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Introducere
Acest document este destinat utilizării cu IBM® CognosTM1.
În acest manual se arată cum puteţi să creaţi şi să întreţineţi obiecte pe serverul IBM Cognos
TM1, să administraţi securitatea şi să dezvoltaţi aplicaţii TM1. Ghidul tratează, de asemenea,
aspectele securităţii TM1.

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

Ce este nou pentru Ghidul dezvoltatorului Cognos TM1 versiunea 10.2.2
Ghidul dezvoltatorului Cognos TM1 versiunea 10.2.2 are următoarele caracteristici noi.

Suprapunere securitate
Este disponibil un nivel de securitate pentru modele. Vedeţi Capitolul 11, “Suprapunere
securitate”, la pagina 157.

Obiecte localizate
Puteţi localiza obiecte pe serverul dumneavoastră TM1, pentru ca utilizatorii să poată
vizualiza nume de obiecte în caracteristicile lor locale curente, fără a fi nevoie de vreo
configuraţie ulterioară. Vedeţi Capitolul 4, “Localizarea modelului dumneavoastră”, la pagina
43 în Ghidul IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

API TM1 Web
În plus faţă de utilizarea IBM Cognos TM1 Web ca aplicaţie independetă, o puteţi folosi şi în
propriile aplicaţii web personalizate. Programatorii web şi dezvoltatorii de aplicaţii TM1 pot
folosi interfaţa de programare a aplicaţiei (API) Cognos TM1 Web pentru a încorpora obiecte
TM1 Web în aplicaţii web personalizate, portaluri şi tablouri de bord.
API URL Cognos TM1 Web
API-ul URL furnizează acces la obiecte foaie Web şi CubeViewer folosind un set
special de URL-uri şi parametri. Exemple simple se pot efectua chiar în bara de
adrese a unui browser web. Pentru a crea o soluţie cu API-ul URL, aveţi nevoie de
cunoştinţe HTML şi cunoştinţe opţionale de JavaScript.
Biblioteca JavaScript Cognos TM1 Web
Biblioteca JavaScript permite accesul programat la obiectele TM1 Web, foaie Web şi
CubeViewer, într-un mediu de dezvoltare pagină web combinat, HTML, JavaScript
şi Dojo. Pentru a folosi Biblioteca JavaScript, vă trebuie cunoştinţe HTML,
JavaScript, Dojo şi HTML Document Object Model (DOM).
Vedeţi API TM1 Web .

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Capitolul 2. Introducere în dezvoltarea TM1
Această secţiune furnizează o introducere la conceptul de multidimensionalitate şi descrie
unele responsabilităţi comune ale dezvoltatorilor care utilizează IBM Cognos TM1.

Înţelegerea multidimensionalităţii
Cu IBM CognosTM1, puteţi crea baze de date multidimensionale care furnizează imediat
detalii semnificative managerilor comerciali şi financiari, pe baza unor modele operaţionale
dinamice, complexe.
Pentru a înţelege multidimensionalitatea, consideraţi un exemplu de Vicepreşedinte de vânzări
pentru o companie de retail care vrea să analizeze vânzările de produse de-a lungul unui lanţ
de magazine care operează în Statele Unite şi Canada. Fiecare magazin de retail înregistrează
vânzările de unităţi, vânzările cash şi bonificaţiile pentru produsele de consum durabile.
Vânzările sunt analizate după produs, scenariu (real versus buget), regiune, măsuri (unităţi,
vânzări cash şi bonificaţii) şi după săptămână. Ceea ce am identificat este un model cu cinci
dimensiuni. Dimensiunile identifică cum sunt organizate datele sau cum sunt urmărite tipurile
de date.
În TM1, analiza de vânzări se poate baza pe una sau mai multe structuri multidimensionale
numite cuburi. O colecţie de cuburi formează o bază de date. Fiecare punct de date din cub
este identificat de un element din fiecare dimensiune a cubului; de exemplu, vânzările cash
reale de uscătoare din timpul celei de-a doua săptămâni a lunii ianuarie din magazinul din
Boston. Cuburile TM1 trebuie să conţină cel puţin două şi cel mult 256 de dimensiuni.

Cubul Durables
În următoarea diagramă, fiecare dimensiune din cubul Durables este reprezentată de un
segment de linie vertical. Elementele din dimensiune sunt reprezentate de intervale de unităţi.
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Să presupunem că sunteţi Vicepreşedintele de vânzări şi că trebuie să comparaţi rapid
performanţele produselor şi magazinelor pentru a identifica strategiile câştigătoare şi punctele
slabe. Utilizând vizualizările multidimensionale TM1 , puteţi crea un număr nelimitat de
interogări ad-hoc.
În următorul exemplu, puteţi compara rapid vânzările cash reale faţă de cele bugetate de-a
lungul a două săptămâni. Regiunea este Boston şi produsul este un model de uscător.

Prin rearanjarea vizualizării, puteţi compara vânzările cash pentru modelul de uscător din
toate regiunile.

Secţiunile ulterioare ale acestei cărţi descriu cum puteţi folosi TM1 pentru a reconfigura
vizualizările şi a rafina datele dumneavoastră multidimensionale pentru a vă satisface nevoile
de analiză.

Rolul dumneavoastră ca dezvoltator
Ca dezvoltator IBM CognosTM1, responsabilităţile se împart în patru taskuri importante:
v Creaţi cuburile care reţin analizele de afaceri.
v Decideţi unde stocaţi cuburile astfel încât ele să poată fi partajate de-a lungul organizaţiei.
v Importaţi date în cuburi din sisteme tranzacţionale şi alte surse de date.
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v Creaţi formule care realizează calcule, cum ar fi preţuri medii, conversii valutare şi rapoarte
preţ/profit.
Trebuie să aveţi drepturi de acces la datele TM1 pentru a realiza aceste taskuri. In mod
obişnuit, administratorul TM1 este responsabil pentru setarea drepturilor de acces.
Următoarea secţiune descrie diferenţa dintre un server local şi unul la distanţă şi listează
drepturile de acces de care aveţi nevoie pentru a realiza taskuri pe un server la distanţă.

Convenţii pentru numele obiectului TM1
Ca dezvoltator, sunteţi responsabil pentru crearea şi numirea mai multor obiecte în sistemul
IBM Cognos TM1 . TM1 impune unele restricţii privind numirea în timp ce alte indicaţii
oferă o orientare pentru "cele mai bune practici". Respectaţi următoarele convenţii când
denumiţi obiectele TM1 .
Deşi unele dintre aceste caractere nu sunt rezervate în mod special, evitarea utilizării acestor
caractere speciale este o bună practică în majoritatea cazurilor de numire ale obiectelor şi
elementelor. Vedeţi “Numele de elemente şi expresiile MDX” la pagina 6 pentru informaţii
specifice despre numirea elementelor.
Tabela 1. Caractere speciale de evitat în numele obiectelor şi elementelor
Caracter

Descriere

’

apostrof

*

asterisc

@

semnul arond - vedeţi “Numele de obiecte în regulile TM1 ” la pagina 6.

\

backslash

:

două puncte

,

virgulă

{

acoladă - vedeţi “Acolada în numele de obiecte” la pagina 6.

"

ghilimele

!

semn de exclamare - vedeţi “Numele de obiecte în regulile TM1 ” la pagina 6.

>

mai mare decât

<

mai mic decât

-

semnul minus - în nume de elemente. Vedeţi “Numele de elemente şi expresiile
MDX” la pagina 6.

|

bară verticală

+

semnul plus - în nume de elemente. Vedeţi “Numele de elemente şi expresiile
MDX” la pagina 6.

?

semn de întrebare

;

punct şi virgulă

/

slash

~

tilda - vedeţi “Numele de obiecte în regulile TM1 ” la pagina 6.

Caractere rezervate în mod special pe componentă
Următoarele caractere sunt rezervate în mod special pentru următoarele componente şi nu ar
trebui să fie utilizate niciodată la numirea obiectelor în aceste contexte:
v TM1 Architect rezervă aceste caractere:
Capitolul 2. Introducere în dezvoltarea TM1
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\ / : * ? " < > | }

v TM1 Server rezervă aceste caractere în aceste obiecte: Cub, Dimensiune, Subset,
Vizualizare, Proces, Sarcină.
\ / : * ? " < > | ’ ; ,

v Pentru numele variabilei de proces, identificatorul nu poate conţine nici un caracter special,
cu excepţia:
AllowableChars[] = ".$%_`";

Acolada în numele de obiecte
Una dintre cele mai bune practici este de a evita utilizarea acoladei de închidere (}) ca prim
caracter în orice nume obiect TM1 creat de utilizator. Numele obiectelor de control TM1
încep întotdeauna cu acolada de închidere (}). Dacă un nume de obiect creat de utilizator
începe cu o acoladă de închidere, obiectul devine ascuns dacă parametrul Afişare obiecte de
control este oprit.

Numele de elemente şi expresiile MDX
Nu folosiţi + sau - ca primul caracter al unui nume de element. Deşi doar primul element
dintr-un subset în momentul felierii formularului activ nu poate utiliza + sau - ca prim
caracter în numele elementului, pentru a preveni apariţia acestei probleme cel mai bine este să
nu utilizaţi niciodată + sau - ca prim caracter pentru numele unui element.
Deşi toate celelalte caractere disponibile pentru utilizare în numele elementelor nu sunt
restricţionate din punct de vedere tehnic, cea mai bună practică este de a evita caracterele
speciale listate în tabelul anterior în momentul numirii elementelor.
Un nume de element poate conţine o paranteză dreaptă spre stânga ( ] ) dar atunci când un
nume de element care conţine acest caracter este referit într-o expresie MDX, caracterul
trebuie folosit în forma escape prin dublarea acestuia. De exemplu, un element numit
Elemente Array[N], poate fi referit unei expresii MDX ca [Elemente Array[N]]].

Numele de obiecte în regulile TM1
Deşi este permis din punct de vedere tehnic, o bună practică este evitarea utilizării acestor
caractere speciale în numele obiectelor deoarece pot intra în conflict atunci când sunt utilizate
în expresiile regulilor. Aceste indicaţii vă protejează dacă obiectele sau elementele devin
vreodată parte dintr-o declaraţie de regulă în care nu sunt permise aceste caractere speciale.
v De exemplu, ) | ~ ; @ \ / : * ? " < > sunt toate adesea găsite în declaraţiile de reguli şi nu ar
trebui utilizate în numele obiectelor.
v Caracterul @ nu este restricţionat din punct de vedere tehnic, dar totuşi este bine să fie
evitată utilizarea caracterului @ în numele obiectelor sau elementelor, deoarece caracterul
@ este, de asemenea, un operator de comparare pentru şiruri în regulile TM1 . Dacă faceţi
referinţă către un obiect ce are un nume care conţine caracterul @ în reguli, numele
obiectului trebuie să fie încadrat în ghilimele simple. De exemplu, o dimensiune numită
products@location trebuie referită în reguli ca as 'products@location'. Încadrarea numelui
în ghilimele nu funcţionează mereu, deci este mai bine să evitaţi utilizarea caracterului @
în toate cazurile de numire ale obiectelor.
v Încadrarea caracterului special folosind ghilimele nu funcţionează pentru ! sau în numite
expresii de reguli.
v Caracterul semn de exclamare ! nu ar trebui utilizat în numele obiectelor deoarece este
utilizat de asemenea în expresiile regulilor. De exemplu:
DB(’MarketExchange’,!market,!date)
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Lungimea maximă a şirului utilizat pentru numele directorului de
date şi pentru numele obiectului
Întregul şir reprezentat de combinaţia dintre numele directorului de date al serverului IBM
Cognos TM1 şi numele obiectului este limitată la 256 de octeţi. De exemplu, dacă directorul
dumneavoastră de date este C:\Financial data\TM1\ (22 biţi), numele obiectelor sunt limitate
la 234 biţi, inclusiv extensia fişierului cum ar fi .cub sau .rux.
Unele obiecte TM1 , cum ar fi vizualizări, subseturi şi aplicaţii, sunt stocate în subdirectoarele
directorului de date al serverului TM1 . În acest caz, limita de 256 de octeţi este aplicată
combinaţiei numelui directorului de date al serverului TM1 , subdirectorului şi obiectului.

Sensibilitatea la majuscule
Numele obiectelor nu sunt sensibile la majuscule. De exemplu, numele de dimensiune
actvsbud este echivalent cu ActVsBud.

Spaţiile în numele de obiecte
Sunt permise spaţii în toate numele de obiecte, dar spaţiile sunt ignorate de către serverul IBM
Cognos TM1 . Serverul TM1 consideră că numele de dimensiune Act Vs Bud este echivalent
cu ActVsBud (sau actvsbud).

Numele de utilizator
Numele de utilizator care includ caractere rezervate nu pot salva obiecte private.

Capitolul 2. Introducere în dezvoltarea TM1
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Capitolul 3. Crearea cuburilor şi dimensiunilor
IBM Cognos TM1 memorează date în cuburi. Această secţiune descrie cum să creaţi cuburile
şi blocurile lor constructive, dimensiunile.
Notă: Toate taskurile descrise în această secţiune necesită TM1 Perspectives sau TM1
Architect . Nu puteţi crea cuburi, crea/edita dimensiuni sau stabili replici cu clientul TM1 .

Proiectarea cuburilor
TM1 depozitează analizele dumneavoastră de afaceri în cuburi. Fiecare celulă dintr-un cub
conţine o măsură pe care o urmăriţi în analiză. Un cub poate memora datele din una sau mai
multe măsuri.
Formaţi un cub cu dimensiuni, care identifică cum să organizaţi datele sau măsurătorile pe
care vreţi să le urmăriţi. Un element din fiecare dimensiune identifică locaţia unei celule
dintr-un cub.
Următorul exemplu de cub conţine trei dimensiuni: Produs, Măsuri şi Lună. Fiecare măsură,
precum Vânzări, este organizată sau dimensionată de un produs şi o lună. De exemplu,
valoarea celulei de 30000 reprezintă vânzările de Sedan-1 din luna ianuarie (Ian).
TM1 tratează toate dimensiunile în acelaşi mod, fie că acestea conţin elemente care identifică
măsuri, fie că descriu cum să organizaţi măsurile.

Selectarea numărului de dimensiuni
Fiecare cub are cel puţin două dimensiuni şi un maxim de 256 dimensiuni. De exemplu, un
cub bidimensional se potriveşte cel mai bine cu o tabelă de căutare, când doriţi să calculaţi
valorile din alte cuburi care au mai multe dimensiuni. De exemplu, puteţi converti sumele din
moneda locală la o monedă de raportare prin folosirea unui cub bidimensional care
memorează ratele de schimb. Extrageţi rata utilizând regula TM1 .
Numărul de dimensiuni dintr-un cub depinde mai ales de dimensionalitatea datelor
dumneavoastră. Luaţi în considerare bilanţurile dintr-o Declaraţie de profit şi pierderi.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Declaraţie de profit şi pierderi (în mii)
Sfârşit de an 31 dec. 2002
Vânzări nete

200,000

Costuri directe

35,000

Efort direct

50,000

Profit brut

115,000

Salarii

30,000

Salarizare

3,500

Electricitate

5,000

Chirie

10,000

Devalorizare

6,000

Dacă doriţi să examinaţi cum veniturile şi cheltuielile variază în funcţie de factorii lor, va
trebui să împărţiţi bilanţurile în două grupuri.
v

Bilanţuri deasupra liniei de Profit brut, precum Vânzări nete şi Costuri directe, pe care
le puteţi dimensiona pe produs, regiune, scenariu (Real versus Buget) şi lună.
v Bilanţuri sub linia de Profit brut, precum Salarizare, Electricitate şi Chirie, pe care le
puteţi dimensiona pe regiune, scenariu (Real versus Buget) şi lună, dar nu pe produs. Nu
puteţi atribui direct regia la produse, astfel că nu le puteţi analiza la acelaşi nivel de detalii.
Această diferenţă în dimensionalitate sugerează două cuburi:
v Cub de dimensiune cinci pentru bilanţurile de deasupra liniei de Profit brut
v Cub de dimensiune patru pentru bilanţurile de sub linia de Profit brut

Cubul cu cinci dimensiuni
Următoarea diagramă reprezintă dimensiunile şi elementele în cubul cu cinci dimensiuni.
Fiecare dimensiune este reprezentată de un segment de linie verticală. Elementele din cadrul
dimensiunii sunt reprezentate prin intervale de unitate.
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Cubul cu patru dimensiuni
Următoarea diagramă reprezintă dimensiunile şi elementele în cubul cu patru dimensiuni.
Fiecare dimensiune este reprezentată de un segment de linie verticală. Elementele din cadrul
dimensiunii sunt reprezentate prin intervale de unitate.

Consolidarea detaliilor folosind ierarhiile de dimensiuni
Datele pe care le importaţi într-un cub oferă un instantaneu al afacerii dumneavoastră la un
nivel specific de detalii. De exemplu, puteţi importa datele de vânzări săptămânale sau lunare
pentru produse, pe oraş. Elementele dimensiune care identifică aceste puncte de date sunt
elemente simple sau la nivel de frunză în fiecare dimensiune: vânzări pentru o săptămână, un
produs, un oraş.
Prin folosirea ierarhiilor de dimensiune, puteţi agrega uşor datele numerice în categorii care
sunt semnificative pentru analizele dumneavoastră. Fiecare categorie corespunde unei
agregări de detaliu pentru două sau mai multe elemente dintr-o dimensiune. De exemplu,
Capitolul 3. Crearea cuburilor şi dimensiunilor
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puteţi crea elemente trimestriale care să însumeze sumele de vânzări lunare. În TM1 ,
elementele care reprezintă agregări sunt numite elemente consolidate sau consolidări.
Următoarea diagramă arată trei niveluri de consolidare pentru elementele unei dimensiuni
Region. Oraşele oferă cel mai de jos nivel de detalii (Nivelul 0). Oraşele se derulează în sus în
consolidări de state (Nivelul 1), care se derulează în consolidări regionale, care în final se
derulează în consolidarea Eastern USA (Nivelul 3).

Navigarea printr-o ierarhie de dimensiuni
O ierarhie de dimensiuni oferă o cale de navigare pentru datele de analiză la diferite niveluri
de detalii. Drilling down înseamnă navigarea la niveluri mai mari de detalii de-a lungul unei
dimensiuni. De exemplu, pe măsură ce drill down din New England în dimensiunea Regine de
mai sus, puteţi accesa datele care stau la bază pentru două state şi patru oraşe. Drilling up
înseamnă navigarea la niveluri sumare în dimensiuni.

Utilizarea ponderilor la consolidările Express
Factorii ponderali determină contribuţia unui element la o consolidare. Pentru a exprima
faptul că totalul de vânzări din Connecticut este o sumă dintre Hartford şi New Haven, veţi
asigna un factor ponderal implicit de 1.0 şi la Hartford şi la New Haven.
Puteţi de asemenea să consolidaţi elementele prin scăderea valorilor asociate cu elementele.
De exemplu, puteţi exprima profitul net (Net Profit) ca Market Value - Acquisition Value
(valoare de piaţă - valoare de achiziţie). Va trebui să alocaţi factorul de pondere 1 pentru
valoarea de piaţă şi -1 pentru valoarea de achiziţie. Următorul tabel prezintă patru exemple de
ponderare a consolidării.
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Dimensiune

Element
consolidat

Metodă de
consolidare

Elemente
subordonate

Factori de
pondere

Account

Net Profit

Scădere

Market Value

1.0

Acquisition Value

-1.0
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Dimensiune

Element
consolidat

Metodă de
consolidare

Elemente
subordonate

Factori de
pondere

Luna

1Quarter

Adunare

January

1.0

February

1.0

March

1.0

January

.07692

February

.07692

March

.09615

Hartford

1.0

New Haven

1.0

Period

Regiune

Yearly Budget

Connecticut

Distribuţie 4-4-5

Adunare

Crearea mai multor roll-up-uri într-o dimensiune
Pentru datele numerice de nivel scăzut, precum vânzările şi unităţile, puteţi face roll-up în mai
multe feluri, prin crearea mai multor ierarhii într-o dimensiune. Prin crearea mai multor
roll-up-uri într-o dimensiune, puteţi reduce numărul de dimensiuni şi numărul de celule goale
dintr-un cub.
În exemplul următor, pentru un element simplu din dimensiunea Region, Hartford, se face
roll-up pe două căi: geografic şi management.
Roll-up geografic:

Roll-up de management:

Capitolul 3. Crearea cuburilor şi dimensiunilor
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Crearea calculelor complexe
TM1 agregă consolidările pe care le creaţi în dimensiuni după factorii ponderali pe care îi
alocaţi. Pentru a crea raţii între elemente sau multiplica valorile asociate cu elementele,
trebuie să creaţi un calcul complex, numit regulă. Există două calcule care necesită regulile
TM1 :
v Marja brută = (Profit brut Vânzări nete) x 100
v Vânzări = (Preţ x Unităţi)
Puteţi folosi de asemenea reguli pentru a calcula elementele. Totuşi, regulile durează mai mult
să proceseze decât consolidările, în special în cuburi mari sau fragmentate. Cuburile
fragmentate au un procent ridicat de celule goale.
IBM® Cognos® TM1® suportă de asemenea procesarea agregat conştientă de reguli. Această
caracteristică este vizibilă în primul rând la clienţii IBM® Cognos® Business Intelligence®
(BI). În versiunile anterioare de Cognos TM1 agregarea implicită nu putea fi calculată de
serverul Cognos BI atunci când era aplicată celulelor Cognos TM1 calculate conform unei
reguli. În ediţiile anterioare, rapoartele Cognos BI returnau celulele de eroare ca rezultat al
agregării implicite aplicate asupra celulelor calculate conform unei reguli Cognos TM1. Cu
agregarea conştientă de regulă la locul ei, numerele de agregare sunt raportate în funcţie de
semantica regulilor Cognos TM1.
Următoarelor limitări sunt încă în vigoare atunci când se calculează agregarea implicită prin
comparaţie cu celulele calculate conform regulii:
v Seturile de tupluri multidimensionale nu vor putea fi agregate în comparaţie cu celulele
calculate doar dacă acestea sunt un rezultat al crossjoin-ului ce are loc între seturi de
membrii ale unei dimensiuni singure. Rezultatul agregării va continua să fie în acest caz o
celulă eroare.
v Agregarea bazată pe o regulă nu poate fi aplicată asupra membrilor calculaţi MDX, ceea ce
înseamnă că membrii calculaţi nu sunt suportaţi în setul de membrii agregaţi, şi nici în
contextul de agregare. În acest caz agregarea adusă asupra celulelor calculate rezultă încă
într-o celulă eroare.
v Celulele agregate trebuie să fie asociat cu aceeaşi regulă astfel încât sistemul să poată
reutiliza această regulă pentru rezultatul agregării. Domeniul de aplicare al regulii trebuie
să fie suficient de general pentru a include elementele UDC (Use Defined Consolidation Utilizare consolidare definită) care aparţin dimensiunilor setului de membrii agregaţi.
Pentru e explicaţie comprehensivă a regulilor, vedeţi Ghidul de reguli IBM Cognos TM1 .

Tipurile de elemente
Până acum aţi învăţat despre elementele simple sau de nivel de bază pe care le puteţi rula până
la consolidări. TM1 suportă trei tipuri de elemente:
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Element

Descriere

Numeric

Identifică detaliile de la cel mai de jos nivel dintr-o dimensiune. Într-un cub
care conţine doar numere, TM1 defineşte toate elementele de cel mai de jos
nivel ca numerice.

Consolidat

Agregări ale detaliilor de nivelurile de jos. De exemplu, puteţi folosi elementul
Primul trimestru într-o dimensiune de timp pentru a însuma sumele vânzărilor
pentru primele trei luni ale anului.
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Element

Descriere

Şir

Memorează şirurile text în celule. Pentru a include un şir într-o celulă dintr-un
cub, elementul din ultima dimensiune care defineşte celula trebuie să fie un
element şir. TM1 tratează elementele şir care apar în orice dimensiune în afară
de ultima ca elementele numerice.
Utilizarea generală a elementelor şir este într-un cub bidimensional care
converteşte codurile dintr-un fişier de intrare în nume formale de elemente. De
exemplu, dacă doriţi să convertiţi codurile de cont în nume cont.

Atributele element
Elementele identifică datele dintr-un cub şi atributele element descriu elementele însele.
Puteţi folosi atributele pentru a:
v Lista caracteristici ale elementelor. De exemplu, metri pătraţi ai unui magazin şi
dimensiunea motorului pentru un model de maşină.
v Furniza nume alternative sau pseudonime. De exemplu, numele descriptive ale balanţelor
de registru general şi versiunile în limba locală a numelor produselor.
v Controla formatul de afişare pentru datele numerice. De obicei, selectaţi formatul de afişare
pentru măsurătorile pe care le urmăriţi într-un cub.
Puteţi selecta elementele după valoarea atributului în Editor subset. Puteţi de asemenea să
afişaţi numele elementelor în casetele de dialog TM1 utilizând pseudonimele acestora.
Pentru a crea atribute şi a aloca valori atributelor, folosiţi Editor atribute.

Atributele descriptive
Următoarea tabelă prezintă exemple de atribute care descriu modele de maşini.
Atribute
Elemente

Cai putere (Numeric)

Motor (Text)

Audio (Text)

Sedan 1

190

V-8

Compact Disc

Sedan 2

140

Inline 4

Casetă / Radio

Sedan 3

120

Inline 4

Casetă / Radio

Sedan 4

180

V-8

Compact Disc

Sedan 5

140

Inline 4

Casetă / Radio

Atributele de pseudonim
Tabelul următor prezintă versiunile în germană, spaniolă şi franceză ale numelor obiectelor de
mobilier.
Atribute pseudonim
Elemente

Deutsche

Español

Français

Scaun

Stuhl

Silla

Chaise

Birou

Schreibtisch

Escritorio

Bureau

Veioză

Lampe

Lámpara

Lampe
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Atributele formatului de afişare
Fereastra Cube Viewer afişează datele numerice în formatele prezentate în următoarea tabelă.
Nume format

Descriere

Exemplu

Monedă

Numerele apar cu simbolul monedei şi numărul
specificat de poziţii zecimale (Precizie). TM1
utilizează simbolul monetar definit în caseta de dialog
Setări regionale Microsoft Windows.

90,00$

General

Numerele apar cu un număr specificat de poziţii
zecimale (Precizie).

-90

Procent

Numerele apar ca procentaje, cu un număr specificat
de poziţii zecimale (Precizie).

90,00%

Ştiinţific

Numerele apar în forma exponenţială, cu un număr
specificat de poziţii zecimale (Precizie).

9.0e+001

Dată

Numerele apar ca un şir de dată. 1=1 Ianuarie 1900.
Există un număr de formate de date disponibile.

31 Martie 2002

Oră

Numerele apar ca un şir de oră. Există un număr de
formate de oră disponibile.

19:53:30 A

Semn de
punctuaţie

Plasează semnele de punctuaţie în locurile
corespunzătoare în numerele mari.

1.000.000

Personalizat

Un format definit de utilizator.

Personalizat

Folosind fereastra Editor atribute, puteţi selecta un format de afişare pentru fiecare element
a fiecărei dimensiuni dintr-un cub. Totuşi, este recomandat să selectaţi formatele de afişare
doar pentru o dimensiune, măsurătorile le urmăriţi într-un cub. Puteţi selecta de asemenea un
format din fereastra Cube Viewer care se aplică acelor celule ale căror elemente nu au un
format de afişare definit.
TM1 determină ce format de afişare să fie utilizat în fereastra Cube Viewer , după cum
urmează:

Procedură
1.

TM1 verifică mai întâi elementele din dimensiunea coloană pentru formatele de afişare.
Dacă dimensiunile sunt stivuite, TM1 verifică de jos în sus.
2. Dacă nu este găsit niciun format, TM1 verifică elementele din linia dimensiune pentru
formatele de afişare. Dacă dimensiunile sunt puse în stivă, TM1 verifică de la dreapta la
stânga.
3. Dacă nu este găsit niciun format, TM1 verifică elementele titlu pentru formatele de
afişare. Elementele sunt inspectate de la dreapta la stânga.
4. Dacă nu este găsit niciun format, TM1 aplică formatul pentru vizualizarea curentă.
Pentru a vă asigura că TM1 aplică formatul pentru măsurile cubului, poziţionaţi
dimensiunea care conţine măsurile ca cea mai de jos dimensiune coloană.
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Setarea formatelor de afişare pentru linii sau coloane
Este posibil să doriţi să formataţi numerele dintr-o singură coloană sau linie. De exemplu,
numerele dintr-o coloană sau linie care conţin două poziţii zecimale pot fi mai bine
reprezentate ca numere întregi fără niciun punct zecimal. Pentru a formata numerele dintr-o
singură coloană sau linie, folosiţi Editor atribute.
Dimensiunea Lună afişează în coloana vizualizării. Orice format de vizualizare pe care îl
alocaţi unei dimensiuni coloană suprascrie formatul de afişare pe care îl selectaţi pentru
dimensiunea rând.
Pentru primul task, să ne asigurăm că nu este aplicată nicio formatare elementului An al
dimensiunii Lună. Urmaţi aceşti paşi.

Procedură
1. Deschideţi vizualizarea Format a SalesPriorCube.
2. În Server Explorer, expandaţi cubul SalesPriorCube pentru a îi vedea dimensiunile.
3. Faceţi clic dreapta pe dimensiunea Lună şi selectaţi Editare atribute element.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Se deschide Editor atribute.
Reţineţi că nu există valori Atribut de format pentru dimensiunea Lună. Acum puteţi fi
siguri că orice format pe care îl setaţi pentru dimensiunea rând va prevala în Cube
Viewer (sau în In-Spreadsheet Browser).
Apăsaţi pe Anulare pentru a închide Editor atribute.
Pentru acest task, urmaţi paşii pentru a formata numerele din linia Unităţi ca numere
întregi cu zero (0) poziţii zecimale.
În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe dimensiunea Account1 şi selectaţi Editare
atribute element.
Se deschide Editor atribute.
Apăsaţi pe celula de la intersecţia liniei element Unităţi şi coloana Format.
Apăsaţi pe butonul Format.
Se deschide caseta de dialog Format număr.
Selectaţi categoria Virgulă, introduceţi 0 în caseta Precizie şi apăsaţi OK.
Apăsaţi OK în caseta de dialog Editor atribute.

pentru a recalcula vizualizarea Format.
10. Faceţi clic pe Recalculare
Valorile Unităţi vor fi afişate acum ca numere întregi, fără punct zecimal.

Atribute versus elemente
Când doriţi să listaţi valori de atribute multiple pentru un singur element, consideraţi crearea
de elemente sau de dimensiuni suplimentare. De exemplu, culoarea exterioară este un atribut
al modelelor de maşini. Modelele roşii se vând mai mult în comparaţie cu alte modele de
culori. Dacă veţi crea un element pentru fiecare maşină şi o altă dimensiune cu elemente
pentru fiecare culoare, puteţi utiliza TM1 pentru a găsi o maşină după culoare. Dacă veţi
combina vânzările într-un singur model, puteţi pierde detalii valoroase.
Consideraţi un alt exemplu. În tabela modelelor de maşini, există o categorie de atribute
pentru configuraţia motorului. Fiecare maşină are o singură configuraţie a motorului, precum
V-8. Dacă orice sedan este disponibil în mai mult de o singură configuraţie a motorului,
consideraţi crearea unui element pentru o configuraţie a motorului.

Proiectarea cuburilor - Sumar
Aici aveţi indicaţii pe care să le folosiţi când proiectaţi cuburi:
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Procedură
1. Listaţi măsurătorile pe care doriţi să le urmăriţi în analiza dumneavoastră de afaceri.
Exemple de măsuri includ sumele de vânzări, unităţi vândute, cheltuieli, valori de
achiziţie şi costuri de expediţie.
2. Determinaţi cum doriţi să organizaţi sau dimensionaţi măsurile. În majoritatea analizelor,
vă urmăriţi măsurile în funcţie de timp.
v Care este intervalul de timp de bază: zile, săptămâni, luni?
v Există o dimensiune geografică?
v Măsurile variază în funcţie de client şi produs?
v Există o dimensiune de scenariu (actuală versus buget)?
3. Determinaţi cum doriţi să consolidaţi elementele dimensiune.
4. Creaţi o listă de atribute pe care doriţi să le asociaţi cu elementele cubului. Exemple de
atribute includ metrii pătraţi ai magazinului, ID-urile clienţilor şi versiunile în limba
locală a numelor elementelor.
5. Definiţi formatele de afişare pentru măsurile din cuburile dumneavoastră. De exemplu,
definiţi Marja brută ca un procent şi Vânzări ca o sumă în valută.

Crearea dimensiunilor
Când creaţi o dimensiune, identificaţi elementele de nivel frunză care cuprind dimensiunea şi,
opţional orice ierarhie (consolidare) din cadrul dimensiunii.
Există patru modalităţi de creare a dimensiunilor:
v

Editor dimensiuni - Adăugaţi elemente la fel de bine precum creaţi şi rearanjaţi
consolidări în timp ce proiectaţi dimensiuni. Pentru informaţii suplimentare, vedeţi
“Crearea dimensiunilor folosind fereastra Editor dimensiuni”.
v TurboIntegrator - Importaţi numele elementelor dintr-o sursă ASCII, ODBC, vizualizare
cub sau subset dimensiune. Simultan creaţi dimensiuni multiple şi stabiliţi consolidări în
cadrul acelor dimensiuni. Pentru informaţii suplimentare, vedeţi Ghidul TurboIntegrator
IBM Cognos TM1.
Notă: TM1 necesită driver-e DataDirect pentru a accesa o sursă ODBC Oracle în Solaris
sau AIX. Aceste driver-e nu sunt furnizate cu TM1 şi trebuie să fie obţinute separat.
v

Importul datelor într-un cub nou - Folosiţi TurboIntegrator pentru a mapa liniile de
intrare de la o sursă de date la un cub. Apoi identificaţi coloanele de intrare care livrează
valorile celulelor şi elementele care identifică locaţia celulelor. Pentru informaţii
suplimentare despre acest proces, vedeţi Ghidul TurboIntegrator IBM Cognos TM1 .

v

Foi de lucru dimensiune - Utilizaţi aceste foi de lucru Microsoft Excel modificate pentru
a lista elementele şi relaţiile ierarhice pentru o dimensiune. Pentru informaţii suplimentare,
vedeţi “Crearea dimensiunilor folosind foile de lucru dimensiune” la pagina 26.

Crearea dimensiunilor folosind fereastra Editor dimensiuni
Această secţiune vă trece prin paşii pentru crearea unei dimensiuni Zonă simplă, folosind
fereastra Editor dimensiuni. Presupunem că ierarhia pentru dimensiunea Zonă include
elementul consolidat New England şi trei elemente simple Connecticut, Massachusetts şi
Vermont.

Procedură
1. În panoul Arbore al Server Explorer, selectaţi Dimensiuni sub serverul care doriţi să
conţină dimensiune.
2. Apăsaţi Dimensiuni, Creare dimensiune nouă.
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Se deschide Editorul de dimensiuni.
Puteţi adăuga acum elemente la dimensiune.
3. Faceţi clic pe Editare, Inserare element sau faceţi clic pe Inserare frate
Se deschide caseta de dialog Inserare element dimensiune.
4. Pentru a adăuga un element consolidat, realizaţi următoarele:
v Tastaţi New England în câmpul Inserare nume element.

.

v Selectaţi Consolidat din lista Tip element.
v Faceţi clic pe Adăugare.
v Faceţi clic pe OK.
New England apare acum ca primul element al dimensiunii, care este un element
consolidat. Acum să adăugăm trei elemente copil la elementul New England. Ca
rezultat, New England devine părintele celor trei elemente copil.
5. Selectaţi elementul New England.
.
6. Faceţi clic pe Editare, Inserare copil sau faceţi clic pe Inserare copil
Se deschide caseta de dialog Inserare element dimensiune. TM1 afişează un nume
părinte al New England, indicând faptul că orice elemente pe care le creaţi vor fi copiii
lui New England.
7. În câmpul Inserare nume element, tastaţi Connecticut şi apăsaţi Adăugare.
8. În câmpul Inserare nume element, tastaţi Massachusetts şi apăsaţi Adăugare.
9. În câmpul Inserare nume element, tastaţi Vermont şi apăsaţi Adăugare.
Caseta de dialog conţine acum trei copii ai New England, fiecare cu o pondere iniţială de
1.
10. Faceţi clic pe OK.
Editor dimensiuni afişează noile elemente drept copii ai New England.
11. Faceţi clic pe Dimensiune, Salvare sau faceţi clic pe Salvare
Se deschide caseta de dialog Salvare dimensiune ca.
12. Introduceţi un nume de dimensiune şi apăsaţi Salvare.

.

Numele dimensiunilor pot avea maxim 256 caractere. Folosiţi întotdeauna nume
descriptive de dimensiuni.
Noua dimensiune va fi afişată în lista de dimensiuni de pe server.

Modificarea unei dimensiuni
După crearea unei dimensiuni, puteţi realiza următoarele modificări:
v
v
v
v
v
v

Adăugarea de fraţi elementelor existente.
Adăugarea de copii elementelor existente.
Rearanjarea structurii ierarhice, precum repoziţionarea elementelor în cadrul consolidărilor.
Ştergerea elementelor din dimensiune.
Ştergerea elementelor din consolidări.
Editarea proprietăţilor elementelor, precum modificarea ponderii unui element din cadrul
unei consolidări.
v Rearanjarea ordinii elementelor din dimensiune.

Adăugarea fraţilor la elementele existente
Urmaţi aceşti paşi pentru a adăuga fraţi la un element existent în Editor dimensiuni.

Capitolul 3. Crearea cuburilor şi dimensiunilor
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Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe elementul la care doriţi să adăugaţi fraţi şi selectaţi Editare
structură dimensiune.
2. Apăsaţi Editare, Inserare frate.
Se deschide caseta de dialog Inserare element dimensiune.
3. Introduceţi numele primului frate în câmpul Inserare nume element.
4. Dacă este cazul, introduceţi o Pondere element.
Ponderea element implicită este 1.
5. Faceţi clic pe Adăugare.
6. Repetaţi paşii de la 3 la 5 pentru fiecare frate pe care doriţi să îl adăugaţi.
7. Faceţi clic pe OK.
TM1 adaugă noile elemente drept fraţi ai elementului pe care l-aţi selectat la pasul 1.

Adăugarea copiilor la elemente existente
Urmaţi aceşti paşi pentru a adăuga copii la elemente existente în Editor dimensiuni.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe elementul la care doriţi să adăugaţi fraţi şi selectaţi Editare
structură dimensiune.
Dacă adăugaţi copii la un element simplu (de nivel frunză), elementul devine automat un
element consolidat.
2. Apăsaţi Editare, Inserare copil.
Se deschide caseta de dialog Inserare element dimensiune.
3. Introduceţi numele primului copil în câmpul Inserare nume element.
4. Dacă este cazul, introduceţi o Pondere element.
Ponderea element implicită este 1.
5. Faceţi clic pe Adăugare.
6. Repetaţi paşii de la 3 la 5 pentru fiecare copil pe care doriţi să îl adăugaţi.
7. Faceţi clic pe OK.
TM1 adaugă noile elemente drept copii ai elementului pe care l-aţi selectat la pasul 1.

Rearanjarea ierarhiei de dimensiuni
Urmaţi aceşti paşi pentru a modifica poziţia elementelor din cadrul ierarhiei de dimensiuni.

Procedură
1. În Editor dimensiuni selectaţi elementele pe care doriţi să le mutaţi.
v Pentru a selecta un singur element, apăsaţi pe element.
v Pentru a selecta elemente adiacente multiple, apăsaţi pe primul element, ţineţi apăsat
SHIFT şi apăsaţi pe ultimul element. Puteţi apăsa de asemenea CTRL-A pentru a
selecta toate elementele vizibile.
v Pentru a selecta elemente non-adiacente multiple, ţineţi apăsat CTRL şi apăsaţi pe
fiecare element.
2. Trageţi şi plasaţi elementele în noua lor locaţie din ierarhia de dimensiuni.
Pe măsură ce trageţi elementele, cursorul se modifică pentru a indica unde va plasa TM1
elementele. De asemenea, bara de stare afişează un mesaj care indică unde va plasa TM1
elementele.
Puteţi de asemenea tăia şi lipi elementele pentru a rearanja ierarhia de dimensiuni.
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Ştergerea elementelor dintr-o dimensiune
Urmaţi aceşti paşi pentru a şterge elemente dintr-o dimensiune.

Procedură
1. Selectaţi elementele pe care doriţi să le ştergeţi.
v Pentru a selecta un singur element, apăsaţi pe element.
v Pentru a selecta elemente adiacente multiple, apăsaţi pe primul element, ţineţi apăsat
SHIFT şi apăsaţi pe ultimul element.
v Pentru a selecta elemente non-adiacente multiple, ţineţi apăsat CTRL şi apăsaţi pe
fiecare element.
v Pentru a selecta elemente după nivelul de ierarhie, valoare atribut sau model ortografic,
vedeţi Ghidul utilizatorului IBM CognosTM1.
2. Apăsaţi Editare, Ştergere element.
Se va afişa o casetă de dialog de confirmare care listează numele dimensiunii şi vă
întreabă dacă sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi obiectul pe care l-aţi selectat. Apăsaţi Da
pentru a continua cu ştergerea, apăsaţi Nu sau Anulare pentru a anula ştergerea.

Ştergerea elementelor dintr-o consolidare
Urmaţi aceşti paşi pentru a şterge elemente dintr-o consolidare.

Procedură
1. Selectaţi elementele pe care doriţi să le ştergeţi.
v Pentru a selecta un singur element, apăsaţi pe element.
v Pentru a selecta elemente adiacente multiple, apăsaţi pe primul element, ţineţi apăsat
SHIFT şi apăsaţi pe ultimul element.
v Pentru a selecta elemente non-adiacente multiple, ţineţi apăsat CTRL şi apăsaţi pe
fiecare element.
2. Apăsaţi Editare, Ştergere element din consolidare sau apăsaţi pe butonul Ştergere

Se va. afişa o casetă de dialog de confirmare care listează numele dimensiunii şi vă
întreabă dacă sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi obiectul pe care l-aţi selectat. Apăsaţi Da
pentru a continua cu ştergerea, apăsaţi Nu sau Anulare pentru a anula ştergerea.
TM1 şterge elementul din consolidare şi păstrează orice alte instanţe ale elementului în
dimensiune.
Notă: Dacă definiţi elementul doar în cadrul consolidării, TM1 şterge elementul şi din
dimensiune.

Editarea proprietăţilor elementelor
Puteţi edita proprietăţile elementelor pentru a atribui o nouă pondere unui element al unei
consolidări sau pentru a modifica tipul de element al unui element de nivel frunză.
Notă: Nu puteţi modifica tipul elementului pentru elementele consolidate şi nu puteţi aloca o
pondere element oricărei instanţe a unui element care nu este membru al unei consolidări.

Procedură
1. Selectaţi elementul.
2. Apăsaţi Editare, Proprietăţi elemente.
Se deschide caseta de dialog Proprietăţi ale elementelor dimensiune.
3. Dacă este cazul, selectaţi un nou tip de element din lista Tipuri de elemente.
Capitolul 3. Crearea cuburilor şi dimensiunilor
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4. Dacă este cazul, introduceţi o nouă Pondere element.
5. Faceţi clic pe OK.

Setarea ordinii elementelor într-o dimensiune
TM1 vă permite să setaţi ordinea elementelor într-o dimensiune pentru a determina valoarea
index pentru fiecare element dintr-o dimensiune. Primul element dintr-o dimensiune are o
valoare index de 1, al doilea element are o valoare index de 2 şi aşa mai departe.
Setarea ordinii elementelor dintr-o dimensiune este o caracteristică importantă pentru că multe
funcţii (foi de lucru, reguli şi TurboIntegrator) TM1 se referă la valorile index ale elementelor.
Notă: Dacă modificaţi ordinea elementelor dintr-o dimensiune, orice funcţii care se referă la
valorile index ale elementelor vor returna valori noi şi posibil neaşteptate.

Procedură
1. Ordonaţi elementele aşa cum doriţi să apară ele în dimensiune.
Puteţi folosi opţiunile de sortare şi funcţionalitatea tragere şi plasare a Editor dimensiuni
pentru a modifica ordinea elementelor.
2. Apăsaţi pe butonul Setare ordine dimensiune.
3. Apăsaţi Dimensiune, Salvare.
v Când proprietatea de sortare a dimensiunii este setată la Automat, TM1 vă solicită să
modificaţi proprietatea de sortare la Manual.
v Când proprietatea de sortare a dimensiunii este setată la Manual, TM1 inserează orice
element pe care l-aţi adăugat la dimensiune, oriunde le-aţi poziţionat manual în Editor
dimensiuni.
4. Apăsaţi Da pentru a salva noua ordine de dimensiuni şi setaţi proprietatea de sortare a
dimensiunii la Manual.
Puteţi seta ordinea elementelor chiar când Editor dimensiuni afişează doar un subset al
tuturor elementelor dimensiunii. De exemplu, dacă aveţi o dimensiune mare, puteţi dori să
modificaţi şi seta ordinea doar a câtorva elemente. Aveţi grijă atunci când setaţi ordinea
elementelor doar cu un subset de elemente afişate în Editor dimensiuni, este afectată
întreaga dimensiune.
Următorul exemplu afişează cum setarea ordinii elementelor când lucrează cu un subset
afectează întreaga dimensiune în Subsetul Editor.
Pentru simplitate, acest exemplu de dimensiune conţine zece elemente cu nume dintr-o
singură literă, dar conceptul ilustrat în acest exemplu se aplică la dimensiuni mai mari,
mai complexe.
v a
v b
v c
v d
v e
v f
v g
v h
v i
5. Acum dacă selectaţi elementele c, d şi g şi apoi apăsaţi Editare, Păstrare, Editor
dimensiuni va conţine doar subsetul selectat de elemente.
6. Acum vă decideţi că doriţi să modificaţi ordinea acestor trei elemente. Doriţi ca d să fie
primul element şi c să fie ultimul.
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7. Acum că elementele apar în ordinea pe care o doriţi, faceţi clic pe Setare ordine
.
dimensiuni
Ordinea elementelor pentru întreaga dimensiune este setată. Dacă vă veţi uita la întreaga
dimensiune, veţi vedea că se deschide în Editor dimensiuni după cum urmează.
v i
v a
v b
v d
v g
v c
v e
v f
v h
v i
De exemplu, când setaţi ordinea elementelor pentru un subset, noua ordine afectează
întreaga dimensiune în modul următor:
v Subsetul de elemente care a fost activ când ordinea elementelor a fost setată apare cu
pictograme umbrite.
v Primul element al subsetului îşi păstrează poziţia în dimensiune relativ la cel mai
apropiat predecesor.
v În exemplu, elementul d este primul element din subset când a fost setată ordinea
elementelor.
v Elementul b este cel mai apropiat predecesor, exclusiv al elementelor subsetului, de d
în dimensiune, astfel că d îl urmează pe b în structura dimensiunii.
v Alte elemente ale subsetului apar în structura dimensiunii, păstrându-şi poziţia relativ
la primul element din subset.
Setarea ordinii elementelor dimensiune din Server Explorer:
Puteţi seta de asemenea ordinea elementelor dimensiune din Server Explorer fără a deschide
Editor dimensiuni. Puteţi selecta de asemenea o proprietate de sortare pentru dimensiune din
aceste trei ordini de sortare automate:
v Nume
v Nivel
v Ierarhie
După ce setaţi proprietatea de sortare, TM1 inserează elementele pe care le-aţi adăugat la
dimensiune în funcţie de poziţia lor în ordinea de sortare. De exemplu, dacă setaţi o ordine de
sortare automată după Nume, TM1 inserează noile elemente în dimensiune în ordine
alfabetică.
Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe dimensiunea din Server Explorer.
2. Apăsaţi Setare ordine elemente.
Se deschide caseta de dialog Ordonare elemente dimensiune.
3. Selectaţi un tip de sortare.
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Tip sortare

Descriere

Automat

Activează sortarea Automată după opţiunile: Nume, Nivel şi Ierarhie.

Manual

Ordonează elementele aşa cum există în prezent în structura dimensiunii
şi setează proprietatea de sortare a dimensiunii la Manual.

4. Dacă selectaţi tipul de sortare Manual, săriţi la pasul 7.
5. Selectaţi o opţiune Sortare automată după.
Sortare după

Descriere

Nume

Sortează elementele alfabetic

Nivel

Sortează elementele după nivelul ierarhic.

Ierarhie

Sortează elementele în funcţie de ierarhia dimensiunii.

6. Dacă este cazul, selectaţi o Direcţie de sortare.
7. Faceţi clic pe OK.
Rezultate
Aţi setat acum ordinea elementelor dimensiune. Când veţi deschide dimensiunea, veţi vedea
elementele în ordine, în conformitate cu opţiunea Sortare după pe care aţi specificat-o la
pasul 5.

Gestionarea afişării elementelor în Editor dimensiuni
Editor dimensiuni include câteva caracteristici care vă permit să gestionaţi modalitatea în care
sunt afişate elementele. De exemplu, când lucraţi cu dimensiuni mari, poate fi de ajutor să
afişaţi doar elementele unui anumit nivel ierarhic sau este posibil să doriţi să vizualizaţi
elementele în ordine alfabetică.
Când schimbaţi afişarea elementelor din Editor dimensiuni, nu modificaţi structura
dimensiunii, modificaţi doar modul în care TM1 prezintă elementele în fereastră.
Secţiunile viitoare descriu cum să gestionaţi afişarea elementelor în Editor dimensiuni.

Păstrarea elementelor
Urmaţi aceşti paşi pentru a afişa doar elementele selectate în Editor dimensiuni.

Procedură
1. Selectaţi elementele pe care doriţi să le afişaţi.
v Pentru a selecta un singur element, apăsaţi pe element.
v Pentru a selecta elemente adiacente multiple, apăsaţi pe primul element, ţineţi apăsat
SHIFT şi apăsaţi pe ultimul element.
v Pentru a selecta elemente non-adiacente multiple, ţineţi apăsat CTRL şi apăsaţi pe
fiecare element.
.
2. Faceţi clic pe Editare, Păstrare sau faceţi clic pe Păstrare
Editor dimensiuni afişează doar elementele pe care le-aţi selectat.

Ascunderea elementelor
Urmaţi aceşti paşi pentru a ascunde elementele selectate în Editor dimensiuni.
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Procedură
1. Selectaţi elementele pe care doriţi să le ascundeţi.
v Pentru a selecta un singur element, apăsaţi pe element.
v Pentru a selecta elemente adiacente multiple, apăsaţi pe primul element, ţineţi apăsat
SHIFT şi apăsaţi pe ultimul element.
v Pentru a selecta elemente non-adiacente multiple, ţineţi apăsat CTRL şi apăsaţi pe
fiecare element.
.
2. Faceţi clic pe Editare, Ascundere sau faceţi clic pe Ascundere
Editor dimensiuni ascunde elementele pe care le-aţi selectat. Toate celelalte elemente
rămân vizibile.

Sortarea alfabetică a elementelor
Puteţi sorta elementele din Editor dimensiuni în ordine alfabetică crescătoare sau
descrescătoare.
Ordine de sortare

Descriere

Alfabetic crescător

Faceţi clic pe Editare, Sortare după, Crescător sau faceţi clic pe
.

Sortare crescător
Alfabetic descrescător

Faceţi clic pe Editare, Sortare după, Descrescător sau faceţi clic pe
.

Sortare descrescător

Sortarea elementelor după valoarea indexului
Puteţi sorta elementele din Editor dimensiuni în ordine crescătoare sau descrescătoare, după
valoarea indexului.
Ordinea de sortare

Descriere

Valoare crescătoare index

Faceţi clic pe Editare, Sortare după, Index crescător sau faceţi clic pe
Sortare după index, Crescător

.

Valoare descrescătoare index Faceţi clic pe Editare, Sortare după, Index descrescător sau faceţi
clic pe Sortare după index, Descrescător

.

Sortarea elementelor după ierarhie
Puteţi de asemenea sorta elementele pe măsură ce apar în ierarhia de dimensiuni.
Tip sortare

Descriere

Pe măsură ce apar în ierarhia
de dimensiuni

Faceţi clic pe Editare, Sortare după, Ierarhie sau faceţi clic pe
Sortare ierarhie

.

Vizualizarea elementelor după pseudonim
Dacă aţi definit un atribut pseudonim pentru o dimensiune, puteţi vizualiza elementele după
pseudonimele lor în Editor dimensiuni.
Dimensiunile din directorul Sample Data TM1 au pseudonimele definite pentru franceză şi
germană, astfel că puteţi vizualiza toate numele de elemente după echivalentele lor în limba
străină.
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Procedură
1. Deschideţi dimensiunea Lună din Editor dimensiuni.
2. Apăsaţi Vizualizare, Bare de unelte, Pseudonim pentru a afişa bara de unelte
Pseudonim.
Bara de unelte Pseudonim conţine două obiecte: un buton de comutare Utilizare
pseudonim pentru a porni sau opri afişarea pseudonimelor şi o listă Selectare pseudonim
de unde puteţi selecta un pseudonim.
3. Selectaţi Monat (traducerea în germană de la 'Lună') din lista Selectare pseudonime.
4. Apăsaţi pe butonul Utilizare pseudonime.

Rezultate
Implicit, TM1 nu afişează pseudonimele. Editor dimensiuni afişează acum toate elementele
după pseudonimele lor din germană.

Crearea dimensiunilor folosind foile de lucru dimensiune
O foaie de lucru dimensiune este o foaie de calcul Microsoft Excel modificată în care listaţi
elemente şi relaţii ierarhice pentru o dimensiune. TM1 salvează datele foilor de lucru în două
fişiere: foaie de lucru dimensiune (dimname.xdi) şi fişier compilat (dimname.dim).
v Când creaţi o dimensiune folosind fereastra Editor dimensiuni sau TurboIntegrator, TM1
scrie doar în fişierul (compilat) numedim.dim.
v Când modificaţi o dimensiune folosind Editor dimensiuni, TM1 salvează modificările
dumneavoastră în fişierul .dim. Dacă există un fişier .xdi pentru dimensiune, TM1 vă
solicită să vă salvaţi modificările la foaia de lucru dimensiune. Dacă refuzaţi să actualizaţi
foaia de lucru dimensiune, structura dimensiunii din fişierul .dim va fi diferită de cea din
fişierul .xdi.
v Pentru a vă asigura că TM1 are acces la toate modificările dumneavoastră de dimensiune,
creaţi şi menţineţi dimensiuni cu foi de lucru dimensiuni sau Editor dimensiuni. Nu
combinaţi metodele. Aceasta poate conduce la pierderi de date.

Păstrarea datelor dumneavoastră sincronizate
TM1 salvează fişierele foaie de lucru dimensiune în primul director afişat în câmpul Director
de date server local din caseta de dialog Opţiuni. Prin urmare, TM1 poate salva foaia
dumneavoastră de lucru dimensiune (.xdi) într-un director diferit de cel al fişierului
dumneavoastră dimensiune (.dim).
Notă: Fiţi foarte atenţi când editaţi dimensiunile folosind foi de lucru. Există câteva
modalităţi prin care datele pot fi pierdute dacă nu vă luaţi măsurile de precauţie
corespunzătoare. Următoarele exemple arată două metode prin care puteţi pierde datele
dimensiunii.
v Luni, editaţi o foaie de lucru dimensiune pentru dimensiunea Account1 şi salvaţi
dimensiunea. Marţi, un alt administrator foloseşte Editor dimensiuni pentru a realiza
modificări dimensiunii. Modificările pe care le face nu sunt propagate în fişierul foaie de
lucru dimensiune. Miercuri, realizaţi o altă modificare la dimensiune, folosind foaia de
lucru dimensiune veche. Modificările dumneavoastră suprascriu modificările făcute de alt
administrator.
v Doi administratori decid să actualizeze o dimensiune pe acelaşi server folosind două foi de
lucru dimensiune diferite. Aceasta este foarte periculos. TM1 poate suprascrie modificările
foarte uşor. Folosiţi doar un set de foi de lucru dimensiune. Încercaţi să evitaţi să aveţi mai
mult de un fişier .xdi pentru orice dimensiune.
Pentru a evita confuziile şi posibile pierderi de date, luaţi măsuri de precauţie când editaţi
foile de lucru dimensiune. Recomandăm folosirea uneia din următoarele proceduri.
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v Folosiţi directorul de date al serverului la distanţă pentru a memora foile de lucru
dimensiune.
v Folosiţi un director special pentru a vă memora foile de lucru dimensiune.
Folosirea directorului de date al serverului la distanţă:
Pentru a edita foile de lucru dimensiune în directorul de date al serverului de pe un server la
distanţă, urmaţi aceşti paşi.
Procedură
1. Setaţi Directorul de date de pe serverul local în caseta de dialog Opţiuni în directorul de
date folosit de serverul la distanţă IBM Cognos TM1 .
2.
3.
4.
5.

Debifaţi opţiunea Conectare la serverul local la pornire.
Verificaţi că orice server local care rulează pe computerul dumneavoastră este oprit.
Conectaţi-vă la TM1 server aflat la distanţă.
Realizaţi toate modificările dimensiunilor dumneavoastră folosind fişierele foaie de lucru
din directorul de date al serverului la distanţă.

6. Faceţi clic pe TM1 , Foii de lucru dimensiune, Salvare în Excel.
TM1 scrie ambele fişiere .dim şi .xdi în directorul de date de pe serverul aflat la distanţă.
Folosirea unui director de foi de lucru:
Prin folosirea unui director de foi de lucru special, puteţi restricţiona brusc accesul la foile
dumneavoastră de lucru dimensiune. Aceasta poate fi foarte folositoare în instalaţiile
conştiente de securitate. Pentru a configura un director de foi de lucru, urmaţi aceşti paşi.
Procedură
1. Creaţi un director de foi de lucru undeva în sistemul dumneavoastră de fişiere.
2. Mutaţi toate fişierele dumneavoastră foaie de lucru (.xdi pentru dimensiuni şi .xru pentru
reguli) în directorul de foi de lucru.
3. Setaţi Directorul de date al serverului local din caseta de dialog Opţiuni la directorul de
foi de lucru.
4. Conectaţi-vă la serverul la distanţă care conţine dimensiunea pe care doriţi să o actualizaţi
şi la orice alt server pe care îl doriţi.
5. Realizaţi toate modificările dimensiunilor dumneavoastră folosind fişierele foaie de lucru
din directorul de foi de lucru.
6. Faceţi clic pe TM1 , foaie de lucru dimensiune, Salvare în Excel.
Se deschide caseta de dialog Selectare nume server.
7. Selectaţi serverul pe care doriţi să salvaţi dimensiunea compilată.
8. Faceţi clic pe OK.

Crearea foilor de lucru dimensiuni
Urmaţi aceşti paşi pentru a crea o dimensiune folosind foi de lucru dimensiune.

Procedură
1. Faceţi clic pe TM1 , Foi de lucru dimensiune, Nou în Excel.
Se deschide caseta de dialog Crearea unei dimensiuni.
2. În caseta de sus, introduceţi un nume pentru dimensiune, după cum urmează:
v Pentru a crea o dimensiune pe serverul dumneavoastră local, tastaţi numele
dimensiunii. De exemplu: Produs.
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v Pentru a crea o dimensiune pe un server la distanţă, tastaţi numele serverului, două
puncte şi numele dimensiunii. De exemplu, vânzări:Produs creează dimensiunea
Produs pe serverul de vânzări.
Notă: Trebuie să fiţi administratorul TM1 pentru a crea o dimensiune pe un server la
distanţă.
3. Faceţi clic pe OK.
Se deschide o foaie de lucru necompletată în Excel.

Completarea foilor de lucru dimensiune
Următoarea foaie de lucru defineşte structura pentru o dimensiune Month.

Următoarele secţiuni descriu cum să definiţi elemente simple şi consolidate într-o foaie de
lucru dimensiune.
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Definirea elementelor simple:
Începeţi completarea foii de lucru dimensiune prin definirea elementelor simple (de nivel
frunză) ale dimensiunii, pornind de la linia 1.
Procedură
1. În coloana A, specificaţi tipul de element.
v Pentru elementele numerice, tastaţi N.
v Pentru elementele şir, tastaţi S.
În exemplu, toate elementele sunt numerice.
2. În coloana B, tastaţi numele unui element.
Definirea elementelor consolidate:
După definirea elementelor simple în dimensiune, puteţi defini elementele consolidate.
Procedură
1. Într-o linie necompletată mai jos de ultimul element simplu, tastaţi C în coloana A.
2. Tastaţi numele elementului consolidat în coloana B.
3. În liniile următoare, tastaţi numele copiilor elementelor consolidate în coloana B.
De exemplu, următorul extras dintr-o foaie de lucru dimensiune arată elementul
consolidat 1 Quarter definit drept consolidarea copiilor Jan, Feb şi Mar.

Ponderarea elementelor într-o consolidare:
Folosiţi coloana C pentru a pondera elementele dintr-o consolidare. Pentru a calcula de
exemplu Gross Margin, scădeţi Variable Costs din Sales. Pentru a exprima acest calcul,
atribuiţi ponderea de -1 elementului Variable Costs din consolidare. Următoarea foaie de lucru
afişează ponderarea în dimensiunea Account1.
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Salvarea foilor de lucru dimensiune
Pentru a salva foaia de lucru dimensională şi compila dimensiunea, faceţi clic pe TM1 , Foi
de lucru dimensiune, Salvare în Excel. TM1 actualizează fişierul foaie de lucru dimensiune
(dimname.xdi) şi creează fişierul dimensiune compilat (dimname.dim).
Notă: Aveţi grijă să nu utilizaţi Fişier, Salvare în Excel. Această acţiune salvează doar
fişierul .xdi; TM1 nu compilează dimensiunea şi nu salvează fişierul .dim.

Folosirea nivelurilor ierarhice numite cu dimensiunile TM1
Puteţi atribui propriile nume personalizate pentru nivelurile ierarhiei din dimensiunea TM1 ,
prin utilizarea cubului de control }HierarchyProperties. Nivelurile numite pe care le-aţi creat
pot fi utilizate în momentul în care accesaţi din exterior datele TM1 cu IBM Cognos Report
Studio, declaraţii MDX sau alte unelte MDX OLAP. Puteţi de asemenea să atribuiţi un
membru implicit pentru dimensiune.
De exemplu, în loc de folosirea numelor generice de niveluri ierarhice precum nivel000,
nivel001, nivel002, puteţi aloca nume care descriu nivelurile într-o dimensiune Clienţi, aşa
cum este prezentat în tabela următoare.
Niveluri dimensiune TM1

Exemplu de niveluri de dimensiune numite

nivel000

Toate

nivel001

Stat

nivel002

Oraş

nivel003

Individual

Configurarea nivelurilor numite
Folosiţi cubul de control }HierarchyProperties pentru a configura nivelurile numite.
Pentru detalii suplimentare legate de cubul de control }HierarchyProperties, vedeţi secţiunea
legată de cuburile de control în Ghidul de operaţii IBM Cognos TM1
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Procedură
1. În TM1 Arhitect, apăsaţi pe meniul Vizualizare şi selectaţi Afişare obiecte de control.
2. În panoul de navigare, apăsaţi pentru a expanda nodul Cuburi.
3. Faceţi dublu clic pe cubul de control }HierarchyProperties.
Se deschide cubul de control }HierarchyProperties.
4. Apăsaţi pe lista de dimensiuni titlu pentru a selecta dimensiunea pentru care doriţi să
alocaţi niveluri numite.
5. În celula defaultMember, introduceţi un nume existent de element pentru a-l seta ca
membru implicit pentru această dimensiune.
Numele elementului pe care îl introduceţi aici poate filtra dimensiunea atunci când datele
legate de TM1 sunt extrase dintr-o aplicaţie externă precum IBM Cognos Report Studio.
Introduceţi numele elementului de sus din ierarhia de dimensiuni pentru ca toate
elementele dimensiune să fie extrase implicit.
De exemplu, setaţi World ca membru implicit pentru dimensiunea Regiune.
6. În celulele nivel000 până la nivel020, introduceţi propriul dumneavoastră nume
personalizat pentru fiecare nivel ierarhic care există în dimensiune.
Notă: Nivelurile numite sunt limitate de o lungime de 255 de caractere pe un singur
octet. Pentru detalii, vedeţi “Limita lungimii şirurilor pentru nivelurile numite”.
7. După configurarea nivelurilor numite, trebuie să realizaţi una din următoarele pentru a se
aplica modificările:
v Reporniţi IBM Cognos TM1 server , or
v Rulaţi funcţia RefreshMdxHierarchy într-un proces TurboIntegrator. Pentru detalii,
vedeţi “Folosirea funcţiei TurboIntegrator RefreshMdxHierarchy cu niveluri numite”.

Rezultate
Notă: Modificările în numele elementelor sau structura dimensiunii nu sunt detectate
automat prin caracteristica niveluri numite. În cazul în care dimensiunile se modifică, trebuie
să actualizaţi manual în primul rând atribuirile nivelului numit în cubul de control
}HierarchyProperties, iar apoi fie să reporniţi TM1 server , fie să rulaţi funcţia
RefreshMdxHierarchyTurboIntegrator pentru a actualiza ierarhiile MDX din TM1 server .

Limita lungimii şirurilor pentru nivelurile numite
Nivelurile numite sunt limitate de o lungime de 255 de caractere pe un singur octet. Chiar
dacă cubul de control }HierarchyProperties suportă şiruri lungi, declaraţiile MDX pot
returna o eroare la nivelurile numite mai lungi de 255 caractere.
Dacă introduceţi un nivel numit cu o lungime mai mare de 255 caractere pe un octet, TM1 va
afişa o eroare la pornirea serverului:
4648 ERROR 2008-06-27 13:50:04,532 TM1.Ierarhie utilizatori-nume de nivel definit
modificat din ...

Folosirea funcţiei TurboIntegrator RefreshMdxHierarchy cu
niveluri numite
După configurarea sau editarea nivelurilor numite în cubul de control }HierarchyProperties,
utilizaţi funcţia RefreshMdxHierarchy pentru actualizarea ierarhiilor MDX pe serverul TM1
, fără a fi nevoie să reporniţi serverul.
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Procedură
1. Creaţi un nou proces TI.
2. Introduceţi funcţia RefreshMdxHierarchy în fila ProLog, folosind următorul format:
RefreshMdxHierarchy(dimensionName)

unde parametrul opţional, dimensionName poate ori să specifice o dimensiune care trebuie
actualizată, ori să fie necompletat pentru a actualiza toate dimensiunile.
De exemplu, pentru a actualiza toate dimensiunile:
RefreshMdxHierarchy(’’);

Pentru a actualiza doar dimensiunea clienţilor:
RefreshMdxHierarchy(’customers’);

3. Rulaţi procesul TI.

Crearea cuburilor
Puteţi crea întotdeauna cuburi pe serverul dumneavoastră local. Trebuie să fiţi administratorul
TM1 pentru a crea cuburi pe un server la distanţă.
Există două modalităţi de creare a cuburilor:
v Cub gol - Selectaţi dintr-o listă de dimensiuni existente în fereastra Creare cub pentru a
crea un cub fără date.
v Surse de date externe - Folosiţi TurboIntegrator pentru a identifica şi mapa dimensiunile
şi datele de la o sursă externă de date la un cub nou sau existent.
Această secţiune oferă documente despre crearea cuburilor în fereastra Creare cub. Pentru
informaţii legate de crearea cuburilor în TurboIntegrator, vedeţi Ghidul IBM Cognos TM1
TurboIntegrator.

Ordonarea dimensiunilor într-un cub
Dimensiunile dintr-un cub au o ordine pe care o selectaţi când creaţi un cub. Ordinea pe care o
selectaţi poate afecta performanţele sistemului, astfel că ar trebui să oferiţi anumite
considerente ordinii dimensiunilor înainte de a crea un cub.
Ca un prim pas către ordonarea dimensiunilor, împărţiţi dimensiunile în două grupuri:
dimensiuni rare şi dense. O dimensiune densă are un procent mare de valori pentru elementele
sale. Puteţi estima densitatea răspunzând la această întrebare: Dacă un element din
dimensiune are o valoare şi sunt păstrate constante elementele celorlalte dimensiuni, care este
probabilitatea să aibă valori celelalte elemente din dimensiune?
De exemplu, dacă aveţi un buget în ianuarie pentru un cont şi o regiune date, probabil că aveţi
şi o valoare pentru lunile rămase. Prin urmare, dimensiunea Lună este probabil densă. Similar,
dacă aveţi o valoare de buget pentru o lună, cont şi regiune date, probabil aveţi şi o valoare
reală, făcând ActVsBud o dimensiune densă.
Totuşi, într-un cub de vânzări în toată lumea, probabil că nu vindeţi fiecare produs în fiecare
regiune. Prin urmare, ar trebui să trataţi Produs şi Regiune ca dimensiuni rare.
În general, recomandăm să ordonaţi dimensiunile după cum urmează: de la cele mai mici rare
la cele mai mari rare, urmate de cele mai mici dense la cele mai mari dense. Totuşi, este
necesară o anumită flexibilitate. De exemplu, este probabil mai bine să puneţi o dimensiune
densă, foarte mică, precum ActVsBud, care are doar două sau trei elemente, înaintea unei
dimensiuni foarte mari, dar rare, precum Produs, care poate avea mii de elemente.
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Crearea unui cub
Urmaţi aceşti paşi pentru a crea un cub.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. În panoul Arbore, selectaţi Cuburi sub serverul pe care doriţi să creaţi cubul.
3. Apăsaţi Cuburi, Creare cub nou.
Se deschide caseta de dialog Creare cub. Caseta Dimensiuni disponibile din stânga
listează dimensiunile memorate pe server.
4. Tastaţi un nume de cub în câmpul Nume cub.
Notă: Dacă nu tastaţi un nume, TM1 denumeşte noul cub Unnamed.
5. În caseta Dimensiuni disponibile, faceţi dublu clic pe numele dimensiunii pe care doriţi
să o folosiţi ca prima dimensiune în noul cub.
Numele dimensiunii mută la caseta Dimensiuni în noul cub.
pentru a muta numele selectate din caseta
Puteţi folosi de asemenea butonul
Dimensiuni disponibile în caseta Dimensiuni în noul cub. Pentru a selecta nume
adiacente multiple, apăsaţi şi trageţi peste nume. Peste a selecta nume non-adiacente
multiple, ţineţi apăsat CTRL şi apăsaţi pe fiecare nume.
6. Repetaţi procesul de selecţie pentru toate dimensiunile pe care doriţi să le includeţi în
noul cub. Trebuie să selectaţi cel puţin două dimensiuni. Numărul maxim de dimensiuni
este 256.
şi a butonului jos , rearanjează dimensiunile dacă este
7. Folosirea butonului sus
necesar. Pentru a înlătura o dimensiune din listă, faceţi dublu clic pe numele
dimensiunii.
8. Dacă doriţi să specificaţi proprietăţile cubului, apăsaţi Proprietăţi. Dacă nu doriţi să
alocaţi proprietăţi cubului, săriţi la pasul 13.
Se deschide caseta de dialog Proprietăţile cubului.
De aici, puteţi seta o dimensiune Măsuri şi Timp pentru cub şi puteţi specifica dacă
cubul este încărcat automat sau la cerere.
Notă: OLE DB pentru clienţii OLAP poate include dispoziţii pentru referirea
dimensiunilor Măsuri şi Timp. TM1 nu referă dimensiunile Măsuri şi Timp, dar vă
permite să setaţi aceste proprietăţi pentru alţi clienţi OLAP care pot accesa cubul.
9. Pentru a seta o dimensiune Măsuri, selectaţi o dimensiune din lista Dimensiune Măsuri.
10. Pentru a seta o dimensiune Timp, selectaţi o dimensiune din lista Dimensiune Timp.
11. Specificaţi cum se încarcă cubul:
v Pentru încărcarea cubului în memoria serverului doar când un client cere datele
cubului, selectaţi caseta Încărcare la cerere.
v Pentru încărcarea automată a cubului în memoria serverului când serverul porneşte,
curăţaţi caseta Încărcare la cerere.
12. Apăsaţi OK pentru a salva proprietăţile şi a vă întoarce la caseta de dialog Creare cub.
13. Apăsaţi Creare cub pentru a crea cubul.
Se deschide fereastra Server Explorer. Noul cub va fi afişat în ordine alfabetică în lista
Cuburi din panoul Arbore.

Optimizarea ordinii dimensiunilor într-un cub
Dacă nu sunteţi foarte familiar cu datele dumneavoastră de afacere, este posibil să specificaţi
în timpul creării o ordine a dimensiunilor care rezultă în mai puţin decât performanţă optimă.
Capitolul 3. Crearea cuburilor şi dimensiunilor
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Similar, este posibil ca distribuirea datelor într-un cub să se modifice de-a lungul timpului,
făcând ordinea dimensiunilor specificate în timpul creării cubului mai puţin decât ideal.
Pentru a adresa aceste subiecte, TM1 include o caracteristică ce vă permite să optimizaţi
ordinea dimensiunilor dintr-un cub, prin aceasta consumând mai puţină memorie şi
îmbunătăţind performanţa.
Atunci când optimizaţi ordinea dimensiunilor într-un cub, TM1 nu modifică ordinea reală a
dimensiunilor din structura cubului. TM1 modifică felul în care dimensiunile sunt ordonate
intern pe server, dar pentru că structura cubului nu este modificată, orice reguli, funcţii sau
aplicaţii care referă cubul rămân valide.
Pe măsură ce modificaţi ordinea dimensiunilor, puteţi vizualiza instantaneu un raport care
detaliază impactul pe care îl au modificările dumneavoastră asupra consumului de memorie al
cubului.
Din următoarele motive, ar trebui să optimizaţi ordinea dimensiunilor într-un cub doar într-un
mediu de dezvoltare unde încercaţi să determinaţi configurarea optimă a cubului:
v Pentru ca IBM Cognos TM1 server să poată configura ordinea dimensiunilor dintr-un cub
sunt necesare resurse de memorie semnificative. În timpul procesului de reordonare,
RAM-ul temporar din TM1 server creşte de două ori pentru cubul pe care îl reordonaţi. De
exemplu, un cub de 50 MO necesită 100 MO memorie RAM pentru reconfigurare.
v Reordonarea pune o blocare la citire pe server, blocând toate cererile utilizatorilor cât timp
se realizează reordonarea.
Notă: Trebuie să fiţi un membru al grupului ADMIN pentru a optimiza ordinea
dimensiunilor din cuburi. Opţiunea de optimizare este disponibilă doar pentru cuburile de pe
servere la distanţă; nu puteţi optimiza ordinea dimensiunilor într-un cub de pe un server local.
De asemenea, când optimizaţi ordinea dimensiunilor într-un cub, nu ar trebui să mutaţi
dimensiunile şirului de la ultima poziţie, nici dimensiunile şirului la ultima poziţie.

Procedură
1. În panoul Arbore al Server Explorer, selectaţi cubul pe care doriţi să îl optimizaţi.
2. Apăsaţi Cub, Reordonare dimensiuni.
Se deschide caseta de dialog Optimizator cub.
3. Selectaţi o dimensiune în caseta cu listă Noua ordine de dimensiuni.
4. Apăsaţi pe butonul sus
în cub.

sau pe butonul jos

pentru a modifica ordinea dimensiunilor

5. Apăsaţi Testare.
Reţineţi valoarea de lângă eticheta Modificare procent. Dacă această valoare este
negativă, noua ordine a dimensiunilor consumă mai puţină memorie şi, prin urmare este
mai eficientă.
6. Repetaţi paşii de la 3 la 5 până obţineţi cea mai eficientă ordonare a dimensiunilor.
7. Faceţi clic pe OK.

Editarea proprietăţilor cubului
TM1 vă permite să setaţi proprietăţile cubului care specifică măsurile şi dimensiunile de timp
utilizate de OLE DB pentru aplicaţiile OLAP şi care determină dacă un cub se încarcă
automat sau la cerere. De obicei, setaţi aceste proprietăţi ale cubului când creaţi un cub, dar le
puteţi edita oricând.
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Editarea dimensiunilor Măsuri şi Timp
OLE DB pentru aplicaţiile client OLAP include prevederi pentru dimensiunile măsuri şi timp.
Chiar dacă clienţii TM1 nu includ asemenea prevederi, puteţi utiliza TM1 pentru a seta
dimensiunile Măsuri şi Timp pentru cuburile pe care le accesaţi prin OLE DB pentru clienţii
OLAP.

Procedură
1. Selectaţi cubul în panoul Arbore al Server Explorer.
2. Apăsaţi Cub, Proprietăţi.
Se deschide caseta de dialog Proprietăţile cubului.
3. Selectaţi o dimensiune măsuri din lista Dimensiune Măsuri.
4. Selectaţi o dimensiune timp din lista Dimensiune Timp.
5. Faceţi clic pe OK.

Editarea proprietăţii Încărcare la cerere
În mod implicit, Cognos TM1 încarcă toate cuburile în memorie în momentul în care porneşte
un server. În timp ce acest lucru permite un acces rapid la datele Cognos TM1 , acesta poate
consuma resurse semnificative ale serverului. Dacă serverul dumneavoastră poate păstra
resursele prin setarea acelor cuburi să se încarce doar când un client încearcă să acceseze
datele cubului.

Procedură
1. Selectaţi cubul în panoul Arbore al Server Explorer.
2. Apăsaţi Cub, Proprietăţi.
Se deschide caseta de dialog Proprietăţile cubului.
3. Specificaţi cum se încarcă cubul:
v Selectaţi caseta Încărcare la cerere pentru a încărca la cerere cubul.
v Curăţaţi caseta Încărcare la cerere pentru a încărca automat cubul când porneşte
serverul.
4. Faceţi clic pe OK.

Crearea listelor de selecţie
O listă de selecţie este o listă de valori valide pentru un element specific sau o celulă cub.
Când un administrator defineşte o listă de selecţie pentru un element sau o celulă, un meniu
derulant care conţine valorile definite este disponibil în celula specificată la răsfoirea unui cub
în oricare din clienţii TM1 .
Valorile din celule care conţin o listă de selecţie sunt validate; un utilizator trebuie să
selecteze una din valorile predefinite pentru celulă. Dacă un utilizator încearcă să introducă o
valoare ca nu este validă pentru celulă, apare o eroare care indică faptul că doar valorile din
lista de selecţie pot fi introduse în celulă.

Observaţii privind utilizarea listei de selecţie
Ar trebui să ţineţi cont de următoarele cerinţe şi comportamente când folosiţi liste de selecţie.
v Editările de celule aplicate prin operaţiile de distribuire a datelor şi procesele
TurboIntegrator nu sunt validate. Editările aplicate prin oricare din aceste metode pot
rezulta în valori de celulă care nu sunt în concordanţă cu valorile valide ale listei de
selecţie. Distribuirea datelor se poate aplica pentru celulele care conţin liste de selecţie
numai prin casete de dialog de distribuire date; comenzile rapide de distribuire date nu pot
fi utilizate în celule care conţin liste de selecţie.
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v Când definiţi o listă de selecţie care conţine valori numerice, trebuie să folosiţi stilul
Cultural Invariant, care foloseşte un punct (.) ca separator zecimal. Stilul Cultural Invariant
este echivalent cu stilul englez.
v Când folosiţi liste de selecţie cu Excel 2007, trebuie să aveţi Excel 2007 Service Pack 2
instalat dacă doriţi să folosiţi liste de selecţie în legătură cu modul de calculare automat.
Dacă rulaţi Excel 2007 fără Service Pack 2, puteţi seta modul de calcul din Excel la
manual. Folosind calule automate în absenţa Service Pack 2 poate rezulta în erori de acces
asupra celulelor care conţin liste de selecţie.
v Nu utilizaţi ghilimele într-o valoare din listă de selecţie care poate fi vizualizată în TM1
Web Cube Viewer. În TM1 Web, valorile listei de selecţie care conţin ghilimele împiedică
afişarea conţinutului listei de selecţie şi poate face vizualizarea neutilizabilă. Ghilimelele în
liste de selecţie funcţionează corect în foile Web TM1 .
v Toate listele de selecţie din TM1 Web conţin automat o valoare nulă selectabilă. Pentru a
face ca valorile nule să fie disponibile în listele de selecţie din TM1 Architect şi TM1
Perspectives , trebuie să definiţi în mod explicit o valoare nulă într-o listă de selecţie
statică. Valorile nule nu pot fi utilizate într-o dimensiune sau în subseturi ale listelor de
selecţii din TM1 Architect şi TM1 Perspectives .

Tipurile de liste de selecţie
Puteţi crea trei tipuri de liste de selecţie: static, subset şi dimensiune.

Listele de selecţie statică
O listă de selecţie statică este compusă dintr-o listă de valori separate prin virgulă utilizând
sintaxastatic:value1:value2:value3:value4.
De exemplu, static:red:orange:yellow:green are ca rezultat o listă de selecţie care conţine
valorile roşu, portocaliu, galben şi verde.
Pentru a include o valoare nulă la începutul sau în mijlocul unei liste de selecţie statice,
utilizaţi în definiţia listei de selecţie de două ori caracterul două puncte, fără caractere
intercalate. De exemplu, static::value1:value2::value3:value4 are ca rezultat o listă de
selecţie cu o valoare nulă înainte de value1. Similar, static:value1:value2::value3:value4
are ca rezultat o listă de selecţie cu o valoare nulă între value2 şi value3.
Pentru a include o valoare nulă la sfârşitul unei liste de selecţie statice, introduceţi două
puncte fără o valoare următoare la sfârşitul definiţiei listei de selecţie. De exemplu,
static:value1:value2::value3:value4: are ca rezultat o listă de selecţie cu o valoare nulă
urmând value4.

Listele de selecţie subset
O listă de selecţie subset conţine valorile care corespund tuturor elementelor unui subset
numit. Dacă membrii subsetului se modifică, valorile disponibile în lista de selecţie se
modifică corespunzător.
O listă de selecţie subset este definită folosind sintaxa
subset:dimension_name:subset_name.
De exemplu, subset:Products:Winter are ca rezultat o listă de selecţie care conţine toate
elementele din subsetul Iarnă al dimensiunii Produse.

Listele de selecţie dimensiune
O listă de selecţie dimensiuni conţine valorile corespunzătoare tuturor elementelor unei
dimensiuni. Dacă membrii dimensiunii se modifică, valorile disponibile în lista de selecţie se
modifică corespunzător.
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O listă de selecţie dimensiune este definită folosind sintaxa dimension:dimension_name.
De exemplu, dimension:Months are ca rezultat o listă de selecţie care conţine toate
elementele din dimensiunea Months.

Crearea listelor de selecţie cu atribute element
Cea mai uşoară modalitate de creare a unei liste de selecţie este de a defini un atribut text
numit Listă de selectare pentru o dimensiune. Puteţi specifica apoi membrii unei liste de
selecţie pentru fiecare element din cadrul dimensiunii, folosind oricare din tipurile de liste de
selecţie descrise mai sus. Când un element are definită o listă de selecţie, orice celulă cub
identificată de acel element afişează o listă derulantă care conţine valorile listei de selecţie.

Procedură
1. În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe dimensiunea pe care doriţi să definiţi listele de
selecţie, apoi apăsaţi Editare atribute element.
2. În Editor atribute, apăsaţi Editare, Adăugare atribut nou.
3. În caseta de dialog Atribut nou, introduceţi Listă de selectare ca nume de atribut.
4. Selectaţi Text ca tipul atributului.
5. Faceţi clic pe OK.
Editorul de atribute conţine acum o nouă coloană intitulată Listă de selectare.
6. Pentru fiecare element pentru care doriţi să creaţi o listă de selecţie, introduceţi o definiţie
validă de listă de selecţie la intersecţia numelui elementului cu coloana Listă de selectare.
a. Pentru a introduce o listă de selecţie statică, introduceţi o listă de valori delimitate prin
virgulă utilizând sintaxa static:value1:value2:value3:value4.
b. Pentru a introduce o listă de selecţie de subset, introduceţi definiţia de listă de selecţie
utilizând sintaxa subset:dimension_name:subset_name.
c. Pentru a introduce o listă de selecţie de dimensiune, introduceţi definiţia de listă de
selecţie utilizând sintaxa dimension:dimension_name.
7. Apăsaţi OK pentru a închide Editor atribute şi a salva definiţiile listei de selecţie.

Crearea listelor de selecţie cu cuburi de control
Puteţi crea de asemenea liste de selecţie cu cuburi de control. Aceasta vă dă un control mai
mare asupra căror celule ale cubului ar trebui să conţină liste de selecţie şi vă permite o mai
mare flexibilitate în definirea listelor de selecţie pentru celule individuale. Puteţi crea de
asemenea reguli pentru cubul de control al listei de selecţie, care vă permite să definiţi liste de
selecţie pentru orice secţiune a cubului, de la o singură celulă, la întreg cubul.
Un cub de control al listei de selecţie este compus din aceleaşi dimensiuni ca un cub obişnuit
cu care este asociat, împreună cu o dimensiune suplimentară numită }Picklist. Dimensiunea
}Picklist conţine un singur element şir, numit Value.

Crearea unui cub de control listă de selecţie
Folosiţi această procedură pentru a crea un cub de control listă de selecţie.

Procedură
În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe cubul obişnuit pentru care vreţi să creaţi un cub de
control listă de selecţie, apoi Creare cub listă de selecţie.
Este creat un cub de control nou, utilizând convenţia de numire }Picklist_cubename. De
exemplu, când creaţi un cub de control listă de selecţie pentru cubul Orders, cubul de control
este numit }Picklist_Orders.
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Notă: Dacă nu puteţi vizualiza cuburile de control în Server Explorer, apăsaţi Vizualizare,
Afişare obiecte de control pentru a activa afişarea cuburilor de control şi a altor obiecte de
control.

Definirea listelor de selecţie pentru celulele individuale dintr-un
cub de control
Urmaţi aceşti paşi pentru a defini liste de selecţie pentru celulele individuale într-un cub de
control. Listele de selecţie definite în cubul de control sunt folosite pentru a afişa valorile
listei de selecţie în cubul obişnuit asociat.

Procedură
1. Faceţi dublu clic pe cubul de control din Server Explorer.
Cubul de control se deschide în Cube Viewer.
2. Configuraţi vizualizarea cubului de control după cum este necesar pentru a vizualiza
celulele pentru care doriţi să definiţi liste de selecţie. Pentru detalii legate de configurarea
vizualizărilor de cub, consultaţi "Lucrul cu vizualizările de cub" în Ghidul utilizatorului
IBM CognosTM1 .
3. În fiecare celulă pentru care doriţi să creaţi o listă de selecţie, introduceţi o definiţie a
listei de selecţie. Puteţi introduce oricare din tipurile de liste de selecţie în cubul de
control: static, subset sau dimensiune.
4. Apăsaţi Fişier, Recalculare pentru a recalcula vizualizarea cub.

Folosirea regulilor pentru a defini listele de selecţie într-un cub de
control
Regulile care definesc listele de selecţie urmează aceleaşi convenţii ca toate celelalte reguli
TM1 . Ca şi la alte reguli TM1 , o declaraţie de regulă care defineşte o listă de selecţie trebuie
să includă o definiţie de zonă (porţiunea din cub la care se aplică regula), un calificativ de şir
şi o formulă. În cazul regulilor listelor de selecţie, formula este pur şi simplu definiţia listei de
selecţie pe care doriţi să o aplicaţi.
De asemenea ca şi în alte reguli TM1 , când se aplică declaraţii de regulă multiple la zone care
se suprapun, declaraţiile ar trebui să fie ordonate de la cea mai restrictivă zonă, la cea mai
puţin restrictivă zonă.
Pentru informaţii suplimentare legate de crearea regulilor, inclusiv detalii legate de
specificarea unei definiţii de zonă, vă rugam să consultaţi Ghidul de reguli IBM CognosTM1.

Procedură
1. În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe cubul de control }Picklist pentru care vreţi să
creaţi o regulă, apoi faceţi clic pe Creare regulă.
Se deschide Editor reguli.
2. Folosind o definiţie de zonă a regulilor standard, specificaţi celulele în care doriţi să apară
în lista de selecţie.
3. Imediat după definiţia de zonă, tastaţi =S:. Acesta este calificativul de şir, care indică
faptul că regula se aplică la celulele şir.
4. Imediat după calificativul de şir, introduceţi o definiţie de listă de selecţie, inclusă în
apostrofuri şi apoi inclusă în paranteze. De exemplu,
(’static:spring:summer:winter:fall’).
5. Imediat după definiţia listei de selecţie, tastaţi punct şi virgulă pentru a finaliza declaraţia
regulii.
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Utilizarea procedurii descrisă în aceşti paşi ar trebui să rezulte într-o declaraţie de regulă
asemănătoare cu exemplul următor, ceea ce indică faptul că o celulă identificată de
elementul material va afişa o listă de selecţie statică ce conţine valorile lână, bumbac,
mătase şi nailon.
[’fabric’]=S:(’static:wool:cotton:silk:nylon’);
Alte exemple de reguli de liste de selecţie:
Următoarele exemple ilustrează declaraţiile de reguli care definesc listele de selecţie.
Declaraţie de regulă

Descriere

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

Această declaraţie de regulă indică faptul că orice
celulă identificată de elementele size şi shirts va
afişa o listă de selecţie statică compusă din
valorile 16, 17 şi 18.

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

Această declaraţie de regulă indică faptul că orice
celulă identificată de elementul size şi any din
elementele sweaters, vests sau jackets va afişa o
listă de selecţie statică compusă din valorile XS, S,
M, L şi XL.

[’fabric’]=S:(’dimension:materials’);

Această declaraţie de regulă indică faptul că orice
celulă identificată de elementul fabric va afişa o
listă de selecţie compusă din toate elementele din
dimensiunea materials.

Excluderea celulelor din listele de selecţie
Pot exista anumite circumstanţe când nu doriţi ca o celulă individuală sau o zonă specifică a
unui cub să folosească liste de selecţie. Pentru a preveni ca o celulă să afişeze o listă de
selecţie, introduceţi none în lista de selecţie a celulei cubului de control sau folosiţi ('none')
ca formulă în declaraţii de reguli. De exemplu, ['season']=S:('none');.

Valorile nule în listele de selecţie
Toate listele de selecţie din TM1 Web (foi Web şi Cube Viewer) conţin întotdeauna o valoare
nulă pe care o poate selecta un utilizator. Valoarea nulă este inserată automat în toate listele de
selecţie din TM1 Web; nu trebuie să fie definită explicit.
Listele de selecţie din TM1 Architect şi TM1 Perspectives conţin o valoare nulă doar dacă
lista de selecţie este de tip static, iar o valoare nulă a fost definită în mod explicit pentru lista
de selecţie. Listele de selecţie dimensiune şi listele de selecţie subset nu pot conţine o valoare
nulă atunci când sunt utilizate în TM1 Architect şi TM1 Perspectives .

Selectarea valorilor nule din liste de selecţie
Există două modalităţi de selectare a valorilor nule din listele de selecţie.

Procedură
1. În oricare din clienţii TM1 , puteţi face clic pe lista de selecţie şi apoi pe valoarea nulă.
Important: În sectoarele TM1 Perspectives şi Formularele active, nu faceţi clic pe
valoarea nulă dintr-o celulă şir. Acest lucru va şterge formula DBRW din celulă şi nu veţi
mai putea extrage date pentru acea celulă din IBM Cognos TM1 server . Puteţi apăsa în
siguranţă pe valoarea nulă în celule numerice.
2. În TM1 Web şi Architect, puteţi apăsa tasta Delete într-o celulă care conţine o listă de
selecţie pentru a selecta valoarea nulă.
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Important: Nu apăsaţi Delete pentru a selecta o valoare nulă din sectoarele TM1
Perspectives sau Formularele active. Acest lucru va şterge formula DBRW din celulă şi
nu veţi mai putea primi date pentru acea celulă din TM1 server .

Ordinea de precedenţă a listei de selecţie
Când liste de selecţie multiple se aplică la o celulă individuală a cubului, este folosită
următoarea ordine de precedenţă pentru a determina care listă de selecţie este folosită în
celulă:
v Dacă există o listă de selecţie a cubului de control şi conţine o definiţie a listei de selecţie
pentru celula curentă a cubului, este folosită definiţia din lista de selecţie a cubului de
control.
v Dacă un cub de control de listă de selecţie nu există, elementele care identifică celula
curentă sunt examinate în ordine inversă într-o căutare pentru atribute element Listă de
selecţie. Primul atribut element listă de selecţie care este întâlnit în această căutare este
utilizat în celulă.

Replicarea cuburilor între servere
Utilizând caracteristica TM1 Replicare, puteţi copia cuburi şi alte obiecte asociate de pe un
server la distanţă pe serverul local sau între două servere la distanţă. Puteţi sincroniza de
asemenea actualizările datelor dintre cuburile copiate, fie la intervale de timp specificate, fie
la cerere.
Replicarea oferă următoarele avantaje:
v Îmbunătăţeşte timpul de răspuns pentru că puteţi actualiza un cub local, fără a comunica
de-a lungul reţelei.
v Vă permite să copiaţi ultimele date partajate pe un laptop pentru prezentări în afara
organizaţiei dumneavoastră.
TM1 furnizează sincronizare bidirecţională pentru date replicate. În timpul procesului de
sincronizare, TM1 verifică serverele implicate într-o replicare pentru ultimele actualizări ale
datelor şi apoi copiază ultimele actualizări pe celelalte servere.
Replicarea creează o relaţie între două cuburi şi între două servere. Aceste relaţii sunt descrise
în “Relaţiile cubului”.

Relaţiile cubului
Replicările creează o relaţie între două cuburi:
v Cub sursă - Cubul original într-o replicare
v Cub oglindă - O copie a cubului sursă
În funcţie de privilegiile dumneavoastră de acces, puteţi replica un singur cub pe mai multe
servere diferite şi puteţi replica un cub replicat.

Relaţiile serverului
Înainte de a replica un cub, trebuie să vă înregistraţi pe un server la distanţă şi să creaţi o
conexiune de replicare. Replicarea creează o relaţie între două servere:
v Server sursă - Serverul la distanţă pe care vă înregistraţi
v Server destinaţie - Serverul de la care vă înregistraţi
Fereastra Server Explorer listează conexiunile de replicare curente sub pictograma Replicări.
În acest exemplu, regiunea 1 este serverul destinaţie şi vânzări este un server sursă.
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Privilegiile de acces necesare
Următoarele privilegii de acces sunt necesare pentru replicarea unui cub:
v Grupul dumneavoastră de securitate trebuie să aibă acces de Citire sau mai mult pentru
cubul pe care doriţi să îl replicaţi.
v Trebuie să fiţi administratorul TM1 pe serverul destinaţie. Pe serverul dumneavoastră local,
sunteţi întotdeauna administrator TM1 .

Capitolul 3. Crearea cuburilor şi dimensiunilor
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Capitolul 4. Localizarea modelului dumneavoastră
IBM Cognos TM1 furnizează un mecanism pentru a localiza obiectele de pe serverul
dumneavoastră TM1, astfel încât utilizatorii să poată vizualiza numele obiectelor în
caracteristicile lor locale fără a necesita vreo configurare
Localizarea în Cognos TM1 este realizată prin atributul Caption, care vă permite să alocaţi
nume localizate la orice cub, dimensiune, element sau atribut de element pe serverul TM1.
Puteţi aloca valori de atribut Caption pentru toate caracteristicile locale de limbă suportate în
TM1, care corespund elementelor din dimensiunea de control }Cultures.
Când un utilizator porneşte oricare din clienţii TM1 care suportă localizarea, numele de
obiecte afişează valoarea atributului Caption pentru limba asociată cu caracteristicile locale
curente ale utilizatorilor, fără a necesita vreo configurare.
Următorii clienţi TM1 suportă localizare:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
TM1 Web şi TM1 Application Web folosesc setarea de limbă curentă a browser-ului pentru a
determina limba de afişat.
Cognos Insight şi Cognos Analysis for Microsoft Excel folosesc setarea Windows Location
pentru a determina limba de afişat.
Notă: IBM Cognos Performance Modeler poate afişa opţional nume localizate sau nume
invariabile pentru obiecte pe serverul TM1. Un nume invariabil este numele alocat unui obiect
la crearea originală. Pentru a afişa nume localizate, faceţi clic dreapta pe rădăcină în panoul
Design model, apoi faceţi clic pe Afişare subtitluri. Pentru a afişa nume invariabile, faceţi
clic dreapta pe rădăcină în panoul Design model, apoi faceţi clic pe Afişare nume
invariabile..

Atributul Caption
Acest atribut Caption poate fi setat ca tip Text sau ca tip Alias. Când atributul Caption este un
tip Alias (pseudonim), valorile de atribut sunt folosite pentru a afişa numele de obiecte
localizate. În plus, TM1 impune unicitatea valorilor sale de atribute Caption şi puteţi folosi
valoarea Caption pentru a căuta dimensiunea asociată, cubul sau elementul, sau de folosit ca
argumente pentru funcţii care extrag sau trimit date la serverul TM1.
Când atributul Caption este de tip Text, valorile de atribut sunt folosite doar pentru a afişa
numele de obiecte localizate. Unicitatea nu este impusă, aşadar puteţi folosi aceeaşi valoare
pentru mai multe atribute, dacă doriţi.

Coduri de caracteristici locale de limbă şi comportamentul
atributului Caption
TM1 foloseşte coduri de limbă internaţionale definite de ISO 639-1 pentru a identifica limbile
importante şi taguri de limbă IETF pentru a identifica caracteristici locale specifice. De
exemplu, “fr” identifică franceza, în timp ce “fr-CA” identifică franceza (Canada).
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Puteţi aloca valori de atribut Caption pentru codurile de limbă importante, ca “fr”, precum şi
orice caracteristică locală specifică asociată, cum ar fi “fr-FR” sau “ fr-CA”.
Dacă nu există o valoare de atribut Caption pentru o caracteristică locală specifică dată, TM1
extrage automat valoarea codului de limbă importantă asociat. De exemplu, dacă o valoare de
atribut Caption nu există pentru “pt-BR”, TM1 extrage valoarea pentru “pt”.
Dacă nu se găseşte nici o valoare pentru un atribut Caption, se returnează valoarea implicită
de bază a atributului.
Examinaţi lista de elemente din dimensiunea de control }Cultures pentru a vă familiariza cu
combinaţiile ISO 639-1/IETF suportate în TM1.

Localizarea numelor de cub
Localizaţi numele de cub creând un proces TurboIntegrator ce creează atributul Caption
pentru toate cuburile de pe serverul dumneavoastră IBM Cognos TM1, apoi alocă valorile
Caption pentru numele de cub pe care vreţi să le localizaţi.

Înainte de a începe
Pentru detalii complete despre utilizarea TurboIntegrator, vedeţi Ghidul IBM Cognos
TurboIntegrator. Pentru detalii despre toate funcţiile TurboIntegrator, inclusiv CubeAttrInsert
şi CubeAttrPutS, vedeţi Ghidul de referinţe IBM Cognos TM1.

Procedură
1. Creaţi un nou proces TurboIntegrator.
2. Pe fila Prolog, introduceţi următoarea funcţie:
CubeAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’S’);
Această funcţie creează atributul Caption ca atribut şir pentru cuburile de pe serverul
dumneavoastră TM1. Alternativ, puteţi crea atributul Caption ca tip de atribut pseudonim.
Beneficiul creării atributului Caption ca pseudonim este acela că o valoare de atribut
pseudonim poate fi transmisă ca argument la alte funcţii TM1, în timp ce valorile de
atribut şir nu pot fi.
Pentru a crea Caption ca atribut pseudonim, introduceţi CubeAttrInsert( ’’, ’Caption’,
’A’);
3. Pentru fiecare cub pe care vreţi să-l localizaţi, inseraţi o funcţie CubeAttrPutS pentru
fiecare limbă pe care vreţi s-o faceţi disponibilă pe serverul dumneavoastră TM1.
De exemplu, dacă vreţi să localizaţi ambele cuburi Vânzări şi Preţ în franceză şi germană,
procesul dumneavoastră ar include următoarele patru funcţii:
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(

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

4. Salvaţi şi executaţi procesul TurboIntegrator.

Rezultate
După ce procesul se execută cu succes, clienţii TM1 care suportă localizarea afişează toate
numele de cub localizate pentru caracteristicile locale în care rulează clientul.
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Localizarea numelor de dimensiune
Localizaţi numele de cub creând un proces TurboIntegrator ce creează atributul Caption
pentru toate cuburile de pe serverul dumneavoastră IBM Cognos TM1, apoi alocă valorile
Caption pentru numele de dimensiune pe care vreţi să le localizaţi.

Înainte de a începe
Pentru detalii complete despre utilizarea TurboIntegrator, vedeţi Ghidul IBM Cognos TM1
TurboIntegrator. Pentru detalii despre toate funcţiile TurboIntegrator, inclusiv
DimensionAttrInsert şi DimensionAttrPutS, vedeţi Ghidul de referinţe IBM Cognos TM1.

Procedură
1. Creaţi un nou proces TurboIntegrator.
2. Pe fila Prolog, introduceţi următoarea funcţie:
DimensionAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’S’);
Această funcţie creează atributul Caption ca atribut şir pentru dimensiunile de pe serverul
dumneavoastră TM1. Alternativ, puteţi crea atributul Caption ca tip de atribut pseudonim.
Beneficiul creării atributului Caption ca pseudonim este acela că o valoare de atribut
pseudonim poate fi transmisă ca argument la alte funcţii TM1, în timp ce valorile de
atribut şir nu pot fi.
Pentru a crea Caption ca atribut pseudonim, introduceţi DimensionAttrInsert( ’’,
’Caption’, ’A’);
3. Pentru fiecare dimensiune pe care vreţi s-o localizaţi, inseraţi o funcţie
DimensionAttrPutS pentru fiecare limbă pe care vreţi s-o faceţi disponibilă pe serverul
dumneavoastră TM1.
De exemplu, dacă vreţi să localizaţi dimensiunea Model în franceză şi portugheză,
procesul dumneavoastră ar include următoarele funcţii:
DimensionAttrPutS( ’Modèle’, ’Model’, ’Caption’, ’fr’ );
DimensionAttrPutS( ’Modelo’, ’Model’, ’Caption’, ’pt’ );

4. Salvaţi şi executaţi procesul TurboIntegrator.

Rezultate
După ce procesul se execută cu succes, clienţii TM1 care suportă localizarea afişează toate
numele de dimensiune localizate pentru caracteristicile locale în care rulează clientul.

Localizarea numelor de element
Localizaţi numele de elemente creând un proces TurboIntegrator ce creează atributul Caption
pentru toate elementele de o anumită dimensiune de pe serverul dumneavoastră IBM Cognos
TM1, apoi alocă valorile Caption pentru numele de elemente pe care vreţi să le localizaţi.

Înainte de a începe
Pentru detalii complete despre utilizarea TurboIntegrator, vedeţi Ghidul IBM Cognos TM1
TurboIntegrator. Pentru detalii despre toate funcţiile TurboIntegrator, inclusiv AttrInsert şi
AttrPutS, vedeţi Ghidul de referinţe IBM Cognos TM1.

Procedură
1. Creaţi un nou proces TurboIntegrator.
2. Pe fila Prolog, introduceţi următoarea funcţie:
AttrInsert( ’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’S’);
Capitolul 4. Localizarea modelului dumneavoastră
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Această funcţie creează atributul Caption ca atribut şir pentru elementele cu <dim_name>
de pe serverul dumneavoastră TM1. Alternativ, puteţi crea atributul Caption ca tip de
atribut pseudonim. Beneficiul creării atributului Caption ca pseudonim este acela că o
valoare de atribut pseudonim poate fi transmisă ca argument la alte funcţii TM1, în timp
ce valorile de atribut şir nu pot fi.
Pentru a crea Caption ca atribut pseudonim, introduceţi AttrInsert( ’<dim_name>’, ’’,
’Caption’, ’A’);
3. Pentru fiecare nume de element pe care vreţi să-l localizaţi, inseraţi o funcţie AttrPutS
pentru fiecare limbă pe care vreţi s-o faceţi disponibilă pe serverul dumneavoastră TM1.
De exemplu, dacă vreţi să localizaţi elementul Ianuarie în franceză, germană şi
portugheză, procesul dumneavoastră ar include următoarele funcţii:
AttrPutS(’Janvier’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’fr’);
AttrPutS(’Januar’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’de’);
AttrPutS(’Janeiro’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’pt’);

4. Salvaţi şi executaţi procesul TurboIntegrator.

Rezultate
După ce procesul se execută cu succes, clienţii TM1 care suportă localizarea afişează toate
numele de elemente localizate pentru caracteristicile locale în care rulează clientul.
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Capitolul 5. Calcule avansate pentru date de afacere
Această secţiune descrie cum să creaţi reguli şi procese "drill-through", care vă permit să
legaţi celulele cu datele asociate pentru a furniza detalii sau context pentru valorile cubului.
Pentru o cercetare amănunţită a regulilor dintr-un scenariu de afaceri, vedeţi Ghidul de reguli
IBM CognosTM1 . Ghidul conţine un îndrumar care vă trece prin dezvoltarea regulilor într-un
mediu de afaceri.
Notă: Imaginile Editorului de reguli din această secţiune afişează vechiul Editor de reguli.
Pentru a vedea imagini ale noului Editor de reguli, vedeţi Ghidul de reguli IBM CognosTM1 .
În funcţie de platforma dumneavoastră, unele din datele exemplu livrate ar putea să nu fie
disponibile tuturor utilizatorilor.

Privire generală asupra regulilor cubului
Cele mai obişnuite calcule din aplicaţiile OLAP implică agregarea datelor de-a lungul unei
dimensiuni. În TM1 , creaţi aceste calcule prin utilizarea ierarhiilor consolidare. De exemplu,
într-o dimensiune Lună, puteţi defini un total trimestrial care adună valorile Ianuarie,
Februarie şi Martie.
În multe aplicaţii, trebuie să realizaţi calcule care nu implică agregarea, precum alocări de
costuri şi translatări de schimburi. Cu reguli cub, puteţi crea formule pentru a realiza aceste
calcule.
Cu reguli cub, puteţi realiza taskurile următoare:
v Înmulţi preţurile cu unităţile pentru a obţine sumele de vânzări.
v Înlocui consolidări când este necesar. De exemplu, puteţi împiedica un preţ trimestrial să
afişeze un calcul al preţurilor lunare individuale.
v Utiliza date dintr-un cub pentru a realiza calcule într-un alt cub sau pentru a împărţi date
între cuburi. De exemplu, puteţi trage date de vânzări într-un cub care conţine informaţii
Profit şi pierderi.
v Aloca aceleaşi valori la celule multiple.
Notă: Trebuie să fiţi membru al grupului ADMIN pentru a crea sau edita regulile TM1 .
Asociaţi o regulă cub cu un cub individual. Când creaţi o regulă, TM1 stochează informaţiile
regulii în două fişiere:
cube_name .rux - Stochează regulile compilate. Când încărcaţi un cub pentru care aţi definit
reguli în memorie, TM1 caută fişierul .rux al cubului în directorul de date care conţine cubul.
cube_name .blb - Stochează informaţiile de format pentru Editorul de reguli.
Notă: Dacă doriţi să editaţi un fişier .rux într-un editor de text, altul decât Editor de reguli,
aveţi grijă să ştergeţi fişierul corespunzător .blb. Dacă nu ştergeţi fişierul, va exista o
discrepanţă între conţinuturile fişierului .rux şi afişarea din Editorul de reguli, deoarece
fişierul .blb determină afişarea din Editorul de reguli.
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Indicaţii pentru scrierea declaraţiilor de reguli TM1
Formatul general al unei declaraţii de reguli este:
[Area]=Formula;
Variabilă

Descriere

Zonă

Specifică porţiunea unui cub afectată de regulă.

Formulă

Descrie cum TM1 calculează celulele din zona cubului.

Pentru a restricţiona o regulă la valori simple din Zonă:
[Area]=N:>Formula;

Pentru a restricţiona o regulă la valori consolidate din Zonă:
[Area]=C:>Formula;

Considerente generale
v Sintaxa nu este sensibilă la majuscule. Puteţi utiliza atât majuscule cât şi litere mici.
v Puteţi utiliza spaţii în interiorul regulilor pentru a îmbunătăţi claritatea.
v O declaraţie de reguli poate ocupa una sau mai multe linii din Editorul de reguli. O
declaraţie poate conţine de asemenea una sau mai multe formule.
v Trebuie să terminaţi fiecare declaraţie cu punct şi virgulă (;).
v Pentru a adăuga comentarii şi pentru a exclude declaraţii din procesare, inseraţi un semn
număr (#) la începutul unei linii sau declaraţii. De exemplu:
#
The following rule is not active
# [’Gross Margin’]=[’Sales’]*0.53;

Sintaxa pentru descrierea zonei
Zona identifică una sau mai multe celule din cub.
Luaţi în considerare următoarele indicaţii când creaţi o definiţie Zonă.
v Nu specificaţi elemente dimensiune, sau unul sau mai multe elemente dimensiune.
v Fiecare element trebuie să fie dintr-o dimensiune diferită a cubului.
v Încadraţi fiecare element între ghilimele.
v Utilizaţi virgule pentru a separa fiecare element.
v Încadraţi întreaga definiţie Zonă între paranteze pătrate.
Tabela următoare afişează patru exemple Zonă. Fiecare exemplu succesiv restrânge domeniul.
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Zonă exemplu

Domeniu

[]

Toate celulele din cub.

['Ianuarie']

Toate celulele identificate de un element Ianuarie.

['Vânzări','Ianuarie']

Toate celulele identificate de elementele Vânzări şi Ianuarie.

['Germania','Vânzări','Ianuarie']

Toate celulele identificate de elementele Germania, Vânzări şi
Ianuarie.
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Utilizarea subseturilor într-o definiţie de zonă
Puteţi utiliza un subset în locul unui element singular într-o definiţie de zonă prin încadrarea
tuturor membrilor subsetului între acolade.
De exemplu, următoare definiţie Zonă aplică o regulă la toate celulele cubului identificate de
elementul Vânzări şi de elementul Ianuarie, Februarie sau Martie:
[’Sales’, {’January’, ’February’, ’March’}] =

Utilizarea caracterelor speciale şi a numelor de elemente
non-unice într-o definiţie de zonă
Puteţi utiliza sintaxa 'dimensionname':'elementname' într-o definiţie de zonă de reguli pentru a
specifica elemente care nu sunt unice la o dimensiune singulară sau pentru nume de
dimensiuni care conţin caractere speciale.
De exemplu,
[’Units’,’Mar’,’}Groups’:’ADMIN’]

vă permite să scrieţi o regulă pentru dimensiunea }Groups, care conţine caracterul special
acoladă (}).
În mod similar,
[’Units’,’Mar’, ’Region’:’North America’]

vă permite să scrieţi o regulă când elementul America de Nord nu este unic pentru
dimensiunea Regiune.

Sintaxa pentru formule
O formulă de reguli este o expresie compusă din:
v Constante numerice
v Operatori aritmetici şi paranteze
v Funcţii numerice şi şir -- vedeţi Ghidul de referinţe IBM Cognos TM1 .
v Logică condiţională
v Referinţe cub

Constantele numerice
Cele mai simple componente ale formulelor de reguli sunt constantele numerice.
v Conţin numerale, un semn minus (-) opţional dominant şi un punct zecimal opţional. De
exemplu, 5.0, 6, -5. Câteva exemple de constante numerice nevalide sunt: 1-, 1A, 3..4.
v Conţin o lungime maximă de 20 de caractere.
v Puteţi utiliza o notaţie ştiinţifică pentru a introduce o constantă numerică.
De exemplu, următoarea declaraţie de reguli alocă valoarea 200 la toate celulele din cub.
[ ] = 200;

Operatorii aritmetici
Puteţi combina constante numerice cu operatorii aritmetici următori.
Operator

Semnificaţie

+ (Semnul plus)

Adunare

- (Semnul minus)

Scădere
Capitolul 5. Calcule avansate pentru date de afacere
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Operator

Semnificaţie

* (Asterisc)

Înmulţire

/ (Slash înainte)

Împărţire - returnează o valoare nedefinită şi afişează
N/A în vizualizare la împărţirea cu zero

\ (Slash înapoi)

Împărţire cu afişare zero - acelaşi ca operatorul
Împărţire, dar returnează zero când împărţiţi la zero.

^ (Circumflex)

Exponenţiere

Utilizarea logicii condiţionale
Utilizaţi funcţia IF pentru a include logica condiţională în reguli. Formatul general este:
IF(test, value1, value2)

v Funcţia IF returnează una din două valori în funcţie de rezultatul unui test logic.
v Când Testul expresiei este adevărat, funcţia IF returnează Value1.
v Când Testul expresiei este fals, funcţia IF returnează Value2.
v Tipul de date returnat de o funcţie IF este determinat de tipurile de date pentru Value1 şi
Value2.
v Value1 şi Value2 trebuie să fie de acelaşi tip de date, fie şir, fie numeric.
v O funcţie IF în care Value1 este un şir şi Value2 este un număr returnează o declaraţie de
eroare.
Puteţi de asemenea să imbricaţi declaraţii IF:
IF(test1, value1, IF (test2, value2, value3))

Tabela următoare afişează două exemple IF.
Expresie

Rezultat

IF (7>6,1,0)

returnează 1

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

returnează 'True'

Utilizarea operatorilor de comparare
Puteţi compara numere cu operatorii următori.
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Operator

Semnificaţie

>

Mai mare decât

<

Mai mic decât

>=

Mai mare sau egal cu

<=

Mai mic sau egal cu

=

Egal cu
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Operator

Semnificaţie

<>

Neegal cu

Pentru a compara două valori şir, inseraţi simbolul @ înainte de operatorul de comparare,
precum este afişat în exemplul următor:
IF (’A’@=’B’,0,1) yields the number 1.

Puteţi combina expresii logice cu operatori logici.
Operator

Semnificaţie

Exemplu

& (Ampersand)

AND

(Value1 > 5) & (Value1 < 10)
Returnează TRUE dacă valoarea este mai mare decât
5 şi mai mică decât 10.

% (Semn procent)

OR

(Value1 > 10) % (Value1 < 5)
Returnează TRUE dacă valoarea este mai mare decât
10 sau mai mică decât 5.

~ (Tilde)

NOT

~(Value1 > 5)
Echivalent cu (Value1 <= 5)

Puteţi concatena şiruri utilizând caracterul bară verticală (|).
De exemplu, expresia următoare returnează Rheingold.
(Rhein | gold)

Dacă şirul rezultat dintr-o concatenare este mai lung decât 254 octeţi, TM1 returnează o
eroare.

Utilizarea referinţelor cuburilor
Toate formulele de reguli conţin referinţe cub, care indică la zone dintr-un cub pentru date.
Referinţele de cub pot indica la cubul pentru care scrieţi o regulă (referinţe cub interne) sau la
zone din alte cuburi (referinţe cub externe cube).

Referinţele de cub interne
Referinţele de cub interne utilizează aceeaşi sintaxă ca zona pentru care scrieţi regula.
Exemplele includ:
[’January’]
[’Sales’,’January’]
[’Germany’,’Sales’,’January’]

În următorul exemplu, TM1 calculează marja brută pentru Germania prin înmulţirea Vânzări
pentru Germania din acelaşi cub cu 0,53:
[’Gross Margin’,’Germany’]=[’Sales’]*0.53;
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Referinţele de cub externe
Utilizaţi funcţia DB pentru a indica la cuburi externe.
DB(’cube’, dimension1, dimension2,...dimensionn)
Argument

Descriere

cub

Nume al cubului extern.

dimensiune

Unul din argumentele următoare:
v Numele unui element dintr-o dimensiune a cubului extern, încadrat
între ghilimele.
v Numele unei dimensiuni precedat de semnul exclamării (!), care este
numit notaţie variabilă. Un argument care utilizează notaţie variabilă
returnează elementul dimensiune curent din celula la care se aplică o
declaraţie de regulă. De exemplu, într-o celulă calculată de reguli care
este identificată de elementul Germany al dimensiunii Region,
!Region returnează Germany.
v O expresie care se rezolvă la un nume.

Specificaţi un argument dimensiune pentru fiecare dimensiune a cubului extern. Trebuie să
ordonaţi argumentele dimensiunii pentru a corespunde cu ordinea dimensiunilor din cubul
extern.
În declaraţia de reguli următoare, toate valorile vânzări din cubul intern sunt calculate prin
înmulţirea Units din cubul intern cu valori din cubul PriceTab extern:
[’Sales’]=[’Units’]*DB(’PriceTab’,!Region,!Product,!Month)

v Cubul PriceTab conţine doar preţuri. Fiecare din celulele sale este identificată de un
element din trei dimensiuni: Region, Product, Month. Cubul intern conţine aceste
dimensiuni şi cel puţin o altă dimensiune care are atât elemente Sales, cât şi Units.
v Fiecare celulă Sales din cubul intern este identificată de Sales şi de elemente din cele trei
dimensiuni pe care cubul intern le partajează cu cubul PriceTab. Pentru a popula orice
celulă Sales, TM1 extrage o valoare PriceTab localizată la intersecţia elementelor
corespunzătoare din dimensiunile partajate.
v Cubul extern poate diferi de cubul intern în condiţii de număr de dimensiuni şi număr de
elemente de-a lungul fiecărei dimensiuni. Totuşi, o dimensiune pe care o referiţi ca
variabilă (precum în !Region sau !Product) trebuie cel puţin să conţină toate elementele
găsite în dimensiunea corespondentă a cubului intern.

Aranjarea declaraţiilor de reguli
Când mai mult de o declaraţie dintr-o regulă se aplica la aceeaşi Zonă, are prioritate prima
declaraţie.
Luaţi în considerare acest exemplu. Un cub numit Prioritate are două dimensiuni, Regiunea şi
Anul. Regula are patru declaraţii:
[’Germany’, ’Year1’] = 10;[’Year1’] = 5;[’United States’]
= 6;[ ] = 2;

Aici sunt valori exemplu pentru cubul Priority, dintre care toate sunt derivate de regula
precedentă.
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Regiune

Anul 1

Anul 2

Anul 3

France

5

2

2

Germany

10

2

2

United States

5

6

6

TM1 procesează declaraţiile de reguli după cum urmează:
v Prima declaraţie alocă valoarea 10 celulei Germania, Year1. Prima declaraţie are prioritate
faţă de a doua declaraţie, care specifică faptul că toate celulele Year1 conţin 5.
v A doua declaraţie are prioritate faţă de a treia declaraţie. Prin urmare, celula pentru Statele
Unite, Yaer1 conţine 5, cu toate că a treia declaraţie specifică faptul că toate valorile pentru
Statele Unite ar trebui să fie 6.
v Ultima declaraţie [ ] = 2 specifică faptul că toate valorile din cub conţin valoarea 2. Această
regulă se aplică la toate celulele care nu sunt afectate de declaraţiile precedente, cum ar fi
celula Franţa, Year2.

Specificarea de reguli diferite la nivelurile N: şi C:
Este necesar adesea să diferenţiaţi modul în care sunt tratate celulele de nivel C: şi de nivel N:
dintr-o zonă.
v Celule nivel N: - Identificate doar de elemente simple.
v Celule nivel C: - Identificate de cel puţin un element consolidat.
Utilizaţi sintaxa următoare pentru a scrie o declaraţie de reguli care se aplică doar la celule
nivel N: dintr-o zonă:
[Area] = N:[Formula];

De exemplu:
[’Sales’] = N:[’Price’]*[’Units’]\1000;

Utilizaţi sintaxa următoare pentru a scrie o declaraţie de reguli care se aplică doar la celule
nivel C: dintr-o zonă.
[Area] = C:[Formula];

De exemplu:
[’Price’] = C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Când o zonă specifică a unui cub este calculată în mod diferit la nivelurile C: şi N:, puteţi
utiliza următoarea sintaxă:
[Area] = N:[Formula A]; C:[Formula B];

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

Ocolirea regulilor
Prin utilizarea funcţiei STET, puteţi ocoli efectul unei declaraţii de reguli pentru zone
specifice ale unui cub.
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De exemplu, aţi putea dori să scrieţi o declaraţie de reguli pentru Marja brută care se aplică la
toate regiunile cu excepţia Franţei. Puteţi scrie regula generală şi excepţia în două moduri.
v Scrieţi întâi declaraţi STET urmată de declaraţia generală:
[’Gross
Margin’, ’France’] = STET;
[’Gross Margin’] = [’Sales’] * 0.53;

v Scrieţi o declaraţie de reguli care include o funcţie IF:
[’Gross
Margin’] = IF(!Region @= ’France’, STET, [’Sales’]
* 0.53);

Calificarea numelor de elemente
Când vreţi să limitaţi o declaraţie de reguli la valori identificate de un element care apare în
dimensiuni multiple, calificaţi numele elementului cu numele dimensiunii lui utilizând sintaxa
următoare:
[’dimname’:’element’]

De exemplu, dacă Total apare în ambele dimensiuni Regiune şi Produs şi vreţi ca regula să fie
limitată la celule identificate de Total din dimensiunea Regiune, specificaţi:
[’Region’:’Total’]=

Editorul de reguli şi foile de lucru pentru reguli
Puteţi crea reguli prin două interfeţe:
v Editor de reguli - Toate exemplele anterioare din această secţiune utilizează această
interfaţă.
v Foaie de lucru reguli - O foaie de lucru Excel modificată în care tastaţi declaraţii de reguli
pentru un cub din coloana A.
TM1 salvează regulile în două fişiere:
cub .xru - Foaie de lucru reguli
cub .rux - Fişier compilat
Notă: Puteţi modifica regulile pe care le creaţi prin foile de lucru pentru reguli, utilizând
Editorul de reguli. Când faceţi astfel, TM1 afişează un prompt pentru a vă salva modificările
la foaia de lucru. Dacă nu salvaţi modificările, fişierele .xru şi .rux vor fi nesincronizate. Prin
urmare, nu puteţi modifica ulterior modificările prin editarea foii de lucru reguli. Toate
regulile descrise în acea secţiune se aplică la foile de lucru pentru reguli precum şi la foile de
lucru dimensiune.
Pentru a vă asigura că TM1 are acces la toate modificările dumneavoastră, utilizaţi una din
interfeţe în mod exclusiv pentru crearea şi menţinerea regulilor.

Crearea foilor de lucru pentru reguli
Când utilizaţi o foaie de lucru reguli pentru a crea o regulă fie pe un server IBM Cognos TM1
local, fie la distanţă, clientul dumneavoastră TM1 trebuie să aibă un director valid setat în
caseta Director de date server local din caseta dialog Opţiuni TM1 . Directorul este locaţia
unde clientul dumneavoastră TM1 salvează foile de lucru pentru reguli (.xru files).
Notă: Dacă nu setaţi un director sau directorul nu este valid, TM1 nu vă poate salva foile de
lucru pentru reguli.
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Procedură
1. Faceţi clic pe TM1 , Foi de lucru reguli, Nou în Excel.
Se deschide caseta de dialog Selectare cub pentru reguli. Lista conţine cuburile de pe
serverele dumneavoastră locale şi de pe orice servere la care v-aţi logat în timpul sesiunii
TM1 curente.
2. Selectaţi un cub şi faceţi clic pe OK.
TM1 afişează o foaie de lucru necompletată care arată ca foile de lucru Excel, cu excepţia
faptului că prima coloană are o lăţime de 100.
3. Amplasaţi fiecare declaraţie de regulă pe o linie separată din coloana A, ca în exemplul
următor.
[’Gross Margin%’]=[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
[’Sales’]=N:[’Price’]*[’Units’]\1000;

Puteţi face clic pe TM1 , Editare formulă pentru a accesa caseta de dialog TM1 Editare
formulă . Această casetă de dialog, care vă ajută să construiţi declaraţii de reguli exacte,
furnizează toată funcţionalitatea găsită în Editorul de reguli. Editorul de reguli este descris
mai târziu în această secţiune.

Salvarea foilor de lucru pentru reguli
Pentru a salva regula într-un format pe care îl poate utiliza TM1 , faceţi clic pe TM1 , Foi de
lucru regulă, Salvare în Excel.
Opţiunea Salvare actualizează fişierul foii de lucru regulă (cube.xru) şi creează un fişier de
reguli compilat (cube.rux). TM1 salvează fişierul .xru în directorul dumneavoastră de date
server local şi salvează fişierul .rux în directorul de date pentru serverul IBM Cognos TM1 .
TM1 aplica imediat noile reguli la cub.
Notă: Dacă faceţi clic pe Fişier, Salvare în Excel, este actualizat doar fişierul cube.xru.
Pentru a utiliza noua regulă într-un cub, trebuie să creaţi fişierul de reguli compilat.

Consolidările de reguli şi dimensiuni
Regulile funcţionează împreună cu consolidările pe care le definiţi în dimensiuni. Cu toate că
puteţi defini consolidări utilizând reguli, acest lucru nu este recomandat din motive de
performanţă. Consolidările definite în dimensiuni sunt calculate mult mai rapid decât valorile
derivate de reguli, mai ales în cuburi fragmentate, foarte mari.

Ordinea de calcul
Regulile au prioritate faţă de consolidări în dimensiuni.
Când TM1 calculează o celulă cub şi o consolidare printr-o regulă, TM1 examinează mai întâi
declaraţia de reguli. Totuşi, dacă declaraţia de reguli se referă la celule care sunt rezultatul
consolidărilor, TM1 realizează întâi consolidarea şi apoi calculează declaraţia de reguli
utilizând rezultatele.
Invers, dacă definiţi o celulă dor prin consolidare, TM1 priveşte la valorile necesare pentru a
realiza consolidarea. Când unele valori sunt rezultatul regulilor de calcul, TM1 realizează
atunci calculul regulilor înainte de a realiza consolidarea.
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Înlocuirea elementelor de nivel C: cu reguli
Ar trebui să evitaţi scrierea unei reguli care înlocuieşte o valoare consolidată care este o
componentă a unei alte consolidări.
Un exemplu simplu ilustrează această problemă. Se presupune că aveţi un cub bidimensional
denumit Vânzări care este compus din două dimensiuni Produs şi Lună, cu consolidări produs
(Total) şi trimestriale (Primul trimestru) definite.

Pentru a calcula totalul general (Total, Primul trimestru), TM1 poate consolida totalurile
produs pentru fiecare lună sau poate consolida trimestrial totalurile pentru fiecare produs.

Se presupune mai departe că scrieţi o regulă care calculează o valoare pentru vânzări produs
totale în Ian, şi că valoare calculată de reguli nu adună valorile produs individuale pentru Ian.
O regulă care defineşte valoarea produselor totale din Ian ca 999 serveşte ca ilustraţie.
[’Jan’,’Total’]=999;

Dacă totalul complet este calculat prin consolidarea totalurilor produs pentru fiecare lună,
valoarea va fi diferită faţă de consolidare totalurilor trimestriale pentru fiecare produs.
Aceasta este deoarece valoarea calculată de reguli pentru vânzările de produs totale din Ian
înlocuieşte consolidarea originală definită în dimensiunea Produs.
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Nu aveţi nici un control asupra ordinii în care TM1 realizează consolidări dimensiune. Pe
deasupra, în funcţie de ce cale de consolidare este optimă în orice moment dat, TM1 poate
alterna între căi. În consecinţă, puteţi cere valoarea Total, 1 Quarter de două ori în aceeaşi
sesiune şi să nu obţineţi rezultate diferite.
Puteţi remedia această situaţie prin scrierea unei declaraţii de reguli care calculează valoarea
consolidării Total, Primul trimestru ca suma copiilor imediaţi de-a lungul dimensiunii Lună,
înlocuind astfel consolidarea dimensiunii Produs. Declaraţia
['Total']=ConsolidateChildren('Month') realizează acest calcul.
Totuşi, rămâne o inconsistenţă implicită la vizualizarea cubului: suma totalurilor trimestriale
pentru fiecare produs este diferită de suma totalului produs pentru fiecare lună. Astfel,
înlocuirea valorilor de nivel C: care sunt componente ale altor consolidări nu este
recomandată.

Stivuirea regulilor
O declaraţie de reguli se poate referi la o celulă dintr-un cub care este definit prin alte
declaraţii de reguli. TM1 stivuieşte aceste declaraţii de reguli până când poate obţine o
valoare finală şi apoi lucrează înapoi pentru a returna un rezultat. Numărul de niveluri de
stivuire pe care le poate acomoda TM1 este limitat doar de memoria disponibilă.
Dacă apare o referinţă circulară într-o stivă de reguli, sau dacă nivelul maxim de stivuire este
depăşit, TM1 afişează mesajul de eroare:
Error Evaluating Rule: Possible Circular Reference
Capitolul 5. Calcule avansate pentru date de afacere
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Aici este un exemplu de referinţă circulară:
[’Sales’] = [’Units’] * [’Price’] ;
[’Price’] = [’Sales’] / [’Units’] ;

Aplicaţiile exemplu
Această secţiune conţine exemple de aplicaţii de reguli utilizate în mod obişnuit. Examinaţi
aceste exemple pentru a dezvolta o înţelegere a sintaxei şi a domeniului regulilor.

Calcularea rapoartelor
În exemplul următor, o regulă calculează Gross Margin (marja brută) ca procentaj din Sales
(Vânzări) în SalesCube. Asociaţi acest raport cu Gross Margin%, un element numeric nou din
dimensiunea Account1.
Întâi, trebuie să creaţi elementul Gross Margin%.

Crearea elementului Margin%
Dacă dimensiunea dumneavoastră SalesCube conţine deja elementul GrossMargin, săriţi la
următoarea secţiune. Urmaţi aceşti paşi dacă trebuie să adăugaţi elementul GrossMargin% la
dimensiunea Account1.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. Selectaţi dimensiunea Account1.
3. Faceţi clic pe Dimensiune, Editare structură dimensiune.
Se deschide Editorul dimensiuni.
4. Faceţi clic pe Editare, Inserare element.
Se deschide caseta de dialog Inserare element.
5. Tastaţi Gross Margin% şi faceţi clic pe Adăugare.
6. Faceţi clic pe OK.
7. Salvaţi dimensiunea.

Crearea regulii Margin%
Urmaţi aceşti paşi pentru a crea formula Gross Margin%.

Procedură
1. În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe Cub vânzări. Dacă regula există deja, faceţi
clic pe Editare regulă. Dacă nu aţi creat încă regula, faceţi clic pe Creare regulă.
Se deschide Editor reguli.
.
2. Faceţi clic pe Zonă
Caseta de dialog Referinţă la cub afişează dimensiunile cubului SalesCube.
3. Faceţi clic pe Account1.
Se deschide fereastra Subsetul Editor.
4. Din panoul stâng, selectaţi Gross Margin% şi faceţi clic pe OK.
Se redeschide caseta de dialog Referinţă la cub.
5. Faceţi clic pe OK.
Editorul de reguli afişează ['Gross Margin%'] în câmpul de intrare.
6. Faceţi clic pe Egal

.

7. Faceţi clic pe Zonă
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din nou, şi faceţi clic pe Account1.

8. Din fereastra Editor subset, selectaţi Gross Margin şi faceţi clic pe OK.
9. Faceţi clic pe OK în caseta de dialog Referinţă la cub.
.
10. Faceţi clic pe Împărţire cu afişare zero
TM1 amplasează un semn de împărţire după ['Gross Margin'].
Reţineţi că există două butoane de împărţire în Editorul de reguli.
- Dacă utilizaţi acest operator de împărţire într-o regulă care
Operator de împărţire
rezultă în împărţire la zero, TM1 returnează o valoare nedefinită şi afişează N/A în
vizualizare.
- Dacă utilizaţi acest operator de împărţire
Afişare zero operator de împărţire
într-o regulă care rezultă în împărţire la zero, TM1 returnează valoarea 0.
11.
12.
13.
14.
15.

din nou şi faceţi clic pe Account1
Faceţi clic pe Zonă
Din fereastra Editor subset, selectaţi Sales şi faceţi clic pe OK.
Faceţi clic pe OK în caseta de dialog Referinţă la cub.
Faceţi clic pe Înmulţire .
Tastaţi 100 la sfârşitul formulei.

16. Faceţi clic pe Punct şi virgulă

.

Notă: Trebuie să terminaţi toate declaraţiile de regulă cu punct şi virgulă.
Regula completă ar trebui să apară acum după cum urmează.
[’Gross Margin%’]*[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;

17. Faceţi clic pe Salvare.

Rezultate
TM1 salvează regula şi o aplică cubului. Se deschide un nou obiect regulă sub cubul
SalesCube. O regulă poartă întotdeauna acelaşi nume ca şi cubul cu care este asociată.

Înţelegerea regulii generate
Să examinăm componentele noii declaraţii de reguli.
v Zonă - Specifică zona cubului care calculează TM1 . În acest exemplu, elmentul Gross
Margin% identifică toate valorile celulă derivate printr-o regulă.
v Formulă - Defineşte calculul.
v Terminator - Termină toate declaraţiile de reguli cu punct şi virgulă (;).

Pentru informaţii suplimentare despre sintaxă reguli, vedeţi Ghidul de reguli IBM Cognos
TM1.

Răsfoirea valorilor Gross Margin%
Vizualizarea exemplu salesmargin% afişează acum valorile calculate pentru GrossMargin%.

Procedură
1. În fereastra Server Explorer, faceţi clic pe pictograma Vizualizări pentru cubul
SalesCube.
2. Faceţi dublu clic pe vizualizarea salesmargin%.
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Vizualizarea se deschide în Cube Viewer.
Valorile pentru Gross Margin%, care sunt derivate prin regula pe care tocmai aţi creat-o,
apar în vizualizare.

Partajarea datelor între cuburi
Cubul SalesCube nu conţine date de preţ. Informaţiile de preţ pentru acest cub sunt memorate
într-un cub în patru dimensiuni separat numit PriceCube.
Puteţi partaja valori între cuburi utilizând funcţia reguli DB. Valorile sunt memorate într-un
cub şi referite în alte cuburi. Exemplul următor afişează modul în care reguli dintr-un cub pot
referi valori dintr-un cub separat.

Procedură
1. În Server Explorer, faceţi dublu clic pe regula SalesCube.
Se deschide Editorul de reguli.
2. Poziţionaţi cursorul pe a doua linie de intrare.
.
3. Faceţi clic pe Zona
Caseta de dialog Referinţă la cub afişează dimensiunile cubului SalesCube.
4. Faceţi clic pe Account1.
Se deschide fereastra Subsetul Editor.
5. Din panoul stâng, selectaţi Price şi faceţi clic pe OK.
Se redeschide caseta de dialog Referinţă la cub.
6. Faceţi clic pe OK.
Editorul de reguli afişează ['Preţ'] în câmpul de intrare.
7. Faceţi clic pe Egal

.

8. Faceţi clic pe referinţă bază de date
.
Se deschide caseta de dialog Selectare cub.
9. Selectaţi PriceCube şi faceţi clic pe OK.
Caseta de dialog Referinţă la cub afişează dimensiunile cubului PriceCube.
10. Faceţi clic pe OK.
Se deschide de formula următoare în Editorul de reguli.
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!Actvsbud,!Region,!Model,!Month)

Citiţi formula după cum urmează: Orice celulă din cubul SalesCube care este identificată
de elementul Preţ îşi ia valorile dintr-o celulă din cubul PriceCube. Locaţia celulei
PriceCube este găsită la intersecţia elementelor corespunzătoare din cele patru
dimensiuni pe care PriceCube le împarte cu SalesCube.
De exemplu, celula SalesCube identificată de elementele Actual, Germany, S Series 1.8
L Sedan, Price, Jan îşi ia valoarea din celula PriceCube identificată de elementele
Actual, Germany, S Series 1.8 L Sedan, Jan.
pentru a pune punct şi virgulă la sfârşitul formulei.
11. Faceţi clic pe Punct şi virgulă
12. Faceţi clic pe Salvare pentru a salva regula.
Acum puteţi modifica un preţ în cubul PriceCube şi să vedeţi modificarea reflectată în
cubul SalesCube. Totuşi, nu puteţi edita preţurile din SalesCube deoarece sunt derivate
prin regula pe care tocmai aţi creat-o.
Vizualizarea exemplu SalesPrice include valorile preţului.
Pentru a deschide vizualizarea exemplu SalesPrice:
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13. În fereastra Server Explorer, faceţi clic pe pictograma Vizualizări pentru cubul
SalesCube.
14. Faceţi dublu clic pe vizualizarea SalesMargin%.
Vizualizarea se deschide în Cube Viewer, completă cu valorile Preţ extrase din cubul
PriceCube.

Calcularea vânzărilor
În exerciţiul anterior, aţi adus preţuri în cubul SalesCube. Dacă modificaţi un preţ în
PriceCube, TM1 nu modifică valoarea sales (vânzări) corespunzătoare în SalesCube. Aceasta,
deoarece valorile de vânzări din SalesCube există ca valori de date în cub. Trebuie să creaţi o
regulă pentru a deriva valorile vânzări din SalesCube din preţuri şi unităţi.

Procedură
1. Redeschideţi Editorul de reguli pentru cubul SalesCube.
2. Sub formula ['Preţ'], introduceţi regula următoare:
['Sales']=['Price']*['Units']\1000;
Notă: Toate valorile din cubul SalesCube sunt în mii, cu excepţia valorilor Preţ, care sunt
numere reale. Deoarece numerele Vânzări ar trebui să rămână în mii, împărţiţi la 1000 în
declaraţia de reguli.
3. Faceţi clic pe Salvare pentru a salva regula SalesCube.
4. Redeschideţi vizualizarea exemplu SalesPrice.
TM1 haşurează toate celule identificate de elementul Vânzări, ceea ce indică faptul că din
aceste celule sunt derivate prin reguli.
5. Modificaţi valoarea unităţilor Ianuarie la 10.000 tastând 10000 în celula de la intersecţia
Unităţi şi Ian.
6. Apăsaţi F9 pentru a recalcula valorile celulei.
7. Observaţi noua valoare vânzări pentru Ianuarie.

Reţineţi că valoarea Gross Margin% pentru Ianuarie se actualizează, deoarece această
valoare este derivată printr-o regulă, care referă elementul Vânzări.
8. Restauraţi valoarea 313 la celula de la intersecţia Ian şi Vânzări.
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Restricţionarea regulilor la valori simple
În exerciţiul anterior, aţi creat o regulă care se aplică la toate celulele care conţin numere
vânzări. Acest tip de regulă înlocuieşte consolidări din dimensiuni, producând rezultate
incorecte. În exerciţiul următor, inspectaţi un total trimestrial printr-o foaie de lucru felie şi
restricţionaţi regula SalesCube la valori simple, permiţând astfel consolidărilor să funcţioneze
corespunzător.

Procedură
1. Deschideţi vizualizarea exemplu Sales1qtr a cubului SalesCube.
pentru a secţiona vizualizarea pe o foaie de lucru Excel.
2. Faceţi clic pe Sector
Felia ar trebui să apară după cum urmează.

3. Salvaţi foaia de lucru felie cu numele Test.
4. Examinaţi valoarea Vânzări pentru 1Quarter din celula B10.
Conform regulii SalesCube, valoarea este produsul înmulţirii preţului primului trimestru
cu o fracţie (1/1000) a unităţilor primului trimestru. În loc, valoarea ar trebui să fie
consolidarea vânzărilor pentru primele trei luni. Totuşi, valorile derivate de regula
SalesCube (precum există momentan) au prioritate faţă de valorile derivate prin
consolidare. Pentru a corecta aceasta, trebuie să modificaţi regula astfel încât să nu
calculeze valorile pentru elementele consolidate.
5. Deschideţi regula SalesCube din Editorul de reguli.
6. Pe a treia linie, inseraţi N: în faţa ['Preţ'] astfel încât formula să citească:
[’Sales’]=N:>[’Price’]*[’Units’]\1000;

Restrictorul N: limitează regula la celule identificate doar de elemente simple. Regula nu
se mai aplică la elemente consolidate, lăsând consolidările să funcţioneze corespunzător.
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7. Faceţi clic pe Salvare pentru a salva regula editată.
8. Apăsaţi F9 pentru a recalcula foaia de lucru test.
Valoarea corectă se deschide acum la intersecţia Vânzări şi 1Quarter.

Calcularea unui preţ mediu
Examinaţi valoarea Preţ, 1Quarter din foaia de lucru Test. Acest număr este suma preţurilor
pentru ianuarie, februarie şi martie. Totuşi, numărul ar trebui să reflecte preţul mediu pentru
cele trei luni. Declaraţia de reguli următoare returnează valoarea dorită:
[’Price’]=C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Restrictorul C: limitează această declaraţie de reguli la consolidări; adică, doar când unul sau
mai multe dintre elementele care identifică o celulă Preţ sunt elemente consolidate.

Procedură
1. Redeschideţi Editorul de reguli pentru cubul SalesCube.
2. Introduceţi următoarea declaraţie fără definiţia de zonă, ca a treia linie în câmpul de
intrare.
['Preţ']=DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);C:['Vânzări']\
['Unităţi']*1000;
Omiteţi definiţia de zonă deoarece aţi definit deja zona Preţ în a doua linie. Când vreţi să
aplicaţi formule diferite la aceeaşi zonă, definiţi zona şi apoi specificaţi succesiunea
formulelor.
3. Faceţi clic pe Salvare pentru a salva regula editată.
4. În foaia de lucru test, apăsaţi F9 pentru a recalcula şi actualiza valorile.
Observaţi valoarea Preţ, 1Quarter, care încă afişează valoarea 76,132.59. Aceasta este
deoarece TM1 utilizează prima formulă de reguli pe care o întâlneşte şi care se aplică la
celula Preţ, 1 Quarter:
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Această declaraţie este corespunzătoare doar pentru celule de nivel N:, cum ar fi Preţ, Ian.
Valorile Preţ consolidate ar trebui să fie calculate prin a doua declaraţie Preţ. Prin
restricţionarea primei formule Preţ doar la celule de nivel N:, permiteţi TM1 să aplice a
doua formulă Preţ la consolidări.
Notă: TM1 evaluează declaraţiile de reguli în ordinea în care apar într-o regulă, însă
prima formulă pentru o Zonă dată are prioritate faţă de formule viitoare pentru acceaşi
zonă. Dacă aveţi declaraţii de reguli multiple care adresează aceeaşi Zonă, ar trebui să le
ordonaţi de la cele mai puţin restrictive la cele mai restrictive. Pentru detalii, vedeţi
“Aranjarea declaraţiilor de reguli” la pagina 52.
5. Pentru a restricţiona prima formulă Preţ la celule de nivel N:, deschideţi regula SalesCube
din Editorul de reguli.
6. Inseraţi N: în faţa primei porţiuni formulă a primei declaraţii Preţ:
[’Price’]=N:>DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Întreaga regulă pentru zona Preţ ar trebui să apară acum după cum urmează:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

7. Faceţi clic pe Salvare pentru a salva regula.
8. În foaia de lucru Test, apăsaţi F9 pentru a recalcula şi afişa valorile actualizate.
Toate valorile Preţ ar trebui să reflecte acum calculele corecte, cu valoarea 1 Quarter, Preţ
ca medie a primelor trei luni ale anului.
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Legarea a două cuburi asimetrice
Cele mai multe companii nu întrerup costuri de regie pe produs sub linia Marjei brute. Aceste
numere, cum ar fi chirie şi utilităţi, sunt disponibile doar pe bază regională sau divizionară.
Cu alte cuvinte, structura numerelor cost nu este simetrică cu numerele vânzări. Prin urmare
în mod normal aţi memora datele în cuburi separate.
Datele cost care corespund cu date vânzări din cubul SalesCube sunt disponibile în cubul
PnLCube. Cele două cuburi se compară, după cum urmează:
v PnLCube are patru dimensiuni. Datele cost sunt dimensionate pe versiune (real versus
buget), regiune, cont şi lună.
v SalesCube are cinci dimensiuni. Datele vânzări sunt dimensionate pe versiune (real versus
buget), regiune, produs (model), cont şi lună.
v Cele două cuburi împart trei dimensiuni: Regiune, Actvsbud şi Lună.
v Măsurile urmărite în aceste cuburi sunt identificate de elemente din dimensiuni diferite.
SalesCube utilizează dimensiunea Account1. PnLCube utilizează dimensiunea Account2.
v PnLCube nu are date pentru Vânzări sau Costuri variabile. Aceste valori sunt deja calculate
în detaliu în SalesCube.
În exerciţiul următor, scrieţi reguli pentru cubul PnLCube care extrage datele de vânzări şi de
costuri variabile din SalesCube.

Procedură
1. În fereastra Server Explorer, faceţi clic dreapta pe PnLCube, şi faceţi clic pe Creare
regulă.
Se deschide Editorul de reguli.
2. Introduceţi două declaraţii pentru a specifica faptul că valorile Vânzări şi Costuri variabile
din PnLCube extrag valorile corespunzătoare din SalesCube.
v Pe prima linie al câmpului de intrare, creaţi această formulă Vânzări:
[’Sales’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud,
!Region, ’Total’,
’Sales’, !Month);

v Pe a doua linie, creaţi această formulă Costuri variabile:
[’Variable
Costs’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud, !Region,
’Total’, ’Variable Costs’, !Month);

3. Faceţi clic pe Salvare pentru a salva regulile.
Notă: Reţineţi că valorile pentru Vânzări şi Costuri variabile nu apar în cub. Valorile
Marja brută sunt de asemenea disponibile deoarece aţi definit Marja brută în dimensiunea
Account2 ca diferenţa dintre Vânzări şi Costuri variabile.
4. În Microsoft Excel, deschideţi foaia de lucru exemplu TwoCubes.
Foaia de lucru TwoCubes este setată să extragă simultan numere din SalesCube şi
PnLCube. Această foaie de lucru demonstrează cum pot circula numerele între cele două
cuburi.
Să modificăm numărul Unităţi din celula B6 la un număr foarte mare, astfel încât să puteţi
vedea efectul oscilaţiei de modificare prin foaia de lucru.
5. Faceţi clic pe celula B6 şi tastaţi 100000.
6. Apăsaţi F9 pentru a recalcula foaia de lucru.
Reţineţi că valoarea Unităţi pentru S Series 2.5 L Sedan modifică valoarea Vânzări pentru
acel model şi pentru totalul de modele. Aceste modificări afectează valorile Vânzări ale
PnLCube, care se transmit până la valoarea Earnings Before Taxes (Câştiguri înainte de
taxe) din PnLCube.
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Notă: Toate valorile celulelor din această foaie de lucru sunt rezultatul referinţelor la
două cuburi, SalesCube sau PnLCube. Foaia de lucru nu calculează nici una dintre valori.

Crearea proceselor şi regulilor drill-through
Puteţi crea un proces drill şi reguli drill pentru a asocia o celulă cu date mai detaliate. Aceste
date pot furniza detalii fundamentale pentru celulă sau alte informaţii relevante pentru celulă.
TM1 drill- through conţine două elemente.
v Proces drill - Defineşte datele detaliate pe care vreţi să le asociaţi cu o celulă
v Regulă de desemnare drill - Defineşte relaţia dintre celulă şi datele detaliate
După ce creaţi un proces drill şi o regulă de desemnare drill pentru un cub, puteţi să executaţi
procesul şi să deschideţi datele detaliate într-o fereastră nouă, "drilling through" astfel la un
nou nivel de detalii.

Crearea unui proces drill
Un proces drill este un proces TurboIntegrator care defineşte datele detaliate, care se deschid
într-o fereastră nouă. Cubul în care îşi are originea un drill-through este numit cub de origine.
Înainte să creaţi un proces drill, ar trebui să vă familiarizaţi cu datele pe care vreţi să le
deschideţi când faceţi drill din cubul de origine.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe cubul de origine din Server Explorer.
2. Faceţi clic pe Drill, Creare proces drill.
Se deschide prima fereastră a Expertului de setare proces drill.
Expertul afişează o tabelă cu valori de parametru pentru cubul de origine şi pentru toate
dimensiunile. TM1 utilizează aceste valori de parametri pentru a seta procesul drill. Când
executaţi procesul drill de la un cub de origine la datele detaliate, TM1 actualizează
valorile de parametrupentru a reflecta locaţia cubului în care îşi are originea operaţia
drill-through.
3. Faceţi clic pe Următorul.
Se deschide a doua fereastră a Expertului de setare proces drill.
4. Selectaţi Tip sursă de date pentru datele detaliate pe care vreţi să faceţi drill through de
la cubul de origine.
Există trei opţiuni Tip sursă de date.
Opţiune

Descriere

ODBC

Face drill de la cubul de origine la o sursă ODBC. Sursa ODBC trebuie să fie
accesibilă de pe computerul de pe care rulează serverul IBM Cognos TM1 .
Notă: NOTĂ: TM1 necesită driver-e DataDirect pentru a accesa sursa Oracle
ODBC pe Solaris sau AIX. Aceste driver-e nu sunt furnizate cu TM1 şi trebuie
să fie obţinute separat.
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Opţiune

Descriere

Vizualizare cub

Face drill de la cubul de origine la o vizualizare cub diferită. Puteţi face drill la
orice cub care se află pe acelaşi server ca şi cubul de origine.
Puteţi defini o sursă de date de vizualizare cub care depăşeşte cantitatea de
memorie maximă pe care TM1 o poate aloca când accesaţi o vizualizare.
Implicit, pragul de memorie pentru parametrul MaximumViewSize din fişierul
Tm1s.cfg este 100 MO pe un sistem pe 32 de biţi şi 500 MO pe un sistem pe 64
de biţi.
Important: Dacă nu specificaţi dimensiunea vizualizare maximă în fişierul
configuraţie, TM1 afişează un mesaj de eroare când încercaţi sa faceţi drill la
vizualizarea cubului.
Face drill de la cubul de origine la orice suporturi TurboIntegrator de surse de
date.

Alt

TM1 afişează opţiunile sursei de date pentru tipul de sursă de date pe care l-aţi selectat în
vrăjitor.
5. Definiţi sursa de date.
v Pentru o sursă de date ODBC, trebuie să livraţi informaţiile următoare.
Opţiune

Descriere

Nume sursă de date

Numele sursei de date ODBC (DSN) pe care vreţi să o accesaţi când
faceţi drill din cubul de origine.

Nume de utilizator

Nume utilizator valid pentru logare sursa de date ODBC.

Parolă

Parolă pentru numele utilizator.

Interogare

Interogare care defineşte datele care să fie returnate de la sursa ODBC.
Datele rezultat interogare se afişează într-o fereastră separată când faceţi
drill din cubul de origine.

v Pentru o sursă de date Vizualizare cub, trebuie să livraţi informaţiile următoare.
Element

Descriere

Nume sursă de date

Numele vizualizării pe care vreţi să o deschideţi când faceţi drill din
cubul de origine. Faceţi clic pe Răsfoire pentru a selecta un nume
vizualizare sau pentru a crea o vizualizare.

v Pentru cealaltă sursa de date, faceţi clic pe Lansare TurboIntegrator pentru a defini
sursa de date.
6. Faceţi clic pe Terminare.
Se deschide caseta de dialog Salvare proces ca.
7. Introduceţi un nume pentru procesul drill în caseta Nume.
Notă: Pentru cele mai bune practici, vă recomandăm să utilizaţi un nume de proces drill
care identifică cubul de origine asociat cu procesul drill. De exemplu, dacă creaţi un
proces pentru a face drill de la un cub denumit PriceCube la o sursă ODBC, aţi numi
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procesul drill PriceCubeToODBCSource. Acest tip de convenţie de denumire uşurează
identificarea unui nume proces drill când editaţi un proces drill sau selectaţi dintre mai
multe procese drill asociate cu un cub.
8. Faceţi clic pe Salvare.
TM1 salvează procesul drill ca un proces TurboIntegrator, dar prefixează numele pe care
l-aţi alocat în pasul 7 cu şirul }Drill_. De exemplu, dacă salvaţi un proces drill cu numele
PriceCubeToODBCSource, TM1 salvează procesul ca }Drill_PriceCubeToODBCSource.

Editarea proceselor drill
Când creaţi un proces drill cu o sursă de date Vizualizare cub, TurboIntegrator inserează
funcţia ReturnViewHandle('Cube','View') mai sus sau mai jos decât zona Declaraţii
generate, care este localizată pe subfila Epilog a filei Avansat din fereastra
TurboIntegrator.
Dacă modificaţi sursa de date pentru un proces drill, TurboIntegrator nu actualizează funcţia
cu noua sursă de date deoarece funcţia este în afara zonei Declaraţii generate. Trebuie să
editaţi sursa de date Vizualizare cub din funcţia ReturnViewHandle pentru procesul drill.
Notă: Pentru un proces drill cu o sursă de date ODBC, TurboIntegrator nu inserează funcţia
ReturnViewHandle. Prin urmare, nu trebuie să editaţi funcţia când modificaţi o sursă de date
ODBC pentru un proces drill.

Procedură
1. În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe cubul de origine cu care este asociat procesul
drill.
2. Faceţi clic pe Drill, Editare proces drill.
Se deschide caseta de dialog Selectare.
3. Selectaţi un proces drill şi faceţi clic pe OK.
Se deschide fereastra TurboIntegrator.
4. Faceţi clic pe fila Avansat.
5. Faceţi clic pe fila Epilog.
6. Editaţi funcţia ReturnViewHandle pentru a reflecta noua vizualizare.
De exemplu, pentru a utiliza vizualizarea Europe_1Q a cubului Vânzări ca sursă de date,
funcţia ReturnViewHandle ar arăta astfel:
ReturnViewHandle(’Sales’,’Europe_1Q’)

7. Faceţi clic pe Salvare.
8. Închideţi fereastra TurboIntegrator.

Ştergerea proceselor drill
Urmaţi aceşti paşi pentru a şterge un proces drill.

Procedură
1. În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe cubul de origine cu care este asociat procesul
drill.
2. Faceţi clic pe Drill, Ştergere procese drill.
Se deschide caseta de dialog Ştergere procese drill.
3. Selectaţi procesul(ele) pe care vreţi să îl ştergeţi.
v Pentru a selecta procese drill adiacente multiple, faceţi clic şi trageţi peste procese.
v Pentru a selecta procese non adiacente multiple, ţineţi apăsat pe CTRL şi faceţi clic pe
fiecare proces drill.
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4. Faceţi clic pe OK.

Crearea unei reguli de desemnare drill
O regulă de desemnare drill este regula TM1 care leagă celulele cub cu datele asociate
detaliate. După cum este indicat mai sus, datele asociate pot fi o vizualizare cub, sursă ODBC
sau orice altă sursă de date accesibilă prin TurboIntegrator.

Procedură
1. În Server Explorer, selectaţi cubul de origine pentru car vreţi să creaţi o regulă de
desemnare drill.
2. Faceţi clic pe Cub, Drill, Creare regulă de desemnare drill.
Se deschide Editor reguli.
Pentru fiecare zonă a cubului pe care vreţi să o asociaţi cu date detaliate, continuaţi cu
paşii de la 3 la 8.
pentru a defini celulele (zona) cubului pe care doriţi să le
3. Faceţi clic pe Zonă
asociaţi cu datele detaliate.
Când faceţi clic pe butonul Zonă, se deschide caseta de dialog Referinţă la cub.
4. Pentru a defini zona, faceţi una din următoarele:
v Pentru a defini zona ca întregul cubul, faceţi clic pe OK.
v Pentru a restrânge definiţia de zonă, faceţi clic pe butoanele dimensiune şi selectaţi
elementele care definesc celulele pe care vreţi să le asociaţi cu date detaliate, şi apoi
faceţi clic pe OK.
5. Faceţi clic pe Egal

.

.
6. Faceţi clic pe Şir
7. Introduceţi numele procesului drill încadrat între ghilimele pentru a defini datele detaliate
pe care vreţi să le asociaţi cu zona. De exemplu, introduceţi 'PriceCubeToSource'.
Precauţie: Nu includeţi prefixul }Drill_ într-un nume proces drill. De exemplu,
introduceţi 'PriceCubeToSource' pentru un proces drill denumit
}Drill_PriceCubeToSource.
Puteţi asocia mai mult de un proces drill dintr-o zonă. Încadraţi toate procesele drill,
separate prin virgule, într-un set de ghilimele.
Notă: Puteţi utiliza de asemenea logica condiţională sau alte funcţii pentru a returna
numele unui proces drill.
.
8. Faceţi clic pe Punct şi virgulă
Punct şi virgulă indică sfârşitul unei declaraţii de reguli.
9. Faceţi clic pe Salvare.

Rezultate
Puteţi face acum drill through la datele detaliate pentru care aţi creat un proces drill şi o regulă
de desemnare drill.

Exemplu de drill-trough
Această secţiune vă ghidează prin crearea unui proces drill şi a unei reguli de desemnare drill,
care vă permite să faceţi drill de la cubul SalesByQuarter la o tabelă relaţională care este sursa
originală pentru datele cubului. Tabela conţine date de nivel lunar, în timp ce cubul
SalesByQuarter conţine date de nivel trimestrial. Făcând drill through la sursa relaţională,
puteţi vizualiza detaliile fundamentale pentru datele cubului.
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Setarea sursei de date ODBC
Exemplul din această secţiune face drill through la o sursă ODBC (bază de date Acces).
Înainte să vă uitaţi la exemplu, trebuie să setaţi sursa de date ODBC.

Procedură
1. Deschideţi caseta de dialog Microsoft Windows ODBC Data Source Administrator.
Procedura pentru deschiderea acestei casete de dialog variază, în funcţie de versiunea
Microsoft Windows pe care o rulaţi. Pentru detalii, vedeţi Ajutor Microsoft Windows.
2. Pe fila DSN sistem, faceţi clic pe Adăugare.
Se deschide caseta de dialog Creare sursă de date nouă.
3. Selectaţi Microsoft Access Driver şi faceţi clic pe Sfârşit.
Se deschide caseta de dialog Setare acces ODBC.
4. Introduceţi TM1 _sample_data în caseta Nume sursă de date.
5. Faceţi clic pe Selectare.
Se deschide caseta de dialog Selectare bază de date.
6. Navigaţi la directorul dumneavoastră \dir_instalare\Custom\TM1Data\PData\
RelationalData şi selectaţi Sales.mdb.
7. Faceţi clic pe OK pentru a ieşi din caseta de dialog Selectare bază de date.
8. Faceţi clic pe OK pentru a ieşi din caseta de dialog Administrator ODBC.
Baza de date Acces denumită Vânzări este acum disponibilă ca sursă ODBC. Procesele
drill exemplu utilizează această sursă de date ODBC.

Crearea unui proces drill
Puteţi crea acum un proces drill pentru cubul SalesByQuarterCube. Procesul drill defineşte o
sursă de date ODBC ca date detaliate pe care le puteţi vizualiza când faceţi drill de la cubul
SalesByQuarterCube.

Procedură
1. În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe SalesByQuarterCube.
2. Faceţi clic pe Drill, Creare proces drill.
Se deschide Expertul de setare proces drill. Tabela conţine parametrii impliciţi pentru
procesul drill.
3. Selectaţi valoarea de parametruAn.
4. Faceţi clic pe Selectare element.
Se deschide editorul subset.
5. Selectaţi 1 Quarter şi faceţi clic pe OK.
6. Repetaţi paşii de la 3 la 5 pentru a modifica valoarea de parametruGross Margin% la
Unităţi.
7. Faceţi clic pe Următorul.
Se deschide al doilea ecran al expertului.
8. Selectaţi ODBC ca Tipul sursă de date.
9. Faceţi clic pe Răsfoire, aflat lângă caseta Nume sursă de date şi selectaţi TM1
_sample_data .
10. Introduceţi admin ca Nume utilizator.
11. Introduceţi interogarea următoare în caseta Interogare.
Această interogare este specifică bazei de date Acces eşantion. Utilizează funcţii IIF care
sunt unice pentru Acces şi nu pot fi utilizate împotriva oricărei alte baze de date.
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SELECT ActvsBud, Region, Model, Account1, Month, Data
FROM Sales WHERE ( ActvsBud = ’?actvsbud?’ AND Region = ’?region?’
AND Model = ’?model?’ AND Account1 = ’?account1?’ AND
(
IIF( ’?quarter?’= ’1 Quarter’, Month = ’Jan’ OR Month
= ’Feb’ OR Month = ’Mar’,
IIF( ’?quarter?’= ’2 Quarter’, Month = ’Apr’ OR Month
= ’May’ OR Month = ’Jun’,
IIF( ’?quarter?’= ’3 Quarter’, Month = ’Jul’ OR Month
= ’Aug’ OR Month = ’Sep’,
IIF( ’?quarter?’= ’4 Quarter’, Month = ’Oct’ OR Month
= ’Nov’ OR Month = ’Dec’,
IIF( ’?quarter?’= ’Year’,TRUE,TRUE)))))
)
)

Notă: Aveţi grijă să încadraţi referinţele la numele de parametri TM1 între semne de
întrebare (?).
12. Faceţi clic pe Terminare.
Se deschide caseta de dialog Salvare proces ca.
13. Salvaţi procesul ca RELATIONALTABLE_SalesByMonth.

Rezultate
Noul proces drill se afişează ca proces disponibil pe server. Reţineţi că numele procesului
include prefixul }Drill_ , indicând faptul că este un proces drill.
Puteţi crea o regulă de desemnare drill pentru a face sursa de date ODBC disponibilă din
cubul SalessByQuarterCube.

Crearea unei reguli de atribuire drill pentru SalesByMonth
Urmaţi aceşti paşi pentru a crea o regulă de atribuire drill care face sursa de date
RELATIONALTABLE_SalesByMonth disponibilă din cubul SalessByQuarterCube.

Procedură
1. În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe SalesByQuarterCube.
2. Faceţi clic pe Drill, Creare regulă de atribuire drill.
Se deschide Editor reguli.
3. Introduceţi regula următoare în caseta mare.
[’Year’] = S:IF( ( ELLEV( ’actvsbud’, !actvsbud ) = 0) &
( ELLEV( ’region’, !region)= 0 ) &( ELLEV( ’model’, !model)= 0 ) &
( ELLEV( ’account1’, !account1) = 0),
’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’, ’’ );
[] = S:IF( ISLEAF= 1, ’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’,’’);

Această regulă indică faptul că procesul drill RELATIONALTABLE_SalesByMonth va fi
executat când selectaţi opţiunea Drill dintr-o celulă care este fie:
v Identificată de elementul An şi de elementele de nivel 0 din toate celelalte dimensiuni
v Identificată de toate elementele de nivel 0
4. Salvaţi regula.
Puteţi acum să testaţi funcţionalitatea drill-through pentru cubul SalesByQuarterCube.

Vizualizarea exemplului Drill-Through
Urmaţi aceşti paşi pentru a vizualiza rezultatul procesului drill şi regulii de desemnare drill.
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Procedură
1. Deschideţi vizualizarea Drill_relational a cubului SalesByQuarterCube.
2. Faceţi clic dreapta pe celula de la intersecţia Unităţi şi An.
3. Faceţi clic pe Drill.
Se deschide un extract din sursa de date TM1 _sample_data, afişând detaliile lunare
pentru celulă.
4. Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra.
5. Faceţi drill through pe alte celule din vizualizarea Drill_relational pentru a vizualiza
detaliile lunare. Ar trebui să fiţi capabil să faceţi drill through pe orice celulă din
vizualizare.
6. Modificaţi elementul titlu Regiune din Germania în Europa.
7. Faceţi clic dreapta pe orice celulă din vizualizare.

Rezultate
Reţineţi că opţiunea Drill nu este disponibilă. Aceasta este deoarece regula de desemnare drill
pentru SalesByQuarterCube indică faptul că opţiunea Drill este disponibilă doar pentru celule
identificate de elemente de nivel 0 sau pentru celule identificate de elementul An şi de
elemente de nivel 0. Europa este o consolidare, aşa că opţiunea Drill nu este disponibilă.

Depanarea regulilor
TM1 furnizează o unealtă denumită Rules Tracer pentru a ajuta la dezvoltarea şi depanarea
regulilor. Funcţionalitatea Rules Tracer este disponibilă doar în Cube Viewer.
Cu Rules Tracer, puteţi face următoarele:
v Urmări calcule - Asiguraţi-vă că regulile sunt alocate la celulele selectate şi calculate
corespunzător sau urmăriţi calea elementelor consolidate
v Urmări feeder-e - Asiguraţi-vă că celulele frunză selectate alimentează alte celule
corespunzător
v Verifica feeder-e - Asiguraţi-vă că copiii unei celule consolidate selectate sunt alimentaţi
corespunzător

Urmărirea calculelor
Pentru a urmări un calcul, fie că este un calcul de consolidare, fie de reguli, faceţi clic pe
celula care conţine calculul şi faceţi clic pe Urmărire calcul.
Se deschide fereastra Rules Tracer. De aici, puteţi urmări un calcul până la componentele
nivel frunză. Fereastra Rules Tracer conţine două panouri.
v

Urmărire calcule (panoul de sus) - Afişează definiţia locaţiei celulei curente, cu o

sau de
pictogramă care indică dacă valoarea din celulă este derivată de Consolidare
Reguli
. Afişează de asemenea valoarea curentă a celulei. Dacă valoarea este derivată
de reguli, regula se afişează în bara de stare a panoului Urmărire calcule.
v Urmărire (panoul de jos) - Afişează componentele primului element consolidat sau
prima regulă din definiţia celulei. Puteţi face dublu clic pe orice articol din panoul de jos
pentru a urmări o cale la elementele nivel frunză care definesc celula.

Exemplu de urmărire a unui calcul de regulă (Simplu)
Urmaţi aceşti paşi pentru a vizualiza un exemplu simplu de urmărire a unui calcul de regulă.

Procedură
1. Deschideţi vizualizarea Trace_simple a cubului SalesCube.
Capitolul 5. Calcule avansate pentru date de afacere
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Această vizualizare conţine valorile Preţ care sunt derivate prin reguli pe care le-aţi creat
mai devreme în această secţiune.
2. Faceţi clic dreapta pe celula de la intersecţia Preţ şi Ian.
3. Selectaţi Urmărire calcul.
Se deschide fereastra Rules Tracer.
În panoul Urmărire calcul din partea de sus, TM1 afişează definiţia celulei curente,
indicând faptul că valoarea celulei este derivată prin
împreună cu pictograma Reguli
reguli. Regula care se aplică la celulă este estompată, iar valoarea Calculată a celulei se
afişează în colţul din dreapta-jos al panoului.
În panoul Urmărire de jos, TM1 afişează evaluarea regulii care se aplică la celula
curentă. În acest exemplu, regula
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

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

deoarece celula curentă este o locaţie N: (nedefinită de nici o consolidare).
Ştiţi că celula SalesCube(Actual, Germania, L Series 1.8L Sedan, Preţ, Ian) îşi ia valorile
de la PriceCube(Actual, Germania, L Series 1.8L Sedan, Ian).

Exemplu de urmărire a unei consolidări (Complex)
Exemplul simplu anterior afişează modul în care funcţionează Rules Tracer pentru celule la
nivelul N:. Exemplul următor afişează cum puteţi utiliza Rules Tracer pentru a urmări valori
care includ consolidări.

Procedură
1. Deschideţi vizualizarea Trace_complex a cubului SalesCube.
2. Faceţi clic dreapta pe celula de la intersecţia Vânzări şi trimestrul 1.
3. Faceţi clic pe Urmărire calcul.
Se deschide Rules Tracer.
În panoul Urmărirea calculelor de sus, TM1 afişează definiţia curentă a celulei,
care indică faptul că valoarea celulei este
împreună cu pictograma Consolidare
derivată prin consolidare. Valoarea celulei consolidate se afişează în colţul din dreapta jos
al panoului.
În panoul Urmărire de jos, TM1 afişează componentele primului element consolidat din
definiţia celulei. În acest exemplu, T Series este primul element consolidat din
SalesCube(Actual, Germania, T Series, Vânzări, 1Quarter). TM1 afişează componentele T
Series cu valorile lor.
4. Faceţi dublu clic pe T Series 2.8L Coupe din panoul Urmărire.
Acum urmăriţi valoarea SalesCube(Actual, Germania, T Series, Vânzări, 1Quarter) prin T
Series 2.8L Coupe.
Panoul Urmărire calcul afişează acum definiţia celulei pentru elementul pe care aţi făcut
dublu clic.
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales,
1 Quarter)

Panoul Urmărire afişează acum componentele primului element consolidat din această
definiţie celulă. Primul element consolidat din SalesCube(Actual, Germania, T Series
2.8L Coupe, Vânzări, trimestrul 1) este trimestrul 1. TM1 afişează cele trei componente
Jan, Feb şi Mar cu valorile lor.
precede fiecare nume
În panoul Urmărire, reţineţi că o pictogramă Reguli
componentă, indicând faptul că componentele îşi derivă valorile prin reguli.
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5. Faceţi dublu clic pe Ian din panoul Urmărire.
Acum urmăriţi valoarea SalesCube(Actual, Germania, T Series, Vânzări, 1Quarter) prin T
Series 2.8L Coupe şi Ian.
Urmărire calcul afişează acum definiţia celulei pentru elementul pe care aţi făcut dublu
clic. În acest caz, SalesCube(Actual, Germania, T Series 2.8L Coupe, Vânzări, Ian).
Această celulă este calculată de o regulă, ['Vânzări']=N:['Preţ']\['Unităţi']*1000, care este
umbrită. Valoarea consolidată a celulei, 18730,0772, se afişează în colţul din dreapta jos
al panoului.
Panoul Urmărire afişează acum componentele formulei regulii şi valorile lor.
Componenta Preţ are o valoare de 43156,86, si este derivată de o altă regulă. Componenta
Unităţi are o valoare de 434, şi este o Valoare de intrare, după cum este denotat de
marcatorul gri .
Introducând aceste valori în formula regulii, puteţi vedea că (43156,86 X 434)\1000 =
18730,0772, confirmând valoarea SalesCube(Actual, Germania, T Series 2.8L Coupe,
Vânzări, Ian).
6. Faceţi dublu clic pe Preţ pentru a vizualiza regula care este utilizată pentru a deriva
valoarea Preţ.
Regula următoare calculează Preţul:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Această regulă se evaluează la:
PriceCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Jan)

care se afişează în panoul Urmărire ca o Valoare de intrare, denotată de un marcator gri
, indicând faptul că nu puteţi urmări calculul mai departe.

Urmărirea unei noi căi de calcul
Puteţi face clic pe orice definiţie celulă din panoul Urmărire calcul al Rules Tracer-ului pentru
a începe urmărirea unei noi căi de calcul.
De exemplu, utilizând exemplul complex anterior, aţi putea face clic pe prima definiţie celulă
din panoul Urmărire calcul pentru a începe urmărirea unei noi căi prin consolidarea T Series.
Când faceţi clic pe o definiţie celulă din panoul Urmărire calcul, panoul Trace afişează
componentele primului element consolidat din definiţia celulei. Puteţi atunci să faceţi clic pe
orice componentă pentru a începe urmărirea unei noi căi de calcul.

Urmărirea feeder-elor
Rules Tracer vă permite să urmăriţi modul în care o celulă selectată alimentează alte celule.
Deoarece puteţi alimenta alte celule doar de la un element frunză, comanda Urmărire
feeder-e este disponibilă pentru celulele frunză pe care le definiţi prin reguli, dar nu este
disponibilă pentru celule consolidate.

Procedură
1. În Cube Viewer, faceţi clic dreapta pe celula pe care vreţi să o urmăriţi.
2. Faceţi clic pe Urmărire feeder-e.
Se deschide fereastra Rules Tracer. Această fereastră conţine două panouri.
v

Urmărire Feeder-e (panoul de sus) - Afişează definiţia locaţiei celulei curente şi
regulile feeder asociate cu celula curentă
v Urmărire (panoul de jos) - Afişează locaţiile alimentate de celula curentă
3. Faceţi dublu clic pe o locaţie din panoul Urmărire.
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Această locaţie devine locaţia celulei curente din panoul Urmărire feeder-e, iar panoul
Urmărire afişează orice locaţii alimentate de celula curentă.
4. Continuaţi să faceţi dublu clic pe locaţiile din panoul Urmărire până când aţi urmărit
feeder-ele la nivelul cerut.

Verificarea feeder-elor
Dacă un cub conţine o regulă cu declaraţii SKIPCHECK şi FEEDERS, puteţi utiliza Rules
Tracer pentru a verifica dacă TM1 alimentează corespunzător componentele consolidării.

Procedură
1. În Cube Viewer, faceţi clic dreapta pe celula consolidată pe care vreţi să o verificaţi.
2. Faceţi clic pe Verificare Feeder-e.
Se deschide Rules Tracer. Această fereastră conţine două panouri.
v Verificare Feeder-e (panoul de sus) - Afişează definiţia celulei curente (consolidare)
v

Urmărire (panoul de jos) - Afişează toate componentele consolidării care nu sunt
alimentate corespunzător
Panoul Urmărire este gol, ceea ce înseamnă că este alimentată corespunzător consolidarea
şi valorile cubului sunt exacte.
Dacă panoul Urmărire afişează componentele consolidării, trebuie să editaţi regula
asociată cu cubul curent pentru a adăuga declaraţiile FEEDERS care alimentează toate
componentele listate.
Notă: Puteţi verifica FEEDERS doar pentru o celulă o singură dată pe sesiune TM1 .
Acţiunea de verificare FEEDERS alimentează de fapt componentele consolidării. Orice
verificare ulterioară de FEEDERS nu returnează rezultate exacte. Dacă vreţi să verificaţi
FEEDER-ELE pentru o celula de mai multe ori, trebuie să reciclaţi serverul IBM Cognos
TM1 înainte de fiecare verificare.
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Capitolul 6. Organizarea obiectelor în aplicaţiile TM1
IBM Cognos TM1 vă lasă să organizaţi obiecte logic după aplicaţie şi după tip. Această
secţiune descrie cum să creaţi aplicaţii TM1 .

Privire generală asupra aplicaţiilor TM1
Aplicaţiile TM1 sunt obiecte care funcţionează ca foldere virtuale pentru a organiza scurtături
către alte obiecte, fişiere şi URL-uri TM1 dintr-o grupare specifică jobului, logică.
De exemplu, puteţi crea o aplicaţie care să organizeze pentru o organizaţie de vânzări din
America de Nord, toate obiectele TM1 şi fişierele care au legătură cu aceasta.
Inseraţi obiecte, fişiere şi URL-uri într-o aplicaţie prin crearea unei scurtături sau a unei
referinţe. Aplicaţiile şi referinţele oferă o modalitate rapidă şi organizată pentru a deschide
obiectele ţintă ale referinţelor.

Tipurile de referinţe
Aplicaţiile IBM Cognos TM1 pot conţine referinţe la oricare dintre articolele următoare:
v Obiecte TM1 - O aplicaţie poate conţine referinţe la orice tip de obiect TM1 cu excepţia
regulilor şi replicărilor.
Puteţi referi obiecte TM1 de pe acelaşi server IBM Cognos TM1 care conţine aplicaţia sau
orice alt server TM1 la care aveţi acces.
v Fişiere - O aplicaţie poate face referinţă la orice tip de fişier cum ar fi o foaie de calcul
Excel, un document Word sau orice alt tip de fişier. Se poate face referinţă la orice fişier
Excel, chiar dacă fişierul conţine felii TM1 , funcţii sau alte caracteristici TM1.
Puteţi face referinţă atât la fişiere externe, cât şi la fişiere încărcate:
O referinţă către un fişier extern asigură o scurtătură către un fişier care poate exista în
orice director partajat din reţeaua dumneavoastră.
O referinţă la fişier încărcat salvează o copie a fişierului pe serverul TM1 . Totuşi,
modificările la fişierul sursă original, în afară de TM1, nu sunt reflectate automat în copia
încărcată a fişierului de pe serverul TM1 . Trebuie să actualizaţi fişierul din server pentru a
face disponibile modificările.
v URL-uri - O aplicaţie poate conţine legături către orice pagină Web sau resurse care
utilizează protocoalele http sau https.
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Comportamentul referinţelor
Este important să înţelegeţi că atunci când adăugaţi referinţe obiect şi fişier la o aplicaţie,
există doar prin referinţă - ca o scurtătură care deschide obiectul sau fişierul IBM Cognos
TM1 original. Ştergerea unei referinţe dintr-o aplicaţie este diferită faţă de ştergerea fişierului
sau obiectului sursă TM1 :
v Ştergerea unei referinţe dintr-o aplicaţie nu are niciun impact asupra fişierului sau
obiectului TM1 corespondent. Doar referinţa este ştearsă.
v Ştergerea obiectului sursă din TM1 sau a unui fişier de pe disc întrerupe orice referinţă
corespondentă dintr-o aplicaţie, dar nu şterge referinţa. Referinţa rămâne, dar nu este
funcţională dacă fişierul sau obiectul sursă este şters.
Excepţie de la cele de mai sus fac referinţele de fişiere încărcate. În acest caz, fişierul este de
fapt copiat pe serverul IBM Cognos TM1 . Dacă ştergeţi o referinţă la un fişier încărcat, TM1
şterge copia încărcată a fişierului din serverul TM1 server .
Pentru detalii despre referinţele de fişier, vedeţi “Adăugarea referinţelor de fişier la o
aplicaţie” la pagina 83

Ordinea de afişare a referinţelor din aplicaţii
TM1 afişează referinţe din aplicaţii în ordinea următoare. TM1 sortează referinţele alfabetic,
în ordine descrescătoare, în fiecare grup de referinţă.
v Cuburi
v Vizualizări
v Dimensiuni
v
v
v
v

Subseturi
Procese
Sarcini
Fişiere şi URL-uri

Notă: Nu puteţi seta ordinea în care grupurile de referinţă se afişează, nici ordinea de sortare
din cadrul grupurilor de referinţă.

Utilizarea aplicaţiilor şi referinţelor în TM1 Web
Când creaţi aplicaţii şi referinţe TM1 în Server Explorer, acestea sunt automat disponibile în
TM1 Web. Acest lucru se aplică pentru referinţe către cuburi, vizualizări, fişiere şi URL-uri.
Pentru detalii, vedeţi “Publicarea aplicaţiilor TM1 către TM1 Web” la pagina 92.

Fişiere şi foldere de aplicaţii de pe serverul TM1
Folderele şi fişierele care suportă aplicaţii TM1 sunt stocate în directorul de date al serverului
IBM Cognos TM1.

Folderele
Structura pentru folderele de aplicaţie TM1 este organizată în următoarea locaţie:
TM1 Data Directory \ }applications

Informaţiile despre fişierele referite şi cele încărcate sunt stocate aici, în subfolderele asociate.
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Fişierele referite
Informaţiile despre fişierele referite sunt stocate în fişierele placeholder denumite cu extensia
.extr.
De exemplu, dacă veţi crea referinţă de aplicaţie către un fişier numit sheet1.xls, TM1
creează un fişier placeholder cu numele sheet1.xls.extr pentru a ţine urma acelei intrări.

Fişierele încărcate
Informaţiile despre fişierele referite sunt stocate în fişierele placeholder denumite cu extensia
.blob.
Fişierele reale care sunt încărcate pe serverul TM1 sunt stocate în următoarea locaţie:
TM1 Data Directory \ }Externals

De exemplu, dacă încărcaţi un fişier în baza de date Planning Sample, acesta va fi salvat aici:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\

TM1 adaugă un sufix dată şi oră la sfârşitul numelui fişierului pentru orice fişier pe care îl
încărcaţi. Sufixul foloseşte formatul an lună zi oră.extensie fişier.
De exemplu, dacă încărcaţi fişierul Sample_Budget.xls în baza de date Planning Sample,
TM1 îl redenumeşte în Sample_Budget.xls_20090617155650.xls şi îl stochează în
următoarea locaţie:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\Sample_Budget.
xls_20090617155650.xls

Considerente privind securitatea pentru crearea şi vizualizarea
aplicaţiilor
Următoarea tabelă descrie privilegiile de securitate necesare realizării acţiunilor asociate cu
aplicaţiile TM1 .
Pentru detalii, vedeţi “Administrarea securităţii pentru aplicaţiile TM1” la pagina 89.
Acţiune

Privilegiu securitate necesar

Crearea unei aplicaţii de prim nivel

Trebuie să fie membru de grup ADMIN sau
DataAdmin

Crearea unei aplicaţii de nivel secund

Acces administrativ la aplicaţia părinte

Vizualizarea şi utilizarea aplicaţiilor şi referinţelor Read (Citire)
Adăugarea unei referinţe private unei aplicaţii

Read (Citire)

Publicarea unei aplicaţii private

Trebuie să fie membru de grup ADMIN sau
DataAdmin

Publicarea unei referinţe private către un obiect
public

Admin
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Acţiune

Privilegiu securitate necesar

Publicarea unei referinţe private către un obiect
privat

Nu se poate realiza

Privatizarea unei referinţe sau aplicaţii publice

Admin

Ştergerea unei referinţe sau aplicaţii publice

Admin

Ştergerea unei aplicaţii private

Admin

Ştergerea unei referinţe private

Read (Citire)

Crearea şi gestionarea aplicaţiilor
Pentru a începe să adăugaţi aplicaţii la serverul IBM Cognos TM1 , un membru al grupului
ADMIN sau DataAdmin trebuie să creeze întâi mai multe aplicaţii de nivel înalt. Aplicaţiile
de prim nivel sunt aplicaţii care apar direct sub grupul Applications din Server Explorer.
Aplicaţiile de nivel secund apar într-o aplicaţie părinte, după cum este explicat în "Crearea
unei aplicaţii de nivel secundar într-o aplicaţie existentă."
În următorul exemplu, vedeţi un grup de aplicaţii (Applications), trei aplicaţii de prim nivel
(Vânzări Europene, Vânzări Nord-americane şi Vânzări PacRim) şi două aplicaţii de nivel
secund (China şi Indonezia) sub aplicaţia de prim nivel PacRim.

Crearea unei aplicaţii de prim nivel
Urmaţi aceşti paşi pentru a crea o aplicaţie de prim nivel

Procedură
1. Asiguraţi-vă că grupul Aplicaţii este vizibil pe serverul IBM Cognos TM1 . Dacă grupul
nu este vizibil, faceţi clic pe Vizualizare, Aplicaţii din Server Explorer.
2. În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe grupul Applications din serverul în care vreţi să
creaţi aplicaţia şi faceţi clic pe Creare aplicaţie nouă.
TM1 inserează o aplicaţie de nivel înalt nouă denumită temporar Folder nou în grupul
Aplicaţii selectat.
3. Alocaţi un nume pentru noua aplicaţie.
Reţineţi că Microsoft Windows are unele nume de dispozitive rezervate care nu pot fi
utilizate ca nume de foldere sau fişiere. Vedeţi situl Web Windows MS pentru o listă
actualizată de nume de dispozitive rezervate.
Toate aplicaţiile sunt obiecte private pe care le poate accesa doar utilizatorul care a creat
aplicaţia. Trebuie să publicaţi o aplicaţie pentru a o face disponibilă altor utilizatori TM1 .
Doar utilzatorii TM1 Architect şi TM1 Perspectives pot crea aplicaţii publice. Utilizatorii
TM1 Client pot crea doar aplicaţii private.
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4.

Faceţi clic dreapta pe aplicaţie şi selectaţi Securitate, Faceţi public pentru a face
aplicaţia disponibilă pentru alţi utilizatori.
Notă: Tipul de pictogramă care este utilizat pentru o aplicaţie depinde de starea publică
sau privată a aplicaţiei.
v O aplicaţie privată se afişează cu o pictogramă Aplicaţii Private
cheie în colţul dreapta sus.

care include o

.
v O aplicaţie publică se afişează cu o pictogramă Aplicaţii Publice
Acum puteţi începe să adăugaţi referinţe şi/sau aplicaţii de nivel secund aplicaţiei.

Redenumirea aplicaţiilor
Urmaţi aceşti paşi pentru a redenumi o aplicaţie.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe aplicaţie în Server Explorer.
2. Faceţi clic pe Redenumire.
Numele actual al aplicaţiei este selectat şi pregătit de a fi editat.
3. Tastaţi un nou nume pentru aplicaţie.
4. Apăsaţi tasta ENTER.

Ştergerea aplicaţiilor
Puteţi şterge orice aplicaţie, publică sau privată, la care aveţi privilegiu de administrator.
Notă: Când ştergeţi o aplicaţie, IBM Cognos TM1 şterge toate subaplicaţiile şi referinţele
conţinute în aplicaţie.
Când aveţi privilegiu de administrator la o aplicaţie, trebuie să aveţi, de asemenea, privilegiu
de administrator şi pentru toate referinţele şi sub-aplicaţiile din aplicaţie, indiferent de
privilegiile de securitate aplicate de TM1 prin intermediul ferestrei Alocări de securitate TM1
. De aceea, când aveţi privilegiu de administrator pentru o aplicaţie puteţi şterge sub-aplicaţii
şi referinţe la care aţi avut alocat doar privilegiul CITIRE sau NICI UNUL.
Luaţi în considerare următorul exemplu pentru a ilustra privilegiul de administrator pentru a
şterge o aplicaţie. Există trei aplicaţii într-un server (App1, App2 şi App3), toate create de un
membru al grupului ADMIN.
Administratorul a definit următoarele privilegii securitate pentru aplicaţii, pentru grupul de
utilizatori America de Nord:

Nume aplicaţie

Privilegiu securitate pentru grupul de utilizatori
America de Nord

App1

Admin

App2

Read (Citire)

App3

Fără
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Când un membru al grupului de utilizatori North America se loghează la serverul IBM
Cognos TM1 , va vedea App1, la care are privilegiu de ADMINISTRATOR, şi App2, la care
are privilegiu CITIRE. El nu va vedea App3 deoarece, pentru această aplicaţie, are privilegiu
NICI UNUL.
Acum, dacă un membru al grupului de utilizatori America de Nord încearcă să şteargă App1,
ştergerea va reuşi. Acest lucru este de aşteptat deoarece grupul de utilizatori America de Nord
are privilegiu ADMIN pentru App1, ceea ce permite ştergerea de aplicaţii. Însă, atât App2 cât
şi App3 (împreună cu toate referinţele conţinute de acestea) vor fi de asemenea şterse fără
avertisment, chiar dacă grupul de utilizatori America de Nord are alocate privilegiile CITIRE
şi NICI UNUL pentru acestea.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe aplicaţie în Server Explorer.
2. Faceţi clic pe Ştergere.
3. Faceţi clic pe Da când se afişează promptul pentru confirmare.

Crearea unei aplicaţii de nivel secund într-o aplicaţie existentă.
Orice utilizator IBM Cognos TM1 cu privilegiu de administrator la o aplicaţie existentă poate
crea aplicaţii de nivel secundar.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe aplicaţia existentă.
2. Faceţi clic pe Nou, Aplicaţie.
TM1 inserează o aplicaţie de nivel secundar denumită temporar Folder nou în aplicaţia
existentă.
3. Alocaţi un nume pentru noua aplicaţie.
TM1 creează aplicaţia ca obiect privat pe care îl puteţi accesa doar dumneavoastră.
4. Dacă sunteţi un membru al grupului ADMIN sau DataAdmin şi vreţi să publicaţi aplicaţia
pentru ca alţi utilizatori TM1 să o poată accesa, faceţi clic dreapta pe aplicaţie şi selectaţi
Securitate, Fă Public.
Când publicaţi o aplicaţie de nivel secund, privilegiile de securitate pentru aplicaţia de
nivel secund sunt moştenite din privilegiile de securitate definite pentru aplicaţia părinte.
Puteţi modifica privilegiile de securitate dacă urmaţi următorii paşi din “Alocarea
privilegiilor de securitate pentru aplicaţii şi referinţe TM1 pentru grupurile de utilizatori”
la pagina 89.

Adăugarea referinţelor de obiect TM1 la o aplicaţie
Puteţi adăuga referinţe la obiecte din serverul IBM Cognos TM1 pe care se află aplicaţia
precum şi obiecte din alte servere la care sunteţi conectat.

Procedură
1. Selectaţi obiectul din Server Explorer.
2. Trageţi şi plasaţi obiectul în aplicaţie.
Se afişează o referinţă a obiectului în aplicaţie.
Implicit, orice referinţă pe care o adăugaţi la o aplicaţie este privată, fapt indicat de o
cheie suprapusă pictogramei obiectului. Numai dumneavoastră puteţi accesa referinţa.
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Pictogramă

Descriere
O referinţă la cubul SalesCube care a fost adăugat la aplicaţia North
American Sales.
TM1 adaugă o imagine a unei săgeţi scurtătură la o pictogramă a
unui obiect pentru a reprezenta o referinţă.
O imagine a unei chei este adăugată în colţul inferior al pictogramei
de referinţă pentru a reprezenta referinţe private şi atât ambele
colţuri inferior şi superior de pe partea dreaptă pentru a reprezenta
obiecte private.

Publicarea unei referinţe
Dacă vreţi să faceţi referinţa disponibilă altor utilizatori IBM Cognos TM1 , trebuie să
publicaţi referinţa făcând clic dreapta pe referinţă şi făcând clic pe Articol aplicaţie,
Securitate, Faceţi public.
TM1 combină pictograma obiectului cu o săgeată scurtătură pentru a identifica o referinţă
publică la un obiect public.
Pictogramă

Descriere
Referinţă publică la un subset public.

Referinţă publică la o vizualizare publică.

Pentru a simplifica procesul de crearea u unei referinţe publice, puteţi face clic dreapta pe un
obiect din Server Explorer, să ţineţi apăsat butonul drept al mouse-ului şi să trageţi şi să
plasaţi obiectul în aplicaţie. Când plasaţi obiectul, TM1 va afişa un meniu de scurtături. Faceţi
clic pe Creare referinţă publică.
Puteţi publica referinţe doar în aplicaţii publice. Când publicaţi o referinţă într-o aplicaţie,
privilegiile de securitate pentru referinţe sunt moştenite din privilegiile de securitate definite
pentru aplicaţia părinte. Puteţi modifica privilegiile de securitate dacă urmaţi următorii paşi
din “Alocarea privilegiilor de securitate pentru aplicaţii şi referinţe TM1 pentru grupurile de
utilizatori” la pagina 89.

Adăugarea referinţelor la vizualizări private şi subseturi private
într-o aplicaţie
Când adăugaţi o referinţă la o vizualizare privată sau un subset privat la o aplicaţie, referinţa
este creată ca o referinţă privată. Acesta este comportamentul implicit atunci când creaţi orice
referinţă într-o aplicaţie.
IBM Cognos TM1 adaugă o imagine a două chei la o pictogramă de referinţă pentru a
identifica o referinţă privată la un obiect privat.

Capitolul 6. Organizarea obiectelor în aplicaţiile TM1
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Pictogramă

Descriere
Referinţă privată la un subset privat.

Referinţă privată la o vizualizare privată.

Această pictogramă vă ajută să faceţi diferenţa dintre:
v referinţe private la obiecte private şi
v referinţe private la obiecte publice.
TM1 adaugă o singură cheie la o pictogramă de referinţă pentru a identifica o referinţă privată
la un obiect public.
Pictogramă

Descriere
Referinţă privată la un subset public.

Referinţă privată la o vizualizare publică.

Dacă publicaţi o vizualizare privată sau subset privat pentru care există o referinţă, referinţa
nu mai este validă şi afişează un mesaj de eroare când este accesată.
De exemplu, dacă veţi crea o referinţă la o vizualizare privată numită View1, după care veţi
face publică View1, referinţa se întrerupe şi nu poate deschide vizualizarea. Se afişează
următorul mesaj de eroare: Nu se poate găsi vizualizarea privată 'View1' a cubului
'plan_BudgetPlan' din serverul 'planning sample'.
În aceste circumstanţe, ar trebui să ştergeţi vechea referinţă şi să inseraţi o nouă referinţă la
vizualizarea (acum) publică sau subset.

Crearea unui obiect nou şi adăugarea simultană a unei
referinţe într-o aplicaţie
Puteţi crea un obiect IBM Cognos TM1 nou dintr-o aplicaţie. TM1 creează noul obiect pe
serverul unde se află aplicaţia şi inserează o referinţă privată la obiectul din aplicaţie. Dintr-o
aplicaţie puteţi crea dimensiuni, procese şi sarcini.

Procedură
1. În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe aplicaţia din care vreţi să creaţi obiectul şi
selectaţi Nou <Tip Obiect>, din meniul de scurtături. De exemplu, pentru a crea un nou
cub, faceţi clic pe Nou, Cub.
Când selectaţi un tip de obiect, se va deschide o fereastră sau casetă de dialog. De
exemplu, dacă faceţi clic pe Nou, Cub, se va deschide caseta de dialog Creare Cub.
2. Finalizaţi procedura necesară pentru a crea tipul de obiect ales.
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După ce aţi terminat, TM1 creează obiectul în server şi inserează o referinţă privată la acel
obiect în aplicaţie.
Exemplul arată rezultatul creării cubului Noul Cub din aplicaţia Vânzări nord-americane .

Adăugarea referinţelor de fişier la o aplicaţie
Puteţi adăuga referinţe de fişiere la aplicaţii IBM Cognos TM1 pentru orice tip de fişier de pe
computerul sau reţeaua dumneavoastră, cum ar fi Excel, Word, PowerPoint, PDF sau orice alt
fişier.
Note:
v Puteţi adăuga o referinţă într-o aplicaţie către orice fişier Excel. Nu sunteţi restricţionat să
lucraţi doar cu fişiere Excel care conţin felii TM1 sau alte caracteristici TM1 .
v Fişierele sunt deschise cu programul cu care sunt asociate, după cum este configurat în
setările tipului de fişier Microsoft Windows. TM1 afişează o pictogramă pentru fiecare
fişier în funcţie de această asociere.

Procedură
1. În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe aplicaţia la care vreţi să adăugaţi referinţa de
fişier şi selectaţi Adăugare fişier din meniul de scurtături.
Se deschide caseta de dialog Adăugare fişier.
2. Răsfoiţi până la directorul care conţine fişierul şi selectaţi fişierul pe care vreţi să îl
adăugaţi la aplicaţie.
3. Selectaţi o opţiune care determină modul în care TM1 vă adăuga fişierul la aplicaţie.
Ataşare fişier ca referinţă - Păstrează fişierul în locaţia curentă şi inserează o referinţă la
fişier în aplicaţia TM1 .
Când este adăugat ca referinţă un fişier, în TM1 se afişează o pictogramă cu o săgeată. De
exemplu, pictograma pentru un fişier Excel care este adăugat prin folosirea opţiunii
în arborele de obiecte al aplicaţiei TM1
Ataşează fişierul ca referinţă va arăta astfel:
.
Principalul avantaj al acestei opţiuni este faptul că orice editări sau modificări ale
fişierului Excel sunt disponibile imediat în aplicaţie. Dacă selectaţi această opţiune,
fişierul Excel ar trebui localizat într-un folder partajat şi ar trebui să navigaţi către fişier
prin reţea pentru a crea o cale UNC spre acest fişier.
Pentru a menţine accesul la un fişier Excel ataşat oricând rulează serverul IBM Cognos
TM1 , computerul pe care se află fişierul trebuie să fie disponibil pe reţea.
Copiaţi fişierul la serverul TM1 - Copiază fişierul la serverul TM1 pe care se află
aplicaţia.
Acest tip de referinţă se afişează în TM1 ca o pictogramă fără săgeată. De exemplu, un
fişier Excel care este adăugat utilizând opţiunea Copiere fişier la server TM1 are
următoarea pictogramă

în aplicaţiileTM1 :
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TM1 copiază fişierele încărcate la subdirectorul }Externals al directorului de date al
serverului TM1 . De exemplu, dacă adăugaţi un fişier Excel la o aplicaţie pe serverul
sdata care este parte a bazei de date exemplu TM1 , TM1 salvează fişierul în
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\sdata\}Externals.
Avantajul principal al acestei opţiuni este că fişierul este disponibil oricând rulează
serverul TM1 . Totuşi, modificările la fişierul sursă original nu sunt reflectate automat în
fişierul de pe serverul TM1 . Trebuie să actualizaţi fişierul din server pentru a face
disponibile modificările.
v Pentru detalii despre actualizarea fişierelor Excel care au fost copiate în TM1 , vedeţi
“Actualizarea fişierelor Excel pe serverul TM1 ” la pagina 85.
v Pentru detalii despre actualizarea fişierelor non-Excel care au fost copiate în TM1 ,
vedeţi “Actualizarea fişierelor non-Excel de pe serverul TM1 ” la pagina 85.
Notă: Dacă selectaţi opţiunea Copiere fişier pe serverul TM1 , fişierul pe care doriţi să
îl încărcaţi nu poate să fie utilizat şi de alt program. Dacă încercaţi să încărcaţi un fişier
deschis, TM1 va afişa un mesaj de eroare. Asiguraţi-vă că fişierul este închis înainte de a
îl încărca în TM1 .
4. Selectaţi opţiunea Public sau Privat.
v Public - Face referinţele de fişier publice altor utilizatori care au acces la aplicaţia
TM1 .
v Privat - Doar dvs. puteţi accesa referinţa la fişier.
5. Faceţi clic pe Deschidere.
Fişierul este disponibil acum din cadrul aplicaţiei TM1 .
De asemenea, puteţi accesa fişierele din aplicaţiile TM1 din TM1 Web. Pentru detalii,
vedeţi următoarele secţiuni din această secţiune:
v
v

“Publicarea aplicaţiilor şi referinţelor TM1” la pagina 90.
“Publicarea aplicaţiilor TM1 către TM1 Web” la pagina 92.

Înţelegerea referinţelor de fişiere publice şi private
IBM CognosTM1 utilizează următoarele formate de pictogramă pentru a identifica vizual
referinţe de fişiere publice şi private din aplicaţii TM1 .
Pictogramă

Descriere
Referinţă publică la un fişier care a fost adăugat la TM1 ca o
referinţă.
Referinţă privată la un fişier care a fost adăugat la TM1 ca referinţă.

Referinţă public la un fişier copiat la serverul TM1 .

Referinţă privată la un fişier copiat la serverul TM1 .

Comportamentul fişierelor încărcate la serverul TM1
Un fişier încărcat este orice fişier care este adăugat la o aplicaţie IBM Cognos TM1 utilizând
opţiunea Copiaţi fişierul la serverul TM1 .
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Fişierele încărcate se comportă diferit de fişierele referite, deoarece fişierele încărcate sunt
defapt copiate şi stocate pe serverul IBM CognosTM1 .
v TM1 copiază şi salvează fişierele încărcate la serverul TM1 în directorul următor:
<server_data_dir>\}Externals directory.
v Când este încărcat un fişier la serverul TM1 , numelui fişierului îi este adăugat la sfârşit o
marcă timp/dată.
De exemplu, dacă încărcaţi fişierul US Budget.xls la serverul TM1 , fişierul este salvat ca
US Budget.xls_20040702193054.xls.
v Când ştergeţi un fişier încărcat dintr-o aplicaţie TM1 , TM1 şterge copia fişierului încărcat
din directorul }Externals. Fişierul original, din afara TM1 , după care a fost copiat fişierul
încărcat, nu este şters.
v Dacă vreţi să creaţi o hiperlegătură care să deschidă un fişier încărcat dintr-o foaie Web sau
alt fişier de aplicaţie TM1 în TM1 Web, hiperlegătura trebuie să includă numele alocat
TM1 pentru fişierul încărcat. Pentru detalii, vedeţi “Crearea de hiperlegături către fişiere
încărcate” la pagina 93.

Actualizarea fişierelor Excel pe serverul TM1
IBM Cognos TM1 furnizează un proces dedicat doar actualizării fişierelor Excel care au fost
încărcate la serverul IBM Cognos TM1 . Pentru detalii despre actualizarea fişierelor
non-Excel (Word, PowerPoint sau alte tipuri de fişiere) vedeţi “Actualizarea fişierelor
non-Excel de pe serverul TM1 ”.

Procedură
1. Faceţi dublu clic pe fişier din Server Explorer.
Fişierul se deschide în Excel cu un nume de fişier temporar, cum ar fi TM12C5D.xls,
afişat în bara de titlu.
Notă: Este important de reţinut numele iniţial al fişierului pe care îl actualizaţi (spre
deosebire de numele fişierului temporar). Veţi avea nevoie să selectaţi numele fişierului
original, mai târziu, la pasul 4.
2. Aplicaţi editările dumneavoastră documentului Excel.
3. Faceţi clic pe TM1 , Salvare registru de lucru pe TM1 Server , Actualizare fişier de
aplicaţii existent pe TM1 Server .
Se deschide caseta de dialog Selectare fişier extern TM1 de actualizat.
4. Selectaţi fişierul Excel original pe care vreţi să îl actualizaţi.
Asiguraţi-vă că aţi selectat fişierul Excel iniţial pe care l-aţi deschis la pasul 1. Dacă
selectaţi orice alt fişier, TM1 va suprascrie acel fişier selectat fără avertisment.
5. Faceţi clic pe OK.
TM1 actualizează fişierul de pe serverul TM1 . Fişierul Excel este disponibil din aplicaţia
sa părinte.

Actualizarea fişierelor non-Excel de pe serverul TM1
Puteţi actualiza un fişier non-Excel care a fost încărcat la serverul IBM Cognos TM1 prin
salvarea fişierului ca fişier extern şi readăugând apoi manual fişierul la server.

Procedură
1. Faceţi dublu clic pe fişier din Server Explorer.
Fişierul se deschide în programul asociat cu un nume de nume fişier temporar, cum ar fi
TM163.doc, afişat în bara de titlu.
De exemplu, un fişier Word se deschide în Microsoft Word.
Capitolul 6. Organizarea obiectelor în aplicaţiile TM1
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2. Realizaţi modificările dumneavoastră asupra fişierului şi folosiţi caracteristica Salvare ca
a programului asociat fişierului pentru a salva fişierul într-o locaţie nouă cu un nume de
fişier nou.
Notă: Reţineţi numele şi locaţia noului fişier încărcat pentru a-l putea edita în TM1 la
pasul următor.
3. În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe versiunea veche a fişierului şi selectaţi Şterge.
TM1 afişează dialogul Confirmare ştergere astfel încât să puteţi şterge vechiul fişier.
4. Readăugaţi fişierul actualizat prin urmarea paşilor descrişi în “Adăugarea referinţelor de
fişier la o aplicaţie” la pagina 83.

Adăugarea referinţelor URL într-o aplicaţie
Puteţi adăuga o adresă URL într-o aplicaţie pentru oricare dintre următoarele protocoale URL:
v http://
v https://
Când deschideţi o referinţă URL într-o aplicaţie IBM Cognos TM1 din TM1 Server Explorer
sau TM1 Web, sursa ţintă a URL-ului se afişează în browser-ul Web implicit al sistemului
dumneavoastră.

Procedură
1. În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe aplicaţia la care vreţi să adăugaţi referinţa URL
şi selectaţi Adăugare URL din meniul de scurtături.
Se deschide dialogul Adăugare URL.
2. Introduceţi un URL complet, inclusiv protocolul http:// sau https://.
De exemplu: http://www.Company.com
3. Introduceţi un nume care să descrie URL-ul.
De exemplu: Company Web Site
4. Faceţi clic pe OK pentru a adăuga URL-ul.
URL-ul este adăugat în aplicaţia TM1 şi se foloseşte pictograma implicită a sistemului
pentru o legătură URL.

Lucrul cu referinţe de obiect, fişier şi URL în aplicaţiile TM1
Puteţi face dublu clic pe o referinţă la un obiect, fişier sau URL dintr-o aplicaţie IBM Cognos
TM1 pentru a realiza acţiunea implicită pe obiect.
Puteţi face clic dreapta o referinţă de obiect pentru a select orice acţiune suportată de acel
obiect din meniul de scurtături.
Următorul tabel descrie acţiunea implicită pentru fiecare obiect, fişier şi URL pe care le puteţi
accesa din aplicaţiile TM1 .
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Tip referinţă

Acţiune implicită

Cub

Deschide vizualizarea implicită a cubului în Cube Viewer.

Vizualizare cub

Deschide vizualizarea în Cube Viewer.
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Tip referinţă

Acţiune implicită

Dimensiune

Deschide subsetul implicit al dimensiunii în editorul subset. Dacă nu
este definit un subset implicit, se deschide subsetul All.

Subset

Deschide subsetul în editorul subset.

Proces

Deschide procesul pentru editare în fereastra TurboIntegrator.

Sarcină

Dacă sarcina este inactivă, o deschide în expertul setare sarcină. (Nu
puteţi deschide o sarcină activă.)

Fişier

Deschide fişierul în programul cu care este asociat, după cum este
configurat în setările tipului de fişier Microsoft Windows. De exemplu,
un fişier .xls se deschide în Excel.

URL

Deschide URL-ul în browser-ul Web implicit al sistemului.

Notă: La accesarea obiectelor TM1 care sunt localizate pe un alt server IBM Cognos TM1 ,
serverul trebuie să ruleze şi trebuie să fiţi logat la el.
v Dacă încercaţi să accesaţi o referinţă la obiect care se află într-un server care rulează, dar la
care nu sunteţi conectat, TM1 vă va prompta pentru a vă loga în server.
v Dacă încercaţi să accesaţi o referinţă la obiect care se află într-un server care nu rulează,
TM1 emite următorul avertisment: Serverul în care se află acest obiect nu răspunde.
Reîmprospătaţi ecranul Server Explorer?
Pentru a restaura accesul la referinţă, porniţi serverul în care se află obiectul sursă.

Vizualizarea proprietăţilor de aplicaţie TM1
Urmaţi aceşti paşi pentru a vizualiza proprietăţile referinţelor şi subaplicaţiilor dintr-o
aplicaţie IBM Cognos TM1 .

Procedură
1. Selectaţi aplicaţia din Server Explorer.
2. Dacă panoul Proprietăţi nu este vizibil în Server Explorer, faceţi clic pe Afişare,
.
Fereastra Proprietăţi
Panoul Proprietăţi afişează informaţii despre toate referinţele şi sub-aplicaţiile la care
aveţi cel puţin acces Citire. Referinţele şi sub-aplicaţiile la care aveţi acces Fără nu apar în
Server Explorer, aşa că nu puteţi vedea proprietăţile acestor elemente.
Doar sub-aplicaţiile imediate ale aplicaţiei TM1 selectate apar în panoul Proprietăţi.
3. Pentru a sorta elementele din panoul Proprietăţi alfabetic, în funcţie de valoarea
proprietăţii, faceţi clic pe eticheta de coloană pentru care vreţi să aplicaţi sortarea. De
exemplu, pentru a sorta elementele alfabetic, după starea curentă, faceţi clic pe eticheta de
coloană Stare.
Pentru fiecare referinţă şi sub-aplicaţie se vor afişa următoarele proprietăţi.
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Proprietate

Descriere

Nume

Numele referinţei sau sub-aplicaţiei aşa cum apare în sub-aplicaţia selectată.
Puteţi edita numele de referinţe, care nu trebuie să fie identice cu numele
obiectelor sursă. De exemplu, în figura de mai sus, referinţa Preţ se referă la
cubul sursă numit PriceCube.

Nume sistem

v Pentru majoritatea referinţelor, numele de sistem este numele actual al
obiectului sursă către care indică o referinţă.
v Pentru fişiere care au fost încărcate la serverul IBM Cognos TM1 , Nume
sistem este numele alocat fişierului de pe serverul TM1 . Convenţiile de
numire pentru fişiere încărcate pe serverul TM1 sunt descrise în
“Comportamentul fişierelor încărcate la serverul TM1 ” la pagina 84.
v Pentru fişierele care sunt ataşate ca referinţă, numele de sistem este calea
UNC către fişier.
v Proprietatea Nume sistem nu se aplică sub-aplicaţiilor.

Server

Serverul TM1 pe care se află obiectul sursă pentru a referinţă.
De exemplu, în imaginea de mai sus, cubul sursă pentru referinţa Currency se
află în serverul inventar.

Privat

Această proprietate se aplică doar pentru subseturi şi vizualizări.
Proprietatea Privat indică dacă sursa pentru un referinţă de subset sau
vizualizare este un obiect privat. O valoare Da a proprietăţii indică faptul că
sursa este un obiect privat. Nu indică un obiect public.
De exemplu, în imaginea de mai sus, sursele pentru referinţa de subset North
American Currencies şi vizualizările North American Price Plan şi North
American Models.

Stare

Securitate

Această proprietate indică disponibilitatea actuală a referinţelor şi a
sub-aplicaţiilor. Există trei valori posibile pentru stare:
v

Disponibil - Referinţa sau sub-aplicaţia este disponibilă pentru utilizare.

v

Neconectat - Nu sunteţi conectat la serverul TM1 pe care se află obiectul
sursă pentru referinţă. Logaţi-vă la server pentru a restaura accesul
dumneavoastră la server.

v

Nedisponibil - Serverul TM1 pe care se află obiectul sursă pentru
referinţă nu rulează, şi prin urmare nu puteţi accesa referinţa.

Această proprietate indică privilegiul dumneavoastră de securitate pentru o
referinţă sau sub-aplicaţie.

Ştergerea referinţelor de obiect, fişier şi URL din aplicaţiile TM1
Urmaţi aceşti paşi pentru a şterge o referinţă obiect dintr-o aplicaţie IBM Cognos TM1 .

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe referinţa de obiect din aplicaţie.
Notă: Trebuie să selectaţi referinţa obiect din aplicaţie. Dacă selectaţi obiectul sursă din
altă parte din ierarhia de server, nu puteţi şterge obiectul din aplicaţie.
2. Faceţi clic pe Articol aplicaţie, Ştergere.
Pentru a şterge o referinţă de fişier sau de URL dintr-o aplicaţie:
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v Faceţi clic dreapta pe fişierul din aplicaţie.
v Faceţi clic pe Ştergere.

Redenumirea referinţelor de obiect, fişier şi URL din aplicaţiile
TM1
O referinţă la un obiect sau fişier dintr-o aplicaţie IBM Cognos TM1 nu trebuie să utilizeze
numele fişierului sursă cu care este asociată. Puteţi redenumi o referinţă de obiect sau de fişier
dintr-o aplicaţie şi să menţineţi conexiunea cu fişierul sursă.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe referinţa din aplicaţie.
2. Selectaţi opţiunea Redenumire după cum urmează:
v Faceţi clic pe Articol aplicaţie, Redenumire pentru a redenumi o referinţă de obiect.
v Faceţi clic pe Redenumire pentru a redenumi o referinţă de fişier sau de URL.
Numele referinţei este selectat şi gata de a fi editat.
3. Tastaţi un nou nume pentru referinţă.
4. Apăsaţi tasta Enter.

Ştergerea obiectelor sursă care sunt referite de aplicaţiile TM1
Când ştergeţi un obiect sursă care este referit de o aplicaţie IBM CognosTM1 , TM1 nu şterge
referinţa de obiect corespunzătoare din aplicaţie.
De exemplu, dacă ştergeţi vizualizarea Vânzări Canada din serverul de date, referinţa la
vizualizarea Vânzări Canada va rămâne în aplicaţia Vânzări nord-americane.
Dacă încercaţi să deschideţi o referinţă obiect sau fişier într-o aplicaţie, şi sursa pentru obiect
sau fişier a fost ştearsă din serverul IBM Cognos TM1 , TM1 afişează un mesaj de eroare,
care declară că obiectul 'US Sales' de pe serverul 'sdata' nu poate fi găsit şi vă promptează să
ştergeţi referinţa.
Când sursa pentru un obiect sau pentru un fişier dintr-o aplicaţie a fost ştearsă din server, ar
trebui să ştergeţi referinţa corespondentă din aplicaţie. Pentru detalii, vedeţi “Ştergerea
referinţelor de obiect, fişier şi URL din aplicaţiile TM1” la pagina 88.

Administrarea securităţii pentru aplicaţiile TM1
Secţiunile următoare descriu cum să alocaţi privilegii de securitate pentru aplicaţii şi referinţe
IBM CognosTM1 la grupuri de utilizatori de pe serverul IBM Cognos TM1 , precum şi cum
să publicaţi şi să privatizaţi aplicaţii şi referinţe TM1 .

Alocarea privilegiilor de securitate pentru aplicaţii şi referinţe
TM1 pentru grupurile de utilizatori
Puteţi aloca privilegii de securitate pentru articole publice (fie referinţe, fie subaplicaţii) din
aplicaţii IBM Cognos TM1 la grupuri de utilizatori de pe serverul IBM Cognos TM1 .
Trebuie să aveţi privilegiu de administrator pentru a aloca securitate articolelor dintr-o
aplicaţie.
Nu puteţi aloca securitate pentru aplicaţii şi referinţe private; doar utilizatorul care a creat acel
articol privat îl poate accesa.
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Procedură
1. În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe aplicaţia TM1 care conţine articolele pentru care
vreţi să alocaţi securitate.
2. Faceţi clic pe Securitate, Alocări de securitate.
Se deschide fereastra Alocări de securitate. fereastra listează toate articolele publice
(obiecte TM1 , fişiere, URL-uri şi sub-aplicaţii) care se află în aplicaţia curentă.
3. Selectaţi celula de la intersecţia elementului pentru care vreţi să definiţi securitatea şi a
numelui de grup pentru care vreţi să alocaţi securitatea.
4. Faceţi clic pe unul dintre privilegiile de securitate disponibile.
Privilegiu de
securitate

Aşa cum este aplicat aplicaţiilor TM1

Aşa cum este aplicat
referinţelor

Fără

Membrii grupului nu pot vizualiza aplicaţia şi Membrii grupului nu pot
nici conţinutul acesteia.
vizualiza referinţa.

Read (Citire)

Membrii grupului pot vedea aplicaţia, pot
Membrii grupului pot folosi
folosi referinţe în aplicaţie pentru care grupul referinţa.
are cel puţin privilegiu Read. Membrii pot
crea referinţe private în aplicaţie.

Admin

Membrii grupului pot vedea aplicaţia, pot
folosi referinţe în aplicaţie şi pot crea
referinţe atât publice cât şi private în
aplicaţie. De asemenea, ei pot crea
sub-aplicaţii private.

Membrii grupului pot folosi
referinţa. De asemenea, ei pot
actualiza sau şterge referinţa.
Pot publica referinţe private şi
pot privatiza referinţe publice.

Membrii cu privilegiu de administrator pot
seta privilegii de securitate pentru toate
referinţele şi sub-aplicaţiile din aplicaţie.

5. Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru orice alt element pentru care vreţi să definiţi securitatea.
6. Faceţi clic pe OK.

Rezultate
Pentru orice grup de utilizatori dat, puteţi aloca privilegiu CITIRE sau ADMIN pentru o
referinţă atunci când privilegiul alocat obiectului asociat cu referinţa este NICI UNUL. În
acest scenariu, membrii grupului de utilizatori nu pot vedea referinţa într-o aplicaţie.
De exemplu, dacă un grup de utilizatori are alocat privilegiul NICI UNUL pentru un cub, dar
are privilegiu CITIRE pentru o referinţă la acelaşi cub, membrii grupului de utilizatori nu vor
vedea cubul într-o aplicaţie.

Publicarea aplicaţiilor şi referinţelor TM1
Secţiunile următoare descriu cum să publicaţi aplicaţii şi referinţe IBM Cognos TM1 . Pentru
a determina privilegiile de securitate necesare pentru realizarea acestor proceduri, consultaţi
"Considerente privind securitatea pentru crearea şi vizualizarea aplicaţiilor".

Publicarea aplicaţiilor private TM1
Urmaţi aceşti paşi pentru a publica o aplicaţie privată.
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Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe aplicaţie în Server Explorer.
2. Faceţi clic pe Securitate,Publicare.
Notă: Când publicaţi o aplicaţie privată, IBM Cognos TM1 publică de asemenea toate
referinţele private la obiecte publice din aplicaţie.

Publicarea referinţelor private către obiecte publice
Puteţi publica referinţe private care se află în aplicaţii publice.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe referinţă în Server Explorer.
2. Selectaţi Articol aplicaţie, Securitate, Publicare.

Privatizarea aplicaţiilor şi referinţelor TM1
Puteţi privatiza aplicaţii şi referinţe IBM Cognos TM1 publice. Când faceţi o aplicaţie sau
referinţă privată, doar dumneavoastră veţi avea acces la element.

Privatizarea unei aplicaţii TM1 publice
Urmaţi aceşti paşi pentru a privatiza o aplicaţie publică.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe aplicaţie în Server Explorer.
2. Selectaţi Securitate, Privatizare.
când privatizaţi o aplicaţie publică, toate referinţele publice din aplicaţie sunt privatizate
automat.
Dacă o aplicaţie conţine referinţe cu nume identice către un singur tip de obiect, una
publică şi una privată, este adăugat şirul _Public la sfârşitul referinţei publice atunci când
aplicaţia este privatizată.
De exemplu, următoarea imagine arată aplicaţia European Sales ce conţine două referinţe
către vizualizări numite Northern Europe Sales, una publică şi una privată.

Când privatizaţi aplicaţia European Sales, referinţa publică este convertită la o referinţă
privată şi numele ei este schimbat în Northern Europe Sales_Public, indicând faptul că
aceasta este o referinţă privată la un obiect public.

Schimbarea de nume este necesară deoarece o aplicaţie nu poate conţine două referinţe
private cu nume identic către un singur tip de obiect.

Privatizarea unei referinţe publice
Urmaţi aceşti paşi pentru a privatiza o referinţă publică
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Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe referinţă în Server Explorer.
2. Selectaţi Articol aplicaţie, Securitate, Publicare.

Vizualizarea grupărilor logice în aplicaţiile TM1
Unul dintre avantajele principale ale aplicaţiilor IBM Cognos TM1 este că vă permit să
vizualizaţi şi să gestionaţi obiecte şi fişiere din grupări logice. Aceasta simplifică utilizarea
TM1 , deoarece puteţi identifica şi localiza uşor fişiere şi obiecte în aplicaţii specifice pe job
fără a trebui să scanaţi liste mari de obiecte aranjate după tip.
Pentru a simplifica şi mai mult utilizarea TM1 , puteţi suprima afişarea obiectelor după tip.
Rezultă un ecran mai curat şi mai uşor de navigat în Server Explorer. (Implicit, toate obiectele
sunt afişate în Server Explorer.)
Pentru a suprima afişarea unui tip particular de obiect, faceţi clic pe Vizualizare, <Tip
obiect> din Server Explorer. Astfel se curăţă marcajul de bifare de lângă tipul obiectului şi
suprimă afişarea acelui tip de obiect în Server Explorer. În următorul exemplu toate obiectele
sunt suprimate cu excepţia Applications.
Notă: Când suprimaţi afişarea unui tip dat de obiect în Server Explorer, referinţele la
obiectele de acel tip vor apărea în continuare în cadrul aplicaţiilor TM1 . Totuşi, obiectele de
control sun suprimate în aplicaţii când este suprimată afişarea obiectelor de control în Server
Explorer.

Publicarea aplicaţiilor TM1 către TM1 Web
Toate referinţele la cuburi, vizualizări, fişiere şi URL-uri din in aplicaţii IBM Cognos TM1
sunt disponibile automat în TM1 Web.
Începând cu IBM Cognos TM1 versiunea 10.2, pentru a vizualiza o foaie de lucru Microsoft
Excel ca foaie Web în Cognos TM1 Web, fişierul trebuie să fie în formatul .xlsx sau .xlsm
pentru Microsoft Excel 2007 sau o versiune ulterioară.
Presupuneţi că North American Sales este o aplicaţie publică ce conţine o colecţie de obiecte
TM1 şi fişiere Excel. Când accesaţi serverul IBM CognosTM1 sdata prin TM1 Web, aceste
referinţe sunt afişate sub Aplicaţii.
Când lucraţi în TM1 Web, puteţi face clic pe o referinţă pentru a o deschide şi afişa după cum
urmează:
v Cuburile şi vizualizările se afişează direct în TM1 Web.
v Fişierele Excel se afişează ca foi Web TM1 direct în TM1 Web.
Notă: Fişierele Excel care au fost protejate prin comanda Excel, Unelte, Protecţie, nu pot
fi accesate prin TM1 Web.
v Fişierele non-Excel se deschid şi se afişează în programele asociate acestora.
Notă: Unele tipuri de fişiere şi programe ar putea să nu fie vizibile din TM1 Web.
v Referinţele URL se deschid şi se afişează într-un browser Web separat.
De exemplu, faceţi clic pe un fişier Excel pentru a îl deschide în formatul foaie Web TM1 .
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Notă: TM1 determină lăţimile de coloană ale foii Web în funcţie de fişierul Excel din care
este generată foaia Web. Dacă coloanele din fişierul Excel nu permit afişarea completă a
etichetelor de rând şi coloană, etichetele corespondente din foaia Web sunt trunchiate.
Puteţi accesa aplicaţii şi referinţe atât publice cât şi private prin TM1 Web. Doar utilizatorul
care creează o aplicaţie publică sau o referinţă publică poate accesa elementul prin TM1 Web.
Accesul la aplicaţiile şi referinţele publice din TM1 Web este determinat de privilegiile de
securitate definite pentru aplicaţiile şi referinţele sursă de pe serverul TM1 . Pentru detalii
despre setarea privilegiilor de securitate vedeţi “Alocarea privilegiilor de securitate pentru
aplicaţii şi referinţe TM1 pentru grupurile de utilizatori” la pagina 89.

Setarea proprietăţilor foilor Web TM1
Proprietăţile foii Web sunt configurate în Server Explorer pentru a controla modul în care un
fişier Excel apare şi se comportă când este vizualizat ca o foaie Web în IBM Cognos TM1
Web.

Procedură
1. În Server Explorer, deschideţi aplicaţia TM1 care conţine fişierul Excel din care este
generată foaia Web TM1 .
2. Faceţi clic dreapta pe fişierul Excel.
3. Faceţi clic pe Proprietăţi.
Se deschide caseta de dialog Proprietăţi TM1 Web.
4. Utilizarea opţiunilor din filele General şi Proprietăţi afişare pentru a seta proprietăţile
pentru foaia Web TM1 .
Pentru detalii despre opţiunile proprietăţilor TM1 Web, consultaţi Ghidul utilizatorului
IBM Cognos TM1 .
5. Faceţi clic pe OK.

Crearea de hiperlegături către fişiere încărcate
Dacă vreţi ca o foaie Web să conţină o hiperlegătură la un fişier încărcat, hiperlegătura trebuie
să includă o locaţie şi un nume pe care IBM Cognos TM1 să le aloce fişierului încărcat.
Când adăugaţi un fişier încărcat la o aplicaţie TM1 , o copie a fişierului este salvată pe
serverul IBM Cognos TM1 şi la numele fişierului este adăugată o amprentă dată şi oră. De
exemplu:
Report_2006.xls_20070123212746.xls

Dacă nu includeţi numele de fişier alocat de TM1 în hiperlegătură, legătura nu va funcţiona în
TM1 Web şi se va afişa o eroare. De exemplu,
"Fişierul nu există: TM1://planning sample/blob/PUBLIC/.\}Externals\upload_test_2.xls".

Procedură
1. În Server Explorer, folosiţi panoul Proprietăţi pentru a găsi Nume Sistem, care este
numele alocat de TM1 pentru fişierul Excel încărcat care va fi ţinta hiperlegăturii.
2. Folosiţi următorul format pentru a crea hiperlegătura către fişierul Excel încărcat:
TM1://ServerName/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Filename

unde:
v ServerName este numele serverului TM1 în care este localizat fişierul Excel.
v Filename este numele pe care TM1 l-a alocat fişierului Excel încărcat.
De exemplu:
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TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\Report_2006.xls_20070123212746.xls

3. În Excel, adăugaţi hiperlegătura în foaia de lucru în care vreţi să existe legătura.
4. Adăugaţi foaia de lucru într-o aplicaţie TM1 după care vizualizaţi fişierul ca foaie Web în
TM1 Web.

Vizualizarea foilor Web care conţin caracterul hexazecimal
0x1A
IBM Cognos TM1 Web nu poate deschide o foaie Web care conţine caracterul hexazecimal
0x1A. Dacă încercaţi să deschideţi o foaie Web care conţine caracterul hexazecimal 0x1A,
TM1 Web va emite următoarea eroare:
A apărut o eroare în timpul conversiei registrului MS Excel în format XML: '', valoarea
hexazecimală 0x1A, este un caracter invalid. Linia 54, poziţia 34.
Dacă înlăturaţi caracterul hexazecimal 0x1A din foaia Web, fişierul se va deschide în TM1
Web.
Notă: Funcţia TurboIntegrator ASCIIOutput plasează caracterul hexazecimal 0x1A la
sfârşitul tuturor fişierelor generate. Dacă utilizaţi ASCIIOutput pentru a exporta date TM1
într-un fişier ASCII după care încercaţi să deschideţi fişierul într-o foaie Web TM1 , veţi
întâlni această eroare.
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Capitolul 7. Importul datelor cu foi de lucru de procesare
În această secţiune se arată cum să importaţi date într-un cub IBM Cognos TM1 utilizând o
foaie de lucru de procesare. O foaie de lucru de procesare este o foaie de lucru Excel
modificată în care folosiţi funcţii TM1 pentru a trimite valori într-o locaţie dintr-un cub
existent.
Notă: Foile de lucru de procesare, în timp ce sunt mijloace valide de importare a datelor, sunt
funcţionalităţi perimate în ediţia curentă TM1 . Vă recomandăm cu tărie să utilizaţi
TurboIntegrator pentru a importa date în cuburile TM1 .
În această secţiune sunt descrise următoarele subiecte.
v Privire generală asupra foilor de lucru de procesare
v Importarea datelor prin utilizarea foilor de lucru de procesare

Privire generală asupra foilor de lucru de procesare
O foaie de lucru de procesare este o foaie de lucru Excel modificată în care utilizaţi funcţii
pentru a trimite valori de intrare către o locaţie dintr-un cub TM1 existent.
Puteţi folosi foi de lucru de procesare pentru a converti valori de intrare care nu mapează
direct la elemente existente. De exemplu, în următorul tabel, primele două coloane conţin
coduri care nu corespund direct cu elemente din cubul căruia îi sunt trimise valorile.
Scenariu

Regiune

Model

Măsură

Ian

Feb

Mar

001

R54

S Series 1.8 L ...

Preţ

25259.93

25830.76

25041.90

002

R54

S Series 1.8 L ...

Preţ

25259.93

25830.76

25041.90

001

R32

S Series 1.8 L ...

Preţ

25259.93

25830.76

25041.90

002

R32

S Series 1.8 L ...

Preţ

25259.93

25830.76

25041.90

001

R1A

S Series 1.8 L ...

Preţ

25259.93

25830.76

25041.90

002

R1A

S Series 1.8 L ...

Preţ

25259.93

25830.76

25041.90

001

R30

S Series 1.8 L ...

Preţ

25259.93

25830.76

25041.90

002

R30

S Series 1.8 L ...

Preţ

25259.93

25830.76

25041.90

În acest exemplu, codurile din prima coloană reprezintă elemente din dimensiunea Actvsbud.
Prin utilizarea unei funcţii IF puteţi converti 001 la Actual şi 002 la Buget.
A doua coloană conţine patru coduri de regiuni, care se mapează la regiuni ca Argentina,
Statele Unite şi Grecia. Dacă acestea ar fi singurele valori aţi putea scrie a formulă IF
imbricată pentru a converti valorile în elemente. Odată cu creşterea numărului de valori
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posibile, scrierea unei formule IF imbricate devine greoaie şi predispusă la erori. Ca
alternativă, puteţi crea un cub bidimensional care să fie pe post de tabelă de căutare pentru
extragerea numelor de elemente.

Importul datelor prin utilizarea foilor de lucru de procesare
Puteţi crea o foaie de lucru de procesare pentru a realiza următoarele taskuri:
v Importul datelor din rândurile de intrare care necesită transformări.
v Actualizarea cuburilor, dar nu şi crearea cuburilor sau crearea consolidărilor.
v Utilizarea ca zonă de intermediere pentru importul datelor.
TM1 citeşte înregistrările de intrare, pe rând, din primul rând al foii de lucru de procesare şi
apoi trimite valorile asociate cu înregistrarea la un cubTM1 .
Sub primul rând al foii de lucru, o foaie de lucru de procesare include:
v Instrucţiuni de conversie pentru valorile care mapează către nume de element dar care nu se
potrivesc cu ortografia numelor de element.
v Orice calcule de transformare a datelor care modifică valorile de date înainte de import.
v Formulele DBS (Database Send - trimite baza de date) care mapează datele de intrare către
celule din cub. Fiecare formulă trimite o valoare din primul rând către o locaţie din cubul
identificat de un element din fiecare dimensiune a cubului.
Notă: Trebuie să utilizaţi formule DBS, nu DBSW în foile de lucru procesare. Mai
degrabă folosiţi formule DBR decât formule BRW în foile de lucru de procesare.
v Alte valori, din fiecare rând de intrare furnizează numele de elemente direct sau prin
instrucţiuni de conversie.
Următorul proces sintetizează paşii necesari pentru a importa date:
v De exemplu, citiţi prima înregistrare de intrare în foia de lucru de procesare.
v Comparaţi intrarea cu structura cubului.
v Dacă este necesar, mapaţi valorile de intrare cu numele elementelor.
v Construiţi o formulă DBS pentru fiecare valoare de intrare care populează o celulă de cub.
v Procesaţi toate înregistrările de intrare.

Citirea primului rând de intrare
Puteţi folosi foi de lucru de procesare pentru a procesa date din următoarele surse de date:
v Fişiere ASCII
v Surse de date ODBC
v Cuburi TM1
Următoarele trei secţiuni oferă paşii pentru citirea unei înregistrări iniţiale din fiecare sursă de
date.

Procedură
1. Creaţi o nouă foaie de lucru Excel şi închideţi celelalte foi deschise.
2. Faceţi clic pe TM1, Date de proces , Exemplu.
Se deschide dialogul Selectare cub, ODBC sau fişier plat.
3. Pentru a alege o sursă de date, faceţi clic pe Cub, ODBC sau Fişier plat.
Se deschide caseta de dialog selecţie.
4. Selectaţi cubul sursă, sursa de date sau fişierul de intrare şi faceţi clic pe OK.
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De exemplu, pentru un fişier de intrare, selectaţi fişierul price.cma în directorul dvs.
\dir_instalare\PData. Pentru o sursă de date ODBC, modificaţi Client şi Parolă, dacă este
necesar.
Pentru un fişier de intrare, prima înregistrare a fişierul de intrare se afişează în primul rând
al foii de lucru procesare.
5. Pentru un fişier de intrare, faceţi clic pe Editare, Salvare şi salvaţi foaia de lucru
procesare ca PriceProcessing.xls.
6. Pentru o sursă de date ODBC, selectaţi o tabelă şi faceţi clic pe OK.
Prima înregistrare a sursei ODBC se afişează în primul rând al foii de lucru de procesare.
7. Pentru o sursă cub, faceţi clic pe Exportare.
Prima înregistrare a cucului sursă se afişează în primul rând al foii de lucru de procesare.

Compararea înregistrărilor de intrare cu structura unui cub
Exemplele din acest manual procesează datele din cubul exemplu SalesCube, care are
următoarea structură.
Dimensiune

Elemente eşantion

Actvsbud

Actual, Budget

Region

Argentina, Belgium, United States

Model

S Series 1.8 L Sedan, S Series 2.0 L Sedan

Account1

Units, Sales, Price

Month

Jan, Feb, Mar, Apr

Pentru a popula cubul SalesCube, fiecare înregistrare din sursa de date trebuie să conţină
următorul detaliu:
v Una sau mai multe valori de celulă.
v Numele elementelor din dimensiuni diferite care identifică locaţia celulei pentru fiecare
valoare importată sau valorile de intrare pe care le puteţi mapa către numele de elemente.
Informaţiile de element pot fi incomplete. De exemplu, măsura este opţională atunci când
înregistrările surse conţin valori multiple pentru o singură măsură. Puteţi furniza măsura lipsă
prin intermediul unei formule DBS.
Consideraţi următoarea înregistrare, aşa cum apare într-o foia de lucru de procesare. Această
înregistrare conţine datele lunare despre preţ pentru un singur model de maşină. Maparea
acestor date către cubul SalesCube necesită mai întâi convertirea a două valori de intrare la
nume de element şi furnizarea numelor de element lipsă.

Să examinăm fiecare valoare de intrare:
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v Celula A1 conţine un cod care identifică datele de preţ ca sume reale sau de buget. Codul
001 reprezintă Actual şi codul 002 reprezintă Budget care sunt două elemente din
dimensiunea Actvsbud. Prin utilizarea funcţiei Excel IF puteţi converti aceste valori la
nume de element.
v Celula B1 furnizează un cod de regiune care corespunde unui nume de element din
dimensiunea Region. Să presupunem că intrarea are 21 de coduri de regiune care necesită
conversie. Pentru a converti aceste valori, puteţi crea un cub bidimensional care să fie pe
post de tabelă de căutare.
v Celula C1 furnizează numele de model de maşină, identic cu cele găsite în dimensiunea
Model. Nu este necesară o conversie.
v Celulele de la D1 până la I1 furnizează datele lunare. Trebuie să mapaţi aceste date la
elemente din dimensiunea Month.
Ceea ce lipseşte din fiecare înregistrare sursă este o celulă care conţine Price, care este un
element din dimensiunea Account1. Specificaţi această valoare direct în formulele DBS care
trimit valori de date către cub.

Conversia prin intermediul formulelor IF
Prima coloană din price.cma conţine un cod de scenariu, 001 pentru real (actual) şi 002 pentru
buget (budget). Puteţi folosi funcţia Excel IF pentru a converti codul la numele elementului
corespunzător din dimensiunea Actvsbud.

Procedură
1. Faceţi clic pe celula A3 din foaia de lucru de procesare.
2. Introduceţi următoarea formulă:
=IF(A1="001","Actual","Budget")

Maparea prin intermediul etichetelor fixe
Celulele de la D1 până la O1 conţin valori care mapează către cele 12 elemente din
dimensiunea Lună (Ian - Dec). Deoarece aceste coloane de intrarea mapează către aceleaşi
luni, puteţi introduce numele elementelor direct în foaia de lucru de procesare.
Numele de elemente trebuie să se potrivească exact cu ortografia numelor de elemente din
dimensiune. Puteţi evita greşelile ortografice prin copierea numelor din fereastra editorului
subset.
Următorii paşi ilustrează cum să copiaţi numele elementelor din fereastra editorului de subset.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. Faceţi dublu clic pe dimensiunea Month.
Se deschide fereastra Editor subset.
3. Selectaţi cele 12 luni (Ian - Dec) din panoul Arbore.
4. Faceţi clic pe Editare, Selectare elemente, Orizontal.
5. Întoarceţi-vă la foaia de lucru de procesare.
6. Faceţi clic dreapta pe celula D3 şi selectaţi Lipire.
TM1 lipeşte numele elementelor orizontal începând din celula D3.

Convertirea prin intermediul unui cub de căutare
Coloana B, a doua coloană de intrare, furnizează codurile care identifică cele 21 de regiuni în
care sunt vândute modelele de maşini. De exemplu, R54 reprezintă Argentina. Pentru a
converti aceste coduri la nume de elemente aveţi două posibilităţi:
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v Creaţi o formulă imbricată IF. Odată cu creşterea liste de coduri, aceasta va deveni o soluţie
greoaie.
v Creaţi un cub bidimensional care să fie pe post de tabelă de căutare pentru numele
regiunilor, după care extrageţi aceste nume prin intermediul unei formule DBR.
Vom crea un cub de căutare numit Translate care va conţine două dimensiuni: RegCodes şi
RegName.

Importul de nume unice
Prin intermediul TurboIntegrator puteţi crea o dimensiune ale cărei elemente să fie valori
unice dintr-o coloană de intrare. În acest exemplu, a doua coloană este price.cma.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. În panoul Arbore faceţi clic dreapta pe Procese şi selectaţi Creare proces nou.
Se deschide caseta de dialog TurboIntegrator.
3. Specificaţi un tip de sursă de date ASCII.
4. Faceţi clic pe butonul Răsfoire nume sursă de date şi răsfoiţi până la fişierul price.cma
din directorul \dir_instalare\Pdata.
5. Faceţi clic pe fila Variabile.
6. Specificaţi un tip Conţinut de Ignorare pentru toate coloanele, cu excepţia celei care
livrează codurile pe care doriţi să le importaţi. În acest exemplu, coloana 2 (identificată
de valoarea exemplu R54) furnizează codurile pe care vreţi să le importaţi.
7. Faceţi clic pe fila Mapări.
8. Specificaţi Nicio acţiune în secţiunile Acţiune cub şi Acţiune date ale subfilei Cuburi.
9. Faceţi clic pe subfila Dimensiuni şi realizaţi următoarele:
v Tastaţi Translatare în câmpul Dimensiune.
v Selectaţi Creare din lista de Acţiuni.
v Selectaţi Numeric din lista tip element.
10. Faceţi clic pe Fişier, Salvare salvaţi procesul ca create_RegCodes_dimension.
11. Faceţi clic pe Fişier, Executare pentru a crea dimensiunea RegCodes.

Rezultate
RegCodes este acum disponibilă ca o dimensiune în Server Explorer.

Crearea unei dimensiuni RegName
Urmaţi aceşti paşi pentru a crea o dimensiune RegName cu un singur element şir.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. În panoul Arbore, faceţi clic dreapta pe Dimensiuni şi selectaţi Creare dimensiune
nouă.
Se deschide editorul dimensiuni.
3. Faceţi clic pe Editare, Inserare element.
Se deschide caseta de dialog Inserare element.
4. Tastaţi Numele în câmpul Nume element.
5. Selectaţi Şir din lista Tip element.
6. Faceţi clic pe Adăugare.
Nume element se deschide acum ca element şir.
Capitolul 7. Importul datelor cu foi de lucru de procesare
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7. Faceţi clic pe OK.
8. Faceţi clic pe Editare, Salvare şi salvaţi dimensiunea ca RegName.

Crearea cubului Translate
Urmaţi aceşti paşi pentru a crea cubul Translate.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe Cuburi din Server Explorer şi selectaţi Creare cub nou.
Se deschide fereastra Creare cub.
2. Tastaţi Translate în câmpul Nume cub.
3. În caseta Dimensiuni disponibile, faceţi dublu clic pe RegCodes.
RegCodes se mută în Dimensiuni din caseta noului cub.
4. În caseta Dimensiuni disponibile, faceţi dublu clic pe RegName.
RegName se mută în Dimensiuni din caseta noului cub.
5. Faceţi clic pe OK pentru a salva cubul bidimensional Translate.

Popularea cubului Translate
Prin intermediul Cube Viewer, acum puteţi introduce numele de regiune corespunzătoare
codurilor de regiune.
Următorii paşi ilustrează cum să populaţi cubul Translate cu nume de regiune.

Procedură
1. În panoul Arbore al ferestrei Server Explorer faceţi dublu clic pe Translate.
Se deschide Cube Viewer.
2. Apăsaţi F9 pentru a vedea elementele din fiecare dimensiune a cubului Translate.
3. Introduceţi numele de regiune corespunzătoare codurilor de regiune, cu ajutorul tabelei.
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RegCode

Nume

R54

Argentina

R32

Belgia

R55

Brazilia

R1B

Canada

R56

Chile

R45

Danemarca

R33

Franţa

R49

Germania

R44

Marea Britanie

R30

Grecia

R353

Irlanda

R39

Italia

R352

Luxemburg

R52

Mexic

R31

Olanda

R47

Norvegia

R351

Portugalia

R34

Spania
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RegCode

Nume

R46

Suedia

R1A

Statele Unite

R598

Uruguay

4. Faceţi clic pe Fişier, Închide pentru a vă reîntoarce în Server Explorer.
5. În Server Explorer, faceţi clic pe Fişier, Salvare toate datele pentru a salva toate valorile
de celulă.

Crearea formulei DBR
Acum puteţi crea o formulă DBR care să extragă numele de regiune pentru fiecare cod citit în
foaia de lucru de procesare.
Notă: Trebuie să utilizaţi formule DBR, nu DBRW în foile de lucru procesare.

Procedură
1. În foaia de lucru de procesare, faceţi clic pe celula B3.
2. Faceţi clic pe TM1, Editare Formulă.
Se deschide bara Editare formulă.
3. Faceţi clic pe DB Ref.
Se deschide caseta de dialog Selectare cub.
4. Faceţi clic pe Alege.
5.

6.
7.
8.

Se deschide o casetă de dialog Selectare cub diferită.
Selectaţi local:Translate şi faceţi clic pe OK.
TM1 presupun e în mod corect că elementul din dimensiunea RegCodes este în celula B1,
dar nu poate găsi un element pentru RegName şi o afişează ca nedefinită.
Faceţi clic pe RegName.
Se deschide editorul subset.
Selectaţi elementul Nume şi faceţi clic pe OK.
Acum câmpul regname afişează Ales.
Faceţi clic pe OK din caseta de dialog Editare referinţă la Translate.
Acum bara Editare Formulă afişează formula completă:
=DBR("local:Translate", $B$1, "Name")

Această formulă returnează valoarea din cubul Translate găsită la intersecţia elementului
Regcodes din celula B1 şi numele de element din Regname.
9. Faceţi clic pe OK pentru a insera formula în celula B3.

Rezultate
Acum celula B3 afişează Argentina, care este regiunea corectă pentru codul R54.

Crearea formulelor DBS (Database Send)
Puteţi crea formule DBS care trimit date numerice către cub deoarece:
v Aţi convertit coduri care mapează către elemente din dimensiunea Actvsbud.
v Aţi convertit coduri care mapează elemente din dimensiunea Regiune.
v Aţi mapat valori de date multiple către lunile corespunzătoare.

Capitolul 7. Importul datelor cu foi de lucru de procesare
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Inseraţi formulele DBS într-un rând de sub rândurile care conţin instrucţiunile de date şi de
mapare. Nu le inseraţi în primul rând pentru că vor fi suprascrise ca citiri TM1 din înregistrări
în foaia de lucru procesare.

Procedură
1. Faceţi clic pe celula D4, o celulă goală care va stoca prima formulă DBS.
2. Faceţi clic pe TM1, Editare Formulă.
Se deschide bara Editare formulă.
3. Faceţi clic pe DB Send.
4.
5.

6.
7.

TM1 vă promptează să selectaţi valoare care să fie trimisă către cub.
Faceţi dublu clic pe celula D1, care conţine valoarea de celulă Ian.
TM1 vă promptează să selectaţi tipul de referinţă de celulă.
Faceţi clic pe Coloană Rel.
Formula DBS întotdeauna face referinţă la rândul 1,dar referinţa de coloană ca fi relativă
faţă de locaţia formulei.
TM1 vă promptează să indicaţi tipul de date din celulă.
Faceţi clic pe Numeric.
Caseta de dialog Selectare cub vă invită să selectaţi cubul care va fi populat.
Faceţi clic pe Alegere.
Se deschide o casetă de dialog Selectare cub diferită.

8. Selectaţi cubul local:SalesCube şi faceţi clic pe OK.
Se afişează caseta de dialog Editare referinţă la cub cu majoritatea instrucţiunilor de
mapare pentru valoarea (celula D1) care va fi trimisă cubului.
Celula A3 furnizează un element în dimensiunea Actvsbud.
v Celula B1 furnizează un element în dimensiunea Regiune.
v Celula C1 furnizează un element în dimensiunea Model.
v Celula D3 furnizează un element în dimensiunea Lună.
Pentru a finaliza maparea, trebuie să identificaţi un element pentru dimensiunea
Account1. Price.cma conţine valori de preţ, aşa că toate formulele DBS ar trebui să
mapeze către elementul preţ.
9. Faceţi clic pe account1.
Se deschide editorul subset.
10. Selectaţi Price şi faceţi clic pe OK.
Câmpul account1 din caseta de dialog Editare referinţă la cub acum afişează Ales.
11. Faceţi clic pe OK.
Bara Editare formulă afişează funcţia DBS generată:
DBS(D$1,"local:SalesCube",$A$3,$B$3,$C$1,"Price",D$3)

Pentru o explicaţie completă a formulei vedeţi “Sintaxa DBS”.
12. Faceţi clic pe OK pentru a plasa această formulă în foaia de lucru de procesare.
13. Copiaţi formula din D3 în intervalul E3:O3.
14. Salvaţi foaia de lucru PriceProcessing.

Sintaxa DBS
Funcţia DBS foloseşte următoarea sintaxă:
DBS (value, server:cube, e1, e2[,...en]):
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Argument

Descriere

valoare

Valoarea numerică trimisă la cub.

server:cub

Numele cubului care primeşte valoarea trimisă. Numele cubului trebuie să
aibă un prefix cu numele serverului în care se află cubul, de exemplu
sdata:SalesCube.

e1,...en

Elemente care identifică locaţia celulei din cub care primeşte valoarea.
Specificaţi argumentele de element în ordinea din dimensiune. De exemplu,
e1 trebuie să fie un element din prima dimensiune a cubului, e2 un element
din a doua dimensiune a cubului.

Procesarea unei surse de date într-un cub
După ce creaţi o foaie de lucru de procesare, puteţi procesa datele într-un cub.
Dacă aţi terminat exerciţiile din această secţiune, ştiţi deja că foaia de lucru PriceProcessing
procesează valori de preţ în cubul SalesCube.
Nu puteţi folosi o foaie de lucru de procesare pentru a scrie valori în celule de cub care sunt
calculate de reguli, deoarece nu puteţi edita valori de celule derivate din reguli.
v Mai întâi trebuie să verificaţi că valorile de preţ din SalesCube nu sunt derivate din reguli.
v După aceea puteţi procesa o sursă de date într-un cub.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. Faceţi dublu clic pe cubul SalesCube.
3. Verificaţi dacă sunt reguli ataşate la cub. Dacă nu, săriţi la pasul 8.
4. Dacă o regulă este ataşată, deschideţi regula din editorul de reguli.
5. Examinaţi regula pentru a vedea dacă preţul este calculat de reguli.
Notă: Reţineţi că regula include următoarea declaraţie ce calculează valoarea pentru
preţ atât la nivel numeric cât şi la nivel consolidat:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

Această declaraţie calculează valoarea pentru preţ atât la nivel numeric cât şi la nivel
consolidat.
6. Inseraţi semnul de liră sterlină (#) la începutul ambelor declaraţii pentru a dezactiva
calcularea preţului.
#[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);#C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

7. Salvaţi regula.
Acum puteţi folosi foaia de lucru de procesare pentru a procesa fişierul sursă Price.cma
în SalesCube.
8. Dacă nu este ataşată nicio regulă, deschideţi foaia de lucru procesare care conţine
formulele DBS şi orice instrucţiuni de mapare.
Dacă aţi urmărit exemplele de mai sus din această secţiune, deschideţi foaia de lucru de
procesare PriceProcessing.
9. Închideţi orice altă foaie de lucru.
10. Faceţi clic pe TM1, Date de proces , Proces.
Se deschide caseta de dialog Selectare Cub, ODBC sau fişier plat.
11. Faceţi clic pe Fişier plat.
Capitolul 7. Importul datelor cu foi de lucru de procesare
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Se deschide caseta de dialog Selectare fişier de intrare.
12. Selectaţi fişierul sursă Price.cma şi faceţi clic pe OK.
TM1 procesează fişierul sursă. În timpul procesului se va afişa o bară de progres.
TM1 citeşte secvenţial fiecare înregistrare a fişierului sursă din primul rând al foii de
lucru de procesare. Foaia de lucru de procesare recalculează după ce fiecare înregistrare
este citită şi formulele DBS au trimis valorile din primul rând către celulele
corespunzătoare ale cubului.
13. Răsfoiţi SaleCube şi reţineţi că valorile de preţ au fost actualizate de valorile din
Price.cma.
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Capitolul 8. Controlarea accesului la obiecte TM1
Această secţiune descrie modul în care puteţi limita accesul la obiecte pe un server IBM
Cognos TM1 pentru toate instalările IBM Cognos TM1 , indiferent de metoda de
autentificare.

Alocarea drepturilor de securitate la grupuri
Puteţi aloca securitate la nivel de obiect pentru orice grup de utilizatori non-administrativ în
TM1 . Prin alocarea drepturilor de securitate la grupuri, puteţi controla accesul unui utilizator
la obiectele TM1 .
Notă: Nu puteţi aloca drepturi de securitate pentru grupurile ADMIN, DataAdmin sau
SecurityAdmin. Drepturile pentru aceste grupuri sunt predefinite şi apar dezactivate în caseta
de dialog Alocări securitate din TM1.
De asemenea reţineţi că doar versiunile în engleză ale intrărilor la nivel de securitate sunt
acceptate. Următoarele cuvinte cheie trebuie să fie utilizate precum sunt menţionate aici la
introducerea manuală a nivelurilor de securitate în cubul de control securitate celulă TM1 .
Drepturile de securitate la nivel de obiect pentru grupuri TM1 sunt:
v
v

Admin - Grupul a finalizat accesul la un cub, element, dimensiune sau alt obiect.
Lock - Grupul poate vizualiza şi edita un cub, element, dimensiune sau alt obiect şi poate
bloca permanent obiecte pentru a preveni alţi utilizatori să le actualizeze.

Read - Grupul poate vizualiza un cub, element, dimensiune, proces sau sarcină, dar nu
poate realiza operaţii pe obiect.
v Reserve - Grupul poate vizualiza şi edita un cub, element, dimensiune sau alt obiect şi
poate rezerva temporar obiecte pentru a preveni actualizarea acestora de către alţi
utilizatori.
v Write - Grupul poate vizualiza şi actualiza un cub, element, dimensiune, proces sau
sarcină.
v

v

None - Grupul nu poate vedea un cub, element, dimensiune, proces sau sarcină şi nu poate
realiza operaţii pe obiect.

Tabela următoare descrie drepturile de securitate pe care le puteţi aloca la grupuri.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Privilegiu

Obiect

Descriere

Admin

Cub

Membrii grupului pot citi, scrie, rezerva, bloca şi şterge cubul. Pot
salva vizualizări cub publice. Pot de asemenea să acorde drepturi de
securitate pentru acest obiect altor utilizatori.

Element

Membrii grupului pot accesa, actualiza, rezerva, bloca şi şterge
elementul. Pot de asemenea să acorde drepturi de securitate pentru
acest obiect altor utilizatori.

Dimensiune

Membrii grupului pot adăuga, înlătura şi reordona elemente din
dimensiune şi pot rezerva sau bloca dimensiunea. Pot salva subseturi
dimensiune publice. Pot de asemenea să acorde drepturi de securitate
pentru acest obiect altor utilizatori.

Aplicaţie

Membrii grupului pot vedea aplicaţia, pot utiliza referinţe din
aplicaţie şi pot crea atât referinţe publice cât şi private în aplicaţie.
Când un grup are privilegiu Admin la o aplicaţie, membrii grupului
pot seta privilegii de securitate pentru toate referinţele şi
sub-aplicaţiile din aplicaţie pentru alte grupuri dar nu pentru propriul
lor grup.

Lock

Referinţă

Membrii grupului pot utiliza referinţa, precum şi actualiza sau şterge
referinţa. Pot publica referinţe private şi pot privatiza referinţe
publice.

Cub

Membrii grupului au toate privilegiile sugerate de permisiunea Write
şi pot şi să blocheze cubul. Când un cub este blocat, nimeni nu îi
poate actualiza datele.
Blocarea poate fi înlăturată doar de utilizatori care au drepturi Admin
pentru cub.
Blocările îşi menţin poziţia după ce serverul la distanţă se opreşte.

Element

Membrii grupului au toate privilegiile sugerate de permisiunea Write
şi pot şi să blocheze elementul. Când un element este blocat, nimeni
nu poate actualiza celulele cubului identificate de element
Blocarea poate fi înlăturată doar de utilizatori care au drepturi Admin
pentru element.
Blocările îşi menţin poziţia după ce serverul la distanţă se opreşte.

Dimensiune

Membrii grupului au toate privilegiile sugerate de permisiunea Write
şi pot şi să blocheze dimensiunea. Când o dimensiune este blocată,
nimeni nu poate edita structura dimensiunii.
Blocarea poate fi înlăturată doar de utilizatori care au drepturi Admin
pentru dimensiune.
Blocările îşi menţin poziţia după ce serverul la distanţă se opreşte.
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Privilegiu

Obiect

Descriere

Read

Cub

Membrii grupului pot vedea celulele din cub, dar nu le pot modifica
datele.

Element

Membrii grupului pot vedea celulele identificate de element, dar nu
le pot modifica datele.

Dimensiune

Membrii grupului pot vedea elementele dintr-o dimensiune, dar nu
pot adăuga, înlătura sau reordona elementele.

Proces

Membrii grupului pot vedea procesul din Server Explorer şi pot
executa manual procesul, dar nu pot edita procesul.
Notă: Privilegiile alocate proceselor sunt ignorate când un proces
este executat din cadrul unei sarcini.

Sarcină

Membrii grupului pot vedea sarcina din Server Explorer şi pot
executa manual sarcina, dar nu pot edita sarcina.

Aplicaţie

Membrii grupului pot vedea aplicaţia şi pot utiliza orice referinţă
publică din aplicaţie la care au cel puţin privilegiu Read. Pot crea
referinţe private şi pot crea de asemenea sub-aplicaţii private

Referinţă

Membrii grupului pot deschide referinţa, dar nu pot actualiza
referinţa din aplicaţie. Membrii grupului pot, totuşi, să realizeze o
operaţie "save-as" pentru a salva o versiune privată nouă a referinţei.

Cub

Membrii grupului au toate privilegiile sugerate de permisiunea Write
şi pot şi să rezerve cubul pentru a împiedica alţi utilizatori să aplice
editări. Rezervarea poate fi înlăturată fie de utilizatorul care a
rezervat cubul, fie de utilizatori care au drepturi Admin pentru cub.

Reserve

O rezervare expiră automat când utilizatorul care rezervă se
deconectează de la serverul la distanţă sau serverul se opreşte.
Element

Membrii grupului au toate privilegiile sugerate de permisiunea Write
şi pot şi să rezerve elementul pentru a împiedica alţi utilizatori să
actualizeze celule cub identificate de element. Rezervarea poate fi
înlăturată fie de utilizatorul care a rezervat elementul, fie de
utilizatori care au drepturi Admin pentru element.
O rezervare expiră automat când utilizatorul care rezervă se
deconectează de la serverul la distanţă sau serverul se opreşte.

Dimensiune

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

Capitolul 8. Controlarea accesului la obiecte TM1
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Privilegiu

Obiect

Descriere

Write

Cub

Membrii grupului pot citi şi actualiza celule. Pot salva vizualizări
cub private. Privilegiul de acces Write nu se aplică celulelor
identificate de elemente consolidate sau celulelor provenite din
reguli.

Element

Membrii grupului pot citi şi actualiza celulele identificate de element
şi pot edita atributele elementului.

Dimensiune

Membrii grupului pot edita atribute element, pot edita formate
element şi pot crea subseturi private pentru dimensiune. Membrii pot
edita şi atribute pentru dimensiunea în sine.

Cub

Membrii grupului nu pot vedea cubul în Server Explorer şi aşa că nu
pot răsfoi cubul.

Element

Membrii grupului nu pot vedea elementul Editorul subset sau
Editorul dimensiune şi nu pot vedea celulele identificate de element
la răsfoirea unui cub.

Dimensiune

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

Proces

Membrii grupului nu pot vedea procesul în Server Explorer şi aşa că
nu pot executa procesul.
Notă: Privilegiile alocate proceselor sunt ignorate când un proces
este executat din cadrul unei sarcini.

Sarcină

Membrii grupului nu pot vedea sarcina în Server Explorer şi aşa că
nu pot executa sarcina.

Aplicaţie

Membrii grupului nu pot vedea aplicaţia sau conţinuturile sale în
Server Explorer.

Referinţă

Membrii grupului nu pot vedea referinţa în Server Explorer.

None

Interacţiunea diferitelor drepturi de securitate obiect
Dacă aplicaţi drepturi de securitate diferite obiectelor care identifică o celulă de date, TM1 va
aplica cele mai restrictive drepturi de securitate acelei celule.

Scenariul 1
Se presupune că alocaţi un acces utilizator Read la cubul SalesCube şi acces Write la
elementele din acest cub. În acest scenariu, accesul Read al cubului înlocuieşte accesul Write
al elementelor, iar utilizatorul poate vizualiza datele cubului dar nu poate actualiza datele
cubului.

Scenariul 2
Cubul SalesPriorCube conţine următoarele dimensiuni:
v Actvsbud
v Regiune

108

IBM Cognos TM1 Versiunea 10.2.2: Ghidul dezvoltatorului

v Model
v Account1
v Lună
Se presupune ca un utilizator are acces Write la cubul SalesPriorCube, acces Read la toate
elementele din dimensiunea Actvsbud şi acces Write la toate elementele din celelalte
dimensiuni. Elementele din dimensiunea Actvsbud identifică fiecare celulă din cub şi prin
urmare utilizatorul nu poate actualiza date cub.

Scenariul 3
Puteţi modifica drepturile de securitate atât pentru cuburi cât şi pentru dimensiuni. Când
grupurile au drepturi de securitate pentru un cub, acele drepturi se aplică la toate dimensiunile
din cub, dacă nu restricţionaţi suplimentar accesul pentru dimensiuni sau elemente specifice.
Se presupune că vreţi ca mai multe grupuri regionale de utilizatori să citească toate datele din
cubul SalesPriorCube. De asemenea vreţi ca fiecare grup să actualizeze datele din propria sa
regiune. De exemplu, vreţi ca personalul de vânzări din grupul America de Nord să
actualizeze date America de Nord.
Pentru a implementa această schemă de securitate, aţi putea:
v Crea grupuri care reflectă regiunile vânzări.
v Adăuga utilizatori la grupurile corespunzătoare.
v Acorda fiecărui grup regional acces Write la cubul SalesPriorCube.
v Acorda grupului America de Nord acces Read la acele elemente care nu reflectă date
pentru regiunea America de Nord.
Datele exemplu TM1 reflectă această schemă de securitate. Usr1 este în grupul America de
Nord, care are Write acces la datele asociate cu zonele din regiunea America de Nord şiRead
acces la datele asociate cu zonele din alte regiuni.

Securizarea cuburilor
Puteţi îmbunătăţi sau restricţiona accesul unui grup la cuburi individuale. Când creaţi un cub
nou, alte grupuri au iniţial accesul None la noul cub. Trebuie să alocaţi drepturi de securitate
la noul cub pentru alte grupuri.

Alocarea drepturilor de securitate pentru cuburi
Urmaţi aceşti paşi pentru a aloca drepturi de securitate pentru un cub.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. Selectaţi pictograma Cuburi pentru serverul cu care lucraţi.
3. Faceţi clic pe Cuburi, Alocări de securitate.
Se deschide caseta de dialog TM1 Alocări de securitate.
4. Faceţi clic pe celula de la intersecţia numelui cubului şi numelui grupului pentru care vreţi
să alocaţi drepturi.
Puteţi aloca drepturi pentru grupuri multiple prin selectarea unui interval de celule. Pentru
a selecta un interval de celule, faceţi clic pe o celulă pentru a stabili partea de sus a
intervalului, ţineţi apăsat pe Shift şi faceţi clic mai jos pe coloană sau rând pentru a stabili
partea de jos a intervalului.
5. Selectaţi nivelul de acces pe care vreţi să îl alocaţi.
Capitolul 8. Controlarea accesului la obiecte TM1
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Numele privilegiului de acces alocat se afişează în celulă.
6. Faceţi clic pe OK.

Rezervarea şi eliberarea cuburilor
Când un utilizator rezervă un cub, acel utilizator obţine drepturi exclusive pentru a actualiza
datele din cub. Alţi utilizatori nu pot actualiza datele cubului până când cubul nu este eliberat.
Un cub poate fi eliberat fie de utilizatorul care l-a rezervat, fie de un utilizator care are
drepturi Admin pentru acel cub.
Consideraţi rezervarea unui cub ca o cale de a-i bloca temporar datele. O rezervare expiră
automat când utilizatorul care rezervă se deconectează de la serverul la distanţă sau serverul
se opreşte.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. Selectaţi cubul pe care vreţi să îl rezervaţi.
3. Faceţi clic pe Cub, Securitate, Rezervare.
Pentru a elibera un cub:
4. Urmaţi paşii 1 şi 2 pentru rezervarea unui cub.
5. Faceţi clic pe Cub, Securitate, Eliberare.

Blocarea şi deblocarea unui cub
Când un utilizator blochează un cub, doar acei utilizatori care au drepturi Admin pentru acel
cub îi pot actualiza datele sau pot debloca cubul. Nici măcar utilizatorul care blochează cubul
nu poate actualiza datele cubului sau debloca cubul, decât dacă el/ea are drepturi Admin
pentru acel cub.
Consideraţi blocarea unui cub ca o cale pentru a-i arhiva datele permanent. Blocările îşi
menţin poziţia după ce serverul se opreşte.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. Selectaţi cubul pe care vreţi să îl blocaţi.
3. Faceţi clic pe Cub, Securitate, Blocare.
Pentru a debloca un cub:
4. Urmaţi paşii 1 şi 2 pentru blocarea unui cub.
5. Faceţi clic pe Cub, Securitate, Deblocare.

Securizarea elementelor
Puteţi îmbunătăţi sau restricţiona accesul unui grup la elemente individuale utilizând caseta de
dialog Alocări de securitate element.

Alocarea drepturilor de securitate pentru elemente
Urmaţi aceşti paşi pentru a aloca drepturi de securitate pentru elemente.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. Selectaţi dimensiunea cu care vreţi să lucraţi.
3. Faceţi clic pe Dimensiune, Securitate, Alocări de securitate elemente.
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Se afişează caseta de dialog TM1 Alocări de securitate.
4. Faceţi clic pe celula de la intersecţia numelui elementului şi numelui grupului.
Puteţi aloca drepturi pentru elemente multiple sau grupuri multiple prin selectarea unui
interval de celule. Pentru a selecta un interval de celule, faceţi clic pe o celulă pentru a
stabili partea de sus a intervalului, ţineţi apăsat pe Shift şi faceţi clic mai jos pe coloană
sau rând pentru a stabili partea de jos a intervalului.
5. Selectaţi nivelul de acces pe care vreţi să îl alocaţi.
Numele privilegiului de acces alocat se afişează în celulă.
6. Faceţi clic pe Salvare sau OK.
Notă: Dacă faceţi clic pe Salvare, puteţi continua alocarea drepturilor de securitate
diferitelor elemente. Puteţi accesa elemente din alte dimensiuni prin selectarea unei
dimensiuni din câmpul Selectare dimensiune.

Interacţiunea drepturilor de securitate pentru elementele frunză şi
consolidate
Puteţi seta niveluri diferite de securitate pentru un elemente consolidat şi elementele frunză
care aparţin consolidării.
De exemplu, dimensiunea Region din datele exemplu are următoarea ierarhie element:

Se presupune că Usr4 are acces Read la elementul frunză Canada şi acces None la elementul
consolidat North America. Usr4 poate vedea datele identificate de elementul Canada, dar nu
poate vedea datele consolidate identificate de elementul North America.

Rezervarea şi eliberarea elementelor
Când un utilizator rezervă un element, acel utilizator obţine drepturi exclusive pentru a
actualiza datele identificate de acel element. Alţi utilizatori nu pot actualiza datele
elementului, până când elementul nu este eliberat. Un element poate fi eliberat fie de
utilizatorul care l-a rezervat, fie de un utilizator care are drepturi Admin pentru acel element.
Consideraţi rezervarea unui element ca o cale de a bloca temporar datele pe care le identifică.
O rezervare expiră automat când utilizatorul care rezervă se deconectează de la serverul la
distanţă sau serverul se opreşte.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. Faceţi dublu clic pe dimensiunea cu care vreţi să lucraţi.
Se afişează Editorul subset.
3. Selectaţi elementul pe care vreţi să îl rezervaţi.
4. Faceţi clic pe Editare, Securitate, Rezervare.
Pentru a elibera un element:
5. Urmaţi paşii de la 1 la 3 pentru rezervarea unui element.
6. Faceţi clic pe Editare, Securitate, Eliberare.
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Blocarea şi deblocarea unui element
Când un utilizator blochează un element, doar acei utilizatori care au drepturi Admin pentru
acel element pot actualiza datele pe care le identifică. Nici măcar utilizatorul care blochează
elementul nu îi poate actualiza datele, decât dacă au drepturi Admin pentru acel element.
Consideraţi blocarea unui element ca o cale de a arhiva permanent datele pe care le identifică.
Blocările îşi menţin poziţia după ce serverul la distanţă se opreşte.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. Faceţi dublu clic pe dimensiunea cu care vreţi să lucraţi.
Se afişează Editorul subset.
3. Selectaţi elementul pe care vreţi să îl blocaţi.
4. Faceţi clic pe Editare, Securitate, Blocare.
Pentru a debloca un element:
5. Urmaţi paşii de la 1 la 3 pentru blocarea unui element.
6. Faceţi clic pe Editare, Securitate, Deblocare.

Securizarea celulelor
Securitatea la nivel de celulă se aplică unei celule specifice şi suprascrie toate celelalte
securităţi TM1 . Securitatea la nivel de celulă necesită:
v Crearea unui cub de control securitate celulă care conţine un subset cu dimensiunile
cubului pentru care configuraţi securitatea la nivel de celulă.
v Setarea securităţii pentru celulele corespunzătoare din cubul de control securitate prin
alocarea de drepturi de securitate pentru grupuri de securitate TM1 .
Notă: Pentru ca securitatea la nivel de element să se aplice unei celule, nu poate fi alocat
niciun drept de securitate niciunui grup de securitate TM1 pentru celulă. Securitatea la nivel
de celulă înlocuieşte securitatea le nivel de element, aşa că securitatea la nivel de celulă
pentru celulă trebuie să fie nedefinită.
Securitatea la nivel de celulă se aplica la elemente frunză şi în general nu se aplică la la
consolidări, deşi puteţi utiliza drepturile de securitate None şi Read pentru a controla
afişarea sau editarea consolidărilor.

Crearea unui cub de control securitate celulă
Urmaţi aceşti paşi pentru a crea un cub de control securitate celulă.

Procedură
1. În TM1 Architect or TM1 Perspectives , faceţi clic dreapta pe cubul pentru care vreţi să
definiţi securitate la nivel de celulă şi apoi selectaţi Securitate, Creare cub de securitate
celulă.
TM1 creează automat un cub de control securitate folosind formatul pentru nume
}CellSecurity_CubeName unde CubeName este numele cubului pe care l-aţi selectat. De
exemplu, dacă aţi selectat cubul SalesCube, atunci TM1 creează cubul de control
securitate }CellSecurity_SalesCube.
TM1 adaugă dimensiunile cubului original necesar pentru setarea securităţii pentru cubul
de control securitate nou creat, iar în plus dimensiunea }Groups este adăugată ca ultima
dimensiune în noul cub.
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2. Faceţi clic pe Vizualizare, Afişare obiecte de control dacă cuburile de control nu sunt
deja vizibile.
TM1 afişează noul cub de control securitate împreună cu cubul original.

Pentru a aplica securitate la celule din cubul de control securitate, după grupul de
securitate TM1 :
3. Deschideţi cubul de control securitate pe care tocmai l-aţi creat făcând dublu clic pe cubul
de control securitate, de exemplu,

pentru a afişa grupurile de control securitate, sau faceţi
4. Faceţi clic pe Recalculare
clic pe Opţiuni, Recalculare automată .
5. Expandaţi rândurile pentru a afişa celulele la care vreţi să alocaţi drepturi de securitate.
Notă: Reţineţi că securitatea la nivel de celulă se aplică elementelor frunză.
6. Introduceţi nivelul de securitate din celulele cubului pentru a aloca drepturi de securitate
după grupul de utilizatori.
Pentru detalii, vedeţi “Alocarea drepturilor de securitate la grupuri” la pagina 105.
De exemplu, lunile din trimestrul al doilea pentru grupul Inspectori au securitate alocată
ca None.
7. Închideţi cubul de control securitate.
8. Salvaţi vizualizarea.
9. Testaţi nivelurile de securitate prin logându-vă ca un utilizator care este membru al
grupului de securitate afectat şi vizualizând cubul pentru care aţi setat securitatea.

Capitolul 8. Controlarea accesului la obiecte TM1
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Utilizarea regulilor pentru definirea securităţii la nivel de celulă
În cubul de control securitate, puteţi utiliza regulile TM1 pentru a aplica securitatea la nivel
de celulă, în loc de a introduce drepturile de securitate în celulele cubului de control
securitate. Pentru detalii, vedeţi Ghidul de operaţii IBM CognosTM1 .
Se presupune că vreţi să creaţi o regulă pentru a aplica securitate la nivel de celulă pentru
cubul }CellSecurity_SalesCube. Regula următoare împiedică orice utilizator din grupul
Inspectori să vizualizeze orice celule identificate de elementul Grecia.
[’Greece’,’Inspectors’] = S:’NONE’;

Notă: Asiguraţi-vă că numele grupurilor de securitate sunt unice şi că alte dimensiuni sau
elemente nu folosesc acelaşi nume.
Avantajele utilizării regulilor pentru implementarea securităţii sunt:
v Nu introduceţi drepturi de securitate în celule din cubul de control securitate, economisind
timp de introducere date.
v Deoarece TM1 nu stochează valori de regulă şir în memorie şi nici nu le salvează pe disc,
economisiţi consum de memorie şi spaţiu de stocare pe disc.

Securizarea dimensiunilor
Puteţi îmbunătăţi sau restricţiona accesul unui grup la dimensiuni individuale.
Implicit, securitatea TM1 controlează dimensiunile de pe serverul IBM Cognos TM1 , după
cum urmează:
v Doar membrii grupurilor ADMIN şi DataAdmin pot crea şi şterge dimensiuni de pe
serverul TM1 .
v Grupurile cu acces Read la o dimensiune pot vedea atributele dimensiune şi element prin
Server Explorer, dar nu pot edita valorile atribut.
v Alte grupuri au iniţial acces None la dimensiuni noi.
v Când nu a fost alocată nici o securitate la un element dintr-o dimensiune, grupurile au acces
Write la elemente noi din acea dimensiune.
v Când alocaţi drepturi de securitate la cel puţin un element dintr-o dimensiune, grupurile au
acces None la elemente noi din acea dimensiune. Elementele existente îşi păstrează
accesul original (Write), doar dacă nu modificaţi acel acces.
Notă: Dacă modificaţi securitatea dintr-o dimensiune şi doriţi să resetaţi securitatea la
setările implicite (grupurile au acces Write la noile elemente adăugate la dimensiune),
opriţi-vă serverul TM1 şi ştergeţi manual fişierul }ElementSecurity<dimname>.cub.

Alocarea drepturilor de securitate pentru dimensiuni
Urmaţi aceşti paşi pentru a aloca drepturi de securitate pentru o dimensiune.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. Selectaţi pictograma Dimensiuni pentru serverul cu care lucraţi.
3. Faceţi clic pe Dimensiuni, Alocări de securitate.
Se afişează caseta de dialog TM1 Alocări de securitate.
4. Faceţi clic pe celula de la intersecţia numelui dimensiunii şi numelui grupului.
Puteţi aloca drepturi pentru dimensiuni multiple sau grupuri multiple prin selectarea unui
interval de celule. Pentru a selecta un interval de celule, faceţi clic pe o celulă pentru a
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stabili partea de sus a intervalului, ţineţi apăsat pe Shift şi faceţi clic mai jos pe coloană
sau rând pentru a stabili partea de jos a intervalului.
5. Selectaţi nivelul de acces pe care vreţi să îl alocaţi.
Numele privilegiului de acces alocat se afişează în celulă.
6. Faceţi clic pe OK.

Rezervarea şi eliberarea dimensiunilor
Când un utilizator rezervă o dimensiune, acel utilizator obţine drepturi exclusive pentru a
adăuga, înlătura şi reordona elemente din acea dimensiune. Alţi utilizatori nu pot modifica
dimensiunea, până când nu este eliberată. O dimensiune poate fi eliberat fie de utilizatorul
care a rezervat-o, fie de un utilizator care are drepturi Admin pentru acea dimensiune.
Luaţi în considerare rezervarea unei dimensiuni înainte de a o redefini. O rezervare expiră
automat când utilizatorul care rezervă se deconectează de la serverul la distanţă sau serverul
se opreşte.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. Selectaţi dimensiunea cu care vreţi să lucraţi.
3. Faceţi clic pe Dimensiune, Securitate, Rezervare.
Pentru a elibera o dimensiune:
4. Urmaţi paşii 1 şi 2 pentru rezervarea unei dimensiuni.
5. Faceţi clic pe Dimensiune, Securitate, Eliberare.

Blocarea şi deblocarea unei dimensiuni
Când un utilizator blochează o dimensiune, doar acei utilizatori care au drepturi Admin pentru
acea dimensiune pot adăuga, înlătura sau reordona elemente din acea dimensiune. Nici măcar
utilizatorul care blochează dimensiunea nu o poate modifica, decât dacă au drepturi Admin
pentru acea dimensiune.
Luaţi în considerare blocarea unei dimensiuni dacă vreţi control exclusiv al definiţiilor sale.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. Selectaţi dimensiunea cu care vreţi să lucraţi.
3. Faceţi clic pe Dimensiune, Securitate, Blocare din meniul popup.
Pentru a elibera o dimensiune:
4. Urmaţi paşii 1 şi 2 pentru blocarea unei dimensiuni.
5. Faceţi clic dreapta, şi faceţi clic pe Dimensiune, Securitate, Deblocare.

Securizarea proceselor
Puteţi îmbunătăţi sau restricţiona accesul unui grup la procese TurboIntegrator individuale.
Notă: TM1 ignoră drepturile de securitate alocate proceselor TurboIntegrator când executaţi
un proces dintr-o sarcină. Drepturile de securitate pe care le alocaţi sarcinii determină
abilitatea grupului de a executa un proces dintr-o sarcină. De exemplu, dacă un grup are acces
None la Process1, dar acces Read la o sarcină care include Process1, grupul poate executa
Process1 din sarcină.
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Alocarea drepturilor de securitate pentru procese
Urmaţi aceşti paşi pentru a aloca drepturi de securitate pentru un proces.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. Selectaţi pictograma Procese pentru serverul cu care lucraţi.
3. Faceţi clic pe Procese, Alocări de securitate.
Se deschide caseta de dialog TM1 Alocări de securitate.
4. Faceţi clic pe celula de la intersecţia numelui procesului şi numelui grupului.
Puteţi aloca drepturi pentru procese multiple sau grupuri multiple selectând celule
multiple.
Pentru a selecta un interval de celule adiacente, faceţi clic pe o celulă pentru a stabili
partea de sus a intervalului, ţineţi apăsat pe Shift şi faceţi clic mai jos pe coloană sau rând
pentru a stabili partea de jos a intervalului.
Pentru a selecta celule non adiacente multiple, ţineţi apăsat pe CTRL şi faceţi clic pe
fiecare celulă.
5. Selectaţi nivelul de acces pe care vreţi să îl alocaţi.
Numele privilegiului de acces alocat se afişează în celulă(e).
6. Faceţi clic pe OK.

Acordarea permisiunii proceselor pentru modificarea datelor
de securitate
Opţiunea TM1 Acces securitate controlează dacă unui proces îi este permis să modifice
datele de securitate din scriptul procesului. Doar membrilor grupurilor ADMIN şi
SecurityAdmin le este permis să seteze această opţiune. Această opţiune este setată pe o bază
proces după proces din meniul Proces din Server Explorer.
Când este activată opţiunea Acces securitate pentru un proces:
v Membrilor grupului DataAdmin nu le este permis să editeze procesul din moment ce acesta
poate conţine scripturi care ar putea modifica securitatea TM1 .
v Doar membrii din grupul ADMIN complet pot edita un proces ce a fost activată opţiunea
Acces securitate .
v Membrii grupului SecurityAdmin pot vizualiza procese şi pot porni şi opri această opţiune,
dar nu le este permis niciodată să editeze conţinuturile unui proces.
v Opţiunea Vizualizare din meniul Proces devine disponibilă pentru a permite utilizatorilor
din grupurile DataAdmin şi SecurityAdmin să vizualizeze procese în mod numai citire.
Pentru detalii suplimentare despre grupurile ADMIN, SecurityAdmin şi DataAdmin, vedeţi
Ghidul de operaţii IBM CognosTM1.

Activarea opţiunii Acces securitate pentru un proces
Implicit, opţiunea Acces securitate este dezactivată pentru orice proces nou. Dacă doriţi să
permiteţi unui nou proces să modifice securitatea TM1 , trebuie să activaţi manual opţiunea
Acces securitate pentru acel proces.

Procedură
1. În Server Explorer, selectaţi un proces.
2. Faceţi clic pe Proces, Acces securitate.
Un marcaj de bifare de lângă opţiunea Acces securitate indică faptul că TM1 va permite
proceselor selectate să modifice date de securitate.
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Notă: Dacă aţi făcut upgrade la TM1 9.4 sau o versiune ulterioară dintr-o bază de date
TM1 anterioară, opţiunea Acces securitate este activată automat pentru toate procesele
dvs. TM1 existente. Aceasta permite proceselor dumneavoastră existente să continue să
ruleze fără a necesita ca dumneavoastră să setaţi individual opţiunea Acces securitate
pentru fiecare proces.

Vizualizarea unui proces în mod numai citire
Când este activată opţiunea Acces securitate pentru un proces, utilizatorii din grupurile
DataAdmin şi SecurityAdmin pot vizualiza procesul doar în mod numai citire.

Procedură
1. În Server Explorer, selectaţi un proces.
2. Faceţi clic dreapta pe proces şi faceţi clic pe Vizualizare.
Procesul se afişează în mod numai citire.

Securizarea sarcinilor
Puteţi îmbunătăţi sau restricţiona accesul unui grup la sarcini individuale.

Alocarea drepturilor de securitate pentru sarcini
Urmaţi aceşti paşi pentru a aloca drepturi de securitate pentru o sarcină.

Procedură
1. Deschideţi Server Explorer.
2. Selectaţi pictograma Sarcini pentru serverul cu care lucraţi.
3. Faceţi clic pe Sarcini, Alocări de securitate.
Se deschide caseta de dialog TM1 Alocări de securitate.
4. Faceţi clic pe celula de la intersecţia numelui sarcinii şi numelui grupului.
Puteţi aloca drepturi pentru sarcini multiple sau grupuri multiple selectând celule multiple.
Pentru a selecta un interval de celule adiacente, faceţi clic pe o celulă pentru a stabili
partea de sus a intervalului, ţineţi apăsat pe Shift şi faceţi clic mai jos pe coloană sau rând
pentru a stabili partea de jos a intervalului.
Pentru a selecta celule non adiacente multiple, ţineţi apăsat pe CTRL şi faceţi clic pe
fiecare celulă.
5. Selectaţi nivelul de acces pe care vreţi să îl alocaţi.
Numele privilegiului de acces alocat se afişează în celulă(e).
6. Faceţi clic pe OK.

Securizarea aplicaţiilor şi referinţelor
Puteţi aloca privilegii de securitate pentru articole publice (referinţe sau subaplicaţii) din
aplicaţii TM1 publice la grupuri de utilizatori de pe serverul IBM Cognos TM1 . Trebuie să
aveţi privilegiu Admin la o aplicaţie pentru a aloca privilegii de securitate la articole din
aplicaţie.
Nu puteţi aloca securitate pentru aplicaţii şi referinţe private; doar utilizatorul care a creat acel
articol privat îl poate accesa.

Procedură
1. În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe aplicaţia care conţine articolele la care vreţi să
alocaţi securitate.
Capitolul 8. Controlarea accesului la obiecte TM1
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2. Faceţi clic pe Securitate, Alocări de securitate.
Se deschide fereastra TM1 Alocări de securitate. Lista de Nume conţine toate articolele
publice (obiecte TM1, fişiere Excel şi sub-aplicaţii) care se află în aplicaţia curentă.
3. Selectaţi celula de la intersecţia elementului pentru care vreţi să definiţi securitatea şi a
numelui de grup pentru care vreţi să alocaţi securitatea.
4. Faceţi clic pe unul dintre privilegiile de securitate disponibile.
Pentru detalii, vedeţi “Alocarea drepturilor de securitate la grupuri” la pagina 105.
5. Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru orice alt element pentru care vreţi să definiţi securitatea.
6. Faceţi clic pe OK.
Pentru orice grup de utilizatori dat, puteţi aloca privilegiul Read sau Admin la o referinţă
când alocaţi privilegiul None la obiectul sursă asociat cu referinţa. În acest scenariu,
membrii grupului de utilizatori nu pot vedea referinţa într-o aplicaţie.
De exemplu, dacă alocaţi privilegiul None la un grup de utilizatori pentru un cub, dar
alocaţi privilegiul Read pentru o referinţă la acelaşi cub, membrii grupului de utilizatori
nu pot vedea cubul într-o aplicaţie.
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Capitolul 9. Utilizarea butoanelor Acţiune TM1 pentru
construirea aplicaţiilor de foaie de lucru
Această secţiune descrie funcţionalitatea butonului de acţiune IBM Cognos TM1 pe care îl
puteţi utiliza pentru a rula procese şi naviga între foi de lucru şi foi Web.

Privire generală
Puteţi insera un buton Acţiune într-o foaie de lucru astfel încât utilizatorii să poată rula un
proces TurboIntegrator şi/sau naviga la o altă foaie de lucru. Utilizatorii pot accesa aceste
butoane când lucrează cu foi de lucru în Microsoft Excel cu TM1 sau cu foi Web în TM1
Web.
Un buton Acţiune poate realiza oricare dintre taskurile următoare:
v Rula un proces TurboIntegrator.
v Naviga la o altă foaie de lucru.
v Rula un proces TurboIntegrator şi naviga apoi la o altă foaie de lucru.
v Recalcula o foaie de lucru sau reconstrui Formularul activ TM1 dintr-o foaie de lucru.
Următoarea valoare numerică afişează un exemplu de buton Acţiune dintr-o foaie de lucru.

Adăugarea unui buton Acţiune la o foaie de lucru
Puteţi insera un buton Acţiune într-o celulă goală dintr-o foaie de lucru utilizând paşii
următori.

Procedură
1. În Excel, selectaţi o celulă goală din foaia dumneavoastră de lucru unde vreţi să inseraţi
un buton Acţiune.
Notă: Un buton Acţiune nu poate fi inserat într-o celulă care conţine date.
2. Selectaţi Inserare buton Acţiune din meniul TM1 sau faceţi clic pe butonul Inserare
buton Acţiune
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pe bara de unelte TM1 .
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Butonul Acţiune este inserat în celula selectată momentan şi apare caseta de dialog
Proprietăţi buton Acţiune.
3. În caseta de dialog Proprietăţi buton Acţiune, faceţi clic pe lista Server TM1 pentru a
selecta serverul unde sunt localizate datele dumneavoastră.
Dacă vreţi să extrageţi dinamic numele serverului IBM Cognos TM1 dintr-o celulă sau
interval denumit ori de câte ori este rulat butonul Acţiune, faceţi clic pe caseta de bifare
Utilizare referinţă şi apoi introduceţi o referinţă celulă sau interval denumit.
şi apoi
v Pentru a selecta o referinţă de celulă, faceţi clic pe butonul Referinţă Excel
faceţi clic pe celula din foaia de lucru curentă în care este localizat numele serverului.
v Pentru a extrage numele procesului prin referirea unui interval denumit din Excel,
utilizaţi formatul următor:
=NameOfRange

Intervalul denumit trebuie să indice doar la o singură celulă care conţine text pentru
numele serverului.
Dacă nu sunteţi conectat momentan la serverul pe care vreţi să îl utilizaţi, faceţi clic pe
Conectare pentru a vă loga.
4. Faceţi clic pe opţiunea Acţiune pe care vreţi să o realizeze butonul Acţiune.
Trebuie să configuraţi butonul Acţiune în funcţie de tipul de acţiune pe care l-aţi selectat.
Pentru paşi detaliaţi, vedeţi secţiunile următoare:
Acţiune

Vedere

Rulaţi un proces TurboIntegrator

“Configurarea unui buton Acţiune pentru a rula un
proces”

Deplasaţi-vă la altă foaie de lucru

“Configurarea unui buton Acţiune pentru
navigarea la o altă foaie de lucru” la pagina 124

Rulaţi un proces şi apoi deplasaţi-vă la altă
foaie de lucru

“Configurarea unui buton Acţiune pentru rularea
unui proces şi navigarea la o foaie de lucru” la
pagina 126

Recalculaţi/ Reconstruiţi

“Configurarea unui buton Acţiune pentru a
recalcula sau reconstrui o foaie de lucru” la pagina
127

5. Setaţi proprietăţile de aspect ale butonului Acţiune. Vedeţi “Setarea proprietăţilor de
aspect ale unui buton Acţiune” la pagina 128.
6. Pentru a termina butonul Acţiune şi pentru a vă întoarce la foaia dumneavoastră de lucru,
faceţi clic pe OK în caseta de dialog Proprietăţi buton Acţiune.

Rezultate
Butonul Acţiune este actualizat în foaia dumneavoastră de lucru şi poate fi acum utilizat.

Configurarea unui buton Acţiune pentru a rula un proces
Paşii următori sintetizează modul de configurare al unui buton Acţiune pentru a rula un proces
TurboIntegrator.

Procedură
1. În caseta de dialog Proprietăţi buton Acţiune, selectaţi opţiunea Rulare un proces
TurboIntegrator.
Se afişează fila Proces.
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2. Selectaţi procesul pe care vreţi să îl rulaţi. Vedeţi “Selectarea procesului pentru rulare”.
3. Setaţi parametrii procesului. Vedeţi “Setarea parametrilor procesului” la pagina 122.
4. Selectaţi opţiunea de calcul pe care doriţi s-o aplice TM1 înainte ca butonul Acţiune să
ruleze procesul. Vedeţi “Configurarea unui buton Acţiune pentru a recalcula sau
reconstrui o foaie de lucru” la pagina 127.
5. Selectaţi opţiunea de calcul pe care doriţi s-o aplice TM1 după ce procesul s-a finalizat.
Vedeţi “Setarea opţiunilor de proces pentru calcul” la pagina 123.
6. Configuraţi mesajele pe care doriţi să le afişeze TM1 înainte şi după ce procesul este rulat.
Vedeţi “Setarea opţiunilor de proces pentru afişarea mesajelor” la pagina 123.

Selectarea procesului pentru rulare
Puteţi selecta procesul care vreţi ruleze prin oricare din aceste două moduri:
v Selectaţi numele procesului din lista Proces.
v Extrageţi în mod dinamic numele procesului utilizând o referinţă Excel.

Selectarea numelui procesului din lista de procese
Dacă vreţi să selectaţi numele procesului dintr-o listă de procese disponibile de pe serverul
IBM Cognos TM1 , realizaţi paşii următori.

Procedură
În fila Proces a dialogului Proprietăţi buton Acţiune, faceţi clic pe lista Proces pentru a
selecta un proces disponibil din Serverul TM1 la care sunteţi conectat momentan.
Se deschide grila Parametri şi sunt afişaţi parametrii pentru procesul selectat.

Rezultate
Trebuie apoi să introduceţi valorile de parametru pentru procesul selectat în grila Parametru.
Vedeţi “Introducerea valorilor de parametru în grila Parametri” la pagina 122.

Utilizarea unei referinţe Excel pentru extragerea numelui
procesului
Dacă vreţi să extrageţi în mod dinamic numele procesului prin referirea unei celule sau a unui
interval denumit din foaia de lucru curentă, realizaţi paşii următori. Numele procesului va fi
extras când este rulat butonul Acţiune.

Procedură
1. În caseta de dialog Proprietăţi buton Acţiune, selectaţi Obţinere informaţii proces de
la foaie de lucru din lista Proces.
de lângă caseta Nume proces pentru a
2. Faceţi clic pe butonul Referinţă Excel
selecta o celulă din foaia de lucru curentă.
Se deschide caseta de dialog Selectare celulă.
3. Faceţi clic pe celula din foaia de lucru curentă în care este localizat numele procesului.
Locaţia este introdusă automat în caseta de dialog Selectarea unei celule.
4. Faceţi clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Selectarea unei celule.
Referinţa celulă apare în caseta Nume proces.
5. Pentru a extrage numele procesului prin referirea unui interval denumit din Excel, utilizaţi
formatul următor:
=NameOfRange
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Intervalul denumit trebuie să indice doar la o singură celulă care conţine text pentru
numele serverului.

Setarea parametrilor procesului
În funcţie de cum aţi selectat numele procesului pentru rulare, introduceţi valorile parametru
într-unul din următoarele două moduri.
v Introduceţi valorile parametru în grila Parametru.
v Creaţi o referinţă Excel pentru a extrage valorile parametru.

Introducerea valorilor de parametru în grila Parametri
Dacă aţi selectat numele procesului direct din lista Proces, puteţi introduce apoi valorile de
parametru în grila Parametru utilizând paşii următori. Puteţi fie să tastaţi valorile în grilă
pentru fiecare parametru, fie să utilizaţi o referinţă Excel pentru a extrage în mod dinamic o
valoare de parametru din foaia de lucru curentă, când este apăsat butonul Acţiune.

Procedură
1. În fila Proces a dialogului Proprietăţi buton Acţiune, introduceţi valorile de parametru
în grila Parametri.
Pentru a introduce direct valorile parametru, tastaţi valorile în grilă pentru fiecare
parametru.
2. Pentru a crea o referinţă care extrage în mod dinamic o valoare de parametrudin foaia de
lucru curentă, selectaţi celula Valoare şi apoi faceţi clic pe
Se deschide caseta de dialog Selectarea unei celule.

.

3. Utilizaţi caseta de dialog Selectarea unei celule pentru a selecta celula din foaia
dumneavoastră de lucru în care poate fi găsit parametrul.
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Utilizarea unei referinţe Excel pentru extragerea valorilor de
parametru
Dacă aţi selectat Obţinere informaţii proces din foaia de lucru din lista Proces, trebuie să
creaţi o referinţă Excel care extrage în mod dinamic parametrii de proces dintr-o foaie de
lucru.

Procedură
1. Faceţi clic pe butonul Referinţă Excel
de lângă caseta Parametri pentru a selecta o
referinţă din foaia de lucru curentă.
Se deschide caseta de dialog Selectarea unui interval.
2. Selectaţi intervalul de celule din foaia dumneavoastră de lucru în care sunt localizate
valorile. Fiecare celulă trebuie să conţină valoarea doar pentru un singur.
Notă: Parametrii trebuie să fie introduşi în aceeaşi ordine şi tip (şir, numeric) ca în
proces.
3. Faceţi clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Selectarea unui interval.
Referinţa celulă selectată apare în caseta Parametrii.
Dacă vreţi să faceţi referire la un interval denumit din Excel, utilizaţi formatul următor:
=NameOfRange

Intervalul denumit trebuie să indice la o singură celulă sau interval de celule, în funcţie de
parametrii pe care îi aşteaptă procesul.
Dacă parametrii pentru proces se modifică, trebuie să actualizaţi şi numele de proces şi
setările parametrilor pentru butonul Acţiune, pentru ca butonul să ruleze corect procesul.
Notă: Datorită unei probleme din Microsoft Excel dacă un buton de acţiune care rulează
un proces TurboIntegrator cu intrări de parametru este creat şi salvat într-o foaie de lucru
Excel 2007, butonul Acţiune nu mai funcţionează după ce fişierul este salvat şi apoi
redeschis. Ca soluţie alternativă, la utilizarea unui buton Acţiune în Excel 2007 pentru
rularea unui proces TI care necesită parametri, salvaţi fişierul foaie de lucru în formatul
.xls.

Setarea opţiunilor de proces pentru calcul
Utilizaţi caseta de dialog Opţiuni proces pentru a selecta operaţia de calcul care va fi
realizată după ce este rulat procesul.

Procedură
1. Faceţi clic pe Opţiuni pentru a afişa caseta de dialog Opţiuni proces.
2. Selectaţi operaţia de calcul pe care vreţi să o realizaţi după ce s-a rulat procesul. Opţiunile
de calcul disponibile includ:
v Recalculare automată a foii - Recalculează valorile din foaia de lucru curentă.
v Reconstruire foaie - Reîncarcă Formularul activ TM1 la configuraţia iniţială a
definiţiei raportului.
v Fără - Butonul Acţiune nu va realiza niciun calcul sau operaţie de reconstruire pe foaia
de lucru.

Setarea opţiunilor de proces pentru afişarea mesajelor
Utilizaţi caseta de dialog Opţiuni proces pentru a controla diferitele casete de mesaje pe care
le poate arăta TM1 înainte şi după ce este rulat procesul.
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Procedură
1. Pe fila Proces, faceţi clic pe Opţiuni pentru a deschide caseta de dialog Opţiuni proces.
2. Selectaţi mesajele de confirmare şi de stare pe care vreţi să le afişeze TM1 .
v Afişare mesaj de succes - Afişează un mesaj după ce procesul a fost rulat cu succes.
v Afişare mesaj de eşec - Afişează un mesaj dacă procesul nu rulează cu succes.
v Afişare dialog confirmare - Afişează un mesaj de confirmare înainte de a rula
procesul. Utilizatorul poate face clic pe Da sau Nu.
3. Introduceţi sau editaţi textul pentru mesajele pe care le-aţi selectat. Puteţi de asemenea să
referiţi o celulă sau un interval denumit pentru a extrage în mod dinamic textul mesajului.
De exemplu:
v Pentru a extrage textul mesajului din conţinuturile unei celule A1 din foaia de lucru
curentă, introduceţi =A1 în caseta de text a mesajului.
v Pentru a referi un interval denumit din Excel, utilizaţi formatul =NameOfRange.
Intervalul denumit trebuie să indice doar la o singură celulă care conţine textul pentru
mesaj.

Utilizarea proprietăţii Nume server a butonului Acţiune
Caseta de dialog a butonului Acţiune include un câmp în care puteţi introduce o celulă sau
referinţă interval denumit pentru a extrage în mod dinamic numele de server IBM Cognos
TM1 pentru un buton Acţiune. Pentru a utiliza această caracteristică, faceţi clic pe caseta de
bifare Utilizare referinţă din secţiunea Server TM1 de pe caseta de dialog Proprietăţi
buton Acţiune şi apoi introduceţi celula sau referinţa de interval denumit.

Configurarea unui buton Acţiune pentru navigarea la o altă foaie de
lucru
Puteţi utiliza un buton Acţiune pentru a naviga la o altă foaie de lucru din acelaşi registru de
lucru sau la o foaie de lucru dintr-un alt registru de lucru.
Paşii următori sintetizează modul de configurare al unui buton Acţiune pentru a naviga la o
altă foaie de lucru.

Procedură
1. În caseta de dialog Proprietăţi buton Acţiune, faceţi clic pe opţiunea Deplasare la o
altă foaie de lucru.
Se afişează fila Foaie de lucru.
2. Selectaţi foaia de lucru ţintă. Vedeţi “Selectarea unei foi de lucru ţintă” la pagina 125.
3. Setaţi opţiunea Potrivire elemente titlu. Vedeţi “Activarea opţiunii de potrivire elemente
titlu” la pagina 125.
4. Setaţi opţiunea Înlocuire registru de lucru curent. Vedeţi “Setarea opţiunii Înlocuire
registru de lucru curent” la pagina 126.
5. Selectaţi opţiunea de calcul pe care doriţi s-o aplice TM1 înainte ca butonul Acţiune să
navigheze la altă foaie de lucru. Vedeţi “Configurarea unui buton Acţiune pentru a
recalcula sau reconstrui o foaie de lucru” la pagina 127.
6. Selectaţi opţiunea de calcul pe care doriţi s-o aplice TM1 după ce navigarea s-a finalizat.
Vedeţi “Setarea opţiunilor de calcul pentru după navigarea la o foaie de lucru” la pagina
126.
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Selectarea unei foi de lucru ţintă
Puteţi selecta o foaie de lucru prin alegerea acesteia dintr-o listă sau prin tastarea directă a
numelui acesteia.

Procedură
1. Faceţi clic pe opţiunea TM1 Aplicaţii şi apoi faceţi clic pe Răsfoire.
Se deschide dialogul Selectarea unei foi de lucru.
Notă: Pentru a selecta un registru de lucru ţintă, puteţi de asemenea să faceţi clic pe
opţiunea Fişiere şi apoi pe Răsfoire. Apoi selectaţi fişierul foaie de lucru din dialogul
Deschidere şi faceţi clic pe Deschidere. O altă metodă de a selecta un registru de lucru
.
ţintă, este să faceţi clic pe butonul Referinţă Excel
2. Selectaţi o foaie de lucru si apoi faceţi clic pe OK pentru a vă întoarce la dialogul
Proprietăţi buton Acţiune.
Numele şi calea Folderului de aplicaţie al foii de lucru pe care aţi selectat-o se afişează în
caseta Registru de lucru.
3. Pentru a introduce manual calea Folderului de aplicaţie la registrul de lucru, tastaţi calea
în caseta Registru de lucru:
v Începeţi cu numele primului folder de sub Aplicaţii şi utilizaţi un caracter back-slash \
pentru a separa folderele. Nu includeţi folderul Aplicaţii în cale. De exemplu:
Planning
Sample\Bottom Up Input\Budget Input

v Pentru a specifica foaia de lucru şi locaţia celulei la care vreţi să navigaţi, tastaţi
numele şi locaţia foii de lucru în caseta Foaie utilizând formatul următor:
=SheetName!ColumnNameRowName

Notă: Dacă introduceţi un nume de registru de lucru care include spaţii, trebuie să
includeţi numele între apostrofuri, aşa cum este arătat în exemplul următor.
='My First Sheet'!$A$2

Activarea opţiunii de potrivire elemente titlu
Opţiunea Potrivire elemente titlu potriveşte şi setează textul dimensiunilor titlu din foaia de
lucru ţintă când un utilizator face clic pe butonul Acţiune pentru a naviga la foaia de lucru
ţintă.
Când este activată opţiunea Potrivire elemente titlu, dimensiunile din sursă şi foile de ţintă
destinaţie sunt potrivite automat de funcţiile TM1 SUBNM şi DBRW, după cum urmează:
v TM1 potriveşte automat dimensiunile de titlu din foile de lucru sursă şi ţintă în funcţie de
formula SUBNM dintr-o celulă.
De exemplu, când aceeaşi dimensiune există atât în foaia de lucru sursă, cât şi în foaia de
lucru ţintă, elementul selectat în foaia de lucru sursă este setat pentru aceeaşi dimensiune în
foaia de lucru ţintă. Când este selectată o coloană din foaia de lucru sursă, aceasta se
potriveşte cu coloana cu aceleaşi dimensiuni titlu din foaia de lucru ţintă.
v TM1 potriveşte automat dimensiunile rând şi coloană ale celulei DBRW selectate
momentan din foaia de lucru la dimensiunile titlu din foaia de lucru ţintă, dacă există.
De exemplu, dacă Cheltuială de operare şi Feb-2004 sunt elementele de dimensiune rând şi
coloană pentru elementul selectat curent din foaia de lucru sursă, la navigare, aceste
elemente dimensiune sunt potrivite la dimensiunile titlu din foaia de lucru ţintă. Dacă
rândul Cheltuială de operare şi coloana Feb-2004 sunt ambele selectate în foaia de lucru
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ţintă, celula DBRW este celula care există atât în rândul Cheltuială de operare cât şi în
coloana Feb-2004. Dimensiunile rând şi coloană ale celulei DBRW sunt apoi potrivite la
dimensiunile titlu din foaia de lucru ţintă.

Setarea opţiunii Înlocuire registru de lucru curent
Opţiunea Înlocuire registru de lucru curent determină dacă foaia de lucru ţintă este deschisă
într-o fereastră nouă sau în aceeaşi fereastră, înlocuind foia de lucru sursă.
De exemplu:
v Dacă Înlocuire registru de lucru curent nu este selectat (valoare implicită) şi lucraţi în
TM1 Web, atunci foaia de lucru sursă rămâne deschisă, iar foaia de lucru ţintă se deschide
într-o filă nouă.
v Dacă Înlocuire registru de lucru curent este selectat şi lucraţi în TM1 Web, atunci foaia
de lucru sursă va fi înlocuită de foaia de lucru ţintă în aceeaşi filă şi nu se va deschide o
nouă filă.
Important: Dacă activaţi opţiunea Înlocuire registru de lucru curent, reţineţi să salvaţi
registrul dvs. de lucru înainte de testarea noului buton. V-aţi putea pierde modificările dacă
faceţi clic pe buton şi cauzaţi închiderea registrului de lucru curent.

Setarea opţiunilor de calcul pentru după navigarea la o foaie de
lucru
Setaţi opţiunile de calcul să fie aplicate la foaia de lucru ţintă după navigare.

Procedură
Pe fila Foaie de lucru, selectaţi opţiunile Calcul pe care vreţi să le utilizaţi.
v Recalculare automată a foii - Recalculează valorile din foaia de lucru curentă.
v Reconstruire foaie - Reîncarcă Formularul activ TM1 la configuraţia iniţială a definiţiei
raportului.
v Fără - Butonul Acţiune nu va realiza niciun calcul sau operaţie de reconstruire pe foaia de
lucru.

Configurarea unui buton Acţiune pentru rularea unui proces şi
navigarea la o foaie de lucru
Pentru a configura o acţiune care rulează un proces TurboIntegrator şi apoi navighează la o
altă foaie de lucru, realizaţi paşii următori.

Procedură
1. În caseta de dialog Proprietăţi buton Acţiune, faceţi clic pe opţiunea Rulare un proces,
apoi deplasare la o foaie de lucru.
Se afişează fila Proces.
2. Selectaţi procesul pe care îl va rula butonul Acţiune. Vedeţi “Configurarea unui buton
Acţiune pentru a rula un proces” la pagina 120.
3. Selectaţi foaia de lucru la care va naviga butonul Acţiune. Vedeţi “Configurarea unui
buton Acţiune pentru navigarea la o altă foaie de lucru” la pagina 124.
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Configurarea unui buton Acţiune pentru a recalcula sau reconstrui o
foaie de lucru
Puteţi utiliza un buton Acţiune doar pentru a realiza o operaţie de recalculare sau de
reconstruire fără a rula un proces TI sau naviga la o nouă foaie de lucru. Aceasta poate fi utilă
dacă vreţi să actualizaţi doar foaia curentă sau să reîncărcaţi versiunea originală a unui
Formular activ.
De asemenea, puteţi utiliza fila Calculare pentru a selecta operaţia de calcul pe care doriţi s-o
efectueze TM1 înainte de a rula un proces TI sau de a naviga la o altă foaie de lucru.

Procedură
1. Inseraţi un buton Acţiune în foaia dumneavoastră de lucru după cum este descris în
“Adăugarea unui buton Acţiune la o foaie de lucru” la pagina 119.
2. În caseta de dialog Proprietăţi buton Acţiune, faceţi clic pe fila Calculare.
3. Din fila Calculare, selectaţi opţiunea de calcul pe care vreţi să o utilizaţi.
v Recalculare automată a foii - Recalculează valorile din foaia de lucru curentă.
v Reconstruire foaie - Reîncarcă Formularul activ TM1 la configuraţia iniţială a
definiţiei raportului.
v Fără - Butonul Acţiune nu va realiza niciun calcul sau operaţie de reconstruire pe foaia
de lucru.
4. Setaţi aspectul butonului după cum este descris în “Setarea proprietăţilor de aspect ale
unui buton Acţiune” la pagina 128.
5. Pe caseta de dialog Proprietăţi buton Acţiune, faceţi clic pe OK pentru a închide
dialogul şi pentru a insera butonul Acţiune în foaia dumneavoastră de lucru.

Înţelegerea comportamentului butonului Acţiune cu formularele active
TM1
Această secţiune sintetizează comportamentul şi ordinea operaţiilor la utilizarea unui buton
Acţiune cu formularele active.

Comportamentul de bază al butonului Acţiune
De fiecare dată când faceţi clic pe un buton Acţiune, paşii următori sunt realizaţi în această
ordine:
1. Formula DBRW este capturată pentru celula selectată momentan în foaia de lucru sursă.
Formula celulei DBRW este capturată înainte de operaţia Recalc (F9) următoare deoarece
recalcularea ar putea modifica numărul rândurilor formularului activ datorită eliminării
zerourilor şi/sau subseturilor de rânduri bazate pe MDX.
2. O operaţie de Recalculare (F9) sau reconstruire este realizată pe foaia de lucru curentă, în
funcţie de opţiunea de calcul care a fost selectată pe fila Calculare a casetei de dialog
Proprietăţi buton Acţiune.
3. Valorile actualizate sunt capturate pentru oricare alte celule care sunt referite de opţiunile
de mapare avansată.

Comportamentul suplimentar al butonului Acţiune
După ce au fost finalizaţi paşii de bază de mai sus, sunt realizaţi paşii suplimentari următori,
funcţie dacă butonul Acţiune rulează un proces TI, navighează la o altă foaie de lucru, sau
ambele.
La utilizarea unui buton Acţiune doar pentru rularea unui proces TI:
Capitolul 9. Utilizarea butoanelor Acţiune TM1 pentru construirea aplicaţiilor de foaie de lucru

127

1. Procesul TI este rulat.
2. Este realizată operaţia de calcul care a fost selectată pe caseta de dialog Opţiuni proces a
butonului Acţiune.
La utilizarea unui buton Acţiune doar pentru navigare:
1. Începe acţiunea de navigare.
2. Valorile ţintă sunt setate în foaia de lucru ţintă.
3. Operaţia de calcul care a fost selectată în fila Foaie de lucru a casetei de dialog
Proprietăţi buton Acţiune este realizată pe foaia de lucru ţintă.
La utilizarea unui buton Acţiune pentru rularea unui proces TI şi navigarea la o altă foaie de
lucru:
1. Procesul TI este rulat.
2. Este realizată operaţia de calcul care a fost selectată pe caseta de dialog Opţiuni proces a
butonului Acţiune.
3. Începe acţiunea de navigare.
4. Valorile ţintă sunt setate în foaia de lucru ţintă.
5. Operaţia de calcul care a fost selectată în fila Foaie de lucru a casetei de dialog
Proprietăţi buton Acţiune este realizată pe foaia de lucru ţintă.

Setarea proprietăţilor de aspect ale unui buton Acţiune
Utilizaţi fila Aspect pentru a seta subtitlul, imaginea de fundal şi alte caracteristici vizuale
pentru butonul Acţiune.
Faceţi clic pe fila Aspect pentru a ajusta proprietăţile de aspect ale butonului.
Fila Aspect are următoarele opţiuni:
v Subtitlu - Setează textul subtitlu care apare pe buton.
v Font - Afişează un dialog standard de font unde puteţi modifica tipul şi dimensiunea
fontului textului butonului.
v Afişare imagine de fundal - Vă permite să selectaţi un fişier imagine (format bmp, gif sau
jpg) care va fi extinsă pentru a se potrivi pe buton.
v Afişare ca hiperlegătură - Când este activată, această opţiune afişează butonul ca un
hiperlegătură cu un text albastru, subliniat în locul unui buton standard.
v Previzualizare - Această zonă afişează un exemplu al butonului.
v Culori - Vă permite să setaţi culorile pentru textul şi fundalul butonului. Faceţi clic pe
eşantionul de culoare pentru a afişa un dialog Culoare în care puteţi selecta o culoare
standard sau puteţi defini o culoare personalizată.

Utilizarea opţiunilor avansate de navigare şi mapare
Utilizaţi dialogul Opţiuni avansate pentru a mapa manual câmpuri între foaia de lucru sursă
şi foaia de lucru ţintă la inserarea unui buton Acţiune vare navighează de la o foaie de lucru la
alta. Această unealtă vă ajută să mapaţi dimensiuni, celule şi valori de la foaia de lucru sursă
la foaia de lucru ţintă.
Notă: Maparea avansată este aplicată după orice mapare automată realizată de opţiunea
Potrivire elemente titlu.
Pentru a deschide dialogul Opţiuni avansate, faceţi clic pe Opţiuni avansate de pe fila
Foaie de lucru.
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Dialogul Opţiuni avansate include o grilă în care definiţi maparea de câmpuri între foile de
lucru sursă şi ţintă. Utilizaţi butoanele Adăugare şi Ştergere pentru a gestiona rândurile din
grilă.

Configurarea mapării de la sursă la ţintă
Mapaţi foaia de lucru sursă la foaia de lucru ţintă, setând valorile pentru câmpurile Tip sursă,
Obiect sursă, Tip ţintă şi Obiect ţintă în grila Mapare avansată.
Puteţi utiliza grila ca să specificaţi cum sunt potrivite elementele din foile de lucru sursă şi
ţintă când se deschide foaia. Fiecare rând din grilă defineşte o configuraţie de mapare.
Utilizaţi paşii următori pentru a configura maparea avansată:
Pas

Vedere

Indicaţi tipul de obiect pentru mapare

“Setarea tipului sursă”

Determinaţi valoarea pentru tipul de obiect pe care “Setarea obiectului sursă”
îl utilizaţi
Indicaţi tipul de celulă pentru mapare

“Setarea tipului ţintă”

Indicaţi unde va fi introdusă valoarea de la
Obiectul sursă

“Setarea obiectului ţintă” la pagina 130

Repetaţi aceşti paşi pentru a crea mai multe configuraţii de mapare.

Setarea tipului sursă
Câmpul Tip sursă reprezintă tipul obiectului pentru valoarea pe care doriţi s-o mapaţi.
Selectaţi Tip sursă după cum urmează:
v SUBNM - Indică faptul că mapaţi dintr-o celulă care conţine o dimensiune titlu în foaia de
lucru sursă.
v DBRW selectat - Indică faptul că mapaţi dintr-o celulă care conţine o formulă DBRW
într-o foaie de lucru sursă.
v Valoare - Indică faptul că veţi introduce o valoare şir sau numerică trimisă ţintei.

Setarea obiectului sursă
Câmpul Obiect sursă ia o valoare, sau o expresie Excel care este evaluată la o valoare, în
funcţie de ce este selectat în câmpul Tip sursă.
Introduceţi Obiectul sursă după cum urmează:
v Dacă Tip sursă este setat la SUBNM, atunci trebuie să specificaţi numele dimensiunii titlu
care există în foaia de lucru sursă.
v Dacă Tip sursă este setat la DBRW selectat, atunci trebuie să specificaţi numele unei
dimensiuni titlu rând sau coloană care există în foaia de lucru sursă.
v Dacă Tip sursă este setat la Valoare, atunci trebuie să introduceţi un şir sau o valoare
numerică trimisă la foaia de lucru ţintă.
Notă: Puteţi de asemenea să extrageţi aceste valori din foaia de lucru sursă prin utilizarea
simbolului = pentru a crea o referinţă Excel.

Setarea tipului ţintă
Tip ţintă este tipul unei celule din foaia de lucru ţintă, unde va fi inserată valoarea din câmpul
Obiect sursă.
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Selectaţi Tip ţintă după cum urmează:
v SUBNM - Indică faptul că ţinta este o dimensiune titlu în foaia de lucru ţintă.
v Interval denumit - Indică faptul că ţinta este un interval denumit în foaia de lucru ţintă.
v Range - Indică faptul că locaţia ţintă este o celulă în foaia de lucru ţintă.
Notă: Dacă setaţi Tip ţintă fie la Interval denumit, fie la Interval, orice date sau formule
preexistente din celula ţintă vor fi suprascrise când veţi utiliza butonul Acţiune pentru a
naviga. Dacă celula ţintă conţine o funcţie DBRW, atunci funcţia va fi pierdută şi celula nu va
putea să se conecteze la, să citească din sau să scrie la serverul IBM Cognos TM1 .

Setarea obiectului ţintă
Obiectul ţintă este locaţia din foaia de lucru ţintă în care va fi inserată valoarea din Obiectul
sursă. Această locaţie poate fi fie numele unei dimensiuni titlu, o locaţie celulă specifică, fie
un interval denumit din foaia de lucru ţintă, în funcţie de ce aţi selectat pentru Tip ţintă.
Introduceţi Obiectul ţintă după cum urmează:
v Dacă Tip ţintă este setat la SUBNM, specificaţi numele dimensiunii titlu în foaia de lucru
ţintă. Când Tip ţintă este setat la SUBNM, trebuie să introduceţi de asemenea o valoare
pentru câmpurile Subset şi Pseudonim.
v Dacă Tip ţintă este setat la Interval denumit, specificaţi numele intervalului în foaia de
lucru ţintă.
v Dacă Tip ţintă este setat la Interval, specificaţi locaţia celulei în foaia de lucru ţintă.
Puteţi introduce o valoare pentru Obiect ţintă prin introducerea directă a valorii locaţiei sau
puteţi utiliza o referinţă Excel pentru a extrage locaţia.
v Introducere valoare direct
Pentru a identifica o locaţie în foaia de lucru ţintă, introduceţi valoarea direct în câmpul
Obiect ţintă fără simbolul =. De exemplu, introduceţi C3 pentru a identifica locaţia
Obiectului ţintă ca fiind celula C3 a foii de lucru ţintă.
v Celulă referinţă Excel
Pentru a referi o celulă din foaia de lucru sursă care conţine o locaţie pentru Obiectul ţintă,
includeţi simbolul =. De exemplu, celula A1 din foaia de lucru ţintă ar putea conţine
valoarea C3 pentru a reprezenta locaţia celulei pentru Obiectul ţintă din foaia de lucru ţintă.
Repetaţi toţi paşii de mai sus pentru a crea mai multe configuraţii de mapare.
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Exemplu de mapare a unei valori sursă la o celulă ţintă
Acest exemplu afişează maparea unei valori codate la o celulă din foaia de lucru ţintă.

Exemplu de mapare a unei SUBNM sursă la o celulă ţintă
Puteţi specifica o dimensiune titlu SUBNM din foaia de lucru ţintă pentru a o mapa la o
SUBNM, interval denumit sau interval (celulă) corespunzător din foaia de lucru ţintă.
De exemplu, valoarea numerică următoare afişează elementul titlu S Series 2.0 L Wagon care
este inserat în celula B2 din foaia de lucru ţintă ca subtitlu formatat.
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Exemplu de mapare celulă DBRW selectată la registrul de lucru
ţintă
În acest exemplu, dimensiunile titlu rând şi coloană pentru celula DBRW selectată sunt afişate
în registrul de lucru ţintă.

Modificarea unui buton Acţiune existent
După ce este inserat un buton Acţiune, îi puteţi edita proprietăţile, dimensiunea şi locaţia după
cum este descris în secţiunile următoare.

Editarea subtitlului, imaginii de fundal şi a proprietăţilor unui
buton Acţiune
Pentru a edita proprietăţile unui buton Acţiune, faceţi clic dreapta pe buton şi selectaţi o
opţiune din meniu.
Meniul clic dreapta furnizează următoarele opţiuni principale:
v Subtitlu - Deschide caseta de dialog Subtitlu buton pentru a edita subtitlul butonului.
v Imagine de fundal - Deschide o casetă de dialog selecţie de fişiere pentru a putea răsfoi şi
selecta o imagine pe care s-o folosiţi ca fundal pentru buton.
v Proprietăţi - Deschide caseta de dialog Proprietăţile butonului Acţiune unde configuraţi
acţiunile care urmează să aibă loc când un utilizator face clic pe buton.

Mutarea şi redimensionarea unui buton Acţiune existent
După ce faceţi clic în afara unui nou buton Acţiune, butonul devine activat şi nu mai este în
mod design. Dacă vreţi să redimensionaţi sau să mutaţi butonul, trebuie să porniţi modul
design din Excel după cum urmează:
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Procedură
1. În Excel, faceţi clic pe Vizualizare, Bare de unelte, trusă de unelte control.
Se deschide Trusa de unelte control Excel.
.
2. Faceţi clic pe butonul Mod de design
Etichetele text dispar de pe Butoanele Acţiune din foaia de lucru curentă.
3. Faceţi clic pe butonul Acţiune pe care vreţi să îl mutaţi sau să îl redimensionaţi.
Handle-uri apar pe buton indicând faptul că poate fi redimensionat sau mutat.
v Pentru a redimensiona butonul, faceţi clic şi trageţi oricare din handle-uri.
v Pentru a muta butonul, faceţi clic şi trageţi butonul la o nouă locaţie.
.
4. Ieşiţi din modul de design făcând clic pe butonul Mod de design
Handle-urile de pe butonul Acţiune dispar şi butonul se întoarce la modul activ.
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Capitolul 10. Utilizarea rezervărilor de date
Această secţiune descrie toate taskurile administratorului, modelatorului, dezvoltatorului şi
programatorului asociate cu activarea şi implementarea caracteristicii Rezervare date
disponibile în IBM Cognos TM1 .
Notă: Implicit, Rezervarea de date nu este activată. Un administrator trebuie să activeze şi să
configureze caracteristica înainte ca dvs. să puteţi utiliza funcţiile asociate TurboIntegrator
(TI) şi API pentru a gestiona Rezervările de date.

Privire generală asupra Rezervării de date
Rezervarea de date (DR - Data Rezervation) este o caracteristică legată de server din TM1
care vă permite să configuraţi exclusiv accesul de scriere în regiunile unui cub pentru
utilizatori individuali. Odată rezervate, datele din acea regiune pot fi modificate doar de acel
utilizator specific, până când rezervarea este eliberată.
Puteţi utiliza DR pentru a suporta procesele operaţionale specifice sau pentru a controla
intrările de date prin obţinerea şi eliberarea rezervărilor de date pe o bază de necesităţi sau
dinamică. De exemplu, DR oferă o cale alternativă pentru controlarea dinamică a accesului de
scriere în datele cubului, în locul încercării de ajustare dinamică a securităţii TM1 pentru a
obţine restricţii similare pentru accesul de scriere.
Notă: Toate DR trebuie să fie gestionate prin intermediul aplicaţiilor personalizate pe care le
dezvoltaţi utilizând funcţiile TurboIntegrator (TI) şi API furnizate. Proiectaţi aplicaţia pentru
a obţine, elibera şi gestiona DR, pe baza proceselor operaţionale necesare.

Când se utilizează rezervările de date
Aţi putea să utilizaţi Rezervări de date dacă doriţi să gestionaţi manual sau dinamic accesul de
scriere al utilizatorului la datele TM1 , într-un mod care are legătură cu procesul dvs.
operaţional. În funcţie de nevoile dumneavoastră exacte, puteţi să aplicaţi caracteristica fie ca
necesară, fie în mod dinamic utilizând funcţii TurboIntegrator şi API.
De exemplu, puteţi utiliza DR pentru a realiza una din următoarele:
v Rulaţi manual un proces TurboIntegrator singular care utilizează Rezervări de date pentru a
bloca toţi utilizatorii de la a face editări suplimentare la anumite date după finalizarea unui
proiect specific sau închiderea unui buget recent.
v Aplicaţi Rezervări de date utilizând butoane de acţiune TM1 şi procese TurboIntegrator
dintr-o foaie de calcul Microsoft Excel sau Foaie Web TM1 pentru a control dinamic
accesul de scriere la date pe măsură ce utilizatorii interacţionează cu datele bazate pe
rolurile lor şi pe procesul operaţional al companiei dumneavoastră.
v Utilizaţi funcţiile API TM1 dintr-o aplicaţie personalizată externă pentru a obţine şi elibera
în mod dinamic Rezervările de date.

Cum se utilizează rezervările de date
Pentru a utiliza Rezervări de date, trebuie întâi să activaţi şi să configuraţi caracteristica
pentru cuburi individuale şi grupuri de utilizatori şi apoi să utilizaţi funcţii TurboIntegrator
sau API pentru a aplica şi gestiona programatic DR-uri.
Pentru a activa DR, utilizaţi următoarele unelte TM1 :
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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v

Cubul de control }CubeProperties - Activează şi configurează Rezervare de date pentru
cuburi individuale. Pentru detalii, vedeţi “Activarea rezervării datelor pentru cuburi” la
pagina 141.

v

Atribuiri de aptitudini - Determină dacă membrii unui grup de utilizatori pot gestiona
(obţine şi elibera) Rezervări de date pentru ei înşişi şi pentru alţi utilizatori. Pentru detalii,
vedeţi “Activarea grupurilor de utilizatori pentru gestionarea rezervărilor de date” la pagina
142.

Pentru a aplica şi gestiona Rezervările de date, trebuie să utilizaţi TurboIntegrator şi funcţiile
API TM1 care vă permit să obţineţi, eliberaţi şi gestionaţi rezervări în mod programatic.
Pentru detalii, vedeţi următoarele subiecte:
v
v

“Gestionarea rezervărilor de date cu funcţiile TurboIntegrator” la pagina 145
“Gestionarea rezervărilor de date cu funcţiile API TM1” la pagina 150

Modul în care Rezervările de date interacţionează cu
caracteristicile TM1
Pentru detalii despre cum interacţionează Rezervările de date cu alte caracterisitici TM1 cu ar
fi distribuire date, procese TurboIntegrator şi securitate, vedeţi “Înţelegerea comportamentului
Rezervării de date cu alte caracteristici TM1” la pagina 138.
Suprapunerea securităţii funcţionează şi cu DR. Vedeţi Capitolul 11, “Suprapunere
securitate”, la pagina 157 pentru informaţii suplimentare.

Uneltele de monitorizare a Rezervării de date
Puteţi utiliza Server Explorer, utilitarul TM1Top, Jurnalul de audit TM1 şi numite funcţii
TurboIntegrator şi API pentru funcţie activitatea şi/sau atribuirile Rezervare de date. Pentru
detalii, vedeţi “Monitorizarea rezervărilor de date” la pagina 143.

Moduri de Rezervare de date
Modurile de Rezervare de date vă permit să configuraţi caracteristica Rezervare de date în
funcţie de modul în care doriţi să controlaţi accesul de scriere pentru datele dvs. Când activaţi
caracteristica Rezervare de date pentru un cub, alegeţi unul dintre modurile de Rezervare de
date disponibile.
Modurile de Rezervare de date includ:
v
v
v
v

Oprit (OFF)
Necesar (REQUIRED)
Partajat necesar (REQUIREDSHARED)
Permis (ALLOWED)

Implicit, Rezervare de date este setat pe OFF pentru toate cuburile.
Configuraţi modul Rezervare de date individual pentru fiecare cub prin introducerea
cuvântului cheie pentru modul din proprietatea cubului DataReservationMode în cubul de
control }CubeProperties. Pentru mai multe detalii, vedeţi “Proprietatea
DataReservationMode” la pagina 141.
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Mod necesar
Modul REQUIRED dezactivează dreptul de scriere pentru toţi utilizatorii pentru întregul cub
şi vă cere să alocaţi în mod explicit Rezervări de date pentru orice utilizator care are nevoie să
scrie în acest cub.
De exemplu, un utilizator trebuie să aibă o Rezervare de date pe o celulă dacă doreşte să scrie
în acea celulă.
Setaţi acest mod prin introducerea unei valori de REQUIRED în cubul de control
}CubeProperties pentru un anumit cub.

Mod partajat necesar
Modul REQUIREDSHARED este o variaţie a modului REQUIRED care permite suprapunere
de Rezervări de date pentru diferiţi utilizatori. Toate celelalte aspecte ale acestui mod se
comportă la fel ca modul REQUIRED.
Setaţi acest mod prin introducerea unei valori de REQUIREDSHARED în cubul de control
}CubeProperties pentru un anumit cub.
Modul REQUIREDSHARED a fost pus în aplicare pentru a se adapta cererilor care se
suprapun şi care folosesc eficient aptitudinea de editare a mai multor noduri din Aplicaţiile
IBM Cognos TM1. Acest mod este modul DR alocat în mod implicit tuturor cuburilor
reprezentate de Vizualizări cub sau Dependenţe manuale din Aplicaţiile TM1.
În modul REQUIRED, TM1 Server restricţionează dreptul de scriere la un sector permiţând
doar unui singur utilizator să facă o rezervare pentru un nod la un anumit moment de timp. În
modul REQUIREDSHARED aplicaţia trebuie sp impună această restricţie dacă este necesar.
De exemplu, modul REQUIREDSHARED poate fi utilizat pentru a permite accesul mai
multor utilizatori la acelaşi nod consolidat. Totuşi, aplicaţia ar trebui atunci să restricţioneze
accesul la nodurile frunză ale consolidării prin alocarea drepturilor de securitate TM1
elementelor asociate. Un astfel de exemplu este afişat în următoarea ierarhie.
Tabela 2. Exemplu de ierarhie folosind modul REQUIREDSHARED pentru o Rezervare de
date
Consolidation: New England

User A

User B

Leaf Nodes:

MA

WRITE access

READ access

CT

WRITE access

READ access

VT

WRITE access

READ access

NH

READ access

WRITE access

RI

READ access

WRITE access

ME

READ access

WRITE access

O aplicaţie poate restricţiona dreptul de scriere în nodurile frunză MA, CT şi VT pentru User
A şi în NH, RI şi ME pentru User B. Această restricţie poate fi impusă folosind securitatea la
nivel de element. Atât User A, cât şi User B pot obţine apoi o rezervare de date partajată în
consolidarea cu numele New England. Rezervarea permite ambilor utilizatori drept de scriere
asupra sectorului, în timp ce securitatea subiacentă restricţionează accesul la fiecare set de
noduri frunză al utilizatorului.
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Mod permis
Modul ALLOWED menţine dreptul de scriere, în baza securităţii, pentru toţi utilizatorii din
întregul cub, dar vă permite să restricţionaţi selectiv dreptul de scriere asupra unei zone a
cubului prin alocarea Rezervărilor de date pentru utilizatorii individuali, după cum este
necesar.
De exemplu, modul ALLOWED vă permite să utilizaţi Rezervări de date pentru a anula o
secţiune a unui cub pentru un anumit utilizator, în timp ce menţine accesul de scriere
disponibil pentru toţi ceilalţi utilizatori în restul cubului.
Setaţi acest mod prin introducerea unei valori de ALLOWED în cubul de control
}CubeProperties pentru un anumit cub.

Înţelegerea comportamentului Rezervării de date cu alte caracteristici
TM1
Această secţiune descrie cum Rezervările de date (DR - Data Reservations) interacţionează cu
alte caracteristici TM1, cum ar fi securitatea, distribuirea de date, procesele TurboIntegrator
(TI) şi sandbox-urile.

Rezervările de date şi securitatea
Rezervare de date este diferită faţă de Securitatea TM1 în modurile următoare
v DR nu înlocuieşte alocările de securitate TM1 , adaugă doar un alt nivel restricţie de scriere
deasupra securităţii standar pentru obiectele cub.
v DR se aplică utilizatorilor individuali, în timp ce securitatea TM1 se aplică grupurilor de
utilizatori.
v DR aplică restricţii doar datelor cub şi utilizatorilor individuali. Nu controlează orice alt
obiect TM1 .
Acest comportament este acelaşi pentru modurile Rezervare de date SOLICITAT
(REQUIRED) şi PERMIS (ALLOWED) .

Rezervările de date şi interfaţa de utilizator TM1
Rezervările de date afectează aspectul celulelor dintr-o vizualizare cub în toate interfeţele de
utilizator TM1, precum Server Explorer, TM1 Perspectives şi TM1 Web.
Comportamentul este diferit, în funcţie de modul pentru Rezervări de date.

Modul SOLICITAT (REQUIRED)
Când un cub este configurat să utilizeze Rezervări de date în modul SOLICITAT
(REQUIRED), toate celulele apar cu un fundal gri şi nu pot fi scrise, excepţie făcând celulele
din regiunea dvs. DR. Doar celulele din regiunea DR pentru utilizatorul curent vor putea fi
scrise şi apar cu un fundal alb.

Modul PERMIS (ALLOWED)
Când un cub este configurat să utilizeze Rezervări de date în modul PERMIS (ALLOWED),
toate celulele pot fi scrise, în funcţie de securitate şi apar cu un fundal alb, excepţie făcând
celulele conţinute în Rezervări de date al altor utilizatori. Celulele rezervate de alţi utilizatori
apar cu un fundal gri şi nu pot fi scrise.

138

IBM Cognos TM1 Versiunea 10.2.2: Ghidul dezvoltatorului

Pentru detalii despre verificarea dacă o celulă este parte a unui DR, consultaţi “Afişarea stării
celulei Rezervare de date în Server Explorer” la pagina 143.

Rezervările de date şi distribuirea datelor
Distribuirea de date se comportă la fel ca înainte - celulele care nu pot fi scrise, precum
celulele calculate sau celule cu o reţinere, sunt sărite în timpul unui proces de distribuire.
Când un utilizator are o Rezervare de date şi realizează o operaţie de distribuire date, doar
celulele din regiunea DR a acelui utilizator DR vor fi considerate ca având permisiune de
scriere şi toate celelalte celule vor fi ocolite.
Acest comportament este acelaşi pentru modurile Rezervare de date SOLICITAT
(REQUIRED) şi PERMIS (ALLOWED) .

Rezervările de date şi procesele şi sarcinile TurboIntegrator
Ar trebui să înţelegeţi următoarele considerente atunci când utilizaţi Rezervare de date şi
rulaţi şi sarcini/procese TurboIntegrator (TI) interactiv (neplanificat) şi planificat:
O parte din acest comportament este diferită, în funcţie de ce mod de Rezervare de date este
utilizat şi dacă sarcina rulează interactiv sau planificat.

Procesele şi sarcinile interactive
Când un utilizator rulează interactiv un proces sau o sarcină, de exemplu pentru interfaţa cu
utilizatorul TM1 , atunci acel/acea proces/sarcină rulează ca acel utilizator.
v Pentru modul SOLICITAT (REQUIRED), aceasta înseamnă că procesul/sarcina poate scrie
doar datele definite în DR deţinut de acel utilizator.
v Pentru modul PERMIS (ALLOWED, procesul/sarcina poate scrie la orice celulă care fie
este conţinută într-un DR pentru acel utilizator, fie are drepturile de securitate
corespunzătoare pentru acel utilizator, însă procesul/sarcina nu poate scrie la celule
conţinute în DR-ul altui utilizator.
Următorul comportament este acelaşi pentru modurile Rezervare de date SOLICITAT
(REQUIRED) şi PERMIS (ALLOWED) .
v Dacă o operaţie de scriere din procesul/sarcina interactiv(ă) intră în conflict cu Rezervare
de date al unui alt utilizator, atunci procesul/sarcina eşuează şi este afişat un mesaj de
eroare utilizatorului.
v Pentru a rula un proces care obţine şi lansează DR, utilizatorul care rulează procesul trebuie
să aparţină unui grup de utilizatori care aptitudinea ManageDataReservation setată la
GRANT.

Sarcinile planificate
Când o sarcină planificată rulează automat, rulează ca utilizatorul Admin. Din această cauză,
sarcina poate să nu fie capabilă să scrie în anumite celule, dacă acele celule sunt în Rezervare
de date a altui utilizator.
Când o sarcină planificată întâlneşte un conflict Rezervare de date, comportamentul este
diferit, în funcţie de care mod Rezervare de date este utilizat de cub.
v În modul REQUIRED, dacă o operaţie de scriere dintr-o sarcină planificată intră în conflict
cu o Rezervare de date, sarcina eşuează.
Pentru a permite unei sarcini planificate să scrie la celula rezervate când utilizaţi DR în
mod SOLICITAT (REQUIRED), trebuie să manipulaţi acest lucru programatic în procesul
dumneavoastră TurboIntegrator permiţând utilizatorului Admin să scrie la celulele
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rezervate. Puteţi modifica procesul TurboIntegrator pentru a obţine şi elibera DR-urile
necesare pentru Admin sau posibil pentru a opri/porni procesul temporar pe caracteristica
DR pentru cuburile de aplicaţii.
v În modul ALLOWED, dacă o operaţie de scriere dintr-o sarcină planificată intră în conflict
cu o Rezervare de date, sarcina va realiza o derulare înapoi a datelor şi va aştepta să fie
lansată rezervarea. La emiterea rezervării, sarcina va reîncerca operaţia.
Nu puteţi anula o sarcină în aşteptare prin modificarea modului Rezervării de date la
REQUIRED sau OFF. Sarcina va continua să aştepte până când apare unul din următoarele
evenimente.
–
–
–
–

Eliberaţi Rezervarea de date care blochează sarcina pentru ca sarcina să poată continua.
Utilizaţi utilitatea TM1 Top pentru a anula sarcina.
Opriţi serverul pentru a anula sarcina.
Dezactivaţi sarcina planificată.

Rezervările de date şi sandbox-urile
Ar trebui să înţelegeţi următoarele considerente despre obţinerea şi eliberarea rezervărilor de
date pe un anumit cub, în timpul introducerii datelor în sandbox-urile aceluiaşi cub.
DR se aplică versiunii de bază a unui cub şi a oricărui sandbox creat din acel cub.
Următorul comportament al sandbox se aplică doar în modul SOLICITAT (REQUIRED) al
Rezervării de date.
v Dacă este activată caracteristica DR pentru un cub, atunci trebuie să aveţi un DR pe acel
cub pentru a scrie datele de bază sau orice sandbox al acelui cub.
De exemplu, dacă un utilizator are un DR pentru cubul Vânzări, atunci acel utilizator poate
scrie doar în acelaşi set de celule din orice sandbox creat din cubul Vânzări.
v Dacă DR pentru un cub a fost emis, atunci nu mai puteţi scrie în orice sandbox al acelui
cub.
v Puteţi comite un sandbox datelor de bază după ce este eliberat un DR, totuşi, valorile
editate pentru orice celule care nu mai sunt rezervate pentru dvs. vor fi abandonate cu erori
şi modificările dvs. vor fi pierdute. Pentru a comite cu succes valorile editate la datele de
bază, trebuie să reachiziţionaţi DR necesar pe acel cub înainte de a aştepta comiterea
sandbox-ului.

Rezervările de date, sandbox-urile şi coada de joburi
Dacă utilizaţi Rezervări de date cu sandbox-uri şi caracteristica Coadă de joburi, următorul
comportament se aplică la comiterea datelor sandbox în date de bază, în funcţie de ce mod
Rezervare de date este folosit de către cub.
v În modul SOLICITAT (REQUIRED), toate Rezervările de date trebuie reţinute până este
finalizată operaţia de punere în coadă pentru ca datele sandbox să fie salvate cu succes în
datele de bază. Dacă Rezervările de date necesare sunt emise înainte ca Coada de job-uri să
fi salvat datele sau este întâlnit un conflict cu Rezervarea de date, valorile din celulele în
conflict nu vor fi salvate.
v În modul PERMIS (ALLOWED), dacă un sandbox comite în Coada de job-uri conflicte cu
o Rezervare de date, Coada de job-uri va realiza o derulare înapoi pentru acea operaţie şi va
aştepta eliberarea rezervării conflictuale. Toate job-urile din Coada de job-uri vor fi blocate
până când job-ului care aşteaptă i se va permite să continue. Singura modalitate de
deblocare a Cozii de job-uri este eliberarea rezervărilor de date conflictuale.
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Activarea rezervării de date
Implicit, Rezervarea de date nu este activată. Un administrator trebuie să activeze şi să
configureze caracteristica înainte ca dvs. să puteţi utiliza funcţiile asociate TurboIntegrator
(TI) şi API pentru a gestiona Rezervările de date.
Înaintea utilizării Rezervării de date, trebuie să:
v Activaţi caracteristica pentru cuburi individuale (configurate în cubul de control
}CubeProperties).
Pentru detalii, vedeţi“Activarea rezervării datelor pentru cuburi”
v Permiteţi grupurilor de utilizatori abilitatea de gestionare, achiziţionare şi emitere de DR
pentru ele însele şi pentru alţi utilizatori (configurat în fereastra Atribuire aptitudini).
Pentru detalii, consultaţi “Activarea grupurilor de utilizatori pentru gestionarea rezervărilor
de date” la pagina 142.
După ce DR a fost activat pentru un cub, caracteristica se aplică tuturor utilizatorilor acelui
cub, dar poate fi gestionat doar de membrii grupului de utilizatori care au acordate
permisiunile în fereastra Atribuire aptitudini.

Activarea rezervării datelor pentru cuburi
Utilizaţi proprietatea DataReservationMode din cubul de control }CubeProperties pentru a
activa sau dezactiva Rezervare de date (DR) pentru un anumit cub.
Pentru detalii suplimentare legate de cubul de control }CubeProperties, vedeţi secţiunea
"Cuburi de control" în Ghidul de operaţii IBM Cognos TM1.

Procedură
1. În Server Explorer, faceţi clic pe meniul Vizualizare şi apoi faceţi clic pentru a selecta
Afişare obiecte de control.
Toate cuburile de control TM1 apar în Server Explorer cu un prefix acoladă de închidere
}. De exemplu, }CubeProperties.
2. În panoul Arbore al Server Explorer, faceţi clic pentru a expanda nodul Cuburi şi apoi
dublu clic pe cubul de control }CubeProperties.
3. Introduceţi o valoare pentru unul din modurile Rezervare de date disponibile la intersecţia
elementului (proprietăţii) DataReservationMode şi numele cubului pentru a activa
caracteristica Rezervare de date (DR) pentru acel cub.

Proprietatea DataReservationMode
Proprietatea DataReservationMode foloseşte valorile următoare în cubul de control
}CubeProperties pentru a configura caracteristica Rezervare de date pentru cuburile
individuale.
Introduceţi aceste valori în cubul de control }CubeProperties folosind doar limba Engleză.
Aceste valori ale cuvintelor cheie nu sunt traduse.
Pentru detalii suplimentare despre diferenţele dintre diferitele moduri Rezervare de date,
consultaţi “Înţelegerea comportamentului Rezervării de date cu alte caracteristici TM1” la
pagina 138.
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Valoare

Descriere

OFF

Opreşte caracteristica Rezervare de date pentru un anumit cub.
Valoarea implicită este OFF.

REQUIRED

Setează caracteristica Rezervare de date la modul REQUIRED
pentru un anumit cub.
Acest mod dezactivează accesul de scriere pentru toţi utilizatorii
pentru întreg cubul şi necesită să alocaţi în mod explicit Rezervările
de date pentru orice utilizator care trebuie să scrie în acest cub.
De exemplu, un utilizator trebuie să aibă o Rezervare de date pe o
celulă dacă doreşte să scrie în acea celulă.

REQUIREDSHARED

Setează caracteristica Rezervare de date pentru modul
REQUIREDSHARED pentru un anumit cub.
Acest mod este o variaţie a modului REQUIRED care permite
suprapunerea Rezervărilor de date pentru utilizatori diferiţi. Toate
celelalte aspecte ale acestui mod se comportă la fel ca modul
REQUIRED.
Modul REQUIREDSHARED a fost pus în aplicare pentru a se
adapta cererilor care se suprapun şi care folosesc eficient
aptitudinea de editare a mai multor noduri din IBM Cognos TM1
Applications. Acest mod este modul DR alocat în mod implicit
tuturor cuburilor reprezentate de vizualizările de cub sau
dependenţe manuale în TM1 Applications.
În modul REQUIRED, TM1 Server restricţionează dreptul de
scriere la un sector permiţând doar unui singur utilizator să facă o
rezervare pentru un nod la un anumit moment de timp. În modul
REQUIREDSHARED aplicaţia trebuie sp impună această restricţie
dacă este necesar.

ALLOWED

Setează caracteristica Rezervare de date la modul ALLOWED
pentru un anumit cub.
Acest mod menţine accesul de scriere, bazat pe securitate, pentru
toţi utilizatorii peste întreg cubul, dar vă permite să restricţionaţi
selectiv accesul de scriere pe o zonă a cubului, prin alocarea
rezervărilor de date utilizatorilor individuali, după cum este nevoie.
De exemplu, modul ALLOWED vă permite să utilizaţi Rezervări de
date pentru a anula o secţiune a unui cub pentru un anumit
utilizator, în timp ce menţine accesul de scriere disponibil pentru
toţi ceilalţi utilizatori în restul cubului.

Activarea grupurilor de utilizatori pentru gestionarea
rezervărilor de date
Utilizaţi următoarele aptitudini din fereastra Atribuiri aptitudini TM1 pentru a permite
membrilor unui grup de utilizatori să gestioneze (să obţină şi să elibereze) Rezervări de date
pentru ei înşişi şi pentru alţi utilizatori.
Aceste aptitudini sunt configurate pentru un întreg grup de utilizatori şi nu pentru utilizatori
individuali. Un utilizator trebuie să fie un membru al unui grup pentru a se aplica aptitudinea.
Notă: Doar administratorii TM1 au acces la fereastra Atribuire aptitudini.
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Pentru detalii suplimentare despre Atribuirea aptitudinilor, consultaţi Ghidul de operaţii IBM
Cognos TM1 .
Aptitudine

Descriere

ManageDataReservation

Permite membrilor grupului să obţină şi elibereze Rezervări de
date.
Această aptitudine este răspândită pe server. Aptitudinile nu pot fi
aplicate anumitor cuburi sau utilizatori.
Această aptitudine este setată întotdeauna la GRANT pentru
grupurile standard ADMIN, DataAdmin şi SecurityAdmin şi nu
poate fi modificată.
Valori pentru grupuri non-administrator:
DENY - Valoare implicită pentru toate grupurile
non-administrator.
GRANT - Activează această aptitudine pentru un grup de
utilizatori.

DataReservationOverride

Permite membrilor grupului să elibereze rezervările deţinute de alţi
utilizatori.
Această aptitudine este setată întotdeauna la GRANT pentru
grupurile standard ADMIN, DataAdmin şi SecurityAdmin şi nu
poate fi modificată.
Valori pentru grupuri non-administrator:
DENY - Valoare implicită pentru toate grupurile
non-administrator.
GRANT - Activează această aptitudine pentru un grup de
utilizatori.

Procedură
1. În Server Explorer, faceţi clic dreapta pe un server şi selectaţi Atribuire aptitudini.
2. În fereastra Atribuire aptitudini, introduceţi valori pentru aptitudinile
ManageDataReservation şi DataReservationOverride la intersecţia cu grupul de
utilizatori pe care doriţi să-l configuraţi.

Monitorizarea rezervărilor de date
Puteţi utiliza următoarele unelte pentru monitorizarea activităţii şi stării pentru Rezervare de
date.
v Server Explorer
v Utilitate TM1 Top
v Jurnal audit TM1
v Funcţii TurboIntegrator şi API

Afişarea stării celulei Rezervare de date în Server Explorer
Puteţi verifica starea oricărei celule dintr-o vizualizare cub în Server Explorer, după cum
urmează:
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Procedură
În Server Explorer, deschideţi o vizualizare cub, faceţi clic dreapta pe o celulă şi apoi clic pe
Editare stare.
Apare o casetă de mesaje care indică dacă valoarea celulei poate fi editată sau dacă celula nu
este editabilă din cauza Rezervării de date sau a altei restricţii de acces la date.

Utilizarea TM1 Top pentru a monitoriza firele pentru Rezervări
de date
Puteţi folosi utilitarul TM1 Top pentru a monitoriza firele care aşteaptă eliberarea unei
rezervări de date. Orice fir aflat în această stare este afişat în TM1 Top cu o valoare DDR
(Data Rezervation Release - Eliberare Rezervare de date) în câmpul Stare:
Wait:DRR
Pentru detalii suplimentare despre stările de aşteptare TM1 Top, consultaţi secţiunea
"Înţelegerea stărilor de procesare ale firelor" în capitolul "Monitorizarea sistemului şi
performanţei" din Ghidul de operaţii IBM Cognos TM1.

Utilizarea Jurnalului de audit pentru monitorizarea
evenimentelor Rezervare de date
Dacă jurnalizarea audit este activată pentru TM1 server, server, Cognos TM1 va înregistra
evenimentele legate de Rezervarea de date. Apoi puteţi utiliza jurnalul audit TM1 pentru a
interoga şi vizualiza istoricul atribuirilor de tip Rezervare de date.
Pentru detalii suplimentare legate de utilizarea Jurnalului de audit TM1, vedeţi capitolul
"Monitorizare sistem şi performanţă" în Ghidul de operaţii IBM Cognos TM1.
Tabelul următor prezintă cele cinci evenimente din jurnalul de audit care sunt specifice pentru
rezervări de date.
Eveniment jurnal audit

Descriere eveniment

Set de proprietăţi:
CubeDataReservationEnable

Înregistrat când valoarea proprietăţii
CubeDataReservationEnable pentru un cub a fost
modificată.

Rezervare de date: Obţinut

Înregistrat când s-a obţinut o Rezervare de date.

Rezervare de date: Eliberat

Înregistrat când s-a eliberat o Rezervare de date.

Rezervare de date: Obţinere derulare înapoi

Înregistrat când a apărut derularea înapoi a unei
obţineri de rezervare.

Rezervare de date: Eliberare derulare înapoi

Înregistrat când a apărut derularea înapoi a unei
eliberări de rezervare.

Note despre evenimente de derulare înapoi
v Derularea înapoi a unei operaţii de obţinere de Rezervare de date este pentru a elibera
rezervarea.
v Derularea înapoi a unei operaţii de eliberare de Rezervare de date este pentru a reobţine
rezervarea.
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Interogarea evenimentelor Rezervare de date
Toate evenimentele Rezervare de date sunt asociate cu obiectul cub Cognos TM1 şi de aceea
sunt grupate ca evenimente cub în Jurnalul de audit. Puteţi interoga pentru aceste evenimente
în fereastra Jurnal audit, după cum urmează.

Procedură
1.
2.
3.
4.

În Server Explorer, deschideţi fereastra Jurnal audit.
În secţiunea Tip eveniment, selectaţi opţiunea Obiect.
Setaţi câmpul Tip obiect la Cub.
Setaţi lista derulantă Eveniment la unul din tipurile de evenimente Rezervare de date.

5. Rulaţi interogarea.

Utilizarea funcţiilor TurboIntegrator şi API pentru monitorizarea
rezervării de date
Ca o soluţie personalizată, puteţi utiliza următoarele Cognos TM1 TurboIntegrator şi funcţii
API pentru a itera programatic obiecte cub şi pentru a extrage informaţii legate de Rezervările
de date pentru fiecare cub.
v TurboIntegrator - “CubeDataReservationGet” la pagina 148.
v TM1 API - “TM1DataReservationGetAll” la pagina 153.

Gestionarea rezervărilor de date cu funcţiile TurboIntegrator
Puteţi utiliza următoarele funcţii TurboIntegrator (TI) pentru a obţine, elibera şi gestiona
programatic Rezervările de date.
v
v
v
v
v

CubeDataReservationAcquire
CubeDataReservationRelease
CubeDataReservationReleaseAll
CubeDataReservationGet
CubeDataReservationGetConflicts

Rezervările de date sunt definite printr-un anumit cub, utilizator şi tuplu (o listă ordonată de
elemente).

CubeDataReservationAcquire
CubeDataReservationAcquire obţine o Rezervare de date pentru cubul, utilizatorul şi tuplul
specificate.
Aceasta este o funcţie TurboIntegrator, validă doar în procesul TurboIntegrator.

Sintaxa
CubeDataReservationAcquire(Cube, User, bForce, Address, [AddressDelimiter])
Argument

Descriere

Cub

Numele cubului.

Utilizator

Numele proprietarului noii rezervări.
Numele de utilizator livrat va fi validat pentru a se asigura faptul că este un
utilizator existent.
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Argument

Descriere

bForce

Valoare booleeană care determină comportamentul dacă rezervarea cerută
intră în conflict cu o rezervare existentă.
Dacă este setată la 0 (fals), atunci cererea este respinsă dacă intră în conflict
cu o rezervare existentă.
Dacă este setată la 1 (adevărat) şi utilizatorul care rulează procesul
TurboIntegrator are aptitudineaDataReservationOverride, atunci rezervările
în conflict sunt deblocate şi este acordată cea cerută.

Adresă

Secvenţă de şir cu jetoane de nume de elemente care definesc un tuplu.
Ordinea trebuie să se potrivească cu ordinea dimensiunii iniţiale a cubului.
Toate celulele din cub conţinute de tuplu formează regiunea rezervată. Puteţi
alege un element din fiecare dimensiune sau puteţi utiliza un şir gol între
delimitatori pentru a selecta o dimensiune întreagă. În funcţie de unde este
localizat elementul în ierarhie, cererea rezervă o singură celulă, o felie sau
întregul cub.

AddressDelimiter

Şir de caractere opţional care este utilizat pentru separarea numelor
elementelor în parametrul Adresă.
Valoarea implicită este '|'.

Valoarea de returnare
Boolean - returnează adevărat dacă a reuşit achiziţia.

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

Următorul exemplu setează parametrul bForce la 1 pentru a forţa cererea DR dacă există un
conflict şi utilizează un caracter de delimitare diferit pentru parametrul AddressDelimiter.
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User2’,1,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationRelease
CubeDataReservationRelease lansează Rezervarea de date specificată.
Aceasta este o funcţie TurboIntegrator, validă doar în procesul TurboIntegrator.
Dacă utilizatorul specificat nu este acelaşi cu proprietarul rezervării, atunci emiterea va reuşi
doar dacă utilizatorul specificat are activată aptitudinea DataReservationOverride.

Sintaxa
CubeDataReservationRelease(Cube, User, Address,[AddressDelimiter])
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Descriere

Cub

Numele cubului.
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Argument

Descriere

Utilizator

Numele proprietarului rezervării.
Numele de utilizator livrat va fi validat pentru a se asigura faptul că este
un utilizator existent.

Adresă

Secvenţă de şir cu jetoane de nume de elemente care definesc un tuplu.
Ordinea trebuie să se potrivească cu ordinea dimensiunii iniţiale a
cubului.

AddressDelimiter

Şir de caractere opţional care este utilizat pentru separarea numelor
elementelor în parametrul Adresă.
Valoarea implicită este '|'.

Valoarea de returnare
Boolean - returnează adevărat dacă a reuşit achiziţia.

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

Următorul exemplu utilizează un caracter diferit pentru parametrul AddressDelimiter.
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User2’,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationReleaseAll
CubeDataReservationReleaseAll lansează mai multe Rezervări de date existente.
Aceasta este o funcţie TurboIntegrator, validă doar în procesul TurboIntegrator.
Toate rezervările conţinute complet de adresa specificată care se potriveşte cu filtrul
utilizatorului vor fi eliberate. Un filtru utilizator necompletat înseamnă toţi utilizatorii.
Dacă filtrul de utilizator specificat nu este acelaşi cu al utilizatorului care rulează procesul
TurboIntegrator, atunci trebuie activată aptitudinea DataReservationOverride.
Utilizarea unui filtru de utilizator necompletat şi a tuturor metacaracterelor în câmpul de
adrese deblochează toete rezervările.

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

Descriere

Cub

Numele cubului.

UserFilter

Filtru nume utilizator pentru potrivirea cu rezervările existente.

Adresă

Secvenţă de şir cu jetoane de nume de elemente care definesc un tuplu.
Ordinea trebuie să se potrivească cu ordinea dimensiunii iniţiale a cubului.
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Argument

Descriere

AddressDelimiter

Şir de caractere opţional care este utilizat pentru separarea numelor
elementelor în parametrul Adresă.
Valoarea implicită este '|'.

Valoarea de returnare
Boolean - returnează adevărat dacă nu există erori.

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

Următorul exemplu eliberează toate rezervările din cubul specificat pentru toţi utilizatorii.
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’’,’||’);

CubeDataReservationGet
CubeDataReservationGet găseşte rezervările existente dintr-un anumit cub pentru toţi sau
pentru un utilizator.
Aceasta este o funcţie TurboIntegrator, validă doar în procesul TurboIntegrator.

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

Descriere

Index

Un index bazat pe buclă pentru iterarea prin rezervări pe cubul specificat.

Cub

Numele cubului care trebuie căutat.

Utilizator

Numele proprietarului rezervării pentru a-l folosi ca filtru.
Dacă este lăsat necompletat, funcţia returnează rezervări pentru orice
proprietar.
Dacă este furnizat un nume, funcţia filtrează rezultatul doar pentru
proprietarul specificat.

AddressDelimiter

Şir de caractere opţional care este utilizat pentru separarea numelor
elementelor în parametrul Adresă returnat.
Valoarea implicită este '|'.

Valoarea de returnare
Adresă - Momentul creării rezervării, numele proprietarului rezervării şi adresa element a
rezervării. Momentul creării este primul, urmat de delimitator, urmat de ID utilizator, urmat
de delimitator, urmat de ID elemente separate de delimitator în ordinea dimensiunii din cub
(ordinea iniţială).
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Dacă nu este nicio intrare pentru indexul specificat, este returnat un şir gol.
Formatul valorii de returnare este:
[creation time][delimiter][owner
name][delimiter][element1][delimiter][element2][delimiter]...[elementN]
De exemplu:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Notă: Rezervările se pot modifica în timpul iterării listei de rezervări, astfel că utilizarea unui
index nu garantează furnizarea unei liste complete de rezervări. Rezervările pot fi adăugate
sau înlocuite în orice poziţie din listă, astfel că rezervările pot fi sărite sau repetate când se
parcurg valorile index.
Dacă este specificat filtrul proprietarului, atunci indexul se aplică doar membrilor listei
filtrate. Dacă lista de rezervări are proprietari după cum urmează: Utilizator1, Utilizator1,
Utilizator2 şi cererea specifică un proprietar de Utilizator2, atunci un index de 1 va extrage al
treilea membru din listă.

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

Următorul exemplu va găsi toate rezervările deţinute de utilizatorul Fred Bloggs din cubul
Expense Input şi va face "ceva util" cu ele:
vIndex = 1;
vCube = ’Expense Input’;
vUserFilter = ’Fred Bloggs’;
vDelim = ’|’;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
WHILE (vAddress @<> ’’);
vSep1 = SCAN( vDelim, vAddress);
vDRUser = SUBST( vAddress, 1, vSep1 - 1);
vDRAddress = SUBST( vAddress, vSep1 + 1, LONG(vDRAddress) - vSep1);
#
do something meaningful with the
user and reservation address here
vIndex = vIndex + 1;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
END;

CubeDataReservationGetConflicts
CubeDataReservationGetConflicts găseşte rezervările existente dintr-un anumit cub care ar
intra în conflict cu utilizatorul, adresa şi tuplul specificate.
Aceasta este o funcţie TurboIntegrator, validă doar în procesul TurboIntegrator.

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

Descriere

Index

Un index bazat pe buclă pentru iterarea prin conflicte care satisfac această
interogare.

Cub

Numele cubului care trebuie căutat.

Utilizator

Interogarea va căuta pentru rezervări care vor intra în conflict cu acest
utilizator.

Adresă

Secvenţă de şir cu jetoane de nume de elemente care definesc un tuplu.
Ordinea trebuie să se potrivească cu ordinea dimensiunii iniţiale a
cubului.

AddressDelimiter

Şir de caractere opţional care este utilizat pentru separarea numelor
elementelor în parametrul Adresă.
Valoarea implicită este '|'.

Valoarea de returnare
ConflictAddress - Momentul creării rezervării, numele proprietarului rezervării şi adresa
element a rezervării. Momentul creării este primul, urmat de delimitator, urmat de ID
utilizator, urmat de delimitator, urmat de ID elemente separate de delimitator în ordinea
dimensiunii din cub (ordinea iniţială).
Dacă nu este nicio intrare pentru indexul specificat, este returnat un şir gol.
Formatul valorii de returnare este:
[creation time][delimiter][owner name][delimiter][element1][delimiter]
[element2][delimiter]...[elementN]

De exemplu:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Notă: Rezervările se pot modifica în timpul iterării listei de rezervări în conflict, astfel că
utilizarea unui index nu garantează furnizarea unei liste complete de rezervări. Rezervările pot
fi adăugate sau înlocuite în orice poziţie din listă, astfel că rezervările pot fi sărite sau repetate
când se parcurg valorile index.

Gestionarea rezervărilor de date cu funcţiile API TM1
Puteţi utiliza următoarele funcţii API TM1 C pentru a obţine, elibera şi gestiona programatic
Rezervările de date.
v
v
v
v
v
v
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TM1DataReservationAcquire
Cere un DR pentru un anumit cub, utilizator sau tuplu IBM Cognos TM1.
Dacă există o rezervare posedată de un utilizator diferit a cărei regiune se suprapune cu
rezervarea cerută, atunci cererea de rezervare va fi respinsă, doar dacă nu este folosit
steguleţui bForce. Dacă steguleţul bForce este setat la adevărat şi utilizatorul care rulează
API-ul are aptitudinea DataReservationOverride, atunci rezervările în conflict vor fi eliberate
şi vor fi acordate noi rezervări.

Sintaxa
TM1DataReservationAcquire(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient, TM1V
bForce, TM1V elementArray);
Parametru

Descriere

hPool

Pool de memorie standard utilizat de toate comenzile API.

hCube

Handle pentru cubul pe care doriţi să-l accesaţi.

hClient

Proprietarul care trebuie utilizat pentru rezervare.

bForce

Valoare booleeană care determină comportamentul dacă rezervarea cerută
intră în conflict cu o rezervare existentă.
Dacă este setată la 0 (fals), atunci cererea este respinsă dacă intră în conflict
cu o rezervare existentă.
Dacă este setată la 1 (adevărat), atunci funcţia înlocuieşte orice rezervare în
conflict.

elementArray

Handle-uri matrice de elemente care definesc tuplul, ordinea trebuie să
coincidă cu ordinea dimensiunii.

Valoarea de returnare
Valoare booleeană adevărat dacă cererea a fost acordată sau fals, în alt caz.

Erorile posibile
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationRelease
Lansează un DR existent pentru un numit cub, utilizator şi tuplu IBM Cognos TM1 .
Proprietarul folosit pentru hClient trebuie să coincidă cu deţinătorul DR pentru comandă
pentru a reuşi, doar dacă utilizatorul care invocă API-ul are activată aptitudinea
DataReservationOverride.
Adresele livrate trebuie să fie o potrivite exact.
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Sintaxa
TM1DataReservationRelease(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Parametru

Descriere

hPool

Pool de memorie standard utilizat de toate comenzile API.

hCube

Handle pentru cubul pe care doriţi să-l accesaţi.

hClient

Proprietarul rezervării.

elementArray

Handle-uri matrice de elemente care definesc tuplul. Ordinea trebuie să se
potrivească cu ordinea dimensiunii.

Valoarea de returnare
Valoare booleeană adevărat dacă cererea a reuşit sau fals, în alt caz. Negăsirea rezervării este
o defecţiune şi returnează fals. Privilegiul insuficient este tratat ca o eroare.

Erorile posibile
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationReleaseAll
Lansează mai multe Rezervări de date pentru utilizatorul IBM Cognos TM1 specificat.
Tuplul adresă specificat specifică punctul de pornire pentru căutare. Toate rezervările deţinute
de utilizatorul specificat complet conţinute în cadrul regiunii definite de adresă sunt eliberate.
Orice rezervare care se suprapune cu adresa, dar nu este complet conţinută, nu este eliberată.
Specificarea unui client nul va înlătura rezervările pentru toţi utilizatorii. Dacă proprietarul nu
este acelaşi cu utilizatorul care execută comanda, atunci utilizatorul trebuie să aibă aptitudinea
DataReservationOverride. Încercările de executare a acestei comenzi pentru un utilizator
diferit sau pentru toţi utilizatorii, fără aptitudinea de suprascriere vor fi respinse fără a căuta
pentru rezervările existente.
Un administrator poate elibera toate rezervările de pe un cub prin specificarea unui client nul
şi a metacaracterelor pentru fiecare element din adresă.

Sintaxa
TM1DataReservationReleaseAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
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Parametru

Descriere

hPool

Pool de memorie standard utilizat de toate comenzile API.
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Parametru

Descriere

hCube

Handle pentru cubul pe care doriţi să-l accesaţi.

hClient

Proprietarul rezervării.

elementArray

Handle-uri matrice de elemente care definesc punctul de pornire pentru operaţia
de eliberare. Ordinea trebuie să se potrivească cu ordinea dimensiunii.

Valoarea de returnare
Valoare booleeană adevărat dacă nu există nicio eroare.

Erorile posibile
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights
v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

TM1DataReservationGetAll
Determină ce Rezervări de date sunt ţinute în prezent într-un cub IBM Cognos TM1 .
Parametrul client este opţional. Dacă nu este livrat (parametrul este setat la TM1ObjectNull),
atunci sunt returnate toate DR de pe cub.
Dacă parametrul client este livrat, atunci este returnat doar DR deţinut de acel utilizator
particular.

Sintaxa
TM1DataReservationGetAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient);
Parametru

Descriere

hPool

Pool de memorie standard utilizat de toate comenzile API.

hCube

Handle pentru cubul pe care doriţi să-l accesaţi.

hClient

Handle opţional pentru utilizatorul pe care doriţi să-l interogaţi.

Valoarea de returnare
Matrice de date DR cu următorul format:
v [1] Nume cub (TM1ValTypeString)
v [2-n] Matrice de informaţii DR (TM1ValTypeArray)
– [1] Momentul creării
– [2] Nume utilizator (TM1ValTypeString)
– [3-n] Matrice de nume de elemente care definesc tuplul (TM1ValTypeArray)
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- [1-n] Nume element (TM1ValTypeString)

Erorile posibile
TM1ErrorObjectHandleInvalid

TM1DataReservationGetConflicts
Determină care dintre rezervările aflate în prezent într-un cub IBM Cognos TM1 vor intra în
conflict cu clientul (utilizatorul) şi adresa specificate.
Această comandă poate fi utilizată pentru colectarea de informaţii necesare pentru a determina
de ce a eşuat o încercare de obţinere a unei rezervări, presupunând că rezervarea care a cauzat
refuzul este încă acolo.

Sintaxa
TM1DataReservationGetConflicts(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient, TM1V
elementArray)
Parametru

Descriere

hPool

Pool de memorie standard utilizat de toate comenzile API.

hCube

Handle pentru cubul pe care doriţi să-l accesaţi.

hClient

Clientul (utilizatorul) pentru compararea cu proprietarii curenţi ai rezervării.

elementArray

Handle-uri matrice de elemente care definesc tuplul cu care să se compare.
Ordinea trebuie să se potrivească cu ordinea dimensiunii.

Valoarea de returnare
Returnează o matrice de date DR cu următorul format:
v [1] Nume cub (TM1ValTypeString)
v [2-n] Matrice de informaţii DR (TM1ValTypeArray)
– [1] Momentul creării
– [2] Nume utilizator (TM1ValTypeString)
– [3-n] Matrice de nume de elemente care definesc tuplul (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Nume element (TM1ValTypeString)

TM1DataReservationValidate
Validează toate Rezervările de date dintr-un cub IBM Cognos TM1 .
Orice rezervare deţinută de un client (utilizator) care nu mai există deja va fi înlăturată.
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Sintaxa
TM1DataReservationValidate(TM1P hPool, TM1V hCube);
Parametru

Descriere

hPool

Pool de memorie standard utilizat de toate comenzile API.

hCube

Handle pentru cubul pe care dorim să-l accesăm.

Valoarea de returnare
Valoare booleeană adevărat.

Erorile posibile
TM1ErrorObjectNotFound (cub nevalid)

Coduri de eroare API pentru rezervări de date
Următorul tabel descrie posibilele coduri de eroare care pot fi returnate de către funcţiile API
C IBM Cognos TM1 pentru rezervarea datelor.
Eroare

Descriere

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid

Numărul de elemente nu coincide cu numărul de
dimensiuni ale cubului.

TM1ErrorObjectHandleInvalid

Handle-ul de cub, client sau element nu mapează
către un obiect existent.

TM1ErrorCubeKeyInvalid

Elementul livrat nu coincide cu niciun element din
dimensiune la acea poziţie. Elementul livrat este
un UDC.

TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

Aptitudinea pentru utilizarea rezervării nu este
acordată.

TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

Încercare de eliberare a unei rezervări când
proprietarul şi aptitudinea de suprascriere nu erau
acordate.
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Capitolul 11. Suprapunere securitate
Suprapunerea securităţii furnizează un mecanism pentru a restricţiona abilitatea utilizatorilor
de a scrie într-un cub, fără a provoca un conflict pe dimensiunile cubului şi fără a fi necesară
modificarea securităţii TM1 subiacente. Efectul Suprapunerii securităţii este de a împiedica
actualizările asupra datelor celulelor de către toţi utilizatorii, cu excepţia Administratorilor. Ca
şi Securitatea celulei, Suprapunerea securităţii vă permite să definiţi restricţia la doar o parte
din dimensiunile cubului de date.
Suprapunerea securităţii nu se aplică la un utilizator Admin. Cubul de suprapunere a
securităţii este considerat cub de securitate, aşadar un proces TurboIntegrator necesită
GrantSecurityAccess pentru a-l modifica. Restricţiile de suprapunere a securităţii nu se aplică
utilizatorului Admin. Această caracteristică este diferită de starea de privilegiu (LOCK şi
RESERVE) care se aplică la Admin.
Cubul de suprapunere a securităţii este creat cu un prefix şir care îl identifică drept cub de
suprapunere a securităţii în aceeaşi manieră în care sunt identificate cuburile de securitate a
celulei. }SecurityOverlayGlobal_<Data Cube Name>
Primele N dimensiuni sunt dimensiunile mapate din cubul de date. Dimensiunea finală este
dimensiunea }SecurityOverlay. Această ultimă dimensiune defineşte datele care sunt stocate
în cubul de suprapunere. Are un singur element. Elementul OverlayData stochează datele
care sunt folosite pentru a implementa suprapunerea. OverlayData este locul în care se duc
valorile pentru restricţionarea accesului. Elementul este un element şir. Dimensiunea
}SecurityOverlay este necesară pentru că TM1 nu suportă cuburi cu o singură dimensiune.

SecurityOverlayCreateGlobalDefault
Această funcţie este folosită pentru a crea sau distruge un cub de Suprapunere securitate şi
pentru a seta suprapunerea pentru o zonă dată a unui cub de date.
Reţineţi că crearea unui cub de date cu un nume ce semnifică un cub de suprapunere va
determina cubul de date să fie făcut într-o suprapunere dacă este repornit serverul. Când cubul
este încărcat, va fi configurat ca suprapunere dacă se găseşte un cub de date potrivit
Aceasta este o funcţie TM1 TurboIntegrator, validă doar în procese TurboIntegrator.

Sintaxa
SecurityOverlayCreateGlobalDefault (Cube,
DimensionMap)
Argument

Descriere

Cub

Numele cubului.

DimensionMap

Şir ce specifică dacă dimensiunea din fiecare
poziţie trebuie folosită în suprapunere. Ordinea
dimensiunilor este ordinea cubului original. Un 1
pentru fiecare dimensiune inclusă şi un 0 pentru
una exclusă. Fiecare valoare separată prin două
puncte.
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Argument

Descriere

Retur boolean

Adevărat dacă operaţia a avut succes. Altfel, o
eroare gravă.

Informaţii suplimentare

Proprietatea GrantSecurityAccess trebuie setată
pentru ca acest proces TurboIntegrator să aibă
succes. Creează cubul de suprapunere a securităţii
globale implicit. Suprapunerile globale se aplică
tuturor utilizatorilor

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

SecurityOverlayDestroyGlobalDefault
Această funcţie este folosită pentru a distruge un cub de Suprapunere securitate şi pentru a
seta suprapunerea pentru o zonă dată a unui cub de date.
Reţineţi că crearea unui cub de date cu un nume ce semnifică un cub de suprapunere va
determina cubul de date să fie făcut într-o suprapunere dacă este repornit serverul. Când cubul
este încărcat, va fi configurat ca suprapunere dacă se găseşte un cub de date potrivit
Aceasta este o funcţie TM1 TurboIntegrator, validă doar în procese TurboIntegrator.

Sintaxa
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault (Cube)
Argument

Descriere

Cub

Numele cubului.

Retur boolean

Adevărat dacă operaţia a avut succes. Altfel, o
eroare gravă.

Informaţii suplimentare

Proprietatea GrantSecurityAccess trebuie setată
pentru ca acest proces TurboIntegrator să aibă
succes. Creează cubul de suprapunere a securităţii
globale implicit. Suprapunerile globale se aplică
tuturor utilizatorilor.

Exemplu
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault('DataCube');

SecurityOverlayGlobalLockNode
Această funcţie este folosită pentru a restricţiona drepturile de acces ale unui nod la numai
citire, blocându-l. Foloseşte suprapunerea globală astfel încât toţi utilizatorii sunt afectaţi.
Cubul de suprapunere trebuie creat înainte de a folosi această comandă. Elementele furnizate
în adresă trebuie să fie numai pentru dimensiunile folosite în suprapunere.
Aceasta este o funcţie TM1 TurboIntegrator, validă doar în procese TurboIntegrator.
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Sintaxa
SecurityOverlayGlobalLockNode(bLock, Cube, Address, [AddressDelimiter]))
Argument

Descriere
Dacă e 1 blochează. 0 pentru deblocare

bLock
Cub
Numele cubului.
Adresă
Secvenţa de şiruri tokenizate de nume de elemente
de suprapunere ce definesc tuplul. Ordinea trebuie
să se potrivească cu ordinea dimensiunii iniţiale a
cubului.
Retur adresă
Şir de caractere opţional folosit pentru a separa
numele de elemente în
parametrul Adresă. Valoare implicită ‘|’.

Retur boolean

Adevărat dacă operaţia a avut succes. Altfel, o
eroare gravă.

Informaţii suplimentare

Proprietatea GrantSecurityAccess trebuie setată
pentru ca acest proces TurboIntegrator să aibă
succes. Creează cubul de suprapunere a securităţii
globale implicit. Suprapunerile globale se aplică
tuturor utilizatorilor.

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

În primul exemplu, o singură dimensiune este folosită pentru suprapunere. Celelalte două
exemple folosesc două dimensiuni.
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Capitolul 12. API Cognos TM1 Web
În plus faţă de utilizarea IBM Cognos TM1 Web ca aplicaţie autonomă, o puteţi folosi şi în
propriile aplicaţii web personalizate. Programatorii web şi dezvoltatorii de aplicaţii TM1 pot
folosi interfaţa de programare a aplicaţiei (API) Cognos TM1 Web pentru a încorpora obiecte
TM1 Web în pagini web personalizate, aplicaţii şi tablouri de bord.
API-ul Cognos TM1 Web include două seturi separate de API-uri. Aceste API-uri împart şi o
abordare comună a logării ce foloseşte jetoane de sesiune.
În funcţie de cerinţele de dezvoltare specifice dumneavoastră, puteţi alege între cele două
API-uri diferite şi folosiţi aceeaşi abordare a logării cu oricare din ele.
Logare cu jeton de sesiune API Cognos TM1 Web
API-urile Cognos TM1 Web împart o abordare comună a logării ce foloseşte jetoane
de sesiune pentru a identifica în mod unic şi a separa sesiunile Cognos TM1 Web.
Puteţi folosi această abordare a logării cu ambele API-uri.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Logare cu jeton de sesiune API Cognos TM1
Web”.
API URL Cognos TM1 Web
API-ul URL furnizează acces la obiecte foaie Web şi CubeViewer folosind un set
special de URL-uri şi parametri. Exemple simple se pot efectua chiar în bara de
adrese a unui browser web. Pentru a crea o soluţie cu API-ul URL, aveţi nevoie de
cunoştinţe HTML şi cunoştinţe opţionale de JavaScript.
Vedeţi “API URL Cognos TM1 Web” la pagina 164.
Biblioteca JavaScript Cognos TM1 Web
Biblioteca JavaScript permite accesul programat la obiecte TM1 Web foaie Web şi
CubeViewer într-un HTML combinat, JavaScript şi mediu de dezvoltare pagină web
Dojo. Pentru a folosi Biblioteca JavaScript, vă trebuie cunoştinţe HTML, JavaScript,
Dojo şi Document Object Model (DOM) HTML.
Vedeţi “Biblioteca JavaScript Cognos TM1 Web” la pagina 187.

Logare cu jeton de sesiune API Cognos TM1 Web
Folosiţi abordarea de logare cu jeton de sesiune pentru a vă identifica în mod unic sesiunea
Cognos TM1 Web. Această abordare a logării este recomandată pentru API-ul URL şi
necesară pentru biblioteca JavaScript.
Logarea cu jeton de sesiune returnează un jeton de sesiune unic ce reprezintă o sesiune de
logare pentru o anumită combinaţie de utilizator, gazdă administrativă şi server TM1.
Puteţi folosi API-ul JavaScript XMLHttpRequest pentru a trimite o cerere de logare HTTP la
serverul Cognos TM1 Web. Jetonul de sesiune este apoi returnat într-un format JavaScript
Object Notation (JSON) de la cerere. După ce primiţi jetonul sesiunii, îl puteţi apoi folosi
când deschideţi obiecte TM1 Web.
Dacă apare un timeout cu sesiunea dumneavoastră HTTP din cauza inactivităţii, sesiunea
Cognos TM1 Web şi jetonul asociat nu mai sunt valide.
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Proces logare cu jeton sesiune
Procesul general pentru logarea cu un jeton de sesiune include următorii paşi.
1. Dacă folosiţi API-ul URL, setaţi parametrul de configurare
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled în fişierul tm1web_config.xml.

2.
3.
4.
5.

Notă: Acest parametru de configurare nu este necesar dacă folosiţi biblioteca JavaScript.
Asamblaţi un set de parametri pentru cererea de logare care se bazează pe tipul de
autentificare pe care-l folosiţi cu Cognos TM1.
Postaţi cererea de logare pe serverul Cognos TM1 Web folosind API-ul JavaScript
XMLHttpRequest sau altă abordare similară.
Procesaţi răspunsul JSON pentru a obţine jetonul de sesiune returnat.
Folosiţi jetonul sesiunii când deschideţi obiecte foaie Web şi CubeViewer.

Parametru de configurare pentru logare cu jeton de sesiune
Dacă folosiţi abordarea logării cu jeton de sesiune cu API-ul URL, trebuie să setaţi parametrul
de configurare LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled în fişierul
tm1web_config.xml la False.
Acest parametru permite sesiunii API URL să fie reoflosite pe baza gazdei administrative
specificate, a serverului TM1 şi (opţional) a numelui de utilizator.
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Parametri cerere logare
Folosiţi abordarea jetonului de sesiune trimiţînd un set de parametri în cererea pentru tipul de
autentificare pe care-l folosiţi cu Cognos TM1.
Pentru autentificare standard TM1 şi logare integrată, folosiţi următorul format de parametru:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_server_name
v param2=username
v param3=password
De exemplu:
param0=localhost&param1=SData&param2=admin&param3=apple
Dacă folosiţi securitate IBM Cognos Business Intelligence pentru autentificare, folosiţi
următorul format pentru a include o valoare pentru camPassport:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_Server_name
v param2=camPassport

Răspuns JSON pentru logare cu jeton de sesiune
Rezultatele cererii de logare sunt returnate într-un şir formatat JSON.
Dacă cererea de logare are succes, răspunsul este returnat în următorul format.
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{
"reply":{
"adminHost":adminHost,
"sessionToken":sessionToken,
"tm1Server":tm1Server,
"username":username
}
}

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

Dacă cererea de logare nu are succes, se returnează următorul răspuns.
{ "reply":null}

Exemplu
Următorul exemplu foloseşte API-ul JavaScript XMLHttpRequest pentru a posta o cerere de
logare pe serverul TM1 Web şi pentru a extrage jetonul de sesiune alocat.
<script type="text/javascript">
function login() {
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", "http://localhost:9510/tm1web/dwrx/jsonp/TM1Service/login", true);
xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhr.onload = function() {
var response = JSON.parse(xhr.responseText).reply;
if(response != null) {
var sessionToken = response.sessionToken;
console.debug("Session token: " + sessionToken);
}
else {
console.error("Login failed.");
}
}
var params = "param0=localhost&param1=Planning+Sample&param2=admin&param3=apple";
xhr.send(params);
};
</script>

Parametrul de configurare
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled
Folosiţi parametrul de configurare LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled pentru a
controla modul în care API-ul URL TM1 Web tratează sesiunile de logare. Configuraţi acest
parametru pentru a specifica dacă API-ul URL urmăreşte sau nu sesiuni de logare unice
separate.
Acest parametru permite sesiunii API URL să fie refolosită pe baza gazdei administrative, a
serverului TM1 şi (opţional) a numelui de utilizator specificate.
Capitolul 12. API Cognos TM1 Web
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Dacă folosiţi abordarea logării cu jeton de sesiune cu API-ul URL, trebuie să setaţi parametrul
de configurare LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled în fişierul
tm1web_config.xml la False. Pentru informaţii suplimentare despre logarea cu jeton de
sesiune, vedeţi “Logare cu jeton de sesiune API Cognos TM1 Web” la pagina 161.

Format
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value=True or False/>
De exemplu:
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Valori
Valoarea implicită este True.
True

TM1 Web încearcă să potrivească noua cerere de logare cu o sesiune de logare
existentă pe baza informaţiilor furnizate (gazda administrativă TM1, Serverul TM1,
nume de utilizator).
Acest parametru ar trebui setat la True numai dacă va avea loc o logare unică pentru
o combinaţie unică de gazdă administrativă TM1, server TM1 şi nume de utilizator.

False

Specifică faptul că un jeton de sesiune trebuie furnizat de fiecare dată când
deschideţi un obiect TM1 Web cu API-ul URL TM1 Web. Altfel, utilizatorul este
promptat.
Setaţi acest parametru la False dacă intenţionaţi să folosiţi mai multe sesiuni de
logare cu API-ul URL TM1 Web. De asemenea, folosiţi această configuraţie dacă
folosiţi mai multe sesiuni de logare cu API-ul URL şi alţi clienţi TM1 Web ca TM1
Web şi TM1 Application Web. Această configuraţie foloseşte jetonul de sesiune
pentru a păstra sesiunile de utilizator separate şi unice.

API URL Cognos TM1 Web
Folosiţi API-ul URL Cognos TM1 Web pentru a include foaia Web Cognos TM1 Web şi
obiectele CubeViewer în orice document bazat pe HTML sau soluţie de pagină web.

Privire generală API URL Cognos TM1 Web
API-ul URL furnizează un cadru de lucru pentru crearea URL-urilor ce afişează obiecte
Cognos TM1 Web foaie Web şi CubeViewer pe propriile dumneavoastră pagini Web
personalizate.
Puteţi folosi API-ul URL pentru a include obiecte foaie Web şi CubeViewer în orice soluţie
bazată pe HTML, cum ar fi pagini Web, aplicaţii Web şi tablouri de bord. API-ul URL
furnizează acces la obiecte foaie Web şi CubeViewer folosind un set special de URL-uri şi
parametri.

Unelte de dezvoltare
Pentru a crea o soluţie cu API-ul URL, aveţi nevoie de cunoştinţe HTML şi cunoştinţe
opţionale de JavaScript.
Pentru testare şi pentru exemple simple, puteţi folosi API-ul URL chiar în bara de adrese a
unui browser Web. Pentru a crea o soluţie cu API-ul URL, puteţi folosi un editor text simplu
sau orice mediu de dezvoltare care lucrează cu HTML şi JavaScript.
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API-ul URL foloseşte frame-uri inline HTML (tagul <iframe>) ca modalitate primară de a
afişa obiecte CubeViewer şi foaie Web în paginile dumneavoastră Web personalizate.

Caracteristici
Puteţi asambla URL-uri ce furnizează următoarele capabilităţi în paginile dumneavoastră Web
personalizate:
v Foaie Web şi CubeViewer
– Accesarea şi afişarea obiectelor CubeViewer şi foaie Web
– Setarea elementelor de dimensiune titlu
– Controlarea proprietăţilor ca activarea sau dezactivarea barei de unelte
v CubeViewer
– Afişarea în modul grilă, diagramă sau grilă şi diagramă
– Modificarea tipului diagramei
– Activarea/dezactivarea recalculării automate
– Salvarea dispunerii unei vizualizări cub
– Recalcularea vizualizării
v Foaie Web
– Reconstruirea formularelor active

Iniţierea în API-ul URL Cognos TM1 Web
Creaţi un URL folosind un URL de bază şi anumiţi parametri TM1 şi apoi transmiteţi URL-ul
complet la serverul TM1 Web. URL-ul finalizat deschide şi afişează un obiect foaie Web sau
CubeViewer. De asemenea, puteţi folosi URL API pentru a aplica acţiuni diverse acestor
obiecte.
URL-ul de bază şi parametrii sunt separaţi prin simbolul hashtag (#) şi asamblaţi în următorul
format:
BaseUrl#Parameters
Dacă vreţi să includeţi mai mulţi parametri în acelaşi URL, separaţi-i cu simbolul ampersand
(&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value

Exemplu bară de adrese browser Web
Copiaţi şi lipiţi următorul URL în bara de adrese a browser-ului dumneavoastră Web pentru a
vedea un exemplu simplu al API-ului URL.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&Username=admin
&Password=apple

Folosirea API-ului URL în pagini Web
API-ul URL foloseşte frame-uri inline HTML (tagul <iframe>) pentru a afişa obiecte
CubeViewer şi foaie Web în paginile dumneavoastră Web personalizate. Tagul <iframe> este
calea primară de a afişa obiecte CubeViewer şi foaie Web cu API-ul URL.
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După ce un obiect TM1 Web este afişat într-un iframe, puteţi aplica apoi acţiuni pe acel obiect
actualizând proprietatea (sursă) src a iframe-ului cu un nou URL.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Folosirea tagurilor HTML <iframe> pentru a afişa
obiecte Cognos TM1 Web” la pagina 167.

URL de bază API URL Cognos TM1 Web
Folosiţi URL-ul de bază ca fundaţie pentru construirea tuturor cererilor dumneavoastră cu
API-ul URL Cognos TM1 Web.
Un exemplu al URL-ului de bază este afişat în următorul eşantion:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Uniţi URL-ul de bază cu unul sau mai mulţi parametrii pentru a realiza o cerere completă.
URL-ul de bază foloseşte următorul format:
http://WebServerName:PortNumber/tm1web/UrlApi.jsp
WebServerName
Numele domeniului sau adresa IP a computerului care găzduieşte serverul Cognos
TM1 Web.
De exemplu, dacă lucraţi direct pe computerul care rulează serverul Cognos TM1
Web, puteţi folosi localhost pentru parametrul WebServerName.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Dacă serverul TM1Web rulează pe un computer la distanţă, folosiţi numele acestui
sistem, după cum urmează:
http://MyWebServer:9510/tm1web/UrlApi.jsp
http://www.example.com:9510/tm1web
PortNumber
Numărul portului pentru serverul de aplicaţii web.
Instalarea TM1 standard foloseşte un număr de port 9510.
UrlApi.jsp
Capabilităţile API-ului URL Cognos TM1 Web sunt furnizate prin fişierul
UrlApi.jsp.

Parametri API URL Cognos TM1 Web
Parametrii definesc ce obiect Cognos TM1 Web vreţi să deschideţi şi acţiunile de aplicat la
acele obiecte. Construiţi un şir URL complet prin adăugarea parametrilor la URL-ul de bază.
URL-ul de bază şi parametrii sunt separaţi prin simbolul hashtag (#) şi asamblaţi în următorul
format:
BaseUrl#Parameters
De exemplu:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Dacă include?i mai mult de un parametru, separaţi-i prin simbolul ampersand (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value
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Notă: Parametrii nu sunt sensibili la majuscule. Fie “Action”, fie “action” funcţionează la
fel, cu toate acestea capitalizare este recomandată pentru lizibilitate.
Cei mai comuni parametri includ Action şi Type, care sunt folosiţi pentru a deschide
obiectele Workbook şi CubeViewer. De exemplu, următorul URL afişează un exemplu de
folosire a parametrilor pentru a deschide un obiect CubeViewer.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
După ce deschideţi un obiect foaie Web sau CubeViewer în pagina dumneavoastră web, puteţi
folosi apoi parametrii pentru a aplica mai multe acţiuni asupra obiectului. De exemplu,
următoarele URL-uri folosesc parametrii AutoRecalc şi HideDimensionBar.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Pentru informaţii suplimentare despre lucrul cu parametri, vedeţi următoarele subiecte:
v “Utilizarea parametrului Action împreună cu obiectele TM1 Web” la pagina 171.
v “Utilizarea parametrului Open pentru a deschide un obiect Web TM1” la pagina 171.
v “Aplicarea parametrilor şi acţiunilor asupra unui obiect Web TM1 existent” la pagina 172.

Utilizarea caracterelor escape cu API URL
Utilizaţi caracterele escape la crearea URL-urilor care conţin spaţii sau alte caractere speciale.
Câteva dintre exemplele comune de caractere escape URL includ următoarele elemente:
Caracter

Caracter escape

Spaţiu

%20

$

%24

%

%25

&

%26

=

%3D

Concepte API URL Cognos TM1 Web
Conceptele de bază ale utilizării API-ului URL includ afişarea obiectelor în iframe-uri
HTML, specificând acreditările de logare, deschiderea obiectelor şi aplicarea acţiunilor.

Folosirea tagurilor HTML <iframe> pentru a afişa obiecte Cognos
TM1 Web
Folosiţi frame-uri inline HTML (tagul <iframe>) pentru a afişa obiecte CubeViewer şi foaie
Web cu API-ul URL în paginile dumneavoastră Web personalizate.
Tagul <iframe> este modalitatea primară de a afişa obiecte CubeViewer şi foaie Web în
paginile dumneavoastră Web personalizate cu API-ul URL.
După ce un obiect TM1 Web este afişat într-un iframe, puteţi aplica apoi acţiuni pe acel obiect
actualizând proprietatea (sursă) src a iframe-ului cu un nou URL.
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Exemplu
Următorul exemplu foloseşte un buton HTML standard şi o funcţie JavaScript pentru a
încărca o foaie Web într-un iframe.
<!-- Button to load the websheet -->
<button onClick="loadWebsheet();">Load Websheet</button>
<!-- The iframe to host and display the Websheet -->
<iframe id="websheetId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// The function to assemble the required URL and display the Websheet
function loadWebsheet() {
// Get a reference to the iframe
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL that specifies the Websheet you want to open
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var websheetURL = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet";
websheetURL = websheetURL + "&Workbook=Applications/Planning Sample/";
websheetURL = websheetURL + "Management Reporting/Actual v Budget";
websheetURL = websheetURL + "&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
// Assign the URL to the iframe to display the Websheet
webSheet.src = websheetURL;
};
</script>

Specificarea parametrilor TM1 Admin Host şi TM1 Server cu API-ul
URL
Puteţi seta numele de gazdă administrativă şi de server Cognos TM1 în şirul URL folosind
parametrii AdminHost şi TM1Server.
Parametrii AdminHost şi TM1Server pot fi incluşi în URL cu comanda #Action=Open
sau specificaţi implicit cu folosirea unui jeton de sesiune.
Aceste valori sunt opţionale în URL, dar trebuie furnizate la TM1 într-unul din următoarele
moduri.
v În fişierul tm1web_config.xml
v Cu un jeton de sesiune
v În şirul URL
v Postat pe serverul TM1 Web folosind logarea pe bază de formular
v Furnizat de utilizator când este promptat de TM1 Web
În cazul în care aceste valori nu se regăsesc, atunci TM1 va cere utilizatorului aceste
informaţii printr-o fereastră mini popup.
Gazdă administrativă şi numele serverului sunt determinate în ordinea următoare:
1. Dacă se specifică un jeton de sesiune, gazda administrativă şi serverul TM1 sunt
determinate din acela mai întâi, întrucât indică spre o anumită sesiune.
2. Dacă parametrii AdminHost şi TM1Server sunt setaţi în URL, aceştia vor suprascrie
valorile din fişierul tm1web_config.xml.
3. În cazul în care aceste valori lipsesc din şirul URL-ul, TM1 Web încearcă să determine
dacă acestea sunt setate în fişierul tm1web_config.xml.
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4. Dacă parametrii AdminHost şi TM1Server lipsesc atât din şirul URL, cât şi din fişierul
tm1web_config.xml, atunci sistemul va solicita utilizatorului aceste informaţii într-o
fereastră pop-up.

Exemplu
Aceşti parametri folosesc formatul următor:
&AdminHost=AdminHostName&TM1Server=TM1ServerName
unde:
AdminHostName
Numele sistemului pe care rulează TM1 Admin Host (gazda administrativă).
TM1ServerName
Numele serverului TM1 la care trebuie să vă conectaţi.
De exemplu, următorul cod de exemplu foloseşte sistemul local şi baza de date TM1 Planning
Sample.
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Gestionarea logării şi delogării utilizatorilor cu API-ul URL
Pentru a vedea obiectele Web TM1 ce au API URL, trebuie să vă conectai la serverul IBM
Cognos TM1.
Puteţi gestiona procesul de logare a utilizatorilor în următoarele moduri diferite.
Logare cu jeton sesiune
Logarea cu jeton de sesiune urmăreşte sesiuni de utilizator unice între mai multe
instanţe TM1 Web, gazde administrative TM1 şi servere TM1.
Logarea cu jeton de sesiune este abordarea recomandată de logare. Folosiţi această
abordare de logare dacă utilizatorii dumneavoastră se loghează pe mai multe instanţe
ale TM1 Web şi/sau servere TM1 separate în acelaşi timp.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Logare cu jeton de sesiune API Cognos TM1
Web” la pagina 161
Include acreditări utilizator în URL
Puteţi specifica informaţii de logare în URL când accesaţi obiecte Web TM1 Web.
URL-ul trebuie să includă valori pentru AdminHost, TM1Server, UserName,
şi/sau Password.
ATENŢIE: Specificarea unei parole în URL nu este sigură.
Fereastră de logare popup
Dacă toate sau unele din informaţiile de logare nu sunt furnizate în vreun alt fel,
atunci se afişează o fereastră popup pentru a prompta utilizatorul să se logheze
înainte de a putea fi afişate obiectele Cognos TM1 Web.
Logare bazată pe formular
Puteţi folosi un formular HTML standard cu câmpuri de intrare pentru a colecta
acreditările de logare a utilizatorului şi postaţi informaţiile pe serverul Cognos TM1
Web. Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Logare pe bază de formular API URL
Cognos TM1 Web” la pagina 170.
Dacă folosiţi autentificarea IBM Cognos Business Intelligence Security, poate fi specificat un
parametru CamPassport.
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Logare pe bază de formular API URL Cognos TM1 Web:
Puteţi folosi un formular HTML standard cu câmpuri de intrare pentru a colecta acreditările
de logare a utilizatorului şi postaţi informaţiile pe serverul Cognos TM1 Web.
Asiguraţi-vă că formularul dumneavoastră include câmpuri <input> cu următoarele nume.
Numele de câmpuri şi valorile lor asociate sunt trimise la serverul Cognos TM1 Web când
postaţi formularul.
v AdminHost
v TM1Server
v Username
v Password
Exemplu
<!-- Login form -->
<form id="loginInfoForm" method="post">
Admin Host: <input type="text" value="localhost" name="AdminHost" /><br>
TM1 Server: <input type="text" value="Planning Sample" name="TM1Server" /><br>
User Name: <input type="text" value="admin" name="Username" /><br>
Password: <input type="password" value="apple" name="Password" /><br>
<input type="button" value="Submit" onclick="loadCubeview();" />
</form>
<!-- The iframe to host and display the TM1 Web object -->
<iframe id="cubeviewId" name="cubeviewIFrame" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function submits the login form and opens a CubeViewer
function loadCubeview() {
// Get a reference to the login form
var loginForm = document.getElementById("loginInfoForm");
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var params = "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan";
params = params + "&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
// Assign the URL to the action property of the login form
loginForm.action = baseUrl + params;
// NOTE: Be sure to use the iframe name for the target of the login form
loginForm.target = "cubeviewIFrame";
// Submit the form to login and display the TM1 Web object
loginForm.submit();
};
</script>

Delogarea din API-ul URL Cognos TM1 Web:
Folosiţi parametrul Action=Logout pentru a încheia sesiunea de utilizator curentă cu API-ul
URL.
Aplicaţi acţiunea de delogare la un iframe care afişează deja un obiect TM1 Web. Acţiunea de
delogare încheie sesiunea care a deschis acel obiect TM1 Web anume şi, de asemenea, încheie
sesiunea pentru orice altă instanţă API URL de sub aceeaşi sesiune.
Acţiunea Logout foloseşte următorul format:
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http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Logout
Exemplu
Următorul exemplu încheie sesiunea care este asociată cu iframe-ul şi obiectul TM1 Web
asociat.
function logout() {
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Logout";
};

Utilizarea parametrului Action împreună cu obiectele TM1 Web
Parametrul Action specifică tipul de acţiune de realizat asupra obiectului TM1 Web.
Cel mai comun tip de acţiune este comanda #Action=Open care poate deschide fie un foaie
Web CubeViewer, fie un obiect foaie Web.
Utilizaţi parametrul Action în şirul URL după cum urmează:
#Action=TypeOfAction
Valoarea TypeOfAction poate fi una din acţiunile suportate precum Open, Recalc sau
Close.
Pentru o listă completă a tipurilor de acţiuni disponibile, vedeţi “Parametrul Action API
URL” la pagina 181.

Exemplu
De exemplu, următorul URL deschide un obiect TM1 Web CubeViewer.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Utilizarea parametrului Open pentru a deschide un obiect Web
TM1
Pentru a deschide şi afişa un obiect TM1 Web, folosiţi comanda Action=Open şi parametrul
Type.
Parametrul Open specifică faptul că vreţi să deschideţi şi să afişaţi un obiect TM1 Web şi
parametrul Type specifică ce tip de obiect.
Action=Open&Type=object_type
object_type poate fi WebSheet sau CubeViewer. În funcţie de tipul obiectului, sunt necesari
parametri suplimentari pentru a specifica obiectul exact de deschis. De asemenea, puteţi seta
selecţia titlului şi ale proprietăţi de afişare în acelaşi URL când folosiţi comanda Open.
De exemplu, următorul URL arată un exemplu de utilizare a parametrilor Open şi Type
pentru a deschide un obiect CubeViewer.
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http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Pentru informaţii suplimentare despre deschiderea obiectelor, vedeţi următoarele subiecte:
v “Afişarea obiectelor foaie Web cu API-ul URL”.
v “Afişarea obiectelor CubeViewer cu API-ul URL” la pagina 175.
După ce deschideţi un obiect foaie Web sau CubeViewer în pagina dumneavoastră web, puteţi
folosi apoi parametrii pentru a aplica mai multe acţiuni asupra obiectului. Pentru informaţii
suplimentare, vedeţi “Aplicarea parametrilor şi acţiunilor asupra unui obiect Web TM1
existent”.

Aplicarea parametrilor şi acţiunilor asupra unui obiect Web TM1
existent
După ce se afişează un obiect Cognos TM1 Web pe pagina dumneavoastră web, puteţi folosi
apoi parametri pentru a aplica mai multe acţiuni la acel obiect anume, actualizând URL-ul
pentru obiect.
Pentru a aplica mai multe acţiuni la un obiect foaie Web sau CubeViewer care este deja afişat,
creaţi un nou URL cu parametrii pe care-i doriţi. Apoi, aplicaţi noul URL la proprietatea src
(sursă) a iframe-ului unde este afişat obiectul.
Dacă obiectul este deja afişat într-un iframe, atunci trebuie să adăugaţi numai parametrii de
acţiune la sfârşitul URL-ului de bază pentru a crea noul URL.
De exemplu, următoarele URL-uri adaugă parametrii AutoRecalc şi HideDimensionBar
la sfârşitul URL-ului de bază.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true

Exemplu
Următorul exemplu arată o funcţie JavaScript care aplică un URL actualizat la proprietatea
src a unui iframe care afişează deja un obiect CubeViewer.
<!-- Use this iframe to display the CubeViewer (code not shown) -->
<iframe id="cubeviewId"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function updates an existing CubeViewer object
function toggleDimensionBar() {
// Get a reference to the existing iframe and CubeViewer
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Create an updated URL and apply it to the iframe
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#HideDimensionBar=True";
};
</script>

Afişarea obiectelor foaie Web cu API-ul URL
O foaie Web este un fişier foaie de calcul Microsoft Excel ce conţine date Cognos TM1 şi pe
care-l puteţi vizualiza într-un browser Web. Puteţi folosi API-ul URL pentru a afişa o foaie
Web într-un iframe HTML şi apoi aplicaţi parametri şi acţiuni suplimentare la foaia Web.
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Deschiderea unui obiect foaie Web
Pentru a deschide un obiect foaie Web cu API-ul URL, utilizaţi calea de locaţie către foaia
Web aşa cum este organizată în folderul aplicaţiei TM1.

Procedură
1. Deschideţi Cognos TM1 Web şi expandaţi nodul Aplicaţii pentru a localiza foaia Web pe
care vreţi s-o deschideţi.
2. Construiţi un şir de text care reprezintă calea către foaia Web.
Începeţi calea cu Applications/ şi separaţi sub-folderele cu simbolul de slash înainte /.
De exemplu: Applications/My Reports/Report_2014.xls
3. Setaţi parametrul Workbook din URL-ul dumneavoastră la calea pe care aţi asamblat-o.
#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/My
Reports/Report_2014
4. Combinaţi parametrii cu URL-ul de bază pentru a face o cerere URL completă.

Exemplu
Copiaţi şi lipiţi URL-ul următor direct în bara de adrese al browser-ului dumneavoastră Web
pentru a vedea acest exemplu.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Următoarea funcţie JavaScript încarcă o foaie Web într-un iframe.
function loadWebsheet() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

Setarea proprietăţilor de afişare pentru obiectul foaie Web
Puteţi seta proprietăţile de afişare pentru obiectul foaie Web incluzând oricare din parametrii
asociaţi în URL-ul dumneavoastră.
Puteţi folosi următorii parametri pentru a modifica afişarea unui obiect foaie Web:
HideToolbar
Porneşte sau opreşte bara de unelte. Valoarea implicită este activat.
AutoRecalc
Porneşte sau opreşte recalcularea automată. Implicit, este oprită.

Exemple
Utilizaţi formatul următor în URL-ul dumneavoastră pentru a controla proprietăţile de afişare
ale unui obiect foaie Web.
property=value
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De exemplu, adăugaţi următoarea linie în URL-ul dumneavoastră pentru a opri afişarea barei
de unelte.
HideToolbar=True
Următorul exemplu activează recalcularea automată.
AutoRecalc=True

Selectarea elementelor titlu pentru dimensiune pentru obiectele
foaie Web
Puteţi seta elementele curente dintr-o dimensiune titlu a unui obiect foaie Web pentru orice
celulă ce conţine o funcţie SUBNM.
Puteţi specifica dimensiunea fie prin numărul foii, numărul liniei şi numărul coloanei, fie prin
numele dimensiunii.
Puteţi selecta noul element fie prin numele elementului, fie prin indexul elementului.

Format şi valori
Folosiţi următorul format pentru a specifica dimensiunea după numărul de foaie, linie şi
coloană:
Title_S#-R#-C#=elementNameOrIndex
Folosiţi următorul format pentru a specifica dimensiunea după numele dimensiunii.
Title_dimensionName=elementNameOrIndex
Folosiţi următorii parametri:
Title_S#-R#-C#
Specifică dimensiunea de titlu după numărul foii, liniei şi coloanei.
Înlocuiţi simbolurile # cu valorile pentru locaţia foii, liniei şi coloanei pentru celula
SUBNM de dimensiune în foaia Web.
Title_dimensionName
Specifică dimensiunea de titlu după numele dimensiunii.
elementNameOrIndex
Valoarea şir pentru nume sau valoarea numerică pentru indexul noului element titlu
pe care vreţi să-l selectaţi.
Dacă vreţi să selectaţi noul element titlu după indexul elementului şi nu după numele
elementului, includeţi parametrul UseIndex în URL după cum urmează:
Title_S#-R#-C#=ElementIndexNumber&UseIndex=true

Exemplu
Utilizaţi exemplul următor ca să deschideţi mai întâi o foaie Web şi apoi să modificaţi
elementul titlu.
1. Copiaţi şi lipiţi URL-ul următor direct în bara de adrese al browser-ului dumneavoastră
Web pentru a deschide mai întâi foaia Web.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
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2. Pentru a modifica elementul titlu, copiaţi şi inseraţi următorul URL în aceeaşi sesiune a
browser-ului web.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_S0-R11-C2=Canada

3. Copiaţi şi inseraţi doar parametrul Title_S#-R#-C# la sfârşitul URL-ului de bază pentru a
obţine rezultate similare.
Indiciu: Numai secţiunea de parametri a URL-ului necesită actualizare când folosiţi
parametri pentru a aplica modificări. URL-ul de bază poate rămâne neschimbat.
Title_S0-R11-C2=US

4. Folosiţi următorul eşantion cu parametrul UseIndex pentru a selecta un nou titlu după
indexul elementului.
Title_S0-R11-C2=3&UseIndex=true

Afişarea obiectelor CubeViewer cu API-ul URL
Obiectul CubeViewer afişează vizualizarea cub TM1 într-o pagină Web personalizată. Puteţi
folosi API-ul URL pentru a afişa un obiect CubeViewer într-un iframe HTML şi apoi aplicaţi
parametri şi acţiuni suplimentare la obiect, după cum e necesar.

Deschiderea unui obiect CubeViewer
Pentru a identifica şi a deschide un obiect Cognos TM1 Web CubeViewer, combinaţi
comanda Action=Open cu parametrii Type, Cube, View şi AccessType în URL-ul
dumneavoastră.
Utilizaţi formatul următor pentru a deschide un obiect CubeViewer:
#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=CubeName&View=ViewName
&AccessType=Status
unde:
v CubeName este numele cubului căruia îi aparţine vizualizarea.
v ViewName este numele vizualizării de cub.
v Status este starea publică sau privată a vizualizării de cub. Trebuie să includeţi o valoare
Public sau Private pentru a identifica corect vizualizarea cub anume pe care vreţi s-o
deschideţi.
Copiaţi şi lipiţi URL-ul următor direct în bara de adrese al browser-ului dumneavoastră Web
pentru a vedea acest exemplu.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Folosiţi următoarea funcţie JavaScript pentru a încărca un CubeViewer într-un iframe.
function loadCubeview() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
};
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Setarea proprietăţilor de afişare pentru obiectul CubeViewer
Puteţi seta proprietăţile de afişare pentru obiectul CubeViewer incluzând oricare din
parametrii asociaţi în URL-ul dumneavoastră.
Puteţi folosi următorul format şi parametri pentru a modifica afişarea unui obiect
CubeViewer:
&property=value
HideToolbar
Porneşte sau opreşte bara de unelte. Valoarea implicită este activat.
AutoRecalc
Porneşte sau opreşte recalcularea automată. Implicit este dezactivată.
HideDimensionBar
Porneşte sau opreşte bara de titlu. Valoarea implicită este activat.
Notă: Această setare se aplică doar pentru obiectul CubeViewer.

Exemplu
De exemplu, adăugaţi următoarele linii la URL-ul dumneavoastră pentru a modifica
proprietăţile de afişare ale obiectului CubeViewer.
HideToolbar=True
AutoRecalc=False
HideDimensionBar=True

Selectarea elementelor de titlu pentru obiectul CubeViewer
Puteţi seta elementele de titlu într-un obiect CubeViewer, adăugând parametrul titlu la URL-ul
dumneavoastră pentru a specifica dimensiunea şi numele elementului.
Folosiţi următorul format şi parametri:
Title_DimensionName=ElementNameOrIndex
Parametri:
DimensionName
Numele dimensiunii de titlu pe care vreţi s-o modificaţi.
ElementNameOrIndex
Numele de element sau indexul de element al noului element titlu pe care vreţi să-l
selectaţi.
Dacă vreţi să selectaţi noul element titlu după indexul elementului şi nu după numele
elementului, includeţi parametrul UseIndex în URL după cum urmează:
&Title_DimensionName=ElementIndex&UseIndex=True

Exemplu
Utilizaţi exemplul următor ca să deschideţi mai întâi un CubeViewer şi apoi să modificaţi
elementul titlu.
1. Copiaţi şi lipiţi URL-ul următor direct în bara de adrese al browser-ului dumneavoastră
Web pentru a deschide mai întâi CubeViewer.
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http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed
&AccessType=Public&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
2. Pentru a modifica elementul titlu, copiaţi şi inseraţi următorul URL în bara de adrese din
aceeaşi sesiune a browser-ului web.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_plan_version=FY 2003 Budget

3. Copiaţi şi inseraţi doar parametrul la sfârşitul URL-ului de bază pentru a actualiza
elementul titlu.
Title_plan_business_unit=Canada
Indiciu: Este nevoie să actualizaţi doar secţiunea pentru parametrii din URL atunci când
folosiţi parametrii pentru a aplica modificări. URL-ul de bază poate rămâne neschimbat.
4. Încercaţi să utilizaţi parametrul UseIndex pentru a selecta un titlu nou după indexul
elementului.
Title_plan_business_unit=7&UseIndex=True

Afişarea diagramelor cu obiecte CubeViewer
Similar cu TM1 Web, obiectul CubeViewer poate afişa date TM1 numai în grilă, numai în
diagramă sau o combinaţie a modului grilă şi diagramă. Folosiţi parametrii DisplayMode şi
ChartType pentru a controla opţiunile de afişare grilă şi diagramă.
Setarea opţiunilor de afişare grilă şi diagramă:
Puteţi folosi parametrul DisplayMode pentru a seta afişarea unui obiect CubeViewer doar ca
grilă, doar diagramă sau grilă şi diagramă combinate.
Parametrul DisplayMode foloseşte formatul următor:
DisplayMode=value
Opţiunile disponibile includ valorile următoare:
v Grid
v Chart
v GridAndChart
Exemplu
DisplayMode=Chart
DisplayMode=Grid
DisplayMode=GridAndChart
Setarea tipului de diagramă cu API-ul URL:
Setaţi tipul de diagramă care vreţi să se afişeze pentru un obiect CubeViewer folosind
parametrul ChartType.
Parametrul ChartType foloseşte formatul următor:
ChartType=ChartName
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unde ChartName poate fi valoarea de şir pentru unul din tipurile de diagramă disponibile,
precum Column sau Pie. Pentru o listă completă a tipurilor de diagramă disponibile, vedeţi
“Parametrul ChartType API URL” la pagina 183.
exemplu URL
Copiaţi şi lipiţi URL-ul următor direct în bara de adrese al browser-ului dumneavoastră Web
pentru a vedea acest exemplu.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
&DisplayMode=GridAndChart&ChartType=Pie
Exemplu JavaScript
<body>
<select title="Chart Type" onchange="setChartType(this.value);>
<option></option>
<option value="Point">Point</option>
<option value="Bubble">Bubble</option>
<option value="Line">Line</option>
<option value="Spline">Spline</option>
<option value="StepLine">Step Line</option>
<option value="Bar">Bar</option>
<option value="StackedBar">Stacked Bar</option >
<option value="Column">Column</option>
<option value="StackedColumn">Stacked Column</option>
<option value="Area">Area</option>
<option value="SplineArea">Spline Area</option >
<option value="StackedArea">Stacked Area</option>
<option value="Pie">Pie</option>
<option value="Doughnut">Doughnut</option>
<option value="Range">Range</option >
<option value="SplineRange">Spline Range</option>
</select>
<iframe id="cubeviewId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
function setChartType(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#ChartType=" + value;
};
</script>
</body>

Modernizarea proiectelor API URL mai vechi la noul API URL
Cognos TM1 Web 10.2.2
Folosiţi aceste informaţii pentru a vă moderniza paginile Web personalizate care foloseau
API-ul URL Cognos TM1 Web bazat pe .NET la noul API URL Cognos TM1 Web 10.2.2
bazat pe Java.
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Începând cu IBM Cognos TM1 versiunea 10.2.0, Cognos TM1 Web rulează pe un server de
aplicaţii web bazat pe Java™ ca Apache Tomcat. Cognos TM1 Web versiunea 10.2.0 nu are
nevoie de şi nu foloseşte Microsoft .NET Framework. Din cauza acestor modificări, sintaxa
API URL şi caracteristicile sunt actualizate.

Modificări în mediul Cognos TM1 Web 10.2.0
Unele din modificările principale asupra Cognos TM1 Web sunt rezumate în următoarea listă.
Pentru informaţii suplimentare despre instalare, configuraţie şi arhitecturp, vedeţi Ghidul de
instalare şi configurare IBM Cognos TM1 10.2.0. Examinaţi secţiunea “Ce este nou pentru
instalarea şi configurarea Cognos TM1 în versiunea 10.2.0” > “Cognos TM1 Web foloseşte
acum un server de aplicaţii web bazat pe Java”.
Director de instalare implicit nou pentru TM1 Web
Începând cu versiunea 10.2.0, directorul de instalare implicit pentru Cognos TM1
Web este aici:
<TM1_install>\webapps\tm1web\
URL implicit nou pentru TM1 Web de pornire
Utilizaţi următorul URL implicit şi nou pentru a deschide Cognos TM1 Web
versiunea 10.2.0:
http://localhost:9510/tm1web/
Fişier configuraţie TM1 Web nou şi parametrii
Cognos TM1 Web versiunea 10.2.0 foloseşte un nou fişier configuraţie numit
tm1web_config.xml. Acest fişier înlocuieşte fişierul web.config din versiunile
anterioare de Cognos TM1 Web
Noul fişier de configurare se află aici:
<TM1_install>\webapps\tm1web\web-inf\configuration

Modificări din API URL Cognos TM1 Web 10.2.2
API-ul URL Cognos TM1 Web 10.2.2 include următoarele modificări şi actualizări:
Obiecte
v Obiectul arborelui de navigare Cognos TM1 Web nu este suportat în API URL
10.2.2.
v API-ul URL 10.2.2 nu foloseşte parametrul ObjectId pentru a urmări şi aplica
acţiuni pe obiecte existente pe pagina dumneavoastră Web. În schimb, noul API
URL menţine starea curentă a obiectului intern pentru utilizare îmbuntăţită la
trecerea peste domeniu. Acum puteţi aplica acţiuni suplimentare pe un obiect TM1
Web folosind iframe-ul unde este afişat obiectul.
Parametri
v Parametrii sunt acum separaţi de URL-ul de bază cu simbolul hashtag (#) în loc de
semn de întrebare (?).
De exemplu: http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Parameters
v Parametrul OpenObject este redenumit în Open.
v Valorile parametrilor Yes şi No sunt înlocuite cu True şi False. Valorile 0 şi 1
încă funcţionează.
v Comportamentul parametrului Action=Save în 10.2.2 este diferit şi se aplică
numai pentru obiectul CubeViewer. Această acţiune salvează numai dispunerea
vizualizării şi nu salvează modificările datelor. Folosiţi acţiunea Recalc pentru a
salva datele într-un obiect CubeViewer.
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v Parametrul HideTitlebar este redenumit în HideDimensionBar.
v Parametrul HideTabs nu mai este utilizat.
v Parametrul ChartType foloseşte acum valori şir în loc de valori numerice.

Modificări de cod necesare pentru actualizarea API URL 10.2.2
Pentru a moderniza proiecte la noul API URL, examinaţi şi aplicaţi următoarele modificări de
cod.
Modificarea URL-ului de bază
Modificaţi-vă URL-urile de bază existente pentru a folosi noul format pentru Cognos
TM1 Web 10.2.2.
v Înlocuiţi acest URL: http://HostName/TM1Web/TM1WebMain.aspx
v Cu acest URL: http://HostName:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Fişierul UrlApi.jsp înlocuieşte fişierul handler TM1WebMain.aspx.
Actualizarea parametrilor URL
Examinaţi lista de modificări din API URL Cognos TM1 Web 10.2.2.
De exemplu, parametrii sunt acum separaţi de URL-ul de bază cu simbolul hashtag
(#) şi unii parametri sunt redenumiţi.
Actualizarea procesului de logare
URL-ul 10.2.2 foloseşte o nouă abordare de logare cu jeton de sesiune pentru
identificarea în mod unic a sesiunilor de logare. Este disponibilă acum şi o nouă
logare pe bază de formular.
Înlocuiţi parametrul ObjectId
Actualizaţi-vă codul oriunde aţi folosit parametrul ObjectId pentru a urmări obiecte
pe care le-aţi deschis.
În schimb, noul API URL menţine starea curentă a obiectului intern pentru utilizare
îmbuntăţită la trecerea peste domeniu. Folosiţi această caracteristică pentru a aplica
mai multe acţiuni pe un obiect TM1 Web actualizând proprietatea src a iframe-ului
ori de câte ori vreţi să actualizaţi un obiect.

Referinţă parametru API URL Cognos TM1 Web
Folosiţi parametri pentru a defini ce obiect IBM Cognos TM1 Web vreţi să deschideţi şi
acţiunile de realizat pe acel obiect. Construiţi un şir URL complet prin adăugarea parametrilor
la URL-ul de bază.

Parametrul AccessType API URL
Parametrul AccessType specifică starea publica sau privată pentru vizualizarea cubului pe
care doriţi să o afişaţi.
Acest parametru este utilizat în combinaţie cu parametrul Action atunci când deschideţi un
obiect CubeViewer.

Format
&AccessType=Value

Valori
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Valoare

Descriere

Private

Specifică faptul că vizualizarea cub are o stare privată.
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Valoare

Descriere

Public

Specifică faptul că vizualizarea cub are o stare publică.

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

Parametrul Action API URL
Folosiţi parametrul Action pentru a specifica tipul de acţiune de realizat pe un obiect IBM
Cognoa TM1 Web.

Format
#Action=Type_Of_Action

Valori
Valoare

Descriere

Close

Închide un obiect existent.

Logout

Termină sesiunea pentru orice altă instanţă API URL de sub aceeaşi sesiune.

Open

Deschide un obiect Cognos TM1 Web.

Rebuild

Recalculează toate valorile şi reconstruieşte toate subseturile pentru un
Formular activ Cognos TM1 conţinut într-o foaie Web.
Această acţiune realizează aceeaşi acţiune ca atunci când faceţi clic pe
butonul Reconstruire pe bara de unelte Cognos TM1 Web.

Recalc

Recalculează un obiect foaie Web sau CubeViewer existent.

Reload

Reîncarcă numai obiectul CubeViewer.

Save

Salvează dispunerea unei vizualizări cub. Se aplică numai obiectelor
CubeViewer.
Notă: Acţiunea Save nu salvează nicio modificare asupra datelor din
vizualizare. Folosiţi acţiunea Recalc pentru a salva datele modificate.

Exemplu URL
Următoarele exemple URL afişează unele acţiuni de realizat pe un obiect CubeViewer sau
foaie Web care este deja afişat într-o pagină Web.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Save
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Reset
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Close
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Exemplu JavaScript
Următorul exemplu afişează o colecţie de funcţii JavaScript care fiecare realizează o acţiune
diferită pe un obiect CubeViewer sau foaie Web.
<script type="text/javascript">
function loadWebsheet() {
webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan
&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function rebuildActiveForms() {
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Rebuild";
};
function recalculate() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Recalc";
};
function resetView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Reset";
};
function saveView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Save";
};
function close() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Close";
};
</script>

Parametrul AdminHost API URL
Parametrul AdminHost defineşte numele sistemului unde rulează Gazda administrativă IBM
Cognos TM1. Valoarea implicită este localhost.

Format
&AdminHost=admin_host_name

Valori
Valoarea parametrului AdminHost este numele sistemului unde rulează serverul Cognos
TM1 Admin.

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

Parametrul AutoRecalc API URL
Folosiţi parametrul AutoRecalc pentru a activa sau dezactiva recalcularea automată. Implicit
este dezactivată.

Format
#AutoRecalc=value

Valori
Valoare

Descriere

0, false

Dezactivează recalcularea automată.

1, true

Activează recalcularea automată.

Exemplu
function toggleAutoRecalcMode(enabled) {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#AutoRecalc=" + enabled;
};

Parametrul ChartType API URL
Folosiţi parametrul ChartType pentru a seta tipul de diagramă care vreţi să se afişeze.

Format
ChartType=chart_type

Valori
Valoare

Tip diagramă

Point

Punct

Bubble

Bulă

Line

Linie

Spline

Curbă

Stepline

Linia de pas

Bar

Bară

Stackedbar

Bară stivuită

Column

Coloană

Stackedcolumn

Coloană stivuită

Area

Zonă

Splinearea

Zonă Spline

Stackedarea

Zona stivuită

Pie

Radială

Doughnut

structură inelară

Range

Interval

Splinerange

Interval Spline
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Exemplu
function setChartType(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView.src = baseUrl + "#ChartType=" + value;
};

Parametrul Cube API URL
Folosiţi parametrul Cube pentru a specifica numele cubului căruia îi aparţine vizualizarea.

Format
&Cube=cube_name

Valori
Valoarea parametrului Cube este numele cubului, care conţine vizualizarea pe care vreţi să o
deschideţi.

Exemplu
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&DisplayMode=GridAndChart
&ChartType=Pie

Parametrul DisplayMode API URL
Folosiţi parametrul DisplayMode pentru a afişa un obiect CubeViewer în modul grilă,
diagramă sau grilă şi diagramă.

Format
#DisplayMode=display_type

Valori
Valoare

Descriere

Chart

Afişează obiectul CubeViewer doar în modul diagramă.

Grid

Afişează obiectul CubeViewer în modul numai grilă.

GridAndChart

Afişează obiectul CubeViewer atât cu grilă, cât şi cu diagramă.

Exemplu
Următorul exemplu afişează un URL de aplicat la un obiect CubeViewer care este deja afişat.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#DisplayMode=Chart

Următorul exemplu foloseşte o funcţie JavaScript pentru a modifica modul de afişare.
function setDisplayMode(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView.src = baseUrl + "#DisplayMode=" + value;
};
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Parametrul HideDimensionBar API URL
Folosiţi parametrul HideDimensionBar pentru a controla afişarea barei de titlu de
dimensiune pentru obiectul CubeViewer. Această setare se aplică doar pentru obiectul
CubeViewer.

Format
#HideDimensionBar=value

Valori
Valoare

Descriere

1, true

Ascunde bara de dimensiuni.

0, false

Afişează bara de dimensiuni.

Exemplu
#HideDimensionBar=true

Parametrul HideToolbar API URL
Folosiţi parametrul HideToolbar pentru a controla afişarea barei de unelte pentru obiectele
CubeViewer şi Websheet.

Format
#HideToolbar=value

Valori
Valoare

Descriere

1, false

Ascunde bara de unelte.

0, true

Afişează bara de unelte.

Exemplu
#HideToolbar=1

Parametrul TM1Server API URL
Parametrul TM1Server specifică serverul IBM Cognos TM1 pentru logare.

Format
&TM1Server=TM1_server_name

Valori
Valoarea parametrului TM1Server este numele serverului Cognos TM1 pentru logare.

Exemplu
&TM1Server=Planning Sample

Parametrul Type API URL
Parametrul Type este folosit cu parametrul Action pentru a specifica tipul obiectului pe care
vreţi să-l deschideţi.
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Format
&Type=object_type

Valori
Valoare

Descriere

CubeViewer

Defineşte obiectul drept CubeViewer.

Websheet

Defineşte obiectul ca foaie Web.

Exemplu
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

Parametrul View API URL
Folosiţi parametrul View pentru a specifica numele vizualizării cub pe care vreţi să o
deschideţi.

Format
View=view_name

Valori
Valoarea parametrului View este numele vizualizării cub.

Exemplu
View=Budget%20Input%20Detailed

Se afişează un URL complet în următorul exemplu.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

Parametrul Workbook API URL
Parametrul Workbook specifică calea din arborele serverului IBM Cognos TM1 al
registrului de lucru de încărcat.

Format
&Workbook=path_to_workbook

Valori
Valoarea parametrului Workbook este calea spre foaia Web Cognos TM1 aşa cum este
organizată în folderul aplicaţiei TM1.

Exemplu
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
Se afişează un URL complet în următorul exemplu.
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http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

Biblioteca JavaScript Cognos TM1 Web
Puteţi folosi biblioteca JavaScript Cognos TM1 Web pentru a accesa programat obiecte TM1
Web, foaie Web şi CubeViewer într-un mediu de dezvoltare pagini web combinat HTML,
JavaScript şi Dojo. Sunt necesare cunoştinţe de lucru cu JavaScript, Dojo Toolkit şi HTML
Document Object Model (DOM) pentru utilizarea bibliotecii JavaScript.

Privire generală
Biblioteca JavaScript Cognos TM1 Web include următoarele clase principale:
clasa Workbook
Reprezintă o foaie Web TM1 Web.
clasa CubeViewer
Reprezintă un CubeViewer TM1 Web.
Aceste clase principale extind clasa widget Dojo Toolkit numită dijit._WidgetBase. Această
extensie permite obiectelor Workbook şi CubeViewer să fie alocate drept copii ai altor obiecte
Dojo, cum ar fi un container de file Dojo sau alt container.
Pentru informaţii suplimentare despre Dojo, vedeţi documentaţia Dojo:
http://dojotoolkit.org/documentation/.
Obiectele Websheet şi CubeViewer au şi un set de proprietăţi asociate şi metode pe care le
puteţi accesa programat. Aceste obiecte sunt încărcate asincron şi trebuie să se termine de
încărcat înainte ca codul dumneavoastră să poată interacţiona cu obiectele.

Configurare
Următoarea configuraţie este necesară pentru a folosi biblioteca Cognos TM1 Web
JavaScript.
1. Instalaţi Cognos TM1 Web şi verificaţi că vă puteţi loga în interfaţa de utilizator standard
cu un browser Web.
2. Adăugaţi referinţele necesare la secţiunea head a fişierelor dumneavoastră de pagină web
personalizate ce folosesc biblioteca JavaScript.
Pentru detalii, vedeţi “Taguri HTML <head> şi <body> necesare pentru a folosi biblioteca
JavaScript”.

Iniţierea în biblioteca JavaScript
După ce v-aţi configurat mediul Cognos TM1 Web, puteţi începe codarea paginilor
dumneavoastră web pentru a accesa obiecte cu biblioteca JavaScript. Pentru informaţii
suplimentare şi exemple, vedeţi următoarele subiecte:
v “Încărcarea obiectelor foaie Web cu biblioteca JavaScript” la pagina 189.
v “Încărcarea obiectelor CubeViewer cu biblioteca JavaScript” la pagina 190.

Taguri HTML <head> şi <body> necesare pentru a folosi
biblioteca JavaScript
Secţiunile HTML <head> şi <body> din fiecare pagină Web personalizată ce folosesc
biblioteca Cognos TM1 JavaScript trebuie să includă un set de referinţe şi taguri necesare.
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Adăugaţi următoarele referinţe la oricare din documentele dumneavoastră HTML care
folosesc biblioteca JavaScript.
v Adăugaţi referinţele meta, link şi script la secţiunea <head>.
v Adăugaţi referinţa class la secţiunea <body>.
Aceste referinţe indică spre fişiere cuprinse în directorul de instalare Cognos TM1 Web.
TM1_Installation_Location\webapps\tm1web\...
Dacă serverul dumneavoastră Cognos TM1 Web şi paginile Web personalizate nu sunt pe
acelaşi domeniu, folosiţi exemplul de traversare domeniu pentru a specifica adrese URL
complete ce indică spre referinţele necesare.

Exemplu
Dacă serverul dumneavoastră TM1 Web şi paginile Web personalizate sunt toate pe acelaşi
domeniu, folosiţi următoarele taguri şi referinţe.
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8,9">
<link href="scripts/dojo/resources/dojo.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="scripts/dijit/themes/claro/claro.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/cubeviewer.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/websheeter.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="scripts/tm1web/themes/tm1web/tm1web.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript"
src="scripts/tm1web/common/DjConfig.js"></script>
<script language="javascript"
src="scripts/dojo/dojo.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body class="claro tm1web">
</body>

Exemplu de traversare domeniu
Dacă aveţi nevoie să traversaţi domeniul pentru a accesa TM1 Web, folosiţi următoarele
taguri şi referinţe. Modificaţi valorile de gazdă şi port pentru mediul dumneavoastră anume.
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8,9">
<link href="http://host:port/tm1web/css/cubeviewer.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="http://host:port/tm1web/css/websheeter.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="http://host:port/tm1web/scripts/tm1web/themes/tm1web/tm1web.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="http://host:port/tm1web/scripts/dijit/themes/claro/claro.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="http://host:port/tm1web/scripts/dojo/resources/dojo.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript"
src="http://host:port/tm1web/scripts/tm1web/common/DjConfig.js"></script>
<script language="javascript" src="http://host:port/tm1web/scripts/dojo/dojo.js"
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type="text/javascript"></script>
</head>
<body class="claro tm1web">
</body>

Încărcarea obiectelor foaie Web cu biblioteca JavaScript
Folosiţi o combinaţie de JavaScript şi Dojo pentru a instanţia un obiect foaie Web. După ce
obiectul este încărcat, îl puteţi apoi aloca ca şi copil al unui container de file Dojo sau alt
container pentru a-l afişa pe pagina dumneavoastră Web.
Încărcaţi un obiect foaie Web folosind următorul format pentru a specifica proprietăţile
necesare şi funcţiile opţionale ce definesc obiectul.
new Workbook({properties ..., functions ...});
Proprietăţile includ valori care specifică acreditările de logare şi obiectul foaie Web pe care
vreţi să-l deschideţi.
Funcţiile pot include cod opţional pentru a vă notifica despre evenimente onLoad şi
onTitleDimensionElementChange pentru obiect.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Clasa Workbook a bibliotecii Cognos TM1 Web
JavaScript” la pagina 196.

Exemplu
Următorul exemplu arată o funcţie JavaScript care foloseşte o combinaţie de JavaScript şi
sintaxă Dojo pentru a încărca un obiect foaie Web.
Codul pentru a instanţia obiectul trebuie să folosească sintaxa Dojo specifică şi cuvântul cheie
Dojo require. După ce obiectul este încărcat, funcţia îl alocă ca copil al unui obiect container
de file Dojo (dijit.layout.TabContainer).
// Load Websheet with parameters for adminHost, tm1Server, username and password
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/websheet/Workbook",
"dojo/_base/unload",
], function(Workbook, unload){
loadedWebsheet = new Workbook({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
title: "Active v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedWebsheet.destroy();
});
});
};
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Următorul exemplu încarcă un obiect foaie Web folosind un jeton de sesiune pentru logare.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/websheet/Workbook",
"dojo/_base/unload",
], function(Workbook, unload){
loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
title: "Active v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedWebsheet.destroy();
});
});
};

Încărcarea obiectelor CubeViewer cu biblioteca JavaScript
Folosiţi o combinaţie de JavaScript şi Dojo pentru a instanţia un obiect CubeViewer. După ce
obiectul este încărcat, îl puteţi apoi aloca ca şi copil al unui container de file Dojo sau alt
container pentru a-l afişa pe pagina dumneavoastră Web.
Încărcaţi un obiect CubeViewer folosind următorul format pentru a specifica proprietăţile
necesare şi funcţiile opţionale ce definesc obiectul.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Proprietăţile includ valori care specifică acreditările de logare şi obiectul CubeViewer pe care
vreţi să-l deschideţi.
Funcţiile pot include cod opţional pentru a vă notifica despre evenimente onLoad şi
onTitleDimensionElementChange pentru obiect.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi “Clasa CubeViewer a bibliotecii Cognos TM1 Web
JavaScript” la pagina 202.

Exemplu
Următorul exemplu arată o funcţie JavaScript care foloseşte o combinaţie de JavaScript şi
sintaxă Dojo pentru a încărca un obiect CubeViewer.
Codul pentru a instanţia obiectul trebuie să folosească sintaxa Dojo specifică şi cuvântul cheie
Dojo require. După ce obiectul este încărcat, funcţia îl alocă ca copil al unui obiect container
de file Dojo (dijit.layout.TabContainer).
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/cubeview/CubeViewer",
"dojo/_base/unload"
], function(CubeViewer, unload) {
loadedCubeview = new CubeViewer({
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adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
title: "Budget Input Detailed",
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedCubeview);
loadedCubeview.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedCubeview.destroy();
});
});
};

Următorul exemplu încarcă un obiect CubeViewer folosind un jeton de sesiune pentru logare.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/cubeview/CubeViewer",
"dojo/_base/unload"
], function(CubeViewer, unload) {
loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
title: "Budget Input Detailed",
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedCubeview);
loadedCubeview.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedCubeview.destroy();
});
});
};

Funcţii callback ale bibliotecii JavaScript
Puteţi defini o funcţie callback când instanţiaţi obiecte foaie Web şi CubeViewer. Funcţia
callback blochează modificările asupra dimensiunilor de titlu în obiectul asociat, pentru a
putea procesa evenimentul.
Obiectele foaie Web şi CubeViewer folosesc acelaşi format pentru definirea unei funcţii
callback. Adăugaţi funcţia callback direct în funcţia ce instanţiază obiectul TM1 Web. Codul
dumneavoastră pentru a trata evenimentul intră în această funcţie.

Format
Funcţia callback este definită cu următorul format:

Capitolul 12. API Cognos TM1 Web

191

onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
// Add your code here to handle the title change event
}

Când se detectează o modificare asupra unei dimensiuni de titlu, obiectul elementInfo este
transmis la funcţia callback. Conţinutul elementInfo este diferit pentru obiecte foaie Web şi
CubeViewer. Folosiţi aceste informaţii pentru a vedea ce titlu dimensiune s-a modificat.
Obiect elementInfo foaie Web:
sheetIndex
Tip: Întreg
Indexul bazat pe zero al foii ce conţine celula SUBNM care a fost
modificată.
rowIndex
Tip: Întreg
Indexul bazat pe zero al liniei ce conţine celula SUBNM care a fost
modificată.
columnIndex
Tip: Întreg
Indexul bazat pe zero al coloanei ce conţine celula SUBNM care a fost
modificată.
dimensiune
Tip: Şir
Numele dimensiunii.
element
Tip: Şir
Numele elementului.
elementIndex
Tip: Întreg
Indexul de bază unu al elementului dimensiune.
Obiect elementInfo CubeViewer:
dimensiune
Tip: Şir
Numele dimensiunii.
element
Tip: Şir
Numele elementului.
elementIndex
Tip: Întreg
Indexul de bază unu al elementului dimensiune.

Exemplu funcţie callback foaie Web
Următorul exemplu arată o funcţie callback care este definită în funcţia ce încarcă un obiect
foaie Web.

192

IBM Cognos TM1 Versiunea 10.2.2: Ghidul dezvoltatorului

function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/websheet/Workbook",
"dojo/_base/unload",
], function(Workbook, unload){
loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
title: "Active v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedWebsheet.destroy();
});
});
};

Exemplu funcţie callback CubeViewer
Următorul exemplu arată o funcţie callback care este definită în funcţia ce încarcă un obiect
CubeViewer.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/cubeview/CubeViewer",
"dojo/_base/unload"
], function(CubeViewer, unload) {
loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
title: "Budget Input Detailed",
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedCubeview);
loadedCubeview.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedCubeview.destroy();
});
});
};

Cod eşantion bibliotecă JavaScript pentru proprietăţi şi metode
După ce încărcaţi obiectele foaie Web şi CubeViewer cu biblioteca Cognos TM1 Web
JavaScript, le puteţi aplica apoi proprietăţile disponibile şi metodele folosind o abordare
orientată pe obiecte.
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Următoarele eşantioane de cod arată cum se aplică diferite proprietăţi şi metode.
obiect foaie Web
v Reconstruirea formularelor active într-o foaie Web
v Recalcularea unei foi Web
obiect CubeViewer
v Activarea/Dezactivarea modului de recalculare automată
v
v
v
v

Activarea/Dezactivarea barei de titlu dimensiune
Resetarea unui obiect CubeViewer la vizualizarea sa originală
Salvarea unei vizualizări
Setarea modului de afişare şi a tipului de diagramă

Obiecte foaie Web şi CubeViewer
v Închiderea unui obiect foaie Web sau CubeViewer
v Delogare

Exemplu
<script type="text/javascript">
// Use this function to access the current TM1 Web object
function getActiveWidget() {
return dijit.byId("tabContainer").selectedChildWidget;
};
// Rebuild the active form in a Websheet
// ---------------------function rebuildActiveForms() {
loadedWebsheet.rebuildActiveForms().then(
function() {
console.debug("Active form rebuild completed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Recalculate a Websheet
// ---------------------function recalculate() {
getActiveWidget().recalculate().then(
function() {
console.debug("Recalculate completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Set the AutoRecalcMode for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleAutoRecalcMode(enabled) {
loadedCubeview.set("automaticRecalculation", enabled).then(
function() {
var message = enabled ?
"Enabling auto recalc completed successfully." :
"Disabling auto recalc completed successfully.";
console.debug(message);
},
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function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Turn on/off the dimension title bar for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleDimensionBar(visible) {
loadedCubeview.set("dimensionBarVisible", visible);
};
// Reset a CubeViewer object to it’s original view
// ---------------------function resetView() {
loadedCubeview.reset().then(
function() {
console.debug("View reset completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Save a view for a CubeViewer object
// ---------------------function saveView() {
loadedCubeview.save().then(
function() {
console.debug("Saving view completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Close a Websheet or CubeViewer object
// ---------------------function close() {
var widget = getActiveWidget();
dijit.byId("tabContainer").removeChild(widget);
widget.destroy();
};
// Set the display mode for a CubeViewer object
// Valid values include Grid, Chart, GridAndChart
// ---------------------function setDisplayMode() {
require(["tm1web/cubeview/DisplayMode"], function(DisplayMode) {
loadedCubeview.set("displayMode", DisplayMode.Grid).then(
function() {
console.debug("Display mode change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
// Set the chart type for a CubeViewer object
// ---------------------function setChartType() {
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require(["tm1web/cubeview/ChartType"], function(ChartType) {
loadedCubeview.set("chartType", ChartType.Pie).then(
function() {
console.debug("Chart type change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
// Logout from the session associated with the specified TM1 Web object
// ---------------------function logout() {
getActiveWidget().logout().then(
function() {
console.debug("Session destroyed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
</script>

Clasa Workbook a bibliotecii Cognos TM1 Web JavaScript
Clasa Workbook reprezintă un obiect Cognos TM1 Web foaie Web.
Obiectele Workbook extind obiectul widget Dojo (dijit._WidgetBase) şi pot fi alocate ca
obiect copil al unui container de file Dojo (dijit.layout.TabContainer) sau alt container.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi Documentaţie Dojo (http://dojotoolkit.org/
documentation/).
În plus faţă de metodele şi proprietăţile disponibile ale obiectului widget Dojo, obiectele
Workbook au şi proprietăţi asociate TM1 şi metode pe care le puteţi accesa programat.
Obiectele Workbook sunt încărcate asincron şi trebuie să se termine de încărcat înainte ca
codul dumneavoastră să poată interacţiona cu obiectele.

Format
Încărcaţi un obiect Workbook folosind următorul format pentru a specifica proprietăţile
necesare şi funcţiile opţionale ce definesc obiectul.
new Workbook({properties ..., functions ...});
Proprietăţi
Proprietăţile includ următoarele valori ce definesc obiectul foaie Web.
v adminHost
v tm1Server
v username
v
v
v
v
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camPassport
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Notă: Puteţi furniza acreditări de logare fie ca jeton de sesiune, fie incluzând valori
separate pentru gazda administrativă TM1, serverul TM1, numele de utilizator,
parola sau camPassport.
Funcţii
Funcţiile pot include următorul cod opţional:
v Folosiţi funcţia onLoad pentru a putea fi notificat când obiectul este încărcat şi
gata de interacţiune.
v Folosiţi declaraţia onTitleDimensionElementChange pentru a putea procesa
evenimentul când un utilizator modifică un titlu de dimensiune în obiectul asociat.

Exemplu
Următorul exemplu arată o funcţie JavaScript care foloseşte o combinaţie de JavaScript şi
sintaxă Dojo pentru a încărca un obiect foaie Web.
Acreditările de logare sunt furnizate folosind un jeton de sesiune.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/websheet/Workbook",
"dojo/_base/unload",
], function(Workbook, unload){
loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
title: "Active v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedWebsheet.destroy();
});
});
};

Proprietăţi Workbook
Această clasă Workbook are următoarele proprietăţi.
Când instanţiaţi un CubeViewer sau Workbook, următoarele proprietăţi sunt comune între
cele două obiecte.
sessionToken
Tip: Şir
Specifică sesiunea TM1 Web de folosit pentru acest obiect. Nu folosiţi această
proprietate cu proprietăţile pentru adminHost, tm1Server, username, password
şi camPassport. Dacă această proprietate nu este specificată şi nu se furnizează
acreditări suplimentare, utilizatorul este promptat cu un dialog de logare în timpul
pornirii.
adminHost
Tip: Şir
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Implicit: localhost
Gazda administrativă de folosit când se încarcă obiectul. Nu folosiţi această
proprietate cu proprietatea sessionToken.
tm1Server
Tip: Şir
Serverul TM1 de folosit când se încarcă obiectul. Nu folosiţi această proprietate cu
proprietatea sessionToken. Dacă nu se specifică şi nu se furnizează sessionToken,
utilizatorul este promptat cu un dialog de logare în timpul pornirii.
username
Tip: Şir
Numele de utilizator de folosit când se încarcă obiectul. Nu folosiţi această
proprietate cu proprietăţile sessionToken sau camPassport. Dacă nu se specifică
şi nu se furnizează sessionToken sau camPassport, utilizatorul este promptat cu
un dialog de logare în timpul pornirii.
password
Tip: Şir
Parola de folosit când se încarcă obiectul. Dacă nu se specifică şi nu se furnizează
sessionToken, utilizatorul este promptat cu un dialog de logare în timpul pornirii.
camPassport
Tip: Şir
Paşaportul de autentificare Cognos BI (paşaport CAM) de folosit când încărcaţi un
obiect. Nu folosiţi această proprietate cu username sau sessionToken.
Proprietatea următoare este doar pentru instanţierea Workbook.
path

Tip: Şir
Calea din arborele folderului de aplicaţie a serverului TM1 pentru registrul de lucru
de încărcat.
De exemplu: "Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input"

Obţinerea proprietăţilor
Toate proprietăţile care primesc o valoare sunt apelate cu următorul format:
get("property_Name").
De exemplu: get("sandboxes");
sandboxes
Extrage toate sandbox-urile disponibile.
Returnează dojo._base.Deferred.promise ca promisiune care este rezolvată când
sunt extrase sandbox-urile. Când promisiunea este rezolvată, se transmite o Matrice
de obiecte ce reprezintă sandbox-urile disponibile la orice retroapel înregistrat cu
promisiunea.
Fiecare obiect foloseşte următorul format:
v name: (Şir) - Numele sandbox-ului.
v active: (Boolean) - Adevărat dacă acest sandbox este sandbox-ul activ pentru
obiect, altfel fals.
v baseSandbox: (Boolean) - Adevărat dacă acest sandbox este sandbox-ul de bază,
altfel fals.
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v defaultSandbox: (Boolean) - Adevărat dacă acest sandbox este sandbox-ul
implicit, altfel fals.

Setarea proprietăţilor
Toate proprietăţile care setează o valoare sunt apelate cu următorul format:
set("property_Name", value)
De exemplu: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Setează sandbox-ul specificat ca activ.
Parametru: (Şir) sandbox. Numele sandbox-ului de setat ca activ.
Returnează: dojo._base.Deferred.promise ca promisiune care este rezolvată când
este setat sandbox-ul activ.
titleDimensionElement
Setează elementul pentru dimensiunea titlului.
Parametru: (Obiect) element Un obiect care reprezintă elementele de dimensiune titlu
de setat. Obiectul foloseşte următorul format:
sheetIndex
Tip: Întreg
Indexul bazat pe zero al foii ce conţine celula SUBNM al cărei element
dimensiune vreţi să-l modificaţi.
rowIndex
Tip: Întreg
Indexul bazat pe zero al liniei ce conţine celula SUBNM al cărei element
dimensiune vreţi să-l modificaţi.
columnIndex
Tip: Întreg
Indexul bazat pe zero al coloanei ce conţine celula SUBNM al cărei element
dimensiune vreţi să-l modificaţi.
element
Tip: Şir
Numele elementului. Nu folosiţi cu elementIndex.
elementIndex
Tip: Întreg
Indexul de bază unu al elementului dimensiune de setat. Nu folosiţi cu
element.
Returnează: dojo._base.Deferred.promise ca promisiune care este rezolvată când
se setează elementul de dimensiune titlu. Tuturor callback-urilor care sunt
înregistrate cu promisiunea le este transmis un obiect care se potriveşte formatului
elementului care este transmis în această metodă. Valoarea null este transmisă dacă
elementul nu a fost modificat.
titleDimensionElements
Setează mai multe elemente de dimensiune titlu.
Parametru: (Obiect[]) elements O matrice de elemente de dimensiune titlu de setat.
Fiecare obiect foloseşte următorul format:
Capitolul 12. API Cognos TM1 Web

199

sheetIndex
Tip: Întreg
Indexul bazat pe zero al foii ce conţine celula SUBNM pentru elementul
dimensiune pe care vreţi să-l modificaţi. Opţional când se foloseşte cu
dimension, dar necesar pentru rowIndex şi columnIndex.
rowIndex
Tip: Întreg
Indexul bazat pe zero al liniei ce conţine celula SUBNM pentru elementul
dimensiune pe care vreţi să-l modificaţi. Nu folosiţi acest parametru cu
parametrul dimension.
columnIndex
Tip: Întreg
Indexul bazat pe zero al coloanei ce conţine celula SUBNM pentru
elementul dimensiune pe care vreţi să-l modificaţi. Nu folosiţi acest
parametru cu parametrul dimension.
dimensiune
Tip: Şir
Numele dimensiunii. Nu folosiţi acest parametru cu rowIndex şi
columnIndex.
element
Tip: Şir
Numele elementului. Nu folosiţi cu elementIndex.
elementIndex
Tip: Întreg
Indexul de bază unu al elementului dimensiune de setat. Nu folosiţi cu
element.
Returnează: dojo._base.Deferred.promise ca promisiune care este rezolvată când
se setează elementele de dimensiune titlu. Tuturor callback-urilor care sunt
înregistrate cu promisiunea le este transmisă o matrice de obiecte care se potriveşte
formatului obiectelor element care au fost transmise în această metodă pentru
elementele care sunt setate cu succes.

Metode Workbook
Clasa Workbook are următoarele metode.
startup
Începe secvenţa de pornire pentru acest obiect. Apelaţi această funcţie după ce
obiectul este adăugat la document. Metoda onLoad este rulată după ce se finalizează
secvenţa de pornire.
Se aplică la ambele obiecte: CubeViewer şi Workbook (registru de lucru).
Sintaxă: startup()
Exemplu:
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();

onLoad
Runlează când obiectul se termină de încărcat.
copy
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Copiază celulele selectate în clipboard în cazul în care există o selecţie.
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paste

Lipeşte conţinutul din clipboard în zona selectată curent în cazul în care există o
selecţie.

commitActiveSandbox
Comite datele modificate din sandbox-ul activ către sandbox-ul de bază.
Returnează dojo._base.Deferred.promise. O promisiune care este rezolvată când
se finalizează încercarea de comitere sandbox. Tuturor callback-urilor care sunt
înregistrate cu promisiunea le este transmis un boolean cu valoarea adevărat, dacă a
avut succes comiterea sandbox sau valoarea fals dacă nu a avut succes comiterea.
destroy
Distruge acest obiect şi îl pregăteşte pentru colectarea gunoiului.
Vedeţi documentaţia Dojo pentru dijit._WidgetBase#destroy.
rebuildActiveForms
Reconstruieşte formularele active în workbook.
Returnează dojo._base.Deferred.promise ca promisiune care este rezolvată când
sunt reconstruite formulare active.
undo

Realizează o acţiune de anulare a acţiunii.
Returnează dojo._base.Deferred.promise ca promisiune care este rezolvată când
se finalizează anularea acţiunii.

redo

Realizează o acţiune de refacere a acţiunii.
Returnează dojo._base.Deferred.promise) a promisiune care este rezolvată când
se finalizează refacerea acţiunii.

logout Distruge sesiunea TM1 Web care este asociată cu sessionToken al acestui obiect.
Returnează dojo._base.Deferred.promise ca promisiune care este rezolvată când
se finalizează delogarea.
onTitleDimensionElementChange
Executat când se modifică un element de dimensiune titlu. Poate fi suprascris în
timpul construcţiei obiectului sau ataşat la el folosind modulul dojo/aspect.
Sintaxă: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Parametri: Obiectul elementInfo care foloseşte următorul format.
sheetIndex
Tip: Întreg
Indexul bazat pe zero al foii ce conţine celula SUBNM care a fost
modificată.
rowIndex
Tip: Întreg
Indexul bazat pe zero al liniei ce conţine celula SUBNM care a fost
modificată.
columnIndex
Tip: Întreg
Indexul bazat pe zero al coloanei ce conţine celula SUBNM care a fost
modificată.
dimensiune
Tip: Şir
Numele dimensiunii.
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element
Tip: Şir
Numele elementului.
elementIndex
Tip: Întreg
Indexul de bază unu al elementului dimensiune.

Clasa CubeViewer a bibliotecii Cognos TM1 Web JavaScript
Clasa CubeViewer reprezintă un obiect Cognos TM1 Web CubeViewer.
Obiectele CubeViewer extind obiectul widget Dojo (dijit._WidgetBase) şi pot fi alocate ca
obiect copil al unui container de file Dojo (dijit.layout.TabContainer) sau alt container.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi Documentaţie Dojo (http://dojotoolkit.org/
documentation/).
În plus faţă de metodele şi proprietăţile disponibile ale obiectului widget Dojo, obiectele
CubeViewer au şi proprietăţi asociate TM1 şi metode pe care le puteţi accesa programat.
Obiectele CubeViewer sunt încărcate asincron şi trebuie să se termine de încărcat înainte ca
codul dumneavoastră să poată interacţiona cu obiectele.

Format
Încărcaţi un obiect CubeViewer folosind următorul format pentru a specifica proprietăţile
necesare şi funcţiile opţionale ce definesc obiectul.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Proprietăţi
Proprietăţile includ următoarele valori ce definesc obiectul CubeViewer.
v
v
v
v
v
v

adminHost
tm1Server
username
password
camPassport
sessionToken

v view
v cube
v isPublic
Notă: Puteţi furniza acreditări de logare fie ca jeton de sesiune, fie incluzând valori
separate pentru gazda administrativă TM1, serverul TM1, numele de utilizator,
parola sau camPassport.
Funcţii
Funcţiile pot include următorul cod opţional:
v Folosiţi funcţia onLoad pentru a putea fi notificat când obiectul este încărcat şi
gata de interacţiune.
v Folosiţi declaraţia onTitleDimensionElementChange pentru a putea procesa
evenimentul când un utilizator modifică un titlu de dimensiune în obiectul asociat.
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Exemplu
Următorul exemplu arată o funcţie JavaScript care foloseşte o combinaţie de JavaScript şi
sintaxă Dojo pentru a încărca un obiect CubeViewer.
Acreditările de logare sunt furnizate folosind un jeton de sesiune.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/cubeview/CubeViewer",
"dojo/_base/unload"
], function(CubeViewer, unload) {
loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
title: "Budget Input Detailed",
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedCubeview);
loadedCubeview.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedCubeview.destroy();
});
});
};

Proprietăţi CubeViewer
Clasa CubeViewer are următoarele proprietăţi.
Când instanţiaţi un obiect CubeViewer sau Workbook, următoarele proprietăţi sunt comune
între cele două tipuri de obiecte:
sessionToken
Tip: Şir
Specifică sesiunea TM1 Web de folosit pentru acest obiect. Nu folosiţi această
proprietate cu proprietăţile pentru adminHost, tm1Server, username, password
şi camPassport. Dacă această proprietate nu este specificată şi nu se furnizează
acreditări suplimentare, utilizatorul este promptat cu un dialog de logare în timpul
pornirii.
adminHost
Tip: Şir
Implicit: localhost
Gazda administrativă de folosit când se încarcă obiectul. Nu folosiţi această
proprietate cu proprietatea sessionToken.
tm1Server
Tip: Şir
Serverul TM1 de folosit când se încarcă obiectul. Nu folosiţi această proprietate cu
proprietatea sessionToken. Dacă nu se specifică şi nu se furnizează sessionToken,
utilizatorul este promptat cu un dialog de logare în timpul pornirii.
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username
Tip: Şir
Numele de utilizator de folosit când se încarcă obiectul. Nu folosiţi această
proprietate cu proprietăţile sessionToken sau camPassport. Dacă nu se specifică
şi nu se furnizează sessionToken sau camPassport, utilizatorul este promptat cu
un dialog de logare în timpul pornirii.
password
Tip: Şir
Parola de folosit când se încarcă obiectul. Dacă nu se specifică şi nu se furnizează
sessionToken, utilizatorul este promptat cu un dialog de logare în timpul pornirii.
camPassport
Tip: Şir
Paşaportul de autentificare Cognos BI (paşaport CAM) de folosit când încărcaţi un
obiect. Nu folosiţi această proprietate cu username sau sessionToken.
Următoarele proprietăţi sunt folosite când instanţiaţi un obiect CubeViewer:
view

Tip: Şir
Numele vizualizării cub de încărcat.

cub

Tip: Şir
Numele cubului ce conţine vizualizarea pe care vreţi s-o încărcaţi.

isPublic
Tip: Boolean
Implicit: true
Tipul de acces al vizualizării cub de încărcat.
Valoarea true indică faptul că vreţi să încărcaţi o vizualizare cub publică.
Valoarea false indică faptul că vreţi să încărcaţi o vizualizare cub privată.

Obţinerea proprietăţilor
Toate proprietăţile care primesc o valoare sunt apelate cu următorul format:
get("property_Name").
De exemplu: get("sandboxes");
sandboxes
Extrage toate sandbox-urile disponibile.
Returnează dojo._base.Deferred.promise ca promisiune care este rezolvată când
sunt extrase sandbox-urile. Când promisiunea este rezolvată, se transmite o Matrice
de obiecte ce reprezintă sandbox-urile disponibile la orice retroapel înregistrat cu
promisiunea.
Fiecare obiect foloseşte următorul format:
v name: (Şir) - Numele sandbox-ului.
v active: (Boolean) - Adevărat dacă acest sandbox este sandbox-ul activ pentru
obiect, altfel fals.
v baseSandbox: (Boolean) - Adevărat dacă acest sandbox este sandbox-ul de bază,
altfel fals.
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v defaultSandbox: (Boolean) - Adevărat dacă acest sandbox este sandbox-ul
implicit, altfel fals.

Setarea proprietăţilor
Toate proprietăţile care setează o valoare sunt apelate cu următorul format:
set("property_Name", value)
De exemplu: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Setează sandbox-ul specificat ca activ.
Parametru: (Şir) sandbox. Numele sandbox-ului de setat ca activ.
Returnează: dojo._base.Deferred.promise ca promisiune care este rezolvată când
este setat sandbox-ul activ.
Următoarele metode se aplică numai obiectelor CubeViewer.
dimensionBarVisible
Setează vizibilitatea pentru o bară de dimensiuni.
Parametri: Boolean.
v True activează afişarea barei de dimensiuni.
v False dezactivează afişarea barei de dimensiuni.
automaticRecalculation
Setează recalcularea automată pe activat sau dezactivat.
Parametri: Boolean.
v True activează recalcularea automată.
v False dezactivează recalcularea automată.
Returnează: dojo._base.Deferred.promise. O promisiune care este rezolvată când
recalcularea automată este activată sau dezactivată.
displayMode
Setează modul de afişare al obiectului CubeViewer.
Parametri: tm1web.cubeview.DisplayMode. Modul de afişare de setat.
Returnează: dojo._base.Deferred.promise. O promisiune care este rezolvată când
se setează modul de afişare.
chartType
Setează tipul de diagramă al obiectului CubeViewer.
Parametri: tm1web.cubeview.ChartType. Tipul de diagramă de setat.
Returnează: dojo._base.Deferred.promise. O promisiune care este rezolvată când
se setează tipul diagramei.
titleDimensionElement
Setează elementul pentru dimensiunea titlului.
Parametru: obiect element. Elementul de dimensiune titlu de setat. Acest obiect
foloseşte următorul format:
dimensiune
Şir
Numele dimensiunii.
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element
Şir
Numele elementului. Nu folosiţi acest parametru cu elementIndex.
elementIndex
Întreg
Indexul de bază unu al elementului dimensiune de setat. Nu folosiţi acest
parametru cu parametrul element.
Returnează: dojo._base.Deferred.promise. O promisiune care este rezolvată când
se setează elementul de dimensiune titlu. Tuturor callback-urilor care sunt
înregistrate cu promisiunea le este transmis un obiect care se potriveşte formatului
elementului care a fost transmis în această metodă. Valoarea null este transmisă dacă
elementul nu a fost modificat.
titleDimensionElements
Setează mai multe elemente de dimensiune titlu.
Parametru: elemente object[]. O matrice a elementelor de dimensiune titlu de setat.
Fiecare obiect foloseşte următorul format:
dimensiune
Şir
Numele dimensiunii.
element
Şir
Numele elementului. Nu folosiţi acest parametru cu elementIndex.
elementIndex
Întreg
Indexul de bază unu al elementului dimensiune de setat. Nu folosiţi acest
parametru cu parametrul element.
Returnează dojo._base.Deferred.promise. O promisiune care este rezolvată când
se setează elementele de dimensiune titlu. Tuturor callback-urilor care sunt
înregistrate cu promisiunea le este transmisă o matrice de obiecte care se potrivesc
formatului obiectelor element care au fost transmise în această metodă. Matricea
transmisă raportează înapoi despre elementele care sunt setate cu succes.

Metode CubeViewer
Clasa CubeViewer are următoarele metode.
pornire
Începe secvenţa de pornire pentru acest obiect. Apelaţi această funcţie după ce
obiectul este adăugat la document. Metoda onLoad este rulată după ce se finalizează
secvenţa de pornire.
Se aplică la ambele obiecte: CubeViewer şi Workbook (registru de lucru).
Sintaxă: startup()
Exemplu:
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedCubeViewer);
loadedCubeViewer.startup();

onLoad
Runlează când obiectul se termină de încărcat.
copy
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paste

Lipeşte conţinutul din clipboard în zona selectată curent în cazul în care există o
selecţie.

commitActiveSandbox
Comite datele modificate din sandbox-ul activ către sandbox-ul de bază.
Returnează dojo._base.Deferred.promise. O promisiune care este rezolvată când
se finalizează încercarea de comitere sandbox. Tuturor callback-urilor care sunt
înregistrate cu promisiunea le este transmis un boolean cu valoarea adevărat dacă a
avut succes comiterea sandbox. Valoarea fals este transmisă dacă nu a avut succes
comiterea.
destroy
Distruge acest obiect şi îl pregăteşte pentru colectarea gunoiului.
Vedeţi documentaţia Dojo pentru dijit._WidgetBase#destroy.
save
Salvează dispunerea vizualizării cub şi suprascrie dispunerea existentă.
Returnează: dojo._base.Deferred.promise. O promisiune care este rezolvată când
este salvată vizualizarea cub.
reset
Resetează vizualizarea cub la starea sa salvată originală.
Returnează: dojo._base.Deferred.promise. O promisiune care este rezolvată când
se resetează vizualizarea cub.
undo

Realizează o acţiune de anulare a acţiunii.
Returnează dojo._base.Deferred.promise ca promisiune care este rezolvată când
se finalizează anularea acţiunii.

redo

Realizează o acţiune de refacere a acţiunii.
Returnează dojo._base.Deferred.promise) a promisiune care este rezolvată când
se finalizează refacerea acţiunii.

logout Distruge sesiunea TM1 Web care este asociată cu sessionToken al acestui obiect.
Returnează dojo._base.Deferred.promise ca promisiune care este rezolvată când
se finalizează delogarea.
onTitleDimensionElementChange
Executat când se modifică un element de dimensiune titlu. Poate fi suprascris în
timpul construcţiei obiectului sau ataşat la el folosind modulul dojo/aspect.
Sintaxă: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Parametru: elementInfo object. Acest obiect foloseşte următorul format:
dimensiune
Şir
Numele dimensiunii care a fost modificată.
element
Şir
Numele elementului care a fost modificat.
elementIndex
Întreg
Indexul de bază unu al elementului dimensiune care a fost modificat.
Capitolul 12. API Cognos TM1 Web
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Anexa A. Funcţiile Microsoft Excel suportate - TM1 Web
IBM Cognos TM1 Web suportă multe funcţii foaie de lucru Excel.

Funcţiile suportate
Această anexă afişează funcţiile Excel suportate după categorie şi în ordine alfabetică, şi
descrie diferenţele de performanţă între funcţiile Excel şi funcţiile Web TM1 .

Funcţiile pentru dată şi oră
Următorul tabel afişează funcţiile pentru dată şi oră.
Funcţie

Descriere

DATE

Returnează numărul de serie al unei anumite date.

DATEVALUE

Face conversia unei date în format text la un număr de serie.

DAY

Face conversia unui număr de serie la o zi din lună.

DAYS360

Calculează numărul de zile dintre două date pe baza unui an de 360 de zile.

HOUR

Face conversia unui număr de serie la o oră.

MINUTE

Face conversia unui număr de serie la un minut.

MONTH

Face conversia unui număr de serie la o lună.

NOW

Returnează numărul de serie al datei curente.

SECOND

Face conversia unui număr de serie la o secundă.

TIME

Returnează numărul de serie al unei anumite ore.

TIMEVALUE

Face conversia unei ore în format text la un număr de serie.

TODAY

Returnează numărul de serie al datei de astăzi.

WEEKDAY

Face conversia unui număr de serie la o zi din săptămână.

YEAR

Face conversia unui număr de serie la un an.
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Funcţiile financiare
Următorul tabel afişează funcţiile financiare.
Funcţie

Descriere

DB

Returnează amortizarea unui activ pentru o perioadă specificată folosind
metoda balanţei fixe-în scădere.

DDB

Returnează amortizarea unui activ pentru o perioadă specificată folosind
metoda balanţei dublu-în scădere sau altă metodă specificată.

FV

Returnează viitoarea valoare a unei investiţii.

IPMT

Returnează plata dobânzii pentru o investiţie într-o perioadă dată.

IRR

Returnează rata internă de returnare pentru o serie de fluxuri de cash.

ISPMT

Calculează dobânda plătită în timpul unei perioade specifice de investiţie.

MIRR

Returnează rata internă de returnare când fluxuri de cash pozitive şi negative
sunt finanţate la rate diferite.

NPER

Returnează numărul de perioade blocate pentru o investiţie.

NPV

Returnează valoarea netă actuală a unei investiţii pe baza unei serii de fluxuri
de cash şi a unei rate de discount.

PMT

Returnează plata periodică pentru o anuitate.

PPMT

Returnează plata pentru principal pentru o investiţie pe o perioadă dată.

PV

Returnează valoarea prezentă a unei investiţii.

RATE

Returnează rata dobânzii per perioadă a unei o anuităţi.

SLN

Returnează amortizarea în linie dreaptă a unui activ pentru o perioadă.

SYD

Returnează amortizarea unui activ în cifrele sumei anilor pentru o perioadă
specificată.

Funcţiile de informaţii
Tabelul următor prezintă funcţiile de informaţii care sunt suportate în TM1 Web.
Funcţie

Descriere

CELL

Returnează informaţii despre formatarea, locaţia sau conţinutul unei celule.
Suportul pentru funcţia Cell este limitat la următoarele info_type-uri:
address, col, row, protect, contents, type.

ISERR
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Returnează TRUE dacă valoarea este o valoare de eroare cu excepţia #N/A.
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Funcţie

Descriere

ISERROR

Returnează TRUE dacă valoarea este o valoare de eroare.

ISNA

Returnează TRUE dacă valoarea este valoarea de eroare #N/A.

NA

Returnează valoarea de eroare #N/A.

Funcţiile logice
Următorul tabel afişează funcţiile logice.
Funcţie

Descriere

AND

Returnează TRUE dacă toate argumentele sale sunt TRUE.

FALSE

Returnează valoarea logică FALSE.

IF

Specifică un test logic de realizat.

NOT

Inversează logica argumentului său.

OR

Returnează TRUE dacă oricare din argumentele sale este TRUE.

TRUE

Returnează valoarea logică TRUE.

Funcţiile de căutare şi referinţă
Următorul tabel afişează funcţiile de căutare şi referinţă.
Notă: Anumite funcţii precum LOOKUP şi ROWS pot accepta două matrice bidimensionale
ca argumente. TM1 Web nu suportă două matrice dimensionale. În funcţie de organizarea
datelor şi cerinţe, aceste funcţii pot obţine în continuare valori corecte, de exemplu când
datele de extras se află în porţiunea iniţială a matricei. Pentru a asigura valorile corecte atunci
când se lucrează cu aceste funcţii în TM1 Web, este posibil să aveţi nevoie să reorganizaţi
datele de intrare în funcţii repetate folosind matrice cu o singură dimensiune sau este posibil
să aveţi nevoie să utilizaţi referinţe celulă directe.
Funcţie

Descriere

ADDRESS

Returnează o referinţă în mod text la o singură celulă din foaia de lucru.

CHOOSE

Alege o valoare dintr-o listă de valori.

COLUMN

Returnează numărul coloanei unei referinţe.

COLUMNS

Returnează numărul de coloane dintr-o referinţă.

HLOOKUP

Caută pe prima linie a matricei şi returnează valoarea celulei indicate.

HYPERLINK

Creează o scurtătură sau un salt care deschide un document stocat pe un
server de reţea, într-o reţea internă sau pe Internet.
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Funcţie

Descriere

INDEX

Foloseşte un index pentru a alege o valoare dintr-o referinţă sau o matrice.

LOOKUP

Caută valori într-un vector sau o matrice.

OFFSET

Returnează un offset de referinţă faţă de o referinţă dată.

ROW

Returnează numărul liniei unei referinţe.

ROWS

Returnează numărul de linii dintr-o referinţă.

VLOOKUP

Caută în prima coloană a unei matrice şi se deplasează pe rânduri pentru a
returna valoarea celulei.

Funcţiile matematice şi trigonometrice
Următorul tabel afişează funcţiile matematice şi trigonometrice.
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Funcţie

Descriere

ABS

Returnează valoarea absolută a unui număr.

ACOS

Returnează arccosinus pentru un număr.

ACOSH

Returnează inversul cosinusului hiperbolic al unui număr.

ASIN

Returnează arcsinus pentru un număr.

ASINH

Returnează inversul sinusului hiperbolic al unui număr.

ATAN

Returnează arctangenta unui număr.

ATAN2

Returnează arctangenta din coordonatele x şi y.

ATANH

Returnează inversul tangentei hiperbolice al unui număr.

CEILING

Rotunjeşte un număr până la cel mai apropiat număr întreg sau până la cel
mai apropiat multiplu de semnificaţie.

COMBIN

Returnează numărul de combinări pentru un număr dat de obiecte.

COS

Returnează cosinusul unui număr.

COSH

Returnează cosinusul hiperbolic al unui număr.

DEGREES

Face conversia din radiani în grade.

EVEN

Rotunjeşte un număr până la cel mai apropiat număr întreg par.

EXP

Returnează e ridicat la puterea unui număr dat.
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Funcţie

Descriere

FACT

Returnează factorialul unui număr.

FLOOR

Rotunjeşte un număr în jos, către zero.

INT

Rotunjeşte un număr în jos până la cel mai apropiat număr întreg.

LN

Returnează logaritmul natural al unui număr.

LOG

Returnează logaritmul unui număr într-o bază specificată.

LOG10

Returnează logaritmul în baza 10 al unui număr.

MOD

Returnează restul împărţirii.

ODD

Rotunjeşte un număr în sus până la cel mai apropiat număr întreg impar.

PI

Returnează valoarea lui pi.

POWER

Returnează rezultatul unui număr ridicat la o putere.

PRODUCT

Înmulţeşte argumentele sale.

RADIANS

Face conversia din grade în radiani.

RAND

Returnează un număr aleatoriu între 0 şi 1.

ROMAN

Converteşte un număr arab la unul roman, în format text.

ROUND

Rotunjeşte un număr la un număr specificat de cifre.

ROUNDDOWN

Rotunjeşte un număr în jos, către zero.

ROUNDUP

Rotunjeşte un număr în sus, departe de zero.

SIGN

Returnează semnul unui număr.

SIN

Returnează sinusul unui unghi dat.

SINH

Returnează sinusul hiperbolic al unui număr.

SQRT

Returnează o rădăcină pătrată pozitivă.

SUM

Adună argumentele.

SUMIF

Adună celulele specificate printr-un criteriu dat.

TAN

Returnează tangenta unui număr.

TANH

Returnează tangenta hiperbolică a unui număr.
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Funcţii pentru text şi date
Următorul tabel afişează funcţiile pentru text şi date.
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Funcţie

Descriere

CHAR

Returnează caracterul specificat prin cod.

CLEAN

Înlătură toate caracterele netipăribile din text.

CODE

Returnează un cod numeric pentru primul caracter dintr-un şir text.

CONCATENATE

Uneşte mai multe articole de text într-unul singur.

DOLLAR

Converteşte un număr la text, folosind formatul $ (dollar) pentru monedă.

EXACT

Verifică dacă două valori de tip text sunt identice.

FIND

Găseşte un text în altul (sensibil la majuscule).

FIXED

Formatează un număr ca text cu un număr fix de zecimale.

LEFT

Returnează caracterele cele mai din stânga dintr-un text.

LEN

Returnează numărul de caractere dintr-un şir text.

LOWER

Converteşte textul la litere mici.

MID

Returnează un anumit număr de caractere dintr-un şir text începând cu
poziţia specificată.

PROPER

Transformă prima literă a fiecărui cuvânt dintr-un text în literă mare.

REPLACE

Înlocuieşte caractere în text.

REPT

Repetă textul de un anumit număr de ori.

RIGHT

Returnează caracterele cele mai din dreapta dintr-un text.

SEARCH

Găseşte un text în altul (nu este sensibil la majuscule).

SUBSTITUTE

Înlocuieşte un text vechi cu unul nou într-un şir text.

T

Converteşte argumentele la text.

TEXT

Formatează un număr şi îl converteşte la text.

TRIM

Înlătură spaţii din text.

UPPER

Converteşte textul la litere mari.

VALUE

Converteşte un text dat ca argument la un număr.
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Funcţii statistice
Următorul tabel afişează funcţiile statistice.
Funcţie

Descriere

AVEDEV

Returnează media deviaţiilor absolute ale punctelor de date de la media
lor.

AVERAGE

Returnează media argumentelor sale.

AVERAGEA

Returnează media argumentelor sale, inclusiv pentru numere, text şi
valori logice.

BINOMDIST

Returnează probabilitatea distribuţiei termenilor binomiali individuali.

CONFIDENCE

Returnează intervalul de încredere pentru a medie de populaţie.

CORREL

Returnează coeficientul de corelare dintre două seturi de date.

COUNT

Numără câte numere sunt în lista de argumente.

COUNTA

Numără câte valori sunt în lista de argumente.

COUNTIF

Numără câte celule nevide dintr-un interval îndeplinesc criteriul dat.

COVAR

Returnează covarianţa, media produselor deviaţiilor pereche.

DEVSQ

Returnează suma pătratelor deviaţiilor.

EXPONDIST

Returnează distribuţia exponenţială.

FISHER

Returnează transformarea Fisher.

FISHERINV

Returnează inversul transformării Fisher.

FORECAST

Returnează o valoare dintr-un trend liniar.

GEOMEAN

Returnează media geometrică.

GROWTH

Returnează valori dintr-un trend exponenţial.

HARMEAN

Returnează media armonică.

INTERCEPT

Returnează interceptarea liniei de regresie liniare.

KURT

Returnează excesul dintr-un set de date.

LARGE

Returnează a k-a cea mai mare valoare dintr-un set de date.

LINEST

Returnează parametrii unui trend liniar.

LOGEST

Returnează parametrii unui trend exponenţial.
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Funcţie

Descriere

MAX

Returnează valoarea maximă dintr-o listă de argumente.

MATCH

Returnează poziţia relativă a unui articol dintr-o matrice care se potriveşte
cu valoarea specificată, într-o ordine specificată.

MAXA

Returnează valoarea maximă dintr-o listă de argumente, inclusiv numere,
text şi valori logice.

MEDIAN

Returnează numărul median dintre două numere.

MIN

Returnează valoarea minimă dintr-o listă de argumente.

MINA

Returnează valoarea minimă dintr-o listă de argumente, inclusiv numere,
text şi valori logice.

NEGBINOMDIST

Returnează distribuţia binomială negativă, probabilitatea apariţiei a
Number_f eşecuri înainte de Number_s-th succese, cu probabilitatea
Probability_f de succes.

MODE

Returnează valoarea cea mai des întâlnită dintr-un set de date.

NORMDIST

Returnează distribuţia cumulativă normală.

NORMINV

Returnează inversul distribuţiei cumulative normale.

NORMSDIST

Returnează distribuţia cumulativă normală standard.

NORMSINV

Returnează inversul distribuţiei cumulative normale standard.

PEARSON

Returnează coeficientul corelării momentului produsului Pearson.

PERMUT

Returnează numărul de permutări pentru un număr de obiecte dat.

RSQ

Returnează pătratului coeficientului corelării momentului produsului
Pearson.

SKEW

Returnează asimetria unei distribuţii.

SLOPE

Returnează panta unei linii de regresie liniare.

SMALL

Returnează a k-a cea mai mică valoare dintr-un set de date.

STANDARDIZE

Returnează o valoare normalizată.

STDEV

Estimează devierea standard pe baza unui exemplu.

STDEVA

Estimează devierea standard pe baza unui exemplu, inclusiv numere,text
şi valori logice.

STDEVP

Calculează devierea standard pe baza întregii populaţii.

STDEVPA

Calculează devierea standard pe baza întregii populaţii, inclusiv numere,
text şi valori logice.
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Funcţie

Descriere

STEYX

Returnează eroarea standard a valorii y prezise pentru fiecare x din
regresie.

TREND

Returnează valori de-a lungul unei tendinţe liniare.

VAR

Estimează variaţia pe baza unui exemplu.

VARA

Estimează variaţia pe baza unui exemplu, inclusiv numere, text şi valori
logice.

VARP

Calculează variaţia pe baza întregii populaţii.

VARPA

Calculează variaţia pe baza întregii populaţii, inclusiv numere, text şi
valori logice.

WEIBULL

Returnează distribuţia Weibull.
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Anexa B. Funcţiile Microsoft Excel nesuportate - TM1 Web
IBM Cognos TM1 Web suportă multe funcţii foaie de lucru Excel. Această anexă listează
funcţiile Excel, pe categorie şi în ordine alfabetică, care nu sunt suportate în TM1 Web.

Funcţiile pentru gestiunea bazelor de date şi a listelor
Această tabelă listează funcţiile de gestiune care nu sunt suportate în TM1 Web.
Funcţie

Descriere

DAVERAGE

Returnează media înregistrărilor din baza de date.

DCOUNT

Numără celulele dintr-o bază de date care conţin numere.

DCOUNTA

Numără celulele dintr-o bază de date care nu sunt goale.

DGET

Extrage dintr-o bază de date o singură înregistrare care se potriveşte
unui criteriu specificat.

DMAX

Returnează valoarea maximă dintre unele înregistrări ale unei baze de
date.

DMIN

Returnează valoarea minimă dintre unele înregistrări ale unei baze de
date.

DPRODUCT

Înmulţeşte valorile dintr-un anumit câmp de înregistrări care
corespund unui anumit criteriu.

DSTDEV

Estimează devierea standard pe baza unui exemplu de intrări selectate
ale bazei de date.

DSTDEVP

Calculează devierea standard pe baza întregii populaţii a intrărilor
selectate ale bazei de date.

DSUM

Adaugă numerele în coloana câmpului înregistrărilor din baza de date
care se potrivesc criteriilor.

DVAR

Estimează varianţa pe baza unui exemplu din intrările selectate ale
bazei de date.

DVARP

Calculează varianţa pe baza întregii populaţii a intrărilor selectate ale
bazei de date.

Funcţiile pentru dată şi oră
Această tabelă listează funcţiile dată şi oră care nu sunt suportate în TM1 Web.
Funcţie

Descriere

EDATE

Returnează un număr serial de date care este numărul de luni înainte şi
după data de start.

EOMONTH

Returnează numărul serial al ultimei zile a lunii înainte şi după un număr
specificat de luni.

NETWORKDAYS

Returnează numărul de zile lucrătoare dintre două date.

WEEKNUM

Converteşte un număr serial într-un număr care reprezintă cum pică
săptămâna într-un an.

WORKDAY

Returnează numărul serial al datei dinainte şi după un număr de zile
lucrătoare.
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Funcţie

Descriere

YEARFRAC

Returnează o fracţie din an care reprezintă numărul de zile dintre data de
start şi data de sfârşit.

Funcţiile financiare
Această tabelă listează funcţiile financiare care nu sunt suportate în TM1 Web.
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Funcţii

Descriere

ACCRINT

Returnează dobânzile acumulate pentru o valoarea mobiliară (security)
care plăteşte dobândă periodic.

ACCRINTM

Returnează dobânda acumulată pentru o valoare mobiliară care plăteşte
dobândă la maturitate.

AMORDEGRC

Returnează amortizarea pentru fiecare perioadă de contabilitate prin
folosirea coeficientului de amortizare.

AMORLINC

Returnează amortizarea pentru fiecare perioadă de contabilitate.

COUPDAYBS

Returnează numărul de zile de la începutul perioadei talon până la data
tranzacţiei.

COUPDAYS

Returnează numărul de zile de la începutul perioadei talon care conţine
data tranzacţiei.

COUPDAYSNC

Returnează numărul de zile de la data tranzacţiei până la următoarea dată
talon.

COUPNCD

Returnează următoarea dată talon după data tranzacţiei.

COUPNUM

Returnează numărul de taloane care pot fi plătite între date tranzacţiei şi
data de maturitate.

COUPPCD

Returnează data talon anterioară înainte de data tranzacţiei.

CUMIPMT

Returnează dobânda cumulativă plătită între două perioade.

CUMPRINC

Returnează principalul cumulativ plătit într-un împrumut între două
perioade.

DISC

Returnează rata de reducere pentru o valoare mobiliară (security).

DOLLARDE

Converteşte un preţ în dolari, exprimat într-o fracţie, într-un preţ în dolari,
exprimat în numere zecimale.

DOLLARFR

Converteşte un preţ în dolari, exprimat în numere zecimale, într-un preţ în
dolari, exprimat într-o fracţie.

DURATION

Returnează o durată anuală pentru o valoare mobiliară cu plăţi periodice de
dobândă.

EFFECT

Returnează rata dobânzii anuale efective.

FVSCHEDULE

Returnează valoarea viitoare a unui principal iniţial după aplicarea unei
serii de rate de dobândă compuse.

INTRATE

Returnează rata dobânzii pentru o valoare mobiliară cu investiţie maximă.

MDURATION

Returnează durata modificată Macauley pentru o valoare mobiliară cu o
valoare de 100$.

NOMINAL

Returnează rata de dobândă anuală nominală.

ODDFPRICE

Returnează preţul pentru o valoare 100$ a unei valori mobiliare cu o
perioadă iniţială impară.

ODDFYIELD

Returnează punctul slab al unei valori mobiliare cu o perioadă iniţială
impară.
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Funcţii

Descriere

ODDLPRICE

Returnează preţul pentru o valoare 100$ a unei valori mobiliare cu o
perioadă finală impară.

ODDLYIELD

Returnează punctul slab al unei valori mobiliare cu o perioadă finală
impară.

PREŢ

Returnează preţul pentru o valoare 100$ a unei valori mobiliare care
plăteşte dobândă periodic.

PRICEDISC

Returnează preţul pentru o valoare 100$ a unei valori mobiliare reduse.

PRICEMAT

Returnează preţul pe valoarea nominală de 100$ a unei valori mobiliare
care plăteşte dobândă la maturitate.

RECEIVED

Returnează suma primită la maturitate pentru o valoare mobiliară cu
investiţie maximă.

TBILLEQ

Returnează limita inferioară echivalentă bond pentru un bon de tezaur.

TBILLPRICE

Returnează preţul pentru o valoare înscrisă de 100$ pentru un bon de
tezaur.

TBILLYIELD

Returnează limita inferioară pentru un bon de tezaur.

VDB

Returnează amortizarea unui bun pentru o perioadă specificată sau parţială
utilizând o metodă de balanţă cu scădere.

XIRR

Returnează rata internă a întoarcerii pentru o planificare de fluxuri de
numerar care nu este neapărat periodică.

XNPV

Returnează valoarea prezentă netă pentru o planificare de fluxuri de
numerar care nu este neapărat periodică.

YIELD

Returnează limita inferioară o valoare mobiliară care prezintă dobânda
periodică.

YIELDDISC

Returnează limita inferioară anuală pentru o valoare mobiliară redusă; de
exemplu, un bon de Tezaur.

YIELDMAT

Returnează limita inferioară anuală pentru o valoare mobiliară care plăteşte
dobândă la maturitate.

Funcţiile de informaţii
Această tabelă listează funcţiile de informaţii care nu sunt suportate în TM1 Web.
Funcţie

Descriere

ERROR.TYPE

Returnează numărul corespunzător unui tip de eroare.

INFO

Returnează informaţii despre mediile de operare curente.

ISBLANK

Returnează TRUE dacă valoare este un spaţiu.

ISEVEN

Returnează TRUE dacă numărul este par.

ISLOGICAL

Returnează TRUE dacă valoarea este o valoare logică.

ISNONTEXT

Returnează TRUE dacă valoarea nu este text.

ISNUMBER

Returnează TRUE dacă valoarea este un număr.
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Funcţie

Descriere

ISODD

Returnează TRUE dacă numărul este impar.

ISREF

Returnează TRUE dacă valoarea este o referinţă.

ISTEXT

Returnează TRUE dacă valoarea este text.

N

Returnează o valoare convertită într-un număr.

TYPE

Returnează un număr care indică tipul de date pentru o valoare.

Funcţiile de căutare şi referinţă
Această tabelă listează funcţiile de căutare şi referinţă care nu sunt suportate în TM1 Web.
Funcţie

Descriere

AREAS

Returnează numărul de zone dintr-o referinţă.

INDIRECT

Returnează o referinţă indicată de valoarea unui text.

MATCH

Caută valori într-o referinţă sau într-un vector.

RTD

Retrage date în timp real dintr-un program care suportă automatizare COM.

TRANSPOSE

Returnează transpusa unui vector.

Funcţiile matematice şi trigonometrice
Această tabelă listează funcţiile matematice şi trigonometrice care nu sunt suportate în TM1
Web.
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Funcţie

Descriere

FACTDOUBLE

Returnează factorialul dublu al unui număr.

GCD

Returnează ce mai mare divizor comun.

LCM

Returnează cel mai mic multiplu comun.

MDETERM

Returnează matricea determinantului unui vector.

MINVERSE

Returnează matricea inversă a unui vector.

MMULT

Returnează matricea produsului a doi vectori.

MROUND

Returnează un număr aproximat cu un număr de zecimale dorit.

MULTINOMIAL

Returnează un multinomial al unei mulţimi.

QUOTIENT

Returnează partea întreagă a unei fracţii.

RANDBETWEEN

Returnează un număr aleator dintre două numere specificate.

SERIESSUM

Returnează suma unei serii de puteri bazate pe o formulă.

SQRTPI

Returnează rădăcina pătrată a (număr * pi).

SUBTOTAL

Returnează un subtotal dintr-o listă sau dintr-o bază de date.

SUMPRODUCT

Returnează suma produselor componentelor corespunzătoare din
vectori.

SUMSQ

Returnează suma pătratelor a argumentelor.
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Funcţie

Descriere

SUMX2MY2

Returnează suma diferenţelor pătratelor valorilor corespunzătoare din
vectori.

SUMX2PY2

Returnează suma sumelor pătratelor valorile corespunzătoare din doi
vectori.

SUMXMY2

Returnează suma pătratelor diferenţelor valorile corespunzătoare din
doi vectori.

TRUNC

Trunchiază un număr la partea sa întreagă.

Funcţiile statistice
Această tabelă listează funcţiile statistice care nu sunt suportate în TM1 Web.
Funcţie

Descriere

BETADIST

Returnează funcţia de distribuţie cumulativă beta.

BETAINV

Returnează inversa funcţiei de distribuţie cumulative pentru o distribuţie
beta.

CHIDIST

Returnează probabilitatea simplă a unei distribuţii chi-squared.

CHIINV

Returnează inversa probabilităţii simplă a unei distribuţii chi-squared.

CHITEST

Returnează testul pentru independenţă.

COUNTBLANK

Numără celulele goale dintr-un interval.

CRITBINOM

Returnează cea mai mică valoare pentru care distribuţia binomială
cumulativă este mai mică sau egală cu valoare de criteriu.

FDIST

Returnează distribuţia de probabilitate F.

FINV

Returnează inversa distribuţiei de probabilitate F.

FREQUENCY

Returnează distribuţia de frecvenţă ca un vector vertical.

FTEST

Returnează rezultatul unui test F.

GAMMADIST

Returnează distribuţia gama.

GAMMAINV

Returnează inversa distribuţiei gama.

GAMMALN

Returnează logaritmul natural a funcţiei gama, G(x).

HYPGEOMDIST

Returnează distribuţia hipergeometrică.

LOGINV

Returnează inversa distribuţiei logaritmice.

LOGNORMDIST

Returnează distribuţia lognormală cumulativă.

NEGBINOMDIST

Returnează distribuţia binomială negativă.

PERCENTILE

Returnează centilul k pentru valorile dintr-un interval.

PERCENTRANK

Returnează rangul procentajului unei valori dintr-un set de date.

POISSON

Returnează distribuţia Poisson.

PROB

Returnează probabilitatea ca valorile dintr-un interval să fie între două
limite.

QUARTILE

Returnează cuartila unui set de date.

RANK

Returnează rangul unui număr dintr-o listă de numere.

TDIST

Returnează distribuţia T a unui Student.

TINV

Returnează inversa distribuţiei T a unui Student.

TRIMMEAN

Returnează modul interiorului unei mulţimi de date.
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Funcţie

Descriere

TTEST

Returnează probabilitatea asociată cu un test T al unui Student.

ZTEST

Returnează valoarea unei probabilităţi simple pentru in test z.

Funcţiile de text şi date
Această tabelă listează funcţiile de text şi date care nu sunt suportate în TM1 Web.
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Funcţie

Descriere

ASC

Modifică literele din limba engleză întregi sau o katakana din şirurile în
caractere simple. .

BAHTTEXT

Converteşte un număr în text, folosind formatul monedp ß (baht).

JIS

Modifică literele din limba engleză simple sau o katakana din şirurile în
caractere întregi. .

PHONETIC

Extrage caracterele fonetice (furigana) dintr-un sir de text.

AutoShapes

TM1 Web nu suportă Microsoft Office Autoshapes.

IBM Cognos TM1 Versiunea 10.2.2: Ghidul dezvoltatorului

Observaţii
Aceste informaţii au fost dezvoltate pentru produse şi servicii oferite în întreaga lume.
Este posibil ca IBM să nu ofere în toate ţările produsele, serviciile şi caracteristicile discutate
în acest document. Consultaţi reprezentantul IBM local pentru informaţii despre produsele şi
serviciile disponibile curent în zona dumneavoastră. Dacă se face referire la un produs,
program sau serviciu IBM nu înseamnă că se declară sau se sugerează că poate fi utilizat
numai acel produs, program sau serviciu IBM. Poate fi utilizat în locul acestuia orice produs,
program sau serviciu echivalent funcţional care nu încalcă vreun drept de proprietate
intelectuală al IBM. Însă este responsabilitatea utilizatorului să evalueze şi să verifice modul
în care operează orice produs, program sau serviciu non-IBM. Acest document poate descrie
produse, servicii sau caracteristici ce nu sunt incluse în Program sau în dreptul de utilizare al
licenţei pe care aţi achiziţionat-o.
IBM poate avea brevete sau aplicaţii în curs de brevetare care acoperă subiectul descris în
acest document. Prin furnizarea acestui document nu vi se acordă nicio licenţă pentru aceste
brevete. Puteţi cere detalii despre licenţă, în scris, la:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
Pentru întrebări privind licenţa pentru informaţiile pe doi octeţi (DBCS), contactaţi
departamentul IBM de proprietate intelectuală din ţara dumneavoastră sau trimiteţi întrebări în
scris la:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Următorul paragraf nu se aplică în cazul Marii Britanii sau al oricărei alte ţări în care astfel de
prevederi sunt incompatibile cu legislaţia locală: INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION OFERĂ ACEASTĂ PUBLICAŢIE "CA ATARE", FĂRĂ
NICIUN FEL DE GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ
A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE PRIVIND NEÎNCĂLCAREA UNUI
DREPT, VANDABILITATEA SAU POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele
state nu permit declinarea răspunderii pentru garanţiile explicite sau implicite în anumite
tranzacţii, de aceea, este posibil ca această declaraţie să nu fie valabilă în cazul
dumneavoastră.
Aceste informaţii pot include inexactităţi tehnice sau erori tipografice. Informaţiile incluse
aici sunt modificate periodic; aceste modificări sunt încorporate în noile ediţii ale publicaţiei.
IBM poate aduce îmbunătăţiri şi/sau modificări produselor şi/sau programelor descrise în
această publicaţie oricând, fără notificare.
Orice referire în cadrul acestor informaţii la alte site-uri Web, altele decât cele IBM este
oferită doar pentru comoditate şi nu reprezintă în niciun fel susţinerea acelor site-uri Web.
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Materialele de pe site-urile Web respective nu fac parte din materialele pentru acest produs
IBM, iar utilizarea acestor site-uri Web se face pe propriul risc.
IBM poate folosi sau distribui informaţiile pe care le furnizaţi în orice mod considerat
corespunzător, fără ca aceasta să implice vreo obligaţie pentru dumneavoastră.
Deţinătorii de licenţă pentru acest program care doresc să obţină informaţii despre el pentru a
permite: (i) schimbul de informaţii între programe create independent şi alte programe
(inclusiv cel de faţă) şi (ii) utilizarea reciprocă a informaţiilor schimbate trebuie să contacteze:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada
Aceste informaţii pot fi disponibile, cu respectarea termenilor şi condiţiilor şi, uneori, cu plata
unei taxe.
Programul licenţiat descris în acest document şi toate materialele licenţiate disponibile pentru
el sunt furnizate de IBM conform termenilor din IBM Customer Agreement, IBM
International Program License Agreement sau orice acord echivalent între noi.
Toate datele de performanţă din acest document au fost determinate într-un mediu controlat.
Ca urmare, rezultatele obţinute în alte medii de funcţionare pot fi diferite. Este posibil ca
unele măsurători să fi fost făcute pe sisteme la nivel de dezvoltare şi nu se poate garanta că
astfel de măsurători vor avea rezultate identice pe sistemele disponibile la nivel general. Mai
mult, unele măsurători pot fi estimări obţinute prin extrapolare. Rezultatele reale pot fi
diferite. Utilizatorii acestui document trebuie să verifice dacă datele sunt valabile pentru
mediul lor de lucru specific.
Informaţiile referitoare la produsele non-IBM au fost obţinute de la furnizorii produselor
respective, din anunţurile lor publicate sau din alte surse disponibile public. IBM nu a testat
aceste produse şi nu poate confirma nivelul performanţei, compatibilitatea sau alte calităţi
pretinse ale acestor produse non-IBM. Întrebările despre capabilităţile produselor non-IBM
trebuie să fie adresate furnizorilor acelor produse.
Toate declaraţiile privind direcţia viitoare sau intenţiile IBM pot fi schimbate sau retractate
fără notificare, reprezentând doar scopuri şi obiective.
Aceste informaţii conţin eşantioane de date şi rapoarte utilizate în operaţii de afaceri zilnice.
Pentru a fi cât mai complete, eşantioanele includ nume de persoane, de companii, de mărci şi
de produse. Toate aceste nume sunt fictive şi orice asemănare cu nume sau adrese folosite de
o întreprindere reală este pură coincidenţă.
Dacă vizualizaţi aceste informaţii într-o copie soft, este posibil să nu apară fotografiile şi
ilustraţiile color.
Această Ofertă de Software nu utilizează cookie-uri sau alte tehnologii pentru a colecta
informaţii identificabile personal.
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Mărci comerciale
IBM, emblema IBM şi ibm.com sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
deţinute de International Business Machines Corp., înregistrate în multe jurisdicţii din
întreaga lume. Alte nume de produse şi de servicii pot fi mărci comerciale deţinute de IBM
sau de alte companii. Lista curentă cu mărcile comerciale IBM este disponibilă pe 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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Index
Caractere speciale

aplicaţii
adăugare referinţe de fişier 83
adăugare referinţe obiect 80
convertire de la privat la public 91
convertire de la public la privat 91
creare nivel secund 80
creare şi gestionare 78
locaţie pe server 76
lucrul cu referinţe 87
prim nivel 78
private 91
privatizare aplicaţii publice 91
privatizare publice 92
privilegii de securitate 77, 90
privire generală 75
publicare 78, 91
publicare pe client web 93
publicare referinţe private 91
publice 91
redenumire referinţe 89
referinţe la vizualizări private 81
ştergere referinţe 88
vizualizarea grupărilor logice 92
atribut Caption 43, 44, 45
atribute
exemple 15
format 16
privire generală 15
versus elemente 17
atribute element
Listă de selectare 37

& (semnul ampersand) în reguli 50
/ (semnul slash) în reguli 50
% (semnul procent) în reguli 50
\\ (semnul backslash) în reguli 50
| (semnul bară verticală) în reguli 50
~ (semnul tilda) în reguli 50

A
afişare formate
setări 17
valori cub 16
agregat
conştient de reguli 14
alocarea drepturilor de securitate 105
API 161
API URL 164
bibliotecă JavaScript 187
logare cu jeton sesiune 161
API TM1 Web 161
API URL 164
afişarea obiectelor CubeViewer 175
afişarea obiectelor foaie Web 173
aplicarea acţiunilor la obiecte 172
caractere escape URL 167
concepte de bază 167
conectare şi deconectare utilizator 169
delogare 170
Deschidere parametru 171
deschiderea obiectelor CubeViewer 175
deschiderea obiectelor foaie Web 173
diagrame CubeViewer 177
Elemente titlu Cubeviewer 176
elemente titlu foaie Web 174
iframe HTML 167
iniţiere 165
logare bazată pe formular 170
logare cu jeton sesiune 161
modernizarea proiectelor API URL mai vechi 179
Moduri de afişare CubeViewer 177
parametri 166
parametrul Action 171
parametrul AdminHost 168
parametrul LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled
parametrul TM1Server 168
privire generală 164
proprietăţi de afişare CubeViewer 176
proprietăţi de afişare foaie Web 173
referinţă parametru 180
sintaxă 165
tip diagramă CubeViewer 177
URL de bază 166
API URL TM1 Web
Vedeţi API URL
aplicaţie
niciun privilegiu de acces 108
privilegii de securitate 117
privilegiu de acces admin 106
privilegiu de acces citire 107
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biblioteca JavaScript TM1 Web
Vedeţi bibliotecă JavaScript
bibliotecă JavaScript
clasa CubeViewer 202
clasa Workbook 196
eşantioane proprietate şi metodă 194
funcţii callback 191
încărcarea obiectelor CubeViewer 190
încărcarea obiectelor foaie Web 189
logare cu jeton sesiune 161
metode CubeViewer 206
metode Workbook 200
privire generală 187
proprietăţi CubeViewer 203
Proprietăţi Workbook 197
Taguri antet HTML 188
buton Acţiune
adăugare la o foaie de lucru 119
modificare 132
mutare şi redimensionare 133
navigare la altă foaie de lucru 124
opţiuni avansate de navigare şi mapare 128
privire generală 119
proprietăţi de aspect 128
rularea unui proces şi navigarea la o foaie de lucru
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C
calcularea mediilor
declaraţii de reguli 63
caractere rezervate
nume obiect 5
casete de dialog
Creare cub 33
căi de consolidare multiple 13
clasa CubeViewer
metode 206
proprietăţi 203
clasa Workbook 196, 202
metode 200
proprietăţi 197
consolidări
căi multiple în cadrul unei singure dimensiuni 13
creare cu factori ponderali 12
versus reguli 14
constante
formule regulă 49
conştient de reguli
agregat 14
convenţii de numire
Obiecte TM1 5
copil
adăugare la elemente consolidate 20
cub
afişare formate valoare 16
alocare privilegii de acces 109
blocare 110
ca tabele de căutare 99
creare 33
creare casetă de dialog cub 33
creare cu surse de date externe 32
creare fără date 32
deblocare 110
eliberare 110
exemple 9, 11
extragere valori utilizând formule DBR 101
funcţii regulă DB pentru partajarea datelor 60
încărcare la cerere 35
legare asimetrice 64
niciun privilegiu de acces 108
oglindă 40
optimizare 34
ordonare dimensiuni 32
privilegiu de acces admin 105
privilegiu de acces blocare 106
privilegiu de acces citire 107
privilegiu de acces rezervă 107
privilegiu de acces scriere 108
proprietăţi 33
referinţe la formule regulă 51
rezervare 110
securitate 114
selectare dimensiuni 9
sursă 40
valori formulă DBS 102
cub de control securitate 112
CubeDataReservationAcquire 145
CubeDataReservationGet 148
CubeDataReservationGetConflicts 149
CubeDataReservationRelease 146
CubeDataReservationReleaseAll 147
cuburi
localizare 44
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cuburi asimetrice
legare 64
cuburi de control
}PickList 37
cuburi oglindă 40
cuburi sursă 40

D
date
rulare în sus 11
declaraţii de reguli
aplicaţii exemplu 58
aranjare 52
calcularea mediilor 63
calcularea rapoartelor 58
elemente consolidate şi numerice 53
exemplu 59
Formulă 48
funcţie DB 60
funcţii regulă DB pentru partajarea datelor cub
funcţii STET 54
indicaţii 48
legare cuburi asimetrice 64
ocolire 54
ordinea calculelor 55
precedenţă peste consolidări dimensiune 55
referinţe circulare 57
restrângerea domeniului 54
restricţionare la valori simple 62
sintaxă 48, 59
specificarea ţintei 48
suprascriere consolidări dimensiune 56
Zonă 48
declaraţii de reguli de ocolire 54
dimensiuni
adăugare elemente 20
adăugare fraţi 20
alocare privilegii de acces 114, 116, 117
blocare 115
consolidări 14, 56
creare 18
creare cu Editor dimensiuni 18
deblocare 115
dense 32
editare 19
eliberare 115
foi de lucru 27, 30
grup Admin 114
ierarhii 11, 29
localizare 45
metode pentru creare 18
niciun privilegiu de acces 108
niveluri numite 30
ordonare în cuburi 32
privilegiu de acces admin 106
privilegiu de acces blocare 106
privilegiu de acces citire 107
privilegiu de acces rezervă 107
privilegiu de acces scriere 108
rare 32
rezervare 115
selectare într-un cub 9
setare ordine elemente 22, 23
ştergere elemente 21
dimensiuni dense 32
dimensiuni rare 32

60

drill
-through procese
down 12

65, 67, 68, 69

E
Editor dimensiuni
selectare elemente 24
sortare elemente 25
utilizare pseudonime 26
elemente
adăugare fraţi 20
adăugare la dimensiune 18, 20
alocare privilegii de acces 110
blocare 112
consolidate 14, 111
deblocare 112
eliberare 111
factori ponderali 12
localizare 45
modificare poziţie în cadrul ierarhiei 20
niciun privilegiu de acces 108
numeric 14
ordine în dimensiuni 22
privilegiu de acces admin 105
privilegiu de acces blocare 106
privilegiu de acces citire 107
privilegiu de acces rezervă 107
privilegiu de acces scriere 108
rezervare 111
securitate 114
selectare în Editor dimensiuni 24
selectarea tuturor elementelor vizibile 20
setare ordine din Server Explorer 23
setare ordine în dimensiuni 22, 23
sortare în Editor dimensiuni 24
şir 14
ştergere consolidate 21
ştergere din dimensiune 21
tipuri 14
versus atribute 17
elemente consolidate 111
adăugare copii 20
definirea cu foi de lucru dimensiune 29
definit 14
ştergere elemente 21
elemente şir
definit 14
Excel
funcţii foaie de lucru 209
funcţii foaie de lucru neacceptate 219
referinţe de fişier 87, 88, 89
subdirector }Externals 83

F
factori ponderali
consolidări 12
fereastră
Editor dimensiuni 18
ferestre
Creare cub 33
foi de lucru reguli
creare 55
nume fişiere 54
privire generală 54

foi de lucru reguli (continuare)
salvare 55
utilizare 55
foi Web
setare proprietăţi 93
formule DBS
privire generală 96
formule regulă
constante numerice 49
expresii de comparare 50
logică condiţională 50
operatori aritmetici 50
operatori de comparaţie 50
operatori logici 50
referinţe cub 51
referinţe cub externe 52
referinţe cub interne 51
sintaxă 49
fraţi
adăugare la dimensiuni 20
funcţia IF
formule regulă 50
funcţii
căutare şi referinţă 211
dată şi oră 209
DB 52, 60
financiare 210
foi de lucru Excel acceptate 209
IF 50
informaţii 210
logice 211
matematice şi trigonometrice 212
neacceptate 219, 220, 221, 222, 223, 224
statistice 215
STET 54
text şi date 214
funcţii API Rezervări de date
coduri de eroare 155
TM1DataReservationAcquire 151
TM1DataReservationGetAll 153
TM1DataReservationGetConflicts 154
TM1DataReservationRelease 151
TM1DataReservationReleaseAll 152
TM1DataReservationValidate 154
funcţii Excel acceptate
ABS 212
ACOS 212
ACOSH 212
ADDRESS 211
AND 211
ASIN 212
ASINH 212
ATAN 212
ATAN2 212
ATANH 212
AVEDEV 215
AVERAGE 215
AVERAGEA 215
BINOMDIST 215
CEILING 212
CELL 210
CHAR 214
CHOOSE 211
CLEAN 214
CODE 214
COLUMN 211
COLUMNS 211
Index
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funcţii Excel acceptate (continuare)
COMBIN 212
CONCATENATE 214
CONFIDENCE 215
CORREL 215
COS 212
COSH 212
COUNT 215
COUNTA 215
COUNTIF 215
COVAR 215
DATE 209
DATEVALUE 209
DAY 209
DAYS360 209
DB 210
DDB 210
DEGREE 212
DEVSQ 215
DOLLAR 214
EVEN 212
EXACT 214
EXP 212
EXPONDIST 215
FACT 213
FALSE 211
FIND 214
FISHER 215
FISHERINV 215
FIXED 214
FLOOR 213
FORECAST 215
FV 210
GEOMEAN 215
GROWTH 215
HARMEAN 215
HLOOKUP 211
HOUR 209
HYPERLINK 211
IF 211
INDEX 212
INT 213
INTERCEPT 215
IPMT 210
IRR 210
ISERR 210
ISERROR 211
ISNA 211
ISPMT 210
KURT 215
LARGE 215
LEFT 214
LEN 214
LINEST 215
LN 213
LOG 213
LOG10 213
LOGEST 215
LOOKUP 212
LOWER 214
MATCH 216
MAX 216
MAXA 216
MEDIAN 216
MID 214
MIN 216
MINA 216
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funcţii Excel acceptate (continuare)
MINUTE 209
MIRR 210
MOD 213
MODE 216
MONTH 209
MORMINV 216
NA 211
NEGBINOMDIST 216
NORMDIST 216
NORMSDIST 216
NORMSINV 216
NOT 211
NOW 209
NPER 210
NPV 210
ODD 213
OFFSET 212
OR 211
PEARSON 216
PERMUT 216
PI 213
PMT 210
POWER 213
PPMT 210
PRODUCT 213
PROPER 214
PV 210
RADIAN 213
RAND 213
RATE 210
REPLACE 214
REPT 214
RIGHT 214
ROMAN 213
ROUND 213
ROUNDDOWN 213
ROUNDUP 213
ROW 212
ROWS 212
RSQ 216
SEARCH 214
SECOND 209
SIGN 213
SIN 213
SINH 213
SKEW 216
SLN 210
SLOPE 216
SMALL 216
SQRT 213
STANDARDIZE 216
STDEV 216
STDEVA 216
STDEVP 216
STDEVPA 216
STEYX 217
SUBSTITUTE 214
SUM 213
SUMIF 213
SYD 210
T 214
TAN 213
TANH 213
TEXT 214
TIME 209
TIMEVALUE 209

funcţii Excel acceptate (continuare)
TODAY 209
TREND 217
TRIM 214
TRUE 211
UPPER 214
VALUE 214
VAR 217
VARA 217
VARP 217
VARPA 217
VLOOKUP 212
WEEKDAY 209
WEIBULL 217
YEAR 209
funcţii Excel neacceptate
ACCRINT 220
ACCRINTM 220
AMORDEGRC 220
AMORLINC 220
AREAS 222
ASC 224
BAHTTEXT 224
BETADIST 223
BETAINV 223
CHIDIST 223
CHIINV 223
CHITEST 223
COUNTBLANK 223
COUPDAYBS 220
COUPDAYS 220
COUPDAYSNC 220
COUPNCD 220
COUPNUM 220
COUPPCD 220
CRITBINOM 223
CUMIPMT 220
CUMPRINC 220
DAVERAGE 219
DCOUNT 219
DCOUNTA 219
DGET 219
DISC 220
DMAX 219
DMIN 219
DOLLARDE 220
DOLLARFR 220
DPRODUCT 219
DSTDEV 219
DSTDEVP 219
DSUM 219
DURATION 220
DVAR 219
DVARP 219
EDATE 219
EFFECT 220
EOMONTH 219
ERROR.TYPE 221
FACTDOUBLE 222
FDIST 223
FINV 223
FRENQUENCY 223
FTEST 223
FVSCHEDULE 220
GAMMADIST 223
GAMMAINV 223
GAMMALN 223

funcţii Excel neacceptate (continuare)
GCD 222
HYPGEOMDIST 223
INDIRECT 222
INFO 221
INTRATE 220
ISBLANK 221
ISEVEN 221
ISLOGICAL 221
ISNONTEXT 221
ISNUMBER 221
ISODD 222
ISREF 222
ISTEXT 222
JIS 224
LCM 222
LOGINV 223
LOGNORMDIST 223
MATCH 222
MDETERM 222
MDURATION 220
MINVERSE 222
MMULT 222
MROUND 222
MULTINOMIAL 222
N 222
NEGBINOMDIST 223
NETWORKDAYS 219
NOMINAL 220
ODDFPRICE 220
ODDFYIELD 220
ODDLPRICE 221
ODDLYIELD 221
PERCENTILE 223
PERCENTRANK 223
PHONETIC 224
POISSON 223
PREŢ 221
PRICEDISC 221
PRICEMAT 221
PROB 223
QUARTILE 223
QUOTIENT 222
RANDBETWEEN 222
RANK 223
RECEIVED 221
RTD 222
SERIESSUM 222
SQRTPI 222
SUBTOTAL 222
SUMPRODUCT 222
SUMSQ 222
SUMX2MY2 223
SUMX2PY2 223
SUMXMY2 223
TBILLEQ 221
TBILLPRICE 221
TBILLYIELD 221
TDIST 223
TINV 223
TRANSPOSE 222
TRIMMEAN 223
TRUNC 223
TTEST 224
TYPE 222
VDB 221
WEEKNUM 219
Index
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multidimensionalitate (continuare)
privire generală 3

funcţii Excel neacceptate (continuare)
WORKDAY 219
XIRR 221
XNPV 221
YEARFRAC 219
YIELD 221
YIELDDISC 221
YIELDMAT 221
ZTEST 224
funcţii regulă DB 52
funcţii regulă STET 54
funcţii TurboIntegrator Rezervări de date
CubeDataReservationAcquire 145
CubeDataReservationGet 148
CubeDataReservationGetConflicts 149
CubeDataReservationRelease 146
CubeDataReservationReleaseAll 147
furmule DBS
creare 102

N
niciun privilegiu de acces 108
nivelul 0 (ierarhiile dimensiune) 11
niveluri ierarhice numite 30
numeric
constante în formule regulă 49
definire elemente 14

O

G
grupuri
alocarea drepturilor de securitate
dimensiune 112

105

H
hiperlegături
deschidere fişiere de aplicaţie încărcate

93

I
importare date
foi de lucru procesare

96

93

P

Î
încărcare cuburi la cerere

35

L
legare cuburi asimetrice 64
liste de selecţie
creare 35
creare cu atribute element 37
creare cu cuburi de control 37
definire cu reguli 38
dimensiune 37
ordinea de precedenţă 40
static 36
subset 36
tipuri 36
localizare 43
logare cu jeton sesiune 161
logică condiţională
formule regulă 50

M
Moduri de Rezervare de date
multidimensionalitate
diagramă 3
exemplu 3
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obiecte
afişare în Server Explorer 92
Obiecte CubeViewer
cu API URL 175
cu biblioteca JavaScript 190
obiecte foaie Web
cu API URL 173
cu biblioteca JavaScript 189
hiperlegături la fişiere de aplicaţie încărcate
OLAP 35
OLE DB 35
operatori (reguli)
aritmetici 50
comparaţie 50
logice 50
operatori de comparaţie
formule regulă 50
operatori logici
formule regulă 50
optimizare cuburi 34
opţiunea Acces securitate 116

136
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parametri API URL
AccessType 180, 184
Acţiune 181
AdminHost 182
AutoRecalc 183
ChartType 183
Cub 184
HideDimensionBar 185
HideToolbar 185
TM1Server 185
Type 186
View 186
Workbook 186
parametrul LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled
partajarea datelor între cuburi 60
popularea cuburilor
formule DBS 102
private
aplicaţii 91
referinţe în aplicaţii 91
privilegii de acces
admin 105
alocare cuburilor 109
alocare dimensiunilor 114
alocare elementelor 110
alocare proceselor 116
alocare sarcinilor 117
blocare 106, 107

163

privilegii de acces (continuare)
citire 107, 108
drepturi de replicare 41
elemente consolidate 111
fără 108
interacţiuni 108
rezervă 107
scriere 108
privilegiu de acces blocare 106, 107
privilegiu de acces citire 107, 108
privilegiu de acces rezervă 107
privilegiu de acces scriere 108
privire generală asupra nivelurilor ierarhiei
proces
modificarea datelor de securitate 116
niciun privilegiu de acces 108
privilegiu de acces citire 107
securitate 116
proprietate DataReservationMode 141
pseudonime
atribute element 15
Editor dimensiuni 26
exemple 15
publicare aplicaţii pe client web 93
publice
aplicaţii 91
referinţe în aplicaţii 91

11

replicări (continuare)
server destinaţie 40
server sursă 40
Rezervare de date
activare 141
activare pentru cuburi 141
activare pentru grupuri de utilizatori 143
afişare stare celule 144
când să se utilizeze 135
comportament cu alte caracteristici 138
configurarea 141
cum să se utilizeze 135
monitorizare 143
monitorizare cu utilitatea TM1 Top 144
privire generală 135
utilizarea funcţiilor pentru monitorizare 145
utilizând funcţii API 150
utilizând funcţii TurboIntegrator 145
vizualizare evenimente jurnal audit 144
rulare în sus 12
Rules Tracer
exemplu complex 72
exemplu simplu 71
privire generală 71
urmărire FEEDERS 73
urmărirea calculelor 71
verificare FEEDERS 74

R

S

raport
calculare utilizând reguli 58
RDCLS 112
redenumire referinţe aplicaţie 89
referinţe
convertire de la privat la public 91
convertire de la public la privat 92
niciun privilegiu de acces 108
private 91, 92
privilegiu de acces admin 106
privilegiu de acces citire 107
publice 91, 92
referinţe circulare (reguli) 57
referinţe obiect
acţiuni implicite 87
redenumire 89
ştergere din aplicaţii 88
reguli
depanare 71
derivare valori 47
liste de selecţie 38
nume fişiere 47
privire generală 47
Rules Tracer 71
versus consolidări 14
reguli de depanare
privire generală 71
urmărire FEEDERS 73
urmărirea calculelor 71
verificare FEEDERS 74
replicări
avantaje 40
cub oglindă 40
cub sursă 40
drepturi de acces necesare 41
relaţii cub 40
relaţii server 40

sarcină
niciun privilegiu de acces 108
privilegiu de acces citire 107
securitate 117
securitate
aplicarea privilegiilor aplicaţiilor 90, 117
aplicaţii 117
drepturi grup 105
grup 114
interacţiunea drepturilor 108
la nivel de cub 109, 114
la nivel de element 110, 114
nivel de celulă 112
nivel dimensiune 114
privilegii de acces 105
procese 116
referinţe 117
sarcini 117
securitate la nivel de celulă
consolidări 112
cub de control securitate 112
elemente frunză 112
SecurityOverlayCreateGlobalDefault 157
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault 158, 159
server
destinaţie 40
sursă 40
server destinaţie 40
Server Explorer
setare ordine elemente 23
suprimarea afişării obiectelor selectate 92
server sursă 40
sintaxă
formule regulă 49
sortare elemente
alfabetic în Editor dimensiuni 25
după ierarhie în Editor dimensiuni 25
Index

235

sortare elemente (continuare)
după index în Dimensiune 25
Editor dimensiuni 24
subdirector }Externals
fişiere Excel 83
Suprapunere securitate 157

TM1DataReservationAcquire 151
TM1DataReservationGetAll 153
TM1DataReservationGetConflicts 154
TM1DataReservationRelease 151
TM1DataReservationReleaseAll 152
TM1DataReservationValidate 154

Ş

V

ştergere
elemente consolidate 21
elemente din dimensiune 21
referinţe din aplicaţii 88

valori
derivare cu reguli

Z
Zonă (regulă ţintă)

T
TM1
convenţii de numire pentru obiecte
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