrada positiva.

SOMA

Inclui seus argumentos.

SOMASE

Inclui as células especificadas por critérios especificados.

TAN

Retorna a tangente de um número.

TANH

Retorna a tangente hiperbólica de um número.

Funções de Texto e de Dados
A tabela a seguir lista funções de texto e de dados.

242

TM1 for Developers

Função

Descrição

CARACT

Retorna o caractere especificado pelo número do código.

TIRAR

Remove todos os caracteres não imprimíveis do texto.

CÓDIGO

Retorna um código numérico para o primeiro caractere em uma
sequência de texto.

CONCATENAR

Junta vários itens de texto em um item de texto.

MOEDA

Converte um número em texto, usando o formato de moeda $
(cifrão).

EXATO

Verifica se dois valores de texto são idênticos.

PROCURAR

Localiza um valor de texto em outro (distinção entre maiúsculas e
minúsculas).

DEF.NÚM.DEC

Formata um número como texto com um número fixo de
decimais.

ESQUERDA

Retorna os caracteres da extremidade esquerda de um valor de
texto.

NÚM.CARACT

Retorna o número de caracteres em uma sequência de texto.

Função

Descrição

MINÚSCULA

Converte texto em minúsculas.

EXT.TEXTO

Retorna um número específico de caracteres de uma sequência de
texto, começando na posição especificada.

PRI.MAIÚSCULA

Coloca em maiúscula a primeira letra de cada palavra de um
valor de texto.

SUBSTITUIR

Substitui caracteres no texto.

REPT

Repete um texto um determinado número de vezes.

DIREITA

Retorna os caracteres da extremidade direita de um valor de texto.

PROCURAR

Localiza um valor de texto em outro (sem distinção entre
maiúsculas e minúsculas).

SUBSTITUIR

Substitui o novo texto por texto antigo em uma sequência de
texto.

T

Converte seus argumentos em texto.

TEXTO

Formata um número e converte-o em texto.

ARRUMAR

Remove espaços do texto.

MAIÚSCULA

Converte texto em maiúsculas.

VALOR

Converte um argumento de texto em um número.

Funções Estatísticas
A tabela a seguir lista funções estatísticas.
Função

Descrição

DESV.MÉDIO

Retorna a média dos desvios absolutos de pontos de dados a
partir de sua média.

MÉDIA

Retorna a média de seus argumentos.

MÉDIAA

Retorna a média de seus argumentos, incluindo valores
numéricos, de texto e lógicos.

DISTRBINOM

Retorna a probabilidade de distribuição binomial do termo
individual.

INT.CONFIANÇA

Retorna o intervalo de confiança para uma média da população.
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Função

Descrição

CORREL

Retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de
dados.

CONT.NÚM

Conta quantos números há na lista de argumentos.

CONT.VALORES

Conta quantos valores há na lista de argumentos.

CONT.SE

Conta o número de células não em branco em um intervalo que
atendem aos critérios especificados.

COVAR

Retorna a covariação, a média dos produtos de pares de desvios.

DESVQ

Retorna a soma de quadrados de desvios.

DISTEXPON

Retorna a distribuição exponencial.

FISHER

Retorna a transformação Fisher.

FISHERINV

Retorna o inverso da transformação Fisher.

PREVISÃO

Retorna um valor em uma tendência linear.

MÉDIA.GEOMÉTRICA

Retorna a média geométrica.

CRESCIMENTO

Retorna valores em uma tendência exponencial.

MÉDIA.HARMÔNICA

Retorna a média harmônica.

INTERCEPÇÃO

Retorna a interceptação da linha de regressão linear.

CURT

Retorna a curtose de um conjunto de dados.

MAIOR

Retorna o maior valor k-ésimo em um conjunto de dados.

PROJ.LIN

Retorna os parâmetros de uma tendência linear.

PROJ.LOG

Retorna os parâmetros de uma tendência exponencial.

MÁXIMO

Retorna o valor máximo em uma lista de argumentos.

CORRESP

Retorna a posição relativa de um item em uma matriz que
corresponda a um valor especificado em uma ordem
especificada.

MÁXIMOA

Retorna o valor máximo em uma lista de argumentos, incluindo
valores numéricos, de texto e lógicos.

MED

Retorna a mediana dos números especificados.

MÍNIMO

Retorna o valor mínimo em uma lista de argumentos.

Função

Descrição

MÍNIMOA

Retorna o menor valor em uma lista de argumento, incluindo
valores numéricos, de texto e lógicos.

DIST.BIN.NEG

Retorna a distribuição binomial negativa, a probabilidade de que
haverá falhas de Number_f antes do sucesso de Number_s-th,
com a probabilidade Probability_f de um sucesso.

MODO

Retorna o valor mais comum em um conjunto de dados.

DIST.NORM

Retorna a distribuição acumulativa normal.

INV.NORM

Retorna o inverso da distribuição acumulativa normal.

DIST.NORMP

Retorna a distribuição acumulativa normal padrão.

INV.NORM

Retorna o inverso da distribuição acumulativa normal padrão.

PEARSON

Retorna o coeficiente de correlação do momento do produto
Pearson.

PERMUT

Retorna o número de permutações para um número especificado
de objetos.

RQUAD

Retorna o quadrado do coeficiente de correlação do momento do
produto Pearson.

DISTORÇÃO

Retorna a distorção de uma distribuição.

INCLINAÇÃO

Retorna a inclinação da linha de regressão linear.

MENOR

Retorna o menor valor k-ésimo em um conjunto de dados.

PADRONIZAR

Retorna um valor normalizado.

DESVPAD

Estima o desvio padrão com base em uma amostra.

DESVPADA

Estima o desvio padrão com base em uma amostra, incluindo
valores numéricos, de texto e lógicos.

DESVPADP

Calcula o desvio padrão com base na população total.

DESVPADPA

Calcula o desvio padrão com base na população total, incluindo
valores numéricos, de texto e lógicos.

EPADYX

Retorna o erro padrão do valor y previsto para cada x na
regressão.

TENDÊNCIA

Retorna valores em uma tendência linear.

VAR

Estima a variação com base em uma amostra.
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Função

Descrição

VARA

Estima a variação com base em uma amostra, incluindo valores
numéricos, de texto e lógicos.

VARP

Calcula a variação com base na população total.

VARPA

Calcula a variação com base na população total, incluindo
valores numéricos, de texto e lógicos.

WEIBULL

Retorna a distribuição Weibull.

Apêndice B. Funções Não Suportadas do Microsoft Excel TM1 Web
O IBM Cognos TM1 Web suporta várias funções de planilha do Excel. Este
apêndice lista as funções do Excel, por categoria e em ordem alfabética, que não
são suportadas no TM1 Web.

Funções de Banco de Dados e de Gerenciamento de Listas
Esta tabela lista as funções de gerenciamento que não são suportadas no TM1 Web.
Função

Descrição

BDMÉDIA

Retorna a média de entradas de banco de dados selecionadas.

BDCONTAR

Conta as células que contêm números em um banco de dados.

BDCONTARA

Conta células não em branco em um banco de dados.

BDEXTRAIR

Extrai de um banco de dados um único registro que
corresponde aos critérios especificados.

BDMÁX

Retorna o valor máximo das entradas de banco de dados
selecionadas.

BDMÍN

Retorna o valor mínimo das entradas de banco de dados
selecionadas.

BDMULTIPL

Multiplica os valores em um campo específico de registros
que correspondem aos critérios em um banco de dados.

BDEST

Estima o desvio padrão com base em uma amostra de
entradas de banco de dados selecionadas.

BDDESVPA

Calcula o desvio padrão com base na população total de
entradas de banco de dados selecionadas.

BDSOMA

Inclui os números na coluna de campo de registros no banco
de dados que correspondem aos critérios.

BDVAREST

Estima a variação com base em uma amostra de entradas de
banco de dados selecionadas.

BDVARP

Calcula a variação com base na população total de entradas
de banco de dados selecionadas.

Funções de Data e Hora
Esta tabela lista as funções de data e hora que não são suportadas no TM1 Web.
Função

Descrição

EDATE

Retorna o número de série da data que é o número indicado de
meses antes ou depois da data de início.

EOMONTH

Retorna o número de série do último dia do mês antes ou
depois de um número de meses especificado.

NETWORKDAYS

Retorna o número dos dias úteis inteiros entre duas datas.

WEEKNUM

Converte um número de série em um número que representa
onde a semana ocorre numericamente em um ano.
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Função

Descrição

WORKDAY

Retorna o número de série da data antes ou depois do número
de dias úteis especificado.

YEARFRAC

Retorna a fração de ano que representa o número de dias
inteiros entre start_date e end_date.

Funções Financeiras
Esta tabela lista as funções financeiras que não são suportadas no TM1 Web.
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Funções

Descrição

JUROSACUM

Retorna a taxa de juros acumulados de um título que paga uma
taxa periódica de juros.

JUROSACUMV

Retorna a taxa de juros acumulados de um título que paga juros
no vencimento.

AMORDEGRC

Retorna a depreciação para cada período contábil usando um
coeficiente de depreciação.

AMORLINC

Retorna a depreciação para cada período contábil.

COUPDAYBS

Retorna o número de dias do início do período de cupom até a
data de quitação.

COUPDAYS

Retorna o número de dias no período de cupom que contém a
data de quitação.

COUPDAYSNC

Retorna o número de dias da data de quitação até a próxima data
do cupom.

COUPNCD

Retorna a próxima data de cupom após a data de quitação.

COUPNUM

Retorna o número de cupons pagáveis entre as datas de quitação
e vencimento.

COUPPCD

Retorna a data de cupom anterior à data de quitação.

CUMIPMT

Retorna os juros acumulados pagos entre dois períodos.

CUMPRINC

Retorna o capital acumulado pago sobre um empréstimo entre
dois períodos.

DISC

Retorna a taxa de desconto de um título.

DOLLARDE

Converte um preço em formato de moeda, apresentado na forma
fracionária, em um preço em formato de moeda, apresentado na
forma decimal.

DOLLARFR

Converte um preço em formato de moeda, apresentado na forma
decimal, em um preço em formato de moeda apresentado na
forma fracionária.

DURATION

Retorna a duração anual de um título com pagamentos de juros
periódicos.

EFFECT

Retorna a taxa de juros anual efetiva.

FVSCHEDULE

Retorna o valor futuro de um capital inicial após a aplicação de
uma série de taxas de juros compostas.

INTRATE

Retorna a taxa de juros de um título totalmente investido.

MDURATION

Retorna a duração de Macauley modificada para um título com
um valor de paridade equivalente a R$ 100.

NOMINAL

Retorna a taxa de juros nominal anual.

Funções

Descrição

ODDFPRICE

Retorna o preço por R$ 100 de valor nominal de um título com
um primeiro período indefinido.

ODDFYIELD

Retorna o rendimento de um título com um primeiro período
indefinido.

ODDLPRICE

Retorna o preço por R$ 100 de valor nominal de um título com
um último período indefinido.

ODDLYIELD

Retorna o rendimento de um título com um último período
indefinido.

PREÇO

Retorna o preço por R$ 100 de valor nominal de um título que
paga juros periódicos.

PRICEDISC

Retorna o preço por R$ 100 de valor nominal de um título
descontado.

PRICEMAT

Retorna o preço por R$ 100 de valor nominal de um título que
paga juros no vencimento.

RECEBIDO

Retorna o valor recebido no vencimento de um título totalmente
investido.

TBILLEQ

Retorna o rendimento de um título equivalente a uma obrigação
do Tesouro.

TBILLPRICE

Retorna o preço por R$ 100 de valor nominal de uma obrigação
do Tesouro.

TBILLYIELD

Retorna o rendimento de uma obrigação do Tesouro.

BDV

Retorna a depreciação de um ativo para um período especificado
ou parcial usando um método de saldo decrescente.

XIRR

Fornece a taxa interna de retorno de uma programação de fluxos
de caixa não necessariamente periódico.

XNPV

Retorna o valor presente líquido de uma programação de fluxos
de caixa não necessariamente periódico.

LUCRO

Retorna o rendimento de um título que paga juros periódicos.

YIELDDISC

Retorna o rendimento anual de um título descontado, por
exemplo, uma obrigação do Tesouro.

YIELDMAT

Retorna o rendimento anual de um título que paga juros no
vencimento.

Funções de Informação
Esta tabela lista as funções de informação que não são suportadas no TM1 Web.
Função

Descrição

TIPO.ERRO

Retorna um número correspondente a um tipo de erro.

INFORMAÇÃO

Retorna informações sobre o ambiente operacional atual.

ÉCÉL.VAZIA

Retorna VERDADEIRO se o valor estiver em branco.

ISEVEN

Retorna VERDADEIRO se o número for par.

ÉLÓGICO

Retorna VERDADEIRO se o valor for um valor lógico.
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Função

Descrição

É.NÃO.TEXTO

Retorna VERDADEIRO se o valor não for texto.

ÉNÚM

Retorna VERDADEIRO se o valor for um número.

ISODD

Retorna VERDADEIRO se o número for ímpar.

ÉREF

Retorna VERDADEIRO se o valor for uma referência.

ÉTEXTO

Retorna VERDADEIRO se o valor for texto.

N

Retorna um valor convertido em um número.

TIPO

Retorna um número que indica o tipo de dado de um valor.

Funções de Consulta e Referência
Esta tabela lista as funções de consulta e referência que não são suportadas no
TM1 Web.
Função

Descrição

ÁREAS

Retorna o número de áreas em uma referência.

INDIRETO

Retorna uma referência indicada por um valor de texto.

RTD

Recupera dados em tempo real de um programa que suporta
automação COM.

TRANSPOR

Retorna a transposição de uma matriz.

Funções Matemáticas e Trigonométricas
Esta tabela lista as funções matemáticas e trigonométricas que não são suportadas
no TM1 Web.
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Função

Descrição

FACTDOUBLE

Retorna o fatorial duplo de um número.

GCD

Retorna o máximo divisor comum.

LCM

Retorna o mínimo múltiplo comum.

MATRIZ.DETERM

Retorna o determinante de matriz de uma matriz.

MATRIZ.INVERSO

Retorna a matriz inversa de uma matriz.

MATRIZ.MULT

Retorna o produto matricial de duas matrizes.

MROUND

Retorna um número arredondado para o múltiplo desejado.

MULTINOMIAL

Retorna o multinomial de um conjunto de números.

QUOTIENT

Retorna a parte do número inteiro de uma divisão.

RANDBETWEEN

Retorna um número aleatório entre os números especificados.

SERIESSUM

Retorna a soma de uma série de potências com base na
fórmula.

SQRTPI

Retorna a raiz quadrada de (número * pi).

Função

Descrição

SUBTOTAL

Retorna um subtotal em uma lista ou banco de dados.

SOMARPRODUTO

Retorna a soma dos produtos de componentes de matriz
correspondentes.

SOMAQUAD

Retorna a soma dos quadrados dos argumentos.

SOMAX2DY2

Retorna a soma das diferenças de quadrados de valores
correspondentes em duas matrizes.

SOMAX2SY2

Retorna a soma da soma de quadrados de valores
correspondentes em duas matrizes.

SOMAXMY2

Retorna a soma de quadrados de diferenças de valores
correspondentes em duas matrizes.

TRUNCAR

Trunca um número para um número inteiro.

Funções Estatísticas
Esta tabela lista as funções estatísticas que não são suportadas no TM1 Web.
Função

Descrição

DISTBETA

Retorna a função de distribuição acumulativa beta.

BETA.ACUM.INV

Retorna o inverso da função de distribuição acumulativa para
uma distribuição beta especificada.

DIST.QUI

Retorna a probabilidade unicaudal da distribuição qui-quadrada.

INV.QUI

Retorna o inverso da probabilidade unicaudal da distribuição
qui-quadrada.

TESTE.QUI

Retorna o teste para independência.

CONTAR.VAZIO

Conta o número de células em branco em um intervalo.

CRIT.BINOM

Retorna o menor valor para o qual a distribuição binomial
acumulativa é menor ou igual a um valor de critério.

DISTF

Retorna a distribuição de probabilidade F.

INVF

Retorna o inverso da distribuição de probabilidade F.

FREQUÊNCIA

Retorna a distribuição de frequência como uma matriz vertical.

TESTEF

Retorna o resultado de um teste F.

DISTGAMA

Retorna a distribuição gama.

INVGAMA

Retorna o inverso da distribuição acumulativa gama.

LNGAMA

Retorna o logaritmo natural da função gama, G(x).

DIST.HIPERGEOM

Retorna a distribuição hipergeométrica.

INVLOG

Retorna o inverso da distribuição lognormal.

DIST.LOGNORMAL

Retorna a distribuição acumulativa lognormal.

DIST.BIN.NEG

Retorna a distribuição binomial negativa.

PERCENTIL

Retorna o k-ésimo percentil de valores em um intervalo.

ORDEM.PORCENTUAL Retorna a classificação percentual de um valor em um conjunto
de dados.
POISSON

Retorna a distribuição Poisson.

PROB

Retorna a probabilidade de valores em um intervalo estarem
entre dois limites.
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Função

Descrição

QUARTIL

Retorna o quartil de um conjunto de dados.

CLASSIFICAÇÃO

Retorna a classificação de um número em uma lista de números.

DISTT

Retorna a distribuição t de Student.

INVT

Retorna o inverso da distribuição t de Student.

MÉDIA.INTERNA

Retorna a média do interior de um conjunto de dados.

TESTET

Retorna a probabilidade associada a um teste t de Student.

TESTEZ

Retorna o valor de probabilidade unicaudal de um teste z.

Funções de Texto e de Dados
Esta tabela lista as funções de texto e de dados que não são suportadas no TM1
Web.
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Função

Descrição

ASC

Altera letras em inglês ou katakana de largura total (byte
duplo) em uma sequência de caracteres para caracteres de meia
largura (byte único).

BAHTTEXT

Converte um número em texto, usando o formato da moeda ß
(baht).

JIS

Altera letras em inglês ou katakana de meia largura (byte
único) em uma sequência de caracteres para caracteres de
largura total (byte duplo).

FONÉTICA

Extrai os caracteres fonéticos (furigana) de uma sequência de
texto.

AutoShapes

O TM1 Web não suporta Microsoft Office Autoshapes.

Avisos
Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos em
todo o mundo.
A IBM pode disponibilizar esse material em outros idiomas. No entanto, pode ser
necessário possuir uma cópia do produto ou versão do produto nesse idioma para
poder acessá-lo.
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:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
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.
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Essas informações podem incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São
feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão
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 websites não IBM são fornecidas
apenas para conveniência e não funcionam, de maneira nenhuma, como um
endosso desses websites. Os materiais nesses websites não fazem parte dos
materiais para este produto IBM e o uso desses websites 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 de identificação pessoal.

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 atualizada de marcas registradas IBM está disponível na Web
em “Copyright and trademark information ” em www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
Os termos a seguir são 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 suas afiliadas.
Capturas de tela dos produtos Microsoft usadas com permissão da Microsoft.
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Índice Remissivo
Caracteres Especiais

B

\\ (barra invertida) em regras 52
% (sinal de porcentagem) em regras
/ (barra) em regras 52
& (e comercial) em regras 53
~ (til) em regras 53
| (barra vertical) em regras 53

Biblioteca do TM1 Web JavaScript
Veja biblioteca JavaScript
biblioteca JavaScript
amostras de propriedade e método 215
carregando objetos CubeViewer 212
carregando objetos Websheet 211
classe CubeViewer 228
classe Workbook 218
funções de retorno de chamada 213
login do token de sessão 174
métodos CubeViewer 234
métodos Workbook 225
propriedades do CubeViewer 229
Propriedades Workbook 219
tags head HTML 207
visão geral 206
Botão de Ação
executando um processo e navegando até uma
planilha 137
incluindo em uma planilha 129
modificando 143
movendo e redimensionando 143
navegando para outra planilha 135
opções avançadas de mapeamento e navegação
propriedades da aparência 139
visão geral 129

53

A
agregado
reconhecimento de regra 12
aliases
amostras 14
atributos de elemento 13
Editor de Dimensão 25
API 173
biblioteca JavaScript 206
Interface de Programação de Aplicativos do Localizador
Uniforme de Recursos 181
login do token de sessão 174
aplicativo
nenhum privilégio de acesso 118
privilégio de acesso de administrador 114
privilégio de acesso de leitura 116
privilégios de segurança 128
aplicativos
convertendo de particular para público 98
convertendo de público para particular 99
criando e gerenciando 84
criando nível secundário 86
excluindo referências 96
incluindo referências de arquivo 90
incluindo referências do objeto 87
local no servidor 83
nível superior 84
particular 98, 99
privatizando aplicativos públicos 99
privatizando público 99
privilégios de segurança 83, 97
publicação 85, 98
publicando as referências particulares 98
publicando no Web client 101
público 98, 99
referências para subconjuntos particulares 88
referências para visualizações particulares 88
renomeando referências 96
trabalhando com referências 93
visão geral 81
visualizando agrupamentos lógicos 100
Área (destino da regra) 50
atributo de Legenda 43, 44, 45, 46
atributos
atributos versus 16
exemplos 13
formatar 14
visão geral 13
atributos de elemento
Lista de seleção 38
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C
caixas de diálogo
Criando o Cubo 34
calculando médias
instruções de regras 66
caracteres reservados
nomes do objeto 3
carregando os cubos on demand 36
classe CubeViewer
métodos 234
propriedades 229
classe Workbook 218, 228
métodos 225
propriedades 219
classificação de elementos
alfabeticamente no Editor de Dimensão 24
Editor de Dimensão 23
por hierarquia no Editor de Dimensão 24
por índice na Dimensão 24
compartilhando dados entre os cubos 62
consolidações
criando com fatores de peso 10
diversos caminhos em uma única dimensão 11
regras versus 12
constantes
fórmulas de regras 51
convenções de nomenclatura
Objetos do TM1 3
CubeDataReservationAcquire 157
CubeDataReservationGet 159
CubeDataReservationGetConflicts 161
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CubeDataReservationRelease 158
CubeDataReservationReleaseAll 158
cubo
bloqueando 120
caixa de diálogo criando cubo 34
carregando on demand 36
como tabelas de consulta 107
criando 34
criando com origens de dados externos 33
criando sem dados 33
desbloqueando 120
designando privilégios de acesso 119
espelho 42
exemplos 7, 9
fonte 42
formatos do valor de exibição 14
função de regras do DB para compartilhar dados 62
liberando 120
nenhum privilégio de acesso 118
otimizando 35
privilégio de acesso de administrador 113
privilégio de acesso de bloqueio 115
privilégio de acesso de gravação 117
privilégio de acesso de leitura 116
privilégio de acesso de reserva 117
propriedades 34
recuperando os valores usando as fórmulas DBR 109
referências de fórmulas de regras 54
reservando 120
segurança 125
selecionando as dimensões 8
solicitando dimensões 33
valores de fórmulas DBS 110
vinculando assimétrico 67
cubo de controle de segurança 122
cubos
traduzindo 44
cubos assimétricos
vinculando 67
cubos de controle
}Lista de Seleção 39
cubos de origem 42
cubos espelhados 42

D
da coluna
alterando a posição na hierarquia 19
atributos versus 16
bloqueando 122
classificando no Editor de Dimensão 23
configurando a ordem do Server Explorer 22
configurando a ordem nas dimensões 21, 22
consolidado 13, 121
desbloqueando 122
designando privilégios de acesso 120
excluindo consolidado 20
excluindo da dimensão 19
fatores de peso 10
incluindo irmãos 18
incluindo na dimensão 17, 19
liberando 121
nenhum privilégio de acesso 118
numérico 13
ordem nas dimensões 21
privilégio de acesso de administrador 113
privilégio de acesso de bloqueio 115
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da coluna (continuação)
privilégio de acesso de gravação 117
privilégio de acesso de leitura 116
privilégio de acesso de reserva 117
reservando 121
segurança 125
selecionando no Editor de Dimensão 23
selecionar todos os elementos visíveis 19
sequência 13
tipos 13
dados
rolando 9
depurando regras
rastreando cálculos 77
rastreando FEEDERS 79
verificando FEEDERS 80
visão geral 77
designando direitos de segurança 113
dimensões
bloqueando 125
configurando a ordem dos elementos 21, 22
consolidações 12, 58
criando 17
criando com Editor de Dimensão 17
densas 33
desbloqueando 125
designando privilégios de acesso 125, 126, 127
edição 18
esparsas 33
excluindo elementos 19
grupo de administradores 125
hierarquias 9, 29
incluindo elementos 19
incluindo irmãos 18
liberando 125
métodos para criação 17
nenhum privilégio de acesso 118
níveis nomeados 30
planilhas 27, 30
privilégio de acesso de administrador 114
privilégio de acesso de bloqueio 115
privilégio de acesso de gravação 117
privilégio de acesso de leitura 116
privilégio de acesso de reserva 117
reservando 125
selecionando em um cubo 8
solicitando nos cubos 33
traduzindo 45
dimensões densas 33
dimensões esparsas 33
diversas hierarquias 32
diversos caminhos de consolidação 11

E
Editor de Dimensão
classificação de elementos 24
selecionando elementos 23
usando aliases 25
elementos consolidados 121
definidos 13
definindo com planilhas de dimensões
excluindo elementos 20
incluindo filhos 19
elementos de sequência
definidos 13

29

Excel
funções da planilha 237
funções da planilha não suportadas
referências do arquivo 93, 96
subdiretório }Externals 90
excluindo
elementos consolidados 20
elementos das dimensões 19
referências de aplicativos 96
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F
fatores de peso
consolidações 10
fazer drill
abaixo 10
através de processos 68, 70, 71, 72
filho
incluindo nos elementos consolidados 19
formatos de exibição
configuração 15
valores do cubo 14
fórmulas DBS
criando 110
visão geral 104
fórmulas de regras
comparando expressões 53
constantes numéricas 51
lógica condicional 52
operadores aritméticos 52
operadores de comparação 53
operadores lógicos 53
referências de cubo externo 54
referências de cubo internas 54
referências do cubo 54
sintaxe 51
função de regras do DB 54
função de regras STET 56
função IF
fórmulas de regras 52
funções
BD 54, 62
consulta e referência 239
data e hora 237
estatística 243
financeiro 238
informações 239
lógica 239
matemática e trigonométrico 240
não suportado 247, 248, 249, 250, 251, 252
planilha suportada do Excel 237
SE 52
STET 56
texto e dados 242
Funções de Interface de Programação de Aplicativos de
Reserva de Dados
códigos de erro 167
TM1DataReservationAcquire 162
TM1DataReservationGetAll 165
TM1DataReservationGetConflicts 165
TM1DataReservationRelease 163
TM1DataReservationReleaseAll 164
TM1DataReservationValidate 166
funções de Reserva de Dados do Turbo Integrator
CubeDataReservationAcquire 157
CubeDataReservationGet 159
CubeDataReservationGetConflicts 161

funções de Reserva de Dados do Turbo Integrator
(continuação)
CubeDataReservationRelease 158
CubeDataReservationReleaseAll 158
funções não suportadas do Excel
AMORDEGRC 248
AMORLINC 248
ÁREAS 250
ASC 252
BAHTTEXT 252
BDCONTAR 247
BDCONTARA 247
BDDESVPA 247
BDEST 247
BDEXTRAIR 247
BDMÁX 247
BDMÉDIA 247
BDMÍN 247
BDMULTIPL 247
BDSOMA 247
BDV 249
BDVAREST 247
BDVARP 247
BETA.ACUM.INV 251
CLASSIFICAÇÃO 252
CONTAR.VAZIO 251
COUPDAYBS 248
COUPDAYS 248
COUPDAYSNC 248
COUPNCD 248
COUPNUM 248
COUPPCD 248
CRIT.BINOM 251
CUMIPMT 248
CUMPRINC 248
DISC 248
DIST.BIN.NEG 251
DIST.HIPERGEOM 251
DIST.LOGNORMAL 251
DIST.QUI 251
DISTBETA 251
DISTF 251
DISTGAMA 251
DISTT 252
DOLLARDE 248
DOLLARFR 248
DURATION 248
É.NÃO.TEXTO 250
ÉCÉL.VAZIA 249
EDATE 247
EFFECT 248
ÉLÓGICO 249
ÉNÚM 250
EOMONTH 247
ÉREF 250
ÉTEXTO 250
FACTDOUBLE 250
FONÉTICA 252
FREQUÊNCIA 251
FVSCHEDULE 248
GCD 250
INDIRETO 250
INFORMAÇÃO 249
INTRATE 248
INV.QUI 251
INVF 251
INVGAMA 251
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funções não suportadas do Excel (continuação)
INVLOG 251
INVT 252
ISEVEN 249
ISODD 250
JIS 252
JUROSACUM 248
JUROSACUMV 248
LCM 250
LNGAMA 251
LUCRO 249
MATRIZ.DETERM 250
MATRIZ.INVERSO 250
MATRIZ.MULT 250
MDURATION 248
MÉDIA.INTERNA 252
MROUND 250
MULTINOMIAL 250
N 250
NETWORKDAYS 247
NOMINAL 248
ODDFPRICE 249
ODDFYIELD 249
ODDLPRICE 249
ODDLYIELD 249
ORDEM.PORCENTUAL 251
PERCENTIL 251
POISSON 251
PREÇO 249
PRICEDISC 249
PRICEMAT 249
PROB 251
QUARTIL 252
QUOTIENT 250
RANDBETWEEN 250
RECEBIDO 249
RTD 250
SERIESSUM 250
SOMAQUAD 251
SOMARPRODUTO 251
SOMAX2DY2 251
SOMAX2SY2 251
SOMAXMY2 251
SQRTPI 250
SUBTOTAL 251
TBILLEQ 249
TBILLPRICE 249
TBILLYIELD 249
TESTE.QUI 251
TESTEF 251
TESTET 252
TESTEZ 252
TIPO 250
TIPO.ERRO 249
TRANSPOR 250
TRUNCAR 251
WEEKNUM 247
WORKDAY 247
XIRR 249
XNPV 249
YEARFRAC 247
YIELDDISC 249
YIELDMAT 249
funções suportadas do Excel
ABS 240
ACOS 240
ACOSH 240
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funções suportadas do Excel (continuação)
AGORA 237
ALEATÓRIO 241
ANO 237
ARRED 241
ARREDMULTB 241
ARREDONDAR.PARA
.BAIXO 242
ARREDONDAR.PARA
.CIMA 242
ARRUMAR 243
ASEN 240
ASENH 240
ATAN 240
ATAN2 240
ATANH 241
BD 238
BDD 238
CARACT 242
CÉL 239
CÓDIGO 242
COL 240
COLS 240
COMBIN 241
CONCATENAR 242
CONT.NÚM 244
CONT.SE 244
CONT.VALORES 244
CORREL 244
CORRESP 240, 244
COS 241
COSH 241
COVAR 244
CRESCIMENTO 244
CURT 244
DATA 237
DATA.VALOR 237
DEF.NÚM.DEC 242
DESLOC 240
DESV.MÉDIO 243
DESVPAD 245
DESVPADA 245
DESVPADP 245
DESVPADPA 245
DESVQ 244
DIA 237
DIA.DA.SEMANA 237
DIAS360 237
DIREITA 243
DIST.BIN.NEG 245
DIST.NORM 245
DIST.NORMP 245
DISTEXPON 244
DISTORÇÃO 245
DISTRBINOM 244
DPD 238
E 239
É.NÃO.DISP 239
ENDEREÇO 240
EPADYX 245
ÉPGTO 238
ESCOLHER 240
ESQUERDA 243
EXATO 242
EXP 241
EXT.TEXTO 243
FALSO 239

funções suportadas do Excel (continuação)
FATORIAL 241
FISHER 244
FISHERINV 244
GRAU 241
HOJE 237
HORA 237
HYPERLINK 240
ÍMPAR 241
INCLINAÇÃO 245
ÍNDICE 240
INT 241
INT.CONFIANÇA 244
INTERCEPÇÃO 244
INV.NORM 245
IPGTO 238
ISERR 239
ISERROR 239
LIN 240
LINS 240
LN 241
LOG 241
LOG10 241
MAIOR 244
MAIÚSCULA 243
MÁXIMO 244
MÁXIMOA 244
MED 245
MÉDIA 243
MÉDIA.GEOMÉTRICA 244
MÉDIA.HARMÔNICA 244
MÉDIAA 243
MENOR 245
MÊS 237
MÍNIMO 245
MÍNIMOA 245
MINÚSCULA 243
MINUTO 237
MODO 245
MOEDA 242
MORMINV 245
MTIR 238
MULT 241
NÃO 239
NÃO.DISP 239
NPER 238
NÚM.CARACT 243
OU 239
PADRONIZAR 245
PAR 241
PEARSON 245
PERMUT 245
PGTO 238
PI 241
POTÊNCIA 241
PPGTO 238
PREVISÃO 244
PRI.MAIÚSCULA 243
PROC 240
PROCH 240
PROCURAR 242, 243
PROCV 240
PROJ.LIN 244
PROJ.LOG 244
RADIAN 241
RAIZ 242
REPT 243

funções suportadas do Excel (continuação)
Resto 241
ROMANO 241
RQUAD 245
SDA 238
SE 239
SEGUNDO 237
SEN 242
SENH 242
SINAL 242
SOMA 242
SOMASE 242
SUBSTITUIR 243
T 243
TAN 242
TANH 242
TAXA 238
TENDÊNCIA 245
TETO 241
TEXTO 243
TIR 238
TIRAR 242
VALOR 243
VALOR.TEMPO 237
VAR 246
VARA 246
VARP 246
VARPA 246
VERDADEIRO 239
VF 238
VP 238
VPL 238
WEIBULL 246

G
grupos
designando direitos de segurança
dimensão 122

113

H
hierarquia
diversas 32
hyperlinks
abrindo os arquivos de aplicativo transferidos por
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