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Introducere
Acest ghid prezintă modul în care se utilizează IBM® Cognos TM1 Applications pentru a
examina şi edita aplicaţii de planificare gestionate.

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

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.

Caracteristicile de accesibilitate
Caracteristicile de accesibilitate ajută utilizatorii cu dizabilităţi fizice, cum ar fi mobilitatea
redusă sau vederea limitată, să utilizeze produsele IT.
În prezent, acest produs încă nu conţine suport pentru caracteristici de accesibilitate care să
ajute utilizatorii cu dizabilităţi fizice, cum sunt mobilitatea redusă sau vederea limitată.

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.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Diferenţele dintre clienţii TM1
IBM Cognos TM1 furnizează mai mulţi clienţi, atât pentru dezvoltatori/administratori, cât şi
pentru utilizatorii finali. Înţelegerea acestor clienţi şi a diferenţelor dintre ei vă poate ajuta să
decideţi care este clientul cel mai potrivit pentru necesităţile dumneavoastră.
Toţi clienţii sunt prezentaţi complet în documentaţia IBM Cognos TM1.
v Ghidul utilizatorului Cognos TM1 Performance Modeler prezintă aptitudinile de dezvoltare
şi administrative ale Cognos TM1 Performance Modeler.
v Ghidul dezvoltatorului Cognos TM1 prezintă aptitudinile de dezvoltare şi administrative ale
Cognos TM1 Architect şi Cognos TM1 Perspectives.
v Ghidul Cognos TM1 Operations Console arată cum pot fi monitorizate şi administrate
serverele cu Cognos TM1 Operations Console.
v Ghidul utilizatorului Cognos TM1 prezintă aptitudinile de analiză pe care le furnizează
Cognos TM1 Architect şi Cognos TM1 Perspectives utilizatorilor finali.
v Ghidul utilizatorului Cognos Insight prezintă aptitudinile de analiză pe care le furnizează
Cognos Insight utilizatorilor finali.
v Ghidul utilizatorului Cognos TM1 Web prezintă aptitudinile de analiză pe care le furnizează
Cognos TM1 Web utilizatorilor finali.
v Ghidul Cognos TM1 Applications prezintă aptitudinile de analiză pe care le furnizează
Cognos TM1 Application Web utilizatorilor finali.

Clienţii pentru utilizatori finali
Utilizatorii finali pot folosi mulţi clienţi pentru a interacţiona cu datele IBM Cognos TM1.

IBM Cognos Insight
IBM Cognos Insight este atât un client pentru TM1 Application Web, cât şi o unealtă de
analiză personală, pe care o puteţi utiliza pentru a analiza aproape orice set de date. În
contextul Cognos TM1 Application Web, Cognos Insight este o aplicaţie client completă, care
este provizionată local sau ca o descărcare de la distanţă. Când este utilizat ca un client pentru
Cognos TM1 Application Web, Cognos Insight poate fi folosit în două moduri: Modul
conectat şi Modul deconectat.
Modul conectat creează o conexiune directă, bidirecţională, la serverul Cognos TM1. Datele
care sunt actualizate pe serverul TM1 sunt actualizate şi în clientul Insight când realizaţi o
recalculare în Insight. Aceasta asigură faptul că în clientul Insight se află cele mai recente date
atunci când se realizează o analiză sau o contribuţie la plan. Reversul unei conexiuni directe la
serverul TM1 este creşterea traficului în LAN şi a încărcării serverului TM1 comparativ cu
Modul deconectat. Modul conectat ar trebui să fie folosit de utilizatorii care au o conexiune
rapidă la serverul TM1 şi pe care nu-i deranjează latenţa reţelei.
Modul deconectat este în prezent disponibil numai pentru nodurile copil. Modul deconectat
descarcă şi creează o copie locală feliei de server Cognos TM1 (modelul TM1 şi porţiunea de
date) cu care lucraţi. Aceasta oferă avantajul distribuirii încărcării de lucru pe care serverul
TM1 trebuie să o realizeze în orice mod de conexiune. În acest mod, procesarea este
distribuită între client şi serverul TM1. Modul deconectat este avantajos pentru utilizatorii al
căror LAN are o latenţă mare sau utilizatorii aflaţi la o distanţă geografică mare faţă de
serverul TM1. Când un utilizator deschide Cognos Insight în Modul deconectat, felia de
model TM1 este descărcată şi memorată în cache. Toate interacţiunile cu datele se realizează
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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prin cache-ul local, ceea ce creşte substanţial viteza de răspuns.

IBM Cognos TM1 Application Web
IBM Cognos TM1 Application Web este un client web cu amprentă zero, ceea ce vă permite
să deschideţi şi să lucraţi cu Cognos TM1 Applications utilizând orice browser de web
suportat. Din pagina fluxului de lucru Cognos TM1 Application Web, puteţi să deschideţi un
nod, să luaţi în proprietate, să introduceţi date şi să contribuiţi la un plan. Cognos TM1
Application Web este util în special în cazul în care o politică corporativă interzice instalarea
unui client local sau atunci când este utilizat alt sistem de operare decât Microsoft Windows,
deoarece toţi clienţii TM1 cu funcţionalitate completă sunt bazaţi pe Windows.

IBM Cognos TM1 Web
IBM Cognos TM1 Web este un client web cu amprentă zero, ceea ce vă permite să analizaţi şi
să modificaţi datele Cognos TM1 din orice browser de web suportat. Cognos TM1 Web nu vă
permite să accesaţi pagina fluxului de lucru Cognos TM1 Application Web. Ca urmare, nu
puteţi participa la Cognos TM1 Applications cu TM1 Web.

Clienţii de administrare
Aceşti clienţi IBM Cognos TM1 pot fi utilizaţi pentru a vă administra datele şi modelele
Cognos TM1.

IBM Cognos TM1 Performance Modeler
IBM Cognos TM1 Performance Modeler este cea mai nouă unealtă de modelare Cognos
TM1, care vă permite să creaţi sau să generaţi rapid dimensiuni, cuburi, reguli, procese şi alte
obiecte. Performance Modeler simplifică procesul de modelare prin generarea automată a
regulilor şi feeder-elor necesare pentru aplicaţiile dumneavoastră. De asemenea, Performance
Modeler introduce importul ghidat, un proces simplificat pentru importul datelor şi
metadatelor pe un server TM1. Performance Modeler ar trebui să fie utilizat ca principala
unealtă de dezvoltare şi întreţinere pentru toate modelele Cognos TM1 noi şi existente.

IBM Cognos TM1 Architect
IBM Cognos TM1 Architect este o unealtă de modelare Cognos TM1 mai veche, care permite
crearea şi întreţinerea tuturor obiectelor TM1. TM1 Architect nu are inclus suport pentru
generarea automată a feeder-elor şi regulilor şi nici nu furnizează aptitudini de import ghidat.
Utilizatorilor Architect li se recomandă trecerea la Cognos TM1 Performance Modeler ca
mediu principal de dezvoltare pentru toate modelele TM1.

IBM Cognos TM1 Perspectives
IBM Cognos TM1 Perspectives este TM1 Excel Add-In. Cognos TM1 Perspectives este o
unealtă mai veche, putând fi utilizat atât pentru dezvoltarea modelelor Cognos TM1, cât şi
pentru analizarea datelor prin intermediul aptitudinilor Microsoft Excel. Ca şi Cognos TM1
Architect, Perspectives are inclus suport pentru crearea şi întreţinerea tuturor obiectelor TM1,
dar nu furnizează aptitudinile avansate ale Performance Modeler. Utilizatorii finali care,
atunci când lucrează cu date TM1, au nevoie de interfaţa Excel Add-In şi de abilitatea de a
utiliza funcţionalitatea Microsoft Excel, cum ar fi generarea diagramelor, pot utiliza
Perspectives. Altfel, administratorilor li se recomandă trecerea la Performance Modeler ca
mediu principal de dezvoltare pentru toate modelele TM1.
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IBM Cognos TM1 Operations Console
IBM Cognos TM1 Operations Console este o unealtă de operaţii bazată pe web, proiectată
pentru a facilita monitorizarea, suportul şi gestionarea serverelor Cognos TM1, astfel încât să
se asigure o vizibilitate mai bună asupra operaţiilor zilnice ale serverelor. Cognos TM1
Operations Console vă permite să monitorizaţi dinamic firele de execuţie care rulează pe mai
multe servere TM1 la un moment dat. Puteţi să sortaţi şi să filtraţi activitatea firelor şi să
planificaţi jurnalizarea activităţii serverului. Operations Console furnizează de asemenea o
caracateristică pentru verificarea sănătăţii, care determină starea curentă a fiecărui server TM1
monitorizat. Operations Console ar trebui să fie interfaţa preferată pentru administratorii
Cognos TM1 care gestionează un mediu TM1 la nivelul întregii companii.

Diferenţele dintre clienţii TM1

ix
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Capitolul 1. Ce este nou
Această secţiune conţine o listă cu caracteristicile noi, modificate şi înlăturate din această
ediţie.
Pentru toată documentaţia TM1 disponibilă momentan, deplasaţi-vă la Pagina de întâmpinare
TM1 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT/welcome).

Caracteristici noi în IBM Cognos TM1 Applications versiunea 10.2.2
Lista următoare identifică caracteristicile noi din IBM Cognos TM1 faţă de ultima ediţie.

Mai multă flexibilitate la ştergerea comentariilor
Puteţi identifica comentariile de epurat utilizând o diversitate de criterii. Puteţi epura
comentarii pentru mai multe aplicaţii în acelaşi timp. Vedeţi Ştergerea comentariilor.

Modelatorii pot împiedica opţiunea Luare în proprietate dintr-o
aplicaţie centrală
Aplicaţiile centrale au avut întotdeauna luare în proprietate ca opţiune. Acum Modelatorii pot
împiedica utilizatorii de aplicaţii centrale să vadă acea opţiune sau acţiunile asociate. Vedeţi
Gestionarea drepturilor într-o aplicaţie centrală în Ghidul IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.

Gestionarea joburilor de lungă durată în fundal
Puteţi monitoriza implementarea, salvarea iniţială a drepturilor, şi importul unei aplicaţii care
poate dura mult timp în portalul TM1 Applications şi să procesaţi aceste joburi în fundal.
Vedeţi Gestionarea joburilor de lungă durată în fundal, în Ghidul IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

Suprapunere securitate
Puteţi utiliza procesele Suprapunere securitate pentru a aplica un strat de securitate la modele.
Vedeţi Suprapunere securitate în Ghidul dezvoltatorului IBM Cognos TM1. De asemenea
Drepturile de interacţiune şi controlul accesului în TM1 Applications, în Ghidul IBM Cognos
TM1 Applications.

Caracteristicile noi în versiunea 10.2.0
Lista următoare prezintă caracteristicile noi din IBM Cognos TM1 faţă de ultima ediţie.

Noi setări Cognos Configurations pentru serverul Cognos TM1
Applications
Acum puteţi utiliza setări de configuraţie pentru Cognos TM1 Application Server utilizând
Cognos Configuration.
Setările TM1 Applications pot fi găsite în secţiunea TM1 Applications Server din Cognos
Configuration.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Setările Cognos Configuration” la pagina 13.

Ştergerea comentariilor
Ştergeţi vechiul comentariu şi detaşaţi o aplicaţie de la Cognos TM1 Application Server,
pentru a o reataşa ulterior fără să pierdeţi comentariul.
Acum puteţi şterge vechiul comentariu din aplicaţii şi detaşa o aplicaţie din Cognos TM1
Application Server pentru a o reataşa ulterior fără să pierdeţi comentariul.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Adăugarea comentariilor la Cognos TM1
Applications” la pagina 11.

Activarea şi dezactivarea serverelor
Acum puteţi activa sau dezactiva un server din ecranul Configuraţie TM1 Applications
Server.
Opţiunile Adăugare şi Editare din ecranul de configurare Administrare TM1 Applications vă
permit să dezactivaţi sau să activaţi serverul. Atunci când un server este dezactivat, aplicaţia
nu mai poate comunica cu serverul.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Setarea opţiunilor de configurare Cognos TM1
Applications” la pagina 53.

Setare nouă pentru notificare prin e-mail în Cognos
Configuration
Puteţi utiliza o setare Cognos Configuration pentru a trimite notificări numai prin e-mail. În
versiunile anterioare, notificările erau trimise şi în “Inbox-ul meu” din Cognos Connection.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Notificări prin e-mail în Cognos TM1” la pagina
8.

Noi moduri de a gestiona aplicaţii în Cognos TM1 Performance
Modeler
Puteţi gestiona multe aspecte ale unei aplicaţii făcând dublu clic pe numele aplicaţiei în fila
TM1 Performance Modeler Application Design.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Gestionarea aplicaţiilor în TM1 Performance
Modeler” la pagina 13.
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Capitolul 2. Iniţiere în Cognos TM1 Applications
IBM Cognos TM1 Applications este infrastructura cuprinzătoare pentru funcţionarea şi
gestionarea aplicaţiilor de planificare TM1 .
Utilizaţi Cognos TM1 Performance Modeler pentru a proiecta cuburile şi dimensiunile care vă
definesc datele. Apoi puteţi construi o aplicaţie Cognos TM1 pentru a gestiona fluxul de lucru
al datelor respective, de exemplu pentru a contribui la un plan sau la recenzia modificărilor.
Portalul Cognos TM1 Applications este punctul de pornire pentru activitatea legată de
aplicaţie. Este gestionat de serverul Cognos TM1 Applications, care oferă acces web la
aplicaţie. Puteţi alege dintre mai mulţi clienţi diferiţi pentru a-i utiliza atunci când lucraţi cu
aplicaţiile.
Cognos TM1 Applications foloseşte ca bază pentru organizarea şi gestionarea aplicaţiilor.
Modelatoarele de aplicaţii oferă posibilitatea alegerii folosirii Cognos TM1 Application Web,
Cognos Insight în modul distribuit sau Cognos Insight în modul conectat pentru a contribui la
aplicaţiile lor. În plus, Cognos TM1 Performance Modeler poate fi lansat din Cognos TM1
Applications şi este folosit de modelatoare pentru a planifica şi construi structurile de date pe
care se bazează aplicaţiile.
Fiecare din clienţii disponibili prin intermediul Cognos TM1 Applications are avantajele sale,
iar modelatorul determină pe care să-l ofere, în funcţie de anumiţi factori.
Cognos Insight
v Cognos Insight oferă o experienţă flexibilă şi interactivă cu o alegere a modurilor
distribuit sau conectat.
v În modul său distribuit, Cognos Insight utilizează o dispunere de canava
interactivă pentru aplicaţii de planificare şi analiză care furnizează descoperire şi
navigare rapidă, sensibilă.
v Din moment ce calculul şi procesarea interogării dintr-o arhitectură distribuită
apare local doar după felia de descărcări de date, administratorii pot implementa
aplicaţii Cognos Insight la mai mulţi utilizatorii distribuiţi de la acelaşi hardware
de server central.
v Cognos Insight nu poate fi utilizat pentru aplicaţiile care conţin foi web.
Cognos TM1 Application Web
v Cognos TM1 Application Web este o alegere înţeleaptă când aveţi nevoie de un
grad ridicat de formatare sau când nu vreţi să instalaţi componenta Cognos Insight
pe maşina locală.
v Cognos TM1 Application Web oferă formatarea complexă furnizată de foile Web,
în puls faţă de felii sau alte mijloace de navigare detaliată prin datele de cub.
v Aplicaţiile care folosesc o dispunere de canava arată o vizualizare simplă cu mai
multe file atunci când sunt folosite cu Cognos TM1 Application Web.
Oricare din Cognos Insight (în modul distribuit sau conectat) sau Cognos TM1 Application
Web se pot folosi şi sunt interşanjabile, dacă aplicaţia foloseşte vizualizări cub şi are
dezactivate sandbox-uri multiple. Puteţi selecta ce client vreţi să utilizaţi pentru aceste
aplicaţii.
Pentru a alege un client, selectaţi aplicaţia şi apoi faceţi clic dreapta pentru a afişa clienţii
disponibili pentru aplicaţia respectivă.
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Pentru a vă familiariza cu utilizarea produsului puteţi găsi aplicaţii eşantion în folderul
eşantioane ca fişiere zip care pot fi importate pentru GO_New_Stores. Există de asemenea
câteva fişiere .cdd în folderul Proven Techniques care sunt utilizate cu Cognos Insight.

Setarea preferinţelor
Specificaţi preferinţele pentru portalul IBM Cognos TM1 Application, incluzând numărul de
intrări în vizualizare listă, tipul de separator şi stilul.
Puteţi de asemenea să modificaţi dispunerea portalului pentru vizualizare, numărul de coloane
şi opţiunile regionale, inclusiv limba şi fusul orar.

Procedură
1. Deschideţi un browser Web. Tastaţi adresa Web livrată de administratorul dumneavoastră
în bara de adresă, de obicei http://<nume_server>:<număr_port>/pmpsvc
2. Tastaţi ID-ul de utilizator şi parola şi faceţi clic pe OK.
3. Faceţi clic pe butonul Preferinţele mele
modificaţi.

şi specificaţi setările pe care vreţi să le

Deschiderea Cognos TM1 Applications
Deschideţi o aplicaţie în portalul Cognos TM1 Applications pentru a începe revizuirea sau
contribuirea datelor.
Pentru a începe revizuirea sau contribuirea datelor, trebuie să aveţi o conexiune de intranet sau
internet şi o aplicaţie.
Consultaţi prezentarea deschiderii aplicaţiei eşantion pentru detalii despre utilizarea aplicaţiei
eşantion care este furnizată cu software-ul.

Procedură
1. Deschideţi un browser Web. Tastaţi adresa web furnizată de administrator în vara de
adrese, de obicei http://<server_name>:<port_number>/pmpsvc, de exemplu
http://localhost:9510/pmpsvc
2. Tastaţi ID-ul şi parola pentru serverul pe care doriţi să-l folosiţi şi faceţi clic pe OK.
3. Faceţi clic pe aplicaţia la care doriţi să contribuiţi.
Dacă serverul pe care se află aplicaţia nu este pornit, deschideţi Cognos Configuration şi
porniţi-l. În mod normal porniţi serverul la instalare. De exemplu, pentru a folosi aplicaţia
eşantion asiguraţi-vă că serverul GO_NEW_Stores este pornit.
Pentru a deschide aplicaţia eşantion, faceţi clic pe pictograma import aplicaţie pe pagina
flux de lucru, identificaţi serverul ca GO_NEW_Stores, şi fişier aplicaţie ca depozite şi
planuri de promoţii noi plans.zip care se găseşte în locaţia
C:\install_directory\samples\tm1\GO_New_Stores. Faceţi clic pe import pentru a
importa aplicaţia eşantion şi reveniţi la portalul flux de lucru.
E posibil să vedeţi un avertisment cum că niciun comentariu nu a fost salvat. Acest lucru
este corect deoarece aplicaţia eşantion nu are niciun comentariu. Faceţi clic pe OK pentru
a accepta avertismentul.
Aplicaţia este afişată în portalul Aplicaţiile mele. Pentru a o putea utiliza, aplicaţia trebuie
să fie activată. Este posibil ca pentru aceasta să fie nevoie de un administrator sau, dacă
sunteţi administrator pentru această aplicaţie, faceţi clic pe pictograma de activare
Apoi faceţi clic pe aplicaţie pentru a o deschide.
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Pe pagina fluxului de lucru, aveţi o prezentare generală grafică a tuturor zonelor pentru
care sunteţi responsabil şi starea datelor.

4. Pentru a începe să utilizaţi Cognos TM1 Applications, în arborele din partea stângă a
ecranului, expandaţi arborele ierarhiei de aprobare pentru a selecta un nod sau apăsaţi pe
un nod din tabelă.
Sugestie: Pentru a vedea panoul cu detalii pentru mai multe informaţii despre un nod,
faceţi clic pe săgeţile în jos de culoare albastră.

Fluxul de lucru Cognos TM1 Applications
Ecranul Flux de lucru este afişat când vă logaţi. Constă dintr-un arbore, un tabel şi o ierarhie
de aprobare.
Arborele din partea stângă a ecranului afişează, în formă ierarhică, zonele pentru care sunteţi
responsabil pentru contribuire şi recenzie. Articolele exacte pe care le vedeţi în arbore depind
de drepturile dumneavoastră specifice din aplicaţie. Când faceţi clic pe un articol din arbore,
un tabel cu detaliile pentru acel articol este afişat în partea dreaptă a ecranului.
Un articol din arbore sau tabel este cunoscut ca un nod. Exemple tipice sunt Divizia vânzări,
Divizia marketing, Divizia dezvoltare şi Centrul de cost. Numele depind de design-ul
aplicaţiei dumneavoastră.

Arborele
Fiecare articol din arbore are o pictogramă care indică starea curentă a datelor.
Tabela 1. Stările fluxului de lucru Cognos TM1 Applications
Pictogramă

Stare şi descriere
Disponibil
Nodul nu a fost deschis şi datele nu au fost modificate sau
salvate.

Capitolul 2. Iniţiere în Cognos TM1 Applications
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Tabela 1. Stările fluxului de lucru Cognos TM1 Applications (continuare)
Pictogramă

Stare şi descriere
Rezervat
Utilizatorul a luat posesia nodului şi datele în această stare pot fi
lansate pentru recenzie.
Blocat
Datele au fost lansate şi elementul a fost blocat. Datele în
această stare sunt numai citire. Dacă un articol este respins,
starea sa se întoarce la Rezervat.
Incomplet
Cel puţin un articol care aparţine acestui articol este Disponibil
şi cel puţin încă un articol este în starea Rezervat, Blocat sau
Pregătit. Datele în această stare au fost agregate. Starea
Incomplet se aplică numai la articolelor pentru recenzie.
Pregătit
Toate articolele aparţinând recenzentului sunt blocate. Datele
sunt gata să fie lansate la următorul nivel din ierarhie.

Recenzia datelor
Sunteţi responsabil de recenzia nodurilor, aşa cum se identifică în ecranul Fluxului de lucru.
Când aveţi drepturile corespunzătoare asupra nodurilor, puteţi să le vedeţi în orice stare. Puteţi
vizualiza mai mult de un nod odată, dar fiecare nod pe care-l deschideţi din pagina Fluxului
de lucru se deschide într-o fereastră separată. Dacă aveţi drepturile corespunzătoare pentru un
nod consolidat, puteţi vizualiza, edita şi lansa date pentru toate nodurile frunză înrudite chiar
în aceeaşi fereastră grilă, utilizând lista derulantă de dimensiuni de aprobare pentru comutarea
între nodurile din ierarhie.
Când un nod a fost lansat pentru recenzie, acesta devine Blocat

.

Dacă nu sunteţi mulţumit de conţinutul unui nod, şi aveţi drepturi corespunzătoare, îl puteţi
.
respinge, fie din ecranul fluxului de lucru, fie din grilă făcând clic pe butonul Respingere
Starea unui nod respins se modifică de la Blocat la Rezervat
.
Când aţi lansat toate nodurile de contribuţie într-o recenzie, aceasta are starea Pregătit
Dacă sunteţi mulţumit de tot conţinutul, lansaţi nodul

.

.

Dacă administratorul dumneavoastră a activat localizarea numelor pe serverul dumneavoastră
TM1, atunci cuburile, dimensiunile, elementele şi atributele vor fi afişate în limba
dumneavoastră locală, conform setării de limbă a browser-ului dumneavoastră Web. Dacă
localizarea nu este activată, numele de obiecte apar aşa cum au fost create iniţial pe serverul
TM1. În foile Web, sunt localizate numai elementele returnate de funcţiile SUBNM sau
TM1RptRow. Toate celelalte elemente şi nume de obiecte din foile Web sunt afişate aşa cum
au fost create original.
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Lansarea datelor
Lansaţi un nod la următorul recenzent din ierarhia modelului de planificare când sunteţi
satisfăcut de datele pe care le conţine.
După ce lansaţi nodul, el este blocat şi nu mai puteţi face modificări la date. Recenzentul
poate să accepte sau să respingă modificările pe care le-aţi făcut nodului.
Pentru a lansa datele, trebuie să aveţi drepturi de lansare. Dacă administratorul dumneavoastră
a activat mai multe sandbox-uri, nu puteţi lansa nodul dumneavoastră din pagina flux de
lucru. Dacă utilizaţi mai multe sandbox-uri trebuie să selectaţi sandbox-ul pe care vreţi să îl
lansaţi în Cognos TM1 Application Web.
În funcţie de nodul curent cu care lucraţi şi de drepturile pe care le aveţi pentru acel nod,
puteţi lansa un singur nod frunză, mai multe noduri frunză sau un nod consolidat.

Lansarea unui nod consolidat sau a unui nod frunză individual
Utilizaţi pictograma de lansare pentru a lansa un nod consolidat sau un nod frunză individual.

Procedură
Din bara de unelte, faceţi clic pe pictograma Lansare

.

Lansarea tuturor nodurilor frunză de sub un nod consolidat
Utilizaţi opţiunea Lansare copii frunză pentru a lansa toate nodurile frunză sub un nod
consolidat.

Procedură
Din bara de unelte, apăsaţi pictograma Lansare copii frunză

.

Notă: Această acţiune lansează numai nodurile frunză la care aveţi drepturile
corespunzătoare.

Lansarea tuturor nodurilor frunză şi a unui nod consolidat
Dacă sunteţi proprietarul unui nod consolidat şi al nodurilor frunză înrudite şi doriţi să lansaţi
în acelaşi timp nodurile frunză şi pe cel consolidat, trebuie să realizaţi paşii separat.

Procedură
1. Din bara de unelte, apăsaţi pictograma Lansare copii frunză
2. Din bara de unelte, apăsaţi pictograma Lansare

.

.

Deţinerea, preluarea şi eliberarea
După ce aveţi posesia unui nod, alţi utilizatori nu îi pot accesa datele.
După preluare, folosiţi Eliberare deţinere pentru a elibera datele, astfel încât să le poată folosi
şi alte persoane

.

În TM1 Application Web, trebuie să lansaţi toate nodurile de la nivelul la care aţi luat
deţinerea şi puteţi elibera deţinerea doar la nodurile la care aţi luat-o. De exemplu, dacă aţi
Capitolul 2. Iniţiere în Cognos TM1 Applications
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preluat deţinerea nodului părinte şi apoi decideţi că doriţi să lansaţi un nod copil în mod
individual, mai întâi trebuie să Eliberaţi deţinerea nodului părinte, apoi să preluaţi deţinerea
nodului copil pentru a putea lansa doar nodul copil. Veţi putea apoi să eliberaţi deţinerea
nodului copil şi să reluaţi deţinerea nodului părinte.
Dacă încercaţi să preluaţi deţinerea unui nod care este deţinut de alt utilizator, sistemul poate
oferi un mesaj de avertizare şi poate oferi oportunitatea de a anula încercarea de deţinere.
Administratorul dumneavoastră poate configura pmpsvc_config.xml pentru a controla dacă
un utilizator care este pe punctul de a prelua deţinerea unui nod primeşte un mesaj de
avertizare şi posibilitatea de a anula.
Un administrator poate vedea cine are deţinerea şi determina care proprietar trebuie eliberat.
Acest comportament de preluare a deţinerii poate fi controlat de asemenea prin aplicaţie.
Modelatorul sau administratorul sistemului dumneavoastră vă pot spune cum sunt proiectate
sistemul sau aplicaţiile pentru a gestiona preluarea şi eliberarea.
Proprietatea Comportament modificare deţinere setată în IBM Cognos TM1 Performance
Modeler determină modul în care sistemul răspunde când această aplicaţie specifică este
eliberată. În funcţie de această setare, este posibil să vedeţi următoarele comportamente:
Fără avertisment
Utilizatorii pot prelua deţinerea de la altul în mod liber, fără niciun avertisment.
Avertizare utilizatori activi
Este afişat un avertisment dacă utilizatorul curent are nodul deschis într-un client, dar
se permite modificarea deţinerii ("bouncing") pentru a continua dacă avertismentul
este ignorat.
Împiedicare preluare deţinere de utilizatorul activ
Este afişat un avertisment dacă utilizatorul curent are nodul deschis într-un client şi
este blocată modificarea deţinerii -- nu se permite ca "bouncing".
Se avertizează întotdeauna
Este afişat un avertisment dacă nodul pentru care utilizatorul încearcă să preia
deţinerea este deja al altui utilizator, indiferent dacă utilizatorul curent este sau nu în
sistem. Se permite modificarea deţinerii dacă utilizatorul continuă.
Împiedicare întotdeauna modificare deţinere
Este afişat un avertisment dacă nodul pentru care utilizatorul încearcă să preia
deţinerea este deja al altui utilizator, indiferent dacă utilizatorul curent este sau nu în
sistem. Nu se permite niciodată continuarea modificării deţinerii. În această situaţie,
proprietarul curent trebuie să-şi elibereze dreptul de proprietate înainte ca oricare alt
utilizator să poată încerca să-l preia.
Aceste setări sunt disponibile indiferent de clientul utilizat. Când utilizatorii sunt proprietari,
un administrator poate face clic pe pictograma Release Ownership de pe pagina de flux de
lucru pentru a afişa o casetă de dialog ce listează proprietarii curenţi ai nodurilor.
Administratorul poate apoi să aleagă ce utilizator să elibereze.

Notificări prin e-mail în Cognos TM1
Puteţi adăuga aplicaţiilor notificări prin e-mail, utilizând Human Task Service şi Mail
Delivery Service sau serviciul standard de livrare a e-mail-urilor.
Notificările conduse de fluxul de lucru sunt disponibile pentru serverele Cognos TM1 care
sunt autentificate CAM folosind autentificare Mod 5.
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Notificările pot fi procesate de către Human Task Service (HTS) şi de către Mail Delivery
Service (MDS) de la platforma Cognos sau puteţi seta notificări pentru a folosi serviciul
standard de livrare e-mail. HTS şi MDS sunt instalate ca parte a instalării Cognos Business
Intelligence (BI) Server pe care o au clienţii BI versiune 10, sau a parte a instalării Cognos BI
Runtime, la care au acces clienţii Cognos TM1 fără licenţă Cognos BI. Serviciile platformă
trebuie să fie la versiunea 10.1.1 sau ulterioară.
Dacă sunteţi client Cognos TM1 şi instalaţi Cognos BI Runtime pentru a suporta notificările
flux de lucru, trebuie să furnizaţi o instanţă RDBMS suportată, cum ar fi DB2, SQL Server
sau Oracle, pentru a fi folosită ca şi depozit de conţinut. Ca alternativă, pentru un mediu de
testare sau de demonstraţie, puteţi folosi the Cognos Content Store care se află în Apache
Derby. Totuşi, aceasta nu este furnizată cu Cognos BI Runtime pe care clienţii Cognos TM1 o
pot accesa, şi nu ar trebui folosită pentru sisteme de producţie.

Utilizarea notificărilor DLS
Pentru a folosi doar sistemul de livrare mail standard pentru acţiunile fluxului de lucru
Cognos TM1 Applications :

Procedură
Introduceţi DLS în opţiunea Notifications provider în listarea Cognos Configuration pentru
TM1 Application Server.

Configurarea HTS
Puteţi să vă configuraţi Aplicaţiile Cognos TM1 pentru a utiliza Human Task System pentru a
notifica utilizatorii de acţiunile efectuate.

Înainte de a începe
v Un server Cognos BI instalat sau Cognos BI Runtime cu Human Task Service sau Serviciul
Mail Delivery.
v Cognos TM1 Application Server instalate şi configurate pe Cognos Access Management
(CAM)-autentificat pe servereleCognos TM1 .
v Componentele gateway TM1 Applications trebuiesc instalate pe Cognos BI Server, şi
configurate corect, după cum a fost descris mai devreme înIBM Cognos TM1 ghidul de
instalare şi configurare. De exemplu, fişierul planning.htmldin directorul
BI_install_location\webcontent trebuie editat pentru a arăta locaţia serverului analitic
(ICAS)Cognos TM1 aplicaţia server, de exemplu, http://machinename.com:9510)
v O aplicaţie Cognos TM1 care este implementată din Cognos Cognos TM1 Performance
Modeler şi cu drepturile alocate.

Procedură
1. Asiguraţi-vă că instanţa Cognos TM1 a Cognos Configuration este setată să indice ca
valid serverul Cognos BI.
2. Dacă doriţi să aveţi notificările fluxului de lucru trimise pe mail pe lângă notificările care
sunt trimise către Inbox-ul utilizatorului Cognos Connection, asiguraţi-vă că un server de
e-mail este configurat în cadrul instanţei Cognos BI a Cognos Configuration:
3. Introduceţi acest tag în fisşierul pmpsvc_config.xml pentruCognos TM1 Serverul de
aplicaţii:
<service>
<notifications emailProvider="HTS"/>
</service>

Din motive de publicare, codul următor ar putea fi împărţit pe linii. Nu ar trebui să
împărţiţi aceste linii când le introduceţi.
Capitolul 2. Iniţiere în Cognos TM1 Applications
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pmpsvc_config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="pmpsvc_config.xsd">
<fpm_service>
<config class="com.ibm.cognos.pmpsvc.PMPSVCConfig"/>
<service name="PMPService">
<method name="setClients" sessionOptional="true"/>
</service>
</fpm_service>
<service>
<!-- Uncomment the line below to change the location of the
planning service application files -->
<!--appdef path="Location of
planning service application files" /-->
</service>
<service>
<notifications emailProvider="HTS">
</notifications>
</service>
<clients>
<client id="thinClient" type="html-new" uri=
"http://VYORPERFMODTEST.ent.ad.cognos.com/TM1Web/contributor.aspx">
<name>
<localeText default="true" locale="en_US" text="TM1 Application Web"/>
</name>
</client>
<client id="desktopClient" type="cognos-rcp"
uri="servlet/CogrcpServlet?applicationId=CognosInsight">
<name>
<localeText default="true" locale="en_US" text="Cognos Insight - Connected"/>
</name>
</client>
<client id="distributedClient" type="cognos-rcp" uri="servlet/CogrcpServlet">
<name>
<localeText default="true" locale="en_US" text="Cognos Insight - Distributed"/>
</name>
</client>
</clients>
</pmpsvc_config>

4. Reporniţi serverul de aplicaţiiCognos TM1 .
5. Pentru a vedea setările de notificare, utilizaţi Cognos Cognos TM1 Performance Modeler
pentru aplicaţie.
Setările de notificare sunt afişate după lista de setări. În mod implicit, notificările sunt
configurate pentru acţiunile de flux de lucru Trimitere şi Respingere.

Citirea notificărilor
Puteţi citi notificări prin Inbox-ul care poate fi accesat din Cognos Connection şi din Cognos
TM1 Applications portal.

Procedură
1. Din bara de unelte a portalului Cognos TM1 Applications, faceţi clic pe pictograma
"Inbox-ul meu".
2. Din Cognos Connection, Inbox-ul poate fi găsit în meniul derulant “Opţiuni zona mea”.

Modificarea notificărilor
Procedură
1. Pentru a modifica setările de notificare, mai întâi faceţi clic pe rândul Notificări din
fişierul Proprietăţi, după cum a fost descris în secţiunea precedentă, apoi faceţi clic pe
punctele de suspensie afişate.
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Setările de notificare afişează acţiunile şi valorile curente pentru fiecare tip de notificare.
2. Pentru a activa sau dezactiva notificările sau acţiuni particulare, accesaţi fie Adevărat sau
Fals în coloana Activează notificări.
3. Pentru a modifica destinatarii notificării, sau pentru a strica conţinutul notificărilor, faceţi
clic în rândul relevant pentru coloana Setări avansate ale notificării:
4. În acest dialog puteţi modifica destinatarii şi construi diferite texte Subiect şi Corp, şi
puteţi folosi parametrii prezenţi în conţinutul notificare.
5. Reimplementaţi Aplicaţia pentru ca modificările aduse setărilor notificării să fie efective.
De reţinut: Sursele de autentificare cum ar fi Active Directory sau LDAP vor avea cel
mai probabil câmpurile adresă populate automat. Este posibilă folosirea unei surse de
autentificare, cum ar fi NTLM, care nu are câmp de e-mail nativ, şi adăugarea adresei de
e-mail din preferinţele utilizatorului în Cognos Connection.
Utilizatorii fără adrese de e-mail primesc în continuare notificări, prin Inbox.

Modificarea limbii pentru notificări
Puteţi modifica limba utilizată pentru notificări prin identificarea limbii şi a textului tradus în
pagina Proprietate aplicaţii.

Procedură
1. În Pagina Aplicaţii Cognos TM1 , selectaţi Aplicaţia de utilizat.
2. Faceţi clic pe pictograma Proprietăţi.
3. Faceţi clic pe acţiunea flux de lucru pe care doriţi s-o utilizaţi. Doar acţiunile care pot
utiliza notificări sunt disponibile.
4. În fila Notificări, puteţi modifica setările de limbă, subiectul şi textul notificărilor, astfel
încât notificarea să utilizeze textul tradus.
Important: Nu modificaţi şi nu înlăturaţi tagurile metadatelor, cum ar fi <Current
Owner> sau <Application Link>. Nu traduceţi aceste taguri.

Adăugarea comentariilor la Cognos TM1 Applications
Comentariile se referă la adnotări şi documente ataşate pentru a furniza detalii şi fundal
bugetului dumneavoastră şi prezentărilor de plan.
Puteţi adăuga comentarii la nivel de nod şi celule unei aplicaţii IBM Cognos TM1 .
Modelatorul de aplicaţii poate configura ca parametrii comentariului să restricţioneze tipul şi
mărimea fişierelor care pot fi ataşate unei aplicaţii.
Administratorii pot de asemenea să şteargă comentariile care sunt bazate pe aplicaţii,
utilizator sau date.

Procedură
1. Deschideţi un flux de lucru în portalul Cognos TM1 Applications.
2. Faceţi clic pe săgeata orientată în jos pentru a popula panoul cu lista de recenzie a
comentariului. Dacă nodul are deja adnotări sau comentarii, ele sunt listate în ordinea
intrării.
3. Pentru a ataşa un fişier, faceţi clic pe butonul Ataşament, pentru a căuta fişierul de ataşat.
Când tipul unui fişier sau mărimea fişierelor pe care le ataşaţi sunt restricţionate, nu puteţi
ataşa respectivele tipuri de fişiere.
Capitolul 2. Iniţiere în Cognos TM1 Applications
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Adăugarea comentariilor la nivel de celulă
Un mic triunghi roşu în colţul unei celule indică faptul că celula are un comentariu ataşat la
ea.

Procedură
1. Deschideţi aplicaţia.
2. Faceţi clic dreapta pe fluxul de lucru şi apoi faceţi clic pe clientul pe care doriţi să-l
utilizaţi.
3. Faceţi clic dreapta pe celula pe care doriţi s-o adnotaţi şi apoi faceţi clic pe Comentariu
sau, dacă celula are deja comentarii, faceţi clic pe Răsfoire toate comentariile.
4. Introduceţi textul pentru comentariu. Dacă doriţi să adăugaţi un fişier ca ataşament, faceţi
clic pe Ataşare şi răsfoiţi pentru a selecta fişierul de utilizat. Pentru instrucţiuni despre
cum să configuraţi comentariul fluxului de lucru al aplicaţiei, consultaţi Ghidul Cognos
TM1 Performance Modeler.

Ştergerea comentariilor
Puteţi identifica comentariile de epurat utilizând o diversitate de criterii. Puteţi epura
comentarii pentru mai multe aplicaţii în acelaşi timp. Trebuie să fiţi un administrator pentru a
epura comentarii.

Procedură
1. În portalul Cognos TM1 Applications, faceţi clic pe caseta de selecţie a aplicaţiilor pentru
care vreţi să înlăturaţi comentariile. Dacă selectaţi mai multe aplicaţii, singurul criteriu
disponibil este date "Created by". Doar utilizatorii curenţi sunt disponibili în câmpul
Utilizator. Pentru a epura comentarii ale utilizatorilor depăşiţi, utilizaţi filtrarea bazată pe
Creat de sau nod.
.
2. Faceţi clic pe pictograma Mentenanţă comentariu
3. Specificaţi comentariul de şters utilizând selecţiile Creat înainte, Pentru nod şi Creat
de. Puteţi alege de asemenea să ştergeţi comentarii sau ataşamente sau doar ataşamentele.
nodurile şi utilizatorii pentru această aplicaţie sunt disponibile pe meniul derulant.

Figura 1. Întreţinere comentariu
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Adăugarea mai multor criterii este tratată ca o operaţie de adăugare. Astfel că în exemplul
din figură, doar comentariul care a fost creat înainte de 2/18/2014 şi era în nodul Europe
şi a fost creat de Admin este epurat.
4. Când aveţi comentariul corect identificat, faceţi clic pe OK.
Notă: Nu puteţi epura comentarii utilizând interfaţa de linie de comandă.

Gestionarea aplicaţiilor în TM1 Performance Modeler
Puteţi gestiona multe aspecte ale unei aplicaţii făcând dublu clic pe numele aplicaţiei în fila
TM1 Performance Modeler Application Design.
Pentru a vedea o privire generală a aplicaţiei şi pentru a seta diferite proprietăţi, deschideţi fila
Proiectare aplicaţie în Cognos TM1 Performance Modeler. Se afişează următoarea informaţie:

Setările Cognos Configuration
Aceste setări TM1 Applications pot fi găsite în Cognos Configuration pentru serverul de
aplicaţii TM1.
Timeout sesiune (min)
Timpul după care, dacă nu există activitate, serverul TM1 se deconectează. Valoarea
implicită este de 60 de minute.
Forţare căi calificate
Dacă este setată la Adevărat, un nume maşină furnizat ca şi Gazdă administrator
devine un nume de domeniu complet calificat. Când este setată la Fals, se foloseşte
doar numele maşinii. Implicit este lăsat gol pentru nicio notificare.
Furnizor de notificări
v DLS (Delivery Service): Dacă este configurat un server de e-mail, e-mail-urile
sunt trimise, dar nu se afişează nicio notificare în Cognos Inbox.
v HTS (Human Task Service): Notificările sunt trimise către Cognos Inbox şi sunt
trimise şi e-mail-urile, dacă este configurat un server de e-mail.

Capitolul 2. Iniţiere în Cognos TM1 Applications
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Activare Business Viewpoint
Adevărat înseamnă că Business Viewpoint poate interacţiona cu această instalare.
Fals previne interacţionarea cu Business Viewpoint.
Nume folder Cognos Connection
Specificaţi numele folderului Cognos Connection care conţine hiper legături către
TM1 Applications implementat. Valoarea imp licită esteIBM Cognos TM1
Application - My Applications
Dispecer URITM1 Application Service
URI-ul folosit pentru servlet-ul dispecer, de exemplu http://localhost:9510/
pmpsvc/dispatcher/servlet
ID utilizator şi parolă
ID utilizator şi parolă folosite pentru autentificare.
Clienţi TM1
Următoarele cinci articole configurează clienţi TM1
URI de furnizare
Specifică un URI pentru a fi folosit pentru a seta manual locaţiile msi.
Permitere instalări furnizare
Adevărat permite clienţilor fără clienţii instalaţi să îi furnizeze şi instaleze de la
portalul TM1 Applications. Fals blochează utilizatorii de la a furniza şi instala
actualizări.
Permitere actualizare furnizare
Adevărat permite actualizări care sunt instalate pe TM1 Application Server, cum ar fi
o versiune de pachet de corecţii care este furnizată clienţilor când se conectează
utilizatorii data următoare. Fals previne furnizarea de actualizări.
Activare publicare din Cognos Insight
Adevărat pernite unui utilizator cu drepturi de administrare să publice de la Cognos
Insight. Fals împiedică operaţia de publicare pentru toţi utilizatorii.
Frecvenţă ping Cognos Insight (secunde)
Determină frecvenţa cu care Cognos Insight verifică conectivitatea la serverul de
aplicaţiiTM1. Dacă Cognos Insight nu primeşte răspuns în mod Distribuit, este pus
în mod implicit în mod Offline. Valoarea implicită este de 30 de secunde.
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Capitolul 3. Lucrul cu date
Adăugarea sau editarea datelor în clientul web vă permite să trimiteţi informaţii la depozitul
dumneavoastră de date. Pentru a modifica datele, administratorul sistemului dumneavoastră
trebuie să vă permită accesul.
Datele pe care le puteţi edita au un fundal alb. Datele numai-citire au un fundal gri. Dacă nu
sunteţi posesorul curent, datele se deschid într-o vizualizare numai-citire. Dacă doriţi să
adăugaţi sau să editaţi date, faceţi clic pe Preluare deţinere
Puteţi edita datele numai dacă au un flux de lucru Disponibil
Pictogramele indică starea fluxului de lucru.

.
sau Rezervat

.

Disponibilitatea posesiei pentru un anumit nod poate fi modificată în funcţie de modul de
deschidere al nodului părinte. De exemplu, colaboratorii şi recenzenţii care deschid nodul
părinte în IBM Cognos Insight nu pot deţine nodul. Vedeţi Ghidul IBM Cognos TM1
Performance Modeler şi Ghidurile IBM Cognos Insight pentru detalii asupra posesiei şi
nodurilor.
pentru a elibera datele, astfel
După preluarea proprietăţii, utilizaţi pictograma Eliberare
încât să le poată utiliza alte persoane. În Cognos TM1 Application Web, trebuie să lansaţi
toate nodurile de la nivelul la care aţi luat deţinerea şi puteţi elibera deţinerea doar la nodurile
la care aţi luat-o. De exemplu, dacă aţi preluat deţinerea nodului New England şi apoi decideţi
că doriţi să lansaţi un nod copil cum ar fi Massachusetts în mod individual, mai întâi trebuie
să eliberaţi deţinerea nodului New England, apoi să preluaţi deţinerea nodului Massachusetts
pentru a putea lansa doar nodul Massachusetts. Veţi putea apoi să eliberaţi deţinerea nodului
Massachusetts şi să preluaţi din nou nodul New England.
Dacă încercaţi să preluaţi deţinerea unui nod care este deţinut de alt utilizator, sistemul vă
afişează un mesaj de avertizare şi oferă utilizatorului posibilitatea de a anula încercarea de
preluare a deţinerii. Administratorul poate configura pmpsvc_config.xml în trei moduri pentru
a controla dacă un utilizator care e pe punctul de a prelua deţinerea unui nod primeşte un
mesaj de avertizare şi posibilitatea de a anula:
Niciodată
Utilizatorii nu sunt informaţi dacă preluarea deţinerii ar duce la pierderea posesiei de
către alţi utilizatori.
Activ

Utilizatorul care încearcă să preia deţinerea primeşte un mesaj de avertizare că există
alţi utilizatori activi în clientul web Cognos TM1 Application Web pe acel nod.
Utilizatorul poate decide să anuleze acţiunea de a preluare a deţinerii sau poate
continua preluarea deţinerii fără să ţină cont de utilizatorii activi din nod.

Întotdeauna
Utilizatorul care încearcă să preia deţinerea primeşte un mesaj de avertizare dacă
există posesori activi sau inactivi ai nodului. Utilizatorul poate decide să anuleze
acţiunea de preluare a deţinerii sau poate continua preluarea deţinerii indiferent de
utilizatorii activi sau inactivi ai nodului.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Părţile spaţiului de lucru
Spaţiul de lucru este alcătuit din mai multe părţi componente.
Spaţiul de lucru conţine următoarele:
v File
O filă separată reprezintă fiecare vizualizare din aplicaţie.
v Bara de dimensiune
Zona barei de unelte care indică dimensiunile de rând, coloană şi context.
v Dimensiuni
Fiecare dimensiune se afişează ca o colecţie de date înrudite, cum ar fi produse sau date.
v Grila
Zona unde puteţi adăuga sau edita datele la intersecţia unei coloane cu un rând.
v Mânere de apucare
O zonă specifică unde puteţi apuca o dimensiune sau o filă pentru a o muta pe grilă.

File
O filă este o colecţie de dimensiuni şi acest lucru reprezintă o vizualizare. Fiecare filă conţine
de obicei o dimensiune specifică, care nu este comună altor file.
De obicei, această dimensiune defineşte funcţia filei. Totuşi, filele partajează de asemenea
dimensiuni comune, cum ar fi luni, versiuni de buget şi diviziuni care sunt utilizate pentru a
filtra grila.

Dimensiuni
Dimensiunile definesc grila filei, formând rândurile, coloanele şi contextul. O dimensiune este
o listă de articole înrudite care deseori includ calcule.
Dimensiunile pot include liste de departamente, produse, clienţi, luni şi articole de linie de
bilanţ de profit sau pierderi.
Toate dimensiunile dintr-o filă determină informaţiile arătate în grilă. În timp ce dimensiunile
din rânduri sau coloane afişează toate articolele în listele lor, dimensiunile de context filtrează
grila pentru a afişa doar informaţiile pentru articolul activ.

Dimensiunile rând şi coloană
Dimensiunile rând şi coloană sunt arătate pe Bara de dimensiuni.
Când este plasată o dimensiune într-un rând sau o coloană, este afişat fiecare dintre
elementele sale listă ca un antet şi este creată o celulă pentru fiecare intersecţie de rând şi
coloană.

Dispunerea de bază
Dispunerea de bază are o dimensiune rând şi una coloană pe bara de dimensiuni.
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Dispunerea imbricată
Imbricarea dimensiunilor de pe rânduri sau coloane creşte cantitatea de date vizibile pe grilă
şi vă permite să vizualizaţi informaţii cu un caracter mai specific. De exemplu, următoarea
grilă are două dimensiuni imbricate pe rânduri.

Notă: Fiecare articol de dimensiune părinte al unui rând sau al unei coloane imbricate
conţine articole de dimensiune copil repetate. Fiecare dimensiune adăugată la un rând sau
coloană multiplică numărul de rânduri sau coloane cu numărul de articole din dimensiunea
imbricată.

Dimensiunile de context
Dimensiunile de context nu apar pe rânduri sau coloane, ci filtrează contextul grilei. În timp
ce dimensiunile de rând şi coloană afişează toate articolele lor listă în grilă, dimensiunile de
context limitează articolele din grilă, afişând numai informaţiile înrudite cu articolul activ din
dimensiune.
Este posibil să existe mai multe dimensiuni de context, fiecare dimensiune de context filtrând
informaţiile din grilă în mod cumulativ. Puteţi să modificaţi contextul grilei prin modificarea
dimensiunilor de context pe Bara de dimensiuni.
Dacă se utilizează numai rânduri şi coloane pentru a găsi anumite date, poate scădea
lizibilitatea. De asemenea, lizibilitatea poate fi limitată şi dacă se utilizează numai dimensiuni
Capitolul 3. Lucrul cu date
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de context pentru a vizualiza date generale. Prin imbricarea dimensiunilor şi filtrarea
contextului puteţi să faceţi navigarea grilei şi a intrărilor de date mai uşoară.

Utilizarea barei de unelte
Butoanele barei de unelte IBM Cognos TM1 Application Web furnizează scurtături la
comenzile utilizate în mod obişnuit.
Următorul tabel descrie fiecare buton din bara de unelte.
Pictogramă

Nume buton

Descriere

Preluare deţinere

Pentru a face modificări la date, trebuie mai
întâi să preluaţi posesia.

Eliberarea deţinerii

După preluarea deţinerii, eliberarea deţinerii
permite altor utilizatori să acceseze datele.

Lansare

Lansarea datelor le face publice, blochează
nodul pentru alte modificări şi promovează
contribuţia la recenzent.

Lansare copii frunză

Lansează toate nodurile frunză la care aveţi
drepturile corespunzătoare pentru nodul
consolidat curent.

Respingere

Ca recenzent, puteţi respinge o contribuţie
lansată.

Comitere

Comiterea datelor le face publice, dar nu le
blochează pentru modificări suplimentare.

Export

Exportă datele în următoarele formate:
Feliere la Excel - Exportă date şi formule
(funcţii SUBNM şi DBRW) la o nouă foaie de
calcul Excel. Foaia de calcul menţine o
conexiune cu serverul. Pentru a felia la Excel
trebuie să aveţi Microsoft Excel instalat pe
serverul web.
Instantaneu la Excel - Exportă datele la o nouă
foaie de calcul Excel, excluzând formulele
(funcţii SUBNM şi DBRW). Foaia de calcul nu
menţine o conexiune cu serverul.
Export la PDF - Exportă datele la un fişier
PDF. Trebuie să instalaţi o imprimantă
PostScript pentru ca opţiunea Export to PDF să
funcţioneze. Pentru detalii, vedeţi Ghidul de
instalare.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi
Capitolul 6, “Exportul datelor”, la pagina 49.

Copiere
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Copiază datele pentru a le duplica în alte celule.

Pictogramă

Nume buton

Descriere

Lipire

Lipirea datelor copiate în celule.

Resetare

Resetează datele sau dispunerea. Puteţi salva
sau ignora orice modificări pe care le faceţi la
date sau dispunere. Orice modificări faceţi sunt
păstrate data următoare când deschideţi Cognos
TM1 Application Web.
Resetare vizualizare: Resetare vizualizare
curentă, Resetare toate vizualizările, Resetare
file, Resetare vizualizări şi file
Resetare date

Anulare acţiune

Anulează ultima modificare a datelor. Ţineţi
minte că multe acţiuni de modificare a datelor
pot avea un efect dincolo de celulele care sunt
vizibile. Valorile consolidate, valorile calculate
de reguli, celulele incluse în răspândirea datelor
sau chiar celulele din diferite vizualizări pot
toate fi modificate ca rezultat al realizării unei
schimbări de valoare de date într-o celulă. Când
anulaţi aceste acţiuni, toate valorile în efect se
modifică de asemenea, chiar în celulele care nu
sunt vizibile pe ecranul dumneavoastră activ.

Refacere

După ce a fost anulată o modificare a datelor,
puteţi restaura modificarea.

Interschimbare rânduri şi
coloane

Schimbă între ele rândurile şi coloanele pentru
a avea dimensiunea pe rând schimbată cu
dimensiunea pe coloană.

Suprimare valori zero

Există două opţiuni pentru Suprimare zerouri:
Suprimare zerouri pe rânduri
Suprimare zerouri pe coloane

Vizualizare grilă

Afişează datele într-un format grilă.

Vizualizare diagramă şi grilă

Afişează datele în ambele formate, grilă şi
diagramă.

Vizualizare diagramă

Afişează datele într-un format diagramă.

Capitolul 3. Lucrul cu date
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Pictogramă

Nume buton

Descriere

Proprietăţi diagramă

Afişează opţiunile meniului de Proprietăţi
diagramă:
Tip diagramă
Paleta de culori
Comutare legendă diagramă
Comutare vizualizare 3D
Proprietăţi diagramă

Recalculare

Actualizează şi recalculează datele din
vizualizare. Modificările datelor nu sunt comise
la server până când datele nu sunt comise sau
lansate.

Sandbox

Creaţi sandbox-uri pentru a lucra cu date în
diferite versiuni.

Navigarea prin pagini
Navigarea prin pagini vă permite să vă mutaţi dintr-o parte în alta a unei vizualizări de cub
mari.
Bara de unelte Paginare conţine butoane de navigare şi un indicator de pagină. În vizualizarea
cubului, porţiunea vizibilă a grilei este prima din cele şapte pagini.

Următoarea tabelă conţine butoanele şi indicatorul de pe bara de unelte Paginare, cu
descrierile lor.
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Buton sau
indicator

Nume

Descriere

Afişare pagini

Afişează caseta de dialog TM1 Vizualizare Dispunere
Pagină cu o dispunere a tuturor paginilor. Faceţi clic pe
o pagină şi apoi faceţi clic pe Deplasare la pagină
pentru a naviga la o anumită pagină. De exemplu, faceţi
clic pe Pagina 4 şi apoi faceţi clic pe Deplasare la
pagină pentru a naviga la pagina 4.

Pagina anterioară
(Rânduri)

Afişează pagina anterioară a rândurilor.

Pagina următoare
(Rânduri)

Afişează pagina următoare a rândurilor.

Pagina următoare
(Coloane)

Afişează pagina următoare a coloanelor.

Pagina anterioară
(Coloane)

Afişează pagina anterioară a coloanelor.

Indicator de pagină

Afişează pagina curentă şi numărul total al paginilor de
celule din vizualizare.

Editarea şi înlocuirea datelor
Puteţi edita datele în celulele frunză, cu condiţia să aveţi drept de scriere pentru acele celule.
Celulele frunză apar cu un fundal alb.

Procedură
1. Editaţi o valoare într-o celulă albă într-unul din următoarele moduri.
v Înlocuire valoare - Apăsaţi pe o valoare într-o celulă albă şi celula devine evidenţiată,
indicând că este în modul de Editare. Puteţi înlocui apoi valoarea existentă din celulă
prin suprascriere.
v Editare valoare - Faceţi dublu clic pe o valoare dintr-o celulă albă şi celula devine
mărginită cu fundal alb şi cursor intermitent. Puteţi acum edita selectiv valoarea
existentă prin utilizarea tastelor săgeţi stânga şi dreapta de pe tastatură pentru a
poziţiona cursorul în cadrul valorii. Puteţi de asemenea să utilizaţi tastele Backspace şi
Delete pentru a înlătura numerele singure din valoare.
2. După introducerea unui nou număr, apăsaţi Enter. Grila se împrospătează pentru a afişa
noua dată, toate datele noi şi nesalvate se afişează cu albastru.
Dacă introduceţi sau modificaţi date şi faceţi clic pe altă celulă, grila nu se împrospătează
şi datele modificate se afişează cu verde.

Copierea şi lipirea datelor
Comenzile Copiere copiază o valoare sau o operaţie în alte locaţii şi coloane dintr-o singură
filă.
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Comenzile Copiere se aplică numai celulelor de acelaşi tip cu celula originală. Aceste
comenzi se aplică numai grilei curente. Ele se aplică celulelor breakback (de distribuire), dar
nu şi dimensiunilor imbricate, ascunse sau restrânse.
Puteţi combina comenzile de copiere şi introducere a datelor, dar nu le utilizaţi cu comanda
Creştere.
Următorul tabel listează comenzile rapide de copiere.
Comandă

Descriere

Acţiune

>

Copiază la dreapta

Exemplu: 5>
Copiază numărul 5 la dreapta
Exemplu: inc6>
Măreşte rândul cu 6% pentru fiecare valoare de la
dreapta

<

Copiază la stânga

Exemplu: add15<
Adaugă 15 la fiecare valoare din rândul de la
stânga

<>

Copiază la stânga şi dreapta
de-a lungul întregului rând

Exemplu: <>5
Copiază numărul 5 la stânga şi dreapta de-a
lungul rândului

|^

Copiază sus şi jos într-o
coloană

Exemplu: |^5
Copiază numărul 5 sus şi jos într-o coloană

|

Copiază jos

Exemplu: 3|
Copiază numărul 3 în josul coloanei

^

Copiază sus

Exemplu: hold^
Menţine valorile celulei în susul coloanei
Exemplu: 2>^
Copiază numărul 2 la dreapta şi în susul coloanei

Comenzi rapide pentru introducerea datelor
Tastarea unei comenzi de intrare date într-o celulă realizează o acţiune pe valoarea celulei.
Comenzile de intrare date sunt procesate când apăsaţi Enter. Aceste comenzi se aplică doar la
grila curentă.
Aceste comenzi nu sunt sensibile la majuscule.
Puteţi utiliza comenzi de-a lungul a două dimensiuni, dar nu de-a lungul paginilor.
Următorul tabel listează comenzile rapide de intrare date.
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Comandă

Descriere

Acţiune

K

Introduce valoarea în mii.

Exemplu: 5K
Introduce 5,000

M

Introduce valoarea în milioane.

Exemplu: 10M
Introduce 10,000,000

Add, +

Adaugă un număr la valoarea celulei.

Exemplu: Add50
Adaugă 50 la valoarea celulei

Subtract, Sub, ~

Scade un număr din valoarea celulei.

Exemplu: sub8

Important: Un semn minus (-) nu este
Scade 8 din valoarea celulei
permis pentru scădere pentru că indică un
număr negativ.
Percent, per

Multiplică valoarea celulei printr-un
număr adăugat ca procent.

Exemplu: per5
Rezultă 5% din valoarea iniţială a
celulei

Increase, Inc

Incrementează valoarea celulei printr-un
număr adăugat ca procent.

Decrease, Dec

Decrementează valoarea celulei printr-un
număr adăugat ca procent.

Exemplu: decrease6
Decrementează valoarea celulei cu
6%

GR

Măreşte celulele cu un procent.

Exemplu: GR>150:10
Măreşte valoarea cu 10 procente
începând cu valoarea de 150.

Hold, Hol, H, HC

Reţine valoarea celulei la calcule
break-back. HC reţine nivelul consolidat.

Release, Rel, RH,
RC

Eliberează celulele reţinute.

RA

Eliberează toate celulele reţinute.

Utilizarea scurtăturilor pentru diferiţi clienţi
În clientul IBM Cognos TM1 Application Web sunt disponibile taste de scurtătură.
Tabelul următor prezintă tastele de scurtătură disponibile în clientul IBM Cognos TM1
Application Web şi în Cognos TM1. Reţineţi că nu toate scurtăturile disponibile în IBM
Cognos Business Intelligence Planning Contributor sunt de asemenea disponibile în Cognos
TM1. Vedeţi de asemenea notele de la sfârşitul tabelului pentru informaţii importante despre
utilizarea cheilor scurtătură.
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Cognos Application Web

Cognos TM1

Add10

P+10

Sub10

P~10

Increase10

P%+10

Decrease10

P%~10

Percent10

P%10

Add10> sau >Add10

R+>10

Sub10> sau >Sub10

R~>10

Increase10> sau >Increase10

P%+>10

Decrease10> sau <Decrease10

P%~>10

Percent10> sau >Percent10

P%>10

>10

R>10

10>

R>10

>10K

R>10000

>10M

R>10000000

10Grow100Compound>

GR>10:100

10Grow100Linear>

GR>10:100

10Gro100Com>

GR>10:100

10Gro100Lin>

GR>10:100

10G100C>

GR>10:100

10G100L>

GR>10:100

10Grow100>

GR>10:100

1K

1000 (Numărul care se termină în K este multiplicat cu
1000 la client şi returnat la server)

1M

1000000 (Numărul terminat în M este multiplicat cu
1000000 la client şi returnat la server)

v Când este introdusă o scurtătură cum ar fi 10K, numerele sunt înmulţite cu 1000 sau
1000000 la client şi apoi scurtătura este convertită în codul de distribuire echivalent.
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v Codurile de distribuire Cognos TM1 nu pot fi utilizate în combinaţie cu scurtăturile Cognos
Business Intelligence Planning Contributor. De exemplu. P%Add10 sau RPAdd10 nu
sunt permise. De asemenea, scurtăturile Cognos Planning Contributor nu pot fi folosite în
combinaţie cu scurtăturile Cognos TM1 . De exemplu, Add10Sub20 este o intrare
invalidă.
v Scurtăturile Cognos Business Intelligence Planning Contributor pentru înmulţire, împărţire,
ridicare la putere şi resetare nu sunt disponibile în TM1.
v Toate comenzile Grow (creştere), fie compuse sau liniare, sunt convertite în comenzi
Cognos TM1 de cod de distribuire GR. Comanda GR poate să facă doar o creştere liniară
v Direcţia calculului poate fi introdusă la începutul sau sfârşitul scurtăturii. Şirurile scurtătură
cu direcţia în mijloc sunt invalide. De exemplu, Add10> or >Add10 sunt corecte, dar
Add>10 sau Add1>0 sunt invalide.
v Codurile de scurtătură nu sunt sensibile la majuscule. De exemplu, add10, Add10, sau
aDD10 produc acelaşi rezultat.

Utilizarea distribuirii datelor
Puteţi utiliza distribuirea datelor pentru a introduce sau a edita date numerice folosind o
metodă de distribuire predefinită, numită metodă de distribuire a datelor.
De exemplu, puteţi distribui egal o valoare de-a lungul unui interval de celule sau să
incrementaţi toate valorile dintr-un interval de celule cu un procent. Pentru detalii privind
metodele de distribuire a datelor, consultaţi “Utilizarea distribuirii datelor” în Ghidul
utilizatorului IBM Cognos TM1 .

Procedură
1. Pentru a distribui date, faceţi clic-dreapta pe o celulă şi clic pe Distribuire date.
2. Din meniul Distribuire, selectaţi orice metodă de distribuire a datelor.
Notă: TM1 Web salvează valorile de distribuire pe server. Nu trebuie să lansaţi datele
după ce TM1 Web finalizează distribuirea.

Aplicarea unei distribuiri de date pe mai multe noduri frunză de
la un nod consolidat
Când sunteţi proprietarul unui nod consolidat şi al nodurilor frunză înrudite, puteţi utiliza
distribuirea datelor de la nivelul nodului consolidat pentru a actualiza valorile celulelor în mai
multe noduri frunză, fără a fi necesar să deschideţi şi să editaţi separat fiecare nod frunză.
Noile valori sunt aplicate proporţional numai nodurilor frunză subiacente la care aveţi
drepturi. Celulele din nodurile frunză la care nu aveţi drepturi nu sunt actualizate.
De exemplu, dacă aveţi drepturi de deţinere la ierarhia pentru nodurile America de Nord,
SUA şi Canada, puteţi realiza o distribuire a datelor pe o celulă consolidată din nodul
America de Nord şi noile valori vor fi aplicate celulelor înrudite din nodurile frunză SUA şi
Canada.

Procedură
1. Deschideţi un nod consolidat în grila de date.
2. Faceţi clic dreapta pe o celulă consolidată şi apăsaţi pe Distribuire date.
3. Din listă, selectaţi o metodă de distribuire a datelor.
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Excluderea celulelor din distribuirea de date
Puteţi aplica o reţinere pe celule pentru a preveni acele celule să fie afectate de distribuirea
datelor. Puteţi încă edita celulele reţinute.
Reţinerile se aplică numai utilizatorului care a iniţiat caracteristica; alţi utilizatori pot edita
celulele reţinute.

Aplicarea unei reţineri la o singură celulă sau un interval
Puteţi aplica o reţinere la o singură celulă sau la un interval.

Procedură
1. Selectaţi celula sau intervalul.
2. Faceţi clic dreapta pe celulă sau interval.
3. Faceţi clic pe Reţineri, Reţinere frunze.

Rezultate
Fiecare celulă reţinută afişează un triunghi roşu în colţul stânga jos ca indicaţie vizuală că aţi
aplicat o reţinere pe acea celulă sau interval. Când vă delogaţi, toate reţinerile sunt eliberate.

Eliberarea unei reţineri pe o singură celulă sau un interval
Puteţi elibera o reţinere pe o singură celulă sau interval.

Procedură
1. Selectaţi celula sau intervalul de celule.
2. Faceţi clic dreapta pe celulă sau interval.
3. Faceţi clic pe Reţineri, Eliberare reţineri frunză.

Rezultate
Celulele eliberate pot accepta valori de la operaţii de distribuire date.
Notă: Pentru a elibera toate reţinerile pe care le-aţi aplicat tuturor cuburilor, faceţi clic
dreapta pe orice celulă din orice cub, apoi faceţi clic pe Reţineri, Eliberare toate reţinerile.

Excluderea consolidărilor din distribuirea de date
Puteţi reţine valoarea unei constante de consolidare în timp ce ajustaţi valorile frunzei de
bază. De exemplu, aţi putea dori să reţineţi o valoare constantă în timp ce schimbaţi valorile
frunzelor pentru a realiza o analiză what-if (ce-ar fi dacă).
Când aplicaţi o reţinere şi o modificare consolidării şi modificaţi valoarea elementelor sale
frunză, distribuţia proporţională este aplicată valorilor frunză rămase, astfel încât valoarea
consolidării rămâne nemodificată.

Aplicarea unei reţineri de consolidare la o singură celulă sau un
interval
Puteţi aplica o reţinere de consolidare la o singură celulă sau la un interval.

Procedură
1. Selectaţi celula sau intervalul.
2. Faceţi clic dreapta pe celulă sau interval.
3. Faceţi clic pe Reţineri, Reţinere consolidare.
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Rezultate
Fiecare consolidare reţinută afişează un triunghi roşu în colţul stânga jos ca indicator vizual al
aplicării unei reţineri pe acea celulă sau interval. Când vă delogaţi, toate reţinerile sunt
eliberate.

Eliberarea unei reţineri de consolidare pe o singură celulă sau un
interval
Puteţi elibera o reţinere de consolidare pe o singură celulă sau interval.

Procedură
1. Selectaţi celula sau intervalul de celule.
2. Faceţi clic dreapta pe celulă sau interval.
3. Faceţi clic pe Reţineri, Eliberare consolidare.

Rezultate
Valoarea consolidată poate acum reflecta orice modificări pe care le faceţi valorilor frunză de
bază.
Notă: Pentru a elibera toate reţinerile pe care le-aţi aplicat tuturor cuburilor, faceţi clic
dreapta pe orice celulă din orice cub, apăsaţi pe Reţineri, Eliberare toate reţinerile.

Filtrarea unui vizualizări de cub
Puteţi filtra date într-o vizualizare de cub care conţine o singură dimensiune rând şi una sau
mai multe dimensiuni coloană.
Atunci când aveţi două sau mai multe dimensiuni de-a lungul coloanelor, puteţi filtra numai
din dimensiunea cea mai interioară, care este dimensiunea cea mai apropiată de grila de
vizualizare.

Procedură
1. Faceţi clic pe elementul coloană care conţine valorile pe care doriţi să le filtraţi.
2. Selectaţi un filtru.
v

Filtru predefinit - Primele 10, Ultimele 10, Primele 10 procente, Ultimele 10
procente. Filtrul este aplicat imediat vizualizării.
v Avansat - Puteţi defini un filtru personalizat setând parametrii de filtru în caseta de
dialog Filtru, aşa cum se descrie în următorii paşi.
3. Selectaţi un tip Filtru.
Tip filtru

Descriere

TopCount

Filtrează vizualizarea să afişeze doar cele mai mari n elemente, unde n
este un număr specificat în opţiunea Valoare.

BottomCount

Filtrează vizualizarea să afişeze doar cele mai mici n elemente, unde n
este un număr specificat în opţiunea Valoare.

TopSum

Filtrează vizualizarea să afişeze doar cele mai mari elemente ale căror
sumă este mai mare sau egală cu n, unde n este un număr specificat în
opţiunea Valoare.
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Tip filtru

Descriere

BottomSum

Filtrează vizualizarea să afişeze doar cele mai mici elemente ale căror
sumă este mai mare sau egală cu n, unde n este un număr specificat în
opţiunea Valoare.

TopPercent

Filtrează vizualizarea să afişeze doar cele mai mari elemente ale căror
sumă este mai mare sau egală cu n, unde n este un procent din totalul
dimensiunii specificat în opţiunea Valoare.

BottomPercent

Filtrează vizualizarea să afişeze doar cele mai mici elemente ale căror
sumă este mai mare sau egală cu n, unde n este un procent din totalul
dimensiunii specificat în opţiunea Valoare.

4. Introduceţi o valoare numerică în caseta Valoare.
5. Selectaţi o ordine de Sortare pentru a afişa elementele dimensiunii din Vizualizatorul cub
în ordine crescătoare sau descrescătoare.
6. Faceţi clic pe OK.

Rezultate
Este afişată o mică pictogramă pâlnie lângă elementul coloană pentru care aţi creat un filtru.
Notă: Pentru a înlătura un filtru, apăsaţi pe elementul de coloană pentru care aţi creat filtrul
şi apăsaţi pe Înlăturare filtru.

Drill through la date detaliate
IBM Cognos TM1 Application Web furnizează aptitudini drill-through care vă permit să
faceţi clic pe o celulă din grilă şi să faceţi drill-through la dte detaliate, care furnizează
informaţii suplimentare sau context pentru celulă.
Datele detaliate sunt de obicei extrase dintr-o bază de date relaţională sau o vizualizare cub.
Când creaţi o parte dintr-o vizualizare, orice opţiuni de drill-through disponibile în
vizualizarea sursă sunt de asemenea disponibile în secţiune.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe celula pentru care doriţi să vizualizaţi datele detaliate.
2. Faceţi clic pe Drill.
Dacă celula este asociată cu o singură sursă de date detaliate, datele se deschid într-o nouă
fereastră.
Dacă celula este asociată cu două sau mai multe surse de date detaliate, o listă de surse de
date este afişată. Selectaţi sursa pe care doriţi să o vizualizaţi şi faceţi clic pe OK.
Când datele detaliate rezidă într-un cub, o nouă instanţă a vizualizatorului cub se
deschide, afişând datele detaliate.

Utilizarea sandbox-urilor
Sandbox-urile vă permit să lucraţi cu datele în diferite versiuni, permiţându-vă să adăugaţi sau
să le modificaţi pentru a vedea rezultatele asupra bugetului. Modificările pe care le faceţi
într-un sandbox nu sunt făcute publice până când nu faceţi comiterea, puteţi continua să
lucraţi cu datele până când sunteţi satisfăcut de rezultat.
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Când lansaţi un sandbox, acel sandbox devine cel implicit. Administratorul dumneavoastră
poate avea sandbox-uri dezactivate pentru aplicaţia dumneavoastră.
Puteţi avea sandbox-uri multiple pentru a lucra cu scenarii diferite şi vizualiza rezultate
diferite ale datelor. Dacă lucraţi cu mai multe sandbox-uri, trebuie să lansaţi din IBM Cognos
TM1 Application Web, nu puteţi lansa din pagina Cognos TM1 Workflow.

Procedură
1. Creaţi un nou sandbox prin efectuarea unui clic pe săgeata jos de lângă butonul sandbox şi
faceţi clic pe Creare sandbox.
2. Faceţi clic pe Creare nou pentru a face un nou sandbox sau pe Copiere din sandbox
existent pentru a utiliza un sandbox pe care l-aţi creat deja ca bază pentru un nou
sandbox. Tastaţi un nume şi faceţi clic pe OK.
3. Selectaţi sandbox-ul pe care doriţi să-l utilizaţi din meniul derulant.
Pentru a lansa un sandbox, selectaţi sandbox-ul din meniul derulant şi apăsaţi butonul de
din bara de unelte.
lansare
4. Pentru a şterge un sandbox, faceţi clic pe săgeata jos de lângă butonul sandbox şi faceţi
clic pe Ştergere sandbox.

Utilizarea Cognos TM1 Application Web şi a altor interfeţe într-o singură
aplicaţie
IBM Cognos TM1 Applications stochează introducerea de date a unui utilizator într-o zonă
desemnată a Spaţiului lor de lucru personal, până când este comisă în modelul de bază sau
este resetată (golită).
La utilizarea altor interfeţe TM1 în timp ce sunteţi în Mod rescriere spaţiu de lucru personal,
introducerea de date este stocată într-o zonă desemnată a Spaţiului de lucru personal al
utilizatorului până când este comis la modelul de bază sau resetat. Datele necomise din orice
interfaţă pot prezenta probleme pentru utilizatorii care aşteaptă o vizualizare consistentă de
date de-a lungul Cognos TM1 Application Web şi alte interfeţe Cognos TM1.
Când utilizaţi TM1 Application Web şi altă interfaţă TM1 (Microsoft Excel, Cube Viewer,
TM1 Web) pe o singură TM1 Application se aplică regulile următoare:
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Mod rescriere

Interfaţă

30

Date necomise (se
afişează cu albastru)

Introducerea de date
făcută poate fi văzută în
toate interfeţele TM1.
Notă: Sandbox-urile
create de Cognos TM1
Application Web se
afişează în lista de
sandbox-uri ca
[<sandbox
name>]_[<approval
hierarchy dimension
name>].[<approval
hierarchy selected
element parent
name^selected element
name>]_[<Application
Web application>]

Introducerea de date
făcută în Cognos TM1
Application Web poate
fi vizualizătă în alte
interfeţe dacă v-a fost
alocată Capabilitate
sandbox. Vedeţi nota de
mai jos.
Notă: Sandbox-urile
create de Cognos TM1
Application Web se
afişează în lista de
sandbox-uri ca
[<sandbox
name>]_[<approval
hierarchy dimension
name>].[<approval
hierarchy selected
element parent
name^selected element
name>]_[<Application
Web application>]

Alte interfeţe Cognos
TM1
Notă: Sandbox-urile
create de Cognos TM1
Application Web se
afişează în lista de
sandbox-uri ca
[<sandbox
name>]_[<approval
hierarchy dimension
name>].[<approval
hierarchy selected
element parent
name^selected element
name>]_[<Application
Web application>]

Introducerea de date
făcută aici poate fi
văzută în toate
interfeţele TM1.
Notă: Sandbox-urile
create de Cognos TM1
Application Web se
afişează în lista de
sandbox-uri ca
[<sandbox
name>]_[<approval
hierarchy dimension
name>].[<approval
hierarchy selected
element parent
name^selected element
name>]_[<Application
Web application>]

Introducerea de date nu
poate fi vizualizată de
Cognos TM1
Application Web.

Cognos TM1
Application Web
Notă: Sandbox-urile
create de Cognos TM1
Application Web se
afişează în lista de
sandbox-uri ca
[<sandbox
name>]_[<approval
hierarchy dimension
name>].[<approval
hierarchy selected
element parent
name^selected element
name>]_[<Application
Web application>]

Modul de rescriere
direct nu este disponibil
în Cognos TM1
Application Web.

Modul de rescriere
direct nu este disponibil
în Cognos TM1
Application Web.

Spaţiu de lucru personal Cognos TM1
Application Web
Notă: Sandbox-urile
create de Cognos TM1
Application Web se
afişează în lista de
sandbox-uri ca
[<sandbox
name>]_[<approval
hierarchy dimension
name>].[<approval
hierarchy selected
element parent
name^selected element
name>]_[<Application
Web application>]

Direct

Date comise
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Mod rescriere

Date necomise (se
afişează cu albastru)

Interfaţă

Date comise

Alte interfeţe Cognos
TM1

Toate introducerile de
Toate introducerile de
date pot fi vizualizate în date pot fi vizualizate în
alte interfeţe.
alte interfeţe.

Foile Web în Cognos TM1 Applications
Puteţi folosi foile Web ca un obiect disponibil în IBM Cognos TM1 Applications.
Pentru a face foaie disponibilă la un Cognos TM1 Applications, adăugaţi-o la lista de obiecte
în Cognos TM1 Performance Modeler. Paginile Web oferă flexibilitate suplimentară de
formatare şi oferă butoane de acţiune pentru a rula diferite vizualizări sau pentru a lansa
procesele TurboIntegrator.
Odată ce pagina Web este listată în panoul Obiecte, trageţi-o în nodul Vizualizări al aplicaţiei
afişate în panoul de proiectare.
Odată ce aţi identificat foaia Web de folosit, validaţi şi reimplementaţi aplicaţia, astfel încât să
folosească foaia Web.
Cognos Insight nu poate folosi pagini Web. Dacă încercaţi să validaţi sau să implementaţi în
Cognos Insight, aplicaţia nu va fi implementată.
După ce este adăugată o foaie Web, apare în aplicaţie ca o filă nouă cu numele său alocat.
Până preluaţi deţinerea, orice buton de acţiune din foaia Web este gri sau indisponibil.
Procesele IBM Cognos TM1 TurboIntegrator pot fi rulate folosind butoane de acţiune de pe
foile Web. Asiguraţi-vă că aţi luat în considerare efectele unui proces TurboIntegrator care
rulează, înainte de a-l include ca parte a unei pagini Web.
Securitatea definită de ierarhia de aprobare este urmată de o foaie Web implementată ca parte
a Cognos TM1 Application.

Capitolul 3. Lucrul cu date
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Aveţi flexibilitatea de a aranja grila şi organizarea datelor după nevoile dumneavoastră. Puteţi
lucra cu multe file la un moment dat sau puteţi îngheţa coloanele sau rândurile pentru o
derulare mai uşoară într-o anumită filă.
Puteţi de asemenea modifica amplasarea filelor, sortarea datelor şi suprimarea zerourilor.
Următoarea dată când deschideţi aceeaşi aplicaţie, setările dumneavoastră sunt reţinute.

Lucrul cu file
Puteţi muta şi reordona filele.
Dacă aveţi mai multe file care se pot potrivi în fereastră, filele ascunse apar în zona de control
şi afişează de asemenea
pentru file ascunse. Această zonă este indicată de un semn tresă
numărul de file ascunse. Când faceţi clic pe tresă puteţi selecta o filă pentru vizualizare.
Dacă aveţi mai multe file detaşate care au aceleaşi dimensiuni de context, puteţi să vizualizaţi
doar membrii partajaţi ai acelei dimensiuni. Membrii unici ai dimensiunilor de context nu pot
fi arătaţi până când filele nu sunt returnate.

Încercaţi singur - Detaşarea unei file
Doriţi să vedeţi impactul unei călătorii de afaceri planificate asupra cheltuielilor generale ale
companiei.
Pentru a realiza aceasta, trebuie să detaşaţi fila Corporate Expenses, numită şi cub de
raportare, pentru a vedea filele Travel Cost şi Corporate Expenses împreună.

Procedură
1. Trageţi fila Corporate Expenses până când vedeţi zona de plasare evidenţiată şi o
săgeată ce indică plasarea filei.
Acum filele sunt afişate vertical.
2. Faceţi clic pe fila Travel Cost pentru a o activa.
3. Adăugaţi datele şi apăsaţi Enter pentru a comite datele în fila Travel Cost. Veţi vedea
datele actualizate în fila Corporate Expenses.
4. Pentru a pune la loc fila detaşată, trageţi fila în cealaltă zonă de file. Fila sursă revine în
zona de file. Puteţi de asemenea inversa vizualizarea selectând Resetare file din meniul
Resetare de pe bara de unelte.

Stivuirea dimensiunilor
Puteţi stivui şi reorganiza vizualizările pentru a modifica modul în care sunt afişate.
Puteţi reseta grila prin efectuarea unui clic pe săgeata în jos de lângă butonul Resetare şi
făcând clic pe Resetare vizualizare. Pentru a reseta datele înapoi la salvarea anterioară, faceţi
clic pe Resetare date. Puteţi trage şi plasa vizualizările din bara de dimensiune în alte zone
ale barei de dimensiune sau pe grilă şi să le organizaţi pe rânduri sau coloane pentru a crea
dispunerea de grilă dorită. Reţineţi că o vizualizare persistă în memorie doar atât cât
vizualizarea browser care o organizează rămâne neschimbată. Dacă memoria cache a
browser-ului este golită, vizualizarea nu mai persistă.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014

33

Încercaţi singur - Stivuirea unei dimensiuni
Doriţi să vedeţi diferenţele între versiunile de buget pentru costul livrărilor şi să comparaţi
bugetele cu costurile pentru anii anteriori. Veţi face aceasta prin stivuirea dimensiunii
versiunilor cu dimensiunea costului de livrare pe rânduri.

Procedură
1. În fila Supply Costs, faceţi clic şi trageţi dimensiunea 5 Versions din secţiunea de
context a barei de dimensiuni pe axa de rând. Când vedeţi axa de rând subliniată pentru a
indica zona de plasare, eliberaţi butonul mouse-ului şi dimensiunea este stivuită pe
rânduri.
Puteţi vedea acum fiecare tip de livrare cu prognozele pentru buget versiunea 1 şi 2 şi
efectivele pentru ultimii 2 ani.
2. Puteţi muta dimensiunile pe rânduri sau coloane înapoi în bara de dimensiuni prin
selectarea dimensiunii pe mânerul de apucare şi tragerea ei pe bară.

Înlocuirea dimensiunilor
Puteţi înlocui dimensiunile pe o axă prin tragerea şi plasarea unei dimensiuni alternative
de-asupra celeilalte dimensiuni.
De exemplu, puteţi trage o dimensiune din coloană prin efectuarea clic pe mânerul de apucare
al dimensiunii şi mutarea ei de-asupra unei dimensiuni de pe rând. Când vedeţi zona de
plasare înlocuire, eliberaţi dimensiunea.
rândurile şi coloanele pentru a vedea datele într-un mod
Sugestie: Puteţi interschimba
diferit. De exemplu, dacă lunile sunt pe rânduri şi campaniile de marketing pe coloane, puteţi
interschimba rândurile şi coloanele pentru a vedea mai uşor costurile campaniei în timp.

Încercaţi singur - Înlocuirea dimensiunilor
Doriţi să vedeţi tipurile individuale de marketing pentru fiecare campanie. Pentru a face
aceasta, puteţi interschimba dimensiunea Marketing cu dimensiunea Campaigns pe rânduri.

Procedură
1. Pe fila Marketing, selectaţi şi apucaţi mânerul dimensiunii Campaign 1 din context.
2. Trageţi dimensiunea deasupra dimensiunii 1 Marketing pe rânduri. Când vedeţi rândurile
subliniate, eliberaţi dimensiunea Campaign 1. Dimensiunea sursă înlocuieşte acum
dimensiunea ţintă pe rânduri.

Editarea subseturilor
Unealta Editor subset vă permite să definiţi un subset pentru orice dimensiune pentru a limita
numărul de elemente utilizate pe un rând.
O dimensiune poate avea mii de elemente. Este puţin probabil, totuşi, ca orice vizualizare să
necesite toate elementele din toate dimensiunile. În majoritatea cazurilor, trebuie să limitaţi
elementele utilizate într-o vizualizare la cele care sunt necesare pentru o analiza specifică a
datelor dumneavoastră.
Pentru rezultate mai bune, limitaţi numărul de elemente care apar ca elemente titlu. Astfel,
dacă vizualizaţi datele pe conexiuni Internet mai încete, datele dumneavoastră se vor afişa mai
eficient.
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Procedură
Faceţi clic pe săgeata în jos de lângă o dimensiune pe rând sau coloană. Se deschide Editor
subset.
Pentru a deschide Editor subset pentru o dimensiune de context, apăsaţi pe săgeata în jos în
dimensiune şi faceţi clic pe butonul Editor subset

.

Construirea unui subset simplu
Utilizaţi modul simplu al Editorului subset pentru a modifica elementele dintr-un subset şi
pentru a vizualiza acele elemente imediat.

Procedură
1. Apăsaţi pe Deschidere editor subset
de lângă orice dimensiune.
Editorul subset simplu se deschide.
Următoarele butoane sunt disponibile în Editorul subset.
Buton

Nume

Poziţie

Toate subseturile Afişează toate elementele din dimensiune.
Lista tuturor elementelor dintr-o
dimensiune este cunoscută ca Toate
subseturile.
Păstrare elemente Afişează doar elementele pe care le
selectate
selectaţi şi înlătură toate celelalte
elemente din subsetul curent. Totuşi,
elementele înlăturate există încă în
dimensiune.
Ştergere
elemente
selectate

Înlătură elementele pe care le-aţi selectat
din subsetul curent.

Găsire în subset

Vă dă posibilitatea de a căuta elemente în
subsetul curent pe baza textului căutat pe
care îl introduceţi.

Subset

Afişează o listă a subseturilor şi afişează
subsetul pe care îl selectaţi cu elementele
acelui subset.

2. În lista Subset, faceţi una din următoarele:
v Selectaţi un subset cu nume.
pentru a vedea toate elementele din dimensiune.
v Apăsaţi pe Toate subseturile
Elementele care sunt membre ale subsetului selectat sunt afişate.
.
3. Selectaţi unul sau mai multe elemente şi apăsaţi pe Păstrare elemente selectate
Elementele pe care le selectaţi rămân în listă, toate celelalte elemente sunt înlăturate.
4. Selectaţi unul sau mai multe elemente şi apăsaţi pe Ştergere elemente selectate
pentru a înlătura elemente din listă.

Capitolul 4. Gestionarea modificărilor grilei
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5. Pentru a căuta elemente în subsetul curent, apăsaţi pe Găsire în subset
şi tastaţi-vă
fraza de căutare. Pentru detalii despre utilizarea Găsire în subset, vedeţi “Găsirea
elementelor” la pagina 41.
6. Faceţi clic pe OK.

Rezultate
Vizualizarea este actualizată pentru a include doar elementele pe care le-aţi selectat în subset.

Afişarea Editor avansat de subset
Dacă doriţi să realizaţi operaţii avansate de editare pe un subset, trebuie să utilizaţi Editorul
avansat de subset în locul Editorului simplu de subset.

Procedură
1. Apăsaţi pe Editor subset
de lângă orice dimensiune.
Editorul subset simplu se deschide.
2. Faceţi clic pe Avansat în partea de jos a Editorului de subset simplu.

Rezultate
Editorul avansat de subset conţine două panouri.
v Elemente disponibile (panoul din stânga) - Afişează toate elementele care sunt
disponibile pentru adăugare în subsetul dumneavoastră.
v Subset (panou din dreapta) - Afişează numai membrii reali ai subsetului. Când salvaţi un
subset, doar elementele din panoul Subset sunt salvate la subset.

Utilizarea barei de unelte a Editorului avansat de subset
Operaţiile de editare disponibile în Editorul avansat de subset sunt accesate din butoanele sale
de bară de unelte.
Următoarea tabelă descrie butoanele de bară de unelte Editor subset:
Buton
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Nume

Descriere

Salvare subset

Salvează doar elementele care apar în lista Subset la
subset.

Salvare subset ca

Salvează doar elementele care apar în lista Subset la
subset cu un nume diferit.

Reîncărcare subset

Reîncarcă subsetul original.

Toate subseturile

Afişează toate elementele în dimensiunea părinte.

Decupare, copiere,
lipire

Decupează, copiază şi lipeşte elementele selectate ale
unui subset.

Păstrare elemente
selectate

Păstrează elementele pe care le-aţi selectat pentru
subset.
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Buton

Nume

Descriere

Ştergere elemente
selectate

Înlătură elementele pe care le-aţi selectat din subset.

Filtrare subset

Vă permite să selectaţi un grup de elemente dintr-un
subset care au caracteristici înrudite. Puteţi filtra
elementele în aceste moduri:
v Filtrare după nivel
v Filtrare după atribut
v Filtrare după expresie

Sortare subset

Vă permite să sortaţi un subset în câteva moduri:
v Sortare crescătoare
v Sortare descrescătoare
v Sortare ierarhică
v Sortare după index crescător
v Sortare după index descrescător

Expandare arbore

Expandează arborele în câteva moduri:
v Executaţi drill în josul consolidărilor selectate Expandează consolidarea selectată cu un nivel.
v Expandaţi consolidările selectate - Expandează
consolidările selectate, indicând toţi descendenţii.
v Expandaţi arborele complet - Expandează întreaga
ierarhie, indicând toţi copii tuturor părinţilor.

Restrângere arbore

Restrânge arborele în două moduri:
v Restrângeţi consolidările selectate - Restrânge
consolidarea selectată, ascunzând toţi
descendenţii.
v Restrângeţi arborele total - Restrânge întreaga
ierarhie.

Inserarea părinţilor
elementelor selectate

Inserează părintele elementului selectat imediat
deasupra acelui element în ierarhia arborelui.

Expandare deasupra

Afişează consolidările în josul listei de copii, în
ambele liste Elemente disponibile şi Subset. Copiii
consolidării se expandează deasupra consolidării.

Creare consolidare
personalizată

Vă permite să construiţi elemente consolidate din
mers când lucraţi cu o vizualizare.
Pentru detalii, vedeţi “Crearea consolidărilor
personalizate” la pagina 44.

Găsire în subset

Vă dă posibilitatea de a căuta elemente în subsetul
curent pe baza textului căutat pe care îl introduceţi.

Mutarea elementelor
Puteţi muta elemente din panoul Elemente disponibile în panoul Subset utilizând operaţia
tragere şi plasare.
Capitolul 4. Gestionarea modificărilor grilei
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În acest exemplu, dacă apăsaţi pe Other Revenue în panoul Elemente disponibile, aţi putea
trage elementul până sub Sales în panoul Subset.

Linia de sub elementul Sales indică faptul că elementul Other Revenue va apare sub Sales.

Mutarea consolidărilor
Puteţi muta o consolidare din panoul Elemente disponibile în panoul Subset utilizând operaţia
tragere şi plasare.
Când mutaţi un element consolidat, se vor muta şi copiii consolidării.
Pentru acest exemplu, presupunem că aveţi un element de consolidare numit Revenue.
Dacă selectaţi Revenue şi îl trageţi în panoul Subset, este adăugată o consolidare restrânsă în
panoul Subset.

Dacă expandaţi Revenue în panoul Elemente disponibile şi selectaţi consolidarea şi copii săii,
puteţi trage consolidarea în panoul Subset. Consolidarea expandată este adăugată în panoul
Subset.

În ambele exemple, se adaugă consolidarea Revenue şi copiii săi în lista Subset. Însă starea
consolidării în lista Subset reflectă modul în care este afişată consolidarea. În primul exemplu,
Revenue apare ca o consolidare restrânsă. În cel de-al doilea exemplu, Revenue apare ca o
consolidare expandată şi copiii săi vor fi vizibili.

Păstrarea elementelor
Puteţi reduce lista de elemente din panoul Subset la doar acele elemente pe care doriţi să le
păstraţi în subsetul dumneavoastră.
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În acest caz toate celelalte elemente sunt înlăturate din subset.
Notă: Puteţi reduce dimensiunea listei Elemente disponibile pentru a vă reduce căutarea
pentru elemente de adăugat în subsetul dumneavoastră, dar asta nu are nici un efect asupra
elementelor din lista Subset.

Procedură
1. Selectaţi elementele pe care doriţi să le păstraţi în lista Subset.
.
2. Faceţi clic pe Păstrare elemente selectate
Doar elementele pe care le selectaţi pentru păstrare rămân vizibile în lista Subset.
3. Apăsaţi pe Salvare subset

pentru a salva subsetul.

Ştergerea elementelor
Puteţi înlătura elementele selectate din panoul Subset.

Procedură
1. Selectaţi unul sau mai multe elemente din panoul Subset.
2. Apăsaţi pe Ştergere elemente selectate

.

Rezultate
Elementele selectate sunt înlăturate din panoul Subset. Elementele înlăturate există încă în
dimensiune.
Notă: Pentru a afişa toate elementele subset pe care le-aţi înlăturat, faceţi clic pe Toate
subseturile

.

Filtrarea elementelor
Puteţi filtra elementele fie în panoul Elemente disponibile, fie în panoul Subset.
Utilizaţi aceste opţiuni:
v Filtru după atribut - Afişează numai elementele care se potrivesc unui atribut pe care-l
specificaţi.
v Filtru după nivel - Afişează numai elementele care se potrivesc unui nivel din ierarhia
elementelor.
v

Filtru după expresie - Afişează numai elementele care se potrivesc unui model.

Filtrare după atribut:
Editorul subset vă permite să filtraţi elemente după valoarea atributului.
Procedură
şi apăsaţi pe Filtru după atribut.
1. Apăsaţi pe Filtru subset,
2. În lista Selectaţi atribut, selectaţi un atribut.
3. În lista Selectaţi valoarea de potrivit, selectaţi o valoare.
4. Faceţi clic pe OK.
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Rezultate
Toate elementele subsetului al căror atribut selectat se potriveşte cu această valoare rămân în
lista de elemente. Toate elementele subset ale căror atribute selectate nu se potrivesc cu
valoarea sunt înlăturate din lista de elemente.
Filtrarea după nivel:
Editorul de subseturi vă permite filtrarea elementelor, astfel încât să rămână numai elementele
care aparţin unuia sau mai multor niveluri de ierarhie specificate.
Să luăm în considerare următorul exemplu de ierarhie, cu trei niveluri.
În acest exemplu, începeţi cu subsetul indicat în figură şi apoi eliminaţi toate elementele din
subset cu excepţia celor de la nivelul 1.

Procedură
şi apăsaţi pe Filtru după nivel.
1. Apăsaţi pe Filtru subset
2. Faceţi clic pe un nivel din listă şi faceţi clic pe OK.
De exemplu, dacă aţi filtrat după Nivel 1, următoarele elemente de subset de nivel 1
rămân în lista Subset:
v Revenue
v COS
Filtrare după expresie:
Editorul subset vă permite să filtraţi elementele astfel încât doar elementele ce se potrivesc cu
un model de căutare specificat să rămână.
De exemplu, presupuneţi că aveţi următoarea listă de elemente în panoul Elemente disponibile
sau în panoul Subset.
v Sales
v Other Revenue
v Direct Cost
v
v
v
v
v

Other Costs
Bank Charges
Board of Directors
Employee Relations
Printing

v Seminars and Continuing Ed.
v Taxes and Licenses
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v Office Expense
v Postage
v Rent
Acum presupuneţi că doriţi să reduceţi această listă la acele elemente care conţin cuvântul
'cost'.
Procedură
şi apăsaţi pe Filtru după metacaracter.
1. Apăsaţi pe Filtru subset
2. Introduceţi un model sau caractere alfanumerice în caseta Introducere expresie.
Puteţi utiliza următoarele două metacaractere în caseta Introducere expresie.
v Semn de întrebare (?) - Înlocuitor pentru un singur caracter
v Asterisc (*) - Înlocuitor pentru unul sau mai multe caractere
Pentru a izola toate elementele ale căror nume conţin şirul model cost, tastaţi expresia
’cost’ în caseta de dialog care se deschide.
3. Faceţi clic pe OK.
Rezultate
Lista de elemente este retezată pentru a include doar acele elemente care se potrivesc cu
modelul.

Găsirea elementelor
Puteţi căuta elemente în panoul Elemente disponibile sau panoul Subset utilizând bara de
unelte Găsire în subset.
Această caracteristică realizează o simplă căutare pe text pentru elemente care se potrivesc cu
modelul ortografic pe care l-aţi introdus. Aceasta este în special utilizată când doriţi să căutaţi
un anume element într-o listă mare de elemente.
Notă: Caracteristica Găsire în subset nu suportă metacaractere, cum ar fi semnul întrebării (?)
sau asterisc (*), în textul căutat de dumneavoastră. În schimb, un metacaracter asterisc (*) este
inserat la începutul şi sfârşitul modelului ortografic pe care îl introduceţi, astfel încât să caute
apariţii ale modelului în lista de elemente.
De exemplu, dacă introduceţi modelul ortografic ost, acesta se converteşte la *ost* şi se
găsesc potrivirile Cost şi Boston.

Procedură
1. Apăsaţi pe Găsire în subset
sau apăsaţi CTRL+F.
Se deschide bara de unelte Găsire în subset în Editorul subset.
2. Tastaţi un model ortografic în caseta de căutare.
Un tipar de verificare ortografică poate include unul sau mai multe caractere
alfanumerice, dar nu trebuie să includă metacaractere.
Lista de elemente este căutată pe măsură ce căutaţi un model ortografic.
Capitolul 4. Gestionarea modificărilor grilei
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v Dacă sunt găsite unul sau mai multe elemente care se potrivesc, primul element care se
potriveşte este localizat şi evidenţiat în listă.
v Dacă nu se găseşte un element potrivit, caseta de căutare afişează temporar un fundal
roşu.
Puteţi să porniţi căutarea din orice locaţie din lista de elemente prin apăsarea clic pe un
element din acea secţiune a listei. Căutarea începe din acest nou punct de start când o
continuaţi.
3. Faceţi clic pe Găsire următor sau Găsire anterior pentru a naviga prin elementele listei
când sunt găsite mai multe elemente potrivite.
Puteţi de asemenea utiliza următoarele comenzi de la tastatură pentru a naviga:
v Apăsaţi F3 sau apăsaţi ENTER pentru a găsi următorul element potrivit.
v Apăsaţi SHIFT+F3 sau apăsaţi SHIFT+ENTER pentru a găsi elementul anterior.
Dacă un element potrivit următor sau anterior nu este găsit, caseta de căutarea afişează
temporar un fundal roşu şi căutarea reia ciclu prin listă.
4. Apăsaţi Închidere bară de găsire

pentru a închide bara de unelte Găsire în subset.

Sortarea elementelor
Puteţi sorta toate elementele în panoul Elemente disponibile sau panou Subset.

Procedură
Pentru a sorta elementele subset, apăsaţi pe Sortare subset
sortare.

şi selectaţi o opţiune de

Opţiune sortare

Ordine sortare

Sortare crescătoare

Ordine crescătoare de la A la Z, 0-9.

Sortare descrescătoare

Ordine descrescătoare de la Z la A, 9-0.

Sortare ierarhică

Toţi copii apar sub părinţii lor.

Sortare după index crescător

Index dimensiune, începând de la 1.

Sortare după index descrescător

Index dimensiune, începând de la cel mai mare index din
dimensiune.

Expandarea şi restrângerea consolidărilor
Puteţi expanda o consolidare în Editorul subset pentru a afişa copiii imediaţi sau toţi
descendenţii consolidării.
Puteţi aplica următoarele proceduri elementelor în panoul Elemente disponibile sau în panoul
Subset al Editorului subset.
Expandarea unei consolidări:
Puteţi expanda o consolidare.
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Procedură
1. Selectaţi consolidarea pe care doriţi să o expandaţi.
.
2. Apăsaţi pe Expandare arbore
3. Selectaţi una din următoarele:
v Faceţi clic pe Efectuaţi drill down pe consolidările selectate pentru a vedea copiii
imediaţi ai consolidării. Următoarea figură arată rezultatul operaţiei de drill down în
consolidarea Unitate afaceri totală.

v Faceţi clic pe Expandare consolidări selectate pentru a vedea toţi descendenţii unei
consolidări. Următoarea figură arată rezultatul operaţiei de drill down în consolidarea
Unitate afaceri totală.

v Faceţi clic pe Expandare arbore complet pentru a vedea toţi descendenţii tuturor
părinţilor în ierarhia dimensiunii.
Restrângerea unei consolidări:
Puteţi restrânge consolidările expandate utilizând fie o consolidare selectată sau puteţi închide
toate consolidările expandate din subset.
Procedură
1. Selectaţi consolidările expandate pe care doriţi să le restrângeţi.
.
2. Apăsaţi Restrângere arbore
3. Faceţi clic pe Restrângere consolidări selectate.
Notă: Pentru a închide toate consolidările expandate din subset, faceţi clic pe
Restrângere arbore,

şi apoi faceţi clic pe Restrângere arbore completă.

Inserarea părinţilor
Puteţi insera părintele imediat al elementului selectat direct deasupra elementului din Editorul
subset.
De exemplu, consideraţi următorul exemplu indicând câteva elemente frunză.
Capitolul 4. Gestionarea modificărilor grilei
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Dacă selectaţi toate elementele şi faceţi clic pe Inserare părinţi elemente selectate
,
sunt inseraţi părinţii imediaţi ai tuturor elementelor selectate, după cum se vede în următorul
exemplu.

Crearea consolidărilor personalizate
Când lucraţi cu o vizualizare, puteţi crea consolidări personalizate din subseturi existente sau
din elementele de subset selectate.

Crearea unei consolidări personalizate dintr-un subset existent
Puteţi crea o consolidare personalizată prin inserarea unui subset existent în subsetul curent.
Subsetul existent devine apoi o consolidare personalizată în subsetul curent.

Procedură
1. Deschideţi Editorul subset pentru o dimensiune.
2. În fereastra Editor subset simplu, faceţi clic pe Avansat pentru a deschide Editorul
subset avansat.
3. Definiţi un subset în panoul Subset.
4. Apăsaţi pe Creare consolidare personalizată
subset.

şi apăsaţi pe Creare consolidare din

5. Selectaţi subsetul existent pe care doriţi să îl inseraţi în subsetul curent ca o consolidare
personalizată.
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Subsetul selectat este inserat în subsetul curent ca o consolidare personalizată.
6. Dacă este nevoie, apăsaţi pe Salvare subset
salva subsetul curent.
7. Faceţi clic pe OK.

sau Salvare subset ca

pentru a

Rezultate
Subsetul cu consolidarea personalizată cea nouă se deschide.

Crearea unei consolidări personalizate din elementele selectate
Puteţi crea o consolidare personalizată din elemente selectate în Editor subset.

Procedură
1. Deschideţi Editorul subset pentru o dimensiune.
2. În fereastra Editor subset simplu, faceţi clic pe Avansat pentru a deschide Editorul
subset avansat.
3. În panoul Subset, selectaţi elementele pe care doriţi să le includeţi în consolidarea
personalizată.
4. Faceţi clic pe Creare consolidare personalizată,
consolidare din elemente selectate.

şi apoi clic pe Creare

Aţi creat acum o nouă consolidare personalizată care conţine elementele pe care le-aţi
selectat la pasul 2.
Numele consolidării personalizate }ROLLUP_ # este asignat, unde # începe de la zero şi
creşte cu unu pentru fiecare consolidare personalizată pe care o creaţi în timpul unei
sesiuni de server.
5. Faceţi clic pe OK pentru a vedea noua consolidare personalizată.

Capitolul 4. Gestionarea modificărilor grilei
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Capitolul 5. Lucrul cu diagramele
Această secţiune prezintă modul în care poate fi vizualizată o diagramă în Cognos TM1 Web.

Procedură
1. Deschideţi o vizualizare.
2. Faceţi una din următoarele pentru a vedea un grafic:
v Faceţi clic pe Vizualizare diagramă pentru a vedea datele cubului doar în format
diagramă.
Este afişată o diagramă coloană, tipul implicit de diagramă.
v Faceţi clic pe Vizualizare diagramă şi grilă pentru a vedea datele cubului în formatele
diagramă şi grilă.
Este afişată o grilă în partea de sus şi o diagramă coloană, tipul implicit de diagramă, în
partea de jos.
v Faceţi clic pe Vizualizare grilă pentru a vedea datele cubului doar în formatul grilă.

Schimbarea tipului de diagramă
Puteţi să schimbaţi tipul de diagramă din meniul Proprietăţi diagramă.
Pentru a schimba tipul de diagramă, urmaţi paşii de mai jos.

Procedură
1. În bara de unelte, faceţi clic pe Proprietăţi diagramă > Tip diagramă.
2. Selectaţi unul dintre tipurile de diagramă disponibile, cum ar fi Punct, Linie, Coloană
sau Radială.

Efectuarea unui drill într-o diagramă
Dacă administratorul dumneavoastră a definit procese şi reguli drill-through pentru celulele
cubului reprezentate în diagramă, puteţi efectua drill through pe datele asociate din diagramă.
Pentru detaliile despre crearea proceselor şi a regulilor drill-through, consultaţi Ghidul
dezvoltatorului IBM Cognos TM1.
Dacă o componentă a diagramei este asociată cu o singură sursă de date asociate, datele se
deschid imediat pe o nouă filă Vizualizare. Dacă componenta diagramei este asociată cu surse
multiple de date asociate, sunteţi invitat să selectaţi o singură sursă.
De exemplu, această secţiune ilustrează cum se execută un drill.

Procedură
1. Faceţi clic pe Vizualizare diagramă pentru a afişa diagrama.
2. Faceţi clic dreapta pe o coloană din diagramă şi faceţi clic pe Drill Through.
Dacă celula este legată cu două sau mai multe surse de date asociate, se deschide caseta
de dialog Drill, listând sursele de date asociate cu componenta diagramei.
3. Selectaţi sursa pe care doriţi să o vizualizaţi şi faceţi clic pe Selectare.
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Rezultate
Datele selectate se deschid într-o nouă filă Vizualizare.
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Capitolul 6. Exportul datelor
Puteţi exporta datele la Microsoft Excel pentru a crea rapoarte şi diagrame şi pentru a
manipula datele. Puteţi de asemenea să exportaţi datele într-un fişier text.
Notă: Dacă exportaţi utilizând fie Feliere la Excel fie Instantaneu la Excel şi Microsoft
Excel nu este pe server, nici o diagramă prezentă în grilă nu este exportată în foaia de lucru
rezultantă. Dacă utilizaţi Export la PDF diagrama dumneavoastră se va afişa mai întâi,
urmată de valorile dumneavoastră.

Procedură
1. Apăsaţi pe Export
.
2. Selectaţi un format de exportare pentru raport:
v Feliere la Excel - Documente Excel care reţin o legătură la server prin funcţiile TM1 .
Când deschideţi felia şi vă conectaţi la serverul cu care felia este asociată, felia afişează
valorile cubului curent, cu condiţia să rulaţi Excel cu add-in-ul Perspectives activat.
v

Instantaneu la Excel - Documente Excel care conţin valori numerice ce reflectă
valorile cubului la momentul la care s-a realizat exportul. Pentru că instantaneele nu
păstrează o legătură cu serverul, valorile sunt statice, reprezentând un instantaneu al
valorilor cubului la momentul exportării.
v Export la PDF - Documente PDF care afişează valorile cubului la momentul
exportului.

3.

4.
5.

6.

Se deschide caseta de dialog Export.
Selectaţi numărul de rânduri pe care vreţi să le exportaţi:
v Export rânduri din pagina curentă - Exportă toate rândurile din pagina curentă.
v Export rânduri de la început la pagina curentă - Exportă de la primul rând de pe
prima pagină până la ultimul rând de pe pagina curentă.
v Export toate rândurile din vizualizare - Exportă toate rândurile de pe toate paginile.
Selectaţi dimensiunile titlu pe care doriţi să le includeţi în raport.
Faceţi clic pe OK pentru a crea raportul.
Sunt generate foile raportului şi apare promptul pentru deschiderea sau salvarea
raportului.
Executaţi una dintre următoarele:
v Faceţi clic pe Deschidere pentru a deschide raportul într-o fereastră nouă de browser.
v Faceţi clic pe Salvare pentru a salva raportul pe disc.
Notă: Implicit, la exportarea unui raport felie sau instantaneu în Excel raportul este afişat
într-o fereastră de browser web.
Pentru detalii despre configurarea calculatorului dumneavoastră pentru a deschide
rapoartele în versiunea Excel completă, autonomă, vedeţi site-ul web de suport Microsoft.
În plus, dacă doriţi să folosiţi funcţionalitatea TM1 cu o bucată pe care o exportaţi în
Excel, trebuie să deschideţi bucata în versiunea autonomă de Excel şi să aveţi o versiune
locală de Perspective sau Client instalată pe calculatorul dumneavoastră.
Notă: Dacă apar probleme la exportul fişierelor Excel sau PDF şi utilizaţi un server
WAN (Wide Area Network), ar putea fi necesar să reconfiguraţi setările de securitate din
Internet Explorer. Pentru detalii, consultaţi Ghidul de operaţii IBM Cognos TM1 .
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Capitolul 7. Gestionarea IBM Cognos TM1 Performance
Modeler în portal
Pentru a putea lucra cu aplicaţia IBM Cognos TM1 Performance Modeler implementată, sunt
necesari paşi ulteriori de executat în portal.
În portalul de aplicaţii, toate aplicaţiile sunt vizibile pentru administratori. 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 într-un portal
Aplicaţia IBM Cognos TM1 Performance Modeler trebuie să fie activată înainte ca utilizatorii
să o poată folosi din portalul Applications.

Procedură
1. Deschideţi portalul. Aplicaţiile sunt listate în coloana Nume.
2. Pentru a activa aplicaţia, sub coloana Acţiuni, faceţi clic pe pictograma Activare
aplicaţie.

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

Despre acest task
O aplicaţie trebuie exportată doar la un server care nu are acea aplicaţie sau utilizează 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.
3.
4.
5.

Faceţi clic pe pictograma Export aplicaţie din coloana Acţiuni.
Din caseta de dialog Descărcare fişier, faceţi clic pe Salvare.
Deplasaţi-vă către directorul în care doriţi să salvaţi fişierul de export.
Apăsaţi Salvare.

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

Procedură
1.
2.
3.
4.
5.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014

Deschideţi portalul Applications.
Faceţi clic pe butonul Importare aplicaţie.
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.
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6. 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 din portal
Puteţi reseta toate nodurile din ierarhia de aprobare la starea lor originală după ce aplicaţia a
fost implementată la portalul Applications.

Despre acest task
Resetarea unei aplicaţii înlătură tot progresul făcut în procesul de planificare, aşa că puteţi să
reporniţi procesul de planificare. Resetarea unei aplicaţii nu resetează sau nu ignoră
modificările de date.

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

Setarea aplicaţiilor în portalul Applications
Urmaţi aceşti paşi pentru a seta proprietăţile în portalul Applications.

Procedură
1. Deschideţi portalul Applications.
2. Faceţi clic pe butonul Setare proprietăţi pentru a deschide fereastra Setare proprietăţi.
3. Setaţi proprietăţile aşa cum este descris mai jos:
Setări flux de lucru - Rată de reîmprospătare pagină Flux de lucru
Intervalul, în minute, la care este reîmprospătată pagina fluxului de lucru.
Introduceţi numărul de minute pentru intervalul de reîmprospătare. Valoarea
implicită este de cinci minute.
Text aplicaţie - Limbă
Limba în care rulează aplicaţia.
Selectaţi din meniu oricare din limbile disponibile.
Vizualizări - Nume
Numele aplicaţiei. Acesta este numele care identifică aplicaţia în portalul
Applications şi în alte locaţii.
Puteţi aloca orice nume pentru aplicaţia dumneavoastră, însă există o limită de
200 de caractere pentru numele aplicaţiei.
Ajutor
Această proprietate stabileşte textul Instrucţiuni utilizator care apare când
utilizatorii accesează aplicaţia folosind portalul Applications.
Introduceţi textul care va instrui utilizatorii la folosirea aplicaţiei dumneavoastră.
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Nume
Această proprietate stabileşte numele care va fi afişat pe fila vizualizării din
clientul Applications.
Modificaţi această proprietate dacă doriţi ca fila să afişeze altceva decât numele
vizualizării.
Ajutor
Această proprietate setează textul care apare când un utilizator face clic pe
butonul Ajutor când lucrează cu o vizualizare din clientul Applications.
Introduceţi instrucţiuni sau informaţii care ajută utilizatorul la introducerea
datelor în vizualizare.
4. Apăsaţi pe OK.

Setarea opţiunilor de configurare Cognos TM1 Applications
Puteţi configura opţiuni care determină ce server găzduieşte aplicaţiile dumneavoastră şi ce
clienţi pot fi rulaţi cu aplicaţiile dumneavoastră.

Procedură
1. Faceţi clic pe pictograma Administrare aplicaţie din Applications Portal.
2. Pentru a adăuga un sever nou care să găzduiască aplicaţii suplimentare, faceţi clic pe
Adăugare în secţiunea Nume server.
a. Specificaţi Gazda administrativă pentru noul server.
b. Selectaţi un nume de server din lista de servere disponibile.
c. Apăsaţi pe OK.
Puteţi face clic pe Dezactivare/Activare pentru a activa sau dezactiva serverul.
3. Pentru a edita un server existent, selectaţi serverul din lista Nume de servere, apoi faceţi
clic pe Editare.
a. Modificaţi Admin Host sau Nume server după nevoie.
b. Apăsaţi pe OK.
4. Pentru a şterge un server existent, selectaţi serverul din lista Nume de servere, apoi faceţi
clic pe Ştergere.
5. Pentru a adăuga un client nou, faceţi clic pe Adăugare în secţiunea Clienţi.
a. Introduceţi un ID pentru client.
b. Selectaţi un Tip de client. Un client se poate deschide fie în Fereastra curentă, fie
într-o Fereastră nouă sau poate fi Furnizat.
c. Selectaţi Limba în care rulează clientul.
d. Introduceţi un Nume pentru client.
6. Pentru a edita un client existent, selectaţi clientul din lista Clienţi, apoi faceţi clic pe
Editare.
a. Modificaţi proprietăţile clientului după cum este necesar.
b. Apăsaţi pe OK.
7. Pentru a şterge un client existent, selectaţi clientul din lista Clienţi, apoi faceţi clic pe
Ştergere.

Gestionarea joburilor în TM1 Applications
Puteţi monitoriza implementarea, salvarea iniţială a drepturilor, şi importul unei aplicaţii care
poate dura mult timp în portalul TM1 Applications şi să procesaţi aceste joburi în fundal.
Capitolul 7. Gestionarea IBM Cognos TM1 Performance Modeler în portal
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Despre acest task
Această caracteristică blochează de asemenea administratorii să declanşeze oricare dintre
aceste acţiuni dacă rulează deja vreo aplicaţie construită sin acelaşi server TM1 fundamental.
Orice încearcă să se conecteze la o aplicaţie în timp ce aceste procese se finalizează este
blocat şi aplicaţia afişează o pictogramă de ocupat. De asemenea alte pictograme de activitate
nu sunt disponibile în timpul acestui tip de proces. Timpul de aşteptare şi numărul maxim de
fire de execuţie poate fi configurat utilizând parametrii deployment MaxThreads şi
deployment MaxWaitTime din fişierul pmpsvc_config.xml.

Procedură
1. În portalul TM1 Applications, faceţi clic pe pictograma Gestionare joburi
. Este
afişată caseta de dialog Gestionare joburi cu orice joburi care sunt procesate curent.

Figura 2. Gestionare joburi

2. Faceţi clic pe Reîmprospătare
care rulează momentan.

pentru a vă asigura că sunt afişate toate joburile

. Faceţi clic pe
3. Pentru a reduce joburile afişate, faceţi clic pe pictograma Filtrare
pictograma Definire filtru pentru a identifica criteriile de utilizat la reducerea afişării.

Figura 3. Definire filtru

Utilizaţi reducerea la fiecare câmp pentru a identifica tipul de job pe care vreţi să îl vedeţi
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Figura 4. Filtrare câmpuri

.
4. Utilizaţi semnul plus

pentru a adăuga alt set de criterii.

5. Dacă un job rulează momentan, îl puteţi selecta şi utiliza pictograma de ştergere
pentru a şterge jobul.

Gestionarea drepturilor pentru aplicaţie
După ce a fost implementată o aplicaţie, trebuie să definiţi drepturile pentru toate grupurile de
utilizatori care vreţi să aibă acces la aplicaţie.
Pentru o aplicaţie cu o ierarhie de aprobare, fiecare nod din ierarhia de aprobare are drepturi
atribuite grupurilor de utilizatori care există pe serverul ce găzduieşte aplicaţia. Drepturile pe
care puteţi să le alocaţi determină acţiunile care pot fi realizate de către membrii unui grup de
utilizatori.
Pentru aplicaţiile fără o ierarhie de aprobare, puteţi aloca un grup care să aibă acces complet
la aplicaţie. Aplicaţiile centrale pot fi proiectate fie să permită utilizatorilor să ia în
proprietate, fie doar să editeze noduri.

Alocarea drepturilor pentru un aprobator
Într-o aplicaţie tipică, unui aprobator îi este alocat fie dreptul de acces Recenzie, fie
Trimitere pe nodurile de consolidare din ierarhia de aprobare. Ca designer de aplicaţii, luaţi
în considerare următoarele întrebări suplimentare:
v Este necesar ca aprobatorul să vadă toate nivelurile de după consolidarea desemnată?
Dacă da, puteţi controla câte niveluri de ierarhie poate vedea utilizatorul utilizând opţiunile
Adâncime recenzie şi Adâncime vizualizare în fereastra Adăugare drepturi.
v Este necesar ca aprobatorul să editeze nodurile frunză sau doar să le trimită sau să le
respingă?
Dacă da, puteţi permite ca un aprobator 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 descendent ale nodului consolidat. Nodurile descendent includ noduri consolidate şi
noduri de sub nodul consolidat. Cascadarea atribuirilor de drepturi are comportamentul
următor, în funcţie de dreptul de acces pe care-l aplicaţi nodului consolidat iniţial:
Capitolul 7. Gestionarea IBM Cognos TM1 Performance Modeler în portal
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v Drepturile Vizualizare alocate la un nod consolidat sunt de asemenea alocate pentru toate
nodurile descendent.
v Drepturile Recenzie alocate la un nod consolidat setează drepturi Vizualizare pentru
consolidare şi drepturi Trimitere pentru toţi descendenţii.
v Drepturile Trimitere alocate la un nod consolidat setează drepturi Trimitere pentru acea
consolidare şi drepturi Trimitere pentru toţi descendenţii.
Opţiunea Permitere editare recenzent şi opţiunile Adâncime recenzie şi Adâncime
vizualizare din fereastra Adăugare drepturi înlocuiesc cascadarea drepturilor Recenzie şi
Trimitere pe un nod consolidat, după cum urmează:
v Când nu este selectată caseta de bifare Permitere editare recenzent, aplicaţia atribuie
drepturi Vizualizare numai dacă există drepturile Trimitere sau Editare.
v Când setaţi un număr (n) pentru opţiunile Adâncime recenzie şi Adâncime vizualizare,
aplicaţia afişează numai n niveluri din nodul iniţial. Puteţi utiliza aceste opţiuni pentru ca
nodurile de nivel inferior să nu fie afişate pentru managerii de nivel înalt, care trebuie să se
focalizeze pe nivelurile de consolidare superioare.

Alocarea drepturilor pentru un non-aprobator
Pentru a furniza unui utilizator sau contribuitor non-aprobator abilitatea de a realiza editarea
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 din care
utilizatorii pot accesa, edita şi trimite toate nodurile descendent pentru care au drepturi.
Utilizatorii trebuie să ia în proprietate la nivelul nodului consolidat pentru a utiliza abilitatea
de editare de noduri multiple ca să primească acces la toate nodurile frunză înrudite. Ca
designer de aplicaţii, trebuie să luaţi în considerare următoarele întrebări adiţionale:
1. Este necesar ca utilizatorul non-aprobator să aibă abilitatea de a actualiza la un moment
mai mult de un nod dat cu Editare multinod?
Dacă da, luaţi în considerare întrebarea 2.
Dacă nu, puteţi să alocaţi aprobatorului drepturi Editare sau Trimitere pentru noduri
frunză individuale.
2. Aprobatorul are nevoie de drepturi Trimitere pentru toate nodurile care raportează la un
nod consolidat părinte?
Dacă da, luaţi în considerare întrebarea 3.
Dacă nu, alocaţi drepturi Trimitere pentru nodurile copil desemnate.
Notă: Când atribuiţi drepturi Trimitere pentru un nod frunză, cubul de securitate TM1
subiacent permite de asemenea acces cu scriere la părintele consolidat al nodurilor frunză.
Aceasta asigură faptul că valorile pot fi distribuite din părintele consolidat pe nodurile
frunză pentru care utilizatorul are drepturi Trimitere.
3. Este utilizatorul non-aprobator responsabil pentru trimiterea nodului consolidat.
Dacă da, alocaţi drepturi Trimitere pentru utilizatorul non-aprobator la nodul consolidat.
Dacă nu, luaţi în considerare întrebarea 4.
4. Este alt utilizator responsabil pentru trimiterea nodului consolidat.
Dacă da, alocaţi drepturi Recenzie pentru utilizatorul non-aprobator la nodul consolidat.

Drepturile de interacţiune şi controlul accesului în TM1
Applications
TM1 Application Server impune diverse reguli operaţionale care determină dacă unui
utilizator îi este permis să vizualizeze sau să editeze date. Aceste reguli determină setul de
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drepturi pentru aplicaţie, dacă un utilizator dat are sau nu drept de proprietate asupra nodului
sau aplicaţiei şi dacă un nod a fost sau nu Lansat.
Există trei "straturi" de bază de control, care sunt utilizate de TM1 Application Server pentru
restricţionarea datelor sau cuburilor pe care le poate accesa un anumit utilizator: Securitate
TM1, Rezervare date şi Suprapunere securitate TM1 Application.
Securitate TM1
Este stratul fundamental.
Rezervare date
Controlează cine poate scrie într-un anumit interval de celule, dar se aplică doar
anumitor utilizatori (nu Grupuri) şi este utilizat pentru a impune conceptul Deţinere.
Vedeţi Utilizarea rezervărilor de date pentru detalii despre utilizarea rezervărilor de
date.
Suprapunere securitate
Acest strat controlează de asemenea cine poate scrie într-un anumit interval de
celule. Însă Suprapunere scuritate, se aplică tuturor utilizatorilor din serverul TM1,
nu doar utilizatorilor cu drepturi la TM1 Application. Suprapunere scuritate este
utilizat pentru a impune conceptul Lansare, pentru a bloca datele.
De reţinut: Rezervare date şi Suprapunere scuritate nu pot acorda niciodată drepturi mai
largi decât permite Securitate TM1: ele pot doar să restrângă şi mai mult accesul unui
utilizator.
Tabelul următor descrie anumite scenarii de impunere a drepturilor.
Tabela 2. Tehnici utilizate pentru a impune logica de flux de lucru TM1 Application Server
Concept

TM1 Server

Explicaţie

Drepturi

Securitate
element şi/sau
celulă

Când administratorul setează drepturi pentru o aplicaţie de aprobare
sau responsabilitate pe ierarhia de aprobare şi dimensiunea de control,
aceste drepturi sunt traduse în securitate de element sau de celulă.
Securitatea de element sau celulă este determinată de configuraţia
aplicaţiei.
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Tabela 2. Tehnici utilizate pentru a impune logica de flux de lucru TM1 Application
Server (continuare)
Concept

TM1 Server

Deţinere

Rezervare date

Explicaţie
Când este utilizat un cub într-o aplicaţie de aprobare sau
responsabilitate, este aplicat cubului modul REQUIREDSHARED de
rezervare date. Acest mod de rezervare date necesită ca un utilizator să
aibă o rezervare de date înainte de a putea scrie în cub. TM1
Application Server acordă o rezervare de date unui utilizator care ia în
proprietate un nod din ierarhia de aprobare sau un set de noduri. O
rezervare de date este specifică unui anumit utilizator, nu unui grup.
Un singur utilizator poate deţine un nod frunză, în orice moment.
Rezervarea de date acordată de TM1 Application Server este scopată
la nodurile relevante din ierarhia de aprobare. Dacă este utilizată o
dimensiune de control, rezervarea de date este scopată la feliile
dimensiunii de control care pot fi editate pentru aplicaţie.
De reţinut: Metoda de rezervare a datelor este setată de TM1
Application Server cu o intrare din cubul de control }CubeProperties
care se aplică întregului cub. Deoarece modul Rezervare date se aplică
întregului cub, deşi TM1 Application este scopat doar la o felie a unui
cub cu dimensiunea de control, este necesară o rezervare de date
pentru a scrie în orice regiune a cubului.
Pentru aplicaţiile centrale, este utilizat modul ALLOWED de
rezervare date. Acest mod vă permite opţional să luaţi în proprietate
dacă vreţi să aveţi drepturi de acces de scriere exclusive pentru toate
celulele din domeniul aplicaţiei. Într-o aplicaţie Centrală, utilizatorii
pot să scrie în mod implicit, fără să ia în proprietate, conform
securităţii TM1 normale.

Lansare

Suprapunere
securitate

Acţiunea de lansre a unui nod se aplică doar aplicaţiilor Aprobare.
Când este lansat un nod, felia de date care este identificată de nodul
Ierarhie aprobare şi Dimensiune control, dacă este utilizată, este
blocată, împiedicând orice introducere de date suplimentară. Această
blocare este realizată cu un cub Suprapunere securitate.

Cum să impuneţi drepturi de securitate într-o aplicaţie
Puteţi seta metoda care este utilizată pentru a determina cum sunt aplicate drepturile la un cub
sau celulă de către o aplicaţie. Acolo modul în care sunt impuse drepturile când o aplicaţie
partajează o ierarhie de aprobare s-a modificat.
Înainte de TM1 versiune 10.2, o ierarhie de aprobare nu putea fi partajată pe o aplicaţie.
Drepturile de a vizualiza sau edita un anumit segment de date au fost impuse cu securitate
element pe ierarhie de aprobare. În TM1 versiunea 10.2, arhitectura a fost modificată astfel
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încât drepturile să fie impuse cu securitate celulă. Această modificare a însemnat că
dimensiunea ierarhiei de aprobare a putut fi utilizată în mai multe aplicaţii. A permis de
asemenea ca mai multe aplicaţii sa fie implementate din acelaşi cub.
Metodă de impunere drepturi este un parametru care determină tehnica utilizată pentru a
impune drepturi.
Pentru a partaja o dimensiune Ierarhie de aprobare pe TM1 Applications, trebuie să utilizaţi
securitatea de celulă pentru a impune drepturi. Cu securitate celulă, este utilizată o
Dimensiune de control pentru a delimita Aplicaţiile. Când este utilizată Securitate celulă,
TM1 Application Server creează cuburi Securitate celulă pentru toate cuburile de date din
Aplicaţia care conţine dimensiunea Ierarhie de aprobare. Dacă cuburile Securitate celulă
există deja, TM1 Application Server extinde dimensionalitatea lor, pentru a se asigura că
includ dimensiunea Ierarhie de aprobare şi Dimensiune control, dacă este utilizată o
dimensiune de control.
Când sunt impuse drepturi cu securitate de element, securitatea de element este populată pe
dimensiunea Ierarhie de aprobare utilizând un proces TurboIntegrator. În acel caz, o
modificare la drepturi nu generează o Reîmprospătare de securitate.
Nu puteţi utiliza o Dimensiune de control dacă este utilizată Securitate element pentru a
impune drepturile.
În TM1 versiunea 10.2.2, puteţi utiliza parametrule Impunere securitate element pe ierarhii
de aprobare pentru a porni Securitate element pentru ierarhii de aprobare. Acest parametru
este o proprietate a tuturor Aplicaţiilor de aprobare sau responsabilitate pentru un server TM1
dat.
De reţinut: Acest parametru nu se aplică aplicaţiilor centrale deoarece aplicaţiile centrale nu
au o Ierarhie de aprobare. TM1 nu impune securitate TM1 suplimentară pentru aplicaţii
centrale.
Impunere securitate element pe ierarhii de aprobare are ca valoare implicită Da atât
pentru mediile noi, cât şi pentru cele cu upgrade.
Pentru a fi sigur că orice utilizator din orice interfaţă non-TM1 Application, de exemplu TM1
Web, Architect sau Cognos Business Intelligence (BI), vede doar elemente dimensiune de
ierarhie de aprobare pentru care au acces, setaţi acest parametru la Da. Reţineţi că utilizatorul
poate avea acces la mai multe aplicaţii. Setarea Da aplică Securitate element oricărei
dimensiuni utilizate ca ierarhie de aprobare.
În ediţiile anterioare 10.2 GA şi 10.2 FP1, securitatea de element nu a fost aplicată
dimensiunii ierarhiei de aprobare. În acest caz, dacă utilizaţi Architect, de exemplu, puteţi
vedea toate elementele Ierarhie de aprobare din editorul de subseturi, deşi puteţi vedea date
doar pentru elementele pentru care aveţi drepturi în TM1 Application.
Dacă sunt impuse drepturi utilizând securitate celulă, atunci Securitate element este aplicată
dimensiunii Ierarhie de aprobare doar dacă opţiunea Impunere securitate element pe
ierarhii de aprobare este setată la Da. Când Impunere securitate element pe ierarhii de
aprobare este da, securitatea de element este aplicată utilizând o regulă care se referă la un
cub de control menţinut de TM1 Application Server. Acest cub conţine logică care calculează
securitatea agregată peste toate Grupurile şi toate Aplicaţiile care utilizează dimensiunea
Ierarhie de aprobare. În acest caz, deoarece Securitate element este condusă utilizând Reguli,
TM1 Application Server trebuie să facă o Reîmprospătare de securitate când Drepturile sunt
actualizate. Această Reîmprospătare de securitate poate dura pentru un server TM1 mare.
Dacă acest timp este prohibitiv, puteţi reveni la utilizarea Securitate element pentru a impune
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59

drepturi, sau comutaţi opţiunea Impunere securitate element pe ierarhii de aprobare la Nu.
Utilizarea unei Dimensiuni de control nu este posibilă dacă Securitate element este utilizată
pentru a impune drepturi.
Când Securitate celulă este utilizată ca Metodă pentru impunere Drepturi, atunci puteţi seta
opţional un parametru adăugat în TM1 versiunea 10.2.2 denumit
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE din cubul }CubeSecurityProperties, pentru
cuburile de date din domeniul Aplicaţiei.
Când CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE este da, Securitate element şi celulă se
comportă astfel încât se aplică cea mai restrictivă. De exemplu, dacă Securitate element
pentru un anumit element este setată la READ pentru un Grup dat şi Securitate celulă pentru o
celulă care face referire la acel element de dimensiune este setată la WRITE, atunci
securitatea se va rezolva la READ. Dacă parametrul
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE este setat la orice valoare diferită de YES, atunci
serverul se comportă cum o făcea în ediţiile anterioare.
Alegerea modului de setare a acestui parametru depinde de dacă vreţi profitaţi de noul
comportament când CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE este setat la da, sau dacă
vreţi să menţineţi comportamentul TM1 Server existent. Dacă aveţi TM1 Applications
construite utilizând TM1 10.1.1 sau anterior care utilizează Securitate celulă, probabil că veţi
dori să reţineţi vechiul comportament, astfel că parametrul
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE nu trebuie să fie alterat. Dacă construiţi Aplicaţii
noi în TM1 10.2.2, doriţi să utilizaţi abilitatea de a partaja dimensiuni Ierarhie de aprobare, şi
vreţi să utilizaţi Securitate element de nivel READ pe anumite dimensiuni, apoi puteţi seta
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE la da pentru a fi respectată Securitate element.
Dacă aveţi deja Aplicaţii livrate în TM1 10.2, este posibil să fi utilizat tehnicile descrise în
IBM Technote 'Element Security and TM1 Applications in TM1 10.2 http://www01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21659499.
Utilizarea parametrului CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE vă va permite să modelaţi
mai uşor câteva dintre scenariile descrise în această notă tehnică.
TM1 Application Server nu accesează CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE şi este
blanc implicit. Acest comportament înseamnă că în TM1 Server, Securitate celulă setată la
WRITE înlocuieşte Securitate element de nivel READ, care este comportamentul utilizat în
ediţiile anterioare. Dacă doriţi să impuneţi drepturi utilizând Securitate celulă, de exemplu,
pentru a partaja Ierarhii de aprobare, şi doriţi de asemenea să utilizaţi Securitate element
setată la READ, atunci setaţi acest parametru la YES pentru cuburile relevante.
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Capitolul 8. 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 folosit pentru a implementa o versiune de automatizare pentru altă maşină
decât serverul de aplicaţii Cognos TM1. Puteţi de asemenea să rulaţi utilitarul din
TurboIntegrator Process ca parte a unei sarcini mai ample.
Utilitarul este instalat ca parte a aplicaţiei Cognos TM1 în install_dir/webapps/pmpsvc/
WEB-INF/tools/app_maintenance.bat
Pentru a afişa o listă de acţiuni care pot fi automatizate împreună cu parametrii necesari,
folosiţi argumentul -h. Pentru o versiune formatată, legaţi ieşirea la un fişier text temporar, de
exemplu app_maintenance_bat -h > automate.txt, Fişierul ajutor conţine toţi parametrii şi
toate sintaxele necesare pentru fiecare acţiune.
Utilitarul poate automatiza următoarele acţiuni:
v Activare/dezactivare aplicaţie
v Implementare aplicaţie
v Import/export/reîmprospătare drepturi
v Logare cu o logare CAM
v Logare cu o parolă criptată
v Logare cu o parolă criptată creată cu TM1crypt.exe
v
v
v
v

Logare pe un fişier
Setarea nivelului de logare la ERROR, DEBUG, INFO, sau OFF
Executarea unei secvenţe de comenzi de la un fişier de comenzi
Împachetare unealta app_maintenance astfel încât să poată fi instalată şi rulată pe o altă
maşină

v Activare/dezactivare server
v Resetare aplicaţie (neinclusă în listarea de steguleţe -h). Resetarea cu acest utilitar înlătură
toate sandbox-urile existente pentru cuburile din aplicaţie. Atunci când resetaţi din portalul
TM1 Applications , apare un prompt pentru a verifica dacă doriţi înlăturarea sanbox-urilor.
Această unealtă necesită un mediu runtime Java™. În mod implicit unealta foloseşte jre în
locaţia obişnuită de instalareTM1. Foloseşte variabilele de mediu JAVA_HOME sau
JRE_HOME.
Pentru a implementa unealta pe altă maşină, trebuie să existe un jre disponibil pe cealaltă
maşină. Variabila Javahome trebuie setată astfel încât unealta să o găsească.
Puteţi de asemenea să implementaţi o versiune a uneltei şi toate executabilele necesare într-o
singură locaţie. În acel moment puteţi importa cu uşurinţă pe altă maşină.
De exemplu, puteţi crea un folder care este numit D:\AppAutomation\utility pe maşina pe
care doriţi să ruleze utilitarul. Pe maşina originală, folosiţi următoarea comandă pentru a
împacheta unealta şi obiectele necesare: app_maintenance,bat - package
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"D:\AppAutomation\utility". Această acţiune creează un fişier comprimat numit
application_maintenance.zip care poate fi mutat pe altă maşină pe care doriţi să rulaţi
automatizarea. Fişierul comprimat include unealta şi obiectele necesare. Extrageţi fişierul
comprimat pe maşina secundară. Asiguraţi-vă că există un mediu runtime Java disponibil pe
maşina secundară şi că este identificat în variabila de mediu javahome or jrehome.
Următoarea sintaxă exemplu care este folosită pentru a dezactiva o aplicaţie numită StorePlan
(spaţiile în sintaxă au doar scop de formatare. Nu ştergeţi aceste linii în comandă):
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 utilizează convenţia de care
aveţi nevoie pentru browser-ul dumneavoastră.
Această comandă foloseşte autentificarea TM1. Într-un mediu de producţie, nu este suficient
de sigură transmiterea numelui de utilizator şi a parolei în text clar. Folosiţi utilitarul
TM1Crypt pentru a coda acreditările administrative necesare şi apoi transmiteţi un fişier de
parolă codat acestui utilitar. Consultaţi "Utilizarea TM1Crypt.exe" în Ghidul de instalare şi de
configurare IBM Cognos TM1 pentru detalii despre codarea autentificării.
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 5. 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 sarcinii este setat pentru utilizarea modului Comitere multiplă, astfel
încât să fie comis procesul TurboIntegrator şi să fie eliberate blocările relevante înainte de a fi
procesat următorul proces TurboIntegrator. Apoi folosiţi unealta de automatizare pentru a
reîmprospăta şi actualiza aplicaţia într-un proces batch peste noapte.
Procesele TurboIntergrator vor executa următoarele acţiuni:
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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 fi
adăugate primele.
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 exemplu prezintă un 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 poate fi planificată să ruleze ca un
proces peste noapte.

Capitolul 8. Automatizarea taskurilor cu utilitarul Cognos TM1 Application Maintenance
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Capitolul 9. Administrarea şi menţinerea IBM Cognos TM1
Performance Modeler
Efectuaţi taskuri administrative şi de mentenanţă în IBM Cognos TM1 Performance Modeler
cum ar fi optimizarea setărilor, gestionarea proceselor şi transferul aplicaţiilor.

Optimizarea consumului de memorie a unui cub.
Optimizaţi consumul de memorie printr-un cub pentru a-i îmbunătăţi performanţele.

Despre acest task
Ar trebui să optimizaţi consumul de memorie al unui cub doar în timp ce se lucrează într-un
mediu de dezvoltare din următoarele motive:
v Resurse semnificative de memorie sunt necesare pentru a optimiza consumul de memorie
al unui cub. În timpul procesului de optimizare, RAM-ul temporar de pe serverul IBM
Cognos TM1 creşte de două ori pentru cubul pe care îl optimizaţi. De exemplu, un cub de
50 MB necesită 100 MB de RAM pentru optimizare.
v Serverul blochează toţi utilizatorii în timpul optimizării.
Notă: Optimizarea consumului de memorie al unui cub nu este acelaşi lucru cu schimbarea
ordinii dimensiunii.

Procedură
1. Faceţi clic pe pictograma Optimizare dimensiuni cub
.
2. Faceţi clic în cutia Ordine nouă.
3. Faceţi clic pe butonul Sus sau Jos pentru a modifica ordinea dimensiunii în listă.
4. Notaţi valoarea Procentaj modificat. Dacă această valoare este negativă, noua ordine a
dimensiunilor consumă mai puţină memorie şi de aceea este mai eficientă.
5. Repetaţi paşii de la 2 la 4 până când obţineţi cea mai eficientă ordonare a dimensiunile.
6. Faceţi clic pe OK.
, şi faceţi clic pe Salvează sau Salvează
7. Faceţi clic pe pictograma Meniu Acţiuni
ca. Cubul este configurat pentru consum optim de memorie.

Gestionarea proceselor
Gestionaţi procesele pentru a crea, modifica şi planifica modul în care sunt importate datele şi
sunt folosite în IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Crearea unui proces
Creează un proces care defineşte o sursă de date de importat, mapări de date şi proceduri
avansate. Puteţi rula în orice moment un proces sau programa un proces să ruleze în orice
moment la intervale definite.
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Procedură
1. În panoul Model design, faceţi clic dreapta pe folderul în care doriţi memorarea
procesului şi apoi faceţi clic pe Nou

> Proces.
2. Introduceţi un nume pentru proces şi faceţi clic pe OK. Folderul se extinde, arătând noile
procese în panoul Model Design. Un vizualizator de procese vă permite să definiţi
procesul.
3. Parcurgeţi paşii pentru “Importul şi maparea dimensiunilor” sau “Importul dintr-o sursă
de date relaţională”, din Ghidul IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Exemplu: Prototip pentru o nouă cerere
În anumite situaţii, cum ar fi un prototip pentru un nou proces, puteţi folosi Importul ghidat
pentru a crea un proces unic care efectuează trei funcţii diferite:
v creează şi actualizează dimensiunile
v creează şi actualizează cuburi
v Încarcă date
Însă într-un mediu obişnuit de producţie veţi separa aceste trei funcţii ca trei procese diferite.
Acest lucru vă conferă mai multă libertate în efectuarea modificărilor sau în efectuarea
întreţinerii. În plus, puteţi crea o sarcină care conţine aceste trei procese. Acest lucru v-ar
permite programarea de reîmprospătări de date regulate. De exemplu, aţi putea planifica ca
sarcina să ruleze 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 prin editarea procedurilor sale sau puteţi planifica procesul ca parte a
unei sarcini.
Puteţi rula procesele în orice moment făcând clic pe sarcină în panoul Model Design şi făcând
clic pe Executare Proces.

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

Când se utilizează editorul de procese
Utilizaţi editorul de procese atunci când doriţi să realizaţi următoarele acţiuni:
v rafinaţi procesul care este generat la rularea Import ghidat
v creaţi un proces numai script
v ocoliţi Import ghidat
v creaţi un proces fără să-l executaţi imediat
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Compararea editorului de procese cu editorul TurboIntegrator
Editorul de proces are o bară de unelte care vă permite multe taskuri de editare utile. De
exemplu, faceţi clic pe pictograma comentare/anulare comentare

pentru a comenta

textul selectat. Sau puteţi face clic pe pictograma de asistenţă pentru conţinut
vedea o listă de funcţii valide.

pentru a

În IBM Cognos TM1 Performance Modeler, scripturile editorului de procese conţin atât un
antet generat, cât şi declaraţii generate. Scripturile TurboIntegrator conţin declaraţii generate,
dar nu şi un antet generat.
Unele comenzi ale editorului de procese nu există în TurboIntegrator. De exemplu, în editorul
de procese puteţi crea conţinut ce poate fi restrâns, prin încadrarea textului cu următoarele
două linii:
#Region region_name
#EndRegion

Următoarele tipuri de date sunt suportate în IBM Cognos TM1 Architect, dar nu şi în Cognos
TM1 Performance Modeler:
v ODBO
v SAP
v Pachete IBM Cognos

Mutarea scripturilor între Cognos TM1 Performance Modeler şi
Cognos TM1 Architect
Scripturile editorului de procese şi scripturile TurboIntegrator au formate asemănătoare, dar
nu sunt complet interschimbabile. Puteţi partaja scripturi între ambele editoare atât timp cât
nu modificaţi mapările. Următorul tabel listează trei scenaţii în care scripturile sunt mutate
între Cognos TM1 Performance Modeler şi IBM Cognos TM1 Architect. Scriptul rămâne
valid în primele două scenarii. Dar în al treilea scenariu, mapările sunt modificate, ceea ce
face ca scriptul să devină invalid.
Scenariu

Validitatea scriptului

Script creat în Cognos TM1 Architect and opened
in Cognos TM1 Performance Modeler.

Valid

Script creat în Cognos TM1 Performance Modeler Valid
şi deschis în Cognos TM1 Architect.
Script creat în Cognos TM1 Performance Modeler, Nu e valid.
modificat în Cognos TM1 Architect, şi redeschis
înCognos TM1 Performance Modeler.

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

Descriere

Cub

Cubul părinte al vizualizării pe care doriţi să o
treceţi cu zero.
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Argument

Descriere

ViewName

Vizualizarea pe care doriţi să o faceţi zero

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

Acest exemplu setează toate punctele datelor din vizualizarea 1st Quarter Actuals la zero.

Editarea procedurilor
Editaţi procedurile pentru a include funcţii de editor de procese şi funcţii de reguli IBM
Cognos TM1 ce extind aptitudinile procesului.
De exemplu, puteţi edita procedura Data să includă declaraţii ce instruiesc procesul să sară
înregistrările ce conţin valori zero sau pentru a scrie înregistrări importate într-un fişier extern.

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

Despre acest task
un proces conţine patru proceduri care sunt bazate pe opţiunile pe care le-aţi selectat când a-ţi
specificat sursele de date şi aţi mapat datele. Aceste proceduri sunt listate în tabelul următor.
Procedură

Descriere

Prolog

O serie de declaraţii poate fi executată înainte ca
sursa de date să fie procesată.

Metadata

O serie de declaraţii care actualizează sau creaza
cub, dimensiuni, şi alte structuri de metadate în
timpul procesării.

Data

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

Epilog

O serie de instrucţiuni de executat 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 funcţiilor de reguli TurboIntegrator şi Cognos TM1
disponibile, consultaţi Ghidul de referinţe IBM Cognos TM1.
Când editaţi proceduri, ţineţi cont că fiecare procedură este destinată execuţiei anumitor tipuri
de acţiuni la anumite momente dintr-un proces. În consecinţă, ar trebui să creaţi acţiuni sau
declaraţii ce sunt adecvate pentru procedura respectivă.
Notă: Când tipul sursă pentru un proces este doar script, subfilele Date şi Metadate nu sunt
disponibile.

Procedură
1. Faceţi clic pe fila Avansat.
2. Specificaţi valorile parametrilor:
a. Setaţi param_destroy = 1, dacă doriţi ca procesul să suprascrie un cub şi dimensiuni
existente.
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b. Setaţi param_createIfNotExist = 1, dacă doriţi ca procesul să creeze un cub şi
dimensiuni dacă ele nu există.
3. Faceţi clic pe subfila pentru procedura pe care doriţi s-o editaţi.
4. Intrduceţi declaraţiile dumneavoastră în caseta text, fie înainte de una din aceste linii:
v #****GENERATED STATEMENTS START****
v #****GENERATED HEADER START****
fie după aceste linii:
v #****GENERATED STATEMENTS FINISH****
v #****GENERATED HEADER FINISH****
5. Salvaţi procesul.

Ce se face în continuare
Puteţi efectua următoarele acţiuni:
v Planificaţi procesul
v Rulaţi procesul la orice moment făcând clic pe sarcină în tabloul Design model şi facând
clic pe Executare Proces

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

Despre acest task
O sarcină este un obiect IBM Cognos TM1 care execută unul sau mai multe procese la o
frecvenţă definită de utilizator. O sarcină cuprinde:
v o listă cu procese de executat
v o dată şi oră de executare iniţială a sarcinii
v o frecvenţă de executare a sarcinii

Procedură
1. În panoul Model design, faceţi clic dreapta pe folderul în care doriţi memorarea sarcinii,
> Sarcină.
şi apoi faceţi clic pe New
2. Introduceţi un nume pentru sarcină şi faceţi clic pe OK. Folderul se extinde, arătând
în panoul Design model. Apare un vizualizator de sarcini.
noile sarcini
3. În caseta Disponibile, selectaţi procesele dorite şi faceţi clic pe pictograma cu săgeată
pentru a le muta în caseta Selectate.
4. Folosiţi săgeţile sus şi jos pentru a muta procesele în ordinea în care doriţi să le execute
sarcina.
5. Specificaţi valori parametri selectând un proces în caseta Selectat şi actualizând
valoarea.
6. Specificaţi dacă sarcina va fi executată ca tranzacţie unică sau ca tranzacţii multiple.
Notă: În mod implicit întreaga secvenţă de procese este executată cu o singură
tranzacţie Comitere. Orice blocări primite de primul proces sunt păstrate până ce ultimul
proces este finalizat. Dacă alegeţi opţiunea tranzacţii multiple, fiecare proces este
angajat într-o tranzacţie. Drept urmare blocările sunt păstrate doar pe durata fiecărui
proces, nu pe durata sarcinii.
7. Faceţi clic pe fila Planificare.
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8. În caseta Dată şi oră pornire, specificaţi când va surveni executarea iniţială a sarcinii.
9. Specificaţi intervalul la care este executată sarcina.
10. Selectaţi caseta de bifare Activare sarcină. Această casetă este activată doar dacă sunt
valori introduse în caseta Rulare sarcină la fiecare .
Notă: Dacă doriţi să opriţi sarcina din execuţie pentru o perioadă de timp, lăsaţi caseta
de bifare Activare sarcină neselectată.
11. Salvaţi sarcina

Ce se face în continuare
Puteţi rula sarcinile în orice moment făcând clic pe sarcină în panoul Model Design şi făcând
clic pe Executare sarcină.

70

IBM Cognos TM1 Versiunea 10.2.2: Ghidul Applications

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 care nu sunt incluse în Program sau dreptul de utilizare
stabilit de licenţa cumpărată.
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 aptitudinile 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 pagina Web
“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.
Capturile de ecran ale produselor Microsoft sunt utilizate cu permisiunea acordată de
Microsoft.

Observaţii
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