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Introducere
Utilizaţi IBM® Cognos TM1 Performance Modeler pentru a construi modele care utilizează
dimensiuni, cuburi, legături şi reguli. Creaţi aplicaţii din vizualizările de cub, alocaţi fluxul de
lucru şi setaţi securitatea. Apoi puteţi să livraţi, să administraţi şi să vă întreţineţi aplicaţiile.

Găsirea informaţiilor
Pentru a găsi documentaţia pe web, inclusiv toată documentaţia tradusă, accesaţi IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Caracteristicile de accesibilitate
Caracteristicile de accesibilitate ajută utilizatorii cu dizabilităţi fizice, cum ar fi mobilitatea
redusă sau vederea limitată, să utilizeze produsele IT. IBM Cognos TM1 are unele
componente care suportă caracteristici de accesibilitate. IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, IBM Cognos Insight şi Cognos TM1 Operations Console au caracteristici de
accesibilitate.
Vedeţi Anexa A, “Caracteristicile de accesibilitate”, la pagina 183.

Declaraţii privind viitorul
Această documentaţie prezintă funcţionalitatea curentă a produsului. Este posibil să fie
incluse referiri la elemente care în prezent nu sunt disponibile. Aceasta nu înseamnă că se
sugerează vreo implicaţie privind disponibilitatea în viitor. Aceste referiri nu reprezintă un
angajament, o promisiune sau o obligaţie legală de furnizare a unui material, cod sau
funcţionalitate. Dezvoltarea, lansarea şi planificarea caracteristicilor sau a funcţionalităţii
rămân la discreţia IBM.

Declinarea responsabilităţii privind eşantioanele
Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, orice variaţie a numelor
Sample Outdoors sau Great Outdoors şi Planning Sample prezintă operaţii comerciale fictive,
cu exemple de date utilizate pentru a dezvolta aplicaţii eşantion pentru IBM şi clienţii IBM.
Aceste înregistrări fictive includ date eşantion pentru tranzacţii de vânzări, distribuţia
produselor, finanţe şi resurse umane. Orice asemănare cu nume, adrese, numere de contact sau
valori tranzacţionale reale este o simplă coincidenţă. Alte fişiere eşantion pot conţine date
fictive generate manual sau de maşină, date efective compilate din surse academice sau
publice sau date utilizate cu permisiunea deţinătorului drepturilor de copyright, pentru a fi
utilizate ca date eşantion la dezvoltarea aplicaţiilor eşantion. Numele produselor la care se
face referire pot fi mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Duplicarea neautorizată este
interzisă.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Capitolul 1. Ce este nou
Această secţiune conţine o listă a caracteristicilor noi, modificate şi înlăturate în această
ediţie.
Pentru toată documentaţia TM1 disponibilă curent, deplasaţi-vă la pagina de întâmpinare
TM1 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT/welcome).

Caracteristici noi în versiunea 10.2.2
Următoarea listă identifică noi caracteristici în IBM Cognos TM1 de la ultima ediţie.

Ce este nou pentru Cognos TM1 Performance Modeler
versiunea 10.2.2
Cognos TM1 Performance Modeler versiunea 10.2.2 are următoarele caracteristici noi.

Utilizarea indicatorilor de indice de măsurare personalizaţi în
vizualizări Scorecarding
Diagramele create cu TM1 Scorecarding în TM1 Performance Modeler pot fi acum deschise
şi vizualizate în TM1 Web. Vedeţi “Crearea indicatorilor personalizaţi de indici de măsurare
pentru diagrame Scorecarding” la pagina 159.

Descoperirea relaţiilor de impact între indici de măsurare pe baza
Calculelor de dimensiuni de indici de măsurare
Diagramele create cu TM1 Scorecarding în TM1 Performance Modeler pot fi acum deschise
şi vizualizate în TM1 Web. Vedeţi “Descoperirea relaţiilor de impact între indici de măsurare
într-o diagramă de impact” la pagina 164.

Fila Previzualizare pentru construirea Diagramelor personalizate
în Performance Modeler
Editorul de diagrame personalizate din Performance Modeler furnizează acum modelatori cu
o filă Previzualizare pentru a vedea diagrama exact ca utilizatorii finali. Vedeţi “Crearea unei
diagrame de scorecard personalizate” la pagina 167.

Navigaţi în tabloul dumneavoastră de bord Scorecarding cu
indicii dumneavoastră de măsurare
Utilizatorii IBM Cognos Insight pot acum naviga cu tabloul lor de bord Scorecarding,
selectând un anumit indice de măsurare la trecerea peste obiectivele lor într-o hartă de
strategie. Vedeţi “Interacţiunea cu vizualizări şi diagrame Scorecarding” la pagina 155.

Crearea unui cub de indici de măsurare pe un cub standard
existent
Puteţi crea un nou cub de indici de măsurare pe baza unui cub standard existent. Vedeţi
“Crearea unui cub de indici de măsurare pe un cub standard existent” la pagina 162.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Modelatorii pot înlătura opţiunea de preluare în proprietate într-o
aplicaţie centrală
Puteţi împiedica utilizatorii Aplicaţiei centrale să preia deţinerea. Vedeţi “Gestionarea
grupurilor de utilizatori pentru aplicaţii de tip central” la pagina 124.

Gestionarea joburilor cu rulare de lungă durată în fundal
Puteţi monitoriza livrarea, salvarea iniţială de drepturi şi importul unei aplicaţii care ar putea
dura mult timp în portalul TM1 Applications şi să faceţi ca acele joburi să fie procesate în
fundal. Vedeţi Gestionarea joburilor în TM1 Applications.

Caracteristicile noi în versiunea 10.2.0
Lista următoare identifică caracteristici noi din IBM Cognos TM1 de la ultima ediţie.

Calcul de cub nou
Puteţi defini un calcul care poate fi scopat de-a lungul întregii dimensionalităţi a unui cub în
acelaşi fel în care definiţi un calcul pentru dimensiuni.
Calculele de cub reprezintă o cale de a simplifica crearea de reguli pentru finalizarea
operaţiilor de modelare obişnuite, cum ar fi gestionarea şi întreţinerea modelului. Puteţi
adăuga un calcul pentru a vă face modelul cu sens prin derivarea de informaţii suplimentare
din sursa de date.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Calcule de cub” la pagina 47.

Cognos TM1 Scorecarding nou
Scorecarding cu IBM Cognos TM1 integrează capabilităţi de gestionare strategie şi
scorecarding în Cognos TM1 pentru a furniza o mai bună integrare a gestionării performanţei
cu planificarea.
Puteţi crea soluţii scorecard care conţin diagrame impact interactive, mapări de strategie şi
diagrame personalizate care monitorizează indicatorii dumneavoastră de performanţă
importanţi (KPI-uri). Datele subiacente sunt stocate în Cognos TM1 şi pot fi publicate la
utilizatori din IBM Cognos Insight, IBM Cognos TM1 Web şi IBM Cognos Workspace ca
tablouri de bord interactive. O dimensiune indici de măsurare şi o dimensiune indicator indici
de măsurare dintr-un cub indici de măsurare. Cubul indici de măsurare este utilizat pentru a
stoca şi gestiona date utilizate pentru a genera diagrame de impact, mapări de strategie şi
diagrame scorecarding.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi Capitolul 13, “Cognos TM1 Scorecarding”, la pagina
135.

Optimizare de feeder nouă
TM1 Performance Modeler poate genera acum automat un set propus de feeder-e pentru
cuburile din model. Setul este generat indiferent dacă regulile au fost definite manual de
modelator sau generate automat din Calcule şi Legături.
Modelatorul poate exporta de asemenea un raport de analiză Feeder pentru a vedea ce
feeder-e sunt propuse, fără a scrie de fapt feeder-e la modelul lor.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Reguli şi feeder-e generate automat” la pagina 71.
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Capabilitate completă pentru liste de selectare
IBM Cognos TM1 versiunea 10.2.0 include suport nou pentru listele de selectare statice şi
abilitatea de a seta o listă de selectare pentru o celulă numerică.
IBM Cognos TM1 suportă acum liste de selectare statice şi abilitatea de a seta o listă de
selectare pentru o celulă numerică.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Crearea listelor de selecţie” la pagina 34.

Proces TurboIntegrator declanşat din acţiuni flux de lucru
Acum puteţi iniţia un proces TurboIntegrator fie imediat înainte sau imediat după ce are loc o
acţiune de flux de lucru.
De exemplu, puteţi declanşa un proces TurboIntegrator pentru a realiza un test de validare
date înainte de o acţiune Comitere. Sau puteţi muta date pentru un anumit nod de ierarhie de
aprobare la o aplicaţie diferită imediat după o acţiune Lansare.
Puteţi proiecta declanşatorul de acţiune de flux de lucru din serverul Cognos TM1
Applications fără a edita niciun obiect legat de sistem.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Configurarea unui proces TurboIntegrator de executat
pe o acţiune de flux de lucru” la pagina 117.

Îmbunătăţiri privind editarea legăturilor
În Cognos TM1 versiunea 10.2.0 puteţi să selectaţi separat membrii sursă şi ţintă ai legăturilor
şi apoi să lipiţi perechile de membri sursă/ţintă.
Puteaţi de asemenea să transformaţi o mapare automată într-o mapare manuală şi să reţineţi
perechile de membri mapaţi.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Stabilirea corespondenţei şi dimensiunilor de mapare”
la pagina 58.

Drill-through
În IBM Cognos TM1 versiunea 10.2.0, puteţi alege să aveţi o legăturtă care să fie expusă ca o
relaţie drill-through. Puteţi de asemenea să configuraţi orientarea vizualizării care rezultă din
drill.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Crearea de obiecte drill-through în legături” la
pagina 63

Reutilizarea ierarhiilor de aprobare
În Cognos TM1 versiunea 10.2.0, puteţi livra TM1 Applications la diferite felii ale aceluiaşi
cub.
IBM Cognos TM1 versiunea 10.2.0 include abilitatea pentru TM1 Applications de a reutiliza
ierarhii de aprobare sau secţiuni de ierarhii de aprobare peste aplicaţii. Această caracteristică
înseamnă că puteţi crea două vizualizări diferite care urmăresc un proces previziune şi buget
care poate funcţiona pe planificări diferite dar foloseşte aceleaşi elemente frunză. În mod
similar, puteţi crea vizualizări utilizând aceleaşi elemente frunză care se acumulează în
moduri diferite. De exemplu puteţi avea o vizualizare care se acumulează regional şi alta care
utilizează aceleaşi elemente care se acumulează după maturitate.

Capitolul 1. Ce este nou
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Un tip nou de dimensiune denumită dimensiune Control defineşte domeniul unei ierarhii de
aprobare utilizând un subset de control.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Livrarea mai multor aplicaţii în felii diferite ale
aceluiaşi cub” la pagina 17.

Restricţionarea vizualizărilor pentru recenzenţi sau
colaboratori
Puteţi identifica anumite vizualizări pentru utilizare de către Recenzenţi sau Colaboratori.
Puteţi proiecta vizualizări diferite pentru a fi utilizate de utilizatorii recenzenţi sau
colaboratori. De exemplu, un recenzent poate vedea rezumate de nivel superior, în timp ce
colaborator poate vedea vizualizări mai detaliate.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Proiectarea vizualizărilor pentru recenzenţi sau
colaboratori” la pagina 18.

Proces TurboIntegrator declanşat din acţiuni flux de lucru
Acum puteţi iniţia un proces TurboIntegrator fie imediat înainte sau imediat după ce are loc o
acţiune de flux de lucru.
De exemplu, puteţi declanşa un proces TurboIntegrator pentru a realiza un test de validare
date înainte de o acţiune Comitere. Sau puteţi muta date pentru un anumit nod de ierarhie de
aprobare la o aplicaţie diferită imediat după o acţiune Lansare.
Puteţi proiecta declanşatorul de acţiune de flux de lucru din serverul Cognos TM1
Applications fără a edita niciun obiect legat de sistem.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Proces TurboIntegrator declanşat din acţiuni flux de
lucru”

Utilitar TM1 Applications Maintenance nou
Noul utilitar de întreţinere IBM Cognos TM1 Applications poate realiza multe activităţi din
linia de comandă.
Utilitarul Cognos TM1 Application Maintenance este un utilitar linie de comandă care ajută
administratorii să realizeze acţiuni care erau făcute anterior din portalul Cognos TM1.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Automatizarea taskurilor cu utilitarul Cognos TM1
Application Maintenance” la pagina 126.

Afişarea diagramei cu modelul de flux de date
În Cognos TM1 Performance Modeler versiunea 10.2.0, puteţi vedea o diagramă grafică a
fluxului, care mapează fluxul de date de la cub la cub într-un model.
Puteţi aplica o dispunere automată pentru diagrama modelului dumneavoastră sau vă puteţi
seta propria dumneavoastră dispunere. Cuburile pot fi grupate, pentru simplificarea
vizualizării, şi puteţi deschide cuburi şi legături din diagrama fluxului de date. Utilizaţi
diagramele de flux de date pentru a vizualiza mai uşor structura cuburilor şi dimensiunilor
dumneavoastră Cognos TM1.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Afişarea fluxului de date în Cognos TM1 Performance
Modeler” la pagina 11.
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Transfer îmbunătăţit de obiecte de model şi aplicaţii
Noul Transfer Specification Editor permite modelatorilor să gestioneze mai bine ce obiecte
sunt copiate de la un sistem sursă la un sistem ţintă.
Gestionarea procesului de transfer a fost îmbunătăţită prin:
v Adăugarea editorului de specificaţii de transfer
v Tratarea mai bună a dependenţelor obiectului de model
v
v
v
v

Crearea specificaţiilor de transfer
Automatizarea procesului de transfer
Transferul datelor de celulă
Transferul structurilor de model mari

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Transferul de aplicaţii şi obiecte model” la pagina
101.

Mod nou de gestionare a aplicaţiilor în TM1 Performance
Modeler
Puteţi gestiona multe aspecte ale unei aplicaţii făcând dublu clic pe numele aplicaţiei din fila
Design aplicaţie din TM1 Performance Modeler.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi subiectul “Gestionarea aplicaţiilor în Cognos TM1
Performance Modeler” din Ghidul IBM Cognos TM1 Applications.

Import nou de modele Cognos Planning în Cognos TM1
Opoţiunea Import Cognos Planning model vă ajută să vă construiţi modelul Cognos
Planning în IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Opţiunea de import utilizează un fişier de definiţie aplicaţie .XML care este generat din
modelul dumneavoastră Cognos Planning. Acest fişier este utilizat pentru a vă iniţia cu
dimensiunile, cuburile şi legăturile necesare pentru a construi modelul în Cognos TM1
Performance Modeler.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi Anexa D, “Importul modelelor Cognos Planning în
Cognos TM1”, la pagina 195.

Capitolul 1. Ce este nou
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Capitolul 2. Iniţiere în Cognos TM1 Performance Modeler
În IBM Cognos TM1 Performance Modeler puteţi crea aplicaţii pentru utilizarea în IBM
Cognos TM1 Applications.
Aplicaţiile sunt bazate pe modele care conţin dimensiuni, cuburi şi legături. Puteţi de
asemenea administra acele aplicaţii, atribui securitate şi stabili un flux de lucru utilizând
Cognos TM1 Performance Modeler.
Crearea unui model ce conţine dimensiuni, cub şi obiecte de legătură. Acest model conţine
obiectele necesare pentru a crea aplicaţia dumneavoastră. Puteţi crea reguli şi scripturi de
feeder din logica formulelor şi legăturilor. Regulile determină formatul şi modul de prezentare
a datelor. În plus faţă de regulile pe care le-aţi generat, puteţi crea reguli manual. Încărcaţi
datele în aplicaţii prin importul datelor şi crearea proceselor TurboIntegrator.
Creaţi aplicaţii bazate pe obiecte conţinute în modelul dumneavoastră pentru utilizare în
Cognos TM1 Applications. Creaţi cuburi pe baza dimensiunilor ce există în model. Utilizaţi
legături pentru a face conexiuni între cuburi. Includeţi vizualizări într-o aplicaţie pentru a
defini modul cum este prezentată unui utilizator final. Setaţi un flux de lucru pentru a
determina modalitatea în care colaboratorii vor interacţiona cu aplicaţia. Definiţi prezentarea
implicită a aplicaţiei, inclusiv dispunerea şi limbile ce vor fi utilizate. Setaţi securitatea bazată
pe grupuri pentru a defini acţiunile pe care membrii acelui grup le pot lua într-o aplicaţie.
Puteţi folosi fie securitatea IBM Cognos Access Manager, fie securitatea Cognos TM1.
Ca administrator, puteţi modifica o aplicaţie existentă. De exemplu, puteţi actualiza obiectele
model, adăuga şi înlătura utilizatori şi modifica setările de acces. Puteţi de asemenea gestiona
actualizarea cuburilor la rulare, inclusiv importul datelor şi metadatelor. Livraţi o aplicaţie
înainte de a seta o ierarhie de aprobare.

Utilizarea Performance Modeler într-un WAN
Nu se recomandă utilizarea Performance Modeler într-un WAN (wide area network) sau într-o
reţea cu latenţă semnificativă.
Deşi Performance Modeler poate fi provizionat la maşini client din portalul TM1
Applications, această livrare este în primul rând un mijloc de simplificare a implmentării
pentru modelatorii care lucrează într-un LAN (local area network). Este recomandat ca
utilizatorii care sunt situaţi la distanţă de TM1 Server să acceseze TM1 Performance Modeler
utilizând o sesiune Remote Desktop (sau o tehnologie client subţire similară), la o maşină care
este locală pentru TM1 Server.

Logarea la Cognos TM1 Applications
Înainte de a putea porni IBM Cognos TM1 Performance Modeler din IBM Cognos TM1
Applications, trebuie să specificaţi mai mulţi parametri de configurare pentru implementarea
dumneavoastră specifică.
După ce sunt setaţi aceşti parametri, încercările următoare de logare vă cer să furnizaţi numai
un nume valid de utilizator şi parola pentru serverul IBM Cognos TM1 pe care se află Cognos
TM1 Applications.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Procedură
1. Într-un browser Web, introduceţi adresa Web pentru instalarea Cognos TM1 Applications,
tipic http://server_name:9510/pmpsvc.
2. Introduceţi numele şi parola dumneavoastră de utilizator.
Pentru a crea şi gestiona Cognos TM1 Applications, numele de utilizator pe care îl
introduceţi trebuie să fie un membru al grupului ADMIN de pe serverul Cognos TM1.
Dacă doriţi să creaţi şi să gestionaţi aplicaţiile pe servere Cognos TM1 multiple, trebuie să
folosiţi aceeaşi parolă şi acelaşi nume utilizator pe toate serverele.
3. Faceţi clic pe OK.
4. Caseta Aplicaţii de planificare listează toate serverele Cognos TM1 înregistrate pe
serverul de administrare. Selectaţi serverul pe care doriţi să îl utilizaţi pentru Cognos TM1
Applications.
5. Faceţi clic pe OK.

Pornirea Cognos TM1 Performance Modeler din TM1 Applications
Puteţi porni IBM Cognos TM1 Performance Modeler direct din portalul IBM Cognos TM1
Applications. Puteţi apoi utiliza Performance Modeler pentru a crea şi gestiona TM1
Applications.

Înainte de a începe
Pentru a crea şi gestiona Cognos TM1 Applications, trebuie să fiţi membru al grupului
ADMIN pe serverul TM1.

Procedură
1. Logaţi-vă la Cognos TM1 Applications.
2. Faceţi clic pe pictograma Model the data
Modeler.

pentru a porni Cognos TM1 Performance

Rezultate
Când Cognos TM1 Performance Modeler este deschis, afişează un ghid pentru proiectarea
modelului.
Notă:
Dacă Performance Modeler este deschis pe un server TM1 care conţine una sau mai multe
vizualizări corupte de cuburi, este emis un avertisment şi nicio vizualizare (validă sau
invalidă) nu este afişată pentru cubul afectat.

Pornirea Cognos TM1 Performance Modeler din meniul Windows Start
sau de la scurtătura de desktop
Puteţi porni IBM Cognos TM1 Performance Modeler din meniul Windows Start sau cu
pictograma de desktop. Când utilizaţi această procedură pentru a porni Performance Modeler,
sunteţi autentificat în TM1 Application Server, ceea ce vă permite să utilizaţi componenta
Design aplicaţie în Performance Modeler.

Procedură
1. Începeţi procedura de logare utilizând una din următoarele metode:
v Din meniul Start, faceţi clic pe IBM Cognos Performance Modeler, IBM Cognos
Performance Modeler.
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v Faceţi dublu-clic pe scurtătura IBM Cognos Performance Modeler de pe desktop.
2. În caseta de dialog Conectare la sistemul IBM Cognos TM1, confirmaţi URL-ul pentru
sistemul dumneavoastră IBM Cognos TM1. URL-ul specifică locaţia TM1 Application
Server pentru sistemul dumneavoastră şi utilizează formatul http://
<machine_name>:<port>/pmpsvc/services.
3. Faceţi clic pe Logare ca.
4. Introduceţi un Nume utilizator valid şi o Parolă
5. Faceţi clic pe Logare.
6. Faceţi clic pe OK.

Rezultate
Când se deschide Cognos TM1 Performance Modeler, se afişează un ghid pentru Design
model şi se permite accesul la componentele Design model, Design aplicaţie şi Design
transfer din Performance Modeler.

Conectarea directă la un server TM1
Alternativ, puteţi porni Performance Modeler prin conectarea directă la un server TM1. Când
utilizaţi această procedură pentru a porni Performance Modeler, componenta Design aplicaţie
nu este disponibilă, deoarece serverul TM1 este accesat direct fără implicarea Application
Server.

Procedură
1. Începeţi procedura de logare utilizând una din metodele următoare:
v Din meniul Start, faceţi clic pe IBM Cognos Performance Modeler, IBM Cognos
Performance Modeler.
v Faceţi dublu-clic pe scurtătura IBM Cognos Performance Modeler de pe desktop.
2. În caseta de dialog Conectare la sistemul IBM Cognos TM1, faceţi clic pe Conectare
directă.
3. Confirmaţi Gazda administrativă TM1 şi modificaţi după cum este necesar.
4. Selectaţi Serverul TM1 la care doriţi să vă conectaţi.
5. Introduceţi un Nume de utilizator valid pentru serverul TM1.
6. Introduceţi Parola asociată cu numele de utilizator.
7. Faceţi clic pe OK.

Rezultate
Când se deschide Cognos TM1 Performance Modeler, se afişează un ghid pentru Design
model, dar se permite accesul numai la componentele Design model şi Design transfer din
Performance Modeler.

Organizarea conţinutului în foldere
Folosiţi foldere pentru a clasifica şi pentru a organiza conţinutul dumneavoastră.
Implicit, obiectele existente pe serverul TM1 sunt grupate în foldere organizate pe tipuri de
conţinut după cum urmează:
v
v
v
v

Dimensiuni
Cuburi
Legături
Procese
Capitolul 2. Iniţiere în Cognos TM1 Performance Modeler
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v Sarcini
Puteţi modifica cum să fie organizat conţinutul dumneavoastră pentru a se potrivi nevoilor
dumneavoastră. De exemplu, poate doriţi să numiţi folderele după aplicaţiile pe care le
construiţi. Tot conţinutul pentru fiecare aplicaţie poate fi atunci stocat în folderul
corespunzător. Sau poate vă doriţi să creaţi un folder numit Dimensiuni Partajate care conţine
dimensiuni folosite în mai multe aplicaţii.
Structura folderului dumneavoastră ar trebui să se potrivească cu modul în care funcţionează
organizaţia dumneavoastră. O asemenea structură de folder poate îmbunătăţi eficienţa mai
multor utilizatori concomitenţi.

Crearea folderelor
Folosiţi foldere pentru a stoca conţinutul dumneavoastră într-un mod care vi se potriveşte.

Procedură
1. În panoul Design model din lista Nou
, faceţi clic pe Folder.
2. Introduceţi un nume pentru noul folder şi faceţi clic pe OK.

Vizualizarea obiectelor de control
Vizualizarea obiectelor de control pentru a vedea setările de securitate şi anumite atribute
obiect.

Despre acest task
Obiectele de control sunt generate de serverul IBM Cognos TM1 pentru a realiza taskuri
speciale. Atunci când le faceţi vizibile, obiectele de control apar în panoul Design model.
Numele lor încep mereu cu acolade (}). De exemplu, configuraţi securitatea pentru celulele
dintr-un cub numit plan_budget. Un cub de securitate celulară numit
}CellSecurity_plan_budget apare la Obiecte de control , Cuburi.

Procedură
1. Faceţi clic pe pictograma Meniu acţiuni
şi apoi faceţi clic pe Afişare obiecte de
control. Se afişează un marcaj de bifare lângă numele opţiunii. Se afişează folderul
Obiecte de control, cu subfoldere care conţin obiecte de control.
2. Dacă vreţi să ascundeţi obiecte de control, faceţi clic pe pictograma Meniu acţiuni
şi apoi faceţi clic pe Afişare obiecte de control. Dispar marcajul de bifare al numelui
opţiunii şi folderul Obiecte de control.

Vizualizarea detaliilor obiectului
Vizualizarea detaliilor obiectelor în vizualizatorul de obiecte şi în panoul Proprietăţi.
Organizaţi obiectele în panoul Design model sau în panoul Design aplicaţie. Pe măsură ce vă
proiectaţi modelul sau aplicaţia, puteţi vizualiza obiecte în panou mai detaliat făcând dublu
clic pe ele. Când apăsaţi de două ori pe un obiect, apar detalii despre obiect în două locuri:
v vizualizatorul obiectului
v panoul Proprietăţi
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Vizualizatorul de obiect
Fiecare vizualizator de obiecte are o filă cu numele obiectului şi o pictogramă care denotă
unul dintre tipurile de obiecte afişate în tabelul următor:
Tabela 1. Pictograme de tip obiect
Tip obiect

Pictogramă

Dimensiune
Subset

Cub

Vizualizare cub

Legătură

Proces
Sarcină

Reguli

Apare de asemenea o reprezentare vizuală a structurii obiectului. Vizualizarea este diferită
pentru fiecare tip de obiect. De exemplu, vizualizatoarele cuburilor afişează o grilă a două
dimensiuni plus filtrele de context pentru dimensiunile suplimentare. Vizualizatoarele
dimensiune afişează o grilă a membrilor şi proprietăţilor. Şi vizualizatoarele legătură afişează
două obiecte legate plus săgeţile direcţionale care afişează modul cum se leagă elementele
obiectului unele de celelalte.

Panoul Proprietăţi
Panoul Proprietăţi listează proprietăţile obiectului selectat momentan, cum ar fi nume, tip
obiect, număr de elemente şi obiecte înrudite. Unele dintre obiectele înrudite conţin
hiperlegături. Dacă faceţi clic pe una dintre hiperlegături, obiectele legate se vor deschide în
vizualizatorul de obiect.
Un mod prin care puteţi utiliza panoul Proprietăţi este de a compara obiectul din vizualizator
cu un obiect din panoul Design model. De exemplu, un cub apare în vizualizatorul de obiect.
Faceţi clic o dată pe cubul secund în panoul Design model. Dimensiunile cubului secund sunt
listate în panoul Proprietăţi. Puteţi compara acum dimensiunile panoului Proprietate cu
dimensiunile vizualizatorului obiectului.

Afişarea fluxului de date în Cognos TM1 Performance Modeler
Puteţi vedea o reprezentare grafică a aplicaţiei dumneavoastră utilizând opţiunea Afişare flux
de date în Cognos TM1 Performance Modeler.
Pentru a vedea o reprezentare grafică a aplicaţiei dumneavoastră:
1. Importaţi aplicaţia în Cognos TM1 Performance Modeler.
Capitolul 2. Iniţiere în Cognos TM1 Performance Modeler
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2. Faceţi clic dreapta pe numele aplicaţiei din fila Design aplicaţie.
3. Selectaţi Afişare flux de date.
Se afişează o diagramă a cuburilor şi regulilor aplicaţiei:

Figura 1. Exemplu de cuburi şi reguli

Puteţi realiza acţiunile următoare pe diagrama de flux:
v Selectaţi sau deselectaţi Legături regulă, Legături proces, Reguli sau Feeder-e pentru a
controla afişarea acelor elemente în aplicaţia curentă.
v controlaţi panoramarea cu + şi v Utilizaţi Resetare dispunere pentru a organiza diagrama în cel mai logic mod.
v Trageţi elementele la noi locaţii. Sau, când sunt deschise una sau mai multe diagrame în
panou şi un obiect selectat este tipul de obiect care poate fi adăugat, utilizaţi opţiunea
Adăugare diagramă flux de date.
v Faceţi dublu clic pe elemente pentru a le afişa valorile în panoul Proprietăţi.
v Faceţi dublu clic pe pictogramele Regulă sau Legătură din model pentru a afişa ferestrele
de editare Legătură sau Regulă.
v Faceţi dublu clic pe numele obiectului pentru a deschide dimensiunea pentru editare.
Închideţi noua filă pentru a vă întoarce la diagrama de flux.
v Trageţi un Obiect din panoul Obiecte TM1 în diagramă pentru a îl adăuga la model şi afişa
relaţiile obiectele noi şi cele existente.
v
v
v
v
v
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Înlăturare din diagramă
Înlăturare din grup
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Caracteristica Afişare flux de date nu poate fi utilizată pentru a modifica vreo structură a
modelului dumneavoastră. Este utilizată doar pentru a furniza o reprezentare vizuală a
structurii existente.

Privire asupra vizualizărilor multiple
Priviţi vizualizările multiple pentru a vă ajuta să decideţi care vizualizare este cea mai dorită
sau să creaţi o vizualizare nouă care prezintă datele exact aşa cum doriţi.

Procedură
1. Deschideţi un obiect. Obiectul apare în vizualizatorul de obiect.
2. Repetaţi pasul 1 pentru obiectele suplimentare. Filele pentru fiecare vizualizator sunt
vizibile în panou. Totuşi, conţinutul întreg este afişat doar pentru cea mai recentă
vizualizare deschisă. Când sunt afişate vizualizările în această orientare, puteţi vedea doar
o vizualizare la un moment dat.
3. Stivuiţi vizualizările una peste alta.
a. Faceţi clic pe fila unei vizualizări şi trageţi-o până ce cursorul se modifică de la o
pictogramă obiect stratificat changes from a layered object icon

la o săgeată în

jos

.
b. Eliberaţi butonul mouse-ului.
c. Repetaţi aceşti paşi pentru a stivui vizualizările suplimentare.

Analiza dependenţelor obiectelor
Analizaţi dependenţele unui obiect pentru a vedea obiectele care ar putea fi afectate dacă îl
ştergeţi.

Despre acest task
Obiectele au relaţii cu alte obiecte. De exemplu, un cub poate fi legat cu un alt cub. Sau o
dimensiune poate fi parte componentă a structurii unui cub. Dacă ştergerea unui obiect ar
afecta proprietăţile unui obiect secundar, al doilea obiect este numit obiect dependent.
Prin urmare, atunci când un cub este legat la un al doilea cub, primul cub este obiectul
dependent. Acest lucru se datorează faptului că ştergerea celui de-al doilea cub ar avea ca
rezultat o legătură întreruptă pentru primul cub. În mod similar, atunci când o dimensiune este
parte componentă a unui cub, cubul este obiectul dependent deoarece ştergerea dimensiunii ar
afecta structura cubului.
Puteţi vizualiza toate obiectele dependente ale obiectelor selectate. Acest lucru vă poate ajuta
să decideţi care obiecte nu pot fi şterse. Dacă încercaţi să ştergeţi un obiect care are obiecte
dependente, veţi fi invitat să înlăturaţi mai întâi dependenţele.

Procedură
1. În panoul Design model, expandaţi un folder.
2. Selectaţi unul sau mai multe obiecte.
Notă: Ctrl-clic pentru a selecta mai multe obiecte.
3. Faceţi clic dreapta pe selecţie şi faceţi clic pe Afişare dependenţe. O filă Dependenţe
listează toate obiectele dependente pentru fiecare obiect selectat.
4. Dacă vreţi să deschideţi un obiect dependent în vizualizator, faceţi clic pe legătura sa.
5. Dacă vreţi să sortaţi mai multe dependenţe, efectuaţi următoarele acţiuni:
Capitolul 2. Iniţiere în Cognos TM1 Performance Modeler
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a. Faceţi clic pe antetul coloanei Obiect pentru a sorta obiectele selectate.
b. Pentru a sorta obiectele dependente, faceţi clic pe antetul coloanei Este necesar
pentru.
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Capitolul 3. Proiectarea modelelor şi aplicaţiilor
Există două ghiduri de proiectare diferite: Design model şi Design aplicaţie.
Design model vă ghidează prin proiectarea cuburilor şi dimensiunilor care formează baza
modelelor dumneavoastră de analiză financiară.
Design aplicaţie face uşor de urmărit paşii necesari pentru a crea o aplicaţie pe care utilizatorii
o pot examina sau la care să poată contribui, incluzând livrare, validare şi definire de
securitate.

Design model
Lansat din portalul IBM Cognos Applications, panoul Design model vă trece prin procesul de
creare dimensiuni, cuburi şi legături pentru a defini logica de afaceri pentru o aplicaţie.

Definirea dimensiunilor pentru modelul dumneavoastră
Pasul dimensiunilor vă ghidează în crearea dimensiunilor cum ar fi Diagrame, Conturi,
Produse, Ora şi Versiune folosite în aplicaţia dumneavoastră.
Această parte a panoului Design model vă ajută nu doar să definiţi dimensiuni dar să le şi
populaţi şi să specificaţi alte atribute şi calcule de care aveţi nevoie pentru modelul
dumneavoastră.
Concepte înrudite:
Capitolul 4, “Crearea şi formatarea dimensiunilor”, la pagina 21
Pentru a face datele disponibile pentru intrare şi analiză, trebuie întâi să vă structuraţi datele în
dimensiuni.

Construirea cuburilor
Alt pas din modelarea datelor dumneavoastră operaţionale este să utilizaţi dimensiunile pe
care le-aţi definit deja pentru a construi cuburi.
Utilizaţi panoul Design model pentru a crea cuburi care servesc cerinţelor operaţionale, cum
ar fi Planificare vânzări sau Analiză de cheltuieli utilizând dimensiuni relevante.
Concepte înrudite:
Capitolul 5, “Crearea cuburilor”, la pagina 37
Un cub este un depozit de date dintr-un model. Este multidimensional şi conţine rânduri,
coloane şi orice număr de pagini. Utilizaţi unul sau mai multe cuburi pentru a crea o aplicaţie.

Legarea cuburilor
Panoul Design model vă oferă opţiunea de a crea legături pentru a muta date între cuburi.
Această aptitudine vă ajută să creaţi legături, de exemplu pentru a face referire la date de
supoziţie într-un cub de planificare.
Concepte înrudite:
Capitolul 6, “Crearea legăturilor”, la pagina 57
Legăturile stabilesc o relaţie care mută date dintr-un cub în altul.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Crearea regulilor şi proceselor
Regulile şi procesele pot fi create din panoul Design model.
Calculele şi legăturile dimensiune generează reguli şi feeder-e automat. Legăturile pot genera
de asemenea procese.
Opţional, puteţi crea reguli pentru calcule avansate şi procese pentru gestionarea şi
întreţinerea modelului. Procesele pot fi apoi grupate în sarcini pentru întreţinere neîntreruptă.
Concepte înrudite:
Capitolul 8, “Gestionarea regulilor şi feeder-elor”, la pagina 71
Cu Editorul de reguli, puteţi crea şi gestiona reguli IBM Cognos TM1.

Design aplicaţie
După ce aţi modelat procesul dumneavoastră operaţional, puteţi crea o aplicaţie pentru ca
utilizatorii să îi poată face recenzia şi să contribuie la el.
Aplicaţia identifică vizualizările de cuburi, foile Web şi alte obiecte de care are nevoie un
recenzent sau colaborator pentru a-şi finaliza lucrul. După ce este proiectată aplicaţia, aceasta
este livrată, astfel încât să fie disponibilă şi securitatea este definită astfel încât doar
utilizatorii autorizaţi să aibă acces la partea planului de care au nevoie.

Definirea ierarhiei de aprobare
Dacă este necesară o ierarhie de aprobare pentru această aplicaţie, subreţeaua folosită este
legată de aplicaţie aici.
Pentru aplicaţiile Aprobare şi Responsibilitate, specificaţi un subset de dimensiune pentru
utilizare ca ierarhie de aprobare. Alte tipuri de aplicaţii nu necesită specificarea unei ierarhii
de aprobare.
Un membru consolidat dintr-o ierarhie de aprobare trebuie să utilizeze toţi copiii din subsetul
ierarhiei de aprobare de asemenea. De exemplu, consideraţi o ierarhie de aprobare precum
aceasta:
v Total regiuni
– Nord
– Est
– Sud
– Vest
Această ierarhie de aprobare cu Total regiuni ca rădăcină trebuie să utilizeze toate cele patru
regiuni de nivel frunză. Dacă vreţi să livraţi o aplicaţie TM1 care include doar Nord şi Est, dar
nu Sud sau Vest, trebuie să definiţi o consolidare nouă deasupra Nord şi Est, apoi să utilizaţi
acea consolidare nouă ca ierarhie de aprobare. De exemplu:
v Total regiuni
– Nord şi Est
- Nord
- Est
– Sud
– Vest
Operaţii înrudite:
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“Definirea ierarhiei de aprobare” la pagina 116
Ierarhia de aprobare determină fluxul de lucru al aplicaţiei.

Livrarea mai multor aplicaţii în felii diferite ale aceluiaşi cub
O ierarhie de aprobare poate fi utilizată în aplicaţii diferite dacă scrierea datelor se realizează
în felii diferite.
Puteţi reutiliza ierarhiile de aprobare de-a lungul aplicaţiilor sau secţiunilor de aplicaţii dacă
datele nu se suprapun.
De exemplu, puteţi crea o aplicaţie de buget şi o aplicaţie de previziune care utilizează date
din acelaşi cub, dar funcţionează pe planificări diferite sau care utilizează rollup-uri diferite.
Diferitele tipuri de rollup includ rollup-uri geografice faţă de rollup-uri de maturitate a pieţei.
În mod similar, aceeaşi ierarhie de aprobare poate fi utilizată când aplicaţia de previziune scrie
în felia de previziune şi aplicaţia de buget scrie într-o felie de buget. Puteţi partaja de
asemenea ierarhii când, de exemplu, aplicaţia utilizează porţiunea Europe a ierarhiei, în timp
ce alta utilizează ierarhia North American.
Pentru a partaja o ierarhie de aprobare, definiţi o Dimensiune de control şi un Subset în
aplicaţie, pentru a controla domeniul din contextul altei dimensiuni, cum ar fi plan_version.
Dimensiunea de control determină accesul maxim permis pentru orice utilizator al Aplicaţiei.
Pentru orice membru care poate fi scris al Dimensiunii de control, accesul utilizatorului este
determinat de Drepturile ierarhiei de aprobare.
Notă: Dimensiunea de control creează un subset care defineşte feliile vizibile ale dimensiunii
de control. Nu modificaţi şi nu ştergeţi subsetul de control. Dacă o aplicaţie este deja
implementată cu o dimensiune de control, dimensiunea de control nu poate fi înlăturată în
timpul re-implementărilor ulterioare.
În portal, faceţi clic pe pictograma Gestionare drepturi
de aprobare şi Dimensiune de control.

pentru a lucra cu cu filele Ierarhie

Fila Ierarhie de aprobare afişează Nodul, Grupul, Dreptul, Adâncimea recenziei, Adâncimea
vizualizării pentru ierarhia de aprobare. Acest exemplu afişează o ierarhie de aprobare pentru
aplicaţia 2004 Forecast, care utilizează ierarhia de aprobare Total Business Unit pentru a aloca
drepturi de recenzie pentru grupul de utilizatori 1000. Total Business Unit conţine ierarhiile
Europe, North America, PacRim şi ROW.

Figura 2. Ecranul de gestionare a drepturilor

1. Nume aplicaţie
Capitolul 3. Proiectarea modelelor şi aplicaţiilor
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2. Drepturi alocate
3. Nume ierarhie de aprobare
4. Conţinut ierarhie de aprobare
Fila Dimensiune de control setează drepturile de acces pentru orice felie din aplicaţie. În acest
exemplu, fila Dimensiune de control afişează că utilizatorii care accesează aplicaţia 2004
Budget pot scrie la felia FY 2004 Budget. Alte felii utilizează acces de citire, astfel încât pot
vedea datele din acele aplicaţii, dar nu pot scrie în ele. Aplicaţia FY 2004 Forecast by
Maturity nu are drepturi, ceea ce înseamnă că nu există date accesibile utilizatorilor.

Figura 3. Dimensiunea de control Budget North America

Notă: Drepturile dimensiunii de control nu înlocuiesc securitatea Cognos TM1. Dimensiunea
de control setează accesul maxim care este permis unei anumite felii din această aplicaţie.
Cu acest scenariu, când un membru al grupului de utilizatori European ia în proprietate şi
adaugă date la aplicaţie, doar aplicaţia FY 2004 Budget este disponibilă. Alte felii sunt afişate
deoarece pentru acele felii este setat accesul de citire. După cum este definit în drepturi, acest
utilizator nu poate scrie în felia Forecast.

Definirea vizualizărilor şi foilor Web
Vizualizările şi foile Web necesare pentru această aplicaţie sunt identificate în panoul Design
aplicaţie.
Trageţi vizualizările cubului şi foile Web de pe serverul TM1 la aplicaţie pentru a le face
disponibile pentru recenzenţi şi colaboratori.
Operaţii înrudite:
“Definirea vizualizărilor aplicaţiei” la pagina 114
După ce aţi creat aplicaţia, puteţi defini vizualizările de utilizat în aplicaţie.
“Definirea foilor Web pentru aplicaţie” la pagina 115
După ce aţi creat aplicaţia, puteţi defini foile Web care să fie utilizate în aplicaţie.

Proiectarea vizualizărilor pentru recenzenţi sau colaboratori
Puteţi identifica anumite vizualizări pentru utilizare de către Recenzenţi sau Colaboratori.
Puteţi proiecta vizualizări diferite pentru a fi utilizate de utilizatorii recenzenţi sau
colaboratori. De exemplu, un recenzent poate vedea rezumate de nivel superior, în timp ce
colaborator poate vedea vizualizări mai detaliate.
În fila Design aplicaţie din IBM Cognos TM1 Performance Modeler, puteţi specifica ce
vizualizări sunt proiectate ca vizualizări Colaborator sau Recenzent.
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Vizualizările ţintite facilitează de asemenea livrarea cuburilor de raportare. Cuburile de
raportare pot asigura o performanţă îmbunătăţită când trebuie să fie examinate multe noduri.
Pentru a îmbunătăţi performanţa, un proces TurboIntegrator bazat pe un cub cu multe reguli
se poate raport la un cub cu puţine reguli pentru examinare.
Dacă nu există vizualizări Recenzent specificate, toţi utilizatorii cu acces de recenzie la
nivelul consolidat au de asemenea acces la vizualizările specificate pentru colaboratori la
nivelul frunzei.
Dacă o vizualizare este definită atât pentru recenzenţi, cât şi pentru colaboratori, utilizatorul
poate alege ce vizualizare să utilizeze:

Figura 4. Alegerea vizualizării de utilizat

Pentru a identifica o vizualizare fie ca vizualizare Recenzent, fie ca vizualizare Colaborator,
trageţi vizualizarea din panoul Obiecte TM1 în locaţia Recenzent sau Colaborator.

Figura 5. Locaţiile vizualizărilor

Livrarea aplicaţiei
Înainte ca recenzenţii sau colaboratorii să poată utiliza aplicaţia, este livrată la IBM Cognos
TM1 Application Service.
Livraţi aplicaţia în portal pentru a o face disponibilă utilizatorilor de la clienţii selectaţi.
Capitolul 3. Proiectarea modelelor şi aplicaţiilor
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Operaţii înrudite:
“Validarea şi livrarea aplicaţiei” la pagina 120
Validarea procesului asigură că toate condiţiile necesare implementării aplicaţiei sunt la locul
lor.

Definirea securităţii
Securitatea definită pentru aplicaţie restricţionează accesul utilizatorilor doar la partea de date
de care au nevoie pentru a realiza lucrul lor.
Pentru aplicaţii de planificare continuă sau de flux de lucru ierarhic definiţi securitatea funcţie
de ierarhia de aprobare.
Concepte înrudite:
Capitolul 9, “Setarea securităţii şi controlului de acces pentru grupurile de utilizatori”, la
pagina 83
Înainte ca o aplicaţie să poată fi livrată, trebuie definit grupul de utilizatori, aptitudinile
grupului de utilizatori şi membrii grupului de utilizatori pentru acces în securitate.

Activarea unei aplicaţii
Pasul final este de a activa aplicaţia în portalul IBM Cognos Applications. Activarea aplicaţiei
o face vizibilă utilizatorilor care nu sunt administratori.
Operaţii înrudite:
“Activarea unei aplicaţii în portal” la pagina 124
Aplicaţia IBM Cognos TM1 Performance Modeler trebuie să fie activată înainte ca utilizatorii
să o poată utiliza din portalul Applications.

Configurarea comentariilor pentru aplicaţii
Modelatorul poate restricţiona tipurile de fişiere şi mărimea ataşamentelor de fişier din
aplicaţii.
Pentru a restricţiona mărimea şi tipurile fişierelor care pot fi ataşate unei aplicaţii:

Procedură
1. Deschideţi fila Design aplicaţie în Cognos TM1 Performance Modeler, astfel încât să fie
afişată fila Proprietăţi.
2. Derulaţi în jos pentru a afişa proprietatea Comentariu. Sunt afişate tipurile de fişiere setate
curent.
3. Faceţi clic pe câmp pentru a afişa pictograma puncte de suspensie.
4. Faceţi clic pe punctele de suspensie pentru a deschide caseta de dialog Setare comentariu.
5. Pentru a controla volumul de fişiere care poate fi încărcat în TM1 Server, introduceţi
mărimea de fişier maximă permisă pentru această aplicaţie.
Notă: Această mărime de fişier trebuie să fie mai mică de 500.
6. Implicit, este permis un set standard de tipuri de fişiere. Puteţi restricţiona tipul de fişier,
de exemplu puteţi împiedica încărcarea fişierelor executabile, prin înlăturarea
respectivelor tipuri de fişier din fişierul cu fişiere permise. Faceţi clic pe punctele de
suspensie pentru a adăuga un nou tip de fişier sau pentru a înlătura un tip de fişier
existent.
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Capitolul 4. Crearea şi formatarea dimensiunilor
Pentru a face datele disponibile pentru intrare şi analiză, trebuie întâi să vă structuraţi datele în
dimensiuni.
O dimensiune este o grupare largă de date înrudite despre un aspect important al afacerii
dumneavoastră, cum ar fi produs, timp şi regiune. Fiecare dimensiune include niveluri ale
membrilor într-una sau mai multe ierarhii şi un set opţional de membri calculaţi sau categorii
speciale. Dimensiunile definesc grila unei file din IBM Cognos TM1 Applications, formând
rândurile, coloanele, şi contextul. Înainte de a crea o dimensiune, trebuie să determinaţi ce
aspecte ale datelor dumneavoastră sunt asociate şi să decideţi ce date sunt necesare în
rândurile şi coloanele planurilor dumneavoastră. IBM Cognos TM1 Performance Modeler vă
va ghida furnizând proprietăţi relevante pentru fiecare tip de dimensiune.
Concepte înrudite:
“Definirea dimensiunilor pentru modelul dumneavoastră” la pagina 15
Pasul dimensiunilor vă ghidează în crearea dimensiunilor cum ar fi Diagrame, Conturi,
Produse, Ora şi Versiune folosite în aplicaţia dumneavoastră.

Crearea de noi dimensiuni
Când creaţi o dimensiune, setaţi un tip de dimensiune. Tipurile sunt descrise în secţiunile
următoare:

Dimensiunile de calcul
O dimensiune de calcul conţine formule ce realizează operaţii matematice şi alte operaţii cu
datele dumneavoastră. De exemplu, utilizaţi dimensiuni de calcul pentru a seta declaraţiile de
profit şi pierderi pentru compania dumneavoastră sau când utilizaţi liste de selecţie pentru a
furniza intrări de date structurate utilizatorilor finali.

Dimensiuni de timp
O dimensiune de timp conţine membrii timp ce sunt semnificativi pentru utilizatorii
dumneavoastră, cum ar fi perioade financiare de contabilitate sau datele tranzacţiilor de
vânzări. Acestea includ:
v perioade convenţionale de date, cum ar fi ani, trimestre, luni sau săptămâni
v perioade specifice industriei, cum ar fi perioade de manufacturare de 13 săptămâni
v perioade personalizate, cum ar fi ani fiscali
v perioade de timp lunare, cum ar fi ani sau luni lunare

Dimensiuni de versiuni
O dimensiune de versiuni conţine datele din diverse iteraţii ale unui membru într-o aplicaţie.
De exemplu, vreţi să vedeţi diferenţa dintre versiunile curente de buget pentru costurile de
aprovizionare şi să faceţi o comparaţie cu bugetele pentru costuri din anii anteriori. Datele din
dimensiunile de versiuni nu ar trebui să fie agregate, deoarece în acestea sunt incluse mai
multe intrări de date pentru acelaşi element.
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Dimensiuni de ierarhie
O dimensiune de ierarhie conţine o reprezentare a structurii de raportare a business-ului,
departamentului sau întreprinderii dumneavoastră. Această dimensiune determină fluxul de
lucru pentru aplicaţia dumneavoastră. Pe măsură ce lucrul este finalizat pe nodurile frunză din
ierarhia de aprobare, logica fluxului de lucru ghidează trimiterile în sus prin ierarhia de
aprobare, până când se ajunge la nodul din vârf. La fiecare pas din ascensiunea prin ierarhia
de aprobare, utilizatorii pot edita selectiv, examina sau lansa în execuţie vizualizări din
aplicaţie, dependente de drepturi de acces.

Dimensiuni generice
O dimensiune generică conţine membri generali, cum ar fi liste de departamente, produse sau
clienţi. O dimensiune generică poate fi utilizată când nu ştiţi tipul de dimensiune exact. Tipul
de dimensiune poate fi modificat într-un stagiu viitor.

Crearea dimensiunilor de calcul
Creaţi o dimensiune de calcul atunci când este nevoie să faceţi calcule şi măsurători cu date
numerice.

Despre acest task
O dimensiune de calcul conţine formule care realizează operaţii matematice cu datele
dumneavoastră. De exemplu, utilizaţi o dimensiune de calcul pentru a seta o declaraţie de
profit şi pierderi pentru compania dumneavoastră. O dimensiune de calcul poate fi
considerată, de asemenea, dimensiunea de utilizat pentru dimensiuni de măsurare. O
dimensiune de calcul are următoarele atribute:
v Nume, numele membrului.
v Format, definit de utilizator: număr, data/ora şi formate de text.
v Listă de alegere, o legătură la o dimensiune predefinită sau subset.
v Natura variaţiei pozitive, rezultatul unei valori pozitive, favorabil sau nefavorabil. Acest
atribut este folosit doar împreună cu o dimensiune versiune. De exemplu, o valoare
pozitivă pentru vânzări şi preţ ar fi favorabilă, dar o valoare pozitivă pentru costul
vânzărilor ar fi nefavorabilă.
v N Calcul, un calcul simplu realizat la nivelul frunzei.
v C Calcul, un calcul realizat cu rezultatele agregate.
v Pondere, un factor aplicat, de obicei, de minus 1 pentru a modifica o valoare pozitivă
într-o valoare negativă. De exemplu, dacă preţul unitar pentru un produs este de 50 de euro,
iar discount-ul este de 5 euro, o pondere de -1 aplicată discount-ului păstrează un rezultat
logic la adunare.
v Index, o valoare numerică pentru a permite accesul rapid la membri.

Procedură
1. În panoul Design model, faceţi clic dreapta pe folderul Dimensiuni şi faceţi clic pe
pictograma Nou

.

.
2. Faceţi clic pe pictograma Dimensiuni
3. Tastaţi numele noii dimensiuni şi selectaţi Calculare din lista Tip dimensiune.
4. Adăugaţi membrii dimensiunii la atributul Nume tastând lista sau făcând o acţiune de
copiere/lipire. De exemplu: Cantitate, Preţ, Câştig, Cost al vânzărilor, Vânzări nete.
5. Salvaţi dimensiunea.
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Crearea calculelor aritmetice N şi C
O calculare N este o calculare simplă realizată la nivel de dimensiune între doi membrii ai
acelei dimensiuni care au valori de intrare. O calculare C este o calculare realizată pe rezultate
agregate pentru a da un total consolidat.

Despre acest task
Valorile membrilor dintr-o dimensiune poate fi utilizată pentru calcule simple şi consolidate
prin utilizarea operanzilor aritmetici + (Sumă), - (Scădere), * (Înmulţire) şi / (Împărţire). O
calculare simplă este derivată de la două valori de intrare, o calculare consolidată este derivată
de la rezultatele unei calcule simple. De exemplu, Venit proiectat = Cantitate * Preţ pentru o
calculare N, în timp ce Preţ mediu = Venit total / Cantitate pentru o calculare C. Editorul de
expresii ajută în selectarea comportamentelor de agregare cele mai des utilizate pentru o
calculare C; Forţare la zero, Medie ponderată şi Medie de timp.

Procedură
1. Deschideţi dimensiunea calcul pentru a fi editată.
2. Puteţi fie să adăugaţi formule simple direct membrilor corespunzători sau puteţi adăuga
formule cu editorul de expresii. De exemplu, pentru a adăuga o formulă direct pentru o
calculare simplă, în coloana Calculare N pentru un membru, tastaţi
=<member1>*<member2> unde <member1> şi <member2> sunt membri cu valori
de intrare. Rezultatul dă produsul membrilor la nivel de frunză. Pentru a adăuga o formulă
pentru a da rezultate agregate, în coloana Calculare C pentru un membru, tastaţi
=<member3>/<member4> unde <member3> şi <member4> sunt valorile calculate.
Rezultatul dă o calculare consolidată a totalului agregat.
3. Pentru a adăuga o formulă cu editorul de expresii, faceţi clic pe celula unde doriţi să
adăugaţi formula.
4. Faceţi clic pe butonul Mai mult în acea celulă. Se deschide editorul de expresii.
5. Selectaţi Aritmetic de la câmpul Tip de operaţie.
6. Selectaţi tipul de operaţie:+(Sumă)-(Scădere)*(Înmulţire)/(Împărţire)
7. În câmpul Expresie, faceţi dublu clic pe operand1 în expresia
('<operand1>'*'<operand2>'). Tastaţi numele membrului pentru operand1. Numele
membrului trebuie să fie identic cu numele membrului din numele atributului. Dacă
numele are două cuvinte, numele se afişează în ghilimele simple. Membrii pot fi de
asemenea traşi şi plasaţi în editorul de expresii, fie individual sau prin selectarea mai
multor membri la un moment dat.
8. Repetaţi pasul anterior pentru <operand2>.
9. Salvaţi dimensiunea.

Crearea calculelor N utilizând funcţii de dimensiune
Un calcul N care utilizează o funcţie dimensiune este un calcul realizat la nivel de dimensiune
între valoarea de intrare a unui membru a acelei dimensiuni şi funcţia selectată.

Despre acest task
Editorul de expresii are funcţii încorporate care utilizează valorile membrilor ca intrări pentru
calcule. O expresie a unei funcţii este derivată de la o funcţie de dimensiune şi o valoare de
intrare şi în unele instanţe de asemenea o valoare de completare. Editorul de expresii vă ajută
în selectarea funcţiilor de dimensiune.

Procedură
1. Deschideţi dimensiunea calcul pentru a fi editată.
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2. Pentru a adăuga o funcţie cu editorul de expresii, faceţi clic pe celula unde doriţi să
adăugaţi funcţia.
3. Faceţi clic pe butonul Mai mult în acea celulă. Se deschide editorul de expresii.
4. Faceţi clic pe fişa Funcţii şi expandaţi arborele Funcţii dimensiune.
5. Selectaţi tipul de funcţie şi trageţi funcţia la editorul de expresii. Dacă faceţi clic pe fila
Sugestii, se deschide un suport de editare care vă dă o explicaţie detaliată a funcţiei
selectate.
6. În câmpul Expresie, trageţi şi plasaţi membrul în editorul de expresii peste câmpul
<Input>. Puteţi de asemenea să tastaţi numele membrului pentru câmp. Numele
membrului trebuie să fie identic cu numele membrului din numele atributului. Dacă
numele are două cuvinte, numele se afişează în ghilimele simple.
7. Salvaţi dimensiunea.
Concepte înrudite:
“Funcţii” la pagina 190
Sunt descrise funcţiile care sunt disponibile pentru calcule la nivel de celulă şi la nivel
consolidat.

Crearea dimensiunilor timp
O dimensiune timp defineşte perioade de timp care definesc fluxul de lucru al aplicaţiei
dumneavoastră.

Despre acest task
O dimensiune timp conţine membri de timp, cum ar fi perioade de contabilitate financiară sau
datele tranzacţiilor de vânzări. Aproape toate aplicaţiile vor avea nevoie de o dimensiune
timp. Utilizând unealta Dimensiune timp, puteţi adăuga mai multe niveluri de membri. De
exemplu, puteţi adăuga trimestre, luni şi zile.
Notă: Când este utilizată mai mult de o dimensiune timp într-un cub, calculul legat de timp
se aplică doar primei dimensiuni timp din cub.
O dimensiune timp are atributele următoare:
v
v
v
v
v

Nume, numele membrului.
Calculare N, o calculare realizată pentru a da un rezultat agregat.
Dată de început, prima dată a dimensiunii.
Dată de sfârşit, ultima dată a dimensiunii.
Ultima perioadă, perioada finală din secvenţă.

v
v
v
v

Prima perioadă, perioada iniţială din secvenţă.
Perioada anterioară, perioada anterioară din secvenţă.
Perioada următoare, perioada următoare din secvenţă.
Pondere, un factor aplicat de obicei la -1 pentru a modifica o valoare pozitivă într-o
valoare negativă.

Procedură
1. În panoul Design model, faceţi clic dreapta pe folderul Dimensiuni şi faceţi clic pe
pictograma Nou

.

.
2. Faceţi clic pe pictograma Dimensiune
3. Tastaţi numele dimensiunii noi şi selectaţi Timp de la lista Tip de dimensiune.
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4. Adăugaţi membri dimensiunii la atributul Nume fie prin tastarea listei fie printr-o
acţiune copiere/lipire de la o foaie de calcul tabelar. De exemplu An, Q1, Q2, Q3, Q4
5. Utilizaţi exemplul afişat pentru membrul An, selectaţi atributul Prima perioadă şi
tastaţi Q1.
6. Pentru acelaşi membru selectaţi atributul Ultima perioadă şi tastaţi Q4.
7. De la acelaşi exemplu, selectaţi membrul Q1 şi selectaţi atributul Dată de început. Din
calendarul derulant, selectaţi prima dată pentru Q1.
8.
9.
10.
11.
12.

Repetaţi pentru atributul Dată de sfârşit şi selectaţi ultima dată pentru Q1.
Repetaţi aceşti paşi pentru Q2, Q3 şi Q4.
Pentru membrul Q1, selectaţi atributul Perioada următoare şi tastaţi Q2.
Pentru membrul Q2, selectaţi atributul Perioada următoare şi tastaţi Q1.
Pentru acelaşi membru, selectaţi atributul Perioada următoare şi tastaţi Q3.

13. Repetaţi aceşti paşi pentru membrii Q3 şi Q4.
14. Salvaţi dimensiunea.

Adăugarea membrilor cu unealta adăugare perioadă de timp şi
atribut
Puteţi folosi unealta adăugare oră şi atribut pentru a adăuga mai multe niveluri de membri
pentru ierarhii de membri specifice. Folosind unealta se simplifică adăugarea membrilor. De
exemplu, puteţi adăuga trimestre, luni şi zile.

Înainte de a începe
Înainte să puteţi folosi unealta Adăugare perioadă de timp şi atribute, trebuie să creaţi un
obiect dimensiune timp.

Procedură
1. În panoul Design model, faceţi dublu clic pe o dimensiune timp.
2. În bara de unelte din vizualizatorul de obiecte, apăsaţi pe pictograma Adăugare
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

. Apare unealta Dimensiune timp.
perioadă de timp şi atribute
Faceţi clic pe 1. Nivel perioadă.
Alegeţi dacă să includeţi ani, trimestre, luni şi zile în dimensiune prin selectarea
nivelurilor necesare.
Dacă alegeţi să includeţi ani, faceţi o pauză pe pointer peste Ani. Dacă organizaţia
dumneavoastră utilizează ani calendaristici, selectaţi Ani calendaristici de 365 (sau
366) zile. Dacă organizaţia dumneavoastră utilizează ani lunari, selectaţi An lunar de 52
de săptămâni. Alegerile disponibile pentru trimestre, luni şi săptămâni depind de
selecţia pe care aţi făcut-o pentru ani. Dacă alegeţi să utilizaţi ani calendaristici,
trimestrele vor conţine întotdeauna 3 luni şi lunile vor fi întotdeauna în concordanţă cu
calendarul. Dacă alegeţi să utilizaţi ani lunari, trimestrele vor conţine întotdeauna 13
săptămâni.
Dacă alegeţi să utilizaţi ani lunari, plasaţi indicatorul mouse-ului pe Luni. Alegeţi
modalitatea în care săptămânile sunt distribuite peste lunile dintr-un trimestru.
Dacă alegeţi să utilizaţi ani calendaristici, plasaţi indicatorul mouse-ului pe Săptămâni.
Alegeţi modalitatea în care o săptămână ce se întinde pe două luni ar trebui să fie
împărţită în două luni.
Dacă vreţi să forţaţi ca luna să se termine la o dată de sfârşit din calendar, apăsaţi Da în
opţiunea Forţare lună la data de sfârşit din calendar .
Faceţi clic pe 2. Durată.
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10. În caseta Data de pornire a primei perioade, setaţi data de pornire a primei perioade
pentru a o include în dimensiune. De exemplu, aceasta ar putea fi prima zi a unui an
fiscal.
11. În caseta Data de sfârşit a ultimei perioade, setaţi data de sfârşit a ultimei perioade
pentru a o include în dimensiune. De exemplu, aceasta ar putea fi ultima zi a unui an
fiscal.
12. Faceţi clic pe 3. Nume membri. Puteţi seta opţiunile de formatare pentru nivelurile de
membri pe care le includeţi în dimensiune.
13. În caseta Tip nivel membru, selectaţi nivelul de membru pe care doriţi să aplicaţi
opţiunile de formatare. De exemplu, s-ar putea să doriţi să aplicaţi formatarea pe ani.
14. În caseta Format nivel membru, selectaţi formatarea pe care doriţi să o aplicaţi pe
nivelul membru.
15. În casetele Prefix şi Sufix , setaţi opţional prefixele şi sufixele care vor fi adăugate la
prezentarea datelor. De exemplu, adăugaţi AF ca prefaţă la ani, pentru a indica anii
fiscali. Anul 2011-2012 va fi apoi afişat ca AF 2011-2012.
16. Aplicaţi opţiunile de formatare pe alte niveluri de membru după cum este necesar. Faceţi
clic pe OK.
17. Salvaţi dimensiunea.

Crearea dimensiunilor de versiuni
Creaţi o dimensiune de versiuni atunci când aveţi nevoie să comparaţi diferite versiuni de date
similare.

Despre acest task
O dimensiune versiuni conţine versiuni diferite ale datelor similare pentru comparare, de
exemplu, diferenţele dintre bugetul actual şi costurile din anii precedenţi. Datele din
dimensiunile de versiuni nu sunt agregate de obicei deoarece sunt incluse mai multe intrări de
date pentru acelaşi element. O dimensiune versiune are următoarele atribute:
v Nume, numele membrului.
v Format, definit de utilizator: număr, data/ora şi formate de text.
v Calcul versiune

Procedură
1. În panoul Design model, faceţi clic dreapta pe folderul Dimensiuni şi faceţi clic pe
pictograma Nou

.

.
2. Faceţi clic pe pictograma Dimensiuni
3. Tastaţi numele noii dimensiuni şi selectaţi Ierarhie din lista Tip dimensiune.
4. Adăugaţi membrii dimensiunii la atributul Nume tastând lista sau făcând o acţiune de
copiere/lipire dintr-o foaie de calcul tabelar. De exemplu: FY 2004 Budget, FY 2005
Budget, FY 2004 Forecast, FY 2005 Baseline.
5. Salvaţi dimensiunea.

Ce se face în continuare
După crearea unei dimensiuni versiune, puteţi scrie expresii simple, de exemplu, =Budget Forecast, pentru a compara tipuri similare de date, sau pentru a folosi funcţiile dimensiune,
VARIANCE şi VARIANCEPERCENT pentru a folosi atributul “Natura variaţiei pozitive” în
Dimensiune calcul.
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Crearea dimensiunilor de ierarhie
Creaţi o dimensiune de ierarhie care să conţină listele membrilor dintr-o structură ierarhică.

Despre acest task
O aplicaţie poate să necesite să conţină liste de elemente care are nevoie de o structură
ierarhică. De exemplu, Continent, Regiune şi Oraş. Dimensiunea de ierarhie utilizează
funcţiile Promovare şi Retrogradare precum şi funcţia tragere şi deplasare pentru a trage un
membru la un membru părinte. Ierarhiile părinte multiple pot fi create utilizând copierea şi
lipirea sau tragerea cu tasta CTRL a unui membru la un membru părinte sau la un grup de
membri. Comenzile meniului contextual Expandare şi Restrângere dau abilitatea de a
vizualiza şi de a ascunde membrii unei ierarhii. O dimensiune de ierarhie are atributele
următoare:
v Nume, numele membrului.
v Pondere, un factor aplicat de obicei la minus 1 pentru a modifica o valoare pozitivă într-o
valoare negativă.

Procedură
1. În panoul Design model, faceţi clic dreapta pe folderul Dimensiuni şi faceţi clic pe
pictograma Nou

.

.
2. Faceţi clic pe pictograma Dimensiune
3. Tastaţi numele dimensiunii noi şi selectaţi Ierarhie de la lista Tip de dimensiune.
4. Adăugaţi membri dimensiunii la atributul Nume fie prin tastarea listei fie printr-o acţiune
copiere/lipire de la o foaie de calcul tabelar. De exemplu, Africa, Egipt,Sudan, Uganda.
5. Utilizaţi exemplul, evidenţiaţi membri, Egipt, Sudan, Uganda şi faceţi clic pe pictograma
Retrogradare elemente selectate. Membri selectaţi devin membri ai membrului Africa.
6. Salvaţi dimensiunea.

Ce se face în continuare
După crearea unei dimensiuni de ierarhie, puteţi crea manual mai mulţi membri sau puteţi
importa membri în el. Puteţi aplica, de asemenea, securitatea.

Crearea dimensiunilor generice
Creaţi o versiune generică atunci când nu sunteţi sigur de tipul exact de dimensiune.

Despre acest task
Când dimensiunile sunt utilizate într-un cub, cubul este în secvenţa corespunzătoare tipului de
dimensiune, prin urmare există o bună politică să nu aibă multe dimensiuni de tip generic. O
dimensiune generică are următoarele atribute:
v Nume, numele membrului.
v Format, definit de utilizator: număr, data/ora şi formate de text.
v Listă de alegere, o legătură la o dimensiune predefinită sau subset.
v N Calcul, un calcul simplu realizat la nivelul frunzei.
v C Calcul, un calcul realizat cu rezultatele agregate.
v Pondere, un factor aplicat, de obicei, de minus 1 pentru a modifica o valoare pozitivă
într-o valoare negativă.
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Procedură
1. În panoul Design model, faceţi clic dreapta pe folderul Dimensiuni şi faceţi clic pe
pictograma Nou

.

.
2. Faceţi clic pe pictograma Dimensiuni
3. Tastaţi numele noii dimensiuni şi selectaţi Generic din lista Tip dimensiune.
4. Adăugaţi membrii dimensiunii la atributul Nume tastând lista sau făcând o acţiune de
copiere/lipire. De exemplu FY 2004 Budget, FY 2005 Budget, FY 2004 Forecast, FY
2005 Baseline.
5. Salvaţi dimensiunea.

Ce se face în continuare
Tipul de dimensiune generică ar trebui să fie modificat la tipul cerut înainte de utilizarea
într-un cub.

Modificarea tipului dimensiunii
După crearea unei dimensiuni generice, puteţi modifica tipul dimensiunii din generic la tipul
de dimensiune de care aveţi nevoie.

Despre acest task
Puteţi modifica un tip generic de dimensiune înainte de a-l utiliza într-un cub, tipul generic de
dimensiune este disponibil pentru atunci când tipul final de dimensiune nu este cunoscut.
Când este creat un cub, acesta este ordonat în ordinea următoare,
1. BASIC
2. HIERARCHY
3.
4.
5.
6.

GENERIC
TIME
VERSIONS
CALCULATION

Această ordine este întotdeauna consecventă şi pune VERSIONS şi CALCULATION
ultimele deoarece aceste dimensiuni pot conţine elemente de tip şir sub forma unor liste de
selectare sau membri cu formate text. În condiţii normale de utilizare, dimensiunile
VERSIONS şi CALCULATION nu sunt folosite împreună.

Procedură
1.
2.
3.
4.

Deschideţi dimensiunea generică.
Faceţi clic-dreapta pe numele dimensiunii şi faceţi clic pe Modificare tip dimensiune.
Selectaţi noul tip de dimensiune din listă. Faceţi clic pe OK.
Salvaţi dimensiunea.

Editarea dimensiunilor
Editorul de dimensiuni poate fi utilizat pentru a adăuga, şterge sau modifica atributele şi
membrii dimensiunii.
Puteţi adăuga mai multe atribute de tip Numeric, Text şi Pseudonim coloanelor de atribute
disponibile.

28

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versiunea 10.2.2: Ghidul utilizatorului

Puteţi adăuga noi membri la o dimensiune, aceştia pot fi ascunşi sau afişaţi şi poziţia poate fi
schimbată iar ierarhia membrilor poate fi definită. Membrii pot fi adăugaţi singular sau lipiţi
dintr-o foaie de calcul.

Crearea unui atribut numeric
Creaţi un atribut numeric în scopuri de calcul.

Despre acest task
Un atribut numeric poate fi setat pentru membrii de la nivelurile frunză şi consolidate.
Valorile la nivel de frunză pot fi utilizate pentru calcule la nivel consolidat pentru un calcul
sau dimensiune de tip generic. Şirurile text nu pot fi tastate în atribute numerice.

Procedură
1. Deschideţi o dimensiune.
2. Faceţi clic-dreapta pe un membru sub coloana Nume şi selectaţi Adăugare atribut nou.
3. Tastaţi numele atributului în câmpul Introducere nume pentru noul atribut.
4. Faceţi clic pe Numeric din Tip de atribut.
5. Faceţi clic pe OK pentru confirmare. O coloană cu acelaşi nume se afişează.
6. Puteţi introduce acum valori pentru atribute pentru fiecare membru la nivel de frunză.
7. Salvaţi dimensiunea.

Rezultate
Puteţi utiliza atribute numerice în scopuri de calcul într-o dimensiune de tip de calcul sau o
dimensiune generică.

Crearea unui atribut text
Puteţi adăuga atribute text pentru a face selecţii textuale pe membrii dimensiunii.

Despre acest task
Atributele text sunt pentru texte şir. Atributul text poate fi utilizat pentru a diferenţia membrii
în alt mod. De exemplu: Atributele text pot fi utilizate pentru a marca membrii care sunt
discontinui, dar datele au încă nevoie să fie disponibile la nivelul de consolidare.

Procedură
1. Deschideţi o dimensiune.
2. Faceţi clic-dreapta pe un membru sub coloana Nume şi selectaţi Adăugare atribut nou.
3. Tastaţi numele pentru atribut în câmpul Introducere nume pentru noul atribut.
4. Faceţi clic pe Text din >Tip de atribut.
5. Faceţi clic pe OK pentru confirmare.
6. Faceţi clic pe celula pentru membru sub noul atribut pe care tocmai l-aţi creat şi tastaţi
numele ales de dumneavoastră şi apăsaţi tasta Return pentru a confirma.
7. Salvaţi dimensiunea.

Crearea unui atribut pseudonim într-o dimensiune
Pseudonimurile pot fi utilizate în expresii şi legături în locul numelui membrilor.
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Despre acest task
Un pseudonim este acolo unde numele unei legende sau unui termen este diferit de numele de
membru sau de invariant. Atât numele pseudonimului, cât şi numele titlului poate fi utilizat în
editorul de expresii şi, atunci când este utilizat, editorul de expresii face trimitere înapoi la
numele membrului. Dacă este făcută o greşeală la utilizarea numelui pseudonim, atunci
editorul de expresii afişează textul cu roşu şi subliniat cu roşu. Puteţi crea un nou nume
pseudonim în proprietăţile dimensiunii.

Procedură
1. Deschideţi Dimensiune.
2. Faceţi clic-dreapta pe un membru sub coloana de nume şi selectaţi Adăugarea unui nou
atribut.
3. Tastaţi numele Pseudonim în câmpul Introducere nume pentru noul atribut.
4. Faceţi clic pe Pseudonim din Tip de atribut.
5. Faceţi clic pe OK pentru confirmare. Se afişează o coloană numită Pseudonim.
6. Faceţi clic pe apelurile pentru membri sub noul atribut pe care l-aţi creat şi tastaţi numele
pseudonimului ales de dumneavoastră pentru fiecare membru şi apăsaţi "enter" pentru a
confirma.
7. Salvaţi dimensiunea.

Exemplu
Dacă numele membrului invariant este Vânzări Q1, legenda pentru acel membru este
Vânzări în primul trimestru şi numele de pseudonim este Q1, toate cele trei nume pot fi
utilizate în editorul de expresii. Prin urmare, următoarele expresii sunt aceleaşi.
Tabela 2. Nume membru, subtitlu şi pseudonim dintr-o expresie
Nume membru

Titlu

Pseudonim

Vânzări Q1

Vânzări pe primul trimestru

Q1

='Vânzări Q1' * Preţ

='Vânzări pe primul trimestru'
* Preţ

=Q1 * Preţ

Când plasaţi cursorul peste numele titlului sau al pseudonimului în editorul de expresii este
afişat numele membrului.

Editarea opţiunilor de afişare dimensiuni
Dimensiunea are opţiuni de afişare care pot fi schimbate să se potrivească modului în care
doriţi să fie văzute atributele în editorul de dimensiuni.

Despre acest task
O dimensiune validă trebuie să fi fost creată. Atributele pot fi modificate în caseta de dialog a
atributelor.

Procedură
1.
2.
3.
4.
5.
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Apăsaţi OK.
Salvaţi dimensiunea.
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Adăugarea unui singur membru la o dimensiune
Puteţi adăuga membri singulari la o dimensiune prin editarea dimensiunii. Puteţi adăuga un
nou membru, un număr de text sau un membru copil la dimensiune.

Procedură
1.
2.
3.
4.

Deschideţi o dimensiune.
Faceţi dublu clic pe câmpul <Adăugare membru nou> în coloana Nume.
Tipăriţi numele pentru noul membru.
Plasaţi noul membru în locul corect din lista de membri.

5. Utilizaţi Retrogradarea membrilor selectaţi şi Promovarea membrilor selectaţi pentru
a pune noul membru în locul corect din ierarhie.
6. Salvaţi dimensiunea.

Adăugarea membrilor multipli la o dimensiune
Dacă aveţi lista de membri într-o foaie de calcul, puteţi adăuga aceşti membri printr-o acţiune
de lipire.

Procedură
1. Deschideţi o dimensiune.
2. Copiaţi membrii dintr-o foaie de calcul deschisă.
3. Faceţi clic dreapta pe membrul unde doriţi să lipiţi membrii.
4. Puteţi alipi ca, Lipire mai sus,Lipire copil Lipire mai jos.
5. Salvaţi dimensiunea.

Înlăturarea unui membru dintr-o consolidare
Dacă aveţi două instanţe ale unui membru în aceeaşi consolidare, puteţi înlătura una din
instanţe pentru a păstra consolidarea corectă.

Despre acest task
Când apare un membru în două ierarhii diferite în aceeaşi consolidare, o instanţă trebuie
înlăturată pentru a păstra corecte totalurile de consolidare. Când înlăturaţi un membru care are
părinţi multipli dintr-o consolidare, sunt înlăturaţi membrii selectaţi. Dacă membrii au numai
un părinte, membrul este mutat la nivelul de vârf şi copiii membrului îşi păstrează poziţia în
relaţie cu membrul.

Procedură
1. Deschideţi o dimensiune.
2. Faceţi clic-dreapta pe membrul din lista de nume de înlăturat şi faceţi clic pe Înlăturare
membri din consolidare. Poate fi selectat mai mult de un membru.
3. Faceţi clic pe OK pentru a înlătura membrul.

Formatarea membrului
Formatul este o proprietate definită de utilizator pentru membri. Utilizatorii pot defini stilul
numărului, datei, orei şi textului din editorul de format .
Proprietatea format este disponibilă în dimensiunile calcule şi versiuni. Proprietatea de format
are o casetă de dialog Format pentru în care puteţi selecta un format dorit şi seta parametri
de format.
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Formatarea unui membru
Se aplică un format stilului de număr de către utilizator. Formatul este disponibil pentru
calcularea şi pentru versiunile dimensiunilor. Dacă setaţi un format pe un membru care are un
set de liste de selectare existente, operaţia înlătura lista de selectare.

Procedură
1.
2.
3.
4.

Deschideţi o dimensiune.
Faceţi dublu clic pe celula membru pentru membrul din atributul Format.
Apăsaţi pe Tip format dorit.
Setaţi proprietăţile necesare pentru formatul selectat.

5. Faceţi clic pe Aplicare.
6. Salvaţi dimensiunea.

Crearea subseturilor
Un subset este o versiune limitată a unei dimensiuni părinte. Creaţi un subset pentru utilizarea
cu o listă de selecţie într-o dimensiune calculare.

Despre acest task
Un subset este o selecţie de la dimensiunea părinte. Subseturile pot fi statice sau dinamice.
Dacă subseturile dinamice din alte interfeţe IBM Cognos TM1, cum ar fi Cognos TM1
Architect şi Cognos TM1 Perspectives sunt deschise cu IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, expresia MDX este afişată în proprietăţi iar utilizatorul este prevenit când le
deschide. Editări făcute unui subset dinamic va avea ca rezultat salvarea subsetului ca static.
Editorul subsetului are următoarele comenzi disponibile:
v Ascunde, ascunde membrul selectat şi păstrează toţi ceilalţi membrii.
v Ascunde alţii, păstrează membrul selectat şi ascunde toţi ceilalţi membrii.
v Ascunde după nivel, ascunde în funcţie de subcomenzi:
– Ascunde acest nivel
– Ascunde alte niveluri
– Ascunde deasupra acestui nivel
– Ascunde sub acest nivel

v
v
v
v
v
v
v

– Ascunde membri frunză
– Ascunde membri consolidaţi
Expandare, afişează toate subnivelurile membrului selectat.
Restrânge, ascunde toate subnivelurile membrului selectat.
Sortare crescătoare, sortează membrii în ordinea alfanumerică crescătoare a numelui.
Sortare descrescătoare, sortează membrii în ordinea alfanumerică descrescătoare a
numelui.
Sortare ierarhică.
Sortare crescătoare după index, sortează crescător după numărul indexului.
Sortare descrescătoare după index, sortează descrescător după numărul indexului.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe numele dimensiunii în panoul Design model.
2. Faceţi clic pe Nou > Subset.
3. Tastaţi numele pentru subset şi faceţi clic pe OK.
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4. Selectaţi un membru reprezentativ pentru nivelul pe care doriţi să-l aplicaţi subsetului. De
exemplu dacă aveţi An, Luni, Săptămâni ca perioade de timp şi doriţi să utilizaţi doar luni,
selectaţi orice membru lună.
5. Faceţi clic dreapta pe membru şi selectaţi comanda de la caseta de selecţie.
6. Salvaţi dimensiunea.

Crearea subseturilor dinamice
Membrii unui subset dinamic se schimbă când aceştia sunt adăugaţi sau înlăturaţi din
dimensiune.

Despre acest task
Un subset dinamic utilizează o expresie pentru a selecta membrii pentru subset. Când sunt
adăugaţi membri noi la subset şi membrul este în categoria pe care o defineşte expresia, noul
membru este adăugat la subset fără editare mai departe. Expresiile sunt editate într-un editor
MDX.
Puteţi schimba de la un subset static la unul dinamic şi înapoi prin verificarea casetei de bifare
subseturi Dinamic. Un subset dinamic trebuie să aibă o expresie. Un subset static poate fi
definit cu editorul de expresii şi apoi poate fi salvat ca listă statică.
Notă: Puteţi plasa un subset existent într-un editor MDX pentru a crea un punct de pornire
pentru subset.
Notă: Puteţi edita expresia direct şi puteţi tăia şi lipi expresii MDX din alte surse.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe dimensiune, selectaţi Nou > Subset.
2. Tastaţi numele pentru noul subset şi faceţi clic pe OK.
3. Salvaţi noua dimensiune.
4. Faceţi clic pe butonul de editare în Proprietate Expresie. Se deschide editorul de expresii
MDX.
5. Verificaţi caseta de bifare Dinamic. Dacă această casetă de bifare dinamică este goală,
subsetul va fi un subset static şi nu va reflecta modificările următoare făcute listelor de
membri.
6. Selectaţi baza pentru subset din selecţia Băză subset.
Opţiune

Descriere

Nivel(n)

Nivelurile care sunt disponibile pentru membri.

Toţi membrii

Toţi membrii dimensiunii.

Membrii curenţi

Membrii curenţi ai subsetului.

Membrii selectaţi

Selecţia din lista de membri în coloana Nume.

7. Selectaţi tipul de sortare din selecţia Sortare, Crescător, Descrescător sau Ierarhie.
8. Faceţi clic pe OK pentru a aplica modificările şi închideţi editorul, faceţi clic pe Aplicare
pentru a aplica modificările şi păstraţi editorul deschis.

Aplicarea unui filtru la un subset
Filtrul vă dă abilitatea de a produce o listă cu membrii selectaţi pentru un subset static, bazată
pe valori de coloane sau atribute.
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Despre acest task
Filtrul poate fi aplicat fie unui subset static, fie unui subset dinamic. Dacă filtrul este aplicat
unui subset dinamic, subsetul devine static când este salvat.
Un exemplu de caz de utilizare pentru filtru: articole discontinue pot avea un atribut text
Discontinued unde articolele membrilor care nu mai sunt disponibili pentru vânzare au textul
Discontinued în coloana de atribute. Un filtru pe cuvântul Discontinued generează un subset
al tuturor articolelor curente disponibile pentru vânzare prin filtrarea cuvântului
Discontinued.
Filtrul sortează membrii după numele invariant sau atribut, totuşi cele două atribute Index şi
Pondere nu pot fi utilizate.

Procedură
1. Deschideţi un subset.
2. Faceţi clic-dreapta pe un titlu de atribut pentru a-i aplica filtrul şi faceţi clic pe Filtru
după coloană.
3. Selectaţi condiţia, Afişaţi următorul sau NU afişaţi următorul.
4. În câmpul Cuvinte cheie, tastaţi o literă sau un cuvânt cheie.
5. Selectaţi tipul de filtru, Începe cu, Se termină cu, sau Conţine pentru o valoare de text,
sau Mai mare decât, Mai puţin decât sau Egal pentru o valoare numerică.
6. Selectaţi ordinea de filtrare, Sortare crescătoare, Sortare descrescătoare, Nu sorta.
7. Faceţi clic pe Căutare. Rezultatul primului filtru este afişat în câmpul Valori.
8. Faceţi clic pe valorile pe care le doriţi în subset. Puteţi utiliza Ctrl - clic şi Shift - clic
pentru a selecta mai multe valori.
9. Confirmaţi valorile apăsând pe pictograma săgeată. Apăsaţi OK.
10. Salvaţi subsetul.

Crearea listelor de selecţie
O listă de selecţie conţine valori pe care un utilizator le poate selecta într-o celulă. O listă de
selecţie conţine valori care corespund tuturor membrilor unei dimensiuni sau unui subset al
unei dimensiuni. Dacă membrii dimensiunii sau subsetului se modifică, valorile disponibile în
lista de selecţie se modifică de asemenea. O listă de selecţie poate fi compusă dintr-o listă
statică de valori care sunt specificate atunci când creaţi lista de selecţie.

Despre acest task
Atributul Listă de selecţie este disponibil în dimensiunile calculare. Avantajul utilizării listelor
de selecţie este acela că furnizează o interfaţă utilizator structurată, utilizatorul are o
înţelegere mai bună despre intrarea necesară. De exemplu, atunci când managerii de personal
fac planificarea de performanţă, e posibil să trebuiască să aloce personalului un grad de
performanţă folosind liste de selecţie pentru a selecta dintr-o listă fixă Low, Medium, High,
şi Excellent, în loc să tasteze un şir text liber. Dacă setaţi o listă de selecţie pe un membru cu
un format existent, operaţiunea înlătură formatul.

Procedură
1. Într-o dimensiune de calcul, faceţi clic pe coloana Pick List pentru membrul pentru care
doriţi să definiţi lista de selecţie.
2. Pentru a crea o listă de selecţie statică, selectaţi Static list, apoi introduceţi valorile în
caseta Static list. Introduceţi fiecare valoare pe o linie separată în casetă.
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3. Pentru a crea o listă de selecţie dinamică care foloseşte membri de la un subset sau de la o
dimensiune ca valori listă, selectaţi Dimension or Subset.
a. Faceţi clic pe Mai mult pentru a deschide caseta de dialog Selectare dimensiune sau
subset.
b. Navigaţi la dimensiunea sau la subsetul care conţine elementele care doriţi să apară în
lista de selecţie, şi apoi faceţi clic pe OK.
4. Selectaţi Text sau Numeric pentru a determina tipul de element care se aplică valorilor
listă.
5. Faceţi clic pe OK.
6. Salvaţi dimensiunea.
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Capitolul 5. Crearea cuburilor
Un cub este un depozit de date dintr-un model. Este multidimensional şi conţine rânduri,
coloane şi orice număr de pagini. Utilizaţi unul sau mai multe cuburi pentru a crea o aplicaţie.
Spre deosebire de o foaie de calcul tabelar, cuburile pot fi împărţite în felii, astfel încât orice
pereche de dimensiuni să poată cuprinde rânduri şi coloane, iar dimensiunile suplimentare să
cuprindă pagini. În timp ce un cub poate conţine orice număr de dimensiuni, singura limitare
practică este cantitatea de memorie de pe server. De obicei un cub nu va conţine mai mult de
cinci sau şase dimensiuni. Un cub trebuie să conţină cel puţin două dimensiuni, la fel ca o
foaie de calcul simplă. Sau, un cub poate avea trei dimensiuni, caz în care se aseamănă cu o
foaie de lucru tridimensională, ce conţine în mai multe foi simple, stivuite una în spatele
celeilalte. Un cub cu cinci dimensiuni poate fi considerat o încrucişare dintre o foaie de calcul
tridimensională şi un set de rapoarte de interogare dintr-o bază de date relaţională. De
exemplu, un cub tipic cu patru dimensiuni ar putea conţine următoarele dimensiuni: Pierdere
şi Profit, Divizii, Luni şi Variaţie.

Ordinea dimensiunii determinată de tipul dimensiunii
Când creaţi un cub, dimensiunile sunt sortate după tip. Dimensiunile de bază sunt listate
primele şi dimensiunile de calcul sunt listate ultimele. Implicit, dimensiunile sunt listate în
următoarea ordine:
1. Dimensiuni de bază
2. Dimensiuni ierarhie
3. Dimensiuni generice
4. Dimensiuni timp
5. Dimensiuni versiuni
6. Dimensiuni de calcul
Toţi membrii şir care există într-un cub trebuie să apară în ultima dimensiune. Întrucât tipul de
dimensiuni calcul şi versiuni sunt listate ultimele, dimensiunea cu un membru şir este adesea
plasată ultima.
Dacă cubul dumneavoastră conţine atât o dimensiune versiune, cât şi o dimensiune de calcul,
dimensiunea de calcul este amplasată ultima. Dacă trebuie să adăugaţi un membru şir la o
dimensiune care nu este amplasată într-un şir, puteţi reordona dimensiunile.

Ordinea calculelor determinată de tipul dimensiunii
Când cubul conţine calcule de dimensiuni, calculele sunt realizate în funcţie de tipul
dimensiunii. Dimensiunile de versiune sunt calculate primele şi dimensiunile de calcul sunt
calculate ultimele. Implicit, calculele sunt realizate în următoarea ordine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Calcule dimensiune versiuni
Calcule dimensiune timp
Calcule dimensiune ierarhie
Calcule dimensiune generică
Calcule dimensiune de bază
Calcule dimensiune de calcul
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Exemplu de analiza raţională pentru ordinea de calcul
Acest exemplu arată de ce calculele de dimensiune versiuni sunt realizate înainte de calculele
de dimensiune calcul.
Aveţi o dimensiune de calcul care este calculată după cum urmează:
Revenue(=Units*Price)
Şi aveţi o dimensiune versiuni care este calculată după cum urmează:
Variance(=Actual-Budget)
Şi aveţi datele următoare:
Budget

Actual

Units

100

110

Price

5

4

Scenariu 1
Dacă regulile pentru dimensiunea de calcul au venit înaintea regulilor pentru dimensiunea
versiuni, calculele ar fi realizate după cum urmează:
Budget

Actual

Variance

Units

100

110

10

Price

5

4

-1

Revenue

500

440

-10

Astfel { Revenue , Variance } este calculat ca 10 * -1 = -10 = care este incorect.
Scenariu 2
Dacă regulile pentru dimensiunea de calcul au venit după regulile pentru dimensiunea
versiuni, calculele ar fi realizate după cum urmează:
Budget

Actual

Variance

Units

100

110

10

Price

5

4

-1

Revenue

500

440

-60

Acum, { Revenue , Variance } = { Revenue, Actual} - {Revenue, Budget} = 440 - 500 = -60,
care este corect.

Limitări de dimensiune pe cuburi
Nu există limitări software asupra numărului de celule care sunt conţinute într-un cub. Există
o limitare hardware care depinde de memoria de pe un computer. Pentru a determina limitarea
de dimensiune, calculaţi numărul de celule multiplicând numărul de rânduri prin numărul de
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coloana prin numărul de pagini. Numărul de celule este produsul numărului de articole care
sunt conţinute în fiecare dimensiune. Formula generală pentru măsurarea dimensiunii cubului
este următoarea:
Dimensiune = (număr de elemente în dimensiunea 1) * (număr de elemente în dimensiunea 2)
* (număr de elemente în dimensiunea 3)* . . . * (număr de elemente în dimensiunea n)
Limitările de dimensiune variază foarte mult în funcţie de memoria disponibilă pe un
calculator. Cuburile care conţin dimensiuni lungi de 500 de articole utilizează mai multă
memorie decât cuburile de mărimi similare care conţin dimensiuni de 100 de articole. În
general, limitările de dimensiune devin evidente în cuburi de patru sau mai multe dimensiuni.
Dacă aveţi un cub tridimensional de 400 de pagini, adăugarea altei dimensiuni de 20 de
elemente măreşte utilizarea memoriei de douăzeci de ori. Aceasta înseamnă că măriţi volumul
datelor reţinute de la 400 de pagini la 8000 de pagini. Adăugarea unei a cincea dimensiuni de
20 de elemente măreşte din nou utilizarea memoriei, de douăzeci de ori, la 160.000 de pagini
de date. Depăşiţi această limitare a memoriei prin crearea unei serii de cuburi bine populate cu
trei sau patru dimensiuni, în loc de un cub slab populat cu cinci dimensiuni.

Tratamentul vizualizărilor în timpul restructurării cubului
Dacă un cub are vizualizări private, vizualizările private sunt distruse când cubul este
restructurat în Performance Modeler. Acţiunile care modifică structura unui cub includ:
v adăugarea unei dimensiuni la un cub
v înlăturarea unei dimensiuni dintr-un cub
v modificarea ordinii dimensiunilor dintr-un cub
Dacă un cub este restructurat, orice funcţii de foaie de lucru (precum DBRW) care fac referire
la cub în Excel sau în foile de lucru trebuie să fie actualizate pentru a reflecta
dimensionalitatea revizuită a cubului.

Restructurarea cuburilor utilizate în TM1 Applications
Dacă trebuie să restructuraţi un cub care este utilizat într-o aplicaţie TM1, mai întâi trebuie să
fie dezactivată aplicaţia în portalul TM1 Applications.
În cazul în care cubul este accesat de Cognos Insight în Mod distribuit, aplicaţia trebuie să fie
livrată din nou după restructurarea cubului. Aceasta asigură faptul că, după ce s-a modificat
structura cubului, rezervările de date utilizate pentru a impune deţinerea nodului pot fi
înlăturate corect şi apoi actualizate.
Aplicaţia poate fi reactivată după ce restructurarea cubului este finalizată.
Concepte înrudite:
“Construirea cuburilor” la pagina 15
Alt pas din modelarea datelor dumneavoastră operaţionale este să utilizaţi dimensiunile pe
care le-aţi definit deja pentru a construi cuburi.

Crearea unui cub utilizând dimensiuni
Utilizaţi dimensiuni pentru a crea un cub. Dimensiunile realizează calcule, etichete de control
şi intrări de format de date.

Despre acest task
Dacă într-un cub sunt utilizate mai multe dimensiuni de timp, regulile generate din calculele
dimensiunii în cub se vor referi la atributele primei dimensiuni de timp pentru
Capitolul 5. Crearea cuburilor
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comportamentul legat de timp, cum ar fi medii de timp. Dimensiunile de timp suplimentare
utilizate în cub (după prima dimensiune timp) se vor comporta ca dimensiuni ierarhice la
nivelul consolidat.

Procedură
1. În panoul Design model, faceţi clic pe pictograma Nou
.
2. Faceţi clic pe Cub.
3. În câmpul Cub nou, introduceţi un nume pentru noul cub. Faceţi clic pe OK.

Plasarea dimensiunilor într-un cub nou
Puteţi trage şi plasa dimensiuni de la folderul Dimensiuni pentru a le adăuga la cubul
dumneavoastră nou.

Procedură
1. Faceţi clic pe o dimensiune şi trageţi-o în zona Linii. Valorile dimensiune sunt listaţi ca
antete rând în vizualizarea cub.
2. Faceţi clic pe altă dimensiune şi trageţi-o în zona Coloane. Valorile dimensiune sunt
listate ca antete coloană în vizualizarea cub.
3. Faceţi clic pe dimensiuni suplimentare şi trageţi-le în zona Context.
Notă: Nu contează în ce ordine aranjaţi dimensiunile. Dimensiunile sunt ordonate după
tipul lor. Puteţi modifica ordinea implicită în care sunt listate tipurile de dimensiune.

Utilizarea tastaturii pentru a adăuga dimensiuni
Puteţi folosi tastatura pentru a adăuga dimensiuni la noul dumneavoastră cub.

Procedură
1. În panoul Design model, în folderul Cuburi, faceţi dublu-clic pe cubul gol
pe care
l-aţi creat. Vizualizarea cub pentru noul cub apare ca o nouă filă.
2. În panoul Design model, expandaţi folderul Dimensiuni.
3. Faceţi clic dreapta pe o dimensiune şi selectaţi Adăugare dimensiune la cub , nume_cub.
Membrii dimensiune sunt listaţi ca antete rând în vizualizarea cub.
4. Faceţi clic dreapta pe altă dimensiune şi selectaţi Adăugare dimensiune la cub ,
nume_cub Membrii dimensiune sunt listaţi ca antete coloană în vizualizarea cub.
5. Faceţi clic dreapta pe dimensiunile suplimentare şi selectaţi Adăugare dimensiune la
cub, nume_cub.
DImensiunile sunt adăugate ca filtre context în vizualizarea cub.
Notă: Nu contează în ce ordine aranjaţi dimensiunile. Dimensiunile sunt ordonate după
tipul lor. Puteţi modifica ordinea implicită în care sunt listate tipurile de dimensiune.

Adăugarea dimensiunilor la cub
Adăugarea dimensiunile la un cub astfel încât relaţiile datelor în cub să fie examinate cu mai
multe detalii. Nu trebuie să creaţi toate dimensiunile cuburilor în acelaşi timp. Puteţi adăuga
dimensiuni mai târziu, de exemplu, dacă nu au existat date pentru dimensiune când a fost
creat cubul.

Procedură
1. Decideţi ce dimensiune vreţi să adăugaţi la cub.
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Notă: Vedeţi panoul Proprietăţi pentru a vedea o listă de dimensiuni care fac deja parte
din cub.
2. În panoul Design model, expandaţi folderul Dimensiuni.
3. Apăsaţi şi trageţi o dimensiune în zona Linii , Coloane, sau Context a vizualizatorului de
cub.
4. Dacă există date în celule necalculate după reguli, specificaţi cum vreţi să fie distribuite
datele existente între membrii dimensiunii noi.
şi apăsaţi Salvare sau Salvare ca. Cubul
5. Apăsaţi pe pictograma Meniu acţiuni
este salvat şi noua dimensiune este afişată în panoul Proprietăţi şi în vizualizatorul
cubului.
Notă: Ordinea iniţială a dimensiunilor este determinată de tipul dimensiunii.

Înlăturarea dimensiunilor din cub
Înlăturaţi o dimensiune dintr-un cub dacă nu aveţi nevoie să ştiţi cum se raportează
dimensiunea la datele de cub.
De exemplu, cubul pe care îl proiectaţi este destinat doar planificării la nivel înalt. Înlăturaţi o
dimensiune de la fiecare cub deoarece utilizatorii nu vor avea nevoie de detalii despre
dimensiune.

Procedură
1. Decideţi care dimensiune trebuie înlăturată din cub.
Notă: Vizualizaţi panoul Proprietăţi pentru a vedea o listă cu dimensiuni care sunt parte a
cubului.
2. Dacă doriţi să adunaţi toate datele de la nivelul frunzei în cub atunci când dimensiunea
este înlăturată, adăugaţi un membru consolidat la dimensiunea pe care plănuiţi să o
înlăturaţi.
3. În zona Rânduri, Coloane, sau Context a vizualizatorului de cub, faceţi clic dreapta pe
dimensiune, şi selectaţi Înlăturare.
4. Dacă sunt date în celule care nu sunt calculate de reguli, specificaţi ce cantitate de date
din membrii înlăturaţi doriţi să păstraţi în cub.
a. Selectaţi Reţinerea unei singure felii şi apoi faceţi clic pe
[nume_dimensiune].[nume_membru] pentru a menţine datele doar de la membru
selectat.
Notă: Dacă aţi adăugat un membru consolidat pentru a însuma toate datele de la
nivelul frunzei din cub, selectaţi această opţiune şi faceţi clic pe membrul consolidat.
b. Selectaţi Curăţaţi toate datele pentru a nu păstra nicio dată de la membrii înlăturaţi.
, şi faceţi clic pe Salvare sau Salvare ca.
5. Faceţi clic pe pictograma Meniu acţiuni
Cubul este salvat şi dimensiunea este înlăturată din panoul Proprietăţi şi din Cube Viewer.

Modificarea ordinii dimensiunilor
Modificaţi ordinea dimensiunilor într-un cub pentru a modifica structura logică a cubului.
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La crearea unui cub, în mod implicit, dimensiunile sunt ordonate secvenţial în funcţie de tipul
lor, în următoarea ordine:
1. De bază
2. Ierarhie
3. Generic
4. Timp
5. Versiuni
6. Calcul
Puteţi modifica ordinea dintr-un cub pentru ca ordinea să fie compatibilă cu alte cuburi. Sau
se poate să doriţi să mutaţi o dimensiune la sfârşitul listei deoarece ea conţine şiruri text care
nu pot fi afişate decât dacă este un membru frunză.

Notă: Modificarea ordinii dimensiunii cu
utilizate de dimensiunile

nu este aceeaşi cu optimizarea memoriei

.

Înainte de a începe
Un cub
obiect.

cu două sau mai multe dimensiuni

trebuie să apară în vizualizatorul de

Procedură
1. Faceţi clic pe pictograma Reordonare dimensiuni
.
2. Faceţi clic pe o dimensiune şi apoi utilizaţi butoanele pentru a muta dimensiunea în sus
sau în jos în listă.
3. Faceţi clic pe OK.
şi faceţi clic pe Salvare sau Salvare ca.
4. Faceţi clic pe pictograma Meniu acţiuni
Cubul este salvat şi dimensiunea nu mai este afişată în panoul Proprietăţi sau în
vizualizatorul cubului.

Vizualizarea regulilor unui cub
Vizualizaţi regulile unui cub pentru a vedea modul în care anumite valori de date sunt
calculate în funcţie de alte valori de date.
Regulile şi feeder-ele sunt create din calcule de dimensiuni şi legături. Regulile sunt plasate în
blocuri de reguli discrete. Aceste blocuri de reguli nu pot fi editate de către utilizatori. Totuşi,
acestea pot fi reordonate. Utilizatorii îşi pot crea propriile reguli pentru a suplimenta regulile
autogenerate.
Notă: Unii utilizatori, cum ar fi analiştii de afaceri, nu trebuie să ştie că regulile sunt folosite
pentru a efectua calculele lor.

Despre acest task
Cel mai comun calcul din aplicaţia OLAP implică agregarea datelor după dimensiune. În
TM1, creaţi aceste calcule folosind ierarhiile de consolidare. De exemplu, în dimensiunea
Lună, puteţi defini un total trimestrial care adună valorile Ianuarie, Februarie şi Martie.
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În multe aplicaţii, trebuie să efectuaţi calcule care nu implică agregarea, cum ar fi alocări ale
costului sau traducerea schimbului. Cu regulile cubului, puteţi crea formule pentru a efectua
aceste calcule.
Cu regulile cubului puteţi efectua următoarele taskuri:
v Multiplicarea preţurilor pe unităţi pentru a amâna cantităţile de vânzare.
v Înlocuirea consolidărilor atunci când este necesar. De exemplu, puteţi preveni afişarea de
către un preţ semestrial a preţurilor lunare individuale.
v Folosirea datelor într-un cub pentru a efectua calcule în alt cub, sau pentru a partaja datele
între cuburi. De exemplu, puteţi extrage datele vânzărilor într-un cub care conţine
informaţiile Profit şi Pierdere.
v Atribuirea aceleiaşi valori celulelor multiple.

Procedură
1. În panoul Design model, expandaţi folderul Cuburi.
2. Expandaţi cubul

ale cărui reguli doriţi să le vedeţi.

Editorul de reguli apare în vizualizatorul de
3. Faceţi clic dreapta pe obiectul reguli
obiect. Editorul de reguli conţine două tipuri de secţiuni: secţiuni reguli şi secţiuni feeder.

Ce se face în continuare
Puteţi crea un obiect regulă sau puteţi continua cu alte taskuri de modelare.
Pentru informaţii detaliate despre reguli, consultaţi secţiunea Gestionarea regulilor sau Ghidul
de reguli IBM Cognos TM1 . Ghidul conţine un îndrumar care vă ghidează prin dezvoltarea
regulilor într-un mediu de afacere.

Crearea unui obiect reguli
Creaţi un obiect reguli pentru a adăuga manual o regulă cub la alte reguli care sunt generate
automat.

Procedură
1. Faceţi dublu-clic pe obiectul reguli
în vizualizatorul de obiecte.

pentru ca un cub să deschidă editorul de reguli

, tastaţi una sau mai multe declaraţii de reguli.
2. În editorul de reguli
Un format general al declaraţiei de reguli este: [Zonă]=Formulă;
Variabilă

Descriere

Zonă

Specifică partea unui cub care este afectată de
regulă.

Formulă

Descrie modul cum TM1 calculează celulele din
zona cubului.

Aici este un exemplu a patru declaraţii de reguli:
['Gross Margin%']=['Gross Margin']\['Sales']*100;
['Price']=N:DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);
C:['Sales']\['Units']*1000;
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['Sales']=N:['Price']*['Units']\1000;
Pentru informaţii detaliate despre crearea regulilor, consultaţi secţiunea Gestionarea
regulilor sau Ghidul de reguli IBM Cognos TM1.
3. Faceţi clic pe pictograma Meniul Acţiuni
pe care o adăugaţi este salvată cu cubul.

, apoi faceţi clic pe Salvare date. Regula

Definirea unei vizualizări de cub
Puteţi defini modul în care sunt afişate datele în Cube Viewer pentru a îndeplini cerinţele unui
designer de aplicaţii.
v Expandare şi restrângere consolidări
v Dimensiuni pivot
v Ascundere membrii
v Filtrare date vizualizare
v Editare subseturi

Crearea unei vizualizări noi a cubului
Creaţi o nouă vizualizare a cubului ca să puteţi face modificări vizualizării pentru a se potrivi
cu necesităţile afacerii dumneavoastră. Trebuie să apară un cub în panoul Design model.

Procedură
1. În panoul Design model, expandaţi folderul Cuburi.
2. Faceţi clic dreapta pe un cub de la care doriţi să creaţi o vizualizare şi faceţi clic pe Nou
> Vizualizare.
3. Introduceţi un nume pentru vizualizarea cubului şi faceţi clic pe OK. Vizualizarea nouă a
cubului

apare în panoul Design model sub cubul original.

Ce se face în continuare
Modificaţi vizualizarea cubului utilizând metodele descrise în această secţiune.

Expandarea şi restrângerea consolidărilor.
Puteţi face clic pe controlul de lângă numele membrului pentru a expanda sau restrânge o
consolidare în vizualizatorul cubului.
Expandare
Un semn plus lângă un nume de membru identifică membrul ca o consolidare. Pentru
a face drill down pe o consolidare într-o dimensiune şi pentru a vizualiza detalii mai
în adâncime, apăsaţi pe semn. Semnul plus se schimbă în semnul minus.
Restrângere
Un semn minus lângă un nume de membru indică o consolidare expandată. Pentru a
ascunde membrii frunzei dintr-o dimensiune, faceţi clic pe semnul minus. Semnul
minus se schimbă într-un semn plus.

Pivotarea dimensiunilor
Pentru a schimba prezentarea datelor cub, pivotaţi dimensiunea în Cube Viewer trăgând şi
abandonând dimensiunile în locaţii noi.
v Trageţi o dimensiune în poziţia coloanei.
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v Trageţi o dimensiune în poziţia liniei.
v Trageţi o dimensiune în poziţia titlului.
v Când trageţi Dimension1 şi poziţionaţi cursorul în centrul lui Dimension2, plasarea
dimensiunii va schimba poziţia celor două dimensiuni.
v Când trageţi Dimension1 şi poziţionaţi cursorul în partea stângă a lui Dimension2,
Dimension1 este plasată imediat în partea stângă a lui Dimension2.
v Când trageţi Dimension1 şi poziţionaţi cursorul în partea dreaptă a lui Dimension2,
Dimension1 este plasată imediat în partea dreaptă a lui Dimension2.
Dacă trageţi o dimensiune şi o plasaţi imediat în partea stângă sau dreaptă a unei dimensiuni
linie sau coloană existente, puteţi vedea mai multe detalii în de-a lungul coloanelor sau liniilor
unei vizualizări. De exemplu, puteţi trage dimensiunea plan_time înaintea dimensiunii în
coloanele unei vizualizări pentru a vedea detaliile pentru oră şi departamente în coloane.

Ascunderea membrilor
Pentru a salva spaţiul în ecran, ascundeţi rânduri şi coloane în vizualizatorul cub. Membrii
ascunşi se aplică încă datelor afişate în vizualizare, dar nu mai ocupă spaţiu pe ecran.

Procedură
1. Faceţi clic pe antetul unei coloane sau pe antetul unui rând. Rândul sau coloana sunt
selectate.
2. Faceţi clic dreapta pe antetul aceleiaşi coloane sau aceluiaşi rând şi selectaţi Ascundere
selectate .
3. Pentru a face din nou vizibil rândul sau coloana ascunsă, faceţi clic dreapta pe antet şi
selectaţi Afişare ascunse.

Definirea unei vizualizări bazată pe subseturi şi membrii
selectaţi
Definiţi o vizualizare cub bazată pe subseturi sau membrii care sunt deja creaţi.
Dacă dumneavoastră sau un coleg aţi definit anterior un subset, îl puteţi adăuga la vizualizarea
cubului dumneavoastră fără să fie nevoie să redefiniţi subsetul.

Procedură
1. Deschideţi o vizualizare cub existentă
sau creaţi o vizualizare cub nouă.
Vizualizarea cub apare în vizualizatorul obiectului.
2. Faceţi clic pe un subset şi trageţi-l la vizualizatorul obiectului pe o dimensiune sau
vizualizare existentă.
Notă: Puteţi plasa subsetul doar pe dimensiunea sa părinte sau alt subset al părintelui său.
Dacă trageţi subsetul pe o linie sau coloană, toţi membrii subsetului sunt afişaţi. Dacă îl
trageţi pe o zonă de context, este afişat primul membru al subsetului.
3. Dacă doriţi să păstraţi doar membri selectaţi ai subsetului pe care îl adăugaţi la
vizualizarea cubului dumneavoastră, faceţi acţiunile următoare:
a. În vizualizatorul obiectului, trageţi subsetul importat la zona liniilor sau la zona
coloanelor, dacă nu este deja acolo.
b. Ctrl+apăsaţi anteturile liniilor sau anteturile coloanelor pe care doriţi să le păstraţi în
vizualizarea cubului dumneavoastră. Sunt evidenţiate liniile şi coloanele selectate.
c. Faceţi clic dreapta pe zona evidenţiată şi selectaţi Păstrare selectare. Liniile şi
coloanele pe care nu le-aţi selectat dispar.
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4. Faceţi clic pe pictograma Meniul Acţiuni
, apoi faceţi clic pe Salvare ca.
5. Introduceţi un nume pentru vizualizare şi faceţi clic pe OK. Vizualizarea nouă a cubului
apare în panoul Design model, în folderul Cuburi sub nume_cub.

Editarea unui subset de lucru dintr-o vizualizare
Editaţi o vizualizare prin editarea subsetului de lucru al dimensiunii pe care este bazată
vizualizarea.

Despre acest task
Puteţi edita un subset definit din vizualizarea cubului fără a mai trebui să redefiniţi subsetul.

Procedură
1. Deschideţi o vizualizare de cub existentă
obiectului.

. Vizualizarea cub apare în vizualizatorul

2. Faceţi clic pe meniul derulant al Subsetului de lucru şi faceţi clic pe Editare subset. Se
deschide Editor subset de lucru. Toate aptitudinile de filtrare sunt disponibile pentru
editarea subsetului.
3. Editaţi subsetul pentru nevoile dumneavoastră.
a. Pentru a invoca subsetul din vizualizare, faceţi clic pe OK.
b. Pentru a salva subsetul pentru reutilizare viitoare, faceţi clic pe Salvare ca, şi tastaţi
un nume nou pentru subset. Este creat un subset nou în folderul Dimensiuni.

Rezultate
Editorul subsetului de lucru se închide şi vizualizarea afişează datele bazate pe subsetul
modificat.

Modificarea subsetului de lucru al unei vizualizări
Editaţi o vizualizare prin modificarea subsetului de lucru al dimensiunii pe care este bazată
vizualizarea.

Despre acest task
Puteţi modifica un subset definit din vizualizarea cubului fără a mai trebui să redefiniţi
subsetul.

Procedură
1. Deschideţi o vizualizare de cub existentă
. Vizualizarea cub apare în vizualizatorul
obiectului.
2. Faceţi clic pe meniul derulant al numelui subsetului de lucru şi faceţi clic pe Editare
subset. Se deschide Editorul subsetului de lucru. Toate aptitudinile de filtrare sunt
disponibile pentru editarea subsetului.
3. Faceţi clic pe câmpul Subset şi faceţi clic pe subset-ul pe care vreţi să îl utilizaţi din lista
de subseturi disponibile.
4. Editaţi subsetul pentru nevoile dumneavoastră.
a. Pentru a invoca subsetul din vizualizare, faceţi clic pe OK.
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b. Pentru a salva subsetul pentru reutilizare viitoare, faceţi clic pe Salvare ca, şi tastaţi
un nume nou pentru subset. Este creat un subset nou în folderul Dimensiuni.

Rezultate
Editorul subsetului de lucru se închide şi vizualizarea afişează datele bazate pe subsetul
modificat.

Calcule de cub
Spre deosebire de calculele de dimensiune, calculele de cub reprezintă o cale de a simplifica
crearea de reguli pentru finalizarea operaţiilor de modelare obişnuite, cum ar fi gestionarea şi
întreţinerea modelului. Puteţi adăuga un calcul pentru a vă face modelul cu sens prin derivarea
de informaţii suplimentare din sursa de date.
Trebuie să creaţi calcule care nu implică agregare, cum ar fi calcularea ratelor de schimb sau
venitului, puteţi construi expresii formulă în editorul de calcule de cuburi. Puteţi utiliza funcţii
care se aplică atât dimensiunilor, cât şi cuburilor.
Utilizând editorul de calcule, puteţi vizualiza ce calcule sunt aplicate unei celule selectata şi
modifica precedenţa calculelor sau regulilor de pe cub. Puteţi utiliza Editorul de reguli pentru
a modifica ordinea blocului de reguli care este asociat cu calculul de cub.
Următoarele sunt câteva dintre beneficiile construirii de calcule de cub:
v Obţinere date de la alte cuburi pentru a construi expresia de calcul.
De exemplu, puteţi utiliza atribute care există dimensiune diferită de cea unde este definit
calculul.
v Aplicare calcule la frunza nivelurilor consolidate.
v Aplicare calcule la elemente şir.
v Referenţiere atribute element.
v Utilizare funcţii TM1 standard pentru nivel frunză şi nivel consolidat
Pentru informaţii despre funcţii TM1, vedeţi Ghidul de referinţă IBM Cognos TM1.
Reţineţi următoarele considerente când scrieţi calcule:
v Dacă utilizaţi un număr care este mai mare decât zero dar mai mic decât unu, prefixaţi
numărul cu un zero la început. De exemplu, 0.10.
v Utilizaţi ghilimele singulare şi paranteze drepte în jurul numelor de atribute. De exemplu,
['item_name']. v
v Puteţi utiliza atât litere mici, cât şi majuscule. Sintaxa nu este sensibilă la majuscule.
v Şirul de expresie trebuie să înceapă cu semnul egal (=).
v Regulile sunt generate automat când creaţi un calcul de cub. Feeder-ele vor fi generate de
asemenea dacă proprietatea de server ‘Generare feeder-e automat’ este setată la Toate
regulile sau la Doar reguli generate automat.

Domeniu de calcul
Următoarele reprezintă domeniul sau extensia la care este aplicat un calcul:
v Pentru o anumită celulă
v Pentru un anumit membru de dimensiune
v Pentru referinţe la o celulă sau celule din alt cub
v Pentru o anumită felie n-dimensională
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Domeniul de calcul este dedus din selecţia din cub sau vizualizarea cub. Când creaţi un calcul,
sunt incluse doar dimensiunile coloană şi rând. Calculul se aplică tuturor membrilor de pe
orice dimensiuni de context. Dacă sunt selectaţi toţi membrii fie ai dimensiunii coloană, fie
rând, calculul se aplică tuturor membrilor dimensiunii. Dimensiunea nu este inclusă în
contextul sau numele de calcul implicit.
Modelatorul poate modifica domeniul de selecţie adăugând, înlăturând şi modificând selecţii
de membru pentru o dimensiune în unul dintre modurile următoare:
v Utilizaţi zona de context dimensiune din editorul de calcule
v Adăugaţi sau înlăturaţi dimensiunile trăgându-le la sau de la zona de context a cubului
părinte.

Retenţie de calcule de cub
Calculele de cub şi datele îşi menţin integritatea chiar şi când adăugaţi sau înlăturaţi o
dimensiune din cubul în care creaţi calcule. Totuşi, trebuie să vă asiguraţi că ajustaţi legăturile
la noua dimensiune, dacă a fost adăugată una. Această retenţie este utilă în special când vă
restructuraţi cuburile pentru a vă acomoda cu noile cerinţe de activitate.

Crearea unui calcul cub
Pentru a crea un calcul de cub, combinaţi operatori, funcţii, atribute şi valori, cum ar fi şiruri
text şi numere, într-o expresie care se evaluează la o singură valoare.

Despre acest task
Formulele pentru articolele de date calculate pot fi simple sau complexe. Formulele simple
conţin o combinaţie de alţi membri de dimensiune, constante numerice şi operatori aritmetici.
Formulele complexe pot include aceste elemente şi funcţii dar şi legături către alte date cub.
Atunci când adăugau un articol date calculate la cub, devine un element al dimensiunii.
Feeder-ele sunt generate automat când creaţi un calcul pentru a se asigură că toate valorile
derivate din reguli se consolidează corect. Pentru a genera automat feedere, trebuie să setaţi
proprietatea Generare automată feeder la yes pentru serverul TM1.
Dacă dimensiunea pe care o selectaţi ca o constantă include atribute definite de utilizator,
puteţi utiliza atributele, cum ar fi Product Type, ca elemente în expresia dumneavoastră. Nu
sunt afişate atribute definited de sistem, cum ar fi calcule la nivel frunză sau atribute de
calcule la nivel consolidat pentru o dimensiune le calcul. Un atribut de dimensiune care este
referenţiat într-un calcul de cub înseamnă că este o referinţă la valorile acelui atribut pentru
toţi membrii dimensiunii. Putei de asemenea să faceţi referinţă la mambrii din dimensiuni
diferite ale cubului.

Procedură
1. În panoul Design model, expandaţi folderul Cuburi şi deschideţi cubul sau vizualizarea la
care doriţi să adăugaţi un calcul.
2. Faceţi clic dreapta pe celulă sau pe intervalul de celule unde vreţi să calculaţi o valoare şi
faceţi clic pe Creare calcul cub.
Un exemple de interval este venitul pentru Actuals şi Budget de-a lungul a patru trimestre
fiscale.
Când selectaţi o coloană, editorul de calcule presupune aplicarea calculului pentru fiecare
dimensiune. Totuşi, puteţi crea calcule care se aplică unei dimensiuni filtrate pe un anumit
atribut.
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3. În câmpul Introduceţi un nume pentru calculul de cub, introduceţi un nume sugestiv
pentru calcul, astfel încât să-l identificaţi atunci când faceţi clic pe celule în vizualizarea
de cub şi faceţi clic pe OK.
Numele implicit este numele cubului, dimensiunea pe rând, membrul rând, dimensiunea
pe coloană şi membrul coloană. Selecţia de membri dimensiune în zona de context este
exclusă.
4. În editorul de calcul, asiguraţi-vă că membrii selectaţi sunt afişaţi în zona de context şi
alegeţi tipul de expresie pe care doriţi să-l creaţi:
v Pentru a evalua expresia la nivel frunză, sub Expresie, faceţi clic pe fila Expresie la
nivel frunză.
v Pentru a evalua expresia la nivel consolidat, sub Expresie, faceşi clic pe fila Expresie
la nivel consolidat.
Notă: Pentru a utiliza aceeaşi expresie pentru ambele expresii de nivel frunză şi
consolidat, selectaţi caseta de bifare Use the same expression for leaf and
consolidated .
v Pentru a returna o valoare şir, sub Expresie, faceţi clic pe fila Expresie şir.
Notă: Dacă zona ţintă a calculului include şi elemente numerice şi elemente şir,
expresia şir se aplică doar celulelor incluse în domeniul de calcul care esre formatat ca
şir. Pentru a returna o valoare şir, zona context trebuie să conţină nişte celule formatate
şir.
5. În caseta Expresie, tastaţi formula care defineşte articolul calculat. Pentru a crea formula,
puteţi utiliza o combinaţie a următoarelor elemente:
Scop

Acţiune

Inseraţi un element dimensiune

Faceţi clic pe fila Termeni.
Toate dimensiunile cubului sunt afişate într-un
arbore. Dacă există o ierarhie, dimensiunile din
cub sau vizualizare sunt afişate ierarhic în arbore.
Trageţi un membru de dimensiune îna caseta
Expresie pentru a-l include în expresia formulei.
Membrii sunt afişaţi ca membri complet calificaţi.
Dacă numele include un spaţiu între caracter, este
încadrat între paranteze.
Notă: Nu puteţi trage o dimensiune şi toţi
membrii săi în caseta Expresie. Trebuie să
introduceţi manual dimensiunea încadrând-o între
paranteze drepte. De exemplu, pentru a include o
dimensiune denumită Region, trebuie să
introduceţi [Region].
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Scop

Acţiune

Adunare, scădere, înmulţire sau împărţire
valori

Faceţi clic pe fila Simple.
La Tip operaţiune, selectaţi Aritmetic.
IBM Cognos TM1 evaluează operatori aritmetici
în următoarea ordine:
1. Exponenţiator
2. Înmulţire
3. Împărţire
4. Adunare
5. Scădere
Trebuie să folosiţi paranteze pentru a forţa o
anumită ordine de evaluare. Expresia 2*3+4
produce acelaşi rezultat cu (2*3)+4 deoarece
înmultirea are precedenţă.

Inserare medie timp sau medie ponderată

Faceţi clic pe fila Simple.
Sub Operation type, selectaţi Average

Inserare funcţie TM1 încorporată

Faceţi clic pe fila Funcţii.
Trageţi funcţia în caseta Expresie pentru a o
include în expresia formulei.
Este afişată o descriere scurtă a fiecărei funcţii pe
fila Sugestii din panoul Suport editare puternică.
Pentru o explicaţie completă a variatelor funcţii,
consultaţi Ghidul de referinţe IBM Cognos TM1.

Inserare articol de date din alt cub

Faceţi clic pe fila Termeni.
Puteţi să selectaţi o legătură sau să creaţi o
legătură pentru a importa valoarea.
v Pentru a alege o legătură, expandaţi folderul
Valori importate.
v Pentru a crea o legătură, faceţi clic pe Import
termeni.

6. Pentru a utiliza atribute şir sau numerice într-o expresie condiţională, cum ar fi
IF-THEN-ELSE, pe fila Termeni, expandaţi folderul Atribute sub dimensiune şi trageţi
membrul atribut în caseta Expresie.
7. Când aţi terminat, puteţi alege să vizualizaţi rezultatele sau să salvaţi calculul.
v Pentru a aplica modificările şi vizualiza rezultatele calculului, faceţi clic pe Aplicare.
v Pentru a salva calculul şi a închide editorul de calcule, faceţi clic pe OK.

Rezultate
Notă: Pentru a şterge un calcul, faceţi clic dreapta pe celulă sau intervalul de celule şi apoi
faceţi clic pe Ştergere calcul cub > Ştergere calcul: nume_calcul.
Operaţii înrudite:
“Modificarea contextului unui calcul de cub” la pagina 54
Puteţi modifica una sau mai multe dimensiuni pentru a vă concentra rapid calculul cubului pe
o anumită zonă a datelor. Filtraţi contextul pentru a controla domeniul calculului cubului în
cadrul cubului.
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“Crearea unui calcul de cub care face referire la date din alte cuburi”
Pentru a vă defini calculul de cub, puteţi face referire la date care există în alt cub prin crearea
unei legături la cubul ţintă.

Crearea unui calcul de cub care face referire la date din alte
cuburi
Pentru a vă defini calculul de cub, puteţi face referire la date care există în alt cub prin crearea
unei legături la cubul ţintă.

Despre acest task
Similar cu regulile de cub, puteţi utiliza date dintr-un cub pentru a crea calcule în alt cub. De
exemplu, puteţi extrage datele vânzărilor într-un cub care conţine informaţiile Profit şi
Pierdere.
Să presupunem că vreţi să calculaţi venitul care este bazat pe formula de preţ ori număr de
unităţi. Datele pentru preţuri se află într-un cub care nu este cubul în care creaţi calculul; mai
degrabă, datele se află în cubul ţintă care conţine informaţiile de preţ. Pentru a referenţia
datele externe, trebuie să le importaţi prin crearea unei legături la la cubul Price.
Când creaţi o legătură în editorul de calcule, este implementată ca regulă. Când o legătură este
implementată ca regulă, calculul este stocat exclusiv în cubul sursă, dar este utilizat şi afişat în
cubul ţintă după cum este necesar. Dacă datele referite în calcul se modifică în cubul sursă,
modificările sunt reflectate automat în cubul ţintă. Totuşi, deoarece datele sunt stocate în
cubul sursă, toate editările la valorile de date trebuie să apară în cubul sursă. Nu puteţi edita
valori de date care sunt afişate în cuburi ţintă prin legături de reguli.

Procedură
1. În panoul Design model, expandaţi folderul Cuburi şi deschideţi vizualizarea cub în
care vreţi să adăugaţi un calcul.
2. Faceţi clic dreapta pe celulă sau pe intervalul de celule unde vreţi să calculaţi o valoare
şi faceţi clic pe Creare calcul cub.
Un exemplu de interval este venitul pentru Actuals şi Budget de-a lungul a patru
trimestre fiscale.
3. În câmpul Introduceţi un nume pentru calculul de cub, introduceţi un nume cu sens
pentru calculul dumneavoastră, astfel încât să-l puteţi identifica mai târziu, şi faceţi clic
pe OK.
Numele implicit este numele cubului, dimensiunea pe rând, membrul rând, dimensiunea
pe coloană şi membrul coloană. Selecţia de membri dimensiune în zona de context este
exclusă.
4. În editorul de calcule, alegeţi tipul de expresie pe care vreţi să o creaţi:
v Pentru a evalua expresia la nivel de frunză, sub Expresie, faceţi clic pe fila Expresie
la nivel de frunză.
v Pentru a evalua expresia pe rezultate agregate, sub Expresie, faceţi clic pe fila
Expresie la nivel consolidat.
Notă: Pentru a utiliza aceeaşi expresie pentru ambele expresii de nivel frunză şi
consolidat, selectaţi caseta de bifare Use the same expression for leaf and
consolidated .
v Pentru a returna o valoare şir, sub Expresie, faceţi clic pe fila String expression.
Notă: Pentru a returna o valoare şir, zona de context trebuie să conţină anumite
celule formatate de şir.
Capitolul 5. Crearea cuburilor
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5. Pe fila Termeni, faceţi clic pe Import termeni.
6. În câmpul Introduceţi un nume pentru calcul, introduceţi un nume descriptiv pentru
legătura de calcul, astfel încât să poată fi identificată cu uşurinţă mai târziu.
În editorul de legătură, specificaţi unde vreţi să utilizaţi datele din legătură prin maparea
datelor externe la membrul de dimensiune din cubul care conţine calculul.
7. În panoul Design model, faceţi clic pe cubul care conţine datele la care vreţi să faceţi
referire în calcul şi plasaţi-l în câmpul Adăugare cub sursă.
Cubul în care este definit calculul este afişat automat ca cub ţintă.
Dacă o dimensiune este utilizată în ambele cuburi, cele două dimensiuni sunt mapate cu
mapări automate între toţi membrii lor dimensiune. Pentru toate celelalte dimensiuni,
trebuie fie să stabiliţi corespondenţă între cubul sursă şi ţintă, fie felie pe membrii
dimensiune selectaţi.
8. Opţional: Dacă este necesar, stabiliţi corespndenţă între cubul sursă şi ţintă sau felia de
pe membrii dimensiune selectaţi.
9. Când sunteţi mulţumit de mapare, faceţi clic pe OK pentru a salva legătura de calcul.
Legătura este validată pentru a se asigura că sursa legăturii este compatibilă cu domeniul
de calul care este utilizat în cubul ţintă. Această validare se asigură de asemenea că
expresia returnează rezultate valide.
Legătura care conţine datele din cubul extern este afişată în folderul Valori importate
din arborele Termeni.
10. Trageţi legătura în caseta Expresie pentru a o adăuga ca element în formula
dumneavoastră.
11. Când aţi terminat, puteţi alege să vizualizaţi rezultatele sau să salvaţi calculul.
v Pentru a aplica modificările şi vizualiza rezultatele calculului, faceţi clic pe Aplicare.
v Pentru a salva calculul şi închide editorul de calcule, faceţi clic pe OK.

Rezultate
Datele referite din cubul extern sunt afişate în celula sau celulele cubului unde este definit
calculul de cub.
Operaţii înrudite:
“Stabilirea corespondenţei şi dimensiunilor de mapare” la pagina 58
Când creaţi iniţial o legătură şi definiţi un cub sursă şi un cub destinaţie, cuburile sunt
examinate pentru dimensionalitate comună.

Crearea unui calcul de cub într-un cub de control securitate
Puteţi crea calcule de cub împotriva celulelor, elementelor, dimensiunilor sau din cubul de
control securitate subiacent din editorul de securitate.

Despre acest task
Editorul Calcul cub afişează doar fila Expresie şir deoarece celulele din cubul de securitate
pot accepta doar valori şir. O expresie validă este evaluată la o valoare şir din celulă. De
exemplu, puteţi crea o expresie care se evaluează la valoarea None astfel încât securitatea la
nivel de celulă împiedică membrii grupului să vizualizeze conţinuturile celulei.
Securitatea la nivel de celulă se aplică membrilor frunză şi în general nu se aplică
consolidărilor. Totuşi, drepturile de securitate Nimic şi Citire ar putea exista pentru a controla
afişarea sau editarea consolidărilor.
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Procedură
1. În panoul Design model, expandaţi Securitate model, apoi expandaţi CubeSecurity.
2. Faceţi clic dreapta pe cubul la care vreţi să aplicaţi securitatea de nivel de celulă, faceţi
clic pe Configurare securitate > Setare permisii acces > Celule cub.
3. În caseta Creare cub de securitate celulă, selectaţi un subset de dimensiuni pentru a
controla dimensionalitatea securităţii de celulă şi faceţi clic pe OK.
Cubul de securitate celulă este afişat ca o filă în vizualizatorul de obiecte.
4. În editorul de securitate, faceţi clic dreapta pe o celulă sau pe un interval de celule la care
vreţi să aplicaţi privilegiile de acces, apoi faceţi clic pe Creare calcul cub.
5. În câmpul Introduceţi un nume pentru calculul de cub, introduceţi un nume cu sens
pentru calculul dumneavoastră, astfel încât să îl puteţi identifica mai târziu, şi faceţi clic
pe OK.
Numele implicit este numele cubului, dimensiunea pe rând, membrul rând, dimensiunea
pe coloană şi membrul coloană. Selecţia de membri dimensiune în zona de context este
exclusă.
6. În editorul de calcule, asiguraţi-vă că membrii selectaţi sunt afişaţi în zona de context.
7. În caseta Expresie, tastaţi formula care defineşte articolul calculat. Pentru a crea formula,
puteţi utiliza o combinaţie a următoarelor elemente:
Scop

Acţiune

Introduceţi un element de dimensiune

Faceţi clic pe fila Termeni.
Toate dimensiunile cubului sunt afişate într-un
arbore. dacă există o ierarhie, dimensiunile din
cub sau vizualizare sunt afişate ierarhic în arbore.
Trageţi un membru de dimensiune îna caseta
Expresie pentru a-l include în expresia formulei.
Membrii sunt afişaţi ca membri complet calificaţi.
Dacă numele include un spaţiu între caracter, este
încadrat între paranteze.
Notă: Nu puteţi trage o dimensiune şi toţi
membrii săi în caseta Expresie. Trebuie să
introduceţi manual dimensiunea încadrând-o între
paranteze drepte. De exemplu, pentru a include o
dimensiune denumită Region, trebuie să
introduceţi [Region].

Inserare funcţie încorporată

Faceţi clic pe fila Funcţii.
Pentru o listă de funcţii bazate pe text, expandaţi
folderul Text.
Trageţi funcţia în caseta Expresie pentru a o
include în expresia formulei. Utilizaţi funcţii Text
sau Logice pentru a construi expresia condiţională.
Pentru informaţii suplimentare despre funcţii
bazate pe text, vedeţi Ghidul de referinţe IBM
Cognos TM1.

8. Când aţi terminat, alegeţi dacă vreţi să vizualizaţi rezultatele sau să salvaţi calculul.
v Pentru a aplica modificările şi vizualiza rezultatele calculului, faceţi clic pe Aplicare.
v Pentru a salva calculul şi închide editorul de calcule, faceţi clic pe OK.
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Rezultate
Membrii grupului pot accesa celulele în conformitate cu securitatea de celulă pe care aţi
alocat-o ca rezultat al calculului de cub.
Concepte înrudite:
“Accesul şi securitatea datelor” la pagina 84
Puteţi îmbunătăţi sau restricţiona accesul pentru un grup de utilizatori pentru cuburi,
dimensiuni, proces, sarcini şi membri individuali.

Modificarea contextului unui calcul de cub
Puteţi modifica una sau mai multe dimensiuni pentru a vă concentra rapid calculul cubului pe
o anumită zonă a datelor. Filtraţi contextul pentru a controla domeniul calculului cubului în
cadrul cubului.

Despre acest task
Puteţi modifica contextul pentru un calcul într-unul sau mai multe din modurile următoare:
v Adăugaţi dimensiuni la zona de context a Cube Viewer.
v Modificaţi membrii dimensiunii în filtrele de context ale editorului de calcule de cub.

Procedură
1. Pentru a modifica domeniul calculului, finalizaţi următorii paşi:
a. În zona context a editorului Cube Calculation, apăsaţi pe săgeata în jos pentru
dimensiunea selectată, şi faceţi clic pe selecţia Editare membru.
b. În caseta de dialog Selectare domeniu pentru membru dimensiune, alegeţi să
înlăturaţi sau să adăugaţi un membru de dimensiune sau un subset, curăţându-i sau
selectându-i caseta de bifare.
c. Opţional: Pentru a înlătura domeniul, faceţi clic dreapta pe filtrul de context al
dimensiunii şi faceţi clic pe Înlăturare.
Notă: Dacă înlăturaţi toate dimensiunile din zona de context a editorului de calcule
de cub, calculul se aplică tuturor celulelor cubului.
2. Pentru a adăuga membri de dimensiune la domeniul dumneavoastră, finalizaţi unul din
următorii paşi:
v Trageţi dimensiunea din panoul Design model în zona de context a editorului de
calcule de cub şi selectaţi membrii de care aveţi nevoie.
Niciunul dintre membrii dimensiune nu este selectat în caseta Selectare domeniu
pentru membru dimensiune deoarece aţi adăugat o dimensiune care nu este în
vizualizarea cub. Trebuie să adăugaţi manual membrii selectând casetele de bifare.
v Trageţi dimensiunea din zona de context a cubului sau a vizualizării în zona de context
a editorului de calcule de cub.
Se adaugă o nouă dimensiune de context la zona de context a editorului.

Modificarea calculelor cubului
Puteţi modifica formula unui calcul de cub oricând din vizualizatorul cubului.

Procedură
1. În panoul Design model, expandaţi folderul Cuburi şi deschideţi cubul sau vizualizarea
care conţine calculul pe care doriţi să-l modificaţi.
2. Faceţi clic dreapta pe celulă sau intervalul de celule şi faceţi clic pe Deschidere calcul
cub > Deschidere calcul: nume_calcul.
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Indiciu: Treceţi cursorul peste celule pentru a determina dacă celula este calculată.
Expresia formulei este afişată în editorul Calcul cub.
3. Faceţi modificările necesare.
4. Când terminaţi, alegeţi dacă doriţi să vedeţi rezultatele sau să salvaţi calculul.
v Pentru a aplica modificările şi pentru a vizualiza rezultatele calculului, faceţi clic pe
Aplicare.
v Pentru a salva calculul şi pentru a închide editorul de calcule, faceţi clic pe OK.
Operaţii înrudite:
“Crearea unui calcul cub” la pagina 48
Pentru a crea un calcul de cub, combinaţi operatori, funcţii, atribute şi valori, cum ar fi şiruri
text şi numere, într-o expresie care se evaluează la o singură valoare.
“Crearea unui calcul de cub care face referire la date din alte cuburi” la pagina 51
Pentru a vă defini calculul de cub, puteţi face referire la date care există în alt cub prin crearea
unei legături la cubul ţintă.
“Modificarea contextului unui calcul de cub” la pagina 54
Puteţi modifica una sau mai multe dimensiuni pentru a vă concentra rapid calculul cubului pe
o anumită zonă a datelor. Filtraţi contextul pentru a controla domeniul calculului cubului în
cadrul cubului.

Capitolul 5. Crearea cuburilor
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Capitolul 6. Crearea legăturilor
Legăturile stabilesc o relaţie care mută date dintr-un cub în altul.
Când creaţi o legătură, definiţi cubul sursă de unde vin datele şi cubul ţintă care primeşte
valorile datelor.
Legăturile pot fi implementate fie ca reguli sau ca procese. Când o legătură este implementată
ca regulă, datele sunt stocate exclusiv în cubul sursă, dar sunt folosite şi afişate în cubul ţintă
cum este cerut. Dacă datele se modifică în cubul sursă, modificările sunt reflectate automat în
cubul ţintă. Totuşi, deoarece datele sunt stocate doar în cubul sursă, toate editările valorilor
datelor trebuie să aibă loc în cubul sursă; nu puteţi edita valorile datelor care sunt afişate în
cuburi ţintă prin legături reguli.
Când o legătură este implementată ca proces, datele din cubul sursă sunt copiate în cubul
ţintă. După ce copiaţi datele din cubul sursă în cubul ţintă rulând procesul, nu mai există nicio
conexiune între cele două cuburi. Puteţi edita liberi datele fie din cubul sursă fie din cubul
ţintă.
Concepte înrudite:
“Legarea cuburilor” la pagina 15
Panoul Design model vă oferă opţiunea de a crea legături pentru a muta date între cuburi.

Specificarea cuburilor sursă şi destinaţie
Pentru a crea o legătură, trebuie să specificaţi atât cubul sursă din care îşi au originea datele,
cât şi cubul ţintă care este destinaţia pentru date.

Procedură
1. În panoul Design model, faceţi clic dreapta pe folderul Legături şi apoi clic pe Nou >
Legătură
2. Introduceţi un nume pentru noua legătură, şi apoi faceţi clic pe OK. Este o idee bună
pentru a aloca un nume descriptiv unei legături. De exemplu, dacă legătura mută date de
la un cub sursă numit Price către un cub ţintă numit Sales, numiţi legătura Price to Sales.
Panoul principal afişează două controale: Adăugare cub sursă şi Adăugare cub ţintă.
3. Setaţi cubul sursă efectuând una dintre acţiunile următoare:
v În panoul Design model, faceţi clic pe cubul sursă şi plasaţi-l la eticheta Adăugare cub
sursă.
v Faceţi clic dreapta pe cubul sursă şi apoi clic pe Adăugare cub către sursa legătură,
<nume_legătură>.
4. Setaţi cubul ţintă efectuând una dintre acţiunile următoare:
v În panoul Design model, faceţi clic pe cubul ţintă şi plasaţi-l la eticheta Adăugare cub
ţintă.
v Faceţi clic dreapta pe cubul sursă şi apoi clic pe Adăugare cub către ţinta legăturii,
<nume_legătură>.
5. Faceţi clic pe Salvare pentru a salva definirea legăturii până în acest punct. Definiţia
legăturii nu trebuie să fie completă pentru a fi salvată, dar trebuie să fie validă. Dacă
definiţia legăturii nu este validă, pictograma de legătură se afişează ca roşie
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Stabilirea corespondenţei şi dimensiunilor de mapare
Când creaţi iniţial o legătură şi definiţi un cub sursă şi un cub destinaţie, cuburile sunt
examinate pentru dimensionalitate comună.
Dacă o dimensiune este utilizată în ambele cuburi, cele două dimensiuni sunt mapate cu
mapări automate între toţi membrii lor dimensiune. Pentru toate celelalte dimensiuni, trebuie
fie să stabiliţi corespondenţă între cubul sursă şi ţintă, fie felie pe membrii dimensiune
selectaţi.

Procedură
1. Revedeţi atât cubul sursă cât şi pe cel ţintă şi hotărâţi care dimensiuni corespund
celorlalte. De asemenea determinaţi care dimensiuni nu vor avea o corespondenţă, dar vor
fi mai degrabă feliate pe unul sau mai mulţi membri.
2. Pentru dimensiunile pentru care doriţi să stabiliţi corespondenţă:
a. Faceţi clic pe o dimensiune din cubul sursă.
b. Ctrl+click dimensiunea corespunzătoare în cubul ţintă.
3. Selectaţi tipul de mapare care se aplică corespondenţei dimensiunii, Automat sau
Manual.
Dacă alegeţi Automat, mapările sunt create automat între membrii denumiţi identic,
aceştia fiind afişaţi în panoul Mapări din fila Legături. Dimensiuni care sunt mapate
automat sunt indicate printr-o linie solidă care se termină într-un triunghi punctat în fila
Legătură.
Dacă alegeţi Manual, trebuie să creaţi mapări între membrii din dimensiunea sursă şi
dimensiunea ţintă. Dimensiunile care sunt mapate manual sunt indicate printr-o linie
verde care se termină cu un punct diamant în fila Legătură.
Dacă nu alegeţi un tip de mapare, este aplicată o mapare Generică la corespondenţă. O
mapare generală este unplaceholder; permite potrivirea dimensiunii sursă cu o dimensiune
ţintă corespunzătoare în timp ce lucraţi la definirea legăturii. Totuşi, până fie maparea
Automată sau Manuală este definită pentru corespondenţă, iar corespondenţa este
considerată incompletă fie legătura este invalidă.
Este posibil să identificaţi iniţial o mapare ca Automată pentru a simplifica crearea
corespondenţelor, şi apoi să convertiţi maparea la manual. Făcând acest lucru, puteţi
identifica rapid toate corespondenţele Mapării automate, apoi convertiţi maparea la
Manual şi reţineţi doar corespondenţele necesare. Pentru a converti maparea automată în
mapare manuală, faceţi clic pe mapare, şi apoi faceţi clic pe Conversie la mapare
manuală.
În general, Maparea automată ar trebui să fie folosită pentru corespondeţe cu mai mulţi
membri, deoarece este mai eficient. Folosind Maparea manuală pentru corespondenţa cu
mai mulţi membri poate duce la
4. Pentru a mapa manual membrii între dimensiunile sursă şi ţintă, finalizaţi acţiunile
următoare:
a. Faceţi clic pe un membru în lista Membri de sub cubul sursă.
b. Ctrl+clic pe membrul pe care doriţi să-l mapaţi în lista Membri sub cubul ţintă.
Puteţi de asemenea să faceţi clic pe un membru din lista Membri din cubul sursă şi
plasaţi-l la membrul dorit din lista Membri din cubul ţintă.
Puteţi mapa cât de mulţi sau cât de puţini membri doriţi între dimensiunile sursă şi
ţintă, dacă cel puţin un membru din dimensiunea sursă este mapat la un membru din
dimensiunea ţintă. Puteţi de asemenea mapa un singur membru în dimensiunea sursă
la mai mulţi membrii din dimensiunea ţintă. Panoul Mapare al filei Legătură afişează
toate mapările pe care le creaţi.
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Este de asemenea posibil să copiaţi mapări pereche existente de la foaia de calcul sau
de la fişierul text direct în panoul Mapare. De exemplu, dacă aveţi o foaie de calcul cu
mapări setate în coloane adiacente, puteţi copia mapările din foaia de calcul şi să le
lipiţi direct în panoul Mapări. În acelaşi fel, puteţi copia mapări de la un fişier
delimitat filă şi să le lipiţi la panoul Mapări. Trebuie să lipiţi mapări pereche în panoul
de Mapare; nu puteţi lipi o singură coloană de membri în panou.
c. Dacă faceţi o greşeală şi doriţi să ştergeţi maparea, selectaţi maparea în panoul
Mapare şi faceţi clic pe Înlăturare mapare membru selectat .
Atunci când maparea manuală a fost finalizată, sunt indicate corespondenţele
dimensiunii cu mapare manuală printr-o linie verde compactă care se termină cu un
punct diamant în fila Legătură.
5. Pentru fiecare dimensiune care nu are o corespondenţă şi mapare, trebuie să specificaţi
membrul sau membrii pentru a fi feliaţi:
a. Faceţi clic pe numele dimensiunii în lista Dimensiuni.
b. Faceţi clic pe membrul sau membrii pe care doriţi să îi feliaţi în lista Membri.
Dacă feliaţi pe membri multipli într-o dimensiune sursă, datele pentru acei membrii
sunt însumate înainte de a fi mutate la cubul ţintă. Puteţi face clic pe Selectare toate
din capul listei Membri pentru a selecta toate nodurile frunzei în dimensiunea sursă.
Totuşi, dacă dimensiunea sursă include o consolidare unică la nivel superior, este mai
eficient să feliaţi pe acea unică consolidare decât să rezumaţi toate nodurile frunză din
dimensiune.
Dacă feliaţi pe membri multipli într-o dimensiune ţintă, fiecare membru selectat
primeşte datele care sunt mutate de la cubul sursă. Puteţi apăsa pe Selectare toate din
partea de sus a listei Membri pentru a selecta toate nodurile din dimensiunea ţintă,
dar atunci când sunt selectate noduri frunză multiple în dimensiunea ţintă, nu se aplică
suma nodurilor deoarece nu puteţi scrie date pe o consolidare.
6. Faceţi clic pe Salvare pentru a salva progresele făcute.

Rezultate
Dacă creaţi o legătură care foloseşte mai multe mapări manuale sau are dimensiuni ţintă care
sunt nemapate dar împărţite pe felii la mai mulţi membri, Performance Modeler poate genera
feedere lungi. Într-un caz extrem, Serverul TM1 e posibil să nu poată să proceseze volumul de
feedere care sunt generate de Performance Modeler. Pentru a evita o situaţie în care serverunt
nu poate procesa feedere, atunci când Performance Modeler compilează un feeder care ar rula
mai mult de 1000 de linii, pune în loc următorul comentariu în şirul: WARNING: Unable to
create feeder it would produce too many lines.
Atunci când întâlniţi o situaţie în care o legătură generează un volum foarte mare de feedere,
ar trebui să reconfiguraţi legătura sau să setaţi proprietatea Generare feeders? pentru legătură
la Nu.

Secţionarea în felii după membrii dimensiunii
Când s-a stabilit o corespondenţă între dimensiunile unei surse şi ale unei ţinte, atunci unii sau
toţi membrii acelor dimensiuni trebuie să fie mapaţi unii către ceilalţi. Totuşi, dacă o
dimensiune dintr-un cub nu corespunde niciunei dimensiuni din alt cub, ea trebuie să fie
feliată prin selectarea unuia sau mai multor membri.
De exemplu, consideraţi un cub cu o dimensiune Versions care include membrii Actual şi
Budget. Există două seturi de valori în cub, unul pentru venitul Actual, unul pentru venitul
Budgeted. Secţionarea în felii va avea un efect diferit dacă dimensiunea Versions este în cubul
sursă sau în cubul ţintă.
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Pentru o dimensiune a cubului ţintă, selectarea tuturor membrilor pentru secţionare în felii
cauzează mutarea valorilor de date din sursă la toţi membrii feliaţi. Utilizând exemplul
anterior, dacă dimensiunea Versions este în cubul ţintă, atât Actual cât şi Budget ar primi
acelaşi set de valori. Dacă cubul sursă conţine doar membrii Budget, puteţi dori să feliaţi doar
membrul Budget din cubul ţintă.
Pentru o dimensiune pe cubul ţintă, selectarea tuturor membrilor ca felii duce la însumarea lor
înainte de a fi disponibili cubului ţintă. Utilizând exemplul dimensiunii Versions, selectând
ambele Actual şi Budget vor însuma valorile lor, ceea ce probabil nu este ce s-a dorit. Pe de
altă parte, dacă au existat dimensiuni Product pe cubul sursă fără corespondenţe pe ţintă, s-ar
putea să fie foarte logic să selectaţi toţi membrii Product ca felii.

Întreruperea unei corespondenţe
Puteţi întrerupe o corespondenţă dimensiune existentă. Când este întreruptă o corespondenţă,
atât dimensiunea din cubul sursă cât şi dimensiunea din cubul ţintă devin disponibile pentru
noi definiţii corespondenţă.

Procedură
1. În Editorul legătură, faceţi clic dreapta pe linia care stabileşte corespondenţa dintre o
dimensiune din cubul sursă şi o dimensiune din cubul ţintă.
2. Faceţi clic pe Întrerupere conexiune. Corespondenţa dintre două dimensiuni este
întreruptă. Puteţi utiliza acum orice dimensiune într-o corespondenţă diferită.

Modificarea tipului de mapare
Puteţi modifica un tip de mapare existent pentru o corespondenţă.

Despre acest task
Opţiunile disponibile când modificaţi tipul de mapare pentru o corespondenţă variază în
funcţie de tipul de mapare curent.
v Dacă maparea curentă este Automată, puteţi modifica maparea la Manuală sau Generică.
v Dacă maparea curentă este Manuală, puteţi modifica maparea la Automată sau Generică.
v Dacă maparea curentă este Generică, puteţi modifica maparea la Automată sau Manuală.

Procedură
1. În Editorul legătură, faceţi clic dreapta pe linia care stabileşte corespondenţa dintre o
dimensiune din cubul sursă şi o dimensiune din cubul ţintă.
2. Faceţi clic pe Comută la <tip_nou_mapare>. Dacă modificaţi tipul de mapare în
Automată sau Generică, nu este necesară nicio acţiune ulterioară.
3. Dacă modificaţi tipul de mapare la Manual, finalizaţi procedura de mapare manuală după
cum este descris în “Stabilirea corespondenţei şi dimensiunilor de mapare” la pagina 58.

Setarea tipului de implementare a legăturii
Atunci când creaţi o legătură, trebuie să specificaţi dacă legătura va trebui implementată ca
regulă sau ca proces.

Despre acest task
Atunci când o legătură este implementată ca regulă, datele sunt stocate exclusiv în cubul
sursă, dar sunt folosite şi afişate în cubul ţintă după necesităţi.
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Când o legătură este implementată ca un proces, datele de la cubul sursă sunt copiate la cubul
ţintă după ce procesul este generat şi rulează.

Procedură
1. Dacă este necesar, deschideţi legătura.
2. În fila Proprietăţi, faceţi clic pe eticheta de lângă câmpul Tip implementare legătură.
Această etichetă afişează tipul curent de implementare pentru legătură. Atunci când creaţi
iniţial o legătură, tipul implicit este reguli.
3. Selectaţi una dintre următoarele acţiuni:
v Faceţi clic pe Reguli pentru a implementa legătura ca şi regulă.
v Faceţi clic pe Procese pentru a implementa legătura ca şi proces.
4. Faceţi clic pe Salvare pentru a salva legătura.

Rezultate
Dacă implementaţi legătura ca regulă iar legătura este validă atunci când este salvată, regula
este creată imediat şi este aplicată cubului ţintă.
Dacă alegeţi să implementaţi legătura ca proces, trebuie să generaţi procesul şi să îl rulaţi
pentru a muta datele din cubul sursă către cubul ţintă.

Generarea şi rularea proceselor de legătură
Atunci când implementaţi o legătură ca şi proces, trebuie să generaţi procesul şi să îl rulaţi
pentru a muta datele din cubul sursă către cubul ţintă.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe legătura din panoul Design model şi apoi faceţi clic pe Proces de
generare.
Se generează un nou proces TurboIntegrator şi se salvează pe server. Noul proces este
vizibil în folderul Procese din panoul Design model.
În plus, vizualizările noi cerute de proces sunt create în ambele cuburi sursă şi ţintă.
Vizualizarea în cubul sursă este atribuită cu acelaşi nume ca legătura de la care procesul
este generat, cu (vizualizarea sursă) adăugată la sfârşitul numelui. Vizualizarea în cubul
ţintă este atribuită ca legătura de la care procesul este generat, cu (vizualizarea ţintă)
adăugată la sfârşit. Vizualizarea în cubul ţintă acceptă datele furnizate de vizualizare în
cubul sursă.
2. Faceţi clic dreapta pe proces şi faceţi clic pe Executare Proces.

Modificarea unei legături implementate ca un proces
Dacă modificaţi o legătură care este deja implementată ca un proces, trebuie să regeneraţi
procesul pentru a încorpora editările dumneavoastră.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe legătura modificată în panoul Design model, apoi faceţi clic pe
Generare proces.
2. Faceţi clic pe OK la promptul de suprascriere proces existent.
3. Opţional, faceţi clic dreapta pe noul proces suprascris, apoi faceţi clic pe Executare
proces dacă doriţi să executaţi imediat procesul cu editările dumneavoastră.
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Utilizarea listelor de selecţie ca dimensiuni virtuale în legături
Puteţi utiliza listele de selecţii ca dimensiuni virtuale în legături. În acest fel, puteţi seta o
corespondenţă între o dimensiune reală din cubul sursă sau ţintă şi o dimensiune virtuală listă
de selecţie din cubul opus.

Despre acest task
Când este utilizată o dimensiune virtuală listă de selecţie într-un cub sursă pentru o legătură,
legătura la care se referă este o legătură acumulare. Când este utilizată o dimensiune virtuală
listă de selecţie într-un cub ţintă pentru o legătură, legătura la care se referă este o legătură
căutare.
Dimensiunile virtuale listă de selecţie virtual pot fi utilizate în cubul sursă sau cubul ţintă
pentru o legătură şi dacă este necesar puteţi utiliza mai multe dimensiuni virtuale în cubul
sursă sau cubul ţintă. Nu puteţi, totuşi, utiliza simultan dimensiuni virtuale în cubul sursă şi în
cubul ţintă.

Procedură
1. Definiţi cubul sursă sau ţintă pentru legătură aşa cum este descris în Specificare cuburi
sursă sau ţintă.
2. În lista Dimensiuni pentru cubul sursă sau cubul ţintă, faceţi clic pe dimensiunea care
conţine lista de selecţie pe care doriţi să-o utilizaţi ca o dimensiune virtuală. Lista Membri
pentru dimensiunea selectată afişează membrii dimensiunii. Dacă oricare dintre membrii
are o listă de selecţie asociată cu el, pictograma Listă de selecţie
membrului.

apare lângă numele

3. În lista Membri pentru dimensiunea selectată, faceţi dublu clic pe pictograma Listă de
selecţie pentru lista de selecţie pe care doriţi s-o folosiţi ca dimensiune virtuală. Apare
noua dimensiune virtuală în lista Dimensiuni.
4. Mapări complete care utilizează dimensiunea virtuală a listei de alegeri.

Utilizarea atributelor de dimensiune ca dimensiuni virtuale în legături
Puteţi utiliza liste de selecţii ca dimensiuni virtuale în cubul destinaţie pentru legături. În acest
fel, puteţi seta o corespondenţă între o dimensiune reală din cubul sursă şi o dimensiune
virtuală atribut din cubul ţintă. Când este utilizată o dimensiune virtuală atribut într-un cub
ţintă pentru o legătură, legătura la care se referă este o legătură căutare.

Despre acest task
Puteţi utiliza orice atribut dimensiune text definit de utilizator ca o dimensiune virtuală în
legătura dumneavoastră. Nu puteţi utiliza niciuna dintre tipurile de atribute următoare ca
dimensiuni virtuale:
v atribute generate de sistem
v atribute numerice
v atribute pseudonim
Atunci când un atribut este folosit ca dimensiune virtuală într-o legătură, Performance
Modeler foloseşte o referinţă ATTRS în feeder-ul generat pentru legătură. Drept urmare,
feeder-ul nu va fi reevaluat dacă valorile atributului se modifică. Pentru a reevalua feeder-e
care sunt generate pentru atribute, trebuie să editaţi şi să salvaţi din nou legătura, sau să
folosiţi funcţia CubeProcessFeeders în procesul TurboIntegrator pentru a reprocesa regulile
din cubul ţintă al legăturii.
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Dacă alegeţi să afişaţi o dimensiune virtuală într-o legătură, dar dimensiunea virtuală nu este
folosită în nicio mapare, va fi înlăturată din legătură atunci când aceasta este salvată.

Procedură
1. Definiţi cubul sursă sau ţintă pentru legătură aşa cum este descris în Specificare cuburi
sursă sau ţintă.
2. În lista Dimensiuni pentru cubul ţintă, faceţi clic pe dimensiunea care conţine atributul pe
care doriţi să-l utilizaţi ca o dimensiune virtuală. Lista Membri pentru dimensiunea
selectată afişează membrii dimensiunii.
3. În lista Membri pentru dimensiunea selectată, faceţi clic dreapta pentru regiunea antet
unde apar etichetele Nume şi Felie. Apare o listă a atributelor text definite de utilizator
pentru dimensiune.
4. Faceţi clic pe atributul pe care doriţi să-l utilizaţi ca dimensiune virtuală în legătura
dumneavoastră. Apare noua dimensiune virtuală în lista Dimensiuni, utilizând convenţia
de numire nume_dimensiune [nume_atribut].
5. Mapări complete care utilizează dimensiunea virtuală a atributului. Orice mapare între o
dimensiune sursă şi o dimensiune ţintă atribut virtuală trebuie să fie implementată ca o
mapare automată.

Crearea legăturilor interne
O legătură internă mută datele dintre membri într-un singur cub. Într-o legătură internă, cubul
sursă şi cubul ţintă sunt acelaşi cub.

Despre acest task
Legăturile interne sunt utile pentru mutarea datelor de la o perioadă de timp la alta. De
exemplu, s-ar putea să doriţi să mutaţi o balanţă de închidere pentru o perioadă de timp la o
balanţă deschidere pentru perioada de timp următoare.

Procedură
1. Setaţi ambele cuburi sursă şi ţintă ca un cub în care doriţi să mutaţi datele, aşa cum este
descris în “Specificarea cuburilor sursă şi destinaţie” la pagina 57 Deoarece cuburile sursă
şi ţintă sunt aceleaşi, mapările automate sunt create pentru toate corespondenţele
dimensiune.
2. Pentru dimensiunea în care doriţi să mutaţi datele dintre membri, întrerupeţi
corespondenţa.
3. Mapaţi manual membrii între care doriţi să mutaţi datele.

Crearea de obiecte drill-through în legături
Puteţi activa aptitudinile drill-through dintr-o legătură care permite utilizatorilor să facă clic
într-o vizualizare cub şi să facă drill-through până la datele înrudite, oferind mai multe
informaţii sau contexte celulei.
Aptitudinile drill-through se bazează pe procese şi reguli pentru a defini şi afişa datele
înrudite. Performance Modeler poate genera automat aceste obiecte drill-through necesare.
Pentru o descriere a conceptului drill-through, consultaţi Ghidul dezvoltatorului IBM Cognos
TM1.

Procedură
1. În panoul Proprietăţi pentru legătură, setaţi Generate drill through objects property la
Yes.
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2. Faceţi clic pe More şi apoi pe proprietatea Drill through options. Se deschide caseta de
dialog Drill options.
3. Introduceţi un Nume proces Drill. Acest nume este vizibil pentru utilizatori atunci când
folosesc opţiunea Drill în Cognos Insight or TM1 Application Web.
4. COnfiguraţi vizualizarea care se va deschide atunci când drill-through este executat
mutând dimensiuni către orientarea dorită. Pentru a muta o dimensiune, faceţi clic pe
dimensiune apoi faceţi clic pe Mutare în sus sau pe Mutareîn jos.
5. Apăsaţi OK.

Adăugarea unui proces drill-through la o aplicaţie
Trebuie să adăugaţi un proces drill-through la o aplicaţie înainte ca utilizatorii să poată utiliza
procesul pentru a face drill la datele asociate.

Procedură
1. Deschideţi fila Design aplicaţie .
2. Faceţi clic pe butonul Acţiuni şi activaţi Afişare obiecte de control.
3. În panoul Obiecte TM1, faceţi clic pe Obiecte de control, apoi Procese.
4. Faceţi clic pe procesul drill-through, apoi trageţi procesul la folderul Proces Drill din
panoul Design.
5. Alocaţi drepturi pentru procesul drill-through.
6. Salvaţi şi livraţi din nou aplicaţia.

Rezultate
Utilizatorii care vizualizează date în Cognos Insight sau TM1 Application Web pot utiliza
opţiunea Drill dintr-o celulă asociată pentru a face drill-through la o vizualizare detaliată.

Validarea legăturii
Legăturile sunt validate în mod continuu. În timp ce creaţi o legătură, valabilitatea este
verificată în timp ce avansaţi prin paşii necesari pentru a defini legătura. Similar, orice
modificări ale obiectelor de care este dependentă o legătură va declanşa o verificare a validării
legăturii.
Când un cub este identificat ca nefiind valid, pictograma de legătură din panoul Design model
este actualizată pentru a reflecta starea legăturii

.

În plus, orice avertismente sau erori de validare sunt raportate în proprietatea Erori de validare
pentru legătură.
Trebuie să corectaţi toate avertismentele şi erorile înainte ca legătura să poată fi utilizată.

Repararea legăturilor
Dacă o legătură devine nevalidă datorită ştergerii sau modificării oricărui obiect de care
depinde legătura, puteţi utiliza această metodă pentru a repara automat legătura.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe legătura din panoul Design model.
2. Faceţi clic pe Reparare legătură.
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Rezultate
Legătura este reparată la extensia maximă posibilă. Toate referinţele la obiectele şterse sunt
înlăturate de la legătură, dar s-ar putea să trebuiască să remapaţi manual unele dimensiuni sau
altfel să modificaţi legătura pentru a restaura validitatea sa.

Proprietăţile legăturii
Panoul Proprietăţi afişează proprietăţile pentru o legătură.
Cele mai multe proprietăţi sunt numai citire. Adică, ele raportează valorile proprietăţii, dar ele
nu pot fi editate direct în panoul Proprietăţi.
Tabela 3. Proprietăţi legătură
Proprietate

Descriere

Nume

Numele legăturii.

Tip de legătură

Tipul legăturii. Există trei valori posibile ale Tipului de legătură.
v Implicită - O legătură cu corespondenţe şi mapări cu dimensiune
normală.
v Căutare - O legătură care utilizează dimensiuni virtuale bazate fie
pe liste de selecţie fie pe atribute în cubul ţintă.
v Acumulare - O legătură care utilizează dimensiuni virtuale bazate
pe liste de selecţie în cubul sursă.

Proprietar securitate

Proprietarul este cel care editează curent dimensiunea sau legătura.

Cub sursă

Cubul care furnizează datele pentru legătură. Aceasta este o
proprietate pe care se poate face clic; faceţi clic pe numele cubului
sursă pentru a deschide cubul.

Cub ţintă

Cubul care primeşte datele de la legătură. Aceasta este o proprietate
pe care se poate face clic; faceţi clic pe numele cubului destinaţie
pentru a deschide cubul.

Corespondenţe

Indică numărul de corespondenţe definite pentru legătură. Fiecare
corespondenţă este menţionată secvenţial.

Tip de implementare legătură

Setaţi această proprietate pentru a determina dacă legătura
dumneavoastră este implementată ca o regulă sau ca un proces, aşa
cum este descris în “Setarea tipului de implementare a legăturii” la
pagina 60.

Generaţi feeder-e?

Indică dacă ar trebuie generate feeder-e pentru o legătură
implementată ca o regulă. Selectaţi Da pentru a genera feeder-e, Nu
pentru a crea legătura fără feeder-e.

Generaţi obiecte drill through?

Indică dacă ar trebuie să fie generate procese şi reguli drill through
pentru legătură.
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Tabela 3. Proprietăţi legătură (continuare)
Proprietate

Descriere

Erori validare

Indică numărul de avertismente sau erori de validare prezente în
legătură, cu fiecare avertisment sau eroare menţionat secvenţial.
Avertismentele indică probleme care pot fi adresate prin realizarea
acţiunilor direct în definiţia legăturii. De exemplu, un avertisment
poate indica faptul că nu aţi mapat sau feliat o dimensiune
particulară. Pentru a rezolva acest avertisment, puteţi mapa sau felia
dimensiunea în editorul legăturii.
Erorile indică problemele care nu pot fi adresate în editorul legăturii.
Pentru a rezolva erorile, trebuie să reparaţi legătura.
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Capitolul 7. Localizarea modelului dumneavoastră
IBM Cognos TM1 furnizează un mecanism pentru a localiza obiecte pe serverul
dumneavoastră TM1, astfel încât utilizatorii să poată vizualiza numele de obiecte în limba lor
curentă fără să fie nevoie de nicio configurare.
Localizarea în Cognos TM1 este realizată prin atributul Subtitlu, care vă lasă să atribuiţi nume
localizate oricărui cub, dimensiune, element sau atribut de element pe serverul TM1. Puteţi
atribui valori atributului Subtitlu pentru toate limbile suportate în TM1, care corespund
elementelor din dimensiunea de control }Cultures.
Când un utilizator porneşte oricare dintre clienţii TM1 care suportă localizarea, numele de
obiecte afişează valoarea atributului Subtitlu pentru limba asociată cu limba (locale) curentă a
utilizatorilor, fără să necesite nicio configurare.
Următorii clienţi TM1 suportă localizarea:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
TM1 Web şi TM1 Application Web utilizează setarea de limbă a browser-ului curent pentru a
determina limba de afişare.
Cognos Insight şi Cognos Analysis for Microsoft Excel utilizează setarea Windows Location
pentru a determina limba de afişare.
Notă: IBM Cognos Performance Modeler poate afişa opţional nume localizate sau nume
invariante pentru obiectele de pe TM1 Server. Un nume invariant este numele atribuit unui
obiect la crearea iniţială. Pentru a afişa nume localizate, faceţi clic dreapta pe rădăcina de pe
panoul Design model, apoi faceţi clic pe Afişare subtitluri. Pentru a afişa nume invariante,
faceţi clic dreapta pe rădăcina de pe panoul Design model, apoi faceţi clic pe Afişare nume
invariante.

Atributul Subtitlu
Acest atribut Subtitlu poate fi setat ca Tip text sau ca Tip pseudonim. Când atributul Subtitlu
este de tipul pseudonim, valorile atributului sunt utilizate pentru a afişa numele obiectelor
localizate. În plus, TM1 impune unicitatea valorilor atributului Subtitlu şi puteţi utiliza
valoarea Subtitlu pentru a căuta dimensiunea, cubul sau elementul asociat, sau pentru a le
utiliza ca argumente pentru funcţii care extrag sau trimit date către serverul TM1.
Când atributul Subtitlu este de tip text, valorile atributului sunt utilizate numai pentru afişarea
numelor de obiecte localizate. Unicitatea nu este impusă, astfel încât puteţi utiliza aceeaşi
valoare pentru atribute multiple dacă aşa doriţi.

Codurile limbilor şi comportamentul atributului Subtitlu
TM1 utilizează codurile internaţionale de limbi definite de ISO 639-1 pentru a identifica
tagurile limbilor majore şi a limbilor IETF pentru a identifica limbile specifice. De exemplu,
“fr” identifică franceza, în timp ce “fr-CA” identifică franceza (Canada).
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Puteţi atribui valorile atributului Subtitlu pentru codurile limbilor majore, cum ar fi “fr”,
precum şi toate caracteristicile locale asociate specifice, cum ar fi “fr-FR” sau“ fr-CA”.
Dacă o valoare de atribut Subtitlu nu există pentru o anumită caracteristică locală, TM1
extrage automat valoarea codului limbii majore asociate. De exemplu, dacă o valoare de
atribut Subtitlu nu există pentru “pt-BR”, TM1 extrage valoarea pentru “pt”.
Dacă nu este găsită nicio valoare pentru atributul Subtitlu, este returnată valoarea atributului
implicit de bază.
Revedeţi lista de elemente din dimensiunea de control }Cultures pentru a vă familiariza cu
combinaţiile ISO 639-1/IETF suportate în TM1.

Localizarea cuburilor
Localizaţi numele cuburilor prin crearea cubului de control necesar şi apoi prin atribuirea
valorilor atributului Subtitlu pentru cuburile disponibile pe serverul dumneavoastră TM1.

Procedură
1. Pe panoul Model din Performance Modeler, faceţi clic-dreapta pe rădăcina model, apoi
faceţi clic pe Creare atribute cub localizat. Această acţiune adaugă atributul Subtitlu la
dimensiunea de control }CubeAttributes şi generează cubul de control
}LocalizedCubeAttributes.
2. Atribuiţi valorile atributului Subtitlu pentru cuburile de pe serverul dumneavoastră TM1.
Puteţi atribui valori utilizând una din metodele următoare.
v Deschideţi cubul de control }LocalizedCubeAttributes. Pentru fiecare cub de pe
serverul dumneavoastră TM1, atribuiţi o valoare de atribut Subtitlu pentru
caracteristicile locale de limbă pe care doriţi să le localizaţi.
v În TurboIntegrator, creaţi un proces care utilizează funcţia CubeAttrPutS pentru a
atribui valori atributului Subtitlu.
De exemplu, pentru a atribui un atribut Subtitlu pentru franceză pentru cubul
plan_BudgetPlan, aţi putea utiliza funcţia următoare:
CubeAttrPutS( ’Plan Budgetaire’, ’plan_BudgetPlan’, ’fr’ )
Funcţia TurboIntegrator CubeAttrPutS este descrisă complet în Ghidul de referinţe
IBM Cognos TM1.

Rezultate
După ce sunt atribuite valorile atributului Subtitlu pentru cuburi, utilizatorii vor vedea numele
cuburilor localizate la utilizarea oricărui client TM1 care suportă localizarea.

Localizarea dimensiunilor
Localizaţi numele dimensiunilor prin crearea cubului de control necesar şi apoi prin atribuirea
valorilor atributului Subtitlu pentru dimensiunile disponibile pe serverul dumneavoastră TM1.

Procedură
1. Pe panoul Model din Performance Modeler, faceţi clic-dreapta pe rădăcina model, apoi
faceţi clic pe Creare atribute dimensiune localizată. Această acţiune adaugă atributul
Subtitlu la dimensiunea de control }DimensioAttributes şi generează cubul de control
}LocalizedDimensionAttributes.
2. Atribuiţi valorile atributului Subtitlu pentru cuburile de pe serverul dumneavoastră TM1.
Puteţi atribui valori utilizând una din metodele următoare.

68

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versiunea 10.2.2: Ghidul utilizatorului

v Deschideţi cubul de control }LocalizedDimensionAttributes. Pentru fiecare dimensiune
de pe serverul dumneavoastră TM1, atribuiţi o valoare de atribut Subtitlu pentru
caracteristicile locale de limbă pe care doriţi să le localizaţi.
v În TurboIntegrator, creaţi un proces care utilizează funcţia DimensionAttrPutS pentru a
atribui valori atributului Subtitlu.
De exemplu, pentru a atribui un atribut Subtitlu pentru franceză pentru dimensiunea
Plan Business Unit, aţi putea utiliza funcţia următoare:
DimensionAttrPutS( ’Des Entités d’Affaires’, ’plan_business_unit’, ’fr’ )
Funcţia TurboIntegrator DimensionAttrPutS este descrisă complet în Ghidul de
referinţe IBM Cognos TM1.

Rezultate
După ce sunt atribuite valorile atributului Subtitlu pentru dimensiuni, utilizatorii vor vedea
numele dimensiunilor localizate la utilizarea oricărui client TM1 care suportă localizarea.

Localizarea elementelor
Localizaţi numele elementelor prin crearea cubului de control necesar şi apoi prin atribuirea
valorilor atributului Subtitlu pentru elementele disponibile într-o dimensiune dată.

Procedură
1. Pe panoul Model din Performance Modeler, faceţi clic-dreapta pe dimensiunea care
conţine elementele pe care doriţi să le localizaţi, apoi faceţi clic pe Creare atribute
membru localizat. Această acţiune adaugă atributul Subtitlu la dimensiunea de control
}ElementAttributes_<dimname> şi generează cubul de control
}LocalizedElementAttributes_<dim_name>.
2. Atribuiţi valorile atributului Subtitlu pentru elementele din dimensiune. Puteţi atribui
valori utilizând una din metodele următoare.
v Deschideţi cubul de control }LocalizedElementAttributes_<dim_name>. Pentru fiecare
element din dimensiune, atribuiţi o valoare de atribut Subtitlu pentru caracteristicile
locale de limbă pe care doriţi să le localizaţi.
v În TurboIntegrator, creaţi un proces care utilizează funcţia AttrPutS pentru a atribui
valori atributului Subtitlu pentru elemente.
De exemplu, pentru a atribui un atribut Subtitlu pentru franceză pentru dimensiunea
Total Business Unit, aţi putea utiliza funcţia următoare:
AttrPutS( ’ Entités Totale’, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’,
’fr’)
Funcţia TurboIntegrator AttrPutS este descrisă complet în Ghidul de referinţe IBM
Cognos TM1.

Rezultate
După ce sunt atribuite valorile atributului Subtitlu pentru elemente, utilizatorii vor vedea
numele elementelor localizate la utilizarea oricărui client TM1 care suportă localizarea.

Copierea valorilor pseudonimelor existente la atributele Subtitlu
Dacă modelul dumneavoastră utilizează pseudonime pentru afişarea şirurilor localizate, puteţi
utiliza TurboIntegrator pentru a converti pseudonimele existente la atribute Subtitlu.

Capitolul 7. Localizarea modelului dumneavoastră
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Procedură
1. Pe panoul Design model din Performance Modeler, faceţi clic dreapta pe Procese, apoi
faceţi clic pe Nou, Proces.
2. Introduceţi un nume pentru noul proces, apoi faceţi clic pe OK.
3. Faceţi clic pe fila Avansat.
4. Faceţi clic pe fila Prolog.
5. În fila Prolog, creaţi un proces care extrage o valoare de pseudonim şi apoi atribuiţi acea
valoare la un atribut Subtitlu.
6. Salvaţi şi executaţi procesul.

Exemplu
Prin utilizarea bazei de date eşantion Planning Sample care se livrează cu TM1, următorul
proces copiază valoarea pseudonimului pentru BusinessUnit_French pentru elementul Total
Business Unit la valoarea caracteristicilor locale fr pentru BusinessUnit.
vValue = AttrS( ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’BusinessUnit_French’);
AttrPutS( vValue, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’, ’fr’);
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Capitolul 8. Gestionarea regulilor şi feeder-elor
Cu Editorul de reguli, puteţi crea şi gestiona reguli IBM Cognos TM1.
Regulile Cognos TM1 furnizează o cale de a realiza calcule de valori de cub complexe mai
departe de agregarea normală care este realizată pe consolidările ierarhiei de dimensiuni. De
exemplu, puteţi folosi reguli pentru a calcula valoarea venitului prin înmulţirea unităţilor
vândute cu preţul unităţilor. Puteţi de asemenea să folosiţi reguli pentru a deriva valori într-un
cub prin referirea valorilor într-un cub separat.
Feeder-ele furnizează o cale de a limita numărul de calcule care pot fi create de reguli.
Această metodă poate fi o cale de a îmbunătăţi performanţa la realizarea de calcule
consolidate.
O regulă este asociată cu un singur cub şi calculează valorile doar pentru acel cub. O regulă
utilizează întotdeauna acelaşi nume ca şi cubul cu care este asociată şi se afişează sub cubul
asociat în panoul Design model, mai jos de orice vizualizări care există pentru cub. Figura
afişează un cub cu vizualizarea şi regula asociată, după cum este afişat în panoul Design
model.

Figura 6. Cub cu vizualizare şi regulă

Pentru o introducere generală în conceptele regulilor, consultaţi “Calcule avansate pentru date
de afacere” în Ghidul IBM Cognos TM1 Developer. Această publicaţie furnizează o privire
generală asupra regulii Cognos TM1 şi se referă la subiecte precum:
v Sintaxa regulilor
v Aranjarea declaraţiilor de reguli
v Ordinea calculelor pentru reguli
Pentru o recenzie mai comprehensivă a regulilor Cognos TM1, consultaţi Ghidul de reguli
IBM Cognos TM1, care vă ghidează prin crearea unei aplicaţii operaţionale complexe, bazate
pe reguli.
Concepte înrudite:
“Crearea regulilor şi proceselor” la pagina 16
Regulile şi procesele pot fi create din panoul Design model.

Reguli şi feeder-e generate automat
IBM Cognos TM1 Performance Modeler simplifică dezvoltarea aplicaţiilor, generând automat
unele dintre regulile IBM Cognos TM1 necesare pentru a realiza calcule asupra datelor
dumneavoastră de afaceri.
Regulile şi feeder-ele sunt generate automat când finalizaţi una dintre acţiunile următoare:
v creaţi un calcul de membru dimensiune, cum este descris în “Crearea dimensiunilor de
calcul” la pagina 22
v creaţi o legătură şi o implementaţi ca regulă, cum este descris în Capitolul 6, “Crearea
legăturilor”, la pagina 57
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Regulile generate automat apar cu un fundal umbrit în Editorul de reguli.
Regulile generate automat nu pot fi editate direct,dar puteţi activa sau dezactiva selectiv reguli
generate automat. Puteţi de asemenea să schimbaţi ordonarea regulilor generate automat.
Atenţie: Nu ar trebui să editaţi nicio regulă generată automat în afara Cognos TM1
Performance Modeler. Regulile generate automat care sunt editate în altă unealtă vor fi
suprascrise data următoare când sunt încărcate regulile generate automat.

Generarea feeder-elor la nivel de server
Performance Modeler poate genera automat un set propus de feeder-e pentru toate cuburile de
pe un server, indiferent dacă regulile au fost definite manual de modelator sau generate
automat din calcule şi legături. De asemenea, puteţi exporta un raport de analiză privind
feeder-ele, pentru a vedea feeder-ele recomandate pentru modelul dumneavoastră înainte de a
comite crearea feeder-elor.

Despre generarea de feeder-elor
Când feeder-ele sunt generate la nivel de server, fie automat, fie la cerere, Performance
Modeler examinează regulile pentru toate cuburile şi încearcă să genereze feeder-e optime
pentru întregul server TM1. Feeder-ele sunt generate automat pentru toate regulile, indiferent
de origine, din calculele de dimensiuni, legături sau reguli create manual.
Când sunt generate feeder-e automat, acestea sunt adăugate într-un singur bloc la şirul de
reguli al unui cub. Feeder-ele existente care au fost create manual nu sunt alterate generarea
automată de feeder-e.
Odată ce feede-ele automate au fost generate, nu le puteţi şterge, dar puteţi activa sau
dezactiva feeder-e opţional, după cum este descris în “Activare şi dezactivare reguli şi
feeder-e ”.
Activarea sau dezactivarea generării automate de feeder-e
Performance Modeler poate încerca să genereze Feeder-e pentru toate cuburile de pe un
Server TM1. Implicit, când Performance Modeler este conectat la un Server TM1 existent, nu
va genera feeder-e automat. Mai degrabă, puteţi genera feeder-e la cerere. Acest lucru se
asigură că vă conectaţi la un server TM1 existent, comportamentul modelului nu este
modificat neaşteptat de feeder-ele generate automat.
La construirea de modele noi, la realizarea de prototipuri sau când vreţi ca Performance
Modeler să genereze feeder-e, puteţi activa generarea automată de feeder-e. Orice acţiune de
modelare (cum ar fi construirea unei legături, crearea unui calcul sau crearea unei reguli în
mod manual) rezultă în generarea de feeder-e, asigurându-se că toate valorile derivate din
reguli se consolidează corect.
Dumneavoastră controlaţi generarea automată de feeder-e setând proprietatea Generate
feeders automatically pentru serverul dumneavoastră TM1.
1. Pe panoul Design model, faceţi clic pe TM1 server în partea de sus a arborelui Design
model.
2. Pe panoul Proprietăţi, faceţi clic pe valoarea de proprietate Generare feeder-e automat
dorită.
3. Selectaţi Toate regulile pentru a genera automat feeder-e pentru toate regulile de pe
server.
Selectaţi No pentru a dezactiva generarea automată de feeder-e de pe server.
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Selectaţi Doar reguli generate automat pentru a genera automat feeder-e pentru reguli
asociate cu calcule de dimensiune, calcule de cub şi legături. Nu sunt generate feeder-e
pentru reguli introduse manual. Aceasta este valoarea implicită.

Generare feeder-e la cerere
Când generarea automată de feeder-e este dezactivată pe un server TM1, puteţi genera
feeder-e la cerere.
1. Pe panoul Design model, faceţi clic dreapta pe TM1 server în partea de sus a arborelui
Design model.
2. Faceţi clic pe Generare feeder-e.

Crearea unui raport de analiză feeder
Puteţi genera un raport care analizează regulile din modelul dumneavoastră şi afişează
feeder-ele propuse pentru fiecare regulă. Generarea unui raport nu comite niciun feeder
propus la modelul dumneavoastră sau modifică modelul în alt fel. Raportul vă permite să
examinaţi feeder-ele generate propuse înainte fie de a activa generarea automată de feeder-e
pe serverul dumneavoastră, fie de a genera feeder-e la cerere.
Pentru a genera un raport de analiză feeder:
1. Pe panoul Design model, faceţi clic dreapta pe TM1 server în partea de sus a arborelui
Design model.
2. Faceţi clic pe Generare raport
3. Selectaţi Analiză regulă/feeder.
4. Specificaţi folderul unde vreţi să salvaţi raportul de analiză.
5. Apăsaţi pe OK.
Pentru a examina feeder-ele propuse:
1. Navigaţi la folderul unde aţi salvat raportul de analiză.
2. Deschideţi index.html.
Raportul de analiză feeder conţine patru file.
Probleme - Această filă afişează toate regulile pentru care nu au putut fi generate feeder-e.
Regulile sunt referite de către o legătură, pe care puteţi face clic pentru a vizualiza regula în
context.
Ruguli dificile - Această filă conţine două secţiuni. Secţiunea Feeder-e ineficiente afişează
feeder-e care au fost generate, dar care nu sunt foarte eficiente. Secţiunea Feeder-e care nu
sunt dinamice afişează feeder-e care au fost generate, dar care ar putea să nu funcţioneze
într-un mod dinamic.
Feeder-e sugerate - Această filă listează toate cuburile pentru care există reguli de pe serverul
dumneavoastră. Faceţi clic pe un nume de cub pentru a vizualiza feeder-ele sugerate. Dacă
alegeţi să generaţi feeder-e în Performance Modeler, acestea sunt feeder-ele care vor fi scrise
la model.
Analiză reguli - Această filă listează regulile pentru fiecare cub şi furnizează o pictogramă şi
hiperlegătură pentru a afişa feeder-ul sugerat asociat cu acea regulă.

Capitolul 8. Gestionarea regulilor şi feeder-elor
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Reguli de calcul de dimensiuni
Regulile de calcul de dimensiuni sunt generate automat atunci când într-o dimensiune este
prezent un calcul la nivel de frunză sau un calcul la nivel consolidat.

Reguli de calcul numeric
Un bloc de reguli de calcule numerice este generat automat oricând sunt definite unul sau mai
multe calcule la nivel de frunză pentru orice dimensiune dintr-un cub dat. De exemplu, dacă
aveţi un cub care include dimensiunea account1, şi calculele la nivel de frunză sunt definite
pentru membri Unităţi şi Preţ din acea dimensiune, este generat un bloc de reguli asemănător
cu următorul.
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC NUMERIC 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Units
4
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B556E6974735D
5
#Region{account1 : Units}
6
[’account1’:{’Units’}]=N:100;
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9
#Region Calculation rules: Price
10
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B50726963655D
11
#Region{account1 : Price}
12
[’account1’:{’Price’}]=N:200;
13
#EndRegion
14
#EndRegion
15 #EndRegion

Reţineţi că toate liniile din acest bloc de reguli sunt comentate cu semnul de număr (#), cu
excepţia liniilor 6 şi 12, care sunt instrucţiunile de reguli actuale care realizează calculele.
Liniile de comentarii vă ajută să identificaţi zonele cubului pentru care se aplică acest bloc de
reguli.
v Linia 1 identifică dimensiunea pentru care se aplică tot blocul de reguli de calcul, in acest
caz dimensiunea account1.
v Linia 2 identifică toate regulile din bloc ca fiind reguli de calcule la nivel de frunză sau
CALC NUMERIC. Această linie include un identificator unic generat de sistem pentru tot
blocul de reguli.
v Linia 3 identifică prima regulă din bloc care se aplică membrului Unităţi.
v Linia 4 afişează identificatorul unic generat de sistem pentru prima regulă din bloc.
v Linia 5 afişează zona complet calificată pentru care se aplică prima regulă, în acest caz
acount1 : Unităţi.
v Linia 6 este prima declaraţie de regulă din bloc. Calculează valoarea pentru Unităţi.
v Linia 9 identifică regula secundă din bloc care se aplică membrului Preţ.
v Linia 10 afişează identificatorul unic generat de sistem pentru a doua regulă din bloc.
v Linia 11 afişează zona complet calificată pentru care se aplică prima regulă, în acest caz
acount1 : Preţ.
v Linia 12 este a doua declaraţie de regulă din bloc. Calculează valoarea pentru Preţ.

Reguli de calcul consolidat
Un bloc de reguli de calcule consolidate este generat automat oricând sunt definite unul sau
mai multe calcule la nivel consolidat pentru orice dimensiune dintr-un cub dat. De exemplu,
dacă aveţi un cub care include dimensiunea account1, şi este definit un calcul la nivel
consolidat pentru membrul Marjă brută din acea dimensiune, este generat un bloc de reguli
asemănător cu următorul. (Sunt adăugate aici câteva linii de întrerupere în scopul publicării.)
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1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC CONSOLIDATED 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Gross Margin
4
#Autogenerated MEMBERCALC CONSOLIDATED
5B6163636F756E74315D2E5B47726F7373204D617267696E5D
5
#Region{account1 : Gross Margin}
6
[’account1’:{’Gross Margin’}]=C:([’account1’:’Sales’][’account1’:’Variable Costs’]);
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9 #EndRegion

Reţineţi că toate liniile în acest bloc de reguli sunt comentate cu simbolul #, cu excepţia liniei
6, care este declaraţia de reguli reală care realizează calculul. Liniile de comentarii vă ajută să
identificaţi zonele cubului pentru care se aplică acest bloc de reguli.
v Linia 1 identifică dimensiunea pentru care se aplică tot blocul de reguli de calcul, in acest
caz dimensiunea account1.
v Linia 2 identifică toate regulile din bloc ca fiind reguli de calcule la nivel consolidat sau
CALC CONSOLIDATED. Această linie include un identificator unic generat de sistem
pentru tot blocul de reguli.
v Linia 3 identifică prima şi singura regulă din bloc care se aplică membrului Gross Margin.
v Linia 4 afişează identificatorul unic generat de sistem pentru prima regulă din bloc.
v Linia 5 afişează zona complet calificată pentru care se aplică prima regulă, în acest caz
acount1 : Gross Margin.
v Linia 6 este singura instrucţiune de regulă din bloc. Calculează valoarea pentru Gross
Margin.

Reguli de legare
Blocurile de reguli de legare sunt generate automat când o legătură care este implementată ca
regulă există în aplicaţia dumneavoastră.
Pentru un cub destinaţie, este generat un bloc de reguli care calculează o valoare pe baza
corespondenţei de dimensiuni şi mapării definite în legătură. Pentru cubul sursă, este generat
un bloc de reguli care conţine declaraţia feed necesară pentru a asigura performanţa optimă a
aplicaţiei.

Reguli de legare pentru cubul ţintă
Regulile generate automat pentru cubul ţintă calculează întotdeauna o valoare pentru membrul
numeric, deoarece nu puteţi defini o legătură care calculează valorile pentru o consolidare.
De exemplu, dacă aplicaţia dumneavoastră include o legătură numită Price to Sales care este
implementată ca o regulă şi legătura mută datele de preţ din PriceCube sursă la SalesCube
ţintă ar arăta asemănător cu următorele:
1
2
3
4
5
6

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

v
v
v
v

Linia 1 arată că acest bloc de reguli este generat din legătura numită Price to Sales.
Linia 2 arată că cubul sursă pentru această legătură este numit PriceCube.
Linia 3 arată că cubul ţintă pentru această legătură este numit SalesCube.
Linia 4 afişează identificatorul unic generat de sistem pentru regulă.
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v Linia 5 este declaraţia de regulă care calculează valoarea pentru Price prin extragerea
valorii corespunzătoare din PriceCube.

Reguli de legare pentru cubul sursă
Regulile generate automat pentru cubul sursă includ mereu feeder-e care alimentează locaţia
în cubul ţintă pentru care se aplică regula de legare.
Feeder-ele reprezintă meanismul pe care îl utilizează IBM Cognos TM1 pentru a asigura
performanţa optimă în aplicaţiile care utilizează reguli. Conceptul de feeder-e şi implmentarea
lor este descrisă în “Imbunătăţire performanţă cu feeder-e” din Ghidul de reguli IBM Cognos
TM1.
Dacă aplicaţia dumneavoastră include o legătură numită Price to Sales care este implementată
ca regulă, şi legătura mută date de preţ de la PriceCube sursă la SalesCube ţintă, feeder-ele
generate în reguli pentru PriceCube ar arăta asemănător cu următoarele:
1
2
3
4
5
6

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

v Linia 1 arată că acest bloc de reguli este generat din legătura numită Price to Sales.
v Linia 2 arată că cubul sursă pentru această legătură este numit PriceCube.
v Linia 3 arată că cubul ţintă pentru această legătură este numit SalesCube.
v Linia 4 afişează identificatorul unic generat de sistem pentru declaraţia de regulă, indicând
că este o declaraţie de feeder.
v Linia 5 este declaraţia feed care alimentează toate locaţiile din SalesCube identificate de
membrul Price.

Reguli şi feeder-e generate manual
Puteţi crea manual reguli care se adresează cerinţelor unice ale aplicaţiei dumneavoastră
operaţionale.
Editorul de reguli vă permite să tastaţi instrucţiuni de reguli direct în editor, utilizând oricare
dintre funcţiile disponibile pentru regulile IBM Cognos TM1. Regulile generate manual apar
fără un fundal nuanţat în Editorul de reguli şi pot fi editate liber; nu sunt protejate deoarece
sunt reguli generate automat.
Funcţiile regulilor Cognos TM1 vă permit să faceţi referire la valori din cuburi externe, să
extrageţi informaţii membru, să determinaţi valori de timp şi să aplicaţi logică condiţională.
Aceste funcţii, care sunt descrise complet în Ghidul de referinţe IBM Cognos TM1, cad în
următoarele categorii generale.
v Datele cubului
v Data şi ora
v Informaţii dimensiune
v Informaţii membru
v
v
v
v
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Editarea regulilor şi feeder-elor
Utilizaţi Editorul de reguli pentru a vă edita regulile şi feeder-ele.
Pentru a deschide o regulă şi feeder pentru editare, faceţi clic dublu pe regula din panoul
Design.
Editorul de reguli deschide o nouă filă. Puteţi edita sau crea manual reguli şi feeder-e tastând
direct în editor şi utilizând caracteristica Asistenţă conţinut. Puteţi de asemenea să gestionaţi
reguli generate automat utilizând mai multe caracteristici Editor de reguli care vă permit să
dezactivaţi şi să modificaţi ordinea regulilor şi feeder-elor.

Expandarea şi restrângerea blocurilor de reguli şi feeder-e
Implicit, blocurile de reguli şi feeder-e generate automat apar în formă restrânsă în Editorul de
reguli. Puteţi expanda sau restrânge blocurile individual sau expanda/restrânge toate blocurile
simultan.

Despre acest task
Unele blocuri de reguli pot conţine regiuni multiple şi toate apar implicit restrânse în Editorul
de reguli. Puteţi expanda/restrânge regiuni într-un bloc de reguli la fel cum puteţi expanda sau
restrânge chiar blocul de reguli.

Procedură
1. Pentru a expanda un bloc de reguli individual sau o regiune individuală dintr-un bloc de
reguli, faceţi clic pe pictograma Expandare
.
2. Pentru a restrânge un bloc de reguli individual sau o regiune individuală dintr-un bloc de
reguli, faceţi clic pe pictograma Restrângere
.
3. Pentru a expanda complet toate blocurile de reguli şi toate regiunile, faceţi clic dreapta pe
bara verticală şi apoi faceţi clic pe Expandare toate.
4. Pentru a restrânge complet toate blocurile de reguli şi toate regiunile, faceţi clic dreapta pe
bara verticală şi apoi faceţi clic pe Restrângere toate.

Reordonarea blocurilor de reguli şi declaraţiilor
Puteţi modifica ordinea blocurilor de reguli generate automat şi puteţi crea manual declaraţii
în Editorul de reguli.

Despre acest task
Ordinea în care blocurile de reguli sau declaraţiile sunt evaluate are un impact direct asupra
calculelor realizate pe datele dumneavoastră. Prima declaraţie care se aplică unei zone date a
cubului are precedenţă în faţa declaraţiilor ulterioare care sunt aplicabile aceleaşi zone. Ar
trebui să fiţi familiarizat cu datele dumneavoastră şi rezultatele aşteptate ale calculelor de
regulă înainte de a încerca să vă reordonaţi regulile.
Pentru detalii suplimentare despre ordinea de precedenţă pentru calculele regulilor, vedeţi
Ghidul de reguli IBM Cognos TM1 .
Puteţi muta blocurile de reguli sau declaraţiile în regiunea SKIPCHECK a editorului de
reguli, dar nu le puteţi muta în regiunea FEEDERS. Similar, puteţi muta blocurile feeder sau
declaraţiile în regiunea FEEDERS, dar nu le puteţi muta în regiunea SKIPCHECK.
Puteţi reordona blocurile de feeder-e, dar nu există nici un beneficiu.
Capitolul 8. Gestionarea regulilor şi feeder-elor
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Procedură
1. Selectaţi blocul sau instrucţiunea pe care vreţi să o mutaţi făcând clic imediat în faţa
primului caracter şi apoi trageţi întregul bloc sau instrucţiune.
2. Faceţi clic pe blocul sau instrucţiunea selectată.
3. Trageţi şi plasaţi blocul sau instrucţiunea la o locaţie nouă în Editorul de reguli. Destinaţia
trebuie să fie o linie goală. Nu puteţi plasa un bloc sau o declaraţie pe un bloc sau o
declaraţie existente. Când noua locaţie pentru bloc sau instrucţiune este validă, destinaţia
apare cu un fundal gri.

Comentarea şi decomentarea liniilor de cod
Puteţi utiliza caracteristica Comentare/Decomentare a Editorului de reguli pentru a comenta
sau decomenta manual liniile introduse de cod sau comentariile.

Despre acest task
Caracteristica Comentare inserează un caracter # la începutul unei linii, indicând că acea linie
este ignorată în timpul procesării regulii. Puteţi decomenta similar o linie comentată, astfel
încât linia este inclusă în procesare. Comentariul care descrie reguli ar trebui comentat
întotdeauna în Editorul de reguli. Dacă orice text din Editorul de reguli altul decât
instrucţiunile de calcul apar decomentate, validarea va eşua.
Nu puteţi utiliza caracteristica Comentare/Decomentare pe regulile generate automat. Puteţi,
totuşi, activa sau dezactiva selectiv regulile generate automat.

Procedură
1. Pentru a comenta una sau mai multe linii, faceţi clic şi trageţi peste linii pentru a selecta,
apoi faceţi clic pe pictograma Comentare/Decomentare .
2. Pentru a decomenta una sau mai multe linii care sunt comentate curent, faceţi clic şi
trageţi peste linii pentru a selecta, apoi faceţi clic pe pictograma Comentare/Decomentare
.

Activarea şi dezactivarea regulilor şi feeder-elor
Puteţi activa şi dezactiva în mod selectiv regulile şi feeder-ele generate automat din Editorul
de reguli.

Despre acest task
Nu puteţi comenta sau şterge reguli generate automat. Dacă încercaţi să ştergeţi o regulă
generată automat, ea nu apare iniţial ca fiind ştearsă din Editorul de reguli, dar regula va fi
regenerată automat următoarea dată când este încărcată regula.
Puteţi, totuşi, să activaţi şi să dezactivaţi în mod selectiv regulile şi feeder-ele generate
automat. Când dezactivaţi o regulă generată automat, toate valorile definite de regula generată
automat nu sunt calculate.

Procedură
1. Pentru a dezactiva o regulă sau feeder generat automat, faceţi clic dreapta pe regulă şi
faceţi clic pe Dezactivare.
2. Pentru a activa o regulă sau feeder generat automat care este dezactivat momentan, faceţi
clic dreapta pe regulă, apoi faceţi clic pe Activare.
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Copierea conţinutului dintr-o regulă şi feeder generat automat
Deşi nu puteţi edita direct o instrucţiune generată automat, puteţi copia şi porţiunea
instrucţiunii. Partea copiată poate fi apoi lipită la Editorul de reguli pentru utilizarea într-o
declaraţie de regulă creată manual.

Procedură
1. Treceţi indicatorul peste pictograma Expandare
a unei declaraţii de regulă restrânse.
Întreaga instrucţiune se afişează într-o casetă de dialog.
2. Selectaţi partea dorită a declaraţiei în caseta de dialog.
pentru a copia textul selectat.
3. Faceţi clic pe pictograma Copiere
4. Faceţi clic pe punctul de inserare dorit în Editorul de reguli, apoi faceţi clic pe pictograma
pentru a lipi selecţia copiată.
Lipire

Utilizarea Content Assist
Caracteristica Content Assist vă ajută să creaţi instrucţiuni permiţându-vă să selectaţi articole
din liste de membrii de dimensiune şi funcţii de reguli în timp ce creaţi sau editaţi manual
reguli şi feeder-e.

Despre acest task
Content Assist conţinut prezintă elementele listelor de reguli care sunt corespunzătoare pentru
un context dat cu o declaraţie de reguli. De exemplu, când definiţi o zonă la care se aplică o
instrucţiune de calcul sau feeder sau altfel se referă la membrii dimensiunii, Content Assist
prezintă o listă de membri dimensiune disponibili pe serverul dumneavoastră. Când inseraţi
funcţii pentru a realiza calcule de reguli, Content Assist prezintă o listă a tuturor funcţiilor
reguli disponibile. Când creaţi o funcţie DB, Content Assist prezintă o listă de cuburi
disponibile pe serverul dumneavoastră.
Content Assist recunoaşte automat când tastaţi o referinţă membru dimensiune. Imediat ce
tastaţi [’ (o acoladă stângă dreaptă urmată de un apostrof), Content Assist afişează o listă a
membrilor dimensiune disponibili pe serverul dumneavoastră. Puteţi face clic pe orice
membru pentru a îl insera în locaţia cursorului în Editorul de reguli.
Content Assist recunoaşte de asemenea automat când tastaţi o funcţie (DB) referinţă a bazei
de date. Imediat ce tastaţi db(’ Content Assist afişează o listă a cuburilor disponibile pe
serverul dumneavoastră. Puteţi face clic pe orice nume de cub pentru a insera o funcţie DB
validă care face referire la cubul selectat.

Procedură
Pentru a utiliza Content Assist:
sau apăsaţi Ctrl+Spaţiu
1. Faceţi clic pe pictograma Content Assist
2. Faceţi clic pe articolul dorit din lista Content Assist.

Curăţarea regulilor şi feeder-elor
Regulile nu pot fi şterse, dar conţinutul poate fi curăţat.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe regulă şi apoi faceţi clic pe Curăţare.
2. Confirmaţi curăţarea regulii în fereastra Confirmare curăţare reguli.
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Validarea regulilor şi feeder-elor
Regulile şi feeder-ele sunt validat la salvare. Dacă o porţiune nu este validă, apare un mesaj
care indică locaţia primei instrucţiuni care nu este validă, împreună cu o scurtă descriere a
naturii erorii.
Pentru a se asigura calcule de reguli corespunzătoare, trebuie să corectaţi toate erorile care
sunt raportate în regula dumneavoastră.
Puteţi alege să salvaţi o regulă care nu este validă. Aceasta vă permite să continuaţi
dezvoltarea modelului sau aplicaţiilor dumneavoastră, în timp ce vă lasă să adresaţi erori de
reguli aşa cum vă permite timpul. Totuşi, chiar şi o singură eroare în secţiunea SKIPCHECK a
regulii dumneavoastră va împiedica toate valorile derivate din reguli să fie calculate. Dacă
există o eroare în secţiunea FEEDERS a unei reguli, instrucţiunea de calcul din zona
SKIPCHECK va fi executată, dar declaraţiile feeder nu vor fi.

Proprietăţile regulilor
Panoul Proprietăţi afişează proprietăţile pentru o regulă.
Cele mai multe proprietăţi sunt numai-citire. Cu alte cuvinte, ele raportează valorile de
proprietate, dar nu pot fi editate direct în panoul Proprietăţi. Excepţia este proprietatea
Necesitate alimentare celule derivate cu regulă, care poate fi setată direct în panoul
Proprietăţi.
Tabela 4. Proprietăţile regulilor
Proprietate

Descriere

Nume

Numele regulii. O regulă utilizează întotdeauna numele cubului cu care
este asociată. De exemplu, regula pentru un cub denumit RegionalSales
va fi de asemenea denumită RegionalSales.

Tip

Tipul obiectului pentru care panoul Proprietăţi afişează valori. Când
vizualizaţi o regulă, Tipul este întotdeauna Regulă.

Secţiuni manuale

Indică dacă o regulă conţine toate secţiunile create manual.
Valoarea proprietate este Da dacă secţiunile create manual sunt prezente
în regulă.
Valoarea proprietăţii este Nu dacă regula este compusă exclusiv din reguli
generate automat.

Secţiunile regulii

Indică numărul de secţiuni calcul din regulă.
Fiecare secţiune calcul este menţionată secvenţial, cu o indicare a faptului
dacă secţiunea calculează o valoare Numerică sau Consolidată. Dacă o
secţiune este asociată cu o legătură, numele legăturii se afişează ca un
articol pe care puteţi face clic. Faceţi clic pe numele legăturii pentru a
deschide legătura.

Secţiunile feeder

Indică numărul de secţiuni feeder din regulă.
Fiecare secţiune feeder este menţionată secvenţial cu eticheta FEEDER.
Dacă un feeder este asociat cu o legătură, numele unei legături de afişează
ca o legătură. Faceţi clic pe numele legăturii pentru deschidere.
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Tabela 4. Proprietăţile regulilor (continuare)
Proprietate

Descriere

Necesită alimentarea
celulelor derivate din
reguli?

Setaţi această proprietate pentru a determina dacă regula dumneavoastră
include o secţiune FEEDERS.
Dacă setaţi NU, regula nu include o secţiune FEEDERS şi nu trebuie să
definiţi feeder-ere pentru celulele derivate din regulii din cubul
dumneavoastră. Dacă setaţi această proprietate în NU pentru o regulă care
conţine deja feeder-e, feeder-ele existente sunt păstrate în regulă.
Dacă setaţi DA, regula nu include o secţiune FEEDERS şi trebuie să
definiţi feeder-ele pentru celulele derivate din reguli în cubul
dumneavoastră.
Atenţie:
Toate regulile pentru cuburi care sunt asociate cu o legătură trebuie să
aibă feeder-e. Feeder-ele sunt generate şi inserate automat în regulă, în
ciuda setării Necesită alimentarea celulelor derivate din regulă.
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Capitolul 9. Setarea securităţii şi controlului de acces pentru
grupurile de utilizatori
Înainte ca o aplicaţie să poată fi livrată, trebuie definit grupul de utilizatori, aptitudinile
grupului de utilizatori şi membrii grupului de utilizatori pentru acces în securitate.
Fluxul de lucru pentru securitate este în felul următor:
v Definiţi noul grup de utilizatori.
v Atribuiţi aptitudini grupului de utilizatori.
v Definiţi utilizatorii grupului.
v Definiţi privilegiile grupului de utilizatori pentru accesul la date şi pentru securitate.
Concepte înrudite:
Capitolul 9, “Setarea securităţii şi controlului de acces pentru grupurile de utilizatori”
Înainte ca o aplicaţie să poată fi livrată, trebuie definit grupul de utilizatori, aptitudinile
grupului de utilizatori şi membrii grupului de utilizatori pentru acces în securitate.
“Definirea securităţii” la pagina 20
Securitatea definită pentru aplicaţie restricţionează accesul utilizatorilor doar la partea de date
de care au nevoie pentru a realiza lucrul lor.

Aptitudini şi securitate pentru grupuri de utilizatori
Fiecare grup de utilizatori are aptitudinea de securitate şi accesul de securitate definite înainte
ca grupul de utilizatori să poată accesa IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Capabilitatea de securitate şi accesul de securitate sunt definite de:
v Atribuiri de aptitudine
v Accesul şi securitatea datelor

Atribuiri de aptitudine
Anumite aptitudini pentru fiecare grup de utilizatori pot fi setate cu meniul Atribuire
aptitudini.
Fiecare aptitudine poate fi setată fie la acordare, fie la refuzare pentru fiecare grup de
utilizatori. Aptitudinile sunt:
v RunServerExplorer, permite grupului de utilizatori să utilizeze Server Explorer. Alegerea
de acordare a acestei aptitudini permite accesul la Server Explorer.
v UsePersonalWorkspaceWritebackMode, defineşte modul cum modificările datelor sunt
manipulate în grupul de utilizatori.
Când sunt acordate, utilizatorii pot reţine modificări de date într-un spaţiu de lucru privat
înainte de a decide manual când să comită modificările la datele de bază. Utilizatorii pot de
asemenea să creeze şi să gestioneze mai multe scenarii private denumite sandbox-uri
(vedeţi Aptitudine Sandbox).
– Utilizatorii pot ajusta privat valori de date înainte de a le face disponibile pentru restul
comunităţii. Sandbox-ul uşurează încercarea de modificări de date diferite fără
complexitatea sandbox-urilor numite.
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– Datele noi se afişează într-o culoare diferită de datele care sunt parte componentă a
datelor de bază. După ce modificarea datelor este comisă într-un Spaţiu de lucru
personal, culoarea celulei redevine negru pentru a o identifica drept parte a datelor de
bază.
– Utilizatorii trebuie să comită manual modificările lor de date pentru a le face disponibile
pentru alţi utilizatori.
– Modul Spaţiu de lucru personal poate îmbunătăţi performanţa peste lucrul în rescriere
directă. Modificările la datele de bază apar mai rar decât atunci când orice modificare de
date trebuie să fie unită cu baza.
Când sunt refuzaţi, utilizatorii trebuie să lucreze direct în datele de bază. Acesta este
comportamentul implicit pentru această aptitudine. Avantajul acestei setări de aptitudine
este că modificările de date se întâmplă imediat.
v UseSandbox, grupul de utilizatori poate crea sandbox-uri care pot fi utilizate pentru a
construi scenarii ce-dacă.
v ManageDataReservation, o caracteristică asociată-serverului care vă permite să
configuraţi un acces de scriere exclusiv pentru regiunile unui cub pentru utilizatori
individuali. Odată rezervate, datele din acea regiune pot fi modificate doar de acel anumit
utilizator până când rezervarea este eliberată.
v DataReservationOverride, o caracteristică asociată-serverului care permite membrilor
unui grup de utilizatori să înlocuiască restricţia datelor pentru ei înşişi şi pentru alţi
utilizatori.
Aptitudinile pentru UsePersonalWorkspaceWritebackMode şi UseSandbox funcţionează
împreună după cum urmează:
Pentru a lăsa grupul de
utilizatori

Utilizare Mod de rescriere
Spaţiu de lucru personal

Utilizare Mod Sandbox

Lucraţi direct în datele de bază
cu abilitatea de a crea mai multe
sandbox-uri.

Refuzare

Acordare

Lucraţi într-o singură zonă,
privată fără sandbox-uri
denumite.

Acordare

Refuzare

Lucraţi cu o zonă de lucru
privată şi un sandbox denumit.

Acordare

Acordare

Lucraţi în Rescriere directă fără Refuzare
sandbox. Aceasta împiedică
utilizarea de sandbox-uri şi pune
toţi utilizatorii în modul de
rescriere directă.

Refuzare

Operaţii înrudite:
“Atribuirea aptitudinilor grupurilor de utilizatori” la pagina 88
Aptitudinile pot fi atribuite unui grup de utilizatori după ce grupul de utilizatori este definit.
Implicit, toate atribuirile sunt goale.

Accesul şi securitatea datelor
Puteţi îmbunătăţi sau restricţiona accesul pentru un grup de utilizatori pentru cuburi,
dimensiuni, proces, sarcini şi membri individuali.
Când îmbunătăţiţi sau restricţionaţi accesul pentru un grup de utilizatori. Privilegiile pe care le
puteţi seta pentru securizarea acestor obiecte sunt:
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v CITIRE, Grupul poate vizualiza un cub, element, dimensiune, proces sau sarcină, dar nu
poate realiza operaţii asupra obiectului
v SCRIERE - Grupul poate vizualiza sau actualiza un cub, element, dimensiune, proces sau
sarcină
v BLOCARE - Grupul poate vizualiza şi edita un cub, element, dimensiune sau alt obiect şi
poate bloca permanent obiecte pentru a preveni alţi utilizatori să le actualizeze.
v NIMIC - Grupul nu poate vedea un cub, element, dimensiune, proces sau sarcină şi nu
poate realiza operaţii asupra obiectului.
v REZERVARE - Grupul poate vizualiza şi edita un cub, element, dimensiune sau alt obiect
şi poate rezerva temporar obiecte pentru a preveni alţi utilizatori să le actualizeze.
v ADMIN - Grupul are acces complet la un cub, element, dimensiune sau alt obiect.
Când creaţi un nou cub, alte grupuri nu au iniţial acces la noul cub. Trebuie să alocaţi drepturi
de securitate pentru ca alte grupuri să vizualizeze cubul.
Când creaţi o dimensiune nouă, drepturile de acces sunt după cum urmează:
v Doar membrii grupurilor ADMIN şi DataAdmin pot crea şi şterge dimensiuni.
v Grupurile cu acces Citire la o dimensiune pot vizualiza atributele dimensiunii şi
membrului, dar nu pot edita valorile atributului.
v Alte grupuri nu au iniţial acces la dimensiuni noi.
v Când nu a fost nicio securitate atribuită unui membru într-o dimensiune, grupurile au acces
Citire pentru membri noi în acea dimensiune.
v Când atribuiţi drepturi de securitate cel puţin unui membru într-o dimensiune, grupurile au
accesul Fără pentru membri noi în acea dimensiune. Membrii existenţi păstrează accesul
lor original (Scriere), doar dacă nu modificaţi acel acces.
Drepturile de securitate pe care le alocaţi proceselor şi sarcinilor determină abilitatea unui
grup de a executa un proces dintr-o sarcină. Dacă utilizatorul nu are acces la un proces, însă
are acces citire la sarcină, grupul poate executa procesul din sarcină.
Puteţi atribui drepturi pentru membri multipli sau grupuri multiple prin selectarea unui
interval de membri. Puteţi seta niveluri diferite ale securităţii pentru un membru consolidat şi
pentru membri frunză care aparţin consolidării.
Tabela următoare descrie toate drepturile de securitate şi privilegiile pe care le puteţi aloca
grupurilor.
Tabela 5. Descrieri de privilegii pentru obiecte membru
Privilegiu

Descriere

CITIRE

Membrii grupului de utilizatori pot vedea celulele
identificate de membru, dar nu pot modifica datele
lor.

SCRIERE

Membrii grupului de utilizatori pot citi şi actualiza
celulele identificate de membru şi edita atributele
membrului.

BLOCARE

Membrii grupului de utilizatori au toate
privilegiile implicate de Permisiunea de scriere şi
pot de asemenea bloca membrul. Când este blocat
un membru, nimeni nu poate actualiza celulele
cubului identificate de membru. Blocarea poate fi
înlăturată doar de utilizatorii care au Drepturi de
administrator pentru membru. Blocările rămân pe
loc după ce serverul la distanţă se opreşte.
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Tabela 5. Descrieri de privilegii pentru obiecte membru (continuare)
Privilegiu

Descriere

FĂRĂ

Membrii grupului nu pot vedea membrul în
Editorul subset sau Editorul dimensiuni şi nu pot
vedea celulele identificate de membru când
răsfoiesc un cub.

REZERVARE

Membrii grupului au toate privilegiile implicate de
permisiunea Scriere şi pot de asemenea rezerva
membrul pentru a preveni alţi utilizatori să
actualizeze celulele cubului identificate de
membru. Rezervarea poate fi înlăturată fie de
utilizatorul care rezervă membrul, fie de
utilizatorii care au drepturi de administrator pentru
membru. O rezervare expiră automat când
utilizatorul rezervării se deconectează de la
serverul la distanţă sau când se opreşte serverul.

Tabela 6. Descrieri de privilegii pentru obiecte dimensiune
Antet

Antet

CITIRE

Membrii grupului de utilizatori pot vedea membrii
într-o dimensiune, dar nu pot adăuga, şterge sau
reordona membri.

SCRIERE

Membrii grupului de utilizatori pot edita atributele
membrilor, pot edita formatele membrului şi pot
crea subset-uri private pentru dimensiune.
Membrii pot de asemenea să editeze atribute
pentru dimensiunea însăşi.

BLOCARE

Membrii grupului de utilizatori au toate
privilegiile date de permisiunea Scriere şi pot de
asemenea să blocheze dimensiunea. Când o
dimensiune este blocată, nimeni nu poate edita
structura dimensiunii. Blocarea poate fi înlăturată
doar de utilizatorii care au drepturi de
administrator pentru dimensiune. Blocările rămân
pe loc după ce serverul la distanţă se opreşte.

NIMIC

Membrii grupului nu pot vedea dimensiunea în
Server Explorer şi prin urmare nu pot răsfoi un
cub care conţine dimensiunea.

REZERVARE

Membrii grupului de utilizatori au toate
privilegiile date de permisiunea Scriere şi pot de
asemenea să rezerve dimensiunea pentru a
împiedica alţi utilizatori să redefinească
dimensiunea. Rezervarea poate fi înlăturată fie de
utilizatorul care a rezervat dimensiunea, fie de
utilizatorii care au drepturi de administrator pentru
dimensiune. O rezervare expiră automat când
utilizatorul rezervării se deconectează de la
serverul la distanţă sau când se opreşte serverul.

Tabela 7. Descrieri de privilegii pentru obiecte cub
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Privilegiu

Descriere

CITIRE

Membrii grupului de utilizatori pot vedea celulele
din cub, dar nu pot modifica datele acestora.
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Tabela 7. Descrieri de privilegii pentru obiecte cub (continuare)
Privilegiu

Descriere

SCRIERE

Membrii grupului de utilizatori pot citi şi actualiza
celule. Ei pot salva vizualizări de cub private.
Privilegiul Acces scriere nu se aplică celulelor
identificate de membri consolidaţi sau celulelor
derivate din reguli.

BLOCARE

Membrii grupului de utilizatori au toate
privilegiile date de permisiunea Scriere şi pot de
asemenea să blocheze cubul. Când un cub este
blocat, nimeni nu îi poate actualiza datele.
Blocarea poate fi înlăturată doar de utilizatorii
care au drepturi de administrator pentru cub.
Blocările rămân pe loc după ce serverul la distanţă
se opreşte.

FĂRĂ

Membrii grupului nu pot vedea cubul în Server
Explorer şi prin urmare nu pot răsfoi cubul.

REZERVARE

Membrii grupului de utilizatori au toate
privilegiile date de permisiunea Scriere şi pot de
asemenea să rezerve cubul pentru a împiedica alţi
utilizatori să aplice editările. Rezervarea poate fi
înlăturată fie de utilizatorul care a rezervat cubul,
fie de utilizatorii care au drepturi de administrator
pentru cub. O rezervare expiră automat când
utilizatorul rezervării se deconectează de la
serverul la distanţă sau când se opreşte serverul.

Tabela 8. Descrieri de privilegii pentru obiecte proces
Antet

Antet

CITIRE

Membrii grupului de utilizatori pot vedea procesul
şi pot executa procesul manual, dar nu pot edita
procesul. Privilegiile alocate proceselor sunt
ignorate când un proces este executat dintr-o
sarcină.

FĂRĂ

Membrii grupului nu pot vedea procesul în Server
Explorer şi prin urmare nu pot executa procesul.
Privilegiile alocate proceselor sunt ignorate când
un proces este executat dintr-o sarcină.

Tabela 9. Descrieri de privilegii pentru obiecte sarcini
Antet

Antet

CITIRE

Membrii grupului de utilizatori pot vedea sarcina
şi pot executa sarcina manual, dar nu pot edita
sarcina.

FĂRĂ

Membrii grupului nu pot vedea sarcina în Server
Explorer şi prin urmare nu pot executa sarcina.

Operaţii înrudite:
“Definirea securităţii şi a setărilor de acces” la pagina 89
Puteţi defini privilegiile pentru un grup de utilizatori pentru obiecte definite în IBM Cognos
TM1 Performance Modeler.
“Crearea unui cub securitate celulă” la pagina 90
Creaţi un cub securitate celulă pentru a defini privilegii ale grupului de utilizatori pentru
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accesarea celulelor specifice într-un cub.

Definirea unui grup de utilizatori noi
Pentru a adăuga un nou utilizator, grupul de utilizatori trebuie mai întât definit pentru IBM
Cognos TM1 Performance Modeler.

Procedură
1. În panoul Design model, selectaţi arborele modelului.
2. Faceţi clic dreapta pe arborele modelului şi apoi faceţi clic pe Configurare securitate >
Definire utilizatori şi grupuri > Utilizatori şi grupuri.
Se deschide tabela ClientGroups.
3. Faceţi clic dreapta pe tabela ClientGroups şi faceţi clic pe Adăugare grup.
4. Tastaţi numele pentru grupul nou. Faceţi clic pe OK.
Grupul de utilizatori nou se afişează ca o coloană în tabela ClientGroups.
5. Închideţi tabela.
6. Pentru a utiliza modificările aduse securităţii, faceţi o operaţie Reîmprospătare securitate
în IBM Cognos TM1.

Rezultate
Puteţi adăuga asignări de aptitudine la grupul de utilizatori nou.

Atribuirea aptitudinilor grupurilor de utilizatori
Aptitudinile pot fi atribuite unui grup de utilizatori după ce grupul de utilizatori este definit.
Implicit, toate atribuirile sunt goale.

Procedură
1. În panoul Design model, selectaţi arborele modelului.
2. Faceţi clic dreapta pe arbore şi selectaţi Configurare securitate > Definire utilizatori şi
grupuri > Atribuire aptitudini. Se deschide tabelul Aptitudini.
3. În câmpul Context, selectaţi grupul de utilizatori la care vreţi să atribuiţi aptitudini.
4. În coloana EXECUTE pentru fiecare aptitudine, faceţi dublu clic pe celulă şi selectaţi
GRANT sau DENY.
5. Modificările făcute acestor asignări au efect după ce vă delogaţi din IBM Cognos TM1 şi
apoi vă logaţi înapoi.
6. Închideţi tabela.
7. Pentru a utiliza modificările făcute securităţii, faceţi o operaţie Reîmprospătare securitate
în IBM Cognos TM1.

Rezultate
Puteţi adăuga utilizatori la grupuri de utilizatori.
Concepte înrudite:
“Atribuiri de aptitudine” la pagina 83
Anumite aptitudini pentru fiecare grup de utilizatori pot fi setate cu meniul Atribuire
aptitudini.
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Definirea unui utilizator nou pentru un grup de utilizatori
Un utilizator singur poate fi adăugat utilizatorilor de securitate sau grupurilor.

Procedură
1. În panoul Design model, selectaţi arborele modelului.
2. Faceţi clic dreapta pe arbore şi selectaţi Configurare securitate > Definire utilizatori şi
grupuri > Utilizatori şi grupuri. Se deschide tabela ClientGroups.
3. Faceţi clic dreapta pe coloana utilizator şi selectaţi Adăugare utilizator.
4. Tastaţi numele utilizatorului nou, parola pentru noul utilizator şi confirmaţi parola. Faceţi
clic pe OK.
5. Defilaţi la intrarea utilizator nou din tabela ClientGroups. Selectaţi fiecare grup de
utilizatori la care are acces utilizatorul nou.
6. Închideţi tabela.
7. Pentru a utiliza modificările făcute securităţii, faceţi o operaţie Reîmprospătare securitate
în IBM Cognos TM1.

Rezultate
Utilizatorii noi au drepturi de acces pentru grupurile de utilizatori la care ei sunt membri.

Definirea securităţii şi a setărilor de acces
Puteţi defini privilegiile pentru un grup de utilizatori pentru obiecte definite în IBM Cognos
TM1 Performance Modeler.

Procedură
1. În panoul Design model, selectaţi arborele modelului.
2. Faceţi clic dreapta pe arborele modelului şi faceţi clic pe Configurare securitate >
Setare permisiuni de acces pentru şi selectaţi unul dintre obiectele următoare:
Dimensiuni, Cuburi, Procese, Sarcini, sau Elemente.
3. Pentru tipul de obiect pe care doriţi să aplicaţi securitatea, faceţi clic dublu pe celulă
pentru intersecţia tipului de date şi a grupului de utilizatori.
4. Din meniul derulant, selectaţi una dintre următoarele conform tabelei în Atribuire
aptitudini:
v CITIRE
v SCRIERE
v BLOCARE
v FĂRĂ
v REZERVARE
5. Închideţi tabela.
6. Pentru a utiliza modificările făcute securităţii, faceţi o operaţie Reîmprospătare securitate
în IBM Cognos TM1.
Concepte înrudite:
“Accesul şi securitatea datelor” la pagina 84
Puteţi îmbunătăţi sau restricţiona accesul pentru un grup de utilizatori pentru cuburi,
dimensiuni, proces, sarcini şi membri individuali.
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Crearea unui cub securitate celulă
Creaţi un cub securitate celulă pentru a defini privilegii ale grupului de utilizatori pentru
accesarea celulelor specifice într-un cub.

Despre acest task
Un cub securitate celulă este un tip de cub de control. Cuburile de control sunt generate de
serverul IBM Cognos TM1 pentru a realiza taskuri speciale.
Atribuiţi securitate la nivel de celulă făcând următoarele:
v Crearea unui cub de control securitate de celulă care conţine dimensiunile cubului a cărui
securitate la nivel de celulă o configuraţi. Începând cu Cognos TM1 10.2, sunt adăugate la
cubul de control doar dimensiunile necesare pentru a defini securitatea.
v Setarea securităţii pentru celulele corespunzătoare în cubul de control securitate prin
atribuirea drepturilor de securitate pentru grupurile de securitate TM1.
Utilizaţi cubul securitate celulă pentru a atribui privilegiile de acces pe care fiecare grup de
utilizatori trebuie să le specifice pentru celulă. Aceste privilegii de acces pot fi dintre
următoarele:
v CITIRE - membrii grupului doar pot vedea celula
v SCRIERE - membrii grupului pot citi şi scrie celula
v BLOCARE - membrii grupului pot vizualiza şi edita celula şi pot bloca celula permanent
pentru a împiedica actualizarea ei de către alţi utilizatori
v FĂRĂ - membrii grupului nu pot vedea celula
v REZERVARE - membrii grupului pot vizualiza şi edita celula şi o pot rezerva temporar
pentru a împiedica actualizarea ei de către alţi utilizatori
v ADMIN - membrii grupului au acces complet la celulă
Securitatea la nivel de celulă se aplică membrilor frunză şi nu se aplică în general
consolidărilor, deşi puteţi utiliza drepturile de securitate None şi Read pentru a controla
afişarea dau editarea consolidărilor.

Procedură
1. Dacă cuburile de control nu sunt deja vizibile, faceţi clic pe pictograma Meniu acţiuni
, apoi faceţi clic pe Afişare obiecte de control. Folderul Obiecte de control este
afişat.
2. În panoul Design model, expandaţi folderul Cuburi.
3. Faceţi clic dreapta pe cubul căruia vreţi să îi aplicaţi securitate la nivel de celulă şi apoi
faceţi clic pe Configurare securitate , Setare permisiuni de acces pentru , Celule cub.
4. În caseta Creare cub securitate celulă, faceţi clic pe Yes. Cubul securitate celulă apare
ca un tab în vizualizatorul obiectului.
Notă: Vizualizarea cubului de securitate este similară cu vizualizarea cubului înrudit, cu
excepţia acestor diferenţe:
v Diferenţe vizualizator obiect
– O pictogramă cheie

apare lângă Securitate celulă pentru <nume_cub> .

nu apare în bara de unelte
– Pictograma Reordonare dimensiuni
– pictograma Optimizare dimensiuni cub nu apare în bara de unelte
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v Diferenţe panou proprietate
– valoarea proprietăţii Nume este }CellSecurity_cubename
– o dimensiune nouă, }Groups, apare în lista de dimensiuni
5. Trageţi cele două dimensiuni care împart celule la care vreţi să atribuiţi securitate în
zonele Rânduri şi Coloane.
6. Faceţi dublu clic pe o celulă şi apoi selectaţi privilegiul de acces pe care vreţi să îl
atribuiţi.
7. Repetaţi ultimii doi paşi pentru a atribui securitate celulelor suplimentare.

Rezultate
Membrii grupului pot accesa celulele în funcţie de securitatea celulei pe care aţi atribuit-o.
Concepte înrudite:
“Accesul şi securitatea datelor” la pagina 84
Puteţi îmbunătăţi sau restricţiona accesul pentru un grup de utilizatori pentru cuburi,
dimensiuni, proces, sarcini şi membri individuali.

Crearea unui cub cu listă de selecţie
Creaţi un cub cu listă de selecţie pentru a defini listele de selecţie care apar în celulele
cubului.

Despre acest task
Un cub cu listă de selecţie este un tip de cub de control. Cuburile de control sunt generate de
serverul IBM Cognos TM1 pentru a realiza taskuri speciale.
Puteţi crea liste de selecţie cu cuburi de control. Aceasta vă dă un mai mare control asupra
acelor celule care trebuie să conţină liste de selecţie şi vă permite o mai mare flexibilitate în
definirea listelor de selecţie pentru celulele individuale. Puteţi să creaţi de asemenea reguli
pentru cubul de control cu listă de selecţie, care vă permit să definiţi liste de selecţie pentru
orice secţiune a unui cub, de la o celulă singură la întregul cub.
Un cub de control cu listă de selecţie este compus din aceleaşi dimensiuni ca şi cubul normal
cu care este asociat, înainte cu o dimensiune suplimentară denumită }Picklist. Dimensiunea
}Picklist conţine un singur membru şir, denumit Valoare.
Urmaţi aceşti paşi pentru a defini listele de selecţie pentru celulele individuale într-un cub de
control. Listele de selecţie definite în cubul de control sunt utilizate pentru a afişa valorile
listei de selecţie în cubul normal asociat.

Procedură
1. Dacă cuburile de control nu sunt deja vizibile, faceţi clic pe pictograma Meniul acţiuni
, apoi faceţi clic pe Afişare obiecte de control. Este afişat folderul Obiecte de
control.
2. În panoul Design model, expandaţi folderul Cuburi.
3. Faceţi clic dreapta pe un cub şi faceţi clic pe Setare listă de selecţie a cubului.
4. În caseta Creaţi cub cu listă de selecţie, faceţi clic pe Da. Cubul cu listă de selecţie apare
ca o filă în vizualizatorul obiectului.
Notă: Vizualizarea cubului cu listă de selecţie arată la fel cu vizualizarea cubului
înrudită, cu excepţia acestor diferenţe:
Capitolul 9. Setarea securităţii şi controlului de acces pentru grupurile de utilizatori
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v Diferenţele vizualizatorului obiectului
– o pictogramă cub listă de selecţie
cub>.
– butonul Re-ordonare dimensiuni

apare lângă PicklistCube pentru <nume

nu apare în bara de unelte

nu apare în bara de unelte
– butonul Optimizare dimensiuni cub
v Diferenţa panoului de proprietăţi
– valoarea proprietăţii Nume este }PickList_nume_cub
– o dimensiune nouă, }PickList, apare în lista de dimensiuni
5. Configuraţi vizualizarea cubului de control aşa cum este necesar pentru a vizualiza
celulele pentru care doriţi să definiţi listele de selecţie.
6. În fiecare celulă pentru care doriţi să creaţi o listă de selecţie, introduceţi o definiţie a
listei de selecţie. Puteţi introduce oricare dintre tipurile de liste de selecţie în cubul de
control: static, subset sau dimensiune.
7. Faceţi clic pe pictograma Meniul Acţiuni

, apoi faceţi clic pe Salvare date.

Rezultate
Celula din cubul normal asociat afişează valorile listei de selecţie pe care aţi creat-o.
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Capitolul 10. Importul şi transferarea datelor
Datele pot fi importate utilizând fie import ghidat, fie sursă de date de import, şi de asemenea,
datele pot fi transferate pentru a actualiza un cub sau aplicaţie existentă.

Importul datelor
Puteţi importa date sursă, le puteţi mapa la datele destinaţie şi adăuga noile obiecte la panoul
Design model imediat. Aceasta vă permite să începeţi modelarea cu obiectele noi imediat.
Când importaţi date, expertul de import ghidat vă salvează acţiunile ca pe un proces. Procesul
apare ca un obiect în panoul Design model. Dacă doriţi să repetaţi acţiunile dumneavoastră
mai târziu, puteţi rula procesul pentru a evita să specificaţi aceleaşi setări din nou.
Puteţi crea de asemenea un proces care, la rulare, va importa date sursă, le va mapa la datele
destinaţie şi va adăuga noile obiecte la panoul Design model. Procesul apare ca un obiect în
panoul Design model şi nu rulează până nu îl invocaţi în mod explicit. Aceasta vă permite să
modificaţi mai departe procesul, utilizând editorul de proces, înainte de a îl rula. Puteţi de
asemenea planifica procesele pentru a realiza taskuri administrative automat. Pentru
informaţii suplimentare, vedeţi “Gestionarea proceselor” la pagina 129.
Puteţi transfera de asemenea dimensiunile între IBM Cognos TM1 Performance Modeler şi
IBM Cognos Business Viewpoint.

Definirea unei surse de date
Când datele sursă includ mai multe coloane, examinaţi datele sursă şi identificaţi care coloane
trebuie să fie definite, ce dimensiuni, niveluri, atribute sau măsuri. Puteţi alege să importaţi
doar dimensiuni sau să importaţi atât dimensiuni şi măsuri într-un cub. Sursa de date poate fi
un fişier, un raport listă, o vizualizare de cub, un subset de dimensiuni sau o sursă de date
relaţională.

Înainte de a începe
Înainte de a importa, reţineţi următoarele consideraţii:
v Unele formule şi funcţii care sunt utilizate în registrele de lucru Microsoft Excel nu sunt
importate. Soluţia este crearea unei copii a coloanei afectate în registrele de lucru Microsoft
Excel şi utilizarea comenzii Paste Special pentru a lipi valorile coloanei. Puteţi de
asemenea salva registrul de lucru ca fişier .csv şi apoi importa fişierul .csv.
v Rapoartele trebuie să fie un raport de tip listă tabulară simplă cu niciun prompt nerezolvat.
v Dacă importaţi un cub care conţine o dimensiune dintr-o aplicaţie livrată, trebuie sa aveţi
întâi deţinerea ierarhiei de aprobare sau să dezactivaţi aplicaţia.

Procedură
1. Pentru a rula un Import ghidat, finalizaţi una dintre următoarele acţiuni:
v Dacă importaţi numai dimensiuni, faceţi clic dreapta pe rădăcina model în panoul
Design model, apoi faceţi clic pe Import ghidat > Dimensiuni.
v Dacă importaţi un cub nou, faceţi clic dreapta pe rădăcina model în panoul Design
model, apoi faceţi clic pe Import ghidat > Cub.
2. Importul pe care îl creaţi este salvat ca proces TurboIntegrator. Introduceţi un nume în
caseta Nume proces.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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3. Completaţi una din următoarele acţiuni:
Tabela 10. Tipuri sursă
Scop

Acţiune

Importaţi un fişier Microsoft Excel

Selectaţi Fişier în câmpul Tip sursă.
Răsfoiţi după acel fişier pe care doriţi să-l
importaţi.
Expandaţi Detalii fişier.
Specificaţi dacă datele sunt structurate ca Listă sau
ca Tabel încrucişat.
Specificaţi dacă datele includ etichete de coloane.
Opţional: Specificaţi fişa de lucru, rândurile şi
coloanele de utilizat.

Importaţi un fişier de text delimitat

Selectaţi Fişier în câmpul Tip sursă.
Răsfoiţi după acel fişier pe care doriţi să-l
importaţi.
Expandaţi Detalii fişier.
Specificaţi Delimitatorul de coloane utilizat în
fişierul sursă.
Dacă doriţi să utilizaţi un separator zecimal şi un
separator de mii pentru o anumită limbă, selectaţi
acea limbă din câmpul Format.
Specificaţi Calificativ text (caracter ghilimele).
Opţional, modificaţi Separatorul zecimal şi
Separatorul de mii.
Dacă lucraţi în mod conectat şi doriţi să planificaţi
rularea unui proces care re-importă date,
specificaţi locaţia fişierului de accesat de serverul
la distanţă IBM Cognos TM1.

Importaţi datele de raport dintr-o listă tabelară
simplă care a fost creată în IBM Cognos Business
Intelligence şi care nu conţine prompturi
nerezolvate

Selectaţi Date de raport IBM Cognos în câmpul
Tip sursă.
Specificaţi detaliile de conexiuni pentru raport în
câmpul URI gateway sistem. Puteţi testa
conexiunea.
Introduceţi locaţia şi numele raportului pe care
doriţi să-l importaţi în câmpul Locaţie raport, sau
faceţi clic pe Selectare pentru a selecta raportul.

Importaţi o vizualizare cub Cognos TM1

Selectaţi Vizualizare cub IBM Cognos TM1 în
câmpul Tip sursă.
Selectaţi cubul şi vizualizarea pe care doriţi să o
importaţi.

Importaţi un subset dimensiune Cognos TM1

Selectaţi Subset dimensiune IBM Cognos TM1
în câmpul Tip sursă.

Această opţiune este disponibilă doar când utilizaţi
comanda Import dimensiuni.
Selectaţi dimensiunea şi subsetul pe care doriţi
să-l importaţi.
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Puteţi de asemenea importa de la o sursă de date relaţionale. Pentru informaţii
suplimentare, vedeţi “Importul dintr-o sursă de date relaţionale” la pagina 99.
4. Apăsaţi Continuare.
Implicit, coloanele cu tip de date text sunt adăugate ca dimensiuni şi coloanele cu tip de
date numerice sunt adăugate ca măsuri numai când importaţi un cub. Puteţi schimba tipul
de mapare la dimensiune, nivel, atribut sau măsură.
O dimensiune este o grupare generală de date înrudite despre un aspect major al afacerii
dumneavoastră. De exemplu, aveţi o dimensiune denumită Produse.
Un nivel reprezintă date înrudite într-o ierarhie. De exemplu, dimensiunea Produse
conţine niveluri denumite Linie produse şi Tip produse.
Un atribut este o caracteristică a unui membru pe care afacerea vrea să o cuantifice. De
exemplu, dimensiunea Produse conţine atribute denumite Culoare şi Dimensiune.
O măsură este un indicator de performanţă cuantificabil şi utilizat pentru a determina cât
de bine funcţionează o activitate. De exemplu, măsuri folositoare pot fi Cantitatea vândută
sau Venitul.
5. Finalizaţi Importul ghidat urmând una dintre aceste proceduri:
v “Import simplu de dimensiuni”
v “Importul simplu de cuburi” la pagina 96
v “Importul avansat de dimensiuni şi cuburi” la pagina 96
Concepte înrudite:
“Gestionarea proceselor” la pagina 129
Gestionaţi procesele pentru a crea, modifica şi planifica cum sunt importate datele şi cum sunt
utilizate în IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Import simplu de dimensiuni
Când definiţi o sursă de date pentru Importul ghidat, IBM Cognos TM1 Performance Modeler
analizează sursa de date şi creează mapări care vă permit să creaţi repede dimensiuni.

Despre acest task
După definirea sursei dumneavoastră de date, Performance Modeler afişează o listă de
coloane în datele dumneavoastră sursă din panoul Coloane şi o previzualizare a conţinuturilor
fiecărei coloane din panoul Previzualizare date.

Procedură
1. Implicit, toate coloanele din sursa dumneavoastră de date sunt selectate să fie importate.
Curăţaţi sau completaţi casetele de bifare Import în panoul Coloane astfel încât să fie
selectate numai coloanele pe care doriţi să le importaţi.
2. Faceţi clic pe Terminare.

Rezultate
Pentru fiecare coloană pe care aţi selectat-o, Performance Modeler creează o nouă
dimensiune. Dacă datele sursă includ etichete de coloane, etichetele sunt utilizate pentru
numele de dimensiuni. Dacă datele sursă nu includ etichete de coloane, dimensiunile sunt
denumite column1, column2, column3 şi aşa mai departe.
Importul ghidat este salvat ca proces TurboIntegrator, utilizând numele pe care l-aţi specificat
când aţi identificat sursa de date.
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Importul simplu de cuburi
Când definiţi o sursă de date pentru Importul ghidat, IBM Cognos TM1 Performance Modeler
analizează sursa de date şi creează mapări care vă permit să creaţi repede dimensiuni, să creaţi
un cub şi să importaţi date în cub.

Despre acest task
După definirea sursei dumneavoastră de date, Performance Modeler afişează o listă de
coloane în datele dumneavoastră sursă din panoul Coloane şi o previzualizare a conţinutului
fiecărei coloane în panoul Previzualizare date. Performance Modeler încearcă să identifice
conţinutul fiecărei coloane. Coloanele care conţin şiruri sunt considerate ca fiind dimensiuni
de bază, în timp ce coloanele care conţin valori numerice sunt tratate ca dimensiuni indice de
măsurare.
Implicit, toate coloanele din sursa dumneavoastră de date sunt selectate să fie importate.

Procedură
1. Curăţaţi sau selectaţi casetele de bifare Import în panoul Coloane, astfel încât sunt
selectate numai coloanele pe care doriţi să le importaţi.
2. Dacă o coloană este identificată ca o dimensiune obişnuită sau ca o dimensiune măsură,
curăţaţi sau selectaţi caseta de bifare Măsură. Când este bifată caseta de bifare Măsură,
coloana este tratată ca dimensiune de indice de măsurare, iar datele din coloană sunt
utilizate pentru a popula cubul. Când este curăţată caseta de bifare Măsură, coloana este
tratată ca dimensiune de bază.
3. Faceţi clic pe Sfârşit.

Rezultate
Pentru fiecare coloană pe care aţi selectat-o, Performance Modeler creează o nouă
dimensiune. Dacă datele sursă includ etichete de coloane, etichetele sunt utilizate pentru
numele de dimensiune. Dacă datele sursă nu includ etichete de coloane, dimensiunile sunt
denumite coloana1, coloana2, coloana3 şi aşa mai departe.
Performance Modeler creează de asemenea un cub, îl populează cu date şi deschide cubul în
Cube Viewer.
Importul ghidat este salvat ca proces TurboIntegrator, utilizând numele pe care l-aţi specificat
când aţi identificat sursa de date.

Importul avansat de dimensiuni şi cuburi
Importul ghidat în IBM Cognos TM1 Performance Modeler asigură opţiuni avansate care vă
permit să personalizaţi mapări pentru a crea dimensiuni multiple, să adăugaţi niveluri la
dimensiuni, să identificaţi atribute şi să identificaţi sau să creaţi măsuri. Puteţi de asemenea să
creaţi un cub din mapările pe care le creaţi.

Despre acest task
După definirea sursei dumneavoastră de date, Performance Modeler afişează o listă de
coloane în datele dumneavoastră sursă din panoul Coloane şi o previzualizare a conţinuturilor
fiecărei coloane din panoul Previzualizare date.

Procedură
1. Faceţi clic pe Avansat.
2. Faceţi clic pe Afişare proprietăţi. Fereastra Dimensiuni de importare afişează
următoarele panouri:
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v Previzualizare date - Se afişează coloanele şi conţinuturile sursei dumneavoastră de
date.
v Mapare - Se afişează coloanele de importat (Articole sursă) şi vi se permite să
identificaţi conţinuturile unei coloane ca Dimensiune, Nivel sau Atribut. Panoul
Mapare ilustrează de asemenea cum se mapează coloanele în sursa dumneavoastră
(Articole sursă mapate) la obiecte (Articole ţintă) pe serverul dumneavoastră TM1.
v Proprietăţi - Panoul Proprietăţi vă permite să vizualizaţi şi să setaţi proprietăţi pentru
un Articol sursă selectat sau un Articol ţintă. Puteţi se asemenea să aplicaţi opţiuni
Avansate pentru un articol selectat.
Performance Modeler încearcă să identifice coloanele care ar trebui să fie importate şi
creează mapări pentru coloane. Puteţi modifica orice mapare care este creată.
În orice punct în timpul Importului ghidat puteţi face clic pe Curăţarea tuturor
mapărilor pentru a înlătura toate mapările. Trebuie apoi să creaţi toate mapările manual.
3. Pentru a modifica mapările, trageţi un articol din secţiunea Articole sursă din panoul
Mapare la o nouă locaţie pe secţiunea Articole ţintă. Similar, puteţi trage un articol dintr-o
locaţie de pe secţiunea Articole ţintă la o nouă locaţie în secţiune. Pe măsură ce trageţi un
articol, cursorul indică unde şi cum va fi fixat articolul. Îl puteţi fuxa ca dimensiune nouă,
ca nivel al unei dimensiuni existente sau ca atribut.
4. Dacă doriţi să adăugaţi o coloană calculată, efectuaţi următoarele acţiuni:
a. Faceţi clic pe Adăugare coloană calculată.
b. Pe secţiunea Articol sursă din panoul Proprietăţi, introduceţi un nume Articol sursă
pentru coloană şi selectaţi Tipul de date pentru coloană.
c. Specificaţi un Tip de mapare pentru coloana calculată.
d. Tastaţi expresia care defineşte coloana calculată în câmpul Expresie. Expresiile
trebuie să se termine cu punct şi virgulă (;).
De exemplu, pentru a adăuga o coloană calculată pentru Nume angajat ce
concatenează Nume de familie şi Prenume, definiţi următoarea expresie:
v_Expression = v_Last_Name_0 | ’,’ | v_First_Name_1;
Puteţi de asemenea să utilizaţi o coloană calculată pentru a redenumi membrii, de
exemplu, să aveţi sursa potrivită cu numele ţintei sau să înlăturaţi caracterele străine
din sursă.
Pentru mai multe informaţii despre formule pentru expresie, consultaţi Ghidul de
referinţe IBM Cognos TM1.
e. Faceţi clic pe Previzualizare pentru a vizualiza rezultatele expresiei.
5. Pentru a personaliza proprietăţile unei dimensiuni, selectaţi dimensiunea din secţiunea
Articole ţintă din panoul Mapări, apoi finalizaţi următoarele acţiuni:
a. În secţiunea Articole ţintă din panoul Proprietăţi, modificaţi Nume dimensiune şi Tip
dimensiune după cum este necesar.
b. Specificaţi o acţiune Actualizare dimensiuni. Selectaţi Adăugare elemente noi
ăentru a adăuga orice element nou în sursă la o dimensiune existentă. Selectaţi
Repopulare dimensiune pentru a reconstrui complet dimensiunea utilizând numai
elementele prezente în sursă. Selectarea Nu actualizaţi pentru a lăsa dimensiunea aşa
cum este, fără nicio actualizare de la sursă.
c. Dacă importaţi o dimensiune cu mai multe niveluri şi cu nume de membru care nu
sunt unice, selectaţi caseta de bifare Includere nume elemente părinte şi specificaţi
un caracter pentru separator.
Un exemplu de membri neunici de acelaşi nivel este dimensiunea Ani. Fiecare an
conţine un prim semestru şi fiecare semestru conţine Ianuarie.
Un exemplu de membrii neunici la niveluri diferite este dimensiunea America de
Nord. Ontario este menţionat ca oraş în California şi Ontario este menţionat ca
provincie în Canada.
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d. Selectaţi Utilizare nume de element ca subtitluri dacă sunt unice pentru a crea
subtitluri implicite pentru fiecare element.
e. Pentru a crea un membru care afişează un total pentru dimensiune, asiguraţi-vă că este
selectată caseta de bifare Creare element total.
f. Pentru a muta dimensiunea în structură, modificaţi câmpul Index dimensune.
Puteţi de asemenea să trageţi dimensiunea într-o locaţie nouă.
g. Specificaţi cum vor fi sortaţi membrii componentelor.
h. Specificaţi cum vor fi sortate elementele copil sau frunză.
6. Pentru a modifica un nivel, selectaţi nivelul în secţiunea Articole ţintă din panoul Mapări.
a. În secţiunea Articole ţintă din panoul Proprietăţi, introduceţi un nume pentru nivelul
din caseta Nume nivel.
b. În secţiunea Avansat din panoul Proprietăţi, selectaţi Dimensiune proprietar pentru a
specifica dimensiunea căreia îi aparţine acest nivel.
c. Pentru a muta nivelul în structură, modificaţi valoarea Index nivel.
7. Pentru an modifica un atribut, selectaţi atributul în secţiunea Articole ţintă din panoul
Mapări.
a. În secţiunea Articole ţintă din panoul Proprietăţi, selectaţi un Tip atribut. Dacă
maparea coloanei la atribut conţine valori numerice, tipul Atribut trebuie să fie
Numeric.
Dacă maparea coloanei la atribut conţine text, tipul Atribut poate fi unul dintre
următoarele:
v Text - Furnizează informaţii descriptive.
v Subtitlu - Furnizează un nume localizat pentru un obiect, aşa cum este descris în
Capitolul 7, “Localizarea modelului dumneavoastră”, la pagina 67. Un subtitlu nu
necesită un nume unic.
v Alias - Un alias poate fi utilizat ca nume alternativ. Fiecare alias trebuie să fie unic.
b. Dacă selectaţi Subtitlu, selectaţi Caracterististicile locale corespunzătoare. De
exemplu, dacă maparea coloanei la atributul Subtitlu conţine nume de produse în
portugheza braziliană, selectaţi Portugheză (Brazilia) ca locale.
c. În secţiunea Avansat din panoul Proprietăţi, selectaţi Dimensiunea proprietar şi
nivelul Proprietar cărora le aparţine acest atribut.
8. Dacă aţi iniţiat Importul ghidat făcând clic pe Import ghidat > Cub, finalizaţi
următoarele acţiuni pentru a configura cubul. În caz contrar, conţinuaţi cu Pasul 9.
a. Selectaţi cubul din partea de sus a secţiunii Articole ţintă a panoului Mapări.
b. Introduceţi un nume pentru cub în caseta Nume cub ţintă. Acesta poate fi un nume
existent de cub sau un nume nou de cub.
c. Dacă mapările dumneavoastră nu identifică nicio dimensiune de măsură în sursa de
date, faceţi clic pe Creare dimensiune de măsură. Dacă este deja identificată o
dimensiune de măsură, această opţiune este dezactivată.
d. Selectaţi un comportament Actualizare date pentru import.
v Adăugare date adaugă valorile în sursa dumneavoastră de date la orice valoare de
cub existentă.
v Înlocuire date înlocuieşte toare valorile existente de cub cu valorile din sursa
dumneavoastră.
e. Pentru a modifica măsura unei dimensiuni, faceţi clic pe Atribut membru sub Tip
mapare. Obiectul devine o dimensiune ca parte componentă a cubului.
f. Pentru a adăuga dimensiunile existente la cub, faceţi clic pe Selectare dimensiuni în
secţiunea Avansat din panoul Proprietăţi.
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g. Selectaţi dimensiunile pe care doriţi să le adăugaţi, apoi faceţi clic pe Adăugare la
cub.
9. Faceţi clic pe Sfârşit.

Rezultate
Performance Modeler creează dimensiuni, niveluri şi atribute definite în Importul ghidat.
Dacă alegeţi să creaţi un cub, cubul este creat de asemenea şi este populat opţional cu date.
Definiţia de import este salvată ca proces TurboIntegrator, utilizând numele pe care l-aţi
specificat când aţi identificat sursa de date.

Importul dintr-o sursă de date relaţionale
Înainte de a importa date dintr-o sursă de date relaţionale, asiguraţi-vă că înţelegeţi sursa
dumneavoastră de date relaţionale şi cum să construiţi interogări SQL. Asiguraţi-vă că
conexiunile ODBC au fost definite. Când lucraţi într-un mod conectat, puteţi utiliza sursele de
date relaţionale ODBC care au fost definite pe server.

Procedură
1. Dacă rulaţi un import ghidat, finalizaţi una dintre acţiunile următoare:
v Dacă importaţi doar dimensiuni, faceţi clic pe Import ghidat > Dimensiuni.
v Dacă importaţi un cub nou, faceţi clic pe Import ghidat > Cub.
2.
3.
4.
5.

6.

v Dacă creaţi un proces, deplasaţi-vă la pasul următor.
În câmpul Tip sursă, selectaţi Sursă de date relaţionale (ODBC) şi specificaţi detaliile
conexiunii.
Selectaţi o sursă de date relaţională ODBC din lista definită pentru sistemul
dumneavoastră.
Deschideţi Query Builder.
O alternativă este de a tasta SQL pentru interogare.
Pentru a specifica coloanele de folosit în interogare pentru obţinerea datelor, apăsaţi fila
Vizualizare date şi trageţi coloanele sau tabelele din câmpul Explorare metadate pe
grilă.
Puteţi adăuga coloanele însele sau tabelele. Interogarea utilizează coloanele pe care le
adăugaţi direct pe grilă pentru a obţine date. Interogarea de asemenea utilizează
coloanele ce aparţin tabelelor pe care le adăugaţi pe grilă.
Pentru a crea uniri bazate pe relaţii dintre coloanele din tabelă, faceţi clic pe fila
Interogare diagramă şi efectuaţi următoarele acţiuni:
a. Trageţi tabelele din câmpul Explorare metadate în diagramă.
Interogarea utilizează tabelele pe care le adăugaţi diagramei pentru a conecta alte
tabele. Interogarea nu utilizează coloanele ce aparţin acestor tabele pentru a obţine
date.
.
b. Selectaţi articolele pentru relaţie şi faceţi clic pe pictograma Creare relaţie
c. Specificaţi cardinalitatea pentru relaţie.
Cardinalitatea este folosită pentru a evita dubla-numărare a datelor fapt, pentru a
suporta uniri de tip buclă ce sunt comune în modele de scheme stea, pentru a
optimiza accesul la sistemul de sursă de date principale şi pentru a identifica articole
ce se comportă ca fapte sau dimensiuni.
Pentru informaţii suplimentare despre relaţii şi cardinalitate, consultaţi Ghidul
utilizatorului IBM Cognos Framework Manager care este disponibil aici Pagina de
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întâmpinare IBM Knowledge Center Cognos Business Intelligence
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEP7J/welcome) în secţiunea PDF.
7. Pentru a edita manual interogarea SQL, faceţi clic pe fila Vizualizare SQL. Acţiunile pe
care le completaţi în fila Vizualizare date sau fila Diagramă de interogare sunt
reflectate în fila Vizualizare SQL.
8. Dacă sunteţi mulţumiţi de interogare, apăsaţi OK.
9. Pentru a previzualiza datele returnate de interogarea pe care aţi creat-o manual sau în
Query Builder, apăsaţi Reîmprospătare.
10. Dacă doriţi să mapaţi dimensiunile, apăsaţi Continuare.
Pentru informaţii despre mapare, consultaţi “Definirea unei surse de date” la pagina 93.
11. Dacă sunteţi mulţumiţi de setări, apăsaţi Încheiere.

Rezultate
Dacă rulaţi un import ghidat, datele sursă sunt importate, mapate la datele ţintă şi adăugate la
panoul Design model. În plus, acţiunile dumneavoastră sunt salvate ca un proces care apare în
panoul Design model.
Dacă aţi creat un proces, el apare ca şi un obiect în panoul Design model şi nu rulează până nu
îl invocaţi în mod explicit.

Ce se face în continuare
Puteţi modifica procesul prin editarea procedurilor sale sau puteţi planifica procesul ca parte a
unei sarcini.
Concepte înrudite:
“Gestionarea proceselor” la pagina 129
Gestionaţi procesele pentru a crea, modifica şi planifica cum sunt importate datele şi cum sunt
utilizate în IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Importul dintr-o sursă de date subset
Un subset poate fi utilizat ca sursă de date pentru un proces nou.

Procedură
1.
2.
3.
4.

În câmpul Tip sursă, selectaţi Subset dimensiune IBM Cognos TM1.
În câmpul Dimensiune, selectaţi dimensiunea din lista de dimensiuni.
În câmpul Subset, selectaţi subsetul din lista de subseturi.
Faceţi clic pe fila Mapări şi bifaţi Doar import dimensiune.

5. Pentru a personaliza proprietăţile unei dimensiuni, selectaţi antetul pentru articolul din
câmpul Previzualizare date şi finalizaţi următoarele acţiuni:
a. Expandaţi Mapare avansată pentru a afişa toate proprietăţile.
b. Pentru a modifica numele dimensiunilor, faceţi clic pe dimensiune sub Mapare
avansată şi tastaţi noul nume în câmpul Nume dimensiune.
c. Dacă importaţi o dimensiune cu niveluri multiple şi numele membrilor sunt unice,
selectaţi caseta de bifare Calificare nume membri şi specificaţi un caracter pentru
separator.
Dacă numele membrilor sunt toţi unici, curăţaţi caseta de bifare Calificare nume
membri.
Un exemplu de membrii neunici la acelaşi nivel este dimensiunea Ani. Fiecare an
conţine un prim semestru şi fiecare semestru conţine Ianuarie.
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Un exemplu de membrii neunici la niveluri diferite este dimensiunea America de
Nord. Ontario este menţionat ca oraş în California şi Ontario este menţionat ca
provincie în Canada.
d. Pentru a crea un membru care afişează un total pentru dimensiune, asiguraţi-vă că este
selectată caseta de bifare Creare element total.
e. Pentru a muta dimensiunea în structură, modificaţi câmpul Index dimensune.
Puteţi de asemenea trage dimensiunea la o nouă locaţie.
f. Specificaţi cum vor fi sortaţi membrii consolidaţi.
g. Specificaţi cum vor fi sortaţi membrii, frunză sau copil.
h. Specificaţi cum se actualizează cubul. Valori noi pot fi adăugate valorilor existente
sau valori noi pot înlocui valori existente.
6. Pentru a compila scriptul procesului, faceţi clic pe fila Avansat şi faceţi clic pe fila
Prolog.
7. Salvaţi şi închideţi procesul.
8. Faceţi clic dreapta pe procesul pe care tocmai l-aţi creat, faceţi clic pe Executare proces
şi faceţi clic pe OK.

Rezultate
Noua dimensiune se afişează sub directorul rădăcină.

Transferul de aplicaţii şi obiecte model
Puteţi transfera elemente model pentru a actualiza, de exemplu, o aplicaţie sau un cub
existent. Puteţi transfera de asemenea dimensiuni de la IBM Cognos Business Viewpoint la un
mediu IBM Cognos TM1 şi invers.
Utilizaţi Transfer Specification Editor pentru a copia obiecte model de la un mediu IBM
Cognos TM1 la altul şi gestiona orice modificări la aplicaţii sau elemente de model. De
exemplu, aţi putea dori să transferaţi obiectele unui model când aveţi un mediu de
intermediere, care este utilizat pentru testarea performanţei şi vreţi să mutaţi obiectele din acel
mediu la un mediu de producţie. Alternativ, aţi putea dori să creaţi versiuni diferite ale
modelului dumneavoastră pentru a distribui la utilizatorii profesionali sau analişti.

Specificaţii de creare sau transfer
Înţelegerea relaţiilor dintre obiecte şi determinarea obiectelor care să fie mutate din mediul
sursă poate fi dificilă pentru utilizatorii care nu sunt modelatori. Când porniţi operaţia de
transfer, selecţia de obiecte pe care o faceţi poate fi salvată la o specificaţie de transfer pentru
a repeta operaţia de transfer mai târziu. Utilizatorii care nu sunt modelatori pot rula această
specificaţie şi evita repetarea taskului de selectare a aceloraşi obiecte de model.

Analizarea impactului unui transfer
Dacă mediul ţintă a fost populat anterior cu obiecte de model, când mutaţi un obiect de model
din mediul sursă la mediul ţintă, diferenţa în structura unui model este indicată în coloana
Action din previzualizarea Transfer Specification Editor. Această previzualizare furnizează
un sumar al modului în care se potrivesc obiectele de model în mediul IBM Cognos TM1
ţintă. De exemplu, puteţi identifica rapid ce obiecte sunt adăugate la o dimensiune sau un cub
şi ce obiecte sunt actualizate sau înlăturate din selecţia iniţială.
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Transferul datelor de cub
Când transferaţi dintre-un mediu IBM Cognos TM1, puteţi alege să transferaţi doar obiectele
modelelor dumneavoastră sau să transferaţi atât obiectele, cât şi datele de cub asociate. Deşi
puteţi muta datele, nu utilizaţi setarea din proprietatea Transfer date din editorul de
specificaţii de transfer pentru a muta volume de date, cum ar fi tranzacţii de vânzări, de-a
lungul mediilor. În loc, utilizaţi un Proces TI sau expertul Import pentru a importa date sursă
în sistemul ţintă. Transfer date este utilizată cel mai bine când vreţi să mutaţi metadata, cum
ar fi rate de schimb, care sunt utilizate pentru a deriva alte date din cub.

Automatizarea procesului de transfer
Când selecţia dumneavoastră de obiecte pentru transfer este salvată la o specificaţie de
transfer, puteţi crea un fişier batch pentru a rula această specificaţie la o oră planificată şi fără
intervenţie.

Transferul obiectelor de model între medii IBM Cognos TM1
Utilizaţi comanda Transfer Out pentru a copia elementele de model prin selectarea obiectelor
dintr-un mediu IBM Cognos TM1 sursă şi copierea lor la un mediu IBM Cognos TM1 ţintă.
Puteţi controla tipul şi numărul obiectelor de model care sunt transferate la mediul ţintă.
Specificaţia de transfer include obiectele selectate şi acele obiecte care sunt cerute de ele.
Dacă utilizaţi un mediu de dezvoltare pentru a modifica şi testa o aplicaţie, puteţi transfera
modificările pe care le-aţi făcut la un director ţintă. Conţinutul din directorul ţintă este pregătit
să fie transferat la un mediu de producţie când sunt finalizate modificările.
Un transfer selectiv furnizează beneficiile următoare:
v Serverul nu este întrerupt.
v Puteţi selecta doar obiectele care ştiţi că au fost modificate. Înţelegerea logicii operaţionale
pentru aplicaţie reduce orice erori care ar putea fi generate în timpul procesului de transfer.

Transferul obiectelor model dintr-un mediu IBM Cognos TM1
Folosiţi comanda Transfer afară pentru a copia obiectele selectate de la un mediu de
dezvoltare IBM Cognos TM1 la un mediu de producţie ţintă.

Despre acest task
Puteţi copia modificările pe care le-aţi făcut asupra unor elemente de model sau aplicaţie
într-un mediu sursă la un director ţintă înainte ca acele modificări să fie transferate la un
mediu ţintă.
Puteţi transfera următoarele obiecte model:
v cuburi
v
v
v
v
v
v
v
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vizualizări
dimensiuni
subseturi
legături
procese
sarcini
scorecard-uri
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În timp ce puteţi transfera calcule de cub, acestea nu sunt obiecte model primare pe care le
puteţi selecta de la sursa TM1. Calculul este considerat a fi metadatele care sunt transferate
împreună cu cubul sau vizualizarea.
Puteţi folosi comanda Adăugare dependenţe pentru a include obiecte care sunt nrudite cu
alte obiecte. De exemplu, o dimensiune face parte din structura unui cub. Dacă o dimensiune
este adăugată, afectează structura cubului. Dacă nu sunteţi familiar cu obiectele, folosiţi
această comandă pentru a vă asigura că toate obiectele necesare sunt copiate în mediul ţintă.
Adăugarea dependenţelor creşte probabilitatea unei actualizări cu succes.

Procedură
1. În panoul Design model, selectaţi toate obiectele pe care vreţi să le transferaţi.

2.
3.
4.

5.

Indiciu: Apăsaţi Ctrl şi faceţi clic sau apăsaţi Shift şi faceţi clic pentru a selecta mai
multe articole.
Faceţi clic dreapta pe selecţie şi faceţi clic pe Transfer afară.
Pentru a copia elementele model într-un director înainte de a transfera la un mediu ţintă,
în Ţintă transfer, faceţi clic pe Fişiere.
În fereastra Selectare folder, deplasaţi-vă la directorul unde vreţi să salvaţi specificaţia
transferului dumneavoastră şi faceţi clic pe OK.
Directorul implicit este unitate_ţintă:\Users\numele_dumneavoastră_de_utilizator\
AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
O previzualizare a transferului se afişează în Editorul de specificaţii transfer. Operaţia
Transfer afară analizează dependenţii de obiectele selectate care sunt necesari şi îi
afişează în panoul Ţintă. Panoul Sursă afişează obiecte model pe care le puteţi adăuga la
selecţia iniţială de obiecte.
Arborele din panoul Ţintă include o combinaţie de conţinut nou, actualizat şi existent.
Dacă mediul ţintă are conţinut existent, coloana Acţiune furnizează detalii despre cum
afectează modificările mediul ţintă. Implicit, se afişează o vizualizare concisă a
modificărilor. Pentru a afişa toate obiectele model, faceţi clic pe Afişare toate.
Pentru a adăuga mai multe elemente din sistemul sursă, în panoul Sursă, faceţi clic pe
obiectul din arbore şi faceţi clic pe Adăugare.
Indiciu: Faceţi clic pe Adăugare numai dacă sunteţi familiar(ă) cu structura modelului şi
ştiţi exact ce obiecte vreţi să transferaţi sau dacă vreţi să transferaţi numai obiectele care
au fost modificate. De exemplu, dacă aţi modificat o definiţie subset pe o dimensiune
mare, puteţi transfera acea modificare anume fără a transfera întreaga dimensiune.

6. Pentru a adăuga toate obiectele dependente care sunt înrudite cu un obiect model, în
panoul Sursă, selectaţi obiectul pe care vreţi să-l transferaţi şi faceţi clic pe Adăugare
dependenţe.
Obiectul şi dependenţele sale sunt adăugate la arborele Ţintă.
7. Pentru a transfera date celulă pentru o vizualizare, selectaţi vizualizarea şi, în panoul
Proprietăţi, setaţi proprietatea Date transfer la Da.
8. Pentru a vă înregistra selecţiile în folderul pe care l-aţi specificat în pasul 4, faceţi clic pe
Transfer.

Ce se face în continuare
Fie puteţi transfera aceste obiecte într-un mediu ţintă din directorul ţintă, fie puteţi crea o
specificaţie de transfer pentru a automatiza procesul de transfer.
“Transferul obiectelor model la un mediu IBM Cognos TM1” la pagina 104
După ce obiectele model sunt transferate de la un mediu sursă la un director de reţinere,
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puteţi transfera obiectele din director la un mediu ţintă. Obiectele sunt transferate între
medii pentru a actualiza aplicaţiile şi cuburile existente.
“Crearea unei specificaţii de transfer” la pagina 109
Salvaţi-vă selecţia de obiecte de model la o specificaţie de transfer astfel încât alţi
administratori să poată fi implicaţi în procesul de transfer.

Transferul obiectelor model la un mediu IBM Cognos TM1
După ce obiectele model sunt transferate de la un mediu sursă la un director de reţinere, puteţi
transfera obiectele din director la un mediu ţintă. Obiectele sunt transferate între medii pentru
a actualiza aplicaţiile şi cuburile existente.

Despre acest task
Când transferaţi o specificaţie de transfer din arhiva de transfer, efectele pe care le va avea
transferul asupra mediului ţintă sunt indicate în coloana Acţiuni a panoului Ţintă.
De exemplu, să presupunem că au fost înlăturate trei obiecte model şi au fost adăugate patru
obiecte după ce s-a transferat specificaţia de transfer de la mediul sursă. Când transferaţi
aceeaşi specificaţie din arhiva de transfer, coloana Acţiune indică faptul că sunt adăugate cele
trei obiecte şi sunt înlăturate cele patru obiecte noi din arborele ţintă. Această analiz automată
vă ajută să înţelegeţi cum afectează modificările mediul ţintă şi chiar să vă modificaţi
selecţiile înainte de a continua cu transferul.

Procedură
1. Pentru conectare la serverul ţintă, apăsaţi pe pictograma Meniu acţiuni
faceţi clic pe Conectare.

şi apoi

2. În fereastra Selectaţi un server TM1, faceţi clic pe mediul ţintă.
3. În panoul Design model, faceţi clic dreapta pe obiectul admin_host:server_name de la cel
mai înalt nivel şi apoi apăsaţi Transfer In.
4. În fereastra Sursă transfer, faceţi clic pe Fişiere.
5. În fereastra Selectare folder, deplasaţi-vă la folderul ce conţine specificaţia de transfer şi
faceţi clic pe OK.
Indiciu: Directorul implicit este unitate_ţintă:\Users\
numele_dumneavoastră_de_utilizator\AppData\Roaming\IBM\Cognos
Performance Modeler\Transfer.
O previzualizare a transferului se afişează în Editorul de specificaţii transfer. Operaţia
Transfer în analizează dependenţii de obiectele selectate care sunt necesari şi îi afişează în
panoul Ţintă. Panoul Sursă afişează obiecte model pe care le puteţi adăuga la selecţia
iniţială de obiecte.
Arborele din panoul Ţintă include o combinaţie de conţinut nou, actualizat şi existent.
Dacă mediul ţintă are conţinut existent, coloana Acţiune furnizează detalii despre cum
afectează modificările mediul ţintă. Implicit, se afişează o vizualizare concisă a
modificărilor. Pentru a afişa toate obiectele model, faceţi clic pe Afişare toate.
6. Pentru a modifica obiectele model, finalizaţi unul sau mai multe din următoarele task-uri:
v Pentru a adăuga mai multe elemente din mediul sursă TM1, în panoul Sursă, selectaţi
elementul şi apoi faceţi clic pe Adăugare
v Pentru a înlătura un element din selecţia gata de transfer, în panoul Ţintă, selectaţi
elementul şi faceţi click pe Înlăturare.
v Pentru a transfera date celulă pentru o vizualizare, în panoul Sursă sau Ţintă selectaţi
vizualizarea cub şi, în panoul Proprietăţi, setaţi proprietatea Date transfer la Da.
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Important: Dacă aţi modificat datele celulei în mediul ţintă, modificările pe care le-aţi
făcut sunt suprascrise cu datele celulei care sunt incluse în operaţia de transfer curentă.
7. Când sunteţi mulţumit de modificările făcute, faceţi clic pe Transfer.
Obiectele importate şi actualizările înrudite sunt afişate în panoul Design model.

Transferul aplicaţiilor între medii IBM Cognos TM1
Transferaţi o aplicaţie pentru a o muta dintr-un mediu în altul.
Când transferaţi o aplicaţie, sunt mutate următoarele articole:
v
v

Obiecte server IBM Cognos TM1
Definiţie IBM Cognos TM1 Application

Transferarea unei aplicaţii din IBM Cognos TM1 Performance Modeler este diferită de
exportarea sau importarea unei aplicaţii din portalul Cognos TM1 Applications. Când
exportaţi o aplicaţie din portal, doar definiţia aplicaţiei este mutată; obiectele serverului
Cognos TM1 nu sunt exportate.
Când transferaţi o aplicaţie, datele de cub nu sunt mutate. Totuşi, puteţi muta date selectând
vizualizări cub.

Transferul aplicaţiilor dintr-un mediu IBM Cognos TM1
Transferaţi o aplicaţie din mediul IBM Cognos TM1 în alt mediu.

Înainte de a începe
Înainte de a putea transfera o aplicaţie, trebuie să proiectaţi şi să livraţi aplicaţia prin
finalizarea taskurilor următoare:
v Creaţi o aplicaţie

.

.
v Definiţi vizualizările aplicaţiei
v Definiţi o ierarhie de aprobare, dacă este cazul.
v Selectaţi sistemele client implicite pentru a fi utilizate cu aplicaţia.

v Validaţi

şi livraţi aplicaţia

.

v Atribuiţi aplicaţiei drepturi de grup de utilizatori

.

Procedură
1. În panoul Design aplicaţie, faceţi clic dreapta pe aplicaţie şi selectaţi Transfer aplicaţie
.
2. În fereastra Selectare folder, alegeţi directorul ţintă unde vreţi să salvaţi definiţia de
aplicaţie şi faceţi clic pe OK.
Transfer Specification Editor afişează o previzualizare a definiţiei aplicaţiei care este
pregătită pentru transfer. Puteţi continua să ajustaţi definiţia.
3. Pentru a modifica definiţia de aplicaţie, finalizaţi unul sau mai multe dintre taskurile
următoare:
v Pentru a adăuga un obiect din mediul TM1 sursă, în panoul Sursă, selectaţi obiectul şi
faceţi clic pe Adăugare.
Capitolul 10. Importul şi transferarea datelor
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v Pentru a înlătura un obiect din selecţia care este gata pentru transfer, din panoul Ţintă,
selectaţi obiectul şi faceţi clic pe Înlăturare.
v Pentru a importa date de cub, din panoul Sursă sau Ţintă, selectaţi vizualizarea cub pe
care vreţi să o actualizaţi şi, în panoul Proprietăţi, setaţi proprietatea Transfer date la
Da.
Important: Dacă aţi modificat datele celulei din sistemul ţintă, modificările pe care
le-aţi făcut sunt suprascrise cu datele de celulă care sunt incluse în transferul curent.
4. Copiaţi conţinutul folderului destinaţie de pe calculatorul dumneavoastră în mediul
destinaţie IBM Cognos TM1.

Transferul aplicaţiilor într-un mediu IBM Cognos TM1
Transferaţi o aplicaţie pentru a promova modificările de modelare din alt mediu IBM Cognos
TM1.

Înainte de a începe
>Trebuie întâi să proiectaţi, să livraţi şi în final să transferaţi aplicaţia din mediul
dumneavoastră IBM Cognos TM1. Când transferaţi o aplicaţie dintr-un mediu sursă TM1,
importaţi modificările de modelare la mediul dumneavoastră fără a trebui să vă închideţi
serverul. Totuşi, trebuie să dezactivaţi orice aplicaţie în mediul ţintă înainte de a începe.

Procedură
1. În panoul Design model, faceţi clic dreapta pe obiectul admin_host:server_name de nivel
.
înalt şi faceţi clic pe Transfer în
2. În Sursă transfer, faceţi clic pe Fişiere.
3. În fereastra Selectare folder, faceţi clic pe folderul Transfer arhivă şi şi faceţi clic pe OK.
Transfer Specification Editor afişează o previzualizare a definiţiei aplicaţiei care este
pregătită pentru transfer. Puteţi continua să ajustaţi definiţia.
4. Pentru a modifica definiţia de aplicaţie, finalizaţi unul sau mai multe dintre taskurile
următoare:
v Pentru a adăuga un obiect din mediul TM1 sursă, în panoul Sursă, selectaţi obiectul şi
faceţi clic pe Adăugare.
v Pentru a înlătura un obiect din selecţia care este gata pentru transfer, din panoul Ţintă,
selectaţi obiectul şi faceţi clic pe Înlăturare.
v Pentru a importa date de cub, din panoul Sursă sau Ţintă, selectaţi vizualizarea de cub
pe care doriţi să o actualizaţi şi, în panoul Proprietăţi, setaţi proprietatea Transfer date
la Da.
Important: Dacă aţi modificat datele celulei din sistemul ţintă, modificările pe care
le-aţi făcut sunt suprascrise cu datele de celulă care sunt incluse în transferul curent.
5. Când vă terminaţi modificările, faceţi clic pe Transfer.
Obiectele importate şi actualizările asociate sunt afişate în panoul Design model. Activaţi
aplicaţia astfel încât utilizatorii să poată începe să o utilizeze.

Ce se face în continuare
Puteţi începe modelarea utilizând obiectele importate.
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Transferul de ierarhii la şi de la IBM Cognos Business
Viewpoint
Pentru dimensiuni care sunt actualizate regulat în IBM Cognos Business Viewpoint, aţi putea
dori să gestionaţi unele dintre modificări într-un sistem extern, cum ar fi un IBM Cognos
TM1. Utilizaţi funcţionalitatea de transfer din IBM Cognos Performance Modeler pentru a
muta obiecte ale dimensiunii, cum ar fi ierarhiile, la şi de la IBM Cognos Business Viewpoint.

Configurare Cognos TM1 Application Service pentru Cognos
Business Viewpoint
Pentru a transfera date din IBM Cognos Business Viewpoint, trebuie să editaţi fişierul de
configuraţie pentru IBM Cognos TM1 Application Service. Când specificaţi utilizarea şi
locaţia Cognos Business Viewpoint, este disponibil ca o sursă şi ţintă de transfer.

Înainte de a începe
În funcţie de versiunea de sistem de operare Windows, trebuie să fiţi un utilizator
administrator sau un utilizator cu privilegii de administrator pentru a modifica fişierul de
configuraţie.

Procedură
1. Într-un editor de text, deschideţi fişierul de configuraţie fpmsvc_config.xml din
directorul Program Files\ibm\cognos\tm1\webapps\pmpsvc\WEB-INF\
configuration.
2. Setaţi parametrul businessViewpoint enabled la true.
3. Specificaţi URL-ul către IBM Cognos Business Viewpoint din parametrul
uri="http://localhost:9410/bv"/ unde localhost este numele serverului unde este instalat
IBM Cognos Business Viewpoint.
4. Salvaţi fişierul de configurare.
5. Reporniţi serviciul TM1 Applications.
6. Porniţi Cognos TM1 Performance Modeler.

Rezultate
Când utilizaţi comanda Transfer In sau Transfer Out, IBM Cognos Business Viewpoint este
disponibil ca un sistem ţintă sau sursă.

Transferul ierarhiilor de la IBM Cognos Business Viewpoint
Când transferaţi ierarhii de la IBM Cognos Business Viewpoint, ierarhiile sunt importate în
dimensiuni existente în IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Înainte de a începe
Trebuie să folosiţi IBM Cognos Business Viewpoint versiunea 10.1.1 sa u ulterioară.
Cognos TM1 Performance Modeler trebuie să se poată conecta la serverul IBM Cognos
Business Viewpoint. URL-ul spre Cognos Business Viewpoint este setat în fişierul de
configurare fpmsvc_config.xml.

Procedură
1. În panoul Design model, faceţi clic dreapta pe folderul de la cel mai înalt nivel şi apoi
apăsaţi Transfer In.
2. În Sursă transfer, apăsaţi IBM Cognos Business Viewpoint şi apoi faceţi click pe OK.
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Opţiunea IBM Cognos Business Viewpoint este disponibilă numai dacă s-a specificat
URL-ul spre sistem.
3. Dacă sunteţi promptat, introduceţi-vă acreditările de securitate pentru a accesa IBM
Cognos Business Viewpoint.
O previzualizare a transferului se afişează în Editorul de specificaţii transfer. Panoul Sursă
afişează ierarhiile pe care le puteţi adăuga la selecţia ţintă.
4. Pentru a modifica selecţia ierarhiilor, finalizaţi unul sau mai multe din următoarele
task-uri:
v Pentru a adăuga mai multe versiuni de ierarhii de la IBM Cognos Business Viewpoint
sursă, în panoul Sursă, selectaţi o versiune a unei ierarhii, incluzând orice subset copil,
şi faceţi clic pe Adăugare.
Puteţi selecta mai multe ierarhii, dar puteţi selecta numai o ierarhie per dimensiune.
v Pentru a înlătura o versiune din selecţia gata de transfer, în panoul Ţintă, selectaţi
versiunea şi faceţi click pe Înlăturare.
5. Examinaţi selecţia pe care aţi făcut-o şi faceţi clic pe Transfer pentru a muta ierarhiile de
la IBM Cognos Business Viewpoint la un mediu ţintă IBM Cognos TM1.

Transferul ierarhiilor la IBM Cognos Business Viewpoint
Puteţi transfera dimensiuni la IBM Cognos Business Viewpoint ca ierarhii.

Înainte de a începe
Trebuie să folosiţi IBM Cognos Business Viewpoint versiunea 10.1.1 sa u ulterioară.
Cognos TM1 Performance Modeler trebuie să se poată conecta la serverul IBM Cognos
Business Viewpoint. URL-ul spre Cognos Business Viewpoint este setat în fişierul de
configurare fpmsvc_config.xml.

Procedură
1. În panoul Design model, faceţi clic dreapta pe folderul de nivel de top şi faceţi clic pe
Transfer afară.
2. În Ţintă transfer, apăsaţi IBM Cognos Business Viewpoint şi apoi faceţi click pe OK.
Opţiunea IBM Cognos Business Viewpoint este disponibilă numai dacă s-a specificat
URL-ul spre sistem.
3. Dacă sunteţi promptat, introduceţi-vă acreditările de securitate pentru a accesa IBM
Cognos Business Viewpoint.
O previzualizare a transferului se afişează în Editorul de specificaţii transfer. Panoul Sursă
afişează ierarhiile pe care le puteţi adăuga la selecţia iniţială.
4. Pentru a modifica selecţia ierarhiilor, finalizaţi unul sau mai multe din următoarele
task-uri:
v Pentru a adăuga mai multe versiuni ale ierarhiilor de la mediul sursă TM1, în panoul
Sursă, selectaţi o versiune a unei ierarhii, incluzând orice subset copil, şi faceţi clic pe
Adăugare.
Puteţi selecta mai multe ierarhii, dar puteţi selecta numai o ierarhie per dimensiune.
v Pentru a înlătura o versiune din selecţia gata de transfer, în panoul Ţintă, selectaţi
versiunea şi faceţi click pe Înlăturare.
5. Examinaţi selecţia pe care aţi făcut-o şi faceţi clic pe Transfer pentru a transfera ierarhiile
de la sistemul IBM Cognos TM1 la IBM Cognos Business Viewpoint.

Ce se face în continuare
Puteţi importa ierarhiile într-o nouă dimensiune în IBM Cognos Business Viewpoint.
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Specificaţiile de transfer
Specificaţia de transfer este o selecţie de obiecte de model, cum ar fi elemente de model şi
definiţii de aplicaţii, care pot fi utilizate pentru a transfera conţinut pe sistemele IBM Cognos
TM1 sau IBM Cognos Business Viewpoint. Specificaţiile de transfer sunt salvate pentru o
utilizare viitoare, astfel încât alţi administratori TM1 să poată rula specificaţia pentru a
actualiza cuburi sau aplicaţii din mediul ţintă.
Utilizatorii care nu sut administratori sau modelatori dar care sunt autorizaţi să ruleze un
transfer, pot utiliza specificaţia de transfer pentru a muta obiecte sau dimensiuni. Utilizatorii
care rulează specificaţia nu trebuie să cunoască logica operaţională a aplicaţiei sau relaţiile
dependente dintre obiecte. Din acest motiv, utilizarea specificaţiei de transfer arhivate
facilitează procesul de transfer.
Când creaţi o specificaţie de transfer, puteţi finaliza taskurile următoare:
v Modificaţi specificaţia de transfer astfel încât să reflecte orice actualizări la obiectele de
model sau definiţiile de aplicaţii.
v Creaţi un fişier batch pentru a automatiza transferul care este bazat pe specificaţia de
transfer.

Crearea unei specificaţii de transfer
Salvaţi-vă selecţia de obiecte de model la o specificaţie de transfer astfel încât alţi
administratori să poată fi implicaţi în procesul de transfer.

Despre acest task
Administratorii pot rula specificaţia de transfer astfel încât să nu fie nevoie să selecteze în
mod repetat obiectele de model sau aplicaţiile pentru a transfera structura. Utilizând această
specificaţie, utilizatorii nu trebuie să înţeleagă pe deplin logica operaţională a modelului
pentru a transfera cu succes conţiut de la un sistem la altul.

Procedură
1. În panoul Design model, selectaţi toate obiectele pe care doriţi să le transferaţi, faceţi clic
dreapta pe articolele selectate şi apoi faceţi clic pe Transfer.
2. În fereastra Ţintă transfer, faceţi clic pe Fişiere.
3. În fereastra Selectare folder, selectaţi directorul în care doriţi să salvaţi specificaţiile
transferate şi faceţi clic pe OK.
Directorul implicit este \Users\your_user_name\AppData\Roaming\IBM\Cognos
Performance Modeler\Transfer.
Procesul de Transfer analizează dependinţa obiectelor selectate care sunt cerute de cub.
Creează o previzualizare şi afişează rezultatele într-o nouă filă care este etichetată
Transfer nenumit. În previzualizarea de transfer, panoul Sursă afişează obiecte de model
pe care le puteţi adăuga la obiectele selectate anterior.
Panoul Ţintă afişează obiecte şi dependenţii lor care sunt gata pentru transfer. Arborele
ţintă include o combinare de conţinut nou, actualizat şi existent. Coloana Acţiune afişează
cum afectează modificările mediul ţintă. Implicit, este afişată o vizualizare concisă a
modificărilor. Pentru a afişa toate obiectele model, faceţi clic pe Afişare toate.
4. Pentru a vă salva specificaţia de transfer, faceţi clic pe Salvare.
5. În Salvare transfer în folder, introduceţi numele folderului în care este salvată specificaţia
de transfer.
Specificaţia de transfer este afişată în panoul Design transfer.
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Ce se face în continuare
Alţi administratori sau modelatori pot utiliza acest fişier pentru a rula procesul de transfer în
orice moment fără a fi nevoie să repete selecţia de obiecte. Administratorii pot planifica de
asemenea procesul de transfer să ruleze la intervale definite prin crearea unui fişier batch care
rulează specificaţia de transfer.

Modificarea unei specificaţii de transfer
După ce salvaţi o specificaţie de transfer pentru transferul dumneavoastră, aţi putea-o
modifica pentru a reflecta actualizări în design-ul aplicaţiilor şi al elementelor model.

Procedură
1. În panoul Transfer Design, faceţi clic dreapta pe folderul care conţine specificaţiile de
transfer pe care doriţi să le modificaţi şi apoi faceţi clic pe Deschidere.
O previzualizare a obiectelor model care sunt gata pentru transfer este afişată în Editorul
de specificaţii transfer.
2. Faceţi una sau mai multe din următoarele modificări:
v Pentru a adăuga mai multe elemente din mediul sursă, în panoul Sursă, faceţi clic pe
obiectul din arbore şi apoi faceţi clic pe Adăugare
Indiciu: Faceţi clic pe Adăugare numai dacă sunteţi familiar(ă) cu structura
modelului şi ştiţi exact ce obiecte vreţi să transferaţi. De exemplu, dacă aţi modificat o
definiţie subset pe o dimensiune mare, puteţi transfera acea modificare anume fără a
transfera întreaga dimensiune.
v Pentru a adăuga toate obiectele dependente care sunt înrudite cu un obiect model, în
panoul Sursă, selectaţi obiectul pe care vreţi să-l transferaţi şi faceţi clic pe Adăugare
dependenţe.
Obiectul şi dependenţele sale sunt adăugate la arborele Ţintă.
v Pentru a transfera date celulă pentru o vizualizare, selectaţi vizualizarea şi, în panoul
Proprietăţi, setaţi proprietatea Date transfer la Da.
3. Când sunteţi mulţumit de modificările dumneavoastră, faceţi clic pe Salvare.

Automatizarea transferului folosind specificaţia de transfer
Folosiţi linia de comandă pentru a automatiza transferul obiectelor model între mediile IBM
Cognos TM1. Specificaţia de transfer predefinită este folosită pentru a ghida operaţia de
transfer automatizată.

Înainte de a începe
Pentru a rula procesul de transfer folosind linia de comandă, mai întâi trebuie să creaţi
specificaţia de transfer.

Despre acest task
Pentru a rula fişierul batch, componentele Performance Modeler necesită un fişier pe 32 de
biţi java.exe care este în directorul director_instalare\tm1_64\bin\jre\6.0\bin.
Fişierul .jar care este necesar pentru a rula fişierul batch este în directorul director
instalare\tm1_64\webapps\pmpsvc\rcp_updates\plugins.
Când folosiţi comanda Generare fişier batch, se creează un fişier de comandă pentru a-l putea
rula prin linia de comandă. Puteţi automatiza procesul de transfer folosind un utilitar de
planificare pentru a rula fişierul batch la o dată sau oră specificată.
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Procedură
1. Pentru a crea fişierul batch, finalizaţi următorii paşi:
şi apăsaţi Design transfer.
a. Faceţi clic pe pictograma Meniu Acţiuni
b. În panoul Design transfer, faceţi clic dreapta pe specificaţia de transfer şi apoi apăsaţi
Generare fişier batch.
Un fişier de comandă este generat şi salvat în directorul unitate_ţintă:\Users\
numele_dumneavoastră_de_utilizator\AppData\Roaming\IBM\Cognos
Performance Modeler\Transfer\folder specificaţie transfer\scripts\.
2. Pentru a înlocui parametrii sursă sau ţintă, folosiţi -S pentru mediul sursă şi -T pentru
mediul ţintă.
De exemplu, în următoarea linie, detaliile serverului IBM Cognos TM1 sursă sursă sunt
înlocuite: java.exe -jar com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID
-Spwd=password -Sserver=source_server_name -file "transfer_specification.json"
3. Pentru a rula fişierul batch, faceţi dublu clic pe fişierul de comandă.
Mediul IBM Cognos TM1 ţintă este actualizat pe baza obiectelor incluse în specificaţia de
transfer.
“Crearea unei specificaţii de transfer” la pagina 109
Salvaţi-vă selecţia de obiecte de model la o specificaţie de transfer astfel încât alţi
administratori să poată fi implicaţi în procesul de transfer.
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Capitolul 11. Proiectarea şi livrarea aplicaţiilor şi gestionarea
drepturilor
Fereastra Design aplicaţii include o unealtă care vă ghidează în procesul de definire date,
grupuri şi roluri de care fiecare membru din fluxul de lucru de planificare are nevoie pentru a
contribui la obiectivele financiare ale acestora.
Înainte să poată fi folosită o aplicaţie, trebuie să definiţi grupuri şi drepturi de utilizatori
pentru grupurile de utilizatori depinzând de structura de raportare şi tipul aplicaţiei.
Pentru ca un utilizator să lucreze cu aplicaţia livrată, sunt necesari paşi ulteriori în portalul
IBM Cognos TM1 Applications.
IBM Cognos TM1 Applications este o bună alegere când aveţi nevoie de un grad înalt de
formatare sau când nu doriţi să instalaţi componente IBM Cognos Insight pe maşina locală.
Cognos TM1 Applications oferă formatarea îmbogăţită furnizată de foile Web, în plus faţă de
felii şi alte navigări detaliate ale datelor cubului.
IBM Cognos Insight oferă o experienţă flexibilă şi interactivă cu o alegere a modurilor
distribuite sau conectate. În modul său distribuit, Cognos Insight utilizează o dispunere
canava interactivă pentru planificarea şi analiza aplicaţiilor care furnizează descoperire şi
navigare selectivă, rapidă. Întrucât procesarea calculelor şi interogării într-o arhitectură
distribuită apare local numai după descărcarea feliei de date, administratorii pot livra
aplicaţiile Cognos Insight la mai mulţi utilizatori distribuiţi de la acelaşi hardware de server
central.

Proiectarea şi livrarea unei aplicaţii
Puteţi crea şi edita mai multe aplicaţii la un moment dat şi puteţi crea mai multe tipuri de
aplicaţie.
Pentru a construi o aplicaţie, trebuie să aveţi un cub valid.
Utilizaţi fereastra Design aplicaţii pentru a defini tipul de aplicaţie şi vizualizările de inclus în
aplicaţie. Puteţi de asemenea să vizualizaţi şi să setaţi proprietăţi pentru aplicaţia, vizualizările
şi tipul aplicaţiei dumneavoastră. Fereastra Aplicaţie nouă include aceşti paşi majori în
crearea unei aplicaţii:
v
v
v
v

Definirea tipului de aplicaţie
Definirea vizualizărilor şi foilor Web
Definirea ierarhiei de aprobare
Definirea drepturilor

Tipurile de aplicaţii pe care le puteţi crea sunt:
v Aprobare, o reprezentare a structurii de aprobare sau raportare a sectorului operaţional, a
departamentului sau întreprinderii. Tipul de aprobare ierarhică ajută utilizatorul în fluxul de
lucru.
v Central, fără ierarhie de aprobare; utilizat de un grup mic de utilizatori care împart în mod
egal taskul de realizare planificare şi analiză centrală. Preluarea titlului de proprietar este o
opţiune, nu este impusă ca în alte tipuri de aplicaţii. Modelatorii pot de asemenea împiedica
oferirea opţiunii de preluare a proprietăţii.
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v Responsabilitate, bazată pe ierarhia de aprobare, dar utilizatorul nu poate trimite un nod
pentru a-l bloca. Pentru utilizarea de către clienţi care utilizează previziuni de derulare sau
procese de planificare continuă, unde nu există o dată limită definită.

Crearea unei aplicaţii noi
O nouă aplicaţie pentru toate tipurile poate fi creată utilizând IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.

Procedură
1. În panoul Design aplicaţie, faceţi clic dreapta pe folderul Aplicaţie şi apăsaţi Nou >
Aplicaţie nouă.
2. Introduceţi numele aplicaţiei alese de dumneavoastră.
3. Din meniul derulant, selectaţi tipul aplicaţiei.
Tip de aplicaţie

Descriere

Aprobare

Bazat pe o structură de raportare. După ce a fost
lansată o modificare, raportul este blocat pentru
orice alte modificări noi până când persoana
aprobatoare respinge modificarea.

Central

Fără structură de raportare. Toţi utilizatorii au
drepturi egale şi schimbările nu pot fi blocate.

Resposabilitate

Bazat pe o structură de raportare. Schimbările pot
fi făcute fără să fie nevoie să fie lansate sau
aprobate.

4. Faceţi clic pe OK.
5. Salvaţi aplicaţia.

Ce se face în continuare
Puteţi adăuga vizualizări sau foi Web aplicaţiei.

Definirea vizualizărilor aplicaţiei
După ce aţi creat aplicaţia, puteţi defini vizualizările de utilizat în aplicaţie.

Despre acest task
Vizualizările utilizate în aplicaţia dumneavoastră trebuie să existe în panoul Obiecte TM1
înainte să puteţi include vizualizările din aplicaţie. Vă rugăm consultaţi Ghidul
dezvoltatorului IBM Cognos TM1. Fiecare vizualizare are două proprietăţi pentru a ajuta
utilizatorul:
v Text de ajutor, afişează când un utilizator face clic pe opţiunea Vizualizare > Ajutor când
lucrează cu o vizualizare în IBM Cognos Applications. Această proprietate afişează
instrucţiuni sau informaţii pentru a ajuta utilizatorii să introducă date în vizualizare. Textul
ajutor pe care îl introduceţi este de asemenea valabil în pagina fluxului de lucru.
v Nume filă, numele afişat pe fila de vizualizare la client. Modificaţi această proprietate dacă
doriţi ca fila să afişeze alt text în afară de numele vizualizării.

Procedură
1. În panoul Design, faceţi clic pe folderul Vizualizări.
2. În panoul Obiecte TM1, expandaţi folderul Cuburi şi cubul care conţine vizualizarea pe
care doriţi să o adăugaţi aplicaţiei.
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3. Apăsaţi pe vizualizarea pe care vreţi să o adăugaţi la aplicaţia dumneavoastră. Puteţi
folosi Ctrl+clic pentru a selecta vizualizări multiple non adiacente, sau Shift+clic pentru a
selecta vizualizări adiacente multiple.
4. Plasaţi vizualizările în folderul Vizualizări al aplicaţiei. Acum puteţi seta proprietăţile
vizualizării.
5. Faceţi clic pe vizualizare în folderul Vizualizări.
6. Pentru a edita textul de ajutor, în panoul Proprietăţi, tastaţi Text de ajutor şi Nume filă
după necesităţi.
7. Pentru a redenumi vizualizarea, faceţi clic dreapta în panoul Design şi selectaţi
Redenumire. Tastaţi noul nume al vizualizării.
8. Salvaţi aplicaţia.
Concepte înrudite:
“Definirea vizualizărilor şi foilor Web” la pagina 18
Vizualizările şi foile Web necesare pentru această aplicaţie sunt identificate în panoul Design
aplicaţie.

Definirea foilor Web pentru aplicaţie
După ce aţi creat aplicaţia, puteţi defini foile Web care să fie utilizate în aplicaţie.

Despre acest task
Când o foaie Web este inclusă în domeniul unei aplicaţii, sunt necesari mai mulţi paşi pentru a
asigura rezervarea datelor nodurilor şi vizualizărilor. Foile web utilizate în aplicaţia
dumneavoastră trebuie să existe în panoul Obiecte TM1 înainte să puteţi include vizualizările
în aplicaţie. Vă rugăm consultaţi Ghidul dezvoltatorului IBM Cognos TM1. Fiecare foaie web
are două proprietăţi pentru a ajuta utilizatorul:
v Text ajutor, afişează când un utilizator face clic pe opţiunea Vizualizare > Ajutor când
lucrează cu o vizualizare în IBM Cognos Applications. Această proprietate afişează
instrucţiuni sau informaţii pentru a ajuta utilizatorii să introducă date în vizualizare. Textul
ajutor pe care îl introduceţi este de asemenea valabil în pagina fluxului de lucru.
v Nume filă, numele afişat pe fila de vizualizare la client. Modificaţi această proprietate dacă
doriţi ca fila să afişeze alt text în afară de numele vizualizării.
Important: Aplicaţiile care conţin foi Web sunt livrate doar la clientul subţire IBM Cognos
TM1 Applications.

Procedură
1. Faceţi clic pe aplicaţia pe care tocmai aţi făcut-o şi, în panoul Proprietăţi, setaţi
Modelare avansată la Da.
2. În panoul Obiecte TM1, expandaţi folderul Foi Web şi folderul care conţine foaia web
pe care doriţi să o adăugaţi vizualizărilor de aplicaţii.
3. Faceţi clic pe foaia Web pe care doriţi să o adăugaţi aplicaţiei. Puteţi utiliza Ctrl+clic
pentru a selecta foi Web multiple neadiacente, sau Shift+clic pentru a selecta foi web
multiple adiacente.
4. Plasaţi foaia Web în folderul Vizualizări al aplicaţiei. Puteţi acum seta proprietăţile
pentru foaia web.
5. Faceţi clic pe foaia Web în folderul Vizualizări.
6. Pentru a edita textul de ajutor, în panoul Proprietăţi, tastaţi Text de ajutor şi Nume filă
după necesităţi.
7. Pentru a redenumi vizualizarea, faceţi clic-dreapta pe foaia Web în panoul Design şi
selectaţi Redenumire. Tastaţi noul nume al foii Web.
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8. Salvaţi aplicaţia.
9. În panoul Obiecte TM1, expandaţi folderul Cuburi.
10. Faceţi clic pe cuburile care sunt referite de foaia Web. Puteţi utiliza Ctrl+clic pentru a
selecta foi Web multiple neadiacente sau Shift+clic pentru a selecta foi Web multiple
adiacente.
11. Plasaţi cuburile în folderul Dependenţe manuale al aplicaţiei.
12. Salvaţi aplicaţia.
Concepte înrudite:
“Definirea vizualizărilor şi foilor Web” la pagina 18
Vizualizările şi foile Web necesare pentru această aplicaţie sunt identificate în panoul Design
aplicaţie.

Definirea ierarhiei de aprobare
Ierarhia de aprobare determină fluxul de lucru al aplicaţiei.

Despre acest task
Tipurile de aplicaţii Aprobare şi Resposabilitate au nevoie să aibă definită ierarhia de
aprobare. O ierarhie de aprobare este un subset dimensiune pe serverul dumneavoastră IBM
Cognos TM1. Fiecare membru dintr-un subset se referă ca un "nod" în ierarhia aprobare. O
ierarhie de aprobare are următoarele limitări:
v Cel puţin o vizualizare în aplicaţia dumneavoastră trebuie să includă dimensiunile care
conţin subsetul ierarhiei de aprobare al dumneavoastră.
v Subsetul ierarhiei aprobare trebuie să conţină doar un membru de nivel de sus. Dacă
subsetul conţine mai mulţi membri de nivel de sus, veţi primi o eroare.
v Subsetul ierarhiei aprobare conţine toţi membrii şir.
v Când este proiectat un subset ca ierarhie de aprobare, toată securitatea pentru dimensiunea
părinte a subsetului este controlată de IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Notă: Dacă subsetul care este utilizat ca ierarhie de aprobare este modificat în orice mod
după ce este livrată o aplicaţie şi niciun alt aspect al aplicaţiei nu a fost modificat, Drepturile
trebuie să fie re-salvate. Acest lucru asigură faptul că securitatea şi alte artefacte de aplicaţii
sunt actualizate pentru a reflecta noua structură de ierarhie de aprobare. Re-salvarea
Drepturilor va propaga şi modificarea oricăror noduri frunză nou adăugate. Trebuie să
re-salvaţi Drepturile după o modificare, chiar dacă Drepturile definite curent sunt definite la
nivelul Recenzent. Dacă nu este livrată din nou aplicaţia, utilizatorii nu vor putea să preia
dreptul de proprietate asupra nodurilor.

Procedură
1. În panoul Design, apăsaţi pe folderul Ierarhie de aprobare.
2. În panoul Obiecte TM1, expandaţi folderul şi subseturile Dimensiuni.
3. Apăsaţi pe dimensiunea care conţine subsetul pe care-l doriţi pentru ierarhia de aprobare a
dumneavoastră.
4. Faceţi clic dreapta pe subsetul pe care vreţi să-l folosiţi ca ierarhie de aprobare şi apăsaţi
Adăugare la aplicaţie. Selectaţi aplicaţia la locaţia în care vreţi adăugaţi ierarhia de
aprobare, sau trageţi subsetul la folderul Ierarhie de aprobare.
5. Când apare mesajul de avertizare Adăugare la aplicaţie, apăsaţi Da pentru a accepta.
6. Salvaţi aplicaţia.
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Ce se face în continuare
Pentru a putea valida aplicaţia, trebuie să selectaţi întâi sistemul de clienţi implicit pentru
utilizare cu aplicaţia.
Concepte înrudite:
“Definirea ierarhiei de aprobare” la pagina 16
Dacă este necesară o ierarhie de aprobare pentru această aplicaţie, subreţeaua folosită este
legată de aplicaţie aici.

Configurarea unui proces TurboIntegrator de executat pe o
acţiune de flux de lucru
Puteţi configura executarea procesului TurboIntegrator de la o acţiune flux de lucru Cognos
TM1 Application Server.

Procedură
1. Creaţi procesul personalizat TurboIntegrator pe care doriţi să-l executaţi.
Cognos TM1 Application Server are nevoie de contextul unei acţiuni flux de lucru, de
nodul ierarhie de aprobare folosit şi de Aplicaţia de la care a fost executată acţiunea flux
de lucru. Procesul TurboIntegrator trebuie să aibă următorii parametri în această ordine pe
fila Avansat:
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Reprezintă identificatorul unic GUID pentru aplicaţie. GUID identifică aplicaţia
care a declanşat acţiunea. Puteţi livra mai mult de o aplicaţie pentru acelaşi cub,
aşa că trebuie să identificaţi exact ce aplicaţie a declanşat acţiunea.
pNodeId
Reprezintă nodul de la care s-a realizat acţiunea fluxului de lucru. pNodeId este
întotdeauna o valoare unică; în cazul editării multi-nod, pNodeId reprezintă
nodul consolidat de la care a fost efectuată acţiunea. Pentru a returna o listă de
noduri frunză sub acest not consolidat, puteţi scrie propria logică de proces, sau
puteţi folosi procesul utilitate
tp_custom_process_util_get_editable_leaf_children_subset oferit cu
Cognos TM1 Application Server.
pWorkflowAction
Returnează una din următoarele valori:
Tabela 11. Valori pWorkflowAction
Valoarea acţiunii pWorkflow

Descriere

ENTER

DFeschideţi un nod ierarhic de aprobare cu
clientul Cognos Insight sau cu clientul Cognos
TM1 Application Web.

OWN

Preia proprietatea unui nod

SAVE

Salvează datele de la un nod.

SUBMIT

Lansează un nod.

REJECT

Respinge un nod.

LEAVE

Închideţi clientul Cognos Insight sau Cognos TM1
Application Web după ce folosiţi un anumit nod.
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Tabela 11. Valori pWorkflowAction (continuare)
Valoarea acţiunii pWorkflow

Descriere

SUBMITCHILDREN

Lansaţi copii frunză ai unui nod consolidat de la
clientul Cognos Insight or Cognos TM1
Application Web.

ANNOTATE
RELEASE

Renunţaţi la proprietatea asupra unui nod

OFFLINE

Face nodul ierarhie de aprobare Offline la
folosirea clientului Cognos Insight în mod
Distributed.

ONLINE

Returnează modul ierarhie aprobare la Online la
folosirea clientului Cognos Insight în mod
Distributed.

Nu toate acţiunile flux de lucru sunt disponibile în toate tipurile de aplicaţii. De
exemplu, acţiunile Submit şi Reject nu por apărea în aplicaţia Responsibility.
Nu puteţi seta un proces Pre-Workflow TurboIntegrator pentru acţiunea Commit.
Pentru a returna anumite mesaje în caracteristicile locale corecte pentru
utilizatorul Aplicaţiei, Procesul trebuie să apeleze un anumit proces
TurboIntegrator generat de sistem, care generează un apel ProcessError;:
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

Actualizaţi numai câmpurile pErrorCode şi pErrorDetails în această
instrucţiune ExecuteProcess(). Nu editaţi celelalte câmpuri.
pProcess
Numele procesului curent.
pErrorCode
Un cod care reprezintă condiţia de eroare care este folosită pentru a avertiza
utilizatorul (OtherRevWarning în acest exemplu). Un şir mai descriptiv care
poate fi localizat corespunzător acestui Cod de eroare poate fi configurat în
Portalul Cognos TM1 Applications, aşa cum se descrie în acest subiect.
pErrorDetails
Poate fi orice şir care returnează informaţii suplimentare pe care le vreţi returnate
utilizatorului atunci când acesta face acţiunea fluxului de lucru. În acest caz, s-a
folosit o variabilă vErrorDetails, dar se poate folosi şi un anumit şir text.
Această valoare nu poate fi localizată. Procesul personalizat trebuie să afişeze o
instrucţiune ProcessError; pentru ca serverul de aplicaţii Cognos TM1 să prezinte
o eroare sau un avertisment către utilizator. Acţiunile care determină Procesul
personalizat să returneze un avertisment sau o eroare sunt şi ele jurnalizate în
cubul }tp_process_errors. Acest cub este menţinut de serverul de aplicaţii
Cognos TM1 şi nu este editat.
2. Determinaţi mesajele de returnat utilizatorului.
Puteţi defini un număr de Coduri de eroare în Cognos TM1 Application Portal şi le puteţi
asocia cu şiruri text pentru anumite caracteristici locale de utilizator. Puteţi deasemenea să
definiţi o condiţie Error care esă oprească imediat executarea fluxului de lucru.
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De exemplu, Codul eroare apelat CheckPrices, CheckPrices este codul folosit pentru
parametrul pErrorCode în Procesul personalizat. Şirurile pe care le vedeţi pentru Engleză
şi Franceză pot fi identificate prin caracteristici locale ale sistemului. Pentru a afişa
şirurile corecte, serverul Cognos TM1 trebuie să fie configurat corect cu suport Subtitlu,
astfel încât culturile relevante (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR, şamd) să fie legate la
Subtitlurile relevante în serverul Cognos TM1.
3. Pentru a seta codurile, faceţi clic pe opţiunea Întreţinere care se găseşte în meniul IBM
Cognos TM1 Application Configuration.
4. Pentru a seta acţiunile personalizate, deschideţi aplicaţia în fila Design aplicaţie a Cognos
TM1 Performance Modeler.
5. Selectaţi aplicaţia şi afişaţi fila Proprietăţi în panou.
6. Faceţi clic pe elipsele din eticheta Procese personalizate pentru a afişa caseta de dialog
unde puteţi seta numele Pre şi Post Process şi unde este activat.
7. Apăsaţi OK.
Enabled
Submit
Yes
Reject
No
Annotate No

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

În acest exemplu, procesul Other Revenue Validation este configurat să ruleze ca proces
aciune pre flux de lucru în eventualitatea unei Submit, Reject sau Annotate. Totuşi, este
activat numai pentru acţiunea de flux de lucru de Lansare (Submit).
Puteţi configura aceeaşi acţiune pentru acţiunile Pre- şi Post-flux de lucru. Totuşi, puteţi
configura un singur Proces să ruleze în fiecare caz. De exemplu, nu puteţi numi trei
Procese să ruleze ca acţiune Post-proces pentru operaţia de Lansare (Submit). Un singur
proces este permis.
Aplicaţia trebuie livrată pentru ca aceste setări să aibă efect.
Testaţi execuţia Procesului personalizat într-un mediu de dezvoltare înainte de a livra pe
un sistem de producţie. Dacă apare vreo problemă cu execuţia Procesului personalizat,
folosiţi steguleţul Activat pentru a izola selectiv Procesele personalizate pentru a
determina dacă acţiunile fluxului de lucru continuă normal când nu rulează Procesul
personalizat.

Selectarea sistemelor client implicite pentru utilizarea cu
aplicaţia
Un client poate fi definit pentru utilizare cu aplicaţia făcută în IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.

Despre acest task
Clientul poate fi setat în fereastra proprietăţi a aplicaţiei evidenţiată în panoul Design. Clienţii
care sunt disponibili sunt:
v IBM Cognos TM1 Application Web, clientul implicit, procesarea este în timp real cu
serverul.
v IBM Cognos Insight - Connected, pentru utilizare cu IBM Cognos Insight. Procesarea este
în timp real cu serverul.
v IBM Cognos Insight - Distributed, procesarea datelor este locală şi serverul este actualizat
numai cu date comise.
Când consideraţi care client este cel mai bun pentru o aplicaţie, luaţi în considerare aceste
puncte:
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v Atât Cognos Insight, în modul distribuit sau conectat, cât şi Cognos TM1 Applications pot
fi utilizate interschimbabil dacă aplicaţia utilizează vizualizările de cuburi singure şi are
sandbox-uri multiple dezactivate. Utilizatorul poate selecta ce client doresc ei să utilizeze
aceste aplicaţii.
v Aplicaţiile care utilizează o dispunere canava afişează o vizualizare simplă multi-file când
sunt folosite cu Cognos TM1 Applications.
v Aplicaţiile care conţin o foaie Web pot fi deschise numai de Cognos TM1 Applications
Web.

Procedură
1.
2.
3.
4.

În panoul Design, selectaţi aplicaţia.
Selectaţi Clienţi în panoul Proprietăţi.
Faceţi clic pe puncte de suspensie ....
Selectaţi clientul implicit pentru utilizarea cu aplicaţia.

5. Faceţi clic pe OK.

Ce se face în continuare
Înainte să puteţi edita drepturile utilizatorului în aplicaţie, trebuie mai întâi să validaţi şi să
livraţi aplicaţia.

Validarea şi livrarea aplicaţiei
Validarea procesului asigură că toate condiţiile necesare implementării aplicaţiei sunt la locul
lor.

Despre acest task
Înainte ca aplicaţia să poată fi folosită, aplicaţia trebuie să treacă de validare şi de livrare.
Acest proces asigură:
v
v
v
v

Structura corectă este folosită pentru ierarhie aprobare.
Toate obiectele din definiţia aplicaţiei sunt disponibile pe serverul IBM Cognos TM1.
Este utilizat clientul corect pentru aplicaţie.
Pentru tipurile de aplicaţii, Ierarhie de aprobare şi Continuă, folderul Ierarhie de
aprobare include dimensiunea care conţine ierarhia aprobare.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe aplicaţie în panoul Design şi faceţi clic pe Validarea aplicaţiei. Se
afişează un mesaj Validarea s-a efectuat cu succes. Faceţi clic pe OK.
2. Faceţi clic dreapta pe aplicaţie şi faceţi clic pe Livrare aplicaţie. Se afişează un mesaj
Livrarea s-a efectuat cu succes. Faceţi clic pe OK. Dacă selectaţi Livrare aplicaţie,
aplicaţia este validată în mod implicit.
3. Faceţi clic pe OK.

Ce se face în continuare
Grupurile de utilizatori şi drepturile trebuie gestionate înainte ca aplicaţia să fie disponibilă
folosirii.
Concepte înrudite:
“Livrarea aplicaţiei” la pagina 19
Înainte ca recenzenţii sau colaboratorii să poată utiliza aplicaţia, este livrată la IBM Cognos
TM1 Application Service.
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Modelarea avansată
Modelarea avansată permite designer-ului de aplicaţii să adauge manual obiecte la un design
de aplicaţie.
Modelarea avansată permite designer-ului aplicaţiei să includă elemente care nu sunt incluse
automat în aplicaţie. Aceasta vă ajută în înţelegerea vizualizărilor aplicaţiei, a dimensiunilor şi
a ierarhiei de aprobare. Unele tehnici de modelare care utilizează dependenţe, de exemplu
reguli condiţionale, nu sunt analizate şi detectate automat. În această situaţie designer-ul
aplicaţiei se poate asigura de faptul că acele obiecte sunt incluse în domeniul aplicaţiei când
este livrată clientului distribuit. Când este livrată aplicaţia, analiza de dependenţă este făcută
pe obiectele incluse în aplicaţie, dar le exclude pe acelea din folderul Dependenţe manuale.
O listă completă a obiectelor Vizualizări, Ierarhie de aprobare şi cele adăugate manual în
folderul Dependenţe manuale sunt compilate şi incluse într-o secţiune din Definiţia
aplicaţiei.

Activarea modelării avansate
Trebuie să activaţi modelarea avansată pentru a putea să adăugaţi dependenţe la folderul
dependenţe manuale.

Despre acest task
Dependenţele afişate în arborele Obiectele TM1 pot fi adăugate la folderul Dependenţe
manuale. Pentru a putea adăuga dependenţe, trebuie activată această facilitate.

Procedură
1. Faceţi clic pe Design aplicaţie.
2. Deschideţi aplicaţia de care aveţi nevoie de la arborele design.
3. Faceţi clic pe proprietatea Modelare avansată şi selectaţi Da.
4. Salvaţi aplicaţia.

Adăugarea manuală a dependenţelor
Dependenţele pot fi adăugate manual la aplicaţie pentru livrare.

Despre acest task
Noul folder Dependenţe manuale pot fi utilizate pentru a adăuga obiecte IBM Cognos TM1,
de exemplu, dependenţe de reguli, sarcini şi procese.

Procedură
1. În panoul Design, apăsaţi folderul Dependenţe manuale.
2. În panoul Obiecte TM1, expandaţi folderul care conţine dependenţa pe care doriţi să o
adăugaţi la aplicaţia dumneavoastră.
3. Faceţi clic pe dependenţa pe care doriţi să o adăugaţi la aplicaţia dumneavoastră. Puteţi
utiliza Ctrl+clic pentru a selecta mai multe dependenţe nealăturate, sau Shift+clic pentru a
selecta mai multe dependenţe alăturate.
4. Plasaţi dependenţele în folderul Dependenţe manuale ale aplicaţiei.
5. Salvaţi aplicaţia.

Ce se face în continuare
Puteţi acum valida şi lansa aplicaţia.
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Gestionarea drepturilor pentru aplicaţie
După ce a fost livrată o aplicaţie, trebuie să definiţi drepturi pentru toate grupurile de
utilizatori care vreţi să deţină acces la aplicaţie.
Pentru o aplicaţie cu o ierarhie de aprobare, fiecare nod din ierarhia dumneavoastră de
aprobare are drepturi alocate la grupurile de utilizatori care există pe serverul care găzduieşte
aplicaţia dumneavoastră. Drepturile pe care puteţi să le alocaţi determină acţiunile care pot fi
realizate de către membrii unui grup de utilizatori.
Pentru aplicaţii fără o ierarhie de aprobare, puteţi aloca un grup pentru a avea acces complet la
aplicaţie. Aplicaţiile centrale pot fi proiectate fie să permită utilizatorilor să le preia în
proprietate, fie numai să editeze noduri.

Atribuirea drepturilor pentru o persoană care aprobă
Într-o aplicaţie tipică, unei persoane care aprobă îi este fie alocat dreptul de acces Recenzie
sau Lansare la nodurile de consolidare în ierarhia de aprobare. Ca designer de aplicaţii,
consideraţi următoarele întrebări suplimentare:
v Persoana care aprobă trebuie să vadă tooate nivelurile care urmează după consolidarea
desemnată?
Dacă da, puteţi controla câte niveluri de ierarhie pe care le vede utilizatorul, folosind
opţiunile Adâncime recenzie şi Adâncime vizualizare în fereastră Adăugare drepturi.
v Persoana care aprobă trebuie să editeze nodurile frunză sau doar să le trimită sau să le
respingă?
Dacă da, puteţi permite ca o persoană care aprobă să editeze nodurile frunză prin activarea
opţiunii Permitere editare recenzent în fereastra Drepturi.
Când alocaţi drepturi pentru un nod consolidat, acele drepturi sunt aplicate pentru toate
nodurile descendente ale acelui nod consolidat. Nodurile descendente includ noduri
consolidate şi noduri sub nodul consolidat. Alocările de drepturi în cascadă au
comportamentul următor care depinde de ce drept de acces aplicaţi la nodul consolidat iniţial:
v Drepturile Vizualizare alocate la un nod consolidat sunt de asemenea alocate pentru toate
nodurile descendente.
v Drepturile Examinare alocate la un nod consolidat setează drepturi Vizualizare la
consolidare şi drepturi Lansare la toţi descendenţii.
v Drepturile Lansare alocate la un nod consolidat setează drepturi Lansare la acea
consolidare şi drepturi Lansare la toţi descendenţii.
Opţiunea Permitere editare recenzent şi opţiunile Adâncime recenzie şi Adâncime
vizualizare în fereastra Adăugare drepturi înlocuieşte cascadarea drepturilor Recenzie şi
Lansare pe un nod consolidat după cum urmează:
v Când caseta de bifare Permitere editare recenzent nu este selectată, aplicaţia alocă
drepturi de acces Vizualizare doar unde există drepturi Lansare sau Editare.
v Când setaţi un număr (n) pentru opţiunile Adâncime examinare şi Adâncime vizualizare,
aplicaţia afişează doar n niveluri din nodul iniţial. Puteţi utiliza aceste opţiuni pentru a
împiedica nodurile de nivel inferior să apară managerilor de nivel superior care trebuie să
se concentreze pe niveluri de consolidare superioare.

Atribuirea drepturilor pentru o persoană care nu aprobă
Pentru a permite unui utilizator sau contribuitor persoana care nu aprobă, abilitatea de a
realiza editare pe mai multe noduri, trebuie să alocaţi cel puţin drepturi Vizualizare pentru
nodul consolidat. Aceste drepturi minime alocate fac din nodul consolidat punctul de pornire
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de la care utilizatorii pot accesa, edita şi să lanseze toate nodurile descendente pentru care au
drepturi. Utilizatorii trebuie să deţină drept de proprietate la nodul consolidat pentru a utiliza
abilitatea de editare de noduri multiple pentru a primi acces la toate nodurile frunză înrudite.
Ca designer de aplicaţii, trebuie să consideraţi următoarele întrebări suplimentare:
1. Persoana care nu aprobă necesită abilitatea de a actualiza mai multe noduri simultan cu
Multi-Node Edit?
Dacă da, luaţi în considerare întrebarea 2.
Dacă nu, puteţi fie să alocaţi drepturi Editare sau Lansare pentru noduri frunză
individuale pentru persoana care nu aprobă.
2. Persoana care nu aprobă necesită drepturi Lansare pentru toate nodurile care raportează
la un nod consolidat părinte?
Dacă da, luaţi în considerare întrebarea 3.
Dacă nu, alocaţi drepturi Lansare la nodurile copil selectate.
Notă: Când alocaţi drepturi Lansare la un nod frunză, cubul de securitate TM1
fundamental permite de asemenea acces Scriere la părintele consolidat al nodului frunză.
Acest lucru asigură că valorile pot fi distribuite de la părintele consolidat la nodurile
frunză pentru care utilizatorul are drepturi Lansare.
3. Este utilizatorul persoană care nu aprobă responsabil pentru lansarea nodului consolidat.
Dacă da, alocaţi drepturi Lansare pentru persoana care nu aprobă la nodul consolidat.
Dacă nu, consideraţi întrebarea 4.
4. Este responsabil alt utilizator pentru lansarea nodului consolidat?
Dacă da, alocaţi drepturi Recenzie pentru persoana care nu aprobă la nodul consolidat.

Gestionarea grupurilor de utilizatori şi a drepturilor pentru o
aplicaţie cu o ierarhie aprobare
După ce este livrată o aplicaţie, puteţi aloca grupuri de utilizatori şi drepturi de acces ierarhiei
aprobare.

Despre acest task
Pentru tipurile de aplicaţii Aprobare şi Resposabilitate, puteţi defini grupurile de utilizatori
şi drepturile de acces pentru fiecare nod din ierarhia de aprobare. Drepturile pe care puteţi să
le alocaţi determină acţiunile care pot fi realizate de către membrii unui grup de utilizatori.
Grupurile de utilizatori trebuie să existe pe serverul IBM Cognos TM1 care vă găzduieşte
aplicaţia. Dacă resetaţi o aplicaţie, modificările de date nu sunt abandonate.

Procedură
1. Faceţi dublu clic pe obiectul Drepturi din panoul Design aplicaţie.
2. În panoul Adăugare drepturi, faceţi clic pe nodul din ierarhia din coloana Selectare
nod.
3. Selectaţi grupul de utilizatori din coloana Selectare grup.
4. Selectaţi setările pentru Dreapta, Adâncime recenzie şi Adâncime vizualizare, în
coloana Definire securitate. Pentru fiecare set de drepturi definit, faceţi clic pe
Adăugare.
5. Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru fiecare grup de utilizatori necesar aplicaţiei. Un grup de
utilizatori poate avea mai multe drepturi utilizator.
6. Faceţi clic pe Salvare în fereastra Drepturi.

Capitolul 11. Proiectarea şi livrarea aplicaţiilor şi gestionarea drepturilor
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Gestionarea grupurilor de utilizatori pentru aplicaţii de tip
central
După ce o aplicaţie este livrată, puteţi aloca grupuri de utilizatori unei aplicaţii de tip central.

Despre acest task
Pentru tipul de aplicaţie Central, puteţi defini grupul de utilizatori şi îl puteţi identifica dacă
grupul de utilizatori poate lua în proprietate sau numai poate edita nodul.

Procedură
1.
2.
3.
4.
5.

Faceţi dublu clic pe obiectul Drepturi din panoul Design aplicaţie.
Din coloana Selectare grup, selectaţi grupul de utilizatori.
Apăsaţi Adăugare.
Faceţi clic pe Salvare în fereastra Drepturi.
Pentru a permite utilizatorului să preia în proprietate, selectaţi OWN în câmpul Definire
securitate. Pentru a împiedica utilizatorul să preia în proprietate, selectaţi EDIT. În ambele
cazuri, utilizatorul poate scrie pe celule acolo unde securitatea model le-a dat acces Drept
fără a prelua proprietatea. Totuşi, când aveţi drepturi EDIT, butonul Preluare în proprietate
este întotdeauna indisponibil. Când aveţi drepturi OWN, butonul Preluare în proprietate
este activ pentru un utilizator într-un grup unde au fost atribuite drepturile OWN.

Figura 7. Drepturi de Proprietate şi Editare într-o aplicaţie centrală

Gestionarea IBM Cognos TM1 Performance Modeler în portal
Pentru a putea lucra cu aplicaţia livrată IBM Cognos TM1 Performance Modeler, sunt
necesari paşi ulteriori în portal.
Toate aplicaţiile sunt vizibile administratorilor în portalul aplicaţiilor. Aplicaţia trebuie să fie
activată înainte să poată fi folosită. După activare, aplicaţia este disponibilă pentru utilizare.
Aplicaţia şi proprietăţile pot fi de asemenea editate.

Activarea unei aplicaţii în portal
Aplicaţia IBM Cognos TM1 Performance Modeler trebuie să fie activată înainte ca utilizatorii
să o poată utiliza din portalul Applications.
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Procedură
1. Deschideţi portalul. Aplicaţiile sunt listate în coloana Nume.
2. Pentru a activa aplicaţia, sub coloana Acţiuni, apăsaţi pe pictograma Activare aplicaţie.
Concepte înrudite:
“Activarea unei aplicaţii” la pagina 20
Pasul final este de a activa aplicaţia în portalul IBM Cognos Applications. Activarea aplicaţiei
o face vizibilă utilizatorilor care nu sunt administratori.

Exportul unei aplicaţii din portal
Puteţi exporta o aplicaţie IBM Cognos TM1 Performance Modeler pentru utilizare ca şablon
pentru o nouă aplicaţie, sau drept copie de rezervă pentru o aplicaţie existentă.

Despre acest task
O aplicaţie ar trebui exportată doar la un server care nu are acea aplicaţie sau foloseşte o altă
dimensiune pentru ierarhia de aprobare a aplicaţiei exportate. Se creează o arhivă care conţine
fişierele XML care descriu structura şi securitatea aplicaţiei.

Procedură
1. Deschideţi portalul Cognos Applications.
2. Faceţi clic pe pictograma Export aplicaţie din coloana Acţiuni.
3. Din caseta de dialog Descărcare fişier, faceţi clic pe Salvare.
4. Deplasaţi-vă către directorul în care doriţi să salvaţi fişierul de export.
5. Apăsaţi Salvare.

Importul unei aplicaţii exportate în portal
Puteţi importa o aplicaţie exportată înapoi în Portalul Aplicaţii şi să o folosiţi ca bază pentru o
nouă aplicaţie.

Procedură
1. Deschideţi portalul Applications.
2. Faceţi clic pe butonul Import aplicaţie.
3.
4.
5.
6.

Selectaţi serverul pe care vreţi să importaţi aplicaţia.
Lângă câmpul Fişier de aplicaţii, faceţi clic pe Răsfoire .
Navigaţi către fişierul aplicaţiei (.zip), după aceea apăsaţi Deschidere.
Selectaţi opţiunea Import securitate aplicaţie dacă vreţi să importaţi setările de
securitate împreună cu aplicaţia.
7. Selectaţi opţiunea Import proprietăţi aplicaţie pentru a importa setările proprietăţilor
împreună cu aplicaţia.
8. Apăsaţi Import.

Resetarea unei aplicaţii în portal
Puteţi reseta toate nodurile din ierarhia de aprobare la starea lor originală după ce aplicaţia
este livrată în portalul Aplicaţii.

Despre acest task
Resetarea unei aplicaţii determină renunţarea la toate progresele făcute în procesul de
planificare astfel încât puteţi reporni procesul de planificare. Resetarea unei aplicaţii nu
resetează sau nu ignoră modificările de date.
Capitolul 11. Proiectarea şi livrarea aplicaţiilor şi gestionarea drepturilor
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Procedură
1.
2.
3.
4.

Deschideţi portalul Applications.
Lângă numele aplicaţiei, selectaţi caseta de bifare.
Faceţi clic pe butonul Resetare aplicaţie.
Faceţi clic pe OK pentru a confirma resetarea.

Automatizarea taskurilor cu utilitarul Cognos TM1 Application
Maintenance
Utilitarul Cognos TM1 Application Maintenance este un utilitar pentru linia de comandă, care
ajută administratorii să execute acţiuni care înainte erau posibile doar din portalul Cognos
TM1.
Utilitarul poate fi utilizat pentru a livra o versiune de automatizare pentru utilizarea unei
maşini, alta decât serverul de aplicaţii Cognos TM1. Puteţi rula unealta de asemenea din
interiorul TurboIntegrator Process ca parte componentă a unei sarcini de interval mai mare.
Utilitarul este instalat ca parte a aplicaţiei Cognos TM1 din install_dir/webapps/pmpsvc/
WEB-INF/tools/app_maintenance.bat
Pentru a afişa o listă a acţiunilor care pot fi automatizate împreună cu parametrii ceruţi,
utilizaţi argumentul -h. Pentru o versiune formatată, trimiteţi rezultatul la un fişier de text
temporar, de exemplu app_maintenance_bat -h > automate.txt, fişierul Ajutor conţine toţi
parametrii necesari şi sintaxa pentru fiecare acţiune.
Utilitarul poate automatiza acţiunile următoare:
v Activarea/dezactivarea unei aplicaţii
v Livrarea unei aplicaţii
v Importul/Exportul/reîmprospătarea drepturilor
v Logarea cu o logare CAM
v Logarea cu o parolă criptată
v
v
v
v
v

Logarea cu o parolă criptată creată cu TM1crypt.exe
Înregistrarea la un fişier
Setarea nivelului de jurnalizare la ERROR, DEBUG, INFO sau OFF
Executarea unei secvenţe de comenzi de la un fişier de comandă
Împachetarea uneltei app_maintenance astfel încât să poată fi instalată şi rulată pe altă
maşină

v Activarea/dezactivarea unui server
v Resetarea aplicaţiei (neinclusă în listarea de steguleţe -h). Resetarea utilizând acest utilitar
înlătură toate sandbox-urile exitente pentru cuburile din Aplicaţie. Când utilizaţi Reset din
portalul TM1 Applications, sunteţi promptat să verificaţi că doriţi ca sandbox-urile să fie
înlăturate.
Unealta necesită un mediu runtime Java™. Implicit, unealta utilizează jre-ul în locaţia de
instalare TM1 uzuală. Utilizează variabilele de mediu JAVA_HOME sau JRE_HOME.
Pentru a livra unealta pe altă maşină, pe cealaltă maşină trebuie să fie disponibil o versiune
JRE. Variabila Javahome trebuie să fie setată astfel încât unealta să o poată găsi.
Puteţi livra de asemenea o versiune a uneltei şi toate executabilele cerute de care are nevoie
într-o locaţie. Apoi le puteţi importa cu uşurinţă la altă maşină.
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De exemplu, puteţi crea un folder care este denumit D:\AppAutomation\utility pe maşina pe
care vreţi să ruleze utilitarul. Pe maşina originală, folosiţi următoarea comandă pentru a
împacheta unealta şi obiectele necesare: app_maintenance,bat - package
"D:\AppAutomation\utility". Această acţiune creează un fişier comprimat denumit
application_maintenance.zip care poate fi mutat la altă maşină unde doriţi să rulaţi
automatizarea. Fişierul comprimat include unealta şi obiectele de care are nevoie. Extrageţi
fişierul comprimat pe maşina secundară. Asiguraţi-vă că există un mediu runtime Java
disponibil pe maşina secundară şi care este identificat în variabila de mediu javahome sau
jrehome.
Sintaxa exemplu următoare care este utilizată pentru a dezactiva o aplicaţie denumită
StorePlan (întreruperile din sintaxă sunt doar în scopuri de formatare. Nu întrerupeţi aceste
linii în comenzile dumneavoastră):
D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}

URL-ul de serviciu este URL-ul folosit pentru a răsfoi portalul TM1 Applications. Browser-ul
dumneavoastră poate coda "{}" în URL. Asiguraţi-vă că GUID-ul dumneavoastră utilizează
convenţia de care aveţi nevoie pentru browser-ul dumneavoastră.
Această comandă foloseşte autentificarea TM1. Într-un mediu de producţie, nu este suficient
de sigur să transmiteţi numele de utilizator şi parola în text clar. Utilizaţi utilitarul TM1Crypt
pentru a coda acreditările administrative necesare şi apoi transmiteţi un fişier de parolă codat
la acest utilitar. Consultaţi "Using TM1Crypt.exe" în Ghidul de instalare şi de
configurareIBM Cognos TM1 pentru detalii despre autentificarea de criptare.
GUID-ul poate fi identificat de parametrul aid din legătura de browser când deschideţi
aplicaţia în portalul TM1 Applications.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1&aid=7cc2f875281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Utilizarea uneltei de automatizare ca parte a procesului
TurboIntegrator
Puteţi folosi acest utilitar ca parte a unui proces TurboIntegrator.
De exemplu, să presupunem că aveţi un model cu următoarea ierarhie de aprobare:

Figura 8. Modelul Store Plan Workflow

Pentru acest exemplu, doriţi să adăugaţi un nou nod frunză, numit "Western Europe", care
apare în Europa. Puteţi crea un set de procese TurboIntegrator combinate într-o sarcină.
Asiguraţi-vă că procesul Sarcină este setat să utilizeze modul Comitere multiplă, astfel încât
Capitolul 11. Proiectarea şi livrarea aplicaţiilor şi gestionarea drepturilor
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procesul TurboIntegrator să fie comis şi relevant, iar blocările să fie eliberate înainte ca
procesul TurboIntegrator să fie procesat. Apoi folosiţi unealta de automatizare pentru a
reîmprospăta şi actualiza aplicaţia într-un proces batch peste noapte.
Procesele TurboIntergrator vor executa următoarele acţiuni:
Dezactivare
Face indisponibilă aplicaţia pentru utilizatori în timp ce are loc actualizarea.
Actualizare ţară şi regiune
Această acţiune actualizează dimensiunea ierarhiei de aprobare pentru această
aplicaţie. Comanda adaugă Western Europe ca nod în Europe.
Actualizare subset ierarhie de aprobare
Această acţiune actualizează subsetul de ierarhie de aprobare cu noi informaţii.
Livrare aplicaţie Store Plan
Această acţiune livrează din nou aplicaţia. Într-un mediu de producţie, datele ar
trebui adăugate mai întâi.
Reîmprospătare drepturi pentru aplicaţia Store Plan
Această acţiune actualizează drepturile pentru utilizatorii cu drepturi de recenzie
pentru Europe. Acei utilizatori vor moşteni drepturile pentru noul nod.
Activare aplicaţie Store Plan
Această acţiune face aplicaţia disponibilă din nou pentru utilizatori după aplicarea
modificărilor.
Următorul este un eşantion de proces de dezactivare:

"1" în comandă indică faptul că se finalizează comanda înainte să fie executată următoarea
comandă.
Când sarcina este finalizată, poate fi executată imediat sau planificată să ruleze ca proces
peste noapte.
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Capitolul 12. Administrarea şi întreţinerea IBM Cognos TM1
Performance Modeler
Realizarea taskurilor de administrare şi mentenanţă în IBM Cognos TM1 Performance
Modeler cum ar fi optimizarea setărilor, gestionarea proceselor şi transferarea aplicaţiilor.

Optimizarea consumului de memorie a unui cub
Optimizaţi memoria consumată de un cub pentru a-i îmbunătăţi performanţele.

Despre acest task
Trebuie să optimizaţi consumul de memorie a unui cub doar în timpul lucrului într-un mediu
de dezvoltare pentru motivele următoare:
v Sunt necesare resurse de memorie importante pentru a optimiza memoria consumată de
către un cub. În timpul procesului de optimizare, RAM-ul temporar de pe serverul IBM
Cognos TM1 creşte cu un factor de doi pentru cubul pe care îl optimizaţi. De exemplu, un
cub de 50 MB necesită 100 MB de RAM pentru a se optimiza.
v Serverul blochează toate cererile utilizator în timp ce este efectuată optimizarea.
Notă: Optimizarea consumului de memorie al unui cub nu este la fel ca modificarea ordinii
dimensiunii.

Procedură
1. Faceţi clic pe pictograma Optimizare dimensiuni cub
.
2. Faceţi clic pe o dimensiune în caseta Ordine nouă.
3. Faceţi clic pe butoanele Sus sau Jos pentru a muta ordinea dimensiunii în listă.
4. Reţineţi valoarea Procentaj modificat. Dacă această valoare este negativă, noua ordine a
dimensiunilor consumă mai puţină memorie şi, prin urmare, este mai eficientă.
5. Repetaţi paşii de la 2 la 4 până ajungeţi la cea mai eficientă ordonare a dimensiunilor.
6. Faceţi clic pe OK.
, şi faceţi clic pe Salvare sau Salvare ca.
7. Faceţi clic pe pictograma Meniu acţiuni
Cubul este configurat pentru consumul optim de memorie.

Gestionarea proceselor
Gestionaţi procesele pentru a crea, modifica şi planifica cum sunt importate datele şi cum sunt
utilizate în IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Operaţii înrudite:
“Definirea unei surse de date” la pagina 93
Când datele sursă includ mai multe coloane, examinaţi datele sursă şi identificaţi care coloane
trebuie să fie definite, ce dimensiuni, niveluri, atribute sau măsuri. Puteţi alege să importaţi
doar dimensiuni sau să importaţi atât dimensiuni şi măsuri într-un cub. Sursa de date poate fi
un fişier, un raport listă, o vizualizare de cub, un subset de dimensiuni sau o sursă de date
relaţională.
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“Importul dintr-o sursă de date relaţionale” la pagina 99
Înainte de a importa date dintr-o sursă de date relaţionale, asiguraţi-vă că înţelegeţi sursa
dumneavoastră de date relaţionale şi cum să construiţi interogări SQL. Asiguraţi-vă că
conexiunile ODBC au fost definite. Când lucraţi într-un mod conectat, puteţi utiliza sursele de
date relaţionale ODBC care au fost definite pe server.

Crearea unui proces
Creaţi un proces care defineşte o sursă de date pentru a fi importată, mapări date şi proceduri
avansate. Puteţi rula un proces la orice moment sau planifica un proces să ruleze la intervale
definite.

Procedură
1. În panoul Design model, faceţi clic dreapta pe folderul unde doriţi ca procesul să fie stocat
> Proces.
şi faceţi clic pe Nou
2. Introduceţi un nume pentru proces şi faceţi clic pe OK. Folderul se extinde, afişând noul
proces din panoul Design model. Un vizualizator proces permite definirea procesului.
3. Parcurgeţi paşii pentru “Importul şi maparea dimensiunilor” sau “Importul dintr-o sursă
de date relaţională”, din Ghidul IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Exemplu: Executarea unui prototip de cerinţă nouă
În anumite situaţii, cum ar fi când realizaţi prototipul pentru o nouă cerinţă, puteţi utiliza
Importul ghidat pentru a crea un singur proces care realizează trei funcţii distincte:
v creează sau actualizează dimensiuni
v creează sau actualizează cuburi
v încarcă date
Într-un mediu de producţie tipic, totuşi, veţi separa aceste funcţii ca trei procese diferite.
Aceasta vă va da mai multă flexibilitate în a face modificări sau realiza întreţinerea. În plus,
puteţi crea o sarcină care conţine cele trei procese. Aceasta vă va permite să planificaţi
reîmprospătări de date regulate. De exemplu, puteţi planifica să ruleze sarcina în fiecare
noapte la miezul nopţii.
Pentru informaţii suplimentare despre sarcini, consultaţi “Planificarea” în Ghidul IBM Cognos
TM1 Performance Modeler.

Ce se face în continuare
Puteţi modifica procesul editând procedurile sau puteţi planifica procesul ca parte a unui
chore.
Puteţi rula procesul la orice moment prin apăsarea dreapta a sarcinii în panoul Design model
şi apăsând Executare proces.

Utilizarea editorului de proces
Editorul de proces vă permite să modificaţi procedurile care au fost definite la crearea unui
proces.

Când să utilizaţi editorul de proces
Utilizaţi editorul de proces când doriţi să faceţi una dintre următoarele acţiuni:
v perfecţionaţi procesul care este generat când rulaţi un Import ghidat
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v creaţi un proces doar script
v ocoliţi Importul ghidat
v creaţi un proces fără executarea lui imediată

Compararea unui editor de proces cu editorul TurboIntegrator
Editorul de procese are o bară de unelte care vă permite să realizaţi multe editări folositoare.
pentru a comenta textul

De exemplu, faceţi clic pe pictograma comentare/decomentare
selectat. Sau puteţi face clic pe pictograma ajutor coţinut
funcţiilor valide.

pentru a vedea o listă a

În IBM Cognos TM1 Performance Modeler, scripturile editorului de proces conţin atât un
antet generat cât şi instrucţiuni generate. Scripturile TurboIntegrator conţin declaraţii
generate, dar nu un antet generat.
Unele comenzi ale editorului de proces nu există în TurboIntegrator. De exemplu, în editorul
de proces puteţi crea conţinut reversibil prin includerea textului între următoarele două linii:
#Region region_name
#EndRegion

Tipurile următoare de date sunt suportate în IBM Cognos TM1 Architect, dar nu sunt
suportate în Cognos TM1 Performance Modeler:
v ODBO
v SAP
v IBM Cognos pachete

Mutarea scripturilor între Cognos TM1 Performance Modeler şi
Cognos TM1 Architect
Scripturile editorului de proces şi scripturile TurboIntegrator au formate similare, dar nu sunt
interschimbabile complet. Puteţi partaja scripturile între ambele editoare atât timp cât nu
modificaţi mapările. Tabela următoare listează trei scenarii în care scripturile sunt mutate între
Cognos TM1 Performance Modeler şi IBM Cognos TM1 Architect. Scriptul rămâne valid în
primele două scenarii. Dar în cel de-al treilea scenariu, mapările sunt modificate, ceea ce face
scriptul invalid.
Scenariu

Validitatea scriptului

Scriptul creat în Cognos TM1 Architect şi deschis
în Cognos TM1 Performance Modeler.

Valid

Scriptul creat în Cognos TM1 Performance
Modeler şi deschis în Cognos TM1 Architect.

Valid

Scriptul creat în Cognos TM1 Performance
Modeler, modificat în Cognos TM1 Architect şi
deschis în Cognos TM1 Performance Modeler.

Nu este valid.

Exemplu: funcţia ViewZeroOut
Funcţia ViewZeroOut setează toate punctele datelor dintr-o vizualizare la zero. Sintaxă:
ViewZeroOut(Cube, ViewName);.

Capitolul 12. Administrarea şi întreţinerea IBM Cognos TM1 Performance Modeler

131

Argument

Descriere

Cub

Cubul părinte al vizualizării pe care doriţi să-l
reduceţi la zero.

ViewName

Vizualizarea pe care doriţi să o reduceţi la zero.

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

Acest exemplu setează toate punctele datelor din vizualizarea Datelor reale din primul
trimestru la zero.

Editarea procedurilor
Editaţi procedurile pentru a include funcţiile de editor de proces şi funcţiile regulilor IBM
Cognos TM1 care extind aptitudinile unui proces.
De exemplu, puteţi edita procedura Date pentru a include declaraţii care instruiesc procesul să
sară înregistrările care conţin valori zero sau să scrie înregistrări importate la un fişier extern.

Înainte de a începe
Un proces există întrucât aţi rulat un import ghidat, aţi creat un proces sau aţi generat un
proces dintr-o legătură.

Despre acest task
Un proces conţine patru proceduri care se bazează pe opţiunile selectate când aţi specificat
sursa datelor şi aţi mapat datele. Aceste proceduri sunt menţionate în tabelul următor.
Procedură

Descriere

Prolog

O serie de declaraţii pentru a fi executate înainte
să fie procesată sursa de date.

Metadate

O serie de declaraţii care actualizează sau creează
cubul, dimensiunile şi alte structuri metadate în
timpul procesării.

Date

O serie de declaraţii care manipulează valori
pentru fiecare înregistrare din sursa de date.

Epilog

O serie de declaraţii pentru a fi executate după ce
este procesată sursa de date.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Utilizarea editorului de procese” în Ghidul IBM
Cognos TM1 Performance Modeler.
Pentru o listă completă a tuturor regulilor disponibile ale funcţiilor TurboIntegrator şi Cognos
TM1, consultaţi Ghidul de referinţe IBM Cognos TM1.
Când editaţi proceduri, luaţi în considerare faptul că fiecare procedură este intenţionată să
execute anumite tipuri de acţiuni la momente specifice într-un proces. Prin urmare, trebuie să
creaţi acţiuni sau declaraţii care sunt corespunzătoare pentru o procedură dată.
Notă: Când tipul de sursă pentru un proces este doar script, sub-filele Date şi Metadate nu
sunt disponibile.
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Procedură
1. Faceţi clic pe fila Avansat.
2. Specificaţi valorile parametrului:
a. Setaţi param_destroy = 1, dacă doriţi ca procesul să suprascrie un cub existent şi
dimensiuni.
b. Setaţi param_createIfNotExist = 1, dacă doriţi ca procesul să creeze un cub şi
dimensiuni dacă ele nu există.
3. Faceţi clic pe sub-filă pentru procedura pe care doriţi să o editaţi.
4. Introduceţi una dintre declaraţii în caseta de text fie înaintea uneia dintre aceste linii:
v #****GENERATED STATEMENTS START****
v #****GENERATED HEADER START****
sau după aceste linii:
v #****GENERATED STATEMENTS FINISH****
v #****GENERATED HEADER FINISH****
5. Salvaţi procesul.

Ce se face în continuare
Puteţi face acţiunile următoare:
v planificarea procesului
v rulaţi procesul la orice moment prin apăsarea dreapta a sarcinii în panoul Design model şi
apăsând Executare proces

Planificarea proceselor
Creaţi o sarcină pentru a planifica procese pentru a rula la intervale definite.

Despre acest task
O sarcină este obiectul IBM Cognos TM1 care execută una sau mai multe procese la o
frecvenţă definită de utilizator. O sarcină este cuprinsă din:
v o listă a proceselor care să fie executate
v o dată de început şi timpul pentru execuţia iniţială a sarcinii
v o frecvenţă la care sarcina este executată ulterior

Procedură
1. În panoul Design model, faceţi clic dreapta pe folderul unde doriţi ca procesul să fie
> Sarcină.
stocat şi faceţi clic pe Nou
2. Introduceţi un nume pentru sarcină şi faceţi clic pe OK. Folderul se expandează, afişând
în panoul Design model. Apare un vizualizator sarcină.
sarcina nouă
3. În caseta Disponibil, selectaţi procesele dorite şi apăsaţi pictograma săgeată pentru a le
muta în caseta Selectat.
4. Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a muta procesele în ordinea pe care doriţi ca sarcina să
le execute.
5. Specificaţi valorile parametrului prin selectarea unui proces în caseta Selectate şi prin
actualizarea valorii.
6. Specificaţi dacă sarcina va fi executată ca o singură tranzacţie sau ca mai multe
tranzacţii.
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7.
8.
9.
10.

Notă: Implicit, întreaga secvenţă a proceselor este executată ca o singură Comitere de
tranzacţie. Orice blocaje obţinute de primul proces sunt ţinute până la finalizarea
ultimului proces. Dacă alegeţi opţiunea mai multe tranzacţii, fiecare proces este angajat
ca o tranzacţie. Prin urmare, blocările sunt reţinute doar pe durata fiecărui proces, nu pe
durata unei sarcini.
Faceţi clic pe fila Planificare.
În caseta Dată de început şi timp, specificaţi când va avea loc executarea iniţială a
sarcinii.
Specificaţi intervalul la care sarcina este executată
Selectaţi caseta de bifare Activare sarcină. Această casetă de bifare este activată doar
dacă valorile sunt introduse în caseta Rulare fiecare sarcină.

Notă: Dacă doriţi să opriţi sarcina de la rulare pentru o perioadă de timp, păstraţi
neselectată caseta de bifare Activare sarcină.
11. Salvaţi sarcina.

Ce se face în continuare
Puteţi rula sarcina oricând făcând clic pe sarcină în panoul Design model şi făcând clic pe
Executare sarcină.
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Capitolul 13. Cognos TM1 Scorecarding
IBM Cognos TM1 Scorecarding integrează tablouri de bord scorecarding şi gestionarea
strategiilor în Cognos TM1. Utilizaţi IBM Cognos TM1 Performance Modeler pentru a defini
indicatori de performanţă importanţi (KPI-uri) pentru monitorizare. Utilizaţi-i pentru a vă
construi diagramele scorecarding. Diagramele şi obiectele scorecard pe care le creaţi sunt
stocate în serverul dumneavoastră Cognos TM1 şi făcute accesibile pentru utilizatori ca
tablouri de bord interactive. Această colecţie de caracteristici de scorecarding creează o
integrare apropriată de scorecarding şi strategie cu planificare, analiză şi lucru cu tablouri de
bord.
Puteţi utiliza cuburi şi diagrame Scorecarding în IBM Cognos Insight, IBM Cognos
Workspace, şi IBM Cognos TM1 Web.
Această secţiune include informaţii detaliate despre obiectele scorecard şi diagrame şi explică
modul în care se construieşte şi se implementează o soluţie scorecarding.

Exemple de baze de date scorecarding
IBM Cognos TM1 furnizează un exemplu de bază de date scorecarding numită
GO_Scorecards care este instalată implicit cu programul de instalare.
Acest eşantion include o colecţie de obiecte de scorecarding care sunt pregătite pentru
utilizare, inclusiv cuburi de indici de măsurare, diagrame de impact, mapări de strategie şi
diagrame personalizate.
Eşantionul GO_Scorecards este instalat la următoarea locaţie:
<TM1 installation location>\samples\tm1\GO_scorecards
De exemplu, pe un sistem Microsoft Windows 64-bit, eşantionul este instalat aici:
C:\Program Files\IBM\cognos\tm1_64\samples\tm1\GO_scorecards
Pentru a rula exemplul de bază de date GO_Scorecards, folosiţi Cognos Configuration
pentru a rula eşantionul ca server TM1 ca şi celelalte eşantioane furnizate cu instalarea.
1. În panoul Cognos Configuration Explorer, expandaţi nodul Acces la date > TM1
Server.
2. Faceţi clic dreapta pe GO_Scorecards şi selectaţi Start.
3. Faceţi clic pe Fişier > Salvare.
4. Verificaţi că serviciul GO_Scorecards este înregistrat să folosească un anumit cont de
utilizator în registrul de servicii Windows:
a. În Cognos Configuration, faceţi clic dreapta pe serviciul GO_Scorecards şi selectaţi
Stop.
b. Deschideţi Windows Services.
c. Faceţi clic dreapta pe serviciul GO_Scorecards şi selectaţi Proprietăţi.
d. Introduceţi un nume de utilizator şi parolă valide pe sistemul dumneavoastră cu
drepturile corespunzătoare pentru serviciu.
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Vedeţi “Conturi de utilizator pentru rularea serviciilor Cognos TM1 pe Windows” în
capitolul “Planificarea instalării dumneavoastră Cognos TM1” din Ghidul de instalare
şi configurare IBM Cognos TM1 pentru detalii despre drepturile pe care ar trebui să le
aibă acest cont de utilizator.
e. Închideţi Windows Services.
5. În Cognos Configuration, faceţi clic dreapta pe serverul GO_scorecards şi selectaţi Start.
6. Închideţi Cognos Configuration.

Înţelegerea Cognos TM1 Scorecarding
IBM Cognos TM1 Scorecarding integrează scorecarding şi capabilităţi de gestionare a
strategiilor în IBM Cognos TM1 pentru a furniza o mai bună integrare a gestionării
performanţei cu planificarea. Folosiţi IBM Cognos TM1 Performance Modeler pentru a defini
şi construi soluţii scorecarding. Apoi le puteţi face disponibile pentru interaciune şi
monitorizare în IBM Cognos Insight, IBM Cognos Workspace, şi în IBM Cognos TM1 Web.
Folosind Cognos TM1 Scorecarding, putei finaliza următoarele taskuri:
v Capturaţi vizual şi monitorizaţi strategia organizaţională şi obiectivele
v Definiţi şi monitorizaţi indicatorii de performanţă importanţi (KPI) cu pictograme semafor
şi tendinţă
v Comparaţi KPI cu obiective strategice corporative
v Creaţi diagrame scorecard interactive şi vizualizări de date

Ce este un scorecard?
Un scorecard este o colecţie de indici de măsurare a performanţei, care sunt proiectaţi să
reflecte obiectivele strategice ale unei unităţi operaţionale sau ale unei organizaţii.
Informaţiile despre scorecard arată în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele, prin
compararea rezultatelor planificate cu cele reale. Scorecard-urile vă mai pot arăta informaţii
pentru diferitele organizaţii din afacerea dumneavoastră. Folosind indicatori vizuali de stare,
cum ar fi pictogramele semafor şi tendinţă, scorecard-urile pot ajuta utilizatorii să evalueze
rapid performanţa.

Ce este o soluţie Cognos TM1 Scorecarding?
O soluţie Cognos TM1 Scorecarding vă combină datele TM1 şi dimensiunile în diagrame
interactive şi vizualizări de date pe care le puteţi partaja cu alţi utilizatori.
Terminologia cheie pentru Cognos TM1 Scorecarding include următoarele obiective:
Soluţie scorecard
O colecţie de obiecte TM1 ce include o dimensiune indici de măsurare, un cub de
indici de măsurare şi una sau mai multe diagrame interactive de scorecard. O soluţie
de scorecard este construită în Cognos TM1 Performance Modeler şi este utilizată în
Cognos Insight.
Indice de măsurare
O măsură sau un indicator de performanţă important (KPI) care poartă performanţa
unei zone importante a afacerii. Exemplele includ Profit, Venit, şi Cheltuieli.
Indicator de măsurare
O măsură a performanţei, a stării sau a tendinţei pentru o zonă cheie (indice de
măsurare) a unei afaceri. Un indicator de măsurare compară rezultatele curente cu
valorile ţintă. De exemplu, Scor, Stare şi Tendinţă.
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Puteţi crea scorecard-uri pentru diferite publicuri ţintă pentru a acoperi diferite niveluri de
detalii. Pentru a vă gestiona cel mai bine soluţia scorecard, creaţi scorecard-uri separate pentru
fiecareunitate din organizaţia dumneavoastră.

Date Scorecarding
Construiţi soluţii scorecarding care se bazează pe date noi sau existente din sistemul Cognos
TM1.

Diagrame Scorecarding
Folosind Cognos TM1 Scorecarding, puteţi construi următoarele diagrame interactive şi
vizualizări de date care se bazează pe dimensiuni din cubul de indici de măsurare.
v Diagramă de impact
v Mapare de strategie
v Diagramă personalizată

Unelte de scorecarding
Cognos TM1 Scorecarding foloseşte următoarele interfeţe de utilizator pentru a vă crea, a vă
gestiona şi a vă vizualiza soluţiile scorecard.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Folosiţi Cognos TM1 Performance Modeler pentru a vă construi şi livra soluţiile
scorecarding.
v Folosiţi pagina de întâmpinare Scorecards din Cognos TM1 Performance
Modeler pentru a porni toate taskurile necesare pentru a construi scorecard-uri.
Pentru a deschide pagina de întâmpinare Scorecard-uri, faceţi clic pe Creare
scorecard-uri pe pagina de întâmpinare Design model în Cognos TM1
Performance Modeler.
v Folosiţi uneltele de editare scorecard dedicate în Cognos TM1 Performance
Modeler pentru a defini şi construi dimensiunile, cuburile şi diagramele
scorecarding.
v Livraţi o soluţie de scorecarding pe un server Cognos TM1 pentru a o face
disponibilă utilizatorilor IBM Cognos Insight.
IBM Cognos Insight
Folosiţi caracteristicile tablou de bord Cognos Insight pentru a afişa Mapări de
strategie şi Diagrame impact ca diagrame vizualizare interactivă. Utilizând Cognos
Insight, puteţi selecta valori pentru diferite perioade, indici de măsurare şi
dimensiuni şi analiza date direct în diagramele scorecarding.
IBM Cognos Workspace
Vizualizaţi şi interacţionaţi cu cuburi indici de măsurare şi diagrame Scorecarding.
IBM Cognos TM1 Web
Vizualizaţi şi interacţionaţi cu cuburi indici de măsurare, diagrame Impact şi mapări
de strategie.

Obiecte scorecarding
Cognos TM1 Scorecarding foloseşte următoarele obiecte TM1 specializate pentru a vă
organiza şi memora soluţia de scorecarding:
v Dimensiune Indici de măsurare
v Dimensiune Indicatori indice de măsurare
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v
v
v
v

Cub de indici de măsurare
Diagramă de impact
Diagramă mapare de strategie
Diagramă personalizată

Soluţia de scorecarding
O soluţie de scorecarding IBM Cognos TM1 include o colecţie de obiecte scorecard
(dimensiuni, vizualizare cub şi diagrame). Folosiţi aceste obiecte pentru a partaja vizual şi
interactiv indicii de măsurare a performanţei şi obiectivele strategice ale unităţii operaţionale
sau organizaţiei.
Utilizatorii pot interacţiona cu informaţiile din diagramele şi vizualizările de cub pentru
scorecard. Pot vedea cum au fost împlinite obiectivele comparând rezultatele planificate cu
cele reale. Puteţi crea scoecard-uri diferite în funcţie de publicul ţintă, pentru a acoperi diferite
niveluri de detalii. Pentru a vă gestiona cât mai bine soluţia de scorecard, creaţi scorecard-uri
separate pentru fiecare unitate din organizaţia dumneavoastră.
O soluţie de scorecarding Cognos TM1 se bazează pe un singur cub de indici de măsurare
TM1. Folosiţi dimensiunile dintr-un cub de indici de măsurare pentru a construi diagramele
de scorecard pe care le vreţi în soluţia dumneavoastră de scorecarding.

Figura 9. Soluţia de scorecarding Cognos TM1

Utilizaţi IBM Cognos TM1 Performance Modeler pentru a crea structura scorecard-ului. Vă
puteţi folosi datele IBM Cognos TM1 existente pentru a reprezenta o parte din structura
scorecard.

Cerinţele soluţiei de scorecarding
Trebuie să creaţi şi să publicaţi cel puţin un scorecard în TM1 Performance Modeler, pentru
a-l putea folosi în Cognos Insight.
Cerinţa principală pentru o soluţie de scorecarding Cognos TM1 este un cub de indici de
măsurare. În mod implicit, orice diagramă de scorecarding care este înrudită cu acel cub este
adăugată la soluţia scorecarding. Nu trebuie să creaţi mai multe diagrame pentru a publica o
soluţie scorecarding. Însă soluţia de scorecarding include cel puţin diagrama impact care este
creată automat atunci când este creat un cub de indici de măsurare.
v Soluţia de scorecarding:
– Cub de indici de măsurare
- Dimensiune indici de măsurare
- Dimensiune indicatori indice de măsurare
- Dimensiune timp
- Opţional - mai multe dimensiuni pentru georgrafie, produs sau client
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– Diagramă de impact (creată automat pentru cubul de indici de măsurare)
– Diagrame de scorecarding opţionale:
- Diagrame mapare de strategie
- Diagrame personalizate

Dimensiunea de indici de măsurare
O dimensiune de indici de măsurare conţine colecţia dumneavoastră de măsuri importante sau
indicatori de performanţă cheie (KPI) pe care vreţi să-i monitorizaţi în organizaţia sau
compania dumneavoastră. În IBM Cognos TM1 Scorecarding, aceste măsuri sunt numite
indici de măsurare. De exemplu, un indice de măsurare individual într-o dimensiune de indice
de măsurare identifică un aspect al performanţei, cum ar fi Profit, Venit, sau Cheltuieli. Alte
exemple includ Vânzări produse şi Fonduri cercetare.
Puteţi utiliza scorecarding-ul TM1 pentru a monitoriza performanţa reală a unui indice de
măsurare şi a-l compara cu valorile aşteptate sau ţintă. Când monitorizaţi performanţa unui
indice de măsurare, îl combinaţi cu indicatori de măsurare care furnizează detaliile
suplimentare despre starea, scorul şi tendinţa unui indice de măsurare. Indicii de măsurare
sunt afişaţi de obicei în titlul dimensiunii de rând a unei vizualizări cub.

Figura 10. Dimensiunea de indici de măsurare într-un cub de indici de măsurare

Proiectarea dimensiunii dumneavoastră de indici de măsurare
Deoarece este posibil ca definiţiile dimensiunii de indici de măsurare să nu fie memorate în
datele TM1 existente, poate fi necesar să creaţi dimensiunea şi membrii indici de măsurare.
Utilizaţi editorul de dimensiuni de indici de măsurare în Cognos TM1 Performance Modeler
pentru a vă construi dimensiunea de indici de măsurare.
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Utilizatorii soluţiei dumneavoastră de scorecarding trebuie să înţeleagă modelele de
performanţă aşteptate pentru fiecare indice de măsurare. De exemplu, venitul peste o ţintă
setată este un indicator pozitiv, care arată că afacerea depăşeşte previziunea venitului. Însă
cheltuielile peste o ţintă stabilită sunt un indicator negativ, care trebuie analizat imediat pentru
a afla de ce cheltuielile sunt mai mari decât previziunile.

Proprietăţile dimensiunii de indici de măsurare
O dimensiune de indici de măsurare are următoarele proprietăţi, pe care le configuraţi în
editorul de dimensiuni.
Proprietatea Format
Specifică formatul de afişare numeric sau dată/oră.
Model de performanţă
Cum se aplică indicii de măsurare. Alegeţi din:
v Peste ţintă este favorabil
v La ţintă este favorabil
v Sub ţintă este favorabil
Alegerea unui Model de performanţă depinde de indicele de măsurare anume pe care
vreţi să-l monitorizaţi. De exemplu, profitul peste obiectiv este favorabil, în timp de
cheltuielile sub obiectiv sunt favorabile.
Tip toleranţă
Tipul de toleranţă indică modul de interpretare al valorii în indicatorul de toleranţă.
v Alegeţi Absolut pentru a indica faptul că valoarea din indicatorul de toleranţă
este toleranţa şi este folosită aşa cum este.
v Alegeţi Procent pentru a indica faptul că valoarea din indicatorul de toleranţă este
folosită pentru a calculatoleranţa ca procent din obiectiv.

Calcule de dimensiuni indici de măsurare
Puteţi folosi funcţii TM1 standard când definiţi dimensiunile indicilor de măsurare. De
exemplu:
Profit = Revenue - Expenses
Puteţi seta calcule separate pentru celulele la nivel de frunză sau consolidat.
Calcul N
Un calcul simplu care este efectuat la nivel de frunză.
Calcul C
Un calcul care este efectuat pe rezultate agregate.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Crearea calculelor pentru dimensiuni Indice de
măsurare şi Indicator indice de măsurare” la pagina 160.

Dimensiunea Indicatori indice de măsurare
În IBM Cognos TM1 Scorecarding, o dimensiune Indicatori indice de măsurare oferă mai
multe informaţii despre KPI-uri sau indici de măsurare. Exemplele de indicatori de indice de
măsurare includ Scor, Stare şi Tendinţă.
Indicatorii indice de măsurare dintr-o soluţie scorecard măsoară performanţa, starea şi
tendinţele în zonele cheie ale unei afaceri, comparând rezultatele curente cu valorile ţintă. De
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exemplu, indicatorii Real, Ţintă şi Toleranţă pentru un indice de măsurare sunt folosiţi de
obicei pentru a calcula indicatorii Scor, Stare şi Tendinţă înrudiţi.
Cognos TM1 Scorecarding furnizează un set de indicatori de măsurare predefiniţi încorporaţi.
Puteţi folosi indicatorii de măsurare predefiniţi sau vă puteţi crea indicatori proprii. De
asemenea, puteţi folosi funcţii TM1 standard şi funcţii de scorecarding speciale pentru a vă
calcula indicatorii de măsurare.
Indicatorii de măsurare pot fi afişaţi ca valori numerice sau vizual ca pictograme de tendinţă şi
semafor. Dimensiunea indicatorului de măsurare este de obicei afişată în titlul dimensiunii de
coloană al unui scorecard standard sau vizualizare cub.

Figura 11. Dimensiunea indicatorului de măsurare într-un cub de indici de măsurare

Proprietatea Server de randare pentru pictogramele indicatorilor
de măsurare
Proprietatea Server de randare specifică tipul pictogramei de indicator de folosit ca referinţă
vizuală pentru a afişa performanţa unui indicator de măsurare. Aceste pictograme se afişează
în cuburi de indici de măsurare şi diagrame scorecard. Puteţi seta un Server de randare diferit
pentru fiecare indicator de măsurare.
Opţiunile valide pentru proprietatea Renderer sunt oferite în următoarea listă:
v Pictorama Semafor - Introduceţi trafficLight în proprietatea Server de randare.
v Pictograma Tendinţă indice de măsurare - Introduceţi metricTrend în proprietatea Server
de randare.
v Numeric - Lăsaţi celula necompletată pentru a afişa o valoare numerică în locul unei
pictograme de indicator.
Indicator de stare semafor
Un indicator de stare sau semafor este o pictogramă care afişează starea unui
indicator de măsurare. Starea este indicată de culoarea şi forma pictogramei, aşa cum
se descrie în următoarea tabelă.
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Tabela 12. Pictograme de stare semafor indicator de măsurare
Pictograma
semafor

Descriere
O pictogramă cerc verde indică o stare satisfăcătoare pentru indicatorul de
măsurare asociat.
O pictogramă diamant galben indică prudenţă în legătură cu starea pentru
indicatorul de măsurare asociat.
O pictogramă pătrat roşu indică un avertisment despre starea pentru indicatorul de
măsurare asociat.
Această imagine reprezintă o stare incompletă pentru situaţiile în care nu există
date pentru indicatorii Real sau Indice de măsurare ţintă. Nu poate fi calculat un
scor sau o stare atunci când una dintre aceste valori lipseşte.

Indicatorul Tendinţă
Un indicator tendinţă afişează cum se compară valoarea unei coloane cu valoarea
altei coloane. De exemplu, un indicator de tendinţe afişează tendinţa din perioada
anterioară până în perioada actuală comparând valorile dintre perioade. Indicatorul
de tendinţe afişează dacă valoarea este mai mare, neschimbată sau mai mică decât
valoarea din perioada anterioară.
Tabela 13. Pictograme de tendinţă indicator de măsurare
Pictograma
Tendinţă

Descriere
O pictogramă triunghi verde cu vârful în sus indică faptul că valoarea tendinţei
este mai mare decât perioada anterioară.
De exemplu, valoarea este mai mare decât luna sau trimestrul anterior.
O pictogramă liniuţă gri indică faptul că valoarea tendinţei este nemodificată.
O pictogramă triunghi roşu cu vârful în jos indică faptul că valoarea tendinţei este
mai mică decât perioada anterioară.
De exemplu, valoarea este mai mică decât luna sau trimestrul anterior.

Celulă goală

Indică faptul că tendinţa este incompletă pentru a cea perioadă. Nu poate fi afişată
o tendinţă atunci când există o stare incompletă. De exemplu, nu poate fi afişată o
tendinţă pentru prima perioadă de timp cum ar fi Q1 (primul trimestru). Nu există
date anterioare chiar dacă indicii de măsurare au valoare Real, Ţintă Scor şi Stare.

Indicatori de măsurare impliciţi
Cognos TM1 Scorecarding furnizează o colecţie de indicatori de măsurare încorporaţi care
sunt gata de folosire. Când creaţi o dimensiune indicator de măsurare, aceşti membri sunt
creaţi automat şi populaţi cu nume de indicator şi calcule sugerate.
PRUDENŢĂ:
Puteţi folosi indicatorii de indice de măsurare încorporaţi numai aşa cum sunt. Nu-i
editaţi şi nu-i ştergeţi, pentru că sunt necesari pentru scorecarding. Dacă aveţi nevoie de
propriii indicatori de măsurare, adăugaţi-i în plus faţă de cei încorporaţi.
Cognos TM1 Scorecarding include următorii indicatori de măsurare încorporaţi:
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Tabela 14. Lista indicatorilor de măsurare impliciţi
Nume indicator de
măsurare
Stare

Descriere
O valoare calculată care reprezintă performanţa scorului pentru un indice de
măsurare.
Valoarea numerică returnată este afişată ca pictogramă de indicator semafor
pentru a arăta vizual starea în diagrame şi vizualizări grilă.
v

1 - excelent (în obiectiv sau mai sus)

v

0 - mediu (cu o toleranţă 1 faţă de obiectiv)

v

1 - slab (cu mai mult de 1 toleranţă faţă de obiectiv).

Foloseşte funcţia indicatorului de măsurare SCORESTATUS:
=SCORESTATUS(’Score’)
Tendinţă

O valoare calculată care reprezintă cum s-a modificat performanţa unui indice
de măsurare faţă de perioada anterioară.
Evaluează scorul indicelui de măsurare şi returnează o valoare pentru a indica
performanţa curentă a indicelui de măsurare
Rezultatul reflectă doar o tendinţă pozitivă sau negativă dacă scorul de modifică
cu mai mult de 5% din toleranţă.
Implicit, acest indicator este configurat să se afişeze ca pictogramă de indicator
de tendinţă a indicelui de măsurare pentru a arăta vizual tendinţa în diagrame şi
vizualizări grilă.
v

1 - tendinţele sunt mai bune.

v

0 - nicio modificare în tendinţe.

v

1 - tendinţele sunt mai proaste

Foloseşte funcţia indicatorului de măsurare :
=SCORETREND(’Score’)
Real

O valoare pentru indicatorul real este derivată din datele operaţionale.
Populaţi această valoare din datele dumneavoastră Cognos TM1 existente.

Ţintă

O valoare ţintă defineşte un nivel de performanţă aşteptat.
Populaţi această valoare din datele dumneavoastră Cognos TM1 existente.

Toleranţă

O valoare de toleranţă defineşte un interval acceptabil pentru un rezultat care
deviază de la o ţintă setată.
Introduceţi această valoare sau populaţi-o din datele dumneavoastră Cognos
TM1 existente.

Variance

Calculează diferenţa dintre indicatorii Real şi Ţintă.
Foloseşte calculul: =’Actual’-’Target’

Procent variaţie

Calculează procentul diferenţei dintre indicatorii Real şi Ţintă.
Foloseşte calculul: =(’Actual’-’Target’)/’Target’
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Tabela 14. Lista indicatorilor de măsurare impliciţi (continuare)
Nume indicator de
măsurare
Scor

Descriere
Calculează scorul unui indice de măsurare care se bazează pe indicatorii real,
obiectiv şi toleranţă.
Această valoare indică dacă un indice de măsurare este la ţintă, mai sus decât
ţinta sau mai jos decât ţinta şi cu cât. Reflectă distanţa de la ţintă măsurată în
unităţi de toleranţă. Valorile sunt raportate în intervalul de la -10 la 10, unde
valoarea 0 indică faptul că indicele de măsurare este la ţintă. Un scor pozitiv
indică faptul că indicele de măsurare se descurcă bine. Un scor negativ indică
faptul că indicele de măsurare nu se descurcă bine.
Foloseşte funcţia indicatorului de măsurare SCORE:
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Modificare scor

Calculează modificarea scorului comparând valoarea curentă cu valoarea din
perioada de timp anterioară.
Foloseşte funcţia Cognos TM1 LAG astfel:
=’Score’-LAG(0,’Score’)

Tendinţă reală

Nu se foloseşte momentan.

Procent modificare
reală

Calculează modificarea în procente pentru indicatorul real comparând valoarea
curentă cu valoarea din perioada de timp anterioară.
Foloseşte funcţia Cognos TM1 LAG astfel:
=(’Actual’-LAG(0,’Actual’))/LAG(0,’Actual’)

Status_1_Count

Doar pentru uz intern.

Status_0_Count

Doar pentru uz intern.

Status_-1_Count

Doar pentru uz intern.

Indicatori de măsurare definiţi de utilizator
Creaţi propriul indicator de indice de măsurare definit de utilizator pentru a măsura
performanţa faţă de un indice de măsurare comparabil, cum ar fi o măsurare standard în
întreaga industrie.
De exemplu, aţi putea dori să definiţi indicatori de măsurare pentru a monitoriza performanţa
unui indice de măsurare de previziune. În acest scenariu, creaţi o colecţie de indicatori de
scenariu derivaţi şi calculaţi.
Creaţi următorii indicatori de indice de măsurare derivaţi şi populaţi indicatorii cu datele
previziune existente.
v Previziune real
v Previziune ţintă
v Previziune toleranţă
Creaţi următorii indicatori de măsurare caluclaţi şi folosiţi funcţii de indicator de măsurare
pentru a-i popula.
v Previziune scor - Folosiţi funcţia SCORE pentru a calcula această valoare.
De exemplu: =SCORE(’Forecast Actual’,’Forecast Target’,’Forecast Tolerance’)
v Previziune stare - Folosiţi funcţia SCORESTATUS pentru a calcula această valoare.
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De exemplu: =SCORESTATUS(’Forecast Score’)
Pentru proprietatea Server de randare, introduceţi trafficLight pentru a afişa o pictogramă
semafor pentru acest indicator de măsurare.
v Previziune tendinţă - Folosiţi funcţia SCORETREND pentru a calcula această valoare.
De exemplu: =SCORETREND(’Forecast Score’)
Pentru proprietatea Server de randare, introduceţi metricTrend pentru a afişa o pictogramă
de tendinţă pentru acest indicator de măsurare.
Pentru informaţii suplimentare despre crearea şi calcularea indicatorilor de măsurare,
consultaţi următoarele subiecte.
v “Crearea unei dimensiuni de indicator de măsurare” la pagina 158.
v “Funcţii indicator de măsurare”.

Calcule şi funcţii indicator de măsurare
Puteţi folosi funcţii TM1 standard şi un set special de funcţii de indicator de măsurare pentru
a defini calculele pentru indicatorii dumneavoastră de măsurare. Un calcul pentru un indicator
de măsurare poate furniza o stare, un scor sau o valoare de tendinţă care se bazează pe ceilalţi
indicatori pentru acelaşi indice de măsurare.
De exemplu, puteţi folosi funcţia SCORE de indicator de indice de măsurare pentru a calcula
scorul unui indice de măsurare în funcţie de indicatorii Real, Obiectiv, Toleranţă pentru acel
indice de măsurare.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
Pentru informaţii suplimentare despre folosirea calculelor cu Indicatorii de măsurare,
consultaţi următoarele subiecte:
v “Funcţii indicator de măsurare”
v Funcţii de reguli în Ghidul de referinţe IBM Cognos TM1
v Ghidul utilizatorului IBM Cognos TM1 Performance Modeler > Calcule de dimensiuni

Funcţii indicator de măsurare
IBM Cognos TM1 Scorecarding include o colecţie de funcţii dedicate care sunt specifice
calculelor indicator de indice de măsurare. Puteţi vedea exemple ale acestor funcţii în
indicatorii de măsurare impliciţi, cum ar fi Scor, Stare şi Tendinţă. De asemenea, le puteţi
folosi cu proprii dumneavoastră indicatori de măsurare.
Aceste funcţii sunt disponibile în editorul Expresii atunci când lucraţi cu indicatori Indice de
măsurare.

Funcţia SCORE pentru indicatorii de indice de măsurare
Funcţia SCORE calcuează scorul unui indice de măsurare pentru un context specificat de
indicatori reali, ţintă şi de toleranţă.

Privire generală
Această funcţie returnează o valoare ce indică dacă un indice de măsurare este la ţintă, mai
sus decât ţinta sau mai jos decât ţinta, şi cu cât. Reflectă distanţa de la ţintă măsurată în unităţi
de toleranţă. Returnează valori din intervalul de la -10 la 10, unde valoarea 0 indică faptul că
indicele de măsurare este la ţintă. Un scor pozitiv indică faptul că indicele de măsurare este
conform obiectivelor. Un scor negativ indică faptul că indicele de măsurare nu este conform
obiectivelor.
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Această funcţie este validă doar într-un cub care are o dimensiune Indici de măsurare şi poate
determina modelul de performanţă al indicelui de măsurare şi tipul de toleranţă.

Sintaxa
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Argumente
Real

Numele indicatorului de măsurare ce reprezintă indicatorul real.

Ţintă

Numele indicatorului de măsurare ce reprezintă indicatorul ţintă.

Toleranţă
Numele indicatorului de măsurare ce reprezintă indicatorul de toleranţă.

Exemplu
De exemplu, această funcţie este folosită de indicatorul de măsurare implicit numit Scor.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

Funcţia SCORETREND pentru indicatori de indice de măsurare
Funcţia SCORETREND calculează o valoare care reprezintă modul în care s-a modificat
performanţa unui indice de măsurare faţă de ultima perioadă.

Privire generală
Funcţia ia un membru care conţine scorul indicelui de măsurare şi returnează una dintre
următoarele valori pentru a indica performanţa curentă a indicelui de măsurare:
v 1 - se îmbunătăţeşte
v 0 - nici o modificare
v -1 - se înrăutăţeşte
Rezultatul reflectă doar o tendinţă pozitivă sau negativă dacă scorul de modifică cu mai mult
de 5% din toleranţă.
Această funcţie funcţionează doar într-un cub cu dimensiune Timp care defineşte perioada
anterioară pentru fiecare membru.

Sintaxă
SCORETREND(Score)

Argumente
Argumentul Scor este numele indicatorului de măsurare ce reprezintă indicatorul Scor.

Exemplu
De exemplu, această funcţie este folosită de indicatorul de măsurare implicit numit Tendinţă.
=SCORETREND(’Score’)

Funcţia SCORESTATUS pentru indicatori de indice de măsurare
Funcţia SCORESTATUS calculează o valoare ce reprezintă performanţa scorului unui indice
de măsurare.
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Privire generală
Funcţia SCORESTATUS ia un membru care conţine scorul de indice de măsurare pentru
contextul curent.
Returnează una dintre valorile numerice următoare pentru a indica modul în care este
evoluează indicele de măsurare:
v 1 - excelent (la ţintă sau mai sus)
v 0 - mediu (până într-o toleranţă faţă de ţintă)
v 1 - slab (cu mai mult de 1 toleranţă faţă de obiectiv).

Sintaxă
SCORESTATUS(Score)

Argumente
Argumentul Scor este numele indicatorului de măsurare ce reprezintă indicatorul de scor
pentru un indice de măsurare.

Exemplu
De exemplu, această funcţie este folosită de indicatorul de măsurare implicit numit Stare.
=SCORESTATUS(’Score’)

Funcţia CAVERAGE pentru indicatori de indice de măsurare
Această funcţie calculează valoarea medie într-o consolidare de măsurare şi returnează o
singură valoare.

Sintaxă
=CAVERAGE(flag-value)
Argumentul flag-value poate avea una din următoarele valori:
v 1 - Nu folosiţi ponderea de consolidare pentru a calcula valoarea. Dacă acest steguleţ este
pornit, se foloseşte valoarea brută a elementului consolidat.
v 2 - Ignoraţi valorile zero. Dacă acest steguleţ este setat, valorile zero nu sunt folosite ca
parte a calculării unei medii.
v 3 - Combinaţie între valoarea de steguleţ 1 şi 2; nu folosiţi ponderea de consolidare pentru
a calcula valoarea şi ignoraţi valorile zero.

Exemplu
De exemplu, această funcţie este folosită de indicatorul de măsurare implicit numit Toleranţă.
=CAVERAGE(3)

Cub de indici de măsurare
Un cub de indici de măsurare este un tip special de cub din IBM Cognos TM1 Performance
Modeler care furnizează baza pentru soluţiile scorecard şi diagramele scorecard. Creaţi un cub
de indici de măsurare pentru a include toate dimensiunile pe care vreţi să le folosiţi pentru
vizualizarea şi analizarea informaţiilor dumneavoastră de scorecard.
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Puteţi utiliza un cub de indici de măsurare pentru a monitoriza mai mulţi indici de măsurare şi
indicatori de indici de măsurare. Afişează starea şi tendinţa unui număr de indici de măsurare
la un moment dat. Caracteristica principală a unui cub de indici de măsurare afişează starea
relativă curentă a mai multor rânduri din tabel. Afişarea este realizată în timp ce vizualizaţi
simultan tendinţa curentă a mai multor măsuri.
Următoarea listă descrie o dispunere scorecard standard pentru un cub de indici de măsurare:
v Dimensiunea titlului de rând: Dimensiune de indici de măsurare
v Dimensiunea titlului de coloană: Dimensiune de indicatori indice de măsurare
v Dimensiuni de context: timp, geografie şi alte dimensiuni de context de date

Figura 12. Exemplu de cub de indici de măsurare

Un cub de indici de măsurare vă combină dimensiunea indicilor de măsurare şi dimensiunea
indicatorului de măsurare cu celelalte dimensiuni TM normale ale dumneavoastră.
Aceste cuburi au aceleaşi proprietăţi cu alte cuburi TM1. Puteţi importa dimensiuni în acestea
de la alte dimensiuni existente.
Un cub de indici de măsurare necesită un minim din următoarele dimensiuni:
v O dimensiune de indici de măsurare
v O dimensiune de indicator de măsurare
v O dimensiune timp
Opţional, puteţi adăuga şi alte dimensiuni existente, cum ar fi geografia sau produsele.
Notă: Atunci când creaţi un cub de indici de măsurare, este creată automat o diagramă
impact. Un cub de indici de măsurare poate avea o singură diagramă de impact.
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Diagramă de impact
Diagramele de impact vizualizează relaţiile pozitive şi negative dintre indicii de măsurare din
cubul dumneavoastră de indici de măsurare. Acest tip de diagramă arată modul în care
funcţionează cu adevărat afacerea, afişând cum un indice de măsurare are impact asupra altui
indice de măsurare.
De exemplu, o diagramă de impat ar putea afişa cum Venitul şi Cheltuielile au impact asupra
Profitului, care la rândul lui are impact asupra Bonusurilor şi a Fondurilor de cercetare.

Diagramele de impact afişează pictograme de indicator de tendinţă şi semafor pentru a arăta
starea şi tendinţa fiecărui indice de măsurare din diagramă. Atunci când un utilizator
interacţionează cu o diagramă impact, acesta poate selecta un context dimensiune diferit.
Semaforul şi indicatorul de tendinţe actualizează cu noi valori dimensiunea selectată.
Notă: Un cub de indici de măsurare poate avea o singură diagramă de imapct şi aceasta este
creată automat în momentul creării cubului de indici de măsurare.

Design-ul diagramelor de impact
Diagramele de impact vă organizează indicii de măsurare în trei categorii; Indici de măsurare
de impact, Indici de măsurare focus şi Indici de măsurare impactaţi.
v Indici de măsurare de impact - examplele includ Cheltuieli şi Venit
v Indici de măsurare focus - exemplele includ Profit
v Indici de măsurare impactaţi - exemplele includ Fonduri cercetare şi Bonusuri angajaţi

Proprietatea Natura impactului
Proprietatea Natura impactului configurează tipul de linie pentru a afişa relaţiile de impact
dintre indicii de măsurare în diagramă.
Puteţi folosi proprietatea Natura impactului pentru a arăta dacă un indice de măsurare are un
impact pozitiv sau negativ asupra indicelui de măsurare focus.
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v Pozitiv - Afişează o linie compactă în diagramă pentru a arăta un impact pozitiv al unui
indice de măsurare asupra altuia.
v Negativ - Se afişează ca linie punctată în diagramă pentru a aarăta un impact negativ al
unui indice de măsurare asupra altuia.
Această proprietate poate fi setată pentru fiecare indice de măsurare în listele Indici de
măsurare de impact şi Indici de măsurare impactaţi.

Maparea de strategie
O mapare de strategie este o diagramă de vizualizare standard, care urmăreşte performanţa
operaţională prin perspective, obiective şi indici de măsurare. Acest tip de diagramă mai este
numit şi mapare de strategie.
Puteţi utiliza IBM Cognos TM1 Scorecarding pentru a crea Mapări de strategie definind
perspectivele şi obiectivele şi apoi mapând indici de măsurare la ele. O mapare de strategie
organizează perspective, obiective şi indici de măsurare în următoarea ierarhie:
v O Mapare de strategie are perspective multiple.
v Fiecare perspectivă poate avea mai multe obiective.
v Fiecare obiectiv poate avea mai mulţi indici de măsurare.
Perspectivele standard pentru Maparea de strategie includ următoarele articole:
v Performanţă financiară
v Cunoştinţe client
v Procese operaţionale interne
v Învăţare şi creştere
O Mapare de strategie combină perspective, obiective şi indici de măsurare cu starea
semaforului şi fac pictograme indicator într-o diagramă. Atunci când treceţi cu mouse-ul peste
pictogramele de indicator indice de măsurare pentru un obiectiv, este afişată o listă de
indicatori indice de măsurare înrudiţi. Aceasta arată pictogramele de stare şi tendinţă pentru
fiacare. Trecerea mouse-ului peste pictogramele de indicator pentru o prespectivă afişează
numele diagramei şi al perspectivei.
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Figura 13. Exemplu de Mapare de strategie

Conexiuni Mapare de strategie
Conexiuni într-o Mapare de strategie se afişează ca săgeţi direcţionale pentru a afişa o relaţie
vizuală sau un flux între obiective şi diagramă. O mapare de strategie nu necesită conexiuni,
dar le puteţi adăuga dacă doriţi.

Valorile implicite pentru Mapare de strategie
Atunci când creaţi o Mapare de strategie, următoarele perspective şi obiective sunt create
automat pentru aceasta. Puteţi folosi aceste perspective şi obiective ca punct de plecare, puteţi
să le editaţi sau să le creaţi în propria combinaţie.
v Financiare
– Creştere venit
– Reducere cheltuieli
v Client
– Reducere plângeri
v Procese interne
v Învăţare şi inovare

Starea şi calculele de stare pentru Mapările de strategies
Perspectivele şi obiectivele din diagrama Mapare de strategie afişează un sumar pentru starea
indicilor de măsurare existenţi în diagramă. Puteţi seta opţiunea calcul de stare pentru a
controla modul în care indicii de măsurare existenţi sunt sumarizaţi sau "rolled-up" pentru
fiecare perspectivă şi obiectiv din diagramă.
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Starea pentru un indice de măsurare este o valoare calculată care reprezintă evoluţia scorului
indicelui de măsurare. Valoarea numerică returnată este afişată ca pictogramă de indicator
semafor pentru a afişa vizual starea diagramei. Valorile posibile pentru stare includ Excelent,
Mediu, Slab şi Incomplet după cum se arată în următorul tabel.
Tabela 15. Stare pentru sumarizarea indicilor de măsurare în diagramele Mapare de strategie
Stare

Descriere

Excelent

Pictograma cerc verde indică o stare satisfăcătoare pentru indicii de
măsurare asociaţi.
Indicele de măsurare a atins ţinta preconizată sau a depăşit-o.

Mediu

Pictograma diamant galben indică atenţie în legătură cu starea indicilor de
măsurare asociaţi.
Indicele de măsurare este într-o toleranţă de ţintă.

Slab

Pictograma pătrat roşu indică un avertisment legat de starea indicilor de
măsurare asociaţi.
Indicele de măsurare este cu mai mult de o toleranţă faţă de intă.

Incomplet

Reprezintă o stare incompletă pentru situaţiile în care nu există date pentru
indicatorii Real sau Indice de măsurare ţintă. Nu poate fi calculat un scor
sau o stare atunci când una dintre aceste valori lipseşte.

Calculele stării disponibile pe care alegeţi să o controlaţi este sumarizată în diagrama descrisă
în următorul tabel.
Tabela 16. Calcul de stare pentru indici de măsurare sumarizaţi în diagramele Mapare de
strategie
Calcul stare

Descriere

Nicio stare

Nu arată nicio stare pentru indicii de măsurare care sunt asociaţi cu această
perspectivă sau obiectiv.

Cele mai frecvente
stări

Arată pictograma stare pentru cea mai des utilizată stare a tuturor indicilor
de măsurare care sunt asociaţi cu această perspectivă sau cu acest obiectiv.
De exemplu, dacă indicii de măsurare asociaţi au fost Excelent (2), Mediu
(4), Slab (1) şi Incomplet (0), va fi afişată starea Mediu.

Cea mai pozitivă stare

Afişează pictograma stare pentru cea mai pozitivă stare a tuturor indicilor de
măsurare care sunt asociaţi cu această perspectivă sau cu acest obiectiv.
Starea este selectată în următoarea ordine de prioritate; Excelent, Incomplet,
Mediu, Slab.
De exemplu, dacă indici de măsurare asociaţi au fost Excelent (1), Mediu
(1), Slab (3) şi Incomplet (1), va fi afişată starea Excelent.
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Tabela 16. Calcul de stare pentru indici de măsurare sumarizaţi în diagramele Mapare de
strategie (continuare)
Calcul stare

Descriere

Cea mai puţin pozitivă
stare

Afişează pictograma stare pentru cea mai puţin pozitivă stare a tuturor
indicilor de măsurare care sunt asociaţi cu această perspectivă sau cu acest
obiectiv.
Starea este selectată în următoarea ordine de prioritate; Slab, Incomplet,
Mediu, Excelent.
De exemplu:
De exemplu, dacă indicii de măsurare asociaţi au fost Excelent (1), Mediu
(1), Slab (1) şi Incomplet (1), cea mai puţin pozitivă stare este Slab.
Dacă indicii de măsurare asociaţi au fost Excelent (1), Mediu (1), Slab (0) şi
Incomplet (2), cea mai puţin pozitivă stare este Incomplet.
Dacă indicii de măsurare asociaţi au fost Excelent (1), Mediu (1), Slab (0) şi
Incomplet (0), cea mai puţin pozitivă stare este Mediu.

Diagramă personalizată
O Diagramă scorecard personalizată este o mapare de strategie unde importaţi o imagine
personalizată. Apoi plasaţi indicii de măsurare cu context dimensional în imagine ca puncte
de date.
Câteva exemple de diagrame Personalizată sunt identificate în următoarea listă:
Hărţi geografice
Afişaţi diferite focusuri ale organizaţiei dumneavoastră pe regiuni fixe, cum ar fi
inventarul sau indicele de măsurare a costului în America de Nord sau Europa.
Diagrame de proces
Afişaţi indicii de măsurare în contextul unui flux de proces.
O diagramă personalizată afişează numele de indice de măsurare şi dimensiune de context cu
semafor şi pictograme indicator de tendinţă ca o suprapunere sau un strat pe imaginea
selectată.
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Figura 14. Exemplu de diagramă scorecard personalizată

Dimensiuni pentru o diagramă personalizată
Creaţi o diagramă personalizată selectând o imagine şi alegând apoi dimensiunile şi contextul
de dimensiune pe care vreţi să-l folosiţi în diagramă.
v Dimensiune primară (necesară)
v Dimensiune secundară (opţională)
v Context dimensiune secundară (opţional)

Imagini eşantion
Următoarele imagini eşantion sunt disponibile în editorul diagramă personalizată:
v Harta lumii (Exemplu: Folosiţi imagini hartă cu dimensiunea geografie.)
v Diagramp flux proces
v Diagramă organizţională.

Tipuri de fişiere imagine
Puteţi folosi oricare din următoarele tipuri de fişiere imagine într-o diagramă personalizată:
v PNG
v GIF
v BMP
v JPEG
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Proprietăţi imagine
Puteţi redimensiona imaginea şi controla opacitatea
Opacitate
Menţinere raport aspect
Orizontală
Verticală
Pixeli / Procentaj
Selectaţi Pixeli sau Procentaj pentru a seta unităţile de măsurare a imaginii.

Interacţiunea cu vizualizări şi diagrame Scorecarding
Diagramele Scorecarding au un număr de caracteristici interactive care sunt disponibile atât
pentru modelatori, cât şi pentru utilizatori când se vizualizează diagramele în diferitele
programe IBM Cognos care suportă Scorecarding.
Caracteristicile interactive în diagrame scorecarding includ abilitatea de a mări, de a
expanda/restrânge şi de a filtra datele afişate.

Mărirea şi micşorarea diagramelor Scorecarding
Toate diagramele Scorecarding (diagramă de impact, hartă de strategie şi diagramă
personalizată) includ elemente de control pentru mărirea şi micşorarea vizuală a diagramei.

Caracteristica de mărire este disponibilă pentru toate diagramele Scorecarding din următoarele
programe:
v Cognos TM1 Performance Modeler (disponibilă pe fila Previzualizare a editorului de
diagrame)
v Cognos Insight

Expandarea şi restrângerea diagramelor de impact
Diagramele de impact furnizează controale pentru expandarea şi restrângerea interactivă a
indicilor de măsurare individuali sau a tuturor indicilor de măsurare din diagramă.
Expandare/Restrângere toţi indicii de măsurare
Bara de unelte a diagramei include pictograma Expandare tot şi Restrângere tot
care realizează expandarea sau restrângerea tuturor indicilor de măsurare, din
întreaga diagramă de impact.

Expandare/Restrângere indici de măsurare individuali
Pictogramele expandare/restrângere sunt afişate direct în diagrama pentru fiecare
indice de măsurare care este părintele altor indici de măsurare (are indici de măsurare
care se alimentează în el). Puteţi expanda/restrânge selective aceşti indici de
măsurare individuali pe parcursul diagramei.
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Caracteristica de expandare/restrângere este disponibilă pentru diagramele de impact din
următoarele programe:
v Cognos TM1 Performance Modeler (disponibilă pe fila Previzualizare a editorului de
diagrame de impact)
v Cognos Insight

Filtrarea tabloului de bord Scorecarding selectând indici de
măsurare într-o diagramă de hartă de strategie
Utilizatorii Cognos Insight pot filtra şi actualiza widget-urile de scorecarding într-un tablou de
bord de spaţiu de lucru selectând indici de măsurare într-o diagramă Hartă de strategie. Când
treceţi cursorul mouse-ului peste un obiectiv din Harta de strategie, o fereastră pop-up
afişează o listă a indicilor de măsurare înrudiţi. Pentru a învăţa mai multe despre un anumit
indice de măsurare, faceţi clic pe el în fereastra pop-up şi celelalte widget-uri scorecarding din
actualizarea tabloului de bord pentru a afişa informaţii despre indicele de măsurare selectat.
De exemplu, spaţiul dumneavoastră de lucru include un tabel încrucişat (grilă de date), o hartă
de strategie, o diagramă de impact şi o diagramă personalizată. Toate cele patru widget-uri
scorecarding sunt sincronizate între ele. Pentru a modifica datele care sunt afişate în fiecare
widget, puteţi selecta unul din indicii de măsurare care apar când treceţi peste un obiectiv din
Harta de strategie.

Crearea unei soluţii Cognos TM1 Scorecard
Sunt necesari o serie de paşi pentru a crea o soluţie scorecard în IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

Despre acest task
Pentru a construi şi a publica o soluţie scorecard, mai întâi definiţi şi asamblaţi obiectele
scorecard necesare. Folosiţi pagina de întâmpinare Scorecard-uri din Cognos TM1
Performance Modeler pentru a porni toate task-urile necesare pentru a vă construi soluţia
scorecard. după ce asamblaţi obiectele necesare pentru o soluţie scorecard, publicaţi soluţia
pentru a o face disponibilă pentru interacţiune şi monitorizare în IBM Cognos Insight.

Procedură
1. Deschideţi pagina de întâmpinare Scorecards:
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În Cognos TM1 Performance Modeler, faceţi clic pe Creare scorecard-uri pe pagina de
întâmpinare Design model.
Se deschide pagina de întâmpinare Scorecard-uri.
2. Construiţi-vă obiectele scorecard:
Folosiţi pagina de întâmpinare Scorecard-uri pentru a accesa task-urile care vă
construiesc obiectele scorecard.
a. Creaţi o dimensiune Indici de măsurare.
b. Creaţi o dimensiune Indicatori indice de măsurare.
c. Creaţi mai multe dimensiuni.
d. Creaţi un cub Indici de măsurare.
e. Creaţi cel puţin o diagramă scorecard:
v Editaţi diagrama implicită de impact
v Creaţi o mapare de strategie.
v Creaţi o diagramă personalizată
3. Adăugaţi date în cubul de indici de măsurare
4. Livraţi soluţia dumneavoastră scorecard:
Livraţi o aplicaţie pe serverul TM1 pentru a o face disponibilă în IBM Cognos Insight,
IBM Cognos Workspace şi în IBM Cognos TM1 Web.
5. Vizualizaţi şi interacţionaţi cu soluţia dumneavoastră scorecard:
Folosiţi IBM Cognos Insight pentru a crea un tablou de bord din obiectele din soluţia
dumneavoastră scorecard.

Crearea unei dimensiuni de indice de măsurare
Crearea unei dimensiuni de indice de măsurare este primul pas pentru crearea unei soluţii
IBM Cognos TM1 Scorecarding în IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Despre acest task
O dimensiune Indici de măsurare conţine lista tuturor indicilor de măsurare pe care vreţi să-i
utilizaţi pentru a monitoriza performanţa afacerii. Un indice de măsurare este o măsură a
performanţei într-o zonă cheie a unei afaceri, care compară rezultatele curente cu rezultatele
planificate. Indicii de măsurare sunt cel mai de jos nivel al unei aplicaţii de scorecard.
Exemplele de indici de măsurare includ Venit, Cheltuieli şi Profit.
Pentru informaţii suplimentare despre dimensiunile indicilor de măsurare, consultaţi
“Dimensiunea de indici de măsurare” la pagina 139.

Procedură
1. În Cognos TM1 Performance Modeler, pe pagina de întâmpinare Design model, faceţi
clic pe Creare scorecard-uri.
Se deschide pagina de întâmpinare Scorecard-uri.
2. Pe pagina de întâmpinare Scorecard-uri, în primul task, Creare dimensiune de indici de
măsurare, faceţi clic pe Dimensiune de indici de măsurare.
3. Introduceţi un nume pentru dimensiunea de indici de măsurare şi apoi faceţi clic pe OK.
Notă: Implicit, Tipul dimensiunii este setat automat la Indice de măsurare şi nu poate
fi modificat în timpul acestui proces.
Se deschide o nouă filă unde puteţi edita noua dimensiune a indicelui de măsurare.
4. Adăugaţi membri la dimensiunea de indici de măsurare, cum ar fi Venit, Cheltuieli şi
Profit:
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Pe fila pentru noua dimensiune de indici de măsurare, adăugaţi membri la dimensiune:
a. În coloana Nume column, clicapăsaţi <Introducere membru nou> şi introduceţi un
nume pentru noul membru.
b. Faceţi clic pe pictograma din celula Format pentru a seta un format dată/oră sau
numeric.
c. Faceţi clic pe pictograma din Calcul N pentru a crea un calcul pentru date la nivel de
frunză.
d. Faceţi clic pe pictograma din Calcul C pentru a crea un calcul pentru rezultate
agregate.
e. Faceţi clic pe celula Model performanţă pentru a alege cum doriţi să se aplice
indicele de măsurare.
v Peste ţintă este favorabil
v La ţintă este favorabil
v Sub ţintă este favorabil
f. Faceţi clic pe lista din celula Tip toleranţă pentru a alege cum să se evalueze numeric
indicele de măsurare.
v Alegeţi Absolut pentru a evalua pe baza valorii reale brute furnizate.
v Alegeţi Procent pentru a evalua pe baza unui procentaj din valoarea ţintă.
g. Repetaţi paşii anteriori pentru a adăuga mai mulţi membri la dimensiunea indice de
măsurare.
5. Faceţi clic pe Salvare.

Ce se face în continuare
După crearea unei dimensiuni Indice de măsurare, puteţi crea o dimensiune Indicatori indice
de măsurare.

Crearea unei dimensiuni de indicator de măsurare
Realizaţi următorii paşi pentru a construi o dimensiune de indicator de măsurare în IBM
Cognos TM1 Performance Modeler.

Despre acest task
O dimensiune Indicatori indice de măsurare conţine lista calificativelor (indicatorilor) de
indice de măsurare, cum ar fi Real, Ţintă, Tendinţă şi Toleranţă. Implicit, când creaţi o nouă
dimensiune de indicatori de indice de măsurare, aceasta este pre-populată cu membrii necesari
pentru construirea unui cub Indici de măsurare.
Puteţi de asemenea să adăugaţi unei dimensiuni Indicatori indice de măsurare mai mulţi
membri pe care doriţi să-i afişaţi în cubul Indici de măsurare. De exemplu, puteţi adăuga un
memebru Previziune şi un membru Stare previziune. Aceşti membri afişează modul în care
indicele de măsurare numit Real evoluează faţă de indicele de măsurare numit Previziune.
Atunci când adăugaţi mai mulţi membri la dimensiunea Indicatori indice de măsurare, puteţi
să configuraţi calcule pentru a afişa mai multe stări pentru indicii dumneavoastră de măsurare.
PRUDENŢĂ:
Puteţi utiliza indicatorii de indice de măsurare încorporaţi doar aşa cum sunt. Nu-i
editaţi şi nu-i ştergeţi, deoarece sunt necesari pentru scorecarding. Dacă aveţi nevoie de
proprii dumneavoastră indicatori de indice de măsurare, adăugaţi-i în plus faţă de cei
încorporaţi.
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Pentru informaţii suplimentare despre dimensiunile Indicatori de indice de măsurare,
consultaţi “Dimensiunea Indicatori indice de măsurare” la pagina 140.

Procedură
1. Pe pagina de întâmpinare Scorecard-uri, în taskul Creare dimensiuni indici de
măsurare, faceţi clic pe Dimensiuni indicatori indice de măsurare.
2. Introduceţi un nume pentru noua dimensiune de indicator de indice de măsurare şi apoi
faceţi clic pe OK.
Notă: Implicit, Tipul dimensiunii este setat automat la Indicator indici de măsurare şi
nu poate fi modificat în timpul acestui proces.
Este afişată o nouă filă şi vi se permite adăugarea şi editarea membrilor pentru
dimensiunea nouă. Un număr de membri sunt pre-populaţi automat, cum ar fi Stare, Scor
şi Tendinţă.
3. Opţional, puteţi adăuga mai mulţi membri noi la dimensiune.
a. Pentru a adăuga un membru, faceţi clic pe Introducere membru nou în coloana
Nume şi introduceţi un nume pentru noul membru.
b. Editaţi proprietăţile înrudite.
Format
Specifică formatul de afişare numeric sau dată/oră.
Calcul N
Un calcul simplu care este efectuat la nivel de frunză.
Calcul C
Un calcul care este efectuat pe rezultate agregate.
Server de randare
Specifică pictograma de indicator de folosit pentru stare sau tendinţă. Faceţi
dublu clic pe celulă şi apoi tastaţi una din valorile valide:
v trafficLight
v metricTrend
v Lăsaţi celula necompletată pentru a afişa o valoare numerică în loc de o
pictogramă de indicator.
4. Repetaţi paşii anteriori pentru a adăuga mai mulţi membri la dimensiunea indicator indice
de măsurare.
5. Faceţi clic pe Salvare.

Ce se face în continuare
După crearea dimensiunii indicator indice de măsurare, puteţi crea cubul de indici de
măsurare.

Crearea indicatorilor personalizaţi de indici de măsurare pentru
diagrame Scorecarding
Puteţi crea un subset personalizat de indicatori de indice de măsurare care se afişează în
tooltip când treceţi peste obiecte într-o diagramă scorecarding. Puteţi să creaţi mai multe
subseturi personalizate şi să specificaţi care să fie utilizat pentru fiecare din diagramele
dumneavoastră scorecarding.
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Despre acest task
Folosiţi vrăjitorul Subset indicatori indice de măsurare pentru a construi un subset
personalizat pe baza unor indicatori de indice de măsurare noi sau existenţi. De asemenea,
puteţi seta ordinea în care se afişează aceşti indicatori de indice de măsurare în tooltip când
treceţi peste obiecte într-o diagramă Scorecarding.
După crearea unui subset personalizat de indicatori de indice de măsurare, puteţi aloca
subsetul la o diagramă scorecarding folosind proprietatea Subseturi semafor din editorul de
diagrame.

Procedură
1. Deschideţi o dimensiune de indicatori de indice de măsurare.
2. În bara de unelte a editorului indicatorului de indici de măsurare, faceţi clic pe pictograma
Creare subset indicatori indice de măsurare .
3. Urmaţi paşii din vrăjitor pentru a vă crea subsetul de indicatori de indice de măsurare
personalizaţi.
Definire membri
Introduceţi un nume pentru subset şi apoi introduceţi nume pentru indicatorii de
Stare, Tendinţă, Real, Ţintă şi Toleranţă.
Ordonare membri
Selectaţi şi organizaţi până la cinci indicatori de indice de măsurare de afişat în
fereastra pop-up tooltip a diagramei.
Faceţi clic pe Exemplu pentru a vedea o fereastră tooltip eşantion.
Sumar Vizualizaţi un sumar al indicatorilor de indici de măsurare personalizaţi.
4. Faceţi clic pe OK pentru a finaliza procesul.
Indicatorii dumneavoastră personalizaţi sunt adăugaţi ca subset în dimensiunea de
indicatori de indice de măsurare curentă.
5. Pentru a aloca subsetul de indicatori de indice de măsurare personalizaţi la o diagramă,
urmaţi aceşti paşi:
a. Deschideţi o diagramă scorecarding.
b. În panoul Proprietăţi, folosiţi proprietatea Subseturi semafor pentru a selecta un
subset de indicatori de indice de măsurare personalizaţi.
c. Pentru a vedea indicatorii de indici de măsurare personalizaţi într-un tooltip, faceţi clic
pe fila Previzualizare şi treceţi cu mouse-ul peste un indice de măsurare.

Crearea calculelor pentru dimensiuni Indice de măsurare şi
Indicator indice de măsurare
Puteţi folosi funcţii TM1 standard când definiţi dimensiuni de indici de măsurare şi
dimensiuni de indicatori de măsurare. Pentru indicatorii de măsurare, puteţi folosi şi un set de
funcţii specifice pentru scorecarding.

Despre acest task
Pentru dimensiunile indici de măsurare şi dimensiunile indicatori indice de măsurare, puteţi
utiliza următoarele funcţii TM1 standard pentru Calcule N (nivel de frunză) şi Calcule C
(nivel consolidat):
v Simplu (Aritmetic)
v Funcţii (Funcţii de dimensiune, funcţii TM1)
v Funcţii de agregare (Doar Calcule C)
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Pentru informaţii suplimentare despre funcţiile TM1 standard, consultaţi următoarele subiecte:
v Funcţii de reguli în Ghidul de referinţe IBM Cognos TM1
v Ghidul utilizatorului IBM Cognos TM1 Performance Modeler > Calcule dimensiuni
Pentru dimensiunile indicatorilor de măsurare, puteţi folosi şi următoarele funcţii de indicatori
de măsurare:
v
v
v
v

SCORE
SCORETREND
SCORESTATUS
CAVERAGE

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Funcţii indicator de măsurare” la pagina 145

Procedură
1. Pentru a folosi calcule şi funcţii TM1 standard cu dimensiunile dumneavoastră de indici
de măsurare, folosiţi editorul de expresii din Cognos TM1 Performance Modeler.
a. În editorul de dimensiuni, faceţi clic pe pictograma din celula Calcule N sau Calcule
C unde vreţi să introduceţi calculul.
Se deschide editorul de expresii.
b. Folosiţi editorul de expresii pentru a construi expresia pe care o doriţi.
2. Pentru a folosi funcţii de indicator de măsurare în dimensiunea indicatorului
dumneavoastră de măsurare, tastaţi funcţiile direct în celulele Calcule N şi Calcule C.

Crearea cuburilor de indici de măsurare
IBM Cognos Performance Modeler furnizează două modalităţi diferite pentru crearea
cuburilor de indici de măsurare.
Puteţi utiliza oricare dintre aceste metode pentru a crea un cub de indici de măsurare:
v “Crearea unui cub de indici de măsurare din dimensiuni existente”
v “Crearea unui cub de indici de măsurare pe un cub standard existent” la pagina 162
Pentru informaţii suplimentare despre cuburile de indici de măsurare, vedeţi “Cub de indici de
măsurare” la pagina 147.
Notă: Atunci când creaţi un cub de indici de măsurare, este de asemenea creată automat o
diagramă de impact. Un cub de indici de măsurare poate avea o singură diagramă de impact.

Crearea unui cub de indici de măsurare din dimensiuni existente
După ce vă creaţi dimensiunile de indice de măsurare şi indicator indice de măsurare, puteţi
crea apoi un nou cub de indici de măsurare în IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Despre acest task
Un cub de indici de măsurare necesită un minim din următoarele dimensiuni:
v O dimensiune de indici de măsurare
v O dimensiune de indicator de măsurare
v O dimensiune timp
Opţional, puteţi adăuga şi alte dimensiuni existente, cum ar fi geografia sau produsele.
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Procedură
1. Pe pagina de întâmpinare Scorecard-uri, faceţi clic pe Creare cub de indici de
măsurare.
2. Introduceţi un nume pentru noul cub de indici de măsurare şi apoi faceţi clic pe OK.
Se afişează o nouă filă, unde puteţi edita noul cub de indici de măsurare.
3. Adăugaţi dimensiunile cerute cubului dumneavoastră, trăgându-le din panoul Design
model:
a. Faceţi clic şi trageţi o dimensiune de indice de măsurare în zona de rând a cubului.
b. Faceţi clic şi trageţi o dimensiune de indicator de măsurare în zona de coloane a
cubului.
c. Faceţi clic şi trageţi o dimensiune timp în zona de context a cubului.
4. Opţional puteţi adăuga mai multe dimensiuni la cubul de indici de măsurare făcând clic şi
trăgându-le în zona context a cubului.
5. Faceţi clic pe Salvare.

Ce se face în continuare
După ce creaţi un cub de indici de măsurare, puteţi crea apoi o diagramă scorecard care este
bazată pe acel cub.

Crearea unui cub de indici de măsurare pe un cub standard
existent
Puteţi crea un nou cub de indici de măsurare pe baza unui cub standard existent. Când folosiţi
această metodă pentru a crea un cub de indici de măsurare, cubul standard existent rămâne
nemodificat pe serverul dumneavoastră TM1 şi un nou cub de indici de măsurare de o
dimensiune aproape identică este creat.

Despre acest task
Cubul existent pe care-l folosiţi ca bază pentru noul dumneavoastră cub de indici de măsurare
necesită minim următoarele dimensiuni:
v O dimensiune timp
v O dimensiune versiune care conţine cel puţin doi membri
v O dimensiune calcul
Pentru informaţii suplimentare despre aceste diferite tipuri de dimensiuni, consultaţi “Crearea
de noi dimensiuni” la pagina 21.

Procedură
1. În panoul Design model din Performance Modeler, faceţi clic dreapta pe cubul standard
pe care doriţi să-l utilizaţi ca bază a cubului de indici de măsurare, apoi faceţi clic pe Nou,
Cub indici de măsurare.
2. În caseta de dialog Cub indici de măsurare nou, introduceţi un nume pentru noul cub de
indici de măsurare.
3. Selectaţi dimensiunea de calcul din cubul de bază existent de folosit ca dimensiune de
indici de măsurare în noul cub de indici de măsurare, apoi clic pe OK.
4. Faceţi clic pe OK în mesajul Informaţii creare cub de indici de măsurare.
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Rezultate
Când generaţi noul cub de indici de măsurare, se creează o nouă legătură care mapează
dimensiuni şi date de la cubul standard existent la noul cub de indici de măsurare. Legătura
foloseşte acelaşi nume pe care l-aţi alocat noului cub de indici de măsurare.
v Dimensiunea de calcul pe care aţi selectat-o la Pasul 3 este convertită într-o dimensiune de
indici de măsurare.
v Dimensiunea de versiune din cubul standard este mapată la o nouă dimensiune de indicator
de indice de măsurare. Această nouă dimensiune de indicator de indice de măsurare
foloseşte acelaşi nume pe care l-aţi alocat noului cub de indici de măsurare.
Puteţi modifica legătura după cum e necesar pentru nevoile dumneavoastră de analiză. Vedeţi
Capitolul 6, “Crearea legăturilor”, la pagina 57 pentru informaţii suplimentare despre legături
în Performance Modeler.

Ce se face în continuare
După ce creaţi un cub de indici de măsurare, puteţi crea apoi o diagramă scorecard care este
bazată pe acel cub.

Editarea diagramei de impact
În mod implicit, diagrama de impact este creată automat atunci când creaţi un cub de indici de
măsurare. Un cub de indici de măsurare poate avea doar această unică diagramă de impact.
Puteţi defini diagrama de impact pentru un cub de indici de măsurare organizând indicii de
măsurare de folosit în diagramă. Indici de măsurare în trei categorii; Indici de măsurare care
au impact, Indici de măsurare focalizaţi şi Indici de măsurare impactaţi.

Despre acest task
Diagramele de impact vizualizează relaţiile dintre membrii dimensiunilor din cubul
dumneavoastră de indici de măsurare. Aceste diagrame portretizează modul în care
funcţionează cu adevărat afacerea, afişând cum un indice de măsurare are impact asupra altui
indice de măsurare.
Creaţi o diagramă Impact organizând indicii de măsurare în următoarele trei grupuri:
v Indici de măsurare de impact (de exemplu Cheltuieli şi Venit)
v Indici de măsurare focalizaţi (de exemplu Profit)
v Indici de măsurare impactaţi (de exemplu Fonduri cercetare şi Bonusuri angajaţi)
Pentru informaţii suplimentare despre diagramele de impact, consultaţi “Diagramă de impact”
la pagina 149.
În următoarea figură se afişează un exemplu de organizare a indicilor de măsurare pentru o
diagramă de impact.
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Figura 15. Exemple de editare a Diagramei impact

Procedură
1. În pagina de întâmpinare Scorecards, faceţi clic pe Editare diagramă de impact.
2. Selectaţi cubul de indici de măsurare pe care vreţi să-l folosiţi cu diagrama şi apoi faceţi
clic pe OK.
3. Trageţi indicii de măsurare doriţi din lista Cub sursă în liste diferite ale diagramei:
a. Trageţi un indice de măsurare în lista Indici de măsurare focalizaţi.
b. Trageţi un indice de măsurare în lista Indici de măsurare care au impact.
c. Trageţi un indice de măsurare în lista Indici de măsurare impactaţi.
4. Setaţi Natura impactului pentru fiecare indice de măsurare de impact şi impactat.
În lista Indici de măsurare de impact sau Indici de măsurare impactaţi, faceţi clic pe
celula Natura impactului de lângă un indice de măsurare şi selectaţi o valoare:
v Pozitiv Afişează o conexiune între indicii de măsurare ca linie compactă în diagramă.
v Negativ Afişează o conexiune între indicii de măsurare ca linie punctată în diagramă.
5. Apăsaţi Salvare.
6. Faceţi clic pe fila Previzualizare pentru a vedea o previzualizare interactivă a diagramei.

Ce se face în continuare
După crearea acestei diagrame, puteţi crea diagrame scorecard suplimentare sau puteţi livra
aplicaţia de scorecarding de folosit în IBM Cognos Insight.

Descoperirea relaţiilor de impact între indici de măsurare într-o
diagramă de impact
Puteţi folosi caracteristica de Descoperire pentru a descoperi automat şi a genera relaţii de
impact între indicii de măsurare din diagrama dumneavoastră de impact. Relaţiile generate
sunt determinate de analizarea automată a regulilor cubului în dimensiunea dumneavoastră
Indici de măsurare. După rularea procesului de descoperire, puteţi examina rezultatele, faceţi
modificările necesare şi le folosiţi în diagrama dumneavoastră de impact.

Înainte de a începe
Atenţie: Procesul de descoperire poate modifica sau înlătura impacturile existente generate
automat. Când rulaţi procesul de descoperire, se afişează un mesaj cu un avertisment şi sunteţi
promptat să continuaţi sau să anulaţi.
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Despre acest task
Rezultatele din procesul de descoperire sunt afişate în editorul Diagramă de impact.
Important: Impacturile care au fost descoperite pe baza regulilor cubului nu ţin cont de
contextul regulii. De exemplu, dacă regula de cub stabileşte că profitul net pentru America de
Nord este egal cu venitul Statelor Unite ale Americii minus cheltuielile pentru Canada, relaţia
de impact care este descoperită este că profitul este influenţat de indicii de măsurare Venit şi
Cheltuieli.
Procesul de descoperire setează natura impactului ca nedefinită pentru fiecare relaţie generată.
Ar trebui să examinaţi rezultatele şi să setaţi manual valorile nedefinite la pozitiv sau negativ.

Procedură
1. Deschideţi o diagramă de impact.
2. Pe fila Structură, faceţi clic pe Descoperire.
De reţinut: Se afişează un mesaj de avertisment că relaţiile anterioare generate automat
ar putea fi modificate sau înlăturate.
3. Faceţi clic pe Da pentru a continua.
Relaţiile de impact sunt determinate automat şi actualizate în listele de impact pe fila
Structură.
4. Examinaţi relaţiile de impact care au fost descoperite:
a. În lista Indici de măsurare focalizaţi, faceţi clic pe lista derulantă Impacturi
definite şi selectaţi un indice de măsurare.
b. Examinaţi indicii de măsurare din listele Indici de măsurare în curs de impact şi
Indici de măsurare cu impact.
c. Examinaţi Natura impactului pentru fiecare indice de măsurare.
Dacă cunoaşteţi natura impactului pentru orice relaţie care este setată la Nedefinit,
setaţi impactul fie la Pozitiv, fie la Negativ.
d. Dacă e necesar, faceţi clic pe Înlăturare pentru a şterge un indice de măsurare din
oricare din liste.
e. Repetaţi procesul de examinare pentru fiecare indice de măsurare din lista Indici de
măsurare focalizaţi.
5. Salvaţi diagrama.
6. Faceţi clic pe fila Previzualizare pentru a vedea o previzualizare interactivă a diagramei.

Crearea unei Mapări de strategie
Puteţi construi o Mapare de strategie pentru a urmări performanţa operaţională definind
perspective şi objective şi apoi mapându-le indici de măsurare.

Despre acest task
Atunci când creaţi o Mapare de strategie, eşantioane sugerate de perspective şi obiective sunt
create automat pentru aceasta. Puteţi folosi aceste eşantioane ca punct de plecare, puteţi să le
editaţi sau să le creaţi în propria combinaţie.
Pentru informaţii suplimentare despre Mapări de strategie, consultaţi “Maparea de strategie”
la pagina 150.
Folosiţi un editor de Mapare de strategie pentru a organiza perspective, obiective şi indici de
măsurare în următoarea ierarhie:
Capitolul 13. Cognos TM1 Scorecarding

165

v O Mapare de strategie poate avea perspective multiple.
v Fiecare perspectivă poate avea mai multe obiective.
v Fiecare obiectiv poate avea mai mulţi indici de măsurare.

Procedură
1.
2.
3.
4.

Pe pagina de întâmpinare Scorecard-uri, faceţi clic pe Creare strategii.
Selectaţi un cub de indici de măsurare de folosit cu diagrama.
Introduceţi un nume pentru diagramă
În lista Tipuri de strategie, alegeţi Mapare de strategie şi apoi apăsaţiOK.

Se deschide editorul de strategii.
5. Creaţi o perspectivă:
Sub coloana Perspective, faceţi clic pe <Introduceţi numele noii perspective> în
celulă, tastaţi un nume pentru o nouă perspectivă şi apoi apăsaţi Enter.
6. Creaţi un obiectiv:
Sub coloana Obiective, faceţi clic pe <Introduceţi numele noului obiectiv> în celula
de lângă o perspectivă existentă, tastaţi un nume pentru noul obiectiv şi apoi apăsaţi
Enter.
Noul obiectiv este acum asociat cu acea perspectivă.
7. Repetaţi paşii următori pentru a crea mai multe perspective şi obiective.
8. Adăugaţi un indice de măsurare la un obiectiv:
a. Faceţi clic pe un obiectiv în coloana Obiective.
b. Trageţi un indice de măsurare din lista Cub sursă în lista Indici de măsurare
pentru obiectivul selectat.
Indicele de măsurare selectat este acum asociat cu acel obiectiv.
c. Repetaţi pentru mai multe obiective şi indici de măsurare.
9. Revedeţi calculul de stare pentru fiecare perspectivă şi obiectiv din diagramă.
Calculul de stare implicit pentru fiecare articol este setat la Cea mai frecventă stare.
Pentru informaţii suplimentare despre calculul de stare, consultaţi “Maparea de
strategie” la pagina 150
a. În tabelul Mapare de strategie, apăsaţi pe perspectiva sau pe obiectivul pentru care
doriţi să vedeţi calculul de stare.
b. În fila Proprietăţi, faceţi clic pe câmpul Valoare pentru proprietatea Calcul de
stare şi selectaţi unul din tipurile disponibile de calcule.
v Fără stare - Nu afişează nicio stare pentru indicii de măsurare care sunt asociaţi
cu această perspectivă sau cu acest obiectiv.
v Cea mai întâlnită stare - Arată pictograma stare pentru cea mai des utilizată
stare a tuturor indicilor de măsurare care sunt asociaţi cu această perspectivă sau
cu acest obiectiv.
v Cea mai pozitivă stare - Afişează pictograma stare pentru cea mai pozitivă stare
a tuturor indicilor de măsurare care sunt asociaţi cu această perspectivă sau cu
acest obiectiv.
v Cea mai puţin pozitivă stare - Afişează pictograma stare pentru cea mai puţin
pozitivă stare a tuturor indicilor de măsurare care sunt asociaţi cu această
perspectivă sau cu acest obiectiv.
c. Repetaţi aceşti paşi dacă doriţi să modificaţi calculul de stare pentru alte perspective
sau obiective.
10. Adăugaţi conexiuni la diagramă:
Conexiunile se afişează ca o săgeată în diagrama dintre două obiective.

166

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versiunea 10.2.2: Ghidul utilizatorului

a. În editorul diagramei, faceţi clic pe fila Conexiuni.
Lista de perspective şi de obiective este afişată în tabelul Mapare de strategie. Lista
de conexiuni pentru diagramă este afişată în tabelulConexiuni din partea dreaptă.
b. Pentru a crea o conexiune, trageţi un obiectiv din tabelul Mapare de strategie în
coloana De la în tabelul Conexiuni.
c. Trageţi un obiect diferit în coloana Către.
d. Repetaţi aceşti paşi pentru a crea mai multe conexiuni între perechi de obiective.
11. Faceţi clic pe Salvare pentru a salva diagrama.
12. Faceţi clic pe fila Previzualizare pentru a vedea o previzualizare interactivă a
diagramei.

Ce se face în continuare
După ce creaţi această diagramă puteţi crea mai multe diagrame scorecard sau puteţi livra
soluţia scorecarding pentru a o folosi în IBM Cognos Insight.

Crearea unei diagrame de scorecard personalizate
Puteţi crea o diagramă personalizată importând un fişier imagine şi suprapunând pe ea puncte
de date de dimensiune indici de măsurare.

Despre acest task
Panoul editorului de diagrame personalizate din Cognos TM1 Performance Modeler include o
filă Contur şi Previzualizare. Aceste file furnizează zone separate pentru proiectarea
diagramei dumneavoastră personalizate de scorecarding şi previzualizarea unui eşantion
interactiv din ea.
Puteţi importa şi utiliza oricare din următoarele tipuri de fişiere imagine:
v PNG
v GIF
v BMP
v JPEG
Pentru informaţii suplimentare despre diagramele personalizate, consultaţi “Diagramă
personalizată” la pagina 153.

Procedură
1. Pe pagina de întâmpinare Scorecards, faceţi clic pe Creare diagramă personalizată.
2. Selectaţi un cub de indici de măsurare de folosit cu diagrama.
3. Introduceţi un nume pentru diagramă şi apoi faceţi clic pe OK.
Se deschide editorul de diagramă personalizată.
4. Alegeţi o imagine de fundal pentru diagrama dumneavoastră:
a. Pentru a folosi una dintre imaginile eşantion oferite, faceţi clic pe lista Imagine
fundal şi alegeţi o imagine.
b. Pentru a folosi propria imagine, faceţi clic pe lista Imagine fundal şi apoi faceţi clic
pe Navigare.
5. Selectaţi dimensiunea primară pe care vreţi s-o folosiţi:
Faceţi clic pe lista Dimensiune primară şi selectaţi dimensiunea principală de folosit în
diagramă.
6. Pas opţional: Selectaţi dimensiunea secundară şi contextul pe care vreţi să-l folosiţi:
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a. Faceţi clic pe lista Dimensiune secundară pentru a selecta o dimensiune secundară
pentru diagramă.
b. Faceţi clic pe Context dimensiune secundară pentru a alege un membru
dimensiune din dimensiunea secundară.
7. Amplasaţi membrii de dimensiune pe imagine:
Faceţi clic şi trageţi un membru de dimensiune din lista Cub sursă şi plasaţi-l pe
imagine.
8. Pentru a şterge un punct de date din imagine, faceţi clic dreapta pe el şi apoi faceţi clic
pe Ştergere.
9. Editaţi proprietăţile imaginii şi opţiunile de redimensionare:
v Opacitate
v Menţinere raport aspect
v Orizontală
v Verticală
v Selectaţi Pixeli sau Procentaj pentru a seta unităţile de măsurare a imaginii.
10. Apăsaţi Salvare.
11. Faceţi clic pe fila Previzualizare pentru a vedea o previzualizare interactivă a diagramei.
Notă: Salvarea diagramei este necesară înainte de a putea previzualiza vreo modificare
pe care aţi făcut-o.
Testaţi şi examinaţi diagrama:
v Treceţi cursorul mouse-ului peste punctele de date pentru a afişa informaţii
suplimentare.
v Faceţi clic pe pictogramele Mărire şi Micşorare pentru a vizualiza diagrama la
diferite niveluri de mărime.
v Modificaţi contextul dimensiunii pentru diagramă.

Controlarea afişării şi formatului valorilor de toleranţă
Există câteva limitări pentru afişarea valorilor în diferite formate în aceeaşi dimensiune
dintr-o vizualizare de cub. Din această cauză, nu puteţi afişa un amestec de tipuri de
formatare, cum ar fi o valoare absolută şi o valoare procent, în coloana Toleranţă a unui cub
Indici de măsurare. Însă puteţi crea o coloană specializată, Valoare toleranţă, în cubul Indici
de măsurare, pentru a afişa valori care sunt formatate pentru a se potrivi cu fiecare indice de
măsurare din cub.

Înainte de a începe
Aceşti paşi necesită crearea prealabilă a cubului Indici de măsurare pentru soluţia scorecard.

Despre acest task
Paşii generali pentru crearea unei coloane specializate Valoare toleranţă includ crearea unui
nou membru în dimensiunea Indicatori indice de măsurare şi adăugarea unui calcul de cub
pentru acel membru.
Următoarea figură prezintă un exemplu de cub Indici de măsurare cu coloana Valoare
toleranţă care afişează valorile în acelaşi format ca indicele de măsurare înrudit pentru fiecare
rând.
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Figura 16. Exemplu de cub Indici de măsurare cu o coloană Valoare toleranţă

Acest exemplu foloseşte un cub Indici de măsurare numit Scorecards, o dimensiune Indici de
măsurare numită Metrics şi o dimensiune Indicatori indice de măsurare numită Metric
Indicators.

Procedură
1. Creaţi un nou membru Tolerance Value în dimensiunea Metric Indicators.
a. Deschideţi dimensiunea Metric Indicators pentru cubul dumneavoastră Indici de
măsurare.
b. Adăugaţi un nou membru dimensiunii. De exemplu, adăugaţi un membru nou numit
Tolenace Value.
Pentru informaţii despre adăugarea membrilor în dimensiunea Metric Indicators,
consultaţi “Crearea unei dimensiuni de indicator de măsurare” la pagina 158.
Important: Nu aplicaţi nicio formatare acestui nou membru.
c. Faceţi clic pe Salvare pentru a salva dimensiunea.
2. Adăugaţi un calcul de cub la cubul Indici de măsurare.
Acest exemplu presupune că dimensiunea Metric Indicators este setată ca titlul de coloană
pentru cubul Indici de măsurare.
a. Deschideţi cubul Indici de măsurare pentru scorecard.
b. Faceţi clic dreapta pe titlul de coloană Tolerance Value şi selectaţi Creare calcul
cub.
c. Acceptaţi numele implicit pentru noul calcul sau introduceţi propriul nume.
d. Faceţi clic pe OK.
Se deschide fila Editor expresii pentru noul calcul.
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e. În Editor expresii, faceţi clic pentru a selecta caseta de bifare Combinare frunză şi
consolidat.
Această opţiune aplică calculele tuturor celulelor din coloana Tolerance Value.
f. Adăugaţi următoarea expresie la fila Expresie frunză şi consolidat.
=ABS(IF Metrics.tolerancetype = 1
then [Metric Indicators]:Tolerance
else [Metric Indicators]:Tolerance * [Metric Indicators]:Target )

Indiciu: Puteţi de asemenea să folosiţi un arbore de obiecte în fila Termeni pentru a
trage atribute şi nume de obiecte în expresie. De exemplu, trageţi atributul Tolerance
Type din dimensiunea Metrics şi apoi trageţi în expresie membrii Target şi Tolerance
din dimensiunea Metric Indicators.
g. Faceţi clic pe OK pentru a salva expresia şi a o aplica cubului Indici de măsurare.

Rezultate
Valorile din coloana Tolerance Value a cubului Indici de măsurare sunt afişate acum într-un
format care se potriveşte cu indicele de măsurare înrudit al fiecărui cub.

Adăugarea datelor într-un cub Indici de măsurare
După ce creaţi obiectele scorecard, puteţi folosi diferite abordări pentru a adăuga date în cubul
Indici de măsurare.

Despre acest task
Utilizaţi cubul Indici de măsurare ca modalitatea principală de a introduce datele
dumneavoastră TM1 în soluţia de scorecard. Faceţi aceasta adăugând datele în celulele
Actual, Target şi Tolerance pentru fiecare indice de măsurare din cub.
De exemplu, pentru a calcula valorile indicatorilor de indice de măsurare pentru indicele de
măsurare Revenue:
1. Mai întâi populaţi celulele indicator indice de măsurare Actual şi Target cu valorile
respective pentru Revenue.
2. Apoi introduceţi valoarea Tolerance pentru a defini un interval acceptabil pentru
compararea venitului real cu venitul ţintă.
3. Valorile din celulele Actual, Target şi Tolerance oferă baza pentru calcularea altor valori
de indicator de indice de măsurare, cum ar fi Status, Trend şi Variance.
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Puteţi folosi orice abordare standard pentru introducerea datelor în TM1 pentru a pupola
celulele Actual, Target şi Tolerance în cubul Indici de măsurare.

Procedură
v Introduceţi manual datele:
Introduceţi valori direct în celulele cubului de indici de măsurare. Introducerea manuală a
datelor este descrisă în Ghidul utilizatorului IBM Cognos TM1, Ghidul IBM Cognos TM1
Applications, Ghidul utilizatorului IBM Cognos TM1 Web şi Ghidul utilizatorului IBM
Cognos Insight.
v Folosiţi distribuirea de date:
Distribuiţi valori într-un interval de celule dintr-o vizualizare sau distribuiţi valori la copiii
unei consolidări, după cum este descris în subiectul Utilizarea distribuirii de date din
Ghidul utilizatorului IBM Cognos TM1.
v Importaţi date cu Cognos TM1 TurboIntegrator:
Creaţi un proces TurboIntegrator pentru a importa date din orice sursă de date suportată,
după cum este descris în Ghidul IBM Cognos TM1 TurboIntegrator.
v Folosiţi calculele bazate pe reguli:
Creaţi manual reguli care definesc datele pentru un cub, după cum este descris în Ghidul de
reguli IBM Cognos TM1. Puteţi de asemenea să definiţi calcule de cub sau calcule de
dimensiuni pentru a genera reguli care definesc date la nivel de cub sau de dimensiune. De
exemplu, puteţi introduce o valoare globală sau o expresie pentru Tolerance în editorul
Indicator indice de măsurare, care va aplica acelaşi nivel de toleranţă tuturor indicilor de
măsurare din cubul de indici de măsurare.
Pentru detalii despre calculele cubului, consultaţi Calculele cubului în Ghidul IBM Cognos
TM1 Performance Modeler.
Pentru detalii despre calculele dimensiunilor, consultaţi Calculele dimensiunilor, tot în
Ghidul IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Livrarea unei soluţii de scorecarding pe un server TM1
După ce terminaţi de creat o soluţie de scorecarding în IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, o puteţi livra pe un server TM1 pentru a o partaja cu alţi utilizatori. Utilizatorii pot
apoi să vizualizeze şi să interacţioneze cu diagramele scorecard din IBM Cognos Insight,
pentru a monitoriza performanţa afacerii.
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Procedură
1. În panoul Design aplicaţie, faceţi clic dreapta pe folderul Aplicaţii şi faceţi clic pe Nou >
Aplicaţie.
2. Introduceţi un nume pentru aplicaţie.
3. Din meniul Tip aplicaţie, selectaţi Central.
4. Faceţi clic pe OK.
5. Trageţi obiectul vizualizare cub din cubul de indici de măsurare pe care doriţi să-l
utilizaţi, în zona Vizualizări Contributor pentru noua aplicaţie.
Notă: Într-o aplicaţie puteţi adăuga numai obiecte vizualizare cub de indici de măsurare.
Nu puteţi adăuga diagrame individuale de impact sau de strategie într-o aplicaţie. În mod
implicit, sunt livrate toate diagramele care sunt în relaţie cu vizualizările selectate pentru
aplicaţie.
6. Sub secţiunea Clienţi pentru noua aplicaţie:
a. Selectaţi fie opţiunea Cognos Insight - Conectat, fie Cognos Insight - Distribuit şi
apoi faceţi clic pe opţiunea Implicit pentru a o seta ca valoare implicită.
b. Asiguraţi-vă că opţiunea TM1 Application Web nu este selectată.
7. Salvaţi aplicaţia.
8. Faceţi clic dreapta pe aplicaţie şi selectaţi Livrare aplicaţie.
9. Folosiţi IBM Cognos TM1 Applications pentru a activa şi a deschide aplicaţia.
a. Deschideţi IBM Cognos TM1 Applications şi deplasaţi-vă la pagina de portal.
b. Faceţi clic pe pictograma Reîmprospătare din bara de unelte.
Aplicaţiile disponibile sunt listate în coloana Nume a tabelului Aplicaţiile mele.
c. Pentru a activa aplicaţia, sub coloana Acţiuni, faceţi clic pe pictograma Activare
aplicaţie.
d. Pentru a deschide aplicaţia, faceţi clic pe numele aplicaţiei.
După actualizarea paginii, trebuie să faceţi clic pe numele aplicaţiei încă o dată.
Soluţia de scorecarding se deschide în Cognos Insight.

Ce se face în continuare
După ce se deschide Cognos Insight, puteţi vizualiza şi interacţiona cu obiectele scorecard şi
diagramele care sunt incluse în soluţia de scorecarding.

Livrarea unei soluţii scorecard cu o aplicaţie distribuită
Livrarea unei soluţii scorecard ca o aplicaţie distribuită pentru IBM Cognos Insight necesită
un set specific de paşi.

Despre acest task
Aceşti paşi implică lucrul cu IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM Cognos TM1
Applications, şi cuIBM Cognos Insight.

Procedură
1. Setaţi un director special pentru a trata copia locală a obiectelor TM1:
Specificaţi o locaţie director folosind parametrul DistributedPlanningOutputDir în
fişierul de configurare al serverului Cognos TM1, Tm1s.cfg.
Acest parametru defineşte directorul în care sunt scrise TUnits atunci când este livrată o
aplicaţie distribuităCognos Insight.
De exemplu: DistributedPlanningOutputDir=<location of the tunit directory>
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Pentru informaţii suplimentare despre acest parametru, consultaţi subiectul
"DistributedPlanningOutputDir" în Ghidul de instalare şi configurare IBM Cognos TM1.
2. Creaţi o aplicaţie în IBM Cognos TM1 Performance Modeler. De exemplu, creaţi o
aplicaţie tip aprobare.
a. Folosiţi dimensiunea Geografie ca bază pentru ierarhia de aprobare din aplicaţia de
aprobare.
b.

Asiguraţi-vă că dimensiunea ierarhie de aprobare are un nod părinte pentru
dimensiune. De exemplu, adăugaţi Lume astfel încât America de Nord, Europa şi alte
elemente sadună în elementul părinte.
c. DIn această dimensiune, creaţi un nou subset care nu este dinamic şi folosiţi-l ca
subset pentru ierarhia de aprobare.
3. Configuraţi aplicaţia pentru a fi mod distribuit.
a. Selectaţi Cognos Insight - Distribuit sub secţiunea Clienţi.
b. Selectaţi Activare model avansat sub secţiunea Setări.
Această opţiune vă permite să definiţi dependinţe manuale pentru cuburile de control.
c. Faceţi clic pe Meniu acţiune > Afişare obiecte control pentru a afişa obiectele
control TM1.
d. Faceţi clic pe Salvare şi apoi pe Reîmprospătare.
Un folder Dependinţe manuale este creat automat sub aplicaţie. O dată ce vedeţi
folderul Dependine manuale în arborele Design sub aplicaţie, puteţi adăuga cuburile
de control necesare la folder.
4. Trageţi şi deplasaţi cuburile control pentru diagramele scorecarding către folderul
Dependine manuale:
Puteţi găsi cuburile control pentru diagramele scorecarding căutând următoarele convenţii
de numire:
v Diagramă impact- }MI_metrics_cube_name
v Diagramă mapare strategie - un cub de control cu exact acelaşi nume ca Maparea de
strategie. De exemplu, Strategy_map_name.
v Diagramă personalizare - un cub de control cu exact acelaşi nume ca diagrama
Personalizare. De exemplu, Custom_diagram_name.
5. Salvaţi, validaţi şi livraţi aplicaţia:
a. Faceţi clic dreapta pe aplicaţie şi apoi apăsaţi Salvare aplicaţie.
b. Faceţi clic dreapta pe aplicaţie şi apoi apăsaţi Validare aplicaţie.
c. Faceţi clic dreapta pe aplicaţie şi faceţi clic pe Livrare aplicaţie.
6. În portalul Cognos TM1 Applications, localizaţi aplicaţia în listă şi apoi faceţi clic pe
pictograma Activare pentru a o activa.
7. Deschideţi Cognos Insight pentru a crea şi publica tabloul de bord:
a. Deschideţi Cognos Insight din bara de unelte a portalului Cognos TM1 Applications.
b. În Cognos Insight, conectaţi-vă la serverul TM1 şi selectaţi aplicaţia pe care aţi
livrat-o.
Faceţi clic pe Acţiune > Conectare la IBM Cognos TM1, logaţi-vă, selectaţi
Planning Server în care este localizată aplicaţia şi apoi faceţi clic pe Conectare.
c. Creaţi tabloul de bord folosind obiectele scorecarding, inclusiv diagramele
scorecarding pe care le-aţi adăugat la folderul Dependenţe manuale.
d. Publicaţi tabloul de bord, dar nu selectaţi opţiunea Publicare şi distribuire.
Faceţi clic pe Acţiuni > Publicare, şi apoi faceţi clic pe opţiunea Publicare.
Acest lucru va actualiza aplicaţia pe serverul TM1.
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8. În portalul Cognos TM1 Applications, deschideţi aplicaţia pentru unul sau mai multe
nuduri din modul distribuire.
Ar trebui să vedeţi tabloul de bord creat, dar în mod distribuit.

Scorecarding şi securitate
Puteţi utiliza paşi de securitate IBM Cognos TM1 standard pentru a configura diferite tipuri
de securitate la nivel de obiect pentru utilizatori scorecarding. Puteţi configura securitate la
nivel de obiect pentru obiecte care sunt bazate pe diferite cazuri de utilizare.
Examinaţi şi aplicaţi securitatea necesară pentru obiectele dumneavoastră scorecarding înainte
de a le publica într-o soluţie scorecarding. Puteţi aplica securitate la obiectele dumneavoastră
scorecarding pe măsură ce le creaţi sau după ce sunt finalizate.
În funcţie de securitatea pe care o aplicaţi, utilizatorii văd mesaje când nu au drepturi de
securitate suficiente când incearcă să interacţioneze cu obiecte scorecarding. În unule cazuri,
este posibil ca utilizatorii să nu poată vedea obiectele scorecarding deloc.
Pentru a configura aceste alocări de securitate, trebuie să fiţi un membru fie al grupului TM1
ADMIN, fie SecurityAdmin.
Utilizaţi IBM Cognos TM1 Performance Modeler pentru a aplica setările de securitate.

Utilizare cazuri pentru securitate scorecarding
Puteţi utiliza exemplele următoare pentru a determina ce nivel de securitate să aplicaţi la
obiectele dumneavoastră de scorecarding. Exemplele variază în ordine de la cantitatea minimă
de securitate care este necesară la o cantitate crescută de securitate pentru obiecte de
scorecarding individuale şi elemente de dimensiune.

Acordarea accesului minim la obiectele de scorecarding pentru
utilizatori non-administrator
Utilizaţi informaţiile următoare pentru a determina şi configura accesul de securitate minim
pentru utilizatorii non-administrator, pentru a deschide toate obiectele de scorecarding
dintr-un client. Clienţii includ IBM Cognos Insight sau IBM Cognos TM1 Web. Aceşti paşi se
aplică tuturor obiectelor de scorecarding: cub de indici de măsurare, diagramă de impact,
diagramă mapare de strategie şi diagramă scorecard personalizată.

Despre acest task
În IBM Cognos TM1, obiectele pentru care puteţi aplica securitatea sunt fie obiecte normale
(definite de utilizator), fie obiecte de control (definite de sistem). Aceste obiecte includ
cuburi, dimensiuni şi elemente de dimensiune. Când aplicaţi securitatea pentru obiectele de
scorecarding, poate fi necesar să aplicaţi securitatea pentru obiecte normale sau de control
pentru cuburi, dimensiuni şi elemente de dimensiune.
Pe noi de interesează patru obiecte: cubul de indici de măsurare, diagrama de impact,
diagrama mapare de strategie şi diagrama personalizată. Cubul scorecard este un obiect TM1
normal, definit de utilizator, dar diagrama de impact, maparea de strategie şi diagrama
personalizată sunt obiecte de control definite de sistem.
Utilizatorul are nevoie de drepturi READ pentru toate aceste obiecte scorecard, pentru a
vizualiza şi interacţiona cu obiectele Cognos Insight sau Cognos TM1 Web.
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Notă: Pentru a vizualiza informaţiile despre obiectele normale şi de control pentru
scorecarding, deschideţi panoul Model din IBM Cognos TM1 Performance Modeler şi faceţi
clic pe un obiect. Informaţiile despre obiect şi obiectele sale asociate sunt afişate în fila
Proprietăţi.
Cub de indici de măsurare
Cubul de indici de măsurare (sau grila scorecard) conţine obiecte normale. De
exemplu, un cub de indici de măsurare tipic numit Scorecard este alcătuit din patru
dimensiuni numite Metrics, Indicators, Geography şi Time.
Diagramă de impact
Diagrama de impact conţine o combinaţie de obiecte normale şi de control. Numele
obiectelor sunt bazate pe numele cubului de indici de măsurare asociat pentru
diagramă. De exemplu, o diagramă de impact tipică, pentru un cub denumit
Scorecard, conţine un cub de control denumit }MI_Scorecard şi trei dimensiuni
denumite Metrics, }MI_Scorecard_I şi }MI_Scorecard_D.
Diagramă mapare de strategie
Diagrama mapare de strategie conţine o combinaţie de obiecte normale şi de control.
De exemplu, o mapare de strategie denumită Balanced Scorecard este definită de un
cub de control cu acelaşi nume, Balanced Scorecard. Conţine patru dimensiuni - trei
dimensiuni normale, numite Geography, Time, Indicators şi o dimensiune de control
numită Balanced Scorecard.
Diagramă personalizată
Diagrama personalizată conţine o combinaţie de obiecte normale şi de control. De
exemplu, o diagramă personalizată numită Custom conţine un cub de control numit
Custom şi trei dimensiuni. Cele trei dimensiuni includ o dimensiune normală, numită
Metrics, şi două dimensiuni de control, numite }MD_Scorecard}_Custom_I şi
}MD_Scorecard}_Custom_D.

Procedură
1. Creaţi setarea iniţială pentru acest scenariu.
În Cognos TM1 Performance Modeler, logaţi-vă ca utilizator administrator şi finalizaţi
paşii următori:
a. Creaţi un cub de indici de măsurare denumit Scorecard, care include dimensiunile
Metrics, Metric Indicators, Geography şi Time.
b. Configuraţi o diagramă de impact cu cel puţin un impact.
c. Creaţi o diagramă mapare de strategie utilizând valorile implicite.
d. Creaţi o diagramă personalizată şi adăugaţi un punct la US.
e. Creaţi o aplicaţie de tip central şi livraţi-o la portalul Cognos TM1 Applications.
2. Creaţi un spaţiu de lucru în Cognos Insight:
a. Din portalul Cognos TM1 Applications, logaţi-vă ca administrator şi deschideţi
aplicaţia/spaţiul de lucru în Cognos Insight.
b. În Cognos Insight, adăugaţi următoarele patru obiecte la canavale; cub de indici de
măsurare, diagramă mapare de strategie, diagramă personalizată şi diagramă de
impact.
c. Salvaţi spaţiul de lucru.
3. În Cognos TM1 Performance Modeler, creaţi un utilizator denumit nonadmin şi alocaţi-l
la grupul nonadmingroup.
Acest utilizator poate deschide şi vizualiza toate obiectele de scorecarding din Cognos
TM1 Applications şi Cognos Insight.
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4. Setaţi securitate cub utilizând cubul de control CubeSecurity.
Grupul nonadmingroup necesită acces la anumite cuburi după cum urmează:
a. Pentru a vedea cubul de indici de măsurare, acordaţi acces READ grupului
nonadmingroup pentru cubul Scorecard.
b. Pentru a vedea toate diagramele de scorecard, acordaţi acces READ grupului
nonadmingroup pentru următoarele cuburi de control:
v }MD_Scorecard}_Custom
v }MI_Scorecard
v }MS_Scorecard}_Balanced Strategy
Notă: Când lucraţi în cubul de control CubeSecurity numele complete ale cuburilor
de control pentru diagramele mapare de strategie şi personalizată sunt afişate cu un
prefix }MS_metrics_cube_name}_ şi, respectiv, }MD_metrics_cube_name}_.
5. Setaţi securitate cub utilizând cubul de control DimensionSecurity.
Grupul nonadmingroup necesită acces la anumite dimensiuni după cum urmează:
a. Când aţi acordat acces READ la cubul Scorecards în paşii anteriori, TM1 a acordat
automat acces READ utilizatorului la dimensiunile din cubul Scorecards. Drepturile
sunt derulate în jos.
b. Când aţi acordat acces READ la cuburile de control }MD_Scorecard}_Custom,
}MI_Scorecard şi }MS_Scorecard}_Balanced Strategy în paşii anteriori, TM1 a
acordat automat utilizatorului acces READ la dimensiunile din cuburile de control
}MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard şi }MS_Scorecard}_Balanced Strategy.
c. Acordaţi grupului nonadmingroup acces READ la dimensiunea }Cubes.
6. Opţional, aţi putea dori să configuraţi securitatea la nivel de element pentru toate
dimensiunile care compun cubul de indici de măsurare.
După ce configuraţi securitatea după cum a fost descris în pasul anterior, grupul
nonadmingroup are acces READ la toţi membri element din toate dimensiunile care
compun cubul de indici de măsurare. Pentru a vedea anumite felii ale cubului, utilizatorii
trebuie să aibă acces READ la dimensiunile care compun cubul. Dacă vreţi să ajustaţi
aceste setări , setaţi manual drepturile de securitate element sau creaţi reguli pentru a le
seta.

Blocarea accesului la obiectele scorecard
În acest caz, blocăm accesul utilizatorului la diferite obiecte de scorecarding. Aceste obiecte
includ cubul de indici de măsurare, diagramă mapare de strategie, diagrama personalizată şi
diagrama de impact.

Despre acest task
Pentru acest caz de utilizare, utilizatorul administrator creează un spaţiu de lucru în IBM
Cognos Insight cu cele patru obiecte de scorecarding. Puteţi crea patru utilizatori noi şi
configura securitatea astfel încât fiecare utilizator să fie restricţionat de la a vizualiza unul
dintre obiectele de scorecarding.

Procedură
1. Pentru a bloca accesul la diagrama Mapare de strategie:
a. Creaţi un utilizator NA_no_balanced şi alocaţi-l la NA_No_Balance_Group.
b. Acordaţi grupului NA_No_Balance_Group drepturile minime necesare pentru a vedea
toate obiectele de scorecarding.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Acordarea accesului minim la obiectele de
scorecarding pentru utilizatori non-administrator” la pagina 174.
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c. Înlăturaţi dreptul READ pentru grupul NA_No_Balance_Group la cubul
}MS_Scorecard}_Balanced Scorecard.
d. Logaţi-vă la portalul IBM Cognos TM1 Applications ca utilizatorul NA_no_balanced
şi deschideţi aplicaţia în Cognos Insight Connected.
Utilizatorul poate vedea, interacţiona şi trage obiecte noi doar de următoarele tipuri la
canava; cub de indici de măsurare, diagramă personalizată şi diagramă de impact.
Utilizatorul ar trebui să vadă widget-ul diagramei Mapare de strategie, dar ar trebui fie
gol cu excepţia unui mesaj de eroare care explică că acest utilizator nu are acces
pentru a vizualiza conţinuturile widget-ului.
Utilizatorul nu ar trebui să vadă pictograma Mapare de strategie din arborele
obiectului aşa că nu este disponibilă pentru a fi trasă pe canava.
2. Pentru a bloca accesul la diagrama personalizată:
a. Creaţi un utilizator NA_no_custom şi alocaţi-l la NA_No_Custom_Group.
b. Acordaţi grupului NA_No_Custom_Group drepturile minime necesare pentru a vedea
toate obiectele de indici de măsurare.
c. Înlăturaţi dreptul READ pentru grupul NA_No_Custom_Group la cubul
}MD_Scorecard}_Custom Scorecard.
d. Logaţi-vă la portalul Cognos TM1 Applications ca utilizatorul NA_no_custom şi
deschideţi aplicaţia în Cognos Insight Connected.
Utilizatorul poate vedea, interacţiona şi trage obiecte noi doar doar de următoarele
tipuri la canava; cub de indici de măsurare, diagramă mapare de strategie şi diagramă
de impact.
Utilizatorul ar trebui să vadă widget-ul diagramei personalizate, dar ar trebui fie gol
cu excepţia unui mesaj de eroare care explică că acest utilizator nu are acces pentru a
vizualiza conţinuturile widget-ului.
Utilizatorul nu ar trebui să vadă pictograma diagramă personalizată în arborele
obiectului aşa că nu este disponibilă pentru a fi trasă pe canava.
3. Pentru a bloca accesul la diagrama de impact:
a. Creaţi un utilizator NA_no_impact şi alocaţi-l la NA_No_Impact_Group.
b. Acordaţi grupului NA_No_Impact_Group drepturile minime necesare pentru a vedea
toate obiectele de indici de măsurare.
c. Înlăturaţi dreptul READ pentru grupul NA_No_Impact_Group la cubul
}MI_Scorecard.
d. Logaţi-vă la portalul Cognos TM1 Applications ca utilizatorul NA_no_impact şi
deschideţi aplicaţia în Cognos Insight Connected.
Utilizatorul poate vedea, interacţiona şi trage obiecte noi doar doar de următoarele
tipuri la canava; cub de indici de măsurare, diagramă mapare de strategie şi diagramă
personalizată.
Utilizatorul ar trebui să vadă widget-ul diagramei de impact, dar ar trebui fie gol cu
excepţia unui mesaj de eroare care explică că acest utilizator nu are acces pentru a
vizualiza conţinuturile widget-ului.
Utilizatorul nu ar trebui să vadă pictograma diagramă de impact în arborele obiectului
aşa că nu este disponibilă pentru a fi trasă pe canava.
4. Pentru a bloca accesul la cubul de indici de măsurare Scorecard:
a. Creaţi un utilizator NA_no_scorecard şi alocaţi-l la NA_No_Scorecard_Group.
b. Acordaţi grupului NA_No_Scorecard_Group drepturile minime necesare pentru a
vedea toate obiectele de indici de măsurare.
c. Înlăturaţi dreptul READ pentru grupul NA_No_Impact_Group la cubul Scorecard.
d. Asiguraţi-vă că utilizatorul are încă drepturi la dimensiunile care compun cubul
scorecard; Geography, Indicators, Metrics şi Time.
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e. Logaţi-vă la portalul Cognos TM1 Applications ca utilizatorul NA_no_scorecard şi
deschideţi aplicaţia în Cognos Insight Connected.
În acest punct este afişat un mesaj de eroare.

Limitarea accesului la indici de măsurare individuali dintr-o
dimensiune Metrics
În acest caz de utilizare, blocăm accesul utilizatoruluila unul dintre indicii de măsurare din
dimensiunea de indici de măsurare, cum ar fi indicele de măsurare Sales. Acest exemplu arată
modul în care limitarea accesului la un indice de măsurare individual afectează cele patru
obiecte de scorecarding principale; cub de indici de măsurare, diagramă mapare de strategie,
diagramă personalizată şi diagramă de impact.

Despre acest task
Pentru acest caz de utilizare, utilizatorul administrator creează un spaţiu de lucru în IBM
Cognos Insight cu cele patru obiecte de scorecarding deja pe canava.
Acest exemplu utilizează configuraţia următoare de obiecte de scorecarding:
v Dimensiunea de indici de măsurare conţine patru indici de măsurare, incluzând Revenue,
Expenses, Headcount şi Sales.
v Diagrama de impact conţine Sales ca indice de măsurare de impact pentru Revenue.
v Maparea de strategie conţine Sales ca indice de măsurare selectat pentru Grow Revenue.
v Diagrama personalizată utilizează imaginea eşantion hartă furnizată şi conţine un punct
care include Sales for Canada.

Procedură
Blocarea indicelui de măsurare Sales:
1. Creaţi un utilizator NA_no_metric şi alocaţi-l la NA_No_Metric_Group.
2. Acordaţi grupului NA_No_Metric_Group drepturile minime necesare pentru a vedea toate
obiectele de indici de măsurare.
Pentru informaţii, vedeţi “Acordarea accesului minim la obiectele de scorecarding pentru
utilizatori non-administrator” la pagina 174.
3. Înlăturaţi dreptul READ pentru grupul NA_No_Metric_Group la elementul Sales din
dimensiunea Metrics.
4. Este reţinută de asemenea o referinţă la indicele de măsurare Sales din dimensiunea de
control pentru maparea de strategie. Înlăturaţi dreptul READ pentru grupul
NA_No_Metric_Group la elementul Sales din dimensiunea }MS_Scorecard}_Balanced
Scorecard.
5. Logaţi-vă la portalul IBM Cognos TM1 Applications ca utilizatorul NA_no_metric şi
deschideţi aplicaţia în Cognos Insight Connected.
Utilizatorul poate vedea, interacţiona şi trage obiecte de scorecarding noi pe canava; grilă
scorecard, diagramă mapare de strategie şi diagramă de impact.
Utilizatorul vede toate cele patru widget-uri de scorecarding, dar nu vede nicio referinţă la
indicele de măsurare Sales din aceste obiecte după cum urmează:
v Cub de indici de măsură/Grilă scorecard - indicele de măsurare Sales nu apare în grilă.
v Diagramă mapare de strategie - Indicele Sales nu apare în tooltip când planaţi cu
mouse-ul. De asemenea, nu contribuie la numărul de stare din Grow Revenue.
v Diagramă personalizată - Punctul Sales nu apare pe diagrama personalizată.
v Diagramă de impact - Când Revenue este indicele de măsurare focalizat, atunci nu este
afişat nimic adiacent indicelui de măsurare focalizat.
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Limitarea accesului la obiective şi perspective Scorecarding
Acest exemplu arată ce se întâmplă dacă un utilizator are acces de NONE la unul dintre
obiectivele dintr-o diagramă Mapare de strategie.

Despre acest task
Pentru a configura acest scenariu, acordaţi acces NONE pentru obiectivul Grow Revenue
dintr-o diagramă Mapare de strategie denumită Balanced Strategy.
O dimensiune de control reţine perspectivele şi obiectivele pentru o Mapare de strategie. De
exemplu, o Mapare de strategie denumită Balanced Strategy este definită de un cub de control
cu acelaşi nume, Balanced Strategy. Perspectivele şi obiectivele pentru maparea de strategie
sunt definite într-o dimensiune de control care are de asemenea acelaşi nume, Balanced
Strategy.

Procedură
1. Afişare obiecte de control TM1:
În IBM Cognos TM1 Performance Modeler, faceţi clic pe Meniu Acţiuni > Afişare
obiecte de control.
2. Setaţi securitate pentru elementele dimensiunii de control:
a. În panoul Design model al Cognos TM1 Performance Modeler, faceţi clic dreapta pe
dimensiunea de control Balanced Strategy şi selectaţi Configurare securitate >
Setare permisiuni de acces pentru > Elemente.
b. Puteţi selecta un grup, precum un grup denumit No_Objective, şi aloca acces WRITE
la toate perspectivele şi obiectivele cu excepţia obiectivului Financial, Grow Revenue.
Pentru acel obiectiv, puteţi aloca acces NONE pentru grupul No_Objective.
3. Accesaţi obiectul din IBM Cognos Insight:
a. Deschideţi Cognos Insight ca un utilizator din grupul No_Objective.
b. Trageţi diagramă mapare de strategie pe spaţiul de lucru.
Diagrama Mapare de strategie este necompletată şi este afişată o eroare.
Eroare - Nu aveţi drepturi de securitate la această perspectivă sau obiectiv.

Transferul de obiecte Scorecarding
Puteţi utiliza caracteristica de transfer din IBM Cognos TM1 Performance Modeler pentru a
transfera obiecte Scorecarding de la un mediu IBM Cognos TM1 la altul.
Informaţiile următoare conturează cerinţele şi comportamentul transferării deferitelor tipuri de
obiecte Scorecarding. Tipurile includ cuburi Indici de măsurare, diagrame Impact, diagrame
Mapare de strategie şi diagrame Personalizat.
Pentru informaţii suplimentare despre caracteristica Transfer, vedeţi “Transferul de aplicaţii şi
obiecte model” la pagina 101.

Paşi generali pentru transferarea unui obiect Scorecarding
Când selectaţi un obiect Scorecarding pentru transfer, TM1 determină automat obiectele
asociate necesare care trebuie să fie transferate împreună cu el.
Pentru a transfera un obiect Scorecarding:
1. În arborele panoului Design model din Cognos TM1 Performance Modeler, localizaţi
obiectul Scorecarding pe care vreţi să îl transferaţi.
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2. Faceţi clic dreapta pe obiect şi selectaţi Transfer afară.
3. Selectaţi folderul pentru locaţia de ieşire şi faceţi clic pe OK.
TM1 analizează automat obiectul şi determină dacă trebuie incluse în procesul de transfer
alte obiecte. Când acest proces este finalizat, este afişată fila Transfer.
4. Dacă vreţi să includeţi date cub cu procesul de transfer, în bara de unelte Ţintăt: Fişiere,
faceţi clic pe pictograma Configurare date şi selectaţi opţiunea Includere date pentru
cuburi.
Această opţiune se aplică cu precădere la cubul de indici de măsurare şi alte cuburi TM1
care conţin valori de date reale.
Implicit, procesul de transfer afară este setat la Adăugare fără date celulă pentru
majoritatea cuburilor şi nu include valori de date din transfer. Alegerea de includere date
cub depinde de ce este stocat în mediul ţintă. Când trasferaţi în, puteţi de asemenea să
curăţaţi obiectele.
5. Faceţi clic pe Transfer pentru a finaliza procesul de transfer afară.

Transferul cuburilor Indici de măsurare
Un cub Indici de măsurare este un cub TM1 standard, cu excepţia faptului că este desemnat ca
un cub de indici de măsurare prin utilizarea unui atribut de cub. Această desemnare este
descoperită în timpul procesului de analiză a transferului şi toate obiectele asociate pentru cub
sunt selectate automat pentru includere în transfer. Aceasta include toate diagramele de
scorecarding asociate pentru cubul de indici de măsurare selectat. Exemplele inlcud diagrama
de impact şi orice mapare de strategie sau diagrame personalizate care sunt bazate pe cub.
Dacă selectaţi să transferaţi date de cub, transferul se comportă la fel ca alte cuburi TM1 şi
include valorile de date reale din cubul Indici de măsurare.

Transferul diagramelor de impact
Când selectaţi o diagramă de impact pentru transfer, cubul indici de măsurare asociat este
inclus automat ca un obiect dependent. Alte obiecte care sunt selectate automat cu transferul
include cubul de control Defineşte diagrama, dimensiunea de indici de măsurare din cubul de
indici de măsurare, şi alte dimensiuni de control care conţin metadate despre diagramă. Datele
din diagrama cubului sunt setate de asemenea să se transfere automat.
De reţinut: Un cub de indici de măsurare poate avea doar o diagramă de impact care este
asociată cu el.

Transferul diagramelor mapare de strategie
Transferarea afară a diagramei mapare de strategie include automat cubul de indici de
măsurare ca un obiect dependent. O diagramă mapare de strategie este definită de un cub de
control şi are dimensionalitatea cubului de indici de măsurare asociat. Nu există date pentru
transfer în cubul diagramei, deoarece este, în esenţă, un cub calculat.
De reţinut: Un cub de indici de măsurare poate include una sau mai multe diagrame mapare
de strategie.

Transferul diagramelor personalizate
Transferarea afară a diagramei personalizate include automat cubul de indici de măsurare ca
un obiect dependent. Toate cuburile si dimensiunile normale şi de control asociate sunt de
asemenea selectate automat, inclusiv imaginea de fundal definită de utilizator pentru
diagramă.
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De reţinut: Un cub de indici de măsurare poate include una sau mai multe diagrame
personalizate.

Jurnalizarea mesajelor Scorecarding
Puteţi configura IBM Cognos TM1 Performance Modeler şi IBM Cognos Insight pentru a
înregistra mesaje Scorecarding în fişierele jurnal pentru fiecare aplicaţie. Puteţi utiliza aceste
mesaje pentru a monitoriza sau depana activitatea Scorecarding.
Mesajele Scorecarding sunt înregistrate utilizând cadrul de lucru de jurnalizare log4j din
Cognos TM1 Performance Modeler şi Cognos Insight.
Puteţi configura jurnalizatorii din fişierul de proprietăţi de jurnalizare pentru înregistra
mesajele despre următoarele zone de Scorecarding:
Mesaje generale despre activitatea scorecarding
log4j.logger.Metrics=DEBUG
Mesaje despre performanţa scorecarding
log4j.logger.com.ibm.cognos.perf.Metrics=DEBUG
Mesaje despre diagrame şi vizualizări Scorecarding.
Acest jurnalizator se aplică doar la diagrama Impact şi diagrama Mapare de strategie.
log4j.logger.RAVEMetrics=DEBUG
Implicit, jurnalizarea este configurată să înregistreze mesajele necesare pentru scopurile de zi
cu zi şi în mod tipic nu are nevoie să fie ajustată. În anumite cazuri ar putea fi nevoie să
lucraţi cu IBM Customer Support pentru a modifica configuraţia de jurnalizare să înregistreze
mesaje mai specifice despre activitatea Scorecarding.
Pentru informaţii suplimentare despre activarea şi configurarea jurnalizării în Cognos TM1
Performance Modeler şi Cognos Insight, vedeţi Ghidul de instalare şi configurare IBM
Cognos TM1.

Capitolul 13. Cognos TM1 Scorecarding
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Anexa A. Caracteristicile de accesibilitate
Caracteristicile de accesibilitate ajută utilizatorii cu dizabilităţi fizice, cum ar fi mobilitatea
redusă sau vederea limitată, să utilizeze produsele IT.

Scurtături de la tastatură
Pe lângă tastele specifice aplicaţiei, sunt utilizate tastele de navigare Microsoft Windows
standard.
Puteţi utiliza scurtăturile de la tastatură pentru a naviga prin aplicaţie şi a realiza taskuri. Dacă
utilizaţi un cititor de ecran, vă puteţi maximiza fereastra pentru ca tabela de scurtături de la
tastatură să fie complet extinsă şi accesibilă. Este posibil să fie necesar să activaţi contrastul
puternic în sistemul dumneavoastră de operare, astfel încât liniile diagramelor din aplicaţie să
fie vizibile.
Notă: Următoarele scurtături de la tastatură sunt bazate pe tastatura standard U.S.
Tabela 17. Scurtături de la tastatură
Acţiune

Scurtătură tastatură

Deschideţi vizualizarea Aplicaţie

Alt+A

Deschideţi vizualizarea Model

Alt+M

Închideţi editorul

Ctrl+W

Vă deplasaţi la următorul editor

Ctrl+F6

Vă deplasaţi la editorul anterior

Ctrl+Shift+F6

Vă deplasaţi la următoarea vizualizare

Ctrl+F7

Vă deplasaţi la vizualizarea anterioară

Ctrl+Shift+F7

Salvaţi

Ctrl+S

Salvaţi tot

Ctrl+Shift+S

Afişaţi ajutorul pentru tastă

Ctrl+Shift+L

Comutaţi la editor

Ctrl+Shift+E

Deschideţi un meniu contextual

Shift+F10

Navigaţi într-un meniu

Săgeţi sus şi jos

Activaţi o comandă pe un meniu sau
meniu contextual

Enter

Vă mutaţi la şi selectaţi următorul
articol de meniu sau articol de meniu
contextual activat

Săgeată în jos

Selectaţi primul articol activat dintr-un
a submeniu de pe un meniu sau meniu
contextual

Săgeata la dreapta

Vă mutaţi la şi selectaţi articolul de
meniu sau articolul de meniu
contextual activat anterior

Săgeată în sus

Închideţi un meniu deschis

Esc

Selectaţi sau curăţaţi o caseta de bifare

Space bar
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Tabela 17. Scurtături de la tastatură (continuare)
Acţiune

Scurtătură tastatură

Vă deplasaţi la următorul articol dintr-o Tab
casetă de dialog sau un expert
Vă deplasaţi la articolul anterior dintr-o Shift+Tab
casetă de dialog sau un expert
Vă deplasaţi la următoarea alegere
dintr-o listă derulantă

Săgeata în jos

Vă deplasaţi la alegerea anterioară
dintr-o listă derulantă

Săgeta în sus

Vă mutaţi la şi selectaţi butonul de
opţiune următor

Tab+Space bar

Vă mutaţi la şi selectaţi butonul de
opţiune anterior

Shift+Tab+Space bar

Deschideţi sau afişaţi o listă derulantă
sau un meniu

Alt+Săgeata în jos

Închideţi o listă derulantă sau un meniu Alt+Săgeata în sus sau Esc
deschis
Închideţi o casetă de dialog sau un
expert

Esc

Invocaţi un articol derulant selectat

Enter

Aplicaţi modificările pe care le-aţi
făcut şi închideţi caseta de dialog sau
expertul

Apăsaţi Tab până la OK şi apăsaţi Enter

Închideţi caseta de dialog sau expertul
fără a aplica sau salva modificările pe
care le-aţi făcut

Esc

Navigaţi între file

Săgeţile la stânga şi la dreapta sau Tab sau Shift+Tab

Mutaţi fila curentă la dreapta

Shift+Page Up

Mutaţi fila curentă la stânga

Shift+Page Down

Navigaţi de la o pictogramă la alta în
bara de unelte

Săgeţi la stânga şi la dreapta

Afişaţi membrii unei dimensiuni din
Cube Viewer

Alt+Săgeata în jos

Selectaţi mai multe rânduri sau coloane Ctrl+Săgeata în jos
din Cube Viewer
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Înlocuiţi dimensiunea existentă din
rânduri cu dimensiunea selectată

Ctrl+R

Înlocuiţi dimensiunea existentă din
coloane cu dimensiunea selectată

Ctrl+C

Înlocuiţi dimensiunea existentă din
context cu dimensiunea selectată

Ctrl+T

Expandaţi automat membrii din
dimensiunea selectată

În meniul contextual pentru dimensiunea selectată, apăsaţi
Săgeata în jos, alegeţi comanda Expandare la nivel şi
selectaţi nivelul pe care vreţi să îl afişaţi

Expandaţi sau restrângeţi un părinte
dintr-o dimensiune

Enter

Reîmprospătaţi modelul cu date de pe
server

F5
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Tabela 17. Scurtături de la tastatură (continuare)
Acţiune

Scurtătură tastatură

Ieşiţi din aplicaţie

Alt+F4

IBM şi accesibilitatea
Consultaţi IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) pentru informaţii
suplimentare privind angajamentul asumat de către IBM în privinţa accesibilităţii.

Anexa A. Caracteristicile de accesibilitate
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Anexa B. Cognos TM1 Performance Modeler pentru utilizatori
Cognos TM1 existenţi
Utilizatorii IBM Cognos TM1 existenţi care se mută la IBM Cognos TM1 Performance
Modeler ar trebui să fie conştienţi de următoarele probleme şi puncte de interes.

Crearea obiectelor şi gestionarea modelelor
Cele mai multe taskuri de creare a obiectelor şi de gestionare a modelelor pe care utilizatorii
Cognos TM1 sunt obişnuiţi să le realizeze în Server Explorer pot fi realizate în Cognos TM1
Performance Modeler. Vă puteţi menţine modelele Cognos TM1 din Cognos TM1
Performance Modeler, cu excepţiile următoare.
v Replicarea şi sincronizarea nu este suportată în Cognos TM1 Performance Modeler. Dacă
modelul dumneavoastră utilizează replicarea şi sincronizarea, trebuie să menţineţi această
parte componentă a modelului dumneavoastră de modelare din Cognos TM1 Server
Explorer. Pentru detalii complete despre replicare şi sincronizare, vedeţi Ghidul de operaţii
IBM Cognos TM1 .
v Procesul drill-through şi regulile trebuie să fie create şi menţinute în Cognos TM1
Architect sau Perspectives. Pentru detalii despre crearea proceselor şi regulilor
drill-through, vedeţi Ghidul dezvoltatorului IBM Cognos TM1.
v Taskurile de administrare cum ar fi deconectarea utilizatorilor individuali, difuzarea
mesajelor către utilizatori şi oprirea serverului cu notificarea utilizatorilor, trebuie să fie
realizată din Clients Messaging Center, care este accesibil din Server Explorer. Vedeţi
“Gestionare conexiuni client” din Ghidul de operaţii IBM Cognos TM1 pentru detalii.
v Procesele TurboIntegrator cu surse de date ODBO trebuie să fie create şi menţinute în
Architect sau Perspectives. Editorul Cognos TM1 Performance Modeler TurboIntegrator
nu suportă surse de date ODBO. Toate celelalte surse de date TurboIntegrator pot fi
menţinute în Cognos TM1 Performance Modeler. Pentru detalii despre crearea unui proces
cu o sursă ODBO vă rugăm să vedeţi Ghidul IBM Cognos TM1 TurboIntegrator.
v Dacă vreţi să adăugaţi foi de lucru Microsoft Excel la o Aplicaţie Cognos TM1 Application
din Application Organizer, trebuie să faceţi aceasta în Server Explorer. Aplicaţiile Cognos
TM1 sunt descrise în Ghidul dezvoltatorului IBM Cognos TM1.
v Dacă creaţi un proces TurboIntegrator prin Import ghidat din Cognos TM1 Performance
Modeler, nu ar trebui să editaţi în continuare procesul în Architect sau Perspectives nativ.

Diferenţele în funcţionalitate dintre Cognos TM1 Performance
Modeler şi Cognos TM1 Architect/Perspectives
Majoritatea funcţionalităţii de creare este similară în IBM Cognos TM1 Performance Modeler
şi IBM Cognos TM1 Perspectives/Architect. Totuşi, există anumite diferenţe de care trebuie
să fiţi conştienţi.
v În comparaţie cu Cognos TM1 Architect/Perspectives, crearea cubului este simplificată
printr-o interfaţă de tragere şi plasare din Cognos TM1 Performance Modeler. Cognos TM1
Performance Modeler vă permite de asemenea să redimensionaţi un cub existent, fie prin
adăugarea, fie prin ştergerea de dimensiuni dintr-un cub sau prin modificarea ordinii
dimensiunilor dintr-un cub.
v Crearea unui subset este întrucâtva limitată în Cognos TM1 Performance Modeler în
comparaţie cu Cognos TM1 Architect/Perspectives. Nu există nici o aptitudine Expandare
deasupra în Cognos TM1 Performance Modeler şi există suport limitat pentru subseturi
dinamice din Cognos TM1 Performance Modeler.
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v Crearea de reguli este cu mult simplificată în Cognos TM1 Performance Modeler. Editorul
de reguli include caracteristici Content Assist care prezintă elemente sau informaţii
relevante contextuale în timpul creării unei reguli. Suplimentar, Cognos TM1 Performance
Modeler generează reguli şi feeder-e asociate când definiţi o dimensiune de calcul sau
creaţi o legătură.
v Editorul TurboIntegrator din Cognos TM1 Performance Modeler include caracteristici de
editare în filele de scriptare Avansat (Parametri, Prolog, Metadate, Date, Epilog).
v Editorul de dimensiuni din Cognos TM1 Performance Modeler furnizează un mediu mai
intuitiv şi cuprinzător pentru gestionarea tuturor aspectelor dimensiunilor. De exemplu,
puteţi crea anumite tipuri de dimensiune care îndeplinesc cerinţe unice în modelul
dumneavoastră. În plus, întreaga gestionare a dimensiunilor este realizată într-o singură
fereastră. Nu este necesară deschiderea unei ferestre separate pentru a gestiona atributele
sau pentru a seta proprietăţile de elemente.
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Anexa C. Calcule de dimensiuni
Expresiile şi funcţiile dimensiunilor pentru calcule sunt descrise cu sintaxă şi exemple.
Un editor de expresii este disponibil pentru calcule la nivel de celulă şi calcule la nivel
consolidat. Editorul de expresii are un editor de expresii simplu pentru editarea şi crearea de
expresii de calcul medie şi aritmetice şi un editor de funcţii pentru aplicare funcţii
predeterminate atât pentru calcule la nivel de celulă cât şi la nivel consolidat. Editorul de
expresii are de asemenea un editor de expresii de agregare disponibil pentru calcule la nivel
consolidat.

Funcţii de timp din calcule de dimensiune
Dacă aplicaţi o funcţie de timp, cum ar fi CUMULATE, într-un calcul de dimensiune şi
dimensiunea este utilizată apoi într-un cub care nu conţine nicio dimensiune Time, sunt
generate declaraţii de reguli invalide şi un comentariu care descrie problema este amplasat în
regula pentru cubul care nu utilizează o dimensiune Time. În circumstanţe în care
dimensiunea de calcule este utilizată în multe cuburi şi majoritatea, dar nu toate cuburile,
conţin o dimensiune Time, puteţi dezactiva declaraţiile de reguli invalide din regulă pentru
cubul care nu conţine o dimensiune Time.

Operaţii aritmetice
IBM Cognos TM1 Performance Modeler suportă operaţiile aritmetice normale: Adunarea,
Scăderea, Înmulţirea şi Împărţirea.

Sumă
Operandul de adunare pentru calcule simple.

Scop
Un calcul de însumare între două valori de celulă pentru calcule la nivel de frunză şi la nivel
consolidat.
=(<operand 1> + <operand 2>)

Scădere
Operandul de scădere pentru calcule simple.

Scop
Un calcul de diferenţă între două valori de celulă pentru calcule la nivel de frunză şi la nivel
consolidat.
=(<operand 1> - <operand 2>)

Înmulţire
Operandul înmulţire pentru calcule simple.
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Scop
Un calcul de înmulţire între două valori de celulă pentru calcule la nivel de frunză şi la nivel
consolidat.
=(<operand 1> * <operand 2>)

Împărţire
Operandul împărţire pentru calcule simple.

Scop
Un calcul de împărţire între două valori de celulă pentru calcule la nivel de frunză şi la nivel
consolidat.
=(<operand 1> / <operand 2>)

Funcţii
Sunt descrise funcţiile care sunt disponibile pentru calcule la nivel de celulă şi la nivel
consolidat.
Operaţii înrudite:
“Crearea calculelor N utilizând funcţii de dimensiune” la pagina 23
Un calcul N care utilizează o funcţie dimensiune este un calcul realizat la nivel de dimensiune
între valoarea de intrare a unui membru a acelei dimensiuni şi funcţia selectată.

CUMULATE
Scop
CUMULATE calculează totalurile cumulative pe o linie bazate pe numerele originale pe o
altă linie.
=CUMULATE(<Input>)

Exemplu
Funcţia =CUMULATE(Profit), calculează profitul cumulat în dimensiunea timp în cubul unde
este folosită funcţia CUMULATE.

DECUMULATE
Scop
Pornind de la totalele cumulate, DECUMULATE calculează seriile originale.
=DECUMULATE(<Input>)

Exemplu
Funcţia =DECUMULATE(‘Cumulative Sales&apos;) desface vânzările cumulate în vânzări
periodice în dimensiunea timp în cubul unde este folosită funcţia DECUMULATE.
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LAG
Scop
Calculează un rezultat într-o linie prin întârzierea unei intrări din altă linie cu o perioadă.
=LAG(<Pad>,<Inputs>)

Parametri
Pad
Argumentul <Pad> specifică valoarea returnată de LAG pentru primul membru frunză în
dimensiunea Timp; poate fi alt membru în dimensiune sau o constantă. Dacă este omis,
utilizatorul poate tasta o valoare pentru această funcţie în primul membru frunză al
dimensiunii Timp.

Exemplu
Membrul ‘Opening Balance&apos; poate folosi o funcţie =LAG(‘Prime value&apos;,
‘Closing Balance&apos;).

LASTNZ
Scop
LASTNZ caută înapoi în seriile de date în rândul de intrare şi returnează cea mai recentă
valoare nenulă sau diferită de zero. LASTNZ poate fi folosit pentru a evita retastarea datelor
pe o perioadă de timp mai lungă unde intrarea se modifică rar în timp.
=LASTNZ(<Input>)

Parametri
<Input>
Poate fi un membru numeric sau şir.

PERIODSTART
Scop
Data şi ora de la începutul acestei perioade.
=PERIODSTART()

PERIODMIDDLE
Scop
Data şi ora de la mijlocul acestei perioade.
=PERIODMIDDLE()

PERIODEND
Puneţi descrierea dumneavoastră scurtă aici; folosită pentru primul paragraf şi pentru
prezentarea pe scurt.

Anexa C. Calcule de dimensiuni
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Scop
Data şi ora de la sfârşitul acestei perioade.
=PERIODEND()

PERIODDAYS
Scop
Numărul de zile în perioadă.
=PERIODDAYS()

VARIANCE
Scop
Calculează variaţia dintre două seturi de date numite <Actual> şi <Budget>. Pentru un
membru dimensiune de calcul unde o variaţie pozitivă ar fi favorabilă, rezultatul este calculat
ca <Actual> minus <Budget>. Pentru un membru dimensiune de calcul unde o variaţie
pozitivă ar fi nefavorabilă , rezultatul este calculat ca <Budget> minus <Actual>. Dacă nu este
prezentă nicio dimensiune de calcul în cub, funcţia returnează mereu <Actual> minus
<Budget>
=VARIANCE(<Actual>,<Budget>)

VARIANCEPERCENT
Scop
Calculează variaţia procentuală dintre două seturi de date numite <Actual> şi <Budget>.
Pentru un membru dimensiune de calcul unde o variaţie pozitivă ar fi favorabilă, rezultatul
este calculat ca (<Actual> - <Budget>) / <Budget> * 100. Pentru un membru dimensiune de
calcul unde o variaţie pozitivă ar fi nefavorabilă, rezultatul este calculat ca (<Budget> <Actual>) / <Budget> * 100.
Dacă nu este prezentă nicio dimensiune de calcul în cub, funcţia returnează mereu (<Actual> <Budget>) \ <Budget> * 100.
=VARIANCEPERCENT(<Actual>,<Budget>)

Combinaţiile de sintaxă
Sunt descrise combinaţiile de funcţii şi operanzi logici.
Editorul de expresii validează în timp real. Nu există paşi suplimentari pentru a valida o
expresie. O expresie invalidă este afişată cu roşu cu o liniuţă de subliniere roşie.
Parserul care validează expresiile de calcul dimensiuni utilizează formularul Backus–Naur
pentru a determina o expresie validă. Combinaţiile de sintaxă care pot fi folosite într-o
expresie sunt în felul următor:
v Expression ::= AndExpression { "OR" AndExpression }
v AndExpression ::= CmpExpression { "AND" CmpExpression }
v CmpExpression ::= AddOrSub [ "=" AddOrSub | "<>" AddOrSub |"<" AddOrSub |
">" AddOrSub | ">=" AddOrSub | "!" AddOrSub | "<=" AddOrSub ]
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AddOrSub ::= MultiplyOrDivide { "+" MultiplyOrDivide | "-" MultiplyOrDivide }
MultiplyOrDivide ::= Power { "*" Power | "/" Power | "%" Power }
Power ::= Unary [ "^" power ]
Unary ::= "+" Unary | "-" Unary | "!" Unary | Operand
Operand ::= INTEGER | Variable |"(" Expression ")"| Sum | Multiply| IfExpression |
BIFS
v IfExpression ::= "IF" Expression "THEN" Expression [ "ELSE" Expression ]
v BifExpression ::= BIF "(" Expression { ";" Expression } ")"
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v

SumExpression ::= SUM "(" Expression { "," Expression } ")"
MultiplyExpression ::= MULTIPLY "(" Expression { "," Expression } ")"
WeightedAverageExpression ::= WEIGHTEDAVERAGE "(" Expression ")"
TimeAverageExpression ::= TIMEAVERAGE "(" TIMEAVERAGETYPE ")"
ForceToZeroExpression ::= FORCETOZERO "(" ")"
Condition ::= parseExpression ["AND" parseExpression | "OR" parseExpression
|"NOT" parseExpression

Anexa C. Calcule de dimensiuni
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Anexa D. Importul modelelor Cognos Planning în Cognos TM1
Puteţi importa obiectele Cognos Analyst dintr-un model Cognos Planning în Cognos TM1.
Opţiunea Import Cognos Planning model vă ajută să vă construiţi modelul Cognos Planning
în IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Opţiunea de import utilizează un fişier de
definiţie aplicaţie .XML care este generat din modelul dumneavoastră Cognos Planning.
Acest fişier este utilizat pentru a vă iniţia cu dimensiunile, cuburile şi legăturile necesare
pentru a construi modelul în Cognos TM1 Performance Modeler.
Opţiunea de import este instalată implicit în Cognos TM1 10.2 şi superioare. Pentru a face
opţiunea disponibilă, sunt livrate un actualizator şi un articol de meniu personalizat în Cognos
Analyst pentru a adăuga opţiunea la mediul dumneavoastră Cognos Planning.
Procesul de import are trei părţi:
v În Cognos Analyst, adăugaţi un articol de meniu personalizat ca să puteţi genera un raport
care identifică obiectele potenţial problematice din model.
v În Cognos Contributor, generaţi o definiţie de aplicaţie .XML a modelului. Importul
converteşte ieşirea .XML din Cognos Planning într-un folder de fişiere de tip .json.
v În Cognos TM1 Performance Modeler, importaţi fişierele .json în Cognos TM1
Performance Modeler cu opţiunea Action > Import Cognos Planning model.

Elemente importate
Opţiunea de import analizează modelul Cognos Planning şi furnizează ea mai corespunzătoare
construcţie în Cognos TM1. Nu toate obiectele pot fi transferate. Unele obiecte şi
caracteristici de model din Cognos Planning nu au nicio parte corespondentă în Cognos TM1.
În acele cazuri, trebuie să ajustaţi manual anumite caracteristici din modelul Cognos TM1
rezultant. Secţiunile următoare detaliază ce poate şi ce nu poate transfera utilitarul.
Date, securitate şi drepturi aplicaţie
Doar dimensiunile, cuburile şi legăturile sunt importate de opţiunea import. Nu ţine
cont de date, setări de securitate sau drepturi de aplicaţie.
Legături Cognos Contributor
Obiectele de transferat sunt generate dintr-un Cognos Contributor .XML. Prin
urmare, doar legăturile care fac parte din aplicaţia Cognos Contributor sunt incluse.
Legăturile din surse externe sau legăturile care nu sunt în secvenţa de actualizare a
cubului lor ţită nu sunt incluse.
Caractere ilegale
Caracterele ilegale şi rezervate nu sunt identice între Cognos Planning şi Cognos
TM1. Prin urmare, numele de articole obiect şi dimensiune sunt importate, dacă este
este posibil, exact cum sunt. Dacă nu este posibil importul caracterelor
neacceptabile, caracterele ilegale sunt înlăturate.
Tabela 18. Dimensiuni care sunt importate
Dimensiune

Descriere

Tipuri de dimensiuni

Nu există tipuri de dimensiui în Cognos Planning
dar dimensiuilor le este alocat cel mai
corespunzător tip din calcul, ierarhie, timp sau
versiuni.
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Tabela 18. Dimensiuni care sunt importate (continuare)
Dimensiune

Descriere

Calcule

Toate calculele de dimensiune, inclusiv
condiţionalele imbricate complexe, sunt importate.
Unde există o funcţie echivalentă pentru un BiF,
dimensiunea importată o utilizează. Unde nu
există echivalent direct, calculul se importă în noul
model ca un calcul întrerupt astfel încât să poată fi
citit pentru referinţă. Vedeţi Tabela 20 pentru
calcule care implică articole formatate text sau
formatate dlist.

Formate

Toate formatele sunt importate incluzând date şi
formate listă ("picklists" din Cognos TM1).
Formatarea implicită este diferită în Cognos
Planning şi Cognos TM1. Articolele neformatate
trebuie să fie ajustate în modelul de import pentru
a ajunge la acelaşi aspect pe care îl aveau în
Cognos Planning.

Medii de timp

Prima perioadă, ultima perioadă şi mediile de timp
sunt importate.

Cuburi

Toate dimensiunile se importă în cea mai bună
ordine care poate fi determinată cu dimensiunile
de tip calcul amplasate ultimele.

Tabela 19. Legături care sunt importate
Legătură

Descriere

Legături cub la cub

Import ca Mod umplere.

Legături de acumulare

Import ca Mod umplere.

Legături de căutare

Import ca Mod substituire.

Tabele de alocare

Import ca alocări manuale între dimensiuni dacă
tabelul de alocare este legat la dimensiunile de pe
partea sursă şi ţintă.

Tabela 20. Obiecte care sunt importate dar au nevoie de ajustare
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Tip de obiect

Acţiune necesară

Medii ponderate

Resetare ca c-calcs în dimensiuni Cognos TM1
Performance Modeler.

Calcule care implică IID-uri de articole formatate
cu dlist

Resetare pentru includerea numelui de articol mai
degrabă decât IID-ul.

Bif-uri care nu există în Cognos TM1
Performance Modeler

Rezolvare calcule întrerupte.

Cuburi cu mai mult un tip de o dimensiune de tip
calcul

Verificaţi pentru a vă asigura că cuburile
funcţionează cum era aşteptat. Reordonaţi
dimensiunile manual dacă este necesar.

Legături cub la cub şi de acumulare în orice mod
în afara de umplere

Importă ca mod umplere. Remodelaţi dacă este
necesar.

Legături de căutare în orice mod în afara de
substituire

Importă ca mod substituire. Remodelaţi dacă este
necesar.

Legături care utilizează tabele de alocare sau
tabele de alocare cub sau subcoloane de decupare

Remodelaţi dacă este necesar cu alocări manuale
sau atribute de dimensiune.

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versiunea 10.2.2: Ghidul utilizatorului

Tabela 20. Obiecte care sunt importate dar au nevoie de ajustare (continuare)
Tip de obiect

Acţiune necesară

Leagă subtotalurile de ţintă sau articolele calculate Importă dar nu generează breakback în cuburile
ţintă. Necesită remodelare.
Tabela 21. Obiecte care nu se importă
Obiect

Acţiune de realizat

Tabele de acces

Recreare securitate model.

Tabele de alocare

Nu există niciun obiect echivalent în Cognos TM1
dar atributele de dimensiune pot fi utilizate pentru
a obţine un rezultat similar.

Validări

Nu există nicio funcţionalitate echivalentă
momentan în Cognos TM1. Recreare în noul
server Cognos TM1. Vedeţi de asemenea
“Configurarea unui proces TurboIntegrator de
executat pe o acţiune de flux de lucru” la pagina
117.

Date

Neimportat. Adăugaţi manual.

Legături de import dimensiune

Neimportat. Adăugaţi manual.

PRUDENŢĂ:
Importul nu validează că o tehnică de modelare utilizată în modelul Cognos Planning va
funcţiona după migrare. De asemenea, nu optimizează modelul final pentru a profita de
funcţionalitatea sau caracteristicile Cognos TM1.

Adăugarea opţiunii de import
Pentru a pregăti Cognos Analyst şi Cognos TM1 Performance Modeler astfel încâr să puteţi
importa modele:
1. Înainte de a rula Cognos Analyst, copiaţi fişierele .up1 şi menu.txt în directorul
dumneavoastră Cognos Analyst installation_location\bin.
2. Porniţi Cognos Analyst.
3. Faceţi clic pe Help > Updates pentru a vă asigura că este aplicată actualizarea. Se
afişează acum caseta de dialog Updates applied
Update ID
XPJTM101

Applied
Description
Yes
Migration to TM1

4. Faceţi clic pe Tools > Options > Custom.
5. Răsfoiţi la locaţia unde aţi copiat menu.txt şi selectaţi-l.
6. Apăsaţi pe OK.
7. Reporniţi Cognos Analyst.
După ce reporniţi Cognos Analyst, Migration se afişează acum în bara de unelte a
meniului.

Investigarea modelului
Înainte de a realiza importul, utilizaţi opţiunea Migration nou adăugată pentru a investiga
obiectele care necesită ajustare:
1. Puteţi investiga o bibliotecă individuală sau, dacă obiectele de care aveţi nevoie sunt
distribuite de-a lungul mai multor biblioteci, puteţi investiga un grup de obiecte:
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a. Pentru a investiga o bibliotecă individuală, faceţi clic pe Migration > Investigate
Library şi selectaţi biblioteca de analizat.
b. Pentru a investiga un grup de obiecte, faceţi clic pe File > Library > objects şi
selectaţi obiectul iniţial dintr-o bibliotecă. Apoi, utilizaţi funcţionalitatea Check
integrity sau puteţi selecta obiectele manual până când grupul dumneavoastră de
obiecte este complet.
2. Faceţi clic pe OK pentru a genera raportul.
Raportul vă alertează la caracteristici din modelul Cognos Analyst care necesită ajustare
după importul dumneavoastră. Vedeţi Tabela 20 la pagina 196 pentru articolele şi
acţiunile sugerate pe care le puteţi realiza pe ele.

Generarea .XML în Cognos Contributor
Pentru a genera .XML de care aveţi nevoie pentru import, rulaţi Cognos Administration
Console în Cognos Contributor:
1. În aplicaţia pe care vreţi să o importaţi, selectaţi Development > Application
Maintenance > Application XML.
2. Răsfoiţi la o locaţie pentru a amplasa fişierul .XML. Reţineţi această locaţie.
3. Faceţi clic pe Save XML to File.

Deschiderea .XML în Cognos TM1 Performance Modeler
Pe calculatorul Cognos TM1 Performance Modeler:
1. Creaţi un folder în care vreţi să se facă importul pe acest calculator.
2. Copiaţi fişierul .XML pe care l-aţi generat din Cognos Administrator Console în
calculatorul Cognos TM1 Performance Modeler.
3. Faceţi clic pe Actions > Import Cognos Planning Model.
4. Faceţi clic pe punctele de suspensie pentru a răsfoi la locaţia fişierului dumneavoastră
.XML şi selectaţi-l.
5. Apăsaţi pe OK.
După ce au fost generate fişierele .json, se afişează o casetă de dialog care indică
locaţia:
Import completed - model elements ready to be transferred in from location

Reţineţi această locaţie.
6. Apăsaţi pe OK.
7. În Cognos TM1 Performance Modeler, faceţi clic dreapta pe serverul Cognos TM1 din
arbore şi selectaţi Transfer In.
8. Răsfoiţi la locaţia indicată de caseta de dialog de confirmare transfer.
Notă: Fişierul care este necesar este folderul părinte care conţine un subfolder denumit
json
9. Faceţi clic pe OK pentru a porni importul.
Se afişează o casetă de dialog cu lista de obiecte care sunt importate.
10. Faceţi clic pe Transfer and Discard pentru a importa obiectele şi finaliza importul de
model. Utilizaţi Cognos TM1 Performance Modeler pentru a examina modelul rezultat.
Puteţi adăuga acum date pentru modelul dumneavoastră.
Următoarele exemple descriu trei moduri de ajustare a mediilor ponderate găsite adesea
într-un model Cognos Planning.
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Medii ponderate Exemplu 1
În acest exemplu, venitul este calculat ca Units * price. Pentru întregul an vreţi
Price=Revenue/Units
În Cognos Planning, setaţi Price să fie o medie ponderată de Units sold.
Pentru a obţine acelaşi rezultat în Cognos TM1 Performance Modeler, setaţi un calcul Cpentru Price.

Medii ponderate Exemplu 2
În acest exemplu, cunoaşteţi Gross Margin şi puteţi calcula Gross Margin % = Gross
margin *100/Revenue

Pe un articol agregat precum întregul an, utilizaţi acelaşi calcul 2200*100/7200 = 30.56%

Medii ponderate Exemplu 3
În Cognos Planning, un produs implicit este calculat în acest scenariu: Această intrare rezultă
în următorul calcul:
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În Cognos TM1 Performance Modeler va trebui să creaţi un nou articol pentru utilizare în
calculul mediei ponderate. Puteţi crea apoi subseturi şi vizualizări de rând pentru a ascunde
acest element fictiv de la utilizator.

Tehnici de modelare care necesită o reproiectare
Dacă modelul dumneavoastră utilizează tehnicile următoare, reproiectaţi modelul pentru a
realiza un transfer reuşit.
v Legături care utilizează tabele de alocare sau coloane secundare de decupare
De obicei este posibil să le remodelaţi adăugând un atribut la o dimensiune. Apoi potriviţi
acest atribut într-o legătură.
v Legături în mod Adunare sau scădere
Creaţi linii suplimentare în cubul ţintă pentru a fi ţinta acestor legături şi setaţi calcule
corespunzătoare în dimensiunile ţintă
v Modele care se bazează pe tabele de acces "no data"
Puteţi crea un model în care singurul lucru din model este cubul sursă al unei legături
pentru unele articole elist. În acest caz cubul ţintă se comportă diferit pentru diferite
articole elist. Deoarece concept de "no data" nu există în Cognos TM1, acest scenariu
trebuie remodelat utilizând condiţionări.
v Copii multiple sau copii similare ale aceleiaşi dimensiuni.
Un exemplu al acestei tehnici din Cognos Planning este când o dimensiune este utilizată ca
un format dlist dar şi ca o dimensiune reală în cuburi. Un dlist copie este utilizat pentru
articolul de format dlist care ar putea conţine doar articolele de detalii. Această structură
poate fi necesară de asemenea deoarece utilizarea unui dlist ca format împiedică
dimensiunea să fie redusă ca un proces “cut-down”. În Cognos TM1, nu este nevoie de o
copie suplimentară a dimensiunii. Dimensiunea originală însăşi sau un subset potrivit poate
fi utilizat ca o listă de selectare.

elist-uri lungi
Dacă modelul dumneavoastră are un elist foarte lung, creaţi un model nou doar cu un elist
placeholder scurt pentru utilizare pentru migrare. Apoi actualizaţi dimensiunea rezultantă din
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Cognos TM1 după ce v-aţi reproiectat modelul.

Anexa D. Importul modelelor Cognos Planning
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Observaţii
Aceste informaţii au fost dezvoltate pentru produse şi servicii oferite în întreaga lume.
Este posibil ca IBM să nu ofere în toate ţările produsele, serviciile şi caracteristicile discutate
în acest document. Consultaţi reprezentantul IBM local pentru informaţii despre produsele şi
serviciile disponibile curent în zona dumneavoastră. Dacă se face referire la un produs,
program sau serviciu IBM nu înseamnă că se declară sau se sugerează că poate fi utilizat
numai acel produs, program sau serviciu IBM. Poate fi utilizat în locul acestuia orice produs,
program sau serviciu echivalent funcţional care nu încalcă vreun drept de proprietate
intelectuală al IBM. Însă este responsabilitatea utilizatorului să evalueze şi să verifice modul
în care operează orice produs, program sau serviciu non-IBM. Acest document poate descrie
produse, servicii sau caracteristici ce nu sunt incluse în Program sau în dreptul de utilizare al
licenţei pe care aţi achiziţionat-o.
IBM poate avea brevete sau aplicaţii în curs de brevetare care acoperă subiectul descris în
acest document. Prin furnizarea acestui document nu vi se acordă nicio licenţă pentru aceste
brevete. Puteţi cere detalii despre licenţă, în scris, la:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
Pentru întrebări privind licenţa pentru informaţiile pe doi octeţi (DBCS), contactaţi
departamentul IBM de proprietate intelectuală din ţara dumneavoastră sau trimiteţi întrebări în
scris la:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Următorul paragraf nu se aplică în cazul Marii Britanii sau al oricărei alte ţări în care astfel de
prevederi sunt incompatibile cu legislaţia locală: INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION OFERĂ ACEASTĂ PUBLICAŢIE "CA ATARE", FĂRĂ
NICIUN FEL DE GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ
A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE PRIVIND NEÎNCĂLCAREA UNUI
DREPT, VANDABILITATEA SAU POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele
state nu permit declinarea răspunderii pentru garanţiile explicite sau implicite în anumite
tranzacţii, de aceea, este posibil ca această declaraţie să nu fie valabilă în cazul
dumneavoastră.
Aceste informaţii pot include inexactităţi tehnice sau erori tipografice. Informaţiile incluse
aici sunt modificate periodic; aceste modificări sunt încorporate în noile ediţii ale publicaţiei.
IBM poate aduce îmbunătăţiri şi/sau modificări produselor şi/sau programelor descrise în
această publicaţie oricând, fără notificare.
Orice referire în cadrul acestor informaţii la alte site-uri Web, altele decât cele IBM este
oferită doar pentru comoditate şi nu reprezintă în niciun fel susţinerea acelor site-uri Web.
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Materialele de pe site-urile Web respective nu fac parte din materialele pentru acest produs
IBM, iar utilizarea acestor site-uri Web se face pe propriul risc.
IBM poate folosi sau distribui informaţiile pe care le furnizaţi în orice mod considerat
corespunzător, fără ca aceasta să implice vreo obligaţie pentru dumneavoastră.
Deţinătorii de licenţă pentru acest program care doresc să obţină informaţii despre el pentru a
permite: (i) schimbul de informaţii între programe create independent şi alte programe
(inclusiv cel de faţă) şi (ii) utilizarea reciprocă a informaţiilor schimbate trebuie să contacteze:
IBM
Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada
Aceste informaţii pot fi disponibile, cu respectarea termenilor şi condiţiilor şi, uneori, cu plata
unei taxe.
Programul licenţiat descris în acest document şi toate materialele licenţiate disponibile pentru
el sunt furnizate de IBM conform termenilor din IBM Customer Agreement, IBM
International Program License Agreement sau orice acord echivalent între noi.
Toate datele de performanţă din acest document au fost determinate într-un mediu controlat.
Ca urmare, rezultatele obţinute în alte medii de funcţionare pot fi diferite. Este posibil ca
unele măsurători să fi fost făcute pe sisteme la nivel de dezvoltare şi nu se poate garanta că
astfel de măsurători vor avea rezultate identice pe sistemele disponibile la nivel general. Mai
mult, unele măsurători pot fi estimări obţinute prin extrapolare. Rezultatele reale pot fi
diferite. Utilizatorii acestui document trebuie să verifice dacă datele sunt valabile pentru
mediul lor de lucru specific.
Informaţiile referitoare la produsele non-IBM au fost obţinute de la furnizorii produselor
respective, din anunţurile lor publicate sau din alte surse disponibile public. IBM nu a testat
aceste produse şi nu poate confirma nivelul performanţei, compatibilitatea sau alte calităţi
pretinse ale acestor produse non-IBM. Întrebările despre capabilităţile produselor non-IBM
trebuie să fie adresate furnizorilor acelor produse.
Toate declaraţiile privind direcţia viitoare sau intenţiile IBM pot fi schimbate sau retractate
fără notificare, reprezentând doar scopuri şi obiective.
Aceste informaţii conţin eşantioane de date şi rapoarte utilizate în operaţii de afaceri zilnice.
Pentru a fi cât mai complete, eşantioanele includ nume de persoane, de companii, de mărci şi
de produse. Toate aceste nume sunt fictive şi orice asemănare cu nume sau adrese folosite de
o întreprindere reală este pură coincidenţă.
Dacă vizualizaţi aceste informaţii într-o copie soft, este posibil să nu apară fotografiile şi
ilustraţiile color.
Această Ofertă de Software nu utilizează cookie-uri sau alte tehnologii pentru a colecta
informaţii identificabile personal.
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Mărci comerciale
IBM, emblema IBM şi ibm.com sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
deţinute de International Business Machines Corp., înregistrate în multe jurisdicţii din
întreaga lume. Alte nume de produse şi de servicii pot fi mărci comerciale deţinute de IBM
sau de alte companii. Lista curentă cu mărcile comerciale IBM este disponibilă pe Web la
“Copyright and trademark information ” la www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Următorii termeni sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale altor companii:
v Microsoft, Windows, Windows NT şi emblema Windows sunt mărci comerciale deţinute
de Microsoft Corporation în Statele Unite, în alte ţări sau ambele.
v Java şi toate mărcile comerciale şi emblemele bazate pe Java sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate deţinute de Oracle şi/sau filialele sale.

Observaţii
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acces de control 83
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activarea unei aplicaţii 20
adăugare
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aplicaţie centrală 124
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creare 114
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transferare 105, 106
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ataşamente 20
ataşamente fişier 20
atribuiri de aptitudine 83
atribuiri de aptitudini 88
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atribut pseudonim 30
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Atribut subtitlu 67
atribut text 29
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definire 93
din calcule de cub 48
modificare 28
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automatizare
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calcule C 189
calcule de cub 47

47

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

calcule de cub (continuare)
crearea unei expresii formulă 48
într-un cub de control securitate 52
legături la articole de date externe 51
modificare 54
modificarea contextului 54
calcule N 189
caracteristici noi 2
client distribuit 119
Cod de eroare 117
configurare 20
configuraţie logare 8
consolidare
înlăturare membru 31
construire
cuburi 15
creare
aplicaţii 16, 114
atribut numeric 29
atribut pseudonim 30
atribut text 29
cuburi 39, 40
dimensiune generică 27
dimensiuni de calcul 22, 23
dimensiuni timp 24
foldere 10
legături 60
liste de selecţie 34
n calcule 23
reguli 16, 43
subseturi 32, 33
crearea unei sarcini 133
cub
import în 93
cub de indici de măsurare
creare 161
cub indici de măsurare
crearea din cub de bază existent 162
crearea din dimensiuni existente 161
cub Indici de măsurare
adăugarea datelor 170
Cube Viewer
drilling 44
expandare consolidare 44
restrângere consolidări 44
rolling up 44
cuburi
consum de memorie 129
creare 39, 40, 45
creare calcule 47
dimensiuni 40
import 96
înlăturarea dimensiunilor 41
legare internă 63
legături 57, 58, 60, 61
listă de selecţie 91
localizare 68
modificarea calculelor 54
privire generală 37
reguli 42, 43
securitate celulă 90
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cuburi cu listă de selecţie 91
cuburi de control
cuburi securitate celulă 90
cuburi securitate celulă 90
creare calcule 52
cuburi sursă 57, 58
cuburi ţintă 57, 58

D
date
import 93
date cub
transfer de la sistemul TM1 104
definire
dimensiuni 15
ierarhie aprobare 16, 116
securitate 20
vizualizări 18
definirea
vizualizări ale aplicaţiei 114
dependenţe
analiză 13
descriere produs 7
design aplicaţie 15
design model 15
Diagramă de impact
creare 163
Diagramă Flux de date 11
Diagramă impact 149
Diagramă scorecard personalizată 153
creare 167
Diagrame de impact
descoperirea relaţiilor de impact 164
dimensiune
adăugare membrii 31
adăugare membru 31
dimensiune calculare 23
liste de selecţie 34
subseturi 32
subseturi statice 32
dimensiune corespondenţă
întrerupere 60
modificare tip de mapare 60
dimensiune de calcul 21, 22
subseturi 33
subseturi dinamice 33
dimensiune de control 17
dimensiune generică 21, 27
dimensiune ierarhie 21
creare 27
dimensiune Indicatori indice de măsurare 140
creare 158
creare calcule 160
funcţii 145
privire generală 140
dimensiune Indici de măsurare 139
creare 157
dimensiune timp 21, 24
adăugare membri 25
dimensiune versiuni 21
creare 26
dimensiuni 21, 23
calculare 21, 22, 23
calcule 189
cuburi 40
generic 21, 27
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dimensiuni (continuare)
ierarhie 21, 27
import 93, 95, 96
înlăturare 41
localizare 68
mapare 58
mutare 44
ordine 42
pivotare 44
secţionare în felii 59
stivuire 44
timp 21, 24
versiuni 21, 26
dimensiuni de calcul
reguli 74
drepturi pentru aplicaţii 122, 123, 124
drill-through 64
Drill-through 3
drilling 44

E
editare
afişare dimensiune 30
dimensiune 28
editare dimensiune 28
editare legătură 3
editarea procedurilor 132
Editor de expresii 23
editor de proces 130
Editor specificaţii transfer
transfer obiect afară 102
element 31, 32
elemente
localizare 69
elemente de model
automatizare transfer 109
Exemplul de bază de date GO_Scorecards
expandare
consolidări 44
export 125
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F
feeder-e
editare privire generală 77
generare automată 72
generate automat 71
filtre de context
în calcule de cub 54
fişier fpmsvc_config.xml 107
fişiere batch
creare 101
fişiere de configuraţie
transferarea la şi de la Cognos Business Viewpoint
fişiere XML
fişier fpmsvc_config.xml 107
fişierul fpmsvc_config.xml 107, 108
fişierul fpmsvc_config.xml 107, 108
flux de lucru 15
flux de lucru proces TurboIntegrator 4
foldere
creare 10
organizare 9
formatare
membri 32
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membri 31
Funcţia CAVERAGE 147
funcţia decumulate 190
funcţia lastnz 191
funcţia perioddays 192
funcţia periodend 192
funcţia periodmiddle 191
funcţia periodstart 191
Funcţia SCORE 145
Funcţia SCORESTATUS 147
Funcţia SCORETREND 146
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