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IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Úvod
Aplikácia IBM® Cognos TM1 Performance Modeler umožňuje zostavovanie modelov, ktoré
používajú dimenzie, kocky, prepojenia a pravidlá. Vytvorte aplikácie zo zobrazení kocky,
prirate pracovný tok a nastavte bezpečnos. Potom môžete nasadi, spravova a udržiava
vaše aplikácie.

Vyhadávanie informácií
Úplnú dokumentáciu vrátane všetkej preloženej dokumentácie môžete nájs v lokalite IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Funkcie na zjednodušenie ovládania
Funkcie na zjednodušenie ovládania pomáhajú užívateom s telesným postihnutím, ako je
obmedzená pohyblivos alebo poruchy zraku, používa produkty informačných technológií.
IBM Cognos TM1 má niektoré komponenty, ktoré podporujú funkcie na zjednodušenie
ovládania. IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM Cognos Insight a Cognos TM1
Operations Console majú funkcie na zjednodušenie ovládania.
Pozrite si Príloha A, “Funkcie na zjednodušenie ovládania”, na strane 195.

Vyhlásenia o budúcom smerovaní
Táto dokumentácia opisuje aktuálne funkcie tohto produktu. Môže obsahova odkazy na
položky, ktoré nie sú momentálne k dispozícii. Nemali by z toho by vyvodzované žiadne
závery o dostupnosti v budúcnosti. Takého odkazy nepredstavujú záväzok alebo prísub na
dodanie žiadneho materiálu, kódu alebo funkčnosti. Vývoj, vydanie a načasovanie vlastností
alebo funkčnosti zostáva na výhradnom uvážení IBM.

Vyhlásenie týkajúce sa vzorových programov
Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, všetky variácie názvov
Sample Outdoors alebo Great Outdoors a Planning Sample predstavujú fiktívne podnikové
operácie so vzorovými údajmi, ktoré sa používajú na vývoj vzorových aplikácií pre
zákazníkov IBM a IBM. Tieto fiktívne záznamy zahŕňajú vzorové údaje o obchodných
transakciách, distribúcii produktov, financiách a udských zdrojoch. Každá podobnos so
skutočnými menami, adresami, kontaktnými číslami alebo transakčnými hodnotami je
náhodná. Iné vzorové súbory môžu obsahova fiktívne údaje generované ručne alebo
strojovo, skutočné údaje zostavené z akademických alebo verejných zdrojov, alebo údaje
používané s povolením držitea autorských práv, pre použitie ako vzorových údajov na vývoj
vzorových aplikácií. Názvy referenčných produktov môžu by ochranné známky ich
vlastníkov. Neautorizované kopírovanie je zakázané.
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Kapitola 1. Úvod do Cognos TM1 Performance Modeler
V aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler môžete navrhova modely, ktoré sa
potom použijú pri vytváraní aplikácií. Tieto aplikácie môžete zdiea s rozličnými užívatemi
na rozličné účely.
Modely sa navrhujú v reakcii na obchodnú požiadavku. Napríklad, spoločnos chce
naplánova svoje výdavky na najbližších 12 mesiacov poda účelu výdavku. Zhromaždí
informácie z rozličných oddelení roztrúsených po širokej geografickej oblasti. Model
pozostáva z nasledujúcich základných stavebných prvkov: dimenzie, kocky a prepojenia.
Obchodná logika sa buduje na základe výpočtov kociek a dimenzií. Údaje a metaúdaje sa
vytvárajú a udržiavajú pomocou procesov.
Na základe modelu môžete vytvori aplikáciu. Aplikácia predstavuje rozhranie,
prostredníctvom ktorého užívatelia pracujú s modelom. Aplikácie môžete vytvára a
spravova v aplikácii Cognos TM1 Performance Modeler, v ktorej môžete tiež priradi
bezpečnostné oprávnenia a stanovi pracovné toky.
Viacrozmerné kocky sú základným prvkom modelu. Na základe týchto kociek môžete
vytvori zobrazenia, ktoré budú užívateom prezentova iba tie informácie, ktoré skutočne
potrebujú, pričom môžete vytvori množstvo rozličných zobrazení jednej kocky. Napríklad,
oblastný manažér môže chcie posúdi údaje na konsolidovanej úrovni, kým manažér
oddelenia môže chcie zada podrobné údaje pre svoje oddelenie. Použijú tú istú kocku, no
iné zobrazenia.
Dimenzie určujú štruktúru kociek. Kocka musí ma minimálne dve dimenzie, kým celkový
počet dimenzií, ktoré môže ma kocka, sa určuje na základe jej účelu. Kocka, do ktorej sa
ukladajú údaje, môže ma veké množstvo dimenzií. Kocka zobrazovaná užívateom by mala
ma dostatočný počet dimenzií na definovanie údajov, nemala by ich však ma privea, aby sa
tým nesažila orientácia v kocke.
Ak dve kocky používajú rovnaké údaje, môže sa vytvori prepojenie na dynamické zdieanie
údajov, alebo sa môžu údaje presunú z jednej kocky do druhej a potom sa môže preruši
prepojenie.
Pomocou aplikácie TM1 Performance Modeler môžete rýchlo pridáva obchodnú logiku a
formáty, ako sú prepojenia a výpočty. Ke vytvoríte prepojenia, výpočty hodnôt v kocke a
výpočty v dimenziách, automaticky sa vytvoria pravidlá a poskytovatelia údajov. Pravidlá a
poskytovateov údajov môžete vytvori aj manuálne a prispôsobi a rozšíri tak svoj model,
avšak najčastejšie používaná logika sa môže vytvori použitím automatizovaných výpočtov.
Niektoré najčastejšie používané logiky sú k dispozícii vo forme funkcií vo výpočtoch.
Do aplikácií môžete načíta pomocou funkcie Importovanie so sprievodcom. Importovanie so
sprievodcom automaticky vytvorí procesy TurboIntegrator, ktoré môžete potom spusti
manuálne alebo v rámci plánovanej úlohy.
Vytvorte aplikáciu výberom zobrazení v modeli a konkrétnej dimenzie (hierarchia
schvaovania) používanej pri konfigurácii pracovného toku. Aplikáciu môžete priradi ku
skupinám užívateov prostredníctvom hierarchie schvaovania, pričom táto určuje spôsob,
ako prispievatelia pracujú s aplikáciou. Hierarchiu schvaovania nevyžadujú všetky aplikácie,
napríklad centrálne aplikácie. Hierarchiu schvaovania môžete zdiea vo viacerých
aplikáciách prostredníctvom riadiacej dimenzie.
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Definova predvolené zobrazenie aplikácie, vrátane rozloženia a jazykov, ktoré budú použité.
Nastavi bezpečnos pre skupiny, vlastne zadefinova akcie, ktoré budú môc členovia
skupiny v rámci aplikácie vykonáva. Môžete použi bu bezpečnos IBM Cognos Access
Manager alebo bezpečnos Cognos TM1.
Ako administrátor môžete upravi existujúcu aplikáciu. Napríklad môžete aktualizova
objekty modelu, pridáva a odstraňova užívateov a meni nastavenia prístupu. Tiež môžete
spravova aktualizovanie kociek prostredia runtime, vrátane importovania údajov a
metaúdajov.

Používanie Performance Modeler v sieti WAN
Neodporúčame používanie nástroja Performance Modeler v sieti WAN alebo v sieti s
významným oneskorením.
Hoci sa aplikácia Performance Modeler môže poskytova na klientske počítače z portálu TM1
Applications, tento spôsob poskytovania je primárne určený na zjednodušenie nasadzovania
pre modelárov pracujúcich v lokálnej sieti (LAN). Užívatelia, ktorí sa vzdialene pripájajú k
serveru TM1 Server, by k aplikácii TM1 Performance Modeler mali pristupova
prostredníctvom pripojenia vzdialenej pracovnej plochy (alebo podobnej technológie tenkého
klienta) k počítaču, ktorý je lokálny pre server TM1 Server.

Prihlásenie na server Cognos TM1 Applications
Predtým, ako budete môc spusti aplikáciu IBM Cognos TM1 Performance Modeler zo
servera IBM Cognos TM1 Applications, musíte zada niekoko konfiguračných parametrov
pre svoju špecifickú implementáciu.
Po nastavení týchto parametrov sa pri alších pokusoch o prihlásenie na serveri IBM Cognos
TM1 , na ktorom sa nachádza váš produkt Cognos TM1 Applications, bude vyžadova iba
zadanie platného mena užívatea a hesla.

Procedúra
1. Vo webovom prehliadači zadajte webovú adresu svojej inštalácie produktu Cognos TM1
Applications, ktorá zvyčajne je http://server_name:9510/pmpsvc.
2. Zadajte svoje meno užívatea a heslo a kliknite na OK.
Ak chcete vytvori a spravova Cognos TM1 Applications, meno užívatea, ktoré zadáte,
musí by členom skupiny ADMIN na serveri Cognos TM1. Ak chcete vytvára a
spravova aplikácie na viacerých serveroch Cognos TM1, musíte na všetkých serveroch
používa rovnaké meno administračného užívatea a heslo.
3. Pole Plánovacie aplikácie zobrazuje všetky servery Cognos TM1 registrované na Admin
Serveri. Vyberte server, ktorý chcete používa pre svoj produkt Cognos TM1
Applications, a kliknite na OK.

Spustenie aplikácie Cognos TM1 Performance Modeler zo servera TM1
Applications
Aplikáciu IBM Cognos TM1 Performance Modeler môžete spusti priamo z portálu IBM
Cognos TM1 Applications. Aplikáciu Performance Modeler potom môžete použi na
vytvorenie a správu TM1 Applications.
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Skôr ako začnete
Ak chcete vytvori a spravova Cognos TM1 Applications, musíte by na serveri TM1
členom skupiny ADMIN.

Procedúra
1. Prihláste sa do Cognos TM1 Applications.
na spustenie aplikácie Cognos TM1
2. Kliknite na ikonu Performance Modeler
Performance Modeler.
Ak kliknete na ikonu v lište nástrojov, zobrazí sa výzva na výber servera TM1 Server,
ktorý sa má použi.
Poznámka:
Ak aplikáciu Performance Modeler otvoríte v spolupráci so serverom TM1, ktorý
obsahuje poškodené zobrazenia kociek, zobrazí sa varovanie a pre ovplyvnenú kocku sa
nezobrazia žiadne zobrazenia (platné ani neplatné).

Spustenie aplikácie Cognos TM1 Performance Modeler z ponuky Štart
systému Windows alebo prostredníctvom zástupcu na pracovnej
ploche
Produkt IBM Cognos TM1 Performance Modeler môžete spusti z ponuky Štart systému
Windows alebo prostredníctvom ikony na pracovnej ploche. Ke použijete tento postup na
spustenie aplikácie Performance Modeler, vykoná sa overenie na serveri TM1 Application
Server, vaka čomu môžete v aplikácii Performance Modeler používa komponent Návrh
aplikácií.

Skôr ako začnete
Aplikácia Performance Modeler sa môže pripoji k serveru, na ktorom je spustená rovnaká
verzia systému TM1, akú má vaša inštalácia Performance Modeler. Ak má napríklad aplikácia
Performance Modeler verziu 10.2.2, potom musí by na serveri spustená verzia 10.2.2
inštalácie TM1. V opačnom prípade užívatelia s nižšími verziami aplikácie Performance
Modeler nebudú schopní otvori model.

Procedúra
1. Proces prihlasovania môžete zača niektorým z nasledujúcich spôsobov:
v V ponuke Štart kliknite na položku IBM Cognos TM1, IBM Cognos TM1
Performance Modeler.
v Dvakrát kliknite na ikonu IBM Cognos TM1 Performance Modeler na pracovnej
ploche.
2. V dialógovom okne Pripoji k IBM Cognos TM1 System potvrte adresu URL vášho
systému IBM Cognos TM1. Adresa URL špecifikuje umiestnenie TM1 Application
Server pre váš systém a používa formát http://<machine_name>:<port>/pmpsvc/
services.
3. Kliknite na Prihlási sa ako, zadajte platné meno užívatea a heslo a kliknite na
Prihlási.

Priame pripojenie k serveru TM1
Performance Modeler môžete spusti tak, že sa pripojíte priamo k serveru TM1. Ke
použijete tento postup na spustenie produktu Performance Modeler, komponent Návrh
aplikácií nebude k dispozícii, pretože ste na server TM1 pristúpili priamo bez zainteresovania
Kapitola 1. Úvod do Cognos TM1 Performance Modeler
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Aplikačného servera. Ak chcete ma prístup ku komponentom Návrh modelu alebo Návrh
prenosu, pripojte sa priamo k produktu Performance Modeler.

Procedúra
1. Začiatok prihlasovacej procedúry pomocou niektorej z nasledujúcich metód:
v V ponuke Štart kliknite na IBM Cognos TM1, IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.
v Dvakrát kliknite na zástupcu IBM Cognos TM1 Performance Modeler na pracovnej
ploche.
2. V dialógovom okne Pripoji k IBM Cognos TM1 System kliknite na Pripoji priamo.
3. Potvrte Administračného hostitea TM1 a v prípade potreby ho upravte.
4. Vyberte Server TM1, ku ktorému sa chcete pripoji.
5. Zadajte platné meno užívatea a heslo pre server TM1. Ke sa Cognos TM1
Performance Modeler otvorí, umožní vám prístup len ku komponentom Návrh modelu a
Návrh prenosu v produkte Performance Modeler.

Usporiadavanie vášho obsahu do adresárov
Adresáre slúžia na usporiadanie a zaradenie vášho obsahu do kategórií.
Na začiatku sú existujúce objekty na serveri TM1 štandardne zoskupené do adresárov,
usporiadaných poda typu obsahu a to nasledovne:
v Dimenzie
v Kocky
v Prepojenia
v Procesy
v
v
v
v

Pomocné úlohy
Riadiace objekty
Zabezpečenie modelov
Prehady ukazovateov výkonu

Nové objekty postupne prichádzajú do koreňového adresára, pokia ich nevytvoríte v
špecifickom adresári. Následne ich môžete zaradi do adresára.
Usporiadanie svojho obsahu si môžete prispôsobi svojim potrebám. Napríklad môžete svoje
adresáre pomenova po aplikáciách, ktoré práve zostavujete. Všetok obsah každej aplikácie
môžete následne uklada do príslušného adresára. Alebo si môžete vytvori adresár s názvom
Zdieané dimenzie, ktorý bude obsahova dimenzie používané viacerými aplikáciami.
Vaša štruktúra adresárov by mala dopĺňa spôsob fungovania vašej organizácie. Takáto
štruktúra adresárov dokáže zlepši efektívnos mnohých súbežných užívateov.
V paneli Návrh modelu môžete zobrazenie zmeni na zoznam objektov zoskupených poda
dimenzie, kociek, prepojení, procesov, pomocných úloh a schém tokov údajov kliknutím na
.
tlačidlo Prepnú zobrazenie adresárov Návrh modelu

Vytváranie adresárov
Adresáre môžete používa na ukladanie obsahu spôsobom, ktorý vyhovuje.
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Procedúra
1. V podokne Návrh modelu kliknite v zozname Nové
2. Zadajte názov nového adresára a kliknite na OK.

na Adresár.

Zobrazenie riadiacich objektov
Server IBM Cognos TM1 generuje riadiace objekty za účelom vykonávania špeciálnych úloh.
Ke riadiace objekty nastavíte ako viditené, zobrazia sa v podokne Návrh modelu. Ich názvy
vždy začínajú pravou zloženou zátvorkou (}). Môžete napríklad nakonfigurova bezpečnos
pre bunky v kocke s názvom plan_budget. Pod položkou Riadiace objekty > Kocky je
uvedená kocka bezpečnosti buniek s názvom }CellSecurity_plan_budget.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu ponuky Akcie
a potom kliknite na Zobrazi riadiace objekty.
Veda názvu voby sa zobrazí znak začiarknutia. Zobrazí sa adresár Riadiace objekty
spolu s podadresármi obsahujúcimi riadiace objekty.
2. Ak chcete zobrazi zobrazenie pre riadiacu kocku, dvakrát kliknite na riadiacu kocku.
a potom kliknite
3. Ak chcete skry riadiace objekty, kliknite na ikonu ponuky Akcie
na Zobrazi riadiace objekty. Značka začiarknutia veda názvu voby a adresár
Riadiace objekty sa prestanú zobrazova.

Zobrazovanie podrobností objektov
Podrobnosti objektov si môžete prezrie v prezerači objektov a v paneli Vlastnosti.
Usporiadanie objektov v paneli Návrh modelu alebo v paneli Návrh aplikácie. Počas
navrhovania modelu alebo aplikácie si môžete objekty v paneli zobrazi aj s podrobnosami,
ke na objekty dvakrát kliknete. Ke dvakrát kliknete na objekt, podrobnosti objektu sa
objavia na dvoch miestach:
v prezerač objektov
v panel Vlastnosti

Prezerač objektov
Každý prezerač objektov má kartu s názvom objektu a ikonu, ktorá označuje jeden z typov
objektov, zobrazených v nasledujúcej tabuke:
Tabuka 1. Ikony Typ objektu
Typ objektu

Ikona

Dimenzia
Podmnožina

Kocka

Zobrazenie kocky

Prepojenie

Kapitola 1. Úvod do Cognos TM1 Performance Modeler
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Tabuka 1. Ikony Typ objektu (pokračovanie)
Typ objektu

Ikona

Proces

Pomocná úloha

Pravidlá

Zobrazí sa aj vizuálne znázornenie štruktúry objektu. Každý typ objektu má odlišné
zobrazenie. Napríklad prezerače kociek zobrazujú mriežku z dvoch dimenzií plus kontextové
filtre pre alšie dimenzie. Prezerače dimenzií zobrazujú mriežku členov a vlastností. A
prezerače prepojení zobrazujú dva prepájané objekty plus smerové šípky, ktoré ukazujú ako
sú prvky objektov vzájomne poprepájané.

Panel Vlastnosti
V paneli Vlastnosti sú vlastnosti aktuálne vybratého objektu, ako napríklad názov, typ
objektu, počet prvkov a súvisiace objekty. Niektoré zo súvisiacich objektov obsahujú
hypertextové prepojenia. Ak kliknete na niektoré z hypertextových prepojení, prepojený
objekt sa otvorí v prezerači objektov.
panel Vlastnosti môžete použi na porovnanie objektu v prezerači s objektom v paneli Návrh
modelu. Napríklad kocka sa objaví v prezerači objektov. Kliknite raz na druhú kocku v paneli
Návrh modelu. Zoznam dimenzií druhej kocky sa objaví v paneli Vlastnosti. Teraz môžete
porovna dimenzie z panelu Vlastnosti s dimenziami v prezerači objektov.

Používanie viacerých zobrazení
Viaceré zobrazenia používajte, ak sa potrebujete rozhodnú, ktoré zobrazenie je pre vás
najvhodnejšie, alebo pri vytváraní nového zobrazenia, v ktorom sú údaje zobrazené presne
poda vašich požiadaviek.

Procedúra
1. Otvorte objekt. Objekt sa zobrazí v prezerači objektov.
2. Zopakujte krok 1 pre alšie objekty. V paneli sa zobrazia karty pre každé zobrazenie.
Zobrazí sa však len obsah naposledy otvoreného zobrazenia. Ke sú zobrazenia
zobrazené v tejto orientácii, vidie môžete maximálne jedno zobrazenie.
3. Poskladajte zobrazenia jedno na druhé.
a. Kliknite na kartu zobrazenia a ahajte ju dovtedy, kým sa kurzor nezmení z ikony
vrstveného objektu

na šípku nadol

.

b. Pustite tlačidlo myši.
c. Opakujte tieto kroky, ak chcete prida alšie zobrazenia.

Návrh modelu
V paneli Návrh modelu IBM Cognos TM1 Performance Modeler vytvorte dimenzie, kocky a
prepojenia na definovanie podnikovej logiky pre aplikáciu.
Karta Návrh modelu zobrazuje zhrnutie krokov potrebných na zostavenie modelov. Kroky na
zostavenie modelu sú tieto:
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Navrhnú dimenzie
Na sprístupnenie údajov pre vstup a analýzu musíte najskôr vytvori dimenzie.
Niektoré príklady dimenzií sú Účtovná osnova, Produkty, Čas a Verzie.
Bližšie informácie nájdete v časti Kapitola 3, “Vytváranie a formátovanie dimenzií”,
na strane 19.
Zostavi kocky
Na zostavenie kociek použite dimenzie, ktoré ste zadefinovali. Kocka je úložisko
údajov v rámci modelu. Je viacrozmerná a obsahuje riadky, stĺpce a ubovoný počet
strán. Na vytvorenie aplikácie môžete použi jednu alebo viac kociek. Niektoré
príklady kociek sú: Plánovanie predaja alebo Analýza nákladov.
Bližšie informácie nájdete v časti Kapitola 4, “Vytváranie kociek”, na strane 37.
Prepoji kocky
Prepojenia vytvárajú vzah, ktorý presúva údaje z jednej kocky do druhej. Môžete
vytvori prepojenia, napríklad na odkazovanie údajov prognóz v plánovacej kocke.
Prepojenia môžu by implementované bu ako pravidlá alebo ako procesy. Ke je
prepojenie implementované ako pravidlo, údaje sú uložené jedine v zdrojovej kocke,
ale ke je to potrebné, používajú sa a sú zobrazované v cieovej kocke. Ke je
prepojenie implementované ako proces, údaje zo zdrojovej kocky sú skopírované do
cieovej kocky.
Bližšie informácie nájdete v časti Kapitola 5, “Vytváranie prepojení”, na strane 59.
Vytvori výpočet údajov v kocke
Výpočet údajov v kocke zjednodušuje vytvorenie pravidiel na dokončenie bežných
operácií modelovania, ako je spravovanie a udržiavanie modelu. Výpočet môžete
prida, aby ste urobili váš model účelnejším, odvodením viacerých informácií zo
zdroja údajov.
Bližšie informácie nájdete v časti “Výpočet údajov v kocke” na strane 49.
Vytvori pravidlá a procesy
Výpočty údajov v dimenzii, výpočty hodnôt v kocke a prepojenia generujú pravidlá
automaticky a budú generova poskytovateov údajov, ak táto vlastnos nebola
zakázaná pre server (štandardne je zapnutá). Prepojenia môžu tiež generova
procesy. Volitene môžete vytvára pravidlá pre rozšírené výpočty a procesy pre
spravovanie a údržbu modelu. Procesy môžu by potom zoskupené do pomocných
úloh pre pokračujúcu údržbu.
Bližšie informácie nájdete v časti Kapitola 6, “Správa pravidiel a poskytovateov
údajov”, na strane 69.

Filtrovanie a vyhadávanie objektov v zobrazení Návrh modelu
V zobrazení Návrh modelu môžete vyhadáva a filtrova objekty vyhovujúce konkrétnym
kritériám.
Napríklad, môžete vyhada všetky objekty obsahujúce slovo predaj vrátane pravidiel,
kociek, procesov, podmnožín, prepojení, zobrazení, dimenzií a pomocných úloh. Môžete tiež
vykona selektívne vyhadávanie, pri ktorom môžete vybra objekty, ktoré chcete vyhada.
Napríklad, môžete chcie zobrazi všetky pravidlá obsahujúce slovo stan.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov servera v strome a vyberte položky
Vyhadáva v modeli.
2. Vyberte typy objektov, ktoré chcete vyhada: kocky, zobrazenia, dimenzie, podmnožiny,
prepojenia, procesy, diagramy alebo pomocné úlohy.
Kapitola 1. Úvod do Cognos TM1 Performance Modeler
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3. Vyberte, či sa majú zahrnú riadiace objekty.
4. Napíšte niekoko znakov, ktoré chcete vyhada, a kliknite na tlačidlo OK.

Návrh aplikácie
Ke ste vytvorili model vášho podnikového procesu, v paneli Návrh aplikácie IBM Cognos
TM1 Performance Modeler môžete vytvori aplikáciu, aby užívatelia mohli kontrolova a
prispieva do nej.
Aplikácia identifikuje zobrazenia kocky, webové hárky a ostatné objekty, ktoré posudzovate
alebo prispievate potrebuje na dokončenie svojej práce. Po dokončení dizajnu je aplikácia
nasadená, aby bola dostupná a je zadefinovaná bezpečnos, aby mali autorizovaní užívatelia
prístup len k tej časti plánu, ktorú potrebujú.
Kroky na vytvorenie aplikácie sú tieto:
Definova zobrazenia a webové hárky
Môžete navrhnú rôzne zobrazenia, ktoré sa budú používa pre kontrolu alebo pre
prispievateov.
Cielené zobrazenia tiež umožňujú nasadenie kociek zostáv. Kocky zostáv môžu
poskytova zlepšený výkon, ke je potrebné skontrolova veké množstvo uzlov. Na
zlepšenie výkonu môže proces TM1 TurboIntegrator, založený na kocke s mnohými
pravidlami, posla údaje do kocky s málo pravidlami pre kontrolu.
Bližšie informácie nájdete v “Definovanie zobrazenia kocky” na strane 43 alebo
“Webové hárky na serveri Cognos TM1 Applications” na strane 83.
Definova hierarchiu schvaovania
Hierarchia schvaovania určuje pracovný tok vašej aplikácie. Pre aplikácie
Schvaovanie a Zodpovednos špecifikujte podmnožinu dimenzie, ktorá sa použije
ako hierarchia schvaovania. Ostatné typy aplikácií nevyžadujú hierarchiu
schvaovania.
Bližšie informácie nájdete v “Definovanie hierarchie schvaovania” na strane 85.
Definova dimenziu riadenia
Definujte dimenziu riadenia na zdieanie hierarchie schvaovania naprieč
aplikáciami.
Bližšie informácie nájdete v “Definovanie riadiacej dimenzie” na strane 85
Nasadi aplikáciu
Skôr než budú môc posudzovatelia alebo prispievatelia použi aplikáciu, musí by
nasadená do IBM Cognos TM1 Application Service. Nasate aplikáciu na portál,
aby ste ju sprístupnili užívateom z vybratých klientov.
Bližšie informácie nájdete v “Overenie a nasadenie aplikácie” na strane 97.
Nastavi oprávnenia aplikácie
Po nasadení aplikácie TM1 musíte zadefinova oprávnenia pre všetky skupiny
užívateov, ktorým chcete povoli prístup k aplikácii.
Bližšie informácie nájdete v časti “Spravovanie oprávnení pre aplikáciu” na strane
98.
Aktivova aplikáciu
Posledným krokom je aktivova aplikáciu v portáli IBM Cognos Applications.
Aktivovanie aplikácie ju zviditení užívateom, ktorí nie sú administrátori.
Bližšie informácie nájdete v “Aktivovanie aplikácie v portáli” na strane 100.
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Kapitola 2. Importovanie údajov
V IBM Cognos TM1 Performance Modeler môžete importova zdrojové údaje, namapova
ich do cieových údajov a okamžite prida nové objekty do panelu Návrh modelu.
Importovaním údajov môžete rýchlo vytvori kocky a dimenzie a načíta do nich údaje.
Ke importujete údaje, sprievodca importom uloží vaše akcie ako proces TurboIntegrator.
Tento proces sa objaví ako objekt v paneli Návrh modelu. Ak chcete zopakova vaše akcie
neskôr, môžete spusti tento proces, aby ste sa vyhli nutnosti opakovanej špecifikácie
rovnakých nastavení.
Môžete tiež vytvori proces, ktorý, ke je spustený, importuje zdrojové údaje, mapuje ich do
cieových údajov a pridá nové objekty do panelu Návrh modelu. Tento proces sa javí ako
objekt v paneli Návrh modelu a nebeží pokia ho nevyvoláte. Toto vám umožňuje alej
modifikova proces predtým než ho spustíte. Môžete tiež naplánova procesy na automatické
vykonanie administračných úloh. Bližšie informácie nájdete v “Spravovanie procesov” na
strane 185.
Môžete tiež prenáša dimenzie medzi IBM Cognos TM1 Performance Modeler a IBM
Cognos Business Viewpoint.

Ako Cognos TM1 Performance Modeler mapuje údaje
Ke importujete údaje, IBM Cognos TM1 Performance Modeler bude mapova vaše údaje v
závislosti od typu údajov, ktoré importujete. Počas importovania môžete vyradi ubovoné
voby ohadom spôsobu mapovania vašich údajov.
Ak importujete zostavu alebo balík Cognos, použije sa model, ktorý bol definovaný v zdroji.
Údaje z ostatných zdrojov údajov sa štandardne mapujú nasledovne:
v Prvý stĺpec v zdrojovom súbore a ukazovatele sa objavia krížovej tabuke. Ostatné stĺpce
budú k dispozícii ako dimenzie v oblasti prehadu.
v Stĺpce textu budú pridané ako dimenzie.
v Stĺpce s číslami budú pridané ako ukazovatele, ak sú hodnotami. Napríklad stĺpec s
názvom Tržby sa dá interpretova ako ukazovate a stĺpec s názvom Telefónne číslo sa dá
interpretova ako atribút.

Importovanie zdrojov údajov
Na vytvorenie alebo zaplnenie kociek a dimenzií môžete do IBM Cognos TM1 Performance
Modeler importova údaje z mnohých rôznych zdrojov.
Pre všetky zdroje údajov okrem relačných zdrojov údajov platí, že ak vaše zdrojové údaje
obsahujú desatinné hodnoty, ale neexistujú žiadne desatinné hodnoty v rámci prvých 100
záznamov, údaje sú rozpoznané ako celé čísla. Avšak desatinné miesta sú zachované a môžete
použi formátovanie na pridanie desatinných miest.
Do Performance Modeler môžete importova tieto typy údajov:
Delimitované textové súbory
Môžete importova súbory s nasledujúcimi formátmi súborov: CSV, TAB, CMA,
ASC a TXT.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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Cognos TM1 Performance Modeler nepodporuje importovanie TXT a CSV súborov
s dedičným kódovaním, ak sa regionálne nastavenia a systémové miestne nastavenie
Microsoft Windows nezhodujú s kódovaním súboru. Pre vyriešenie tohto problému
uložte súbor s kódovaním UTF-8 alebo zmeňte regionálne nastavenia a systémové
miestne nastavenie Microsoft Windows tak, aby sa zhodovali s kódovaním súboru.
Súbory Microsoft Excel
Niektoré vzorce a funkcie, ktoré sa používajú v pracovných zošitoch Microsoft
Excel, nie sú importované. Riešením je vytvori kópiu ovplyvneného stĺpca v
pracovnom zošite Microsoft Excel a použi príkaz Prilepi špeciálne na prilepenie
hodnôt stĺpca. Pracovný zošit môžete tiež uloži ako súbor .csv a potom importova
tento súbor.
Relačné zdroje údajov (ODBC)
Ak chcete importova relačné údaje do Cognos TM1 Performance Modeler, je
dôležité, aby ste poznali váš relačný zdroj údajov a boli schopný definova dotazy.
Uistite sa tiež, že pripojenia ODBC sú nastavené na zdroje údajov, z ktorých chcete
importova.
IBM SPSS Statistics
Skôr než budete môc importova zo zdroja údajov IBM SPSS, sa musíte uisti, že
ste stiahli ovládač ODBC, ktorý je zahrnutý v balíku IBM SPSS Access Pack. Balík
SPSS Access Pack je dostupný, ke si zakúpite IBM SPSS Statistics alebo IBM
SPSS Modeler. Po stiahnutí ovládača ODBC musíte tiež zadefinova pripojenie
ODBC k zdroju údajov. Bližšie informácie o definovaní pripojenia ODBC nájdete v
užívateskej dokumentácii pre váš operačný systém.
Zostavy IBM Cognos
Importova môžete len zostavy, ktoré boli vytvorené v IBM Cognos Report Studio a
IBM Cognos Workspace Advanced. Ak zostava obsahuje výzvy na zadanie hodnôt,
musíte reagova na tieto výzvy než budete môc importova zostava. Výzvy s
predvolenými hodnotami môžete jednoducho akceptova. Výzvy s jednou hodnotou
a výzvy s viacerými hodnotami ponúkajú zoznam možných odpovedí, z ktorých si
môžete vybra. Na ostatné typy výziev, ako sú výzvy na zadanie textu alebo dátumu,
musíte odpoveda napísaním hodnoty vo formáte, ktorý výzva očakáva.
Ak importujete zostavu Cognos, ktorá zahŕňa výpočty rozloženia, tieto nebudú
importované. Je to z toho dôvodu, že zostavy sa počas importovania skonvertujú do
formátu CSV a CSV nepodporuje výpočty rozloženia. Na vyriešenie tohto problému
zmeňte pred importovaním všetky výpočty rozloženia na výpočty dotazu.
Ke importujete zostavu, výkon extrakcie údajov je podobný ako pri exportovaní
zostavy Cognos Report Studio do súboru CSV.
Balíky IBM Cognos
Ke importujete nejaký balík, výkon extrakcie údajov je podobný ako pri
exportovaní zostavy Cognos Report Studio do súboru CSV.
Poznámka: Balíky IBM Cognos nebudú k dispozícii ako zdroj údajov, ak aplikáciu
Performance Modeler používate v cloudovom prostredí.
Zobrazenia kocky IBM Cognos TM1
Dostupné sú dva zdroje importu: Zobrazenie kocky IBM Cognos TM1 a
Podmnožina dimenzie IBM Cognos TM1. Zobrazenia kocky a podmnožiny
dimenzie Cognos TM1 definuje administrátor Cognos TM1.
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Pre importovanie kocky, ktorá obsahuje dimenziu v nasadenej aplikácii, musíte
najprv by vlastníkom hierarchie schvaovania alebo deaktivova aplikáciu.

Import údajov pomocou riadeného importu
Ke zdroj obsahuje vea stĺpcov, preskúmajte ho a identifikujte, ktoré stĺpce by mali by
definované ako dimenzie, úrovne, atribúty alebo ukazovatele. Do kocky môžete importova
iba dimenzie, alebo sa do nej môžete rozhodnú importova dimenzie aj ukazovatele.
Zdrojom údajov môže by súbor, zostava so zoznamom, zobrazenie kocky, podmnožina
dimenzií alebo relačný zdroj údajov.

Procedúra
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na koreň modelu v podokne Návrh modelu a potom
kliknite na Riadený import.
2. Kliknite na Dimenzie alebo Kocka.
3. Volitený: Import, ktorý vytvoríte, sa uloží ako proces TurboIntegrator. Zadajte názov do
poa Názov procesu.
4. V okne Import údajov - výber zdroja údajov vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
Tabuka 2. Typy zdrojov
Cie

Akcia

Import súboru programu Microsoft Excel

V poli Typ vyberte Súbor.
Prejdite na súbor, ktorý chcete importova.
Rozviňte Podrobnosti súboru a zadajte
podrobnosti súboru, ktorý importujete.

Import textového súboru s oddeovačom

V poli Typ vyberte Súbor.
Prejdite na súbor, ktorý chcete importova.
Rozviňte Podrobnosti súboru a zadajte
podrobnosti súboru, ktorý importujete.
Ak chcete používa desatinnú čiarku a oddeovač
tisícov pre špecifické miestne nastavenie, vyberte
dané miestne nastavenie v poli Formát.
Ak pracujete v pripojenom režime a chcete
naplánova spustenie procesu, ktorý opakovane
importuje údaje, zadajte umiestnenie súboru, ku
ktorému má pristupova vzdialený server IBM
Cognos TM1.

Import údajov zostavy z jednoduchého
tabukového zoznamu, ktorý bol vytvorený v
aplikácii IBM Cognos Business Intelligence a
ktorý neobsahuje nevyriešené výzvy

V poli Typ vyberte Údaje zostavy IBM Cognos.
Zadajte podrobností pripojenia zostavy do poa
Adresa servera IBM Cognos BI v nasledujúcom
formáte: http://<hostite>/ibmcognos/cgi-bin/
cognos.cgi. Pripojenie môžete otestova.
Zadajte umiestnenie a názov zostavy, ktorú chcete
importova, do poa umiestnenie zostavy, alebo
kliknite na Vybra a zostavu vyberte.

Kapitola 2. Importovanie údajov
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Tabuka 2. Typy zdrojov (pokračovanie)
Cie

Akcia

Import zobrazenia kocky Cognos TM1

V poli Typ vyberte Zobrazenie kocky IBM
Cognos TM1.
Vyberte kocku a zobrazenie, ktoré chcete
importova.

Import z aplikácie IBM SPSS Statistics. Na serveri V poli Typ vyberte IBM SPSS Statistics.
musí existova zadaný zdroj ODBC.
V poli Podrobnosti pripojenia zadajte
podrobnosti o pripojení k zdroju údajov.
Ak chcete definova alebo zmeni dotazy pre
zdroj údajov, otvorte zostavovate dotazov.
Import podmnožiny dimenzie Cognos TM1
Táto voba je dostupná iba pri použití príkazu
Importova dimenzie.
Import z relačného zdroja údajov

V poli Typ vyberte Podmnožina dimenzie IBM
Cognos TM1.
Vyberte dimenziu a podmnožinu, ktorú chcete
importova.
Pozrite si tému “Import údajov zo zdroja
relačných údajov” na strane 16.

5. Predvolene sú na import vybraté všetky stĺpce v zdroji údajov. Začiarknite alebo zrušte
začiarknite políčok Importova v podokne Stĺpce, aby ste vybrali iba tie stĺpce, ktoré
chcete importova.
6. Pri vykonávaní importu iba do kocky: Ak je stĺpec nesprávne identifikovaný ako
regulárna dimenzia alebo dimenzia ukazovatea, zrušte začiarknutie alebo začiarknite
políčko Ukazovate. Ke je políčko Ukazovate začiarknuté, zo stĺpcom sa pracuje ako
s rozmerom metriky a údaje v stĺpci sa použijú na zaplnenie kocky. Ke je políčko
Ukazovate nezačiarknuté, so stĺpcom sa pracuje ako so základnou dimenziou.
7. Ak chcete zada rozšírené detaily, postupujte poda postupu, ktorý je uvedený v téme
“Výber rozšírených volieb importu”.
8. Kliknite na Dokonči.

Výsledky
Pre každý stĺpec, ktorý ste vybrali, aplikácia Cognos TM1 Performance Modeler vytvorí novú
dimenziu. Ak zdroj údajov obsahuje menovky stĺpcov, tieto menovky sa použijú pre názvy
dimenzií. ako zdroj údajov neobsahuje menovky stĺpcov, dimenzie sa pomenujú stĺpec1,
stĺpec2, stĺpec3 at.
Ak ste importovali novú kocku, aplikácia Cognos TM1 Performance Modeler do nej načíta
údaje a otvorí ju v paneli Cube Viewer.
Riadený import sa uloží ako proces TurboIntegrator s názvom, ktorý ste zadali pri
identifikácii zdroja údajov.
Súvisiace koncepty:
“Spravovanie procesov” na strane 185
Spravujte procesy na vytváranie, modifikáciu a plánovanie ako budú údaje importované a
používané v IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Výber rozšírených volieb importu
Rozšírené voby môžete špecifikova v sprievodcovi Riadený import v IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Rozšírené voby vám umožňujú prispôsobova mapovania, aby ste
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mohli vytvori viaceré dimenzie, prida úrovne do dimenzií, identifikova atribúty a
identifikova alebo vytvára ukazovatele. Kocku môžete vytvori aj z vami vytvorených
mapovaní.

Skôr ako začnete
Definujte zdroj údajov importu. Bližšie informácie nájdete v časti “Import údajov pomocou
riadeného importu” na strane 11.

Procedúra
1. V sprievodcovi Riadený import, kliknite na Rozšírené. V okne Importova dimenzie sa
zobrazia nasledujúce paneli:
v Náhad na údaje - Zobrazí stĺpce a obsah vášho zdroja údajov.
v Mapovanie - Zobrazí stĺpce, ktoré sa majú importova (zdrojové položky) a umožní
vám identifikova obsah stĺpca bu ako Dimenziu, Úroveň alebo Atribút. Panel
Mapovanie tiež názorne ukazuje ako sa stĺpce vo vašom zdroji (Mapované zdrojové
položky) mapujú do objektov (Cieové položky) vo vašom serveri TM1.
Cognos TM1 Performance Modeler vytvára mapovania stĺpcov, ktoré sa s najväčšou
pravdepodobnosou budú importova. Môžete upravi ktorékovek z vytvorených
mapovaní.
2. Kliknite na položku Zobrazi vlastnosti v pravom dolnom rohu obrazovky.
V paneli Vlastnosti môžete zobrazi a nastavi vlastnosti pre vybratú zdrojovú alebo
cieovú položku.
3. Ak chcete upravi mapovania, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
v Ak chcete odstráni predvolené mapovanie, kliknite na Vymaza všetky mapovania.
v Ke importujete zostavy alebo súbory, ktoré budú mapova vaše údaje do jednej
úrovne, kliknite na Opätovne vytvori všetky mapovania, a potom kliknite na
Nezisova hierarchie.
v Ke importujete zostavy alebo súbor, aby sa mapovania vrátili na predvolené
mapovania, kliknite na Opätovne vytvori všetky mapovania, a potom kliknite na
Zisti hierarchie.
v Mapovania môžete upravova aj tak, že myšou presuniete položku z časti Zdrojové
položky v paneli Mapovanie na nové miesto v časti Cieové položky. Podobne môžete
myšou presunú položku z jedného miesta v časti Cieové položky na nové miesto v
rámci časti. Kým myšou presúvate položku, kurzor označuje kde a ako bude položka
pustená. Môžete ju pusti ako novú dimenziu, ako úroveň existujúcej dimenzie alebo
ako atribút.
4. Ak chcete prida vypočítaný stĺpec, vykonajte nasledujúce akcie:
a. Kliknite na Prida vypočítaný stĺpec.
b. V časti Zdrojové položky panela Vlastnosti uvete názov v poli Zdrojová položka
pre stĺpec a vyberte Typ údajov pre stĺpec.
c. Zadajte Typ mapovania pre vypočítaný stĺpec.
d. Do poa Výraz zadajte výraz, ktorý bude definova vypočítaný stĺpec. Výraz musí
by ukončený bodkočiarkou (;).
Ak napríklad chcete vypočítaný stĺpec prida pre Meno zamestnanca, s ktorým je
zreazené Priezvisko a Krstné meno, definujte nasledujúci výraz:
v_Expression = v_Last_Name_0 | ’,’ | v_First_Name_1;
Vypočítaný stĺpec môžete použi aj na premenovanie členov, napríklad ak sa majú
zdrojové mená zhodova s cieovými alebo ak sa majú zo zdroja odstráni cudzie
znaky.

Kapitola 2. Importovanie údajov
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Bližšie informácie o vzorcoch pre výraz nájdete v Referenčnej príručke IBM Cognos
TM1.
e. Ak si chcete zobrazi výsledky výrazu, kliknite na Zobrazi náhad.
5. Ak si chcete prispôsobi vlastnosti dimenzie, v časti Cieové položky panelu Mapovania
vyberte dimenziu. Bližšie informácie nájdete v “Prispôsobenie vlastností dimenzií pri
importovaní údajov”.
6. Ak chcete upravi úroveň, vyberte úroveň v časti Cieové položky panela Mapovania.
a. V časti Cieová položka v paneli Vlastnosti uvete názov pre úroveň.
b. V časti Rozšírené v paneli Vlastnosti vyberte položku Dimenzia vlastníka a určte
dimenziu, do ktorej patrí táto úroveň.
c. Ak chcete presunú úroveň v štruktúre, zmeňte hodnotu Index úrovne.
7. Ak chcete upravi atribút, vyberte atribút v časti Cieové položky v paneli Mapovania.
a. V časti Cieová položka v paneli Vlastnosti vyberte Typ atribútu. Ak mapovanie
stĺpcov na atribút obsahuje číselné hodnoty, typ atribútu musí by Číselné.
A mapovanie stĺpcov na atribút obsahuje text, atribút môže ma niektorý z
nasledujúcich typov:
v Text - Poskytuje opisné informácie.
v Označenie - Poskytuje preložený názov objektu poda informácií uvedených v
téme Kapitola 12, “Preklad vášho modelu”, na strane 191. Caption nevyžaduje
jedinečný názov.
v Alias - Môžete použi ako alternatívny názov. Každý alias musí by jedinečný.
b. Ak vyberiete Caption, vyberte vhodné Miestne nastavenie. Ak napríklad mapovanie
stĺpca do atribútu Caption obsahuje názvy produktov v brazílskej portugalčine, ako
miestne nastavenie vyberte Portugalčina (Brazília).
c. V časti Rozšírené v paneli Vlastnosti vyberte Dimenziu vlastníka a Úroveň
vlastníka, do ktorej tento atribút patrí.
8. Ak ste riadený import iniciovali kliknutím na Kocku riadeného > importu, môžete si
prispôsobi vlastnosti kocky. Bližšie informácie nájdete v “Prispôsobenie vlastností
kociek pri importovaní údajov” na strane 16.
9. Kliknite na Dokonči.

Výsledky
Cognos TM1 Performance Modeler vytvorí tieto dimenzie, úrovne a atribúty, ktoré sú
definované v riadenom importe. Ak si vyberiete vytvorenie kocky, kocka bude rovnako
vytvorená a volitene zaplnená údajmi.
Definícia importu sa uloží ako proces TurboIntegrator a bude používa názov, ktorý ste zadali
pri identifikovaní zdroja údajov.

Prispôsobenie vlastností dimenzií pri importovaní údajov
Ke špecifikujete Rozšírené voby v sprievodcovi Riadený import v IBM Cognos TM1
Performance Modeler, môžete si prispôsobi vlastnosti dimenzií.

Skôr ako začnete
Definujte zdroj údajov importu. Bližšie informácie nájdete v časti “Import údajov pomocou
riadeného importu” na strane 11.

Procedúra
1. V sprievodcovi Riadený import, kliknite na Rozšírené.
2. Kliknite na Zobrazi vlastnosti.
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3. V paneli Mapovania v časti Cieové položky vyberte dimenziu.
4. V časti Cieová položka v paneli Vlastnosti, poda potreby upravte Názov dimenzie a
Typ dimenzie. Napríklad dimenzia Prínosy môže by dimenziou výpočtov. Bližšie
informácie nájdete v časti “Vytváranie nových dimenzií” na strane 19.
5. Zadajte akciu Aktualizova dimenzie. Vyberte Prida nové prvky, aby sa všetky nové
prvky zo zdroja pripojili k existujúcej dimenzii. Vyberte Znovu načíta údaje do
dimenzie, ak chcete kompletne prebudova dimenziu len pomocou prvkov, ktoré sa
nachádzajú v zdroji. Vyberte Neaktualizova, ak chcete necha dimenziu tak ako je bez
akýchkovek aktualizácií zo zdroja.
6. Ak importujete dimenziu s viacerými úrovňami a názvy prvkov nie sú jedinečné, vyberte
začiarkavacie políčko Zahrnú názvy rodičovských prvkov a zadajte znak pre
oddeovač. Oddeovací znak odlišuje názov rodiča od názvu prvku.
Príkladom prvkov, ktoré nie sú na rovnakej úrovni jedinečné je dimenzia Roky. Každý
rok obsahuje prvý štvrrok a každý prvý štvrrok obsahuje január.
Príkladom prvkov, ktoré nie sú na rôznych úrovniach jedinečné je dimenzia Severná
Amerika. Ontário sa uvádza ako mesto v Kalifornii a Ontário sa uvádza ako provincia v
Kanade.
7. Ak chcete pre každý prvok vytvori predvolené záhlavie, vyberte Použi názvy prvkov
ako záhlavia, ak sú jedinečné.
8. Ak chcete vytvori prvok, ktorý bude zobrazova súčet pre dimenziu, presvedčte sa, či je
vybraté začiarkavacie políčko Vytvori prvok súčtu.
9. Ak chcete vytvori pomenované úrovne, vyberte začiarkavacie políčko Vytvori
pomenované úrovne.
10. Ak chcete identifikova zdrojové údaje ako nevyváženú hierarchiu, vyberte
začiarkavacie políčko Nevyvážené zdrojové údaje, a potom vyberte, či sa má hierarchia
vyváži tak, že všetky dcérske prvky budú umiestnené na rovnakú hĺbku, alebo či
ponecháte hierarchiu nevyváženú.
11. Ak chcete zdrojové údaje identifikova ako neusporiadanú hierarchiu, vyberte
začiarkavacie políčko Neusporiadané zdrojové údaje, a potom vyberte, či si ponecháte
neusporiadanú štruktúru a aké zástupné údaje sa vložia do prázdnych buniek.
12. Ak chcete dimenziu presunú do štruktúry, zmeňte pole Index dimenzie.
Dimenziu môžete na nové miesto presunú aj myšou.
13. V Triedenie prvkov zadajte ako sa budú triedi dcérske prvky a prvky najnižšej úrovne.
14. V Triedenie komponentov. zadajte ako sa budú triedi komponenty. Bližšie informácie
nájdete v časti “Triedenie prvkov a komponentov v dimenziách”
15. V okne Vlastnosti môžete upravova aj úrovne, atribúty a kocky. Ke dokončíte
vykonávanie zmien, kliknite na Dokonči.
Triedenie prvkov a komponentov v dimenziách:
Ke importujete údaje pomocou importu so sprievodcom a vyberiete Rozšírené, môžete
špecifikova, ako sa majú zoradi prvky v dimenzii a ako sa majú zoradi komponenty v
prvkoch.
Triedenie prvkov
Triedenie prvkov určuje poradie položiek rodičovských údajov v dimenzii. Predvolené
triedenie prvkov Žiadne zachováva poradie, v ktorom boli prvky zavádzané zo zdrojových
údajov. Triedenie poda úrovne alebo poda hierarchie sa môže použi pre účely tvorby
rozšírených skriptov. Napríklad v rámci dimenzie Produktová línia máte tieto prvky:
Vybavenie na golf, Vybavenie pre kemping a Vybavenie do prírody. Tieto prvky môžete
triedi abecedne poda názvu alebo ich ponecha v tomto poradí.
Kapitola 2. Importovanie údajov
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Triedenie komponentov
Triedenie komponentov určuje poradie dcérskych položiek prvkov v dimenzii. Predvolené
triedenie komponentov Žiadne zachováva poradie, v ktorom boli komponenty zavádzané zo
zdrojových údajov. Komponenty môžete tiež triedi abecedne poda názvu. Napríklad
Vybavenie pre kemping zahŕňa tieto komponenty: Stany, Spacie vaky a Svietidlá. Tieto
komponenty môžete triedi abecedne poda názvu alebo ich ponecha v tomto poradí.

Prispôsobenie vlastností kociek pri importovaní údajov
Vlastnosti kociek si môžete prispôsobi, ak si pri iniciovaní Riadeného importu v IBM
Cognos TM1 Performance Modeler, vyberiete vobu Riadený import > Kocka.

Skôr ako začnete
Definujte zdroj údajov importu. Bližšie informácie nájdete v časti “Import údajov pomocou
riadeného importu” na strane 11.

Procedúra
1. V sprievodcovi Riadený import, kliknite na Rozšírené.
2. Kliknite na Zobrazi vlastnosti.
3. V paneli Mapovanie si na začiatku časti Cieové položky vyberte kocku.
4. Zadajte názov pre kocku. Tento názov môže by existujúcim názvom kocky alebo
novým názvom kocky.
5. Ak vaše mapovania v zdroji údajov neidentifikujú žiadne rozmerové dimenzie, kliknite
na Vytvori rozmerovú dimenziu. Ak vaše zdrojové údaje obsahujú len jeden
ukazovate, predvolenú rozmerovú dimenziu môžete odstráni tak, že zrušíte výber
začiarkavacieho políčka Vytvori rozmerovú dimenziu.
Dôležité: Ak si počas importu zvolíte odstránenie predvolenej rozmerovej dimenzie,
neskôr nebudete môc do tejto kocky prida nové ukazovatele.
6. Pre operáciu importu vyberte správanie Aktualizácia údajov.
v Voba Prida údaje pridá hodnoty do vášho zdroja údajov pre všetky existujúce
hodnoty kocky.
v Voba Nahradi údaje nahradí všetky existujúce hodnoty kocky hodnotami z vášho
zdroja.
7. Ak chcete zmeni ukazovate na dimenziu, pod Typom mapovania kliknite na Atribút
člena. Z objektu sa stane dimenzia ako súčas kocky.
8. Ak chcete do kocky prida existujúce dimenzie, v časti Rozšírené v paneli Vlastnosti
kliknite na Vybra dimenzie.
9. Vyberte dimenzie, ktoré chcete prida, a potom kliknite na Prida do kocky.
10. V okne Vlastnosti môžete upravova aj dimenzie, úrovne a kocky . Ke dokončíte
vykonávanie zmien, kliknite na Dokonči.

Import údajov zo zdroja relačných údajov
Pred importom údajov zo zdroja relačných údajov sa nezabudnite dôkladne oboznámi so
zdrojom relačných údajov a so spôsobom zostavovania dotazov SQL. Uistite sa, že boli
definované pripojenia ODBC. Pri práci v pripojenom režime môžete používa zdroje
relačných údajov ODBC, ktoré sú definované na serveri.

Procedúra
1. Ak vytvárate proces, prejdite na alší krok. Ak spúšate riadený import, vykonajte jednu
z nasledujúcich akcií:
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2.
3.
4.
5.

6.

v Ak importujete iba dimenzie, kliknite pravým tlačidlom myši na koreň modelu v
podokne Návrh modelu a potom kliknite na Riadený import > Dimenzie.
v Ak importujete novú kocku, kliknite pravým tlačidlom myši na koreň modelu v
podokne Návrh modelu a potom kliknite na Riadený import > Kocka.
V poli Typ vyberte Zdroj relačných údajov (ODBC) a zadajte podrobnosti pripojenia.
Vyberte zdroj relačných údajov ODBC zo zoznamu, ktorý je definovaný pre váš systém.
Otvorte zostavovate dotazov.
Alternatívnym postupom je zadanie kódu SQL dotazu.
Ak chcete zada stĺpce, ktoré sa majú použi v dotaze na získanie údajov, kliknite na
kartu Zobrazenie údajov a potiahnite stĺpce alebo tabuky z poa Metadata Explorer
do mriežky.
Môžete pridáva samotné stĺpce alebo tabuky. Dotaz používa stĺpce, ktoré pridáte,
priamo na mriežku za účelom získania údajov. Dotaz tiež používa stĺpce, ktoré patria do
tabuliek, ktoré pridáte do mriežky.
Ak chcete vytvori spojenia založené na vzahoch medzi stĺpcami v tabukách, kliknite
na kartu Diagram dotazu a vykonajte nasledujúce akcie:
a. Potiahnite tabuky z poa Metadata Explorer do diagramu.
Dotaz používa tabuky, ktoré pridáte do diagramu, na pripojenie k ostatným
tabukám. Dotaz nepoužíva stĺpce, ktoré patria do týchto tabuliek, na získanie
údajov.
.
b. Vyberte položky pre vytvorenie vzahu a kliknite na ikonu Vytvori vzah
c. Zadajte kardinalitu pre vzah.
Kardinalita sa používa na predchádzanie dvojitému započítaniu faktických údajov,
na podporu slučkových spojení, ktoré sa bežne používajú v modeloch s hviezdicovou
schémou, na optimalizáciu prístupu k súvisiacemu systému zdroja údajov a na
identifikáciu položiek, ktoré sa správajú ako fakty alebo dimenzie.
Bližšie informácie o vzahoch a kardinalite nájdete v príručke IBM Cognos Framework
Manager User Guide, ktorá je k dispozícii na uvítacej stránke IBM Knowledge Center
Cognos Business Intelligence (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEP7J/
welcome) v časti PDF.

7. Ak chcete dotaz SQL upravi manuálne, kliknite na kartu Zobrazenie SQL. Akcie,
ktoré vykonáte na karte Zobrazenie údajov a na karte Diagram dotazu, sa zohadnia
na karte Zobrazenie SQL.
8. Ke je dotaz poda vašich predstáv, kliknite na OK.
9. Ak chcete zobrazi náhad údajov vrátených dotazom, ktorý ste vytvorili manuálne
alebo v zostavovači dotazov, kliknite na Obnovi.
10. Ak chcete mapova dimenzie, kliknite na Ďalej.
Informácie o mapovaní nájdete v téme “Výber rozšírených volieb importu” na strane 12.
11. Kliknite na Dokonči.

Výsledky
Zdroj údajov sa naimportuje, namapuje na cieové údaje a pridá do podokna Návrh modelu.
Okrem toho sa vaše akcie uložia ako proces, ktorý sa zobrazí v podokne Návrh modelu.
Ak ste vytvárali proces, tento sa zobrazí v podokne Návrh modelu ako objekt a nespustí sa,
kým ho explicitne nevyvoláte.

Kapitola 2. Importovanie údajov
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Ako alej
Proces môžete upravi tak, že upravíte jeho postupy, alebo môžete proces naplánova ako
súčas pomocnej úlohy. Bližšie informácie nájdete v “Úprava procedúr” na strane 188 a
“Plánovanie procesov” na strane 189.
Súvisiace koncepty:
“Spravovanie procesov” na strane 185
Spravujte procesy na vytváranie, modifikáciu a plánovanie ako budú údaje importované a
používané v IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
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Kapitola 3. Vytváranie a formátovanie dimenzií
Na sprístupnenie údajov pre vstup a analýzu musíte najskôr vytvori dimenzie.
Dimenzia je široké zoskupenie súvisiacich údajov o hlavných aspektoch vášho podniku, ako
je produkt, čas a región. Každá dimenzia zahŕňa úrovne členov v jednej alebo viacerých
hierarchiách a volitenú množinu vypočítaných členov alebo špeciálnych kategórií. Dimenzie
definujú mriežku karty v IBM Cognos TM1 Applications, ktorú tvoria riadky, stĺpce a
kontext. Pred vytvorením dimenzie musíte urči, ktoré aspekty vašich údajov spolu súvisia a
rozhodnú, ktoré údaje budú povinné v riadkoch a stĺpcoch vašich plánov. IBM Cognos TM1
Performance Modeler vás bude sprevádza poskytovaním relevantných vlastností pre každý
typ dimenzie.

Vytváranie nových dimenzií
Ke vytvárate dimenziu, špecifikujete jej typ dimenzie.

Dimenzie výpočtov
Dimenzia výpočtov obsahuje vzorce, ktoré vykonávajú matematické a iné operácie na vašich
údajoch. Dimenzie výpočtov môžete napríklad použi na nastavenie účtu ziskov a strát pre
vašu spoločnos alebo ke chcete použi výberové zoznamy na poskytovanie
štruktúrovaných údajových položiek koncovým užívateom.

Časové dimenzie
Časová dimenzia obsahuje časových členov, ktorí sú významní pre vašich užívateov, ako sú
finančné účtovné obdobia alebo dátumy obchodných transakcií. Tieto zahŕňajú:
v
v
v
v

obvyklé časové obdobia ako sú roky, štvrroky, mesiace a týždne
obdobia špecifické pre odvetvie ako sú 13 týždňové výrobné cykly
vlastné obdobia ako sú fiškálne roky
lunárne časové obdobia ako sú lunárne roky alebo mesiace

Dimenzie verzií
Dimenzia verzií obsahuje údaje z rôznych iterácií členov v aplikácii. Napríklad chcete vidie
rozdiely vo verziách aktuálneho rozpočtu pre dodávateské náklady a porovna tieto rozpočty
s nákladmi za predchádzajúce roky. Údaje v dimenzii verzií by nemali by agregované,
pretože obsahujú viaceré záznamy údajov pre rovnakú položku.

Dimenzie hierarchií
Dimenzia hierarchie obsahuje reprezentáciu organizačnej štruktúry vašej spoločnosti,
oddelenia alebo organizácie. Táto dimenzia určuje pracovný tok vašej aplikácie. Ke je
dokončená práca na listových uzloch v hierarchii schvaovania, logika pracovného toku
usmerňuje odovzdávanie smerom nahor hierarchiou schvaovania, až kým sa nedosiahne
vrcholový uzol. V každom kroku v stúpaní hierarchiou schvaovania môžu užívatelia
selektívne upravi, skontrolova alebo odosla zobrazenia v aplikácii, v závislosti od svojich
prístupových práv.
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Všeobecné dimenzie
Všeobecná dimenzia obsahuje všeobecných členov, ako sú zoznamy oddelení, produktov
alebo zákazníkov. Všeobecná dimenzia sa môže použi, ke neviete presný typ dimenzie.
Typ dimenzie môžete zmeni v neskoršej etape.

Dimenzie metrík
Dimenzia metriky obsahuje kolekciu dôležitých ukazovateov alebo indikátorov KPI (Key
Performance Indicators), ktoré chcete monitorova vo vašom podniku alebo organizácii.
Dimenzie metrík sa používajú v riešeniach Cognos TM1 na hodnotenie výkonu. Bližšie
informácie nájdete v “Dimenzia metrík” na strane 143.

Dimenzie indikátorov metriky
Dimenzia indikátorov metriky poskytuje viac informácií o vašich indikátoroch KPI (Key
Performance Indicator) alebo metrikách. Príklady indikátorov metriky zahŕňajú skóre, stav a
trend. Dimenzie indikátorov metriky sa používajú v riešeniach Cognos TM1 na hodnotenie
výkonu. Bližšie informácie nájdete v “Dimenzia indikátorov metrík” na strane 145.

Vytvorenie dimenzií výpočtu
Dimenziu výpočtu si vytvorte, ke potrebujete vykonáva výpočty alebo merania založené na
numerických údajoch.
Dimenzia výpočtu obsahuje vzorce na vykonávanie matematických operácií s údajmi.
Dimenziu výpočtu môžete napríklad použi na zostavenie výpisu ziskov a strát vo vašej
spoločnosti. Dimenziu výpočtu je tiež možné považova za dimenziu, ktorá sa použije pre
dimenzie ukazovateov. Dimenzia výpočtu môže by typu N a C. Výpočet N predstavuje
jednoduchý výpočet vykonávaný na úrovni dimenzie medzi dvomi členmi danej dimenzie so
vstupnými hodnotami. Výpočet C je výpočet vykonávaný na zoskupených výsledkoch, ktorý
vypočítava konsolidovaný súčet. Dimenzia výpočtu má nasledujúce atribúty:
v Názov – názov člena.
v Formát – definovaný užívateom: číselné formáty, formát dátumu a času a textové
formáty.
v Výberový zoznam – prepojenie na preddefinovanú dimenziu alebo podmnožinu.
v Povaha kladnej odchýlky – výsledok kladnej hodnoty, priaznivý alebo nepriaznivý. Tento
atribút sa používa iba v spojitosti s dimenziou verzií. Napríklad kladná hodnota v prípade
predaja a cien by bola priaznivá, ale kladná hodnota v prípade nákladov na predaj by bola
nepriaznivá.
v Výpočet N - jednoduchý výpočet vykonávaný na úrovni položiek najnižšej úrovne na
základe dvoch vstupných hodnôt. Napríklad: Odhadovaný príjem = Množstvo * Cena.
v Výpočet C – výpočet vykonávaný na zoskupených výsledkoch. Konsolidovaný výpočet
odvodený z výsledkov jednoduchých výpočtov. Napríklad: Priemerná cena = Celkový
príjem / Celkové množstvo. Editor výpočtov pomáha pri výbere bežne používaných
zoskupení pre výpočty C: vynúti nulovú hodnotu, vážený priemer a časový priemer.
v Váha – faktor mínus 1 zvyčajne používaný na zmenu kladnej hodnoty na zápornú hodnotu.
Ak je napríklad jednotková cena výrobku 50 EUR a zava je 5 EUR, váha -1 aplikovaná na
zavu zaistí, že bude výsledok sčítania logický.
v Index – numerická hodnota zaisujúca rýchly prístup k členom.
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Typy zoskupení pri výpočtoch C
Editor výrazov ponúka 3 typy zoskupení na pomoc pri zoskupovaní položiek najnižšej úrovne
na konsolidovanej úrovni pri výpočte týchto konsolidovaných hodnôt.
v Vážený priemer: Konsolidovaná hodnota má alší výpočet, ak konsolidovaná hodnota je
A, B je čitate a C je menovate, takže A = B/C.
v Časový priemer: Suma hodnôt za všetky obdobia / počet období.
v Vynúti nulovú hodnotu: Konsolidovaná hodnota sa bude rovna nula.
Príklad 1: Ak máte pevne stanovenú cenu pre produkt na najnižšej úrovni, nechcete, aby sa
táto hodnota zoskupovala za všetky mesiace na konsolidovanej úrovni. Aby ste získali
výpočet v tvare A = B/C, Jednotková predajná cena bude A, Hrubá predajná hodnota bude B a
Množstvo bude C. Jednotková predajná cena = Hrubá predajná hodnota / Množstvo. Vážená
hodnota v tomto príklade je Množstvo.
Príklad 2: Ak máte hodnotu % marže pre produkt za každý mesiac, pri pridaní týchto hodnôt
na zoskupenej úrovni sa vyžaduje alší výpočet. Časový priemer je kumulatívna hrubá marža
/ počet období. Pri zoskupení 4 kvartálnych období pre hodnotu % marže získate výsledky P1
= 4,5 %, P2 = 6,4 %, P3 = 3,6 %, P4 = 5,2 %. Časový priemer je 19,7 / 4 = 4,93 %.
Príklad 3: Ak nechcete získa konsolidovanú hodnotu pre dimenziu, konsolidáciu môžete
nastavi na hodnotu nula.

Vytvorenie dimenzií výpočtu s aritmetickými výpočtami N
Výpočet N predstavuje jednoduchý výpočet, ktorý sa vykonáva na úrovni dimenzie medzi
dvomi členmi dimenzie so vstupnými hodnotami.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na adresár Dimenzie a kliknite
na ikonu Nové

.

.
2. Kliknite na ikonu Dimenzia
3. Zadajte názov novej dimenzie a v zozname Typ dimenzie vyberte Výpočet.
4. Pridajte členy dimenzie do atribútu Názov tak, že priamo zadáte ich zoznam, alebo ich
skopírujete a prilepíte. Napríklad: Množstvo, Cena, Výnos, Náklady na predaj, Čistý
zisk z predaja.
5. Uložte dimenziu.
6. Otvorte dimenziu výpočtu, ktorú chcete upravi. Jednoduché vzorce môžete pridáva
priamo do príslušných členov, alebo môžete pridáva vzorce pomocou editora výrazov.
7. ak chcete vzorec prida priamo pre jednoduchý výpočet, v stĺpci Výpočet N pre člena
zadajte =<člen1>*<člen2>, kde <člen1> a <člen2> sú členy so vstupnými hodnotami.
Výsledkom je súčin členov na úrovni listu.
8. Ak chcete prida vzorec pomocou editora výrazov, kliknite na bunku, do ktorej chcete
prida vzorec.
a. Kliknite v danej bunke na tlačidlo Viac. Otvorí sa editor výrazov.
b. V poli Typ operácie vyberte Aritmetická.
c. Vyberte typ operácie – +(súčet)-(rozdiel)*(súčin)/(delenie)
d. V poli Výraz dvakrát kliknite na operand1 vo výraze ('<operand1>'*'<operand2>').
Zadajte názov člena pre operand1. Názov člena sa musí zhodova s názvom člena v
atribúte názvu. Ak názov pozostáva z dvoch slov, názov je zobrazený v jednoduchých
úvodzovkách. Členy môžete tiež potiahnu do editora výrazov myšou, a to bu
jednotlivo, alebo vybratím viacerých členov naraz.
Kapitola 3. Vytváranie a formátovanie dimenzií
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e. Predchádzajúci krok zopakujte pre <operand2>.
9. Uložte dimenziu.

Vytvorenie dimenzií výpočtu s výpočtami N využívajúcimi funkcie
dimenzií
Výpočet 'N' využívajúci funkcie dimenzií predstavuje výpočet vykonávaný na úrovni
dimenzií medzi vstupnou hodnotou člena príslušnej dimenzie a vybratou funkciou.
Editor výrazov ponúka vstavané funkcie používajúce hodnoty členov ako vstupy do výpočtu.
Výraz funkcie je odvodený z funkcie dimenzie a vstupnej hodnoty a v niektorých prípadoch
tiež z hodnoty bloku. Editor výrazov pomáha pri výbere funkcií dimenzií.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na adresár Dimenzie a
kliknite na ikonu Nové

.

.
2. Kliknite na ikonu Dimenzia
3. Zadajte názov novej dimenzie a v zozname Typ dimenzie vyberte Výpočet.
4. Pridajte členy dimenzie do atribútu Názov tak, že priamo zadáte ich zoznam, alebo ich
skopírujete a prilepíte. Napríklad: Množstvo, Cena, Výnos, Náklady na predaj, Čistý
zisk z predaja.
5. Uložte dimenziu.
6. Otvorte dimenziu výpočtu, ktorú chcete upravi.
7. Ak chcete prida funkciu pomocou editora výrazov, kliknite na bunku, do ktorej chcete
prida funkciu.
8. Kliknite v danej bunke na tlačidlo Viac. Otvorí sa editor výrazov.
9. Kliknite na kartu Funkcie a rozviňte strom Funkcie dimenzie.
10. Vyberte typ funkcie a potiahnite funkciu do editora výrazov. Ak kliknete na kartu Tipy,
otvorí sa podpora pre úpravy s podrobným vysvetlením vybratej funkcie.
11. V poli Výraz potiahnite člen do editora výrazov nad pole <Input>. Pre pole môžete tiež
zada názov člena. Názov člena sa musí zhodova s názvom člena v atribúte názvu. Ak
názov pozostáva z dvoch slov, názov je zobrazený v jednoduchých úvodzovkách.
12. Uložte dimenziu.
Súvisiace koncepty:
“Funkcie” na strane 224
Popísané sú funkcie, ktoré sú dostupné pre výpočty na listovej úrovni a na konsolidovanej
úrovni.

Vytvorenie dimenzií výpočtu s aritmetickými výpočtami C
Výpočet 'C' predstavuje výpočet vykonávaný so zoskupenými výsledkami s cieom získa
konsolidovaný súčet.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na adresár Dimenzie a kliknite
na ikonu Nové

.

.
2. Kliknite na ikonu Dimenzia
3. Zadajte názov novej dimenzie a v zozname Typ dimenzie vyberte Výpočet.
4. Pridajte členy dimenzie do atribútu Názov tak, že priamo zadáte ich zoznam, alebo ich
skopírujete a prilepíte. Napríklad: Množstvo/rok, Jednotková cena, Celkové tržby,
Celkové výdavky na predaj, Celkové čisté predaje.
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5. Uložte dimenziu.
6. Otvorte dimenziu výpočtu. Jednoduché vzorce môžete pridáva priamo do príslušných
členov, alebo môžete pridáva vzorce pomocou editora výrazov.
7. Ak chcete prida vzorec priamo za účelom získania zoskupených výsledkov v stĺpci
Výpočet C pre člena zadajte =<člen3>/<člen4>, kde <člen3> a <člen4> sú vypočítané
hodnoty. Výsledkom je konsolidovaný výpočet zoskupeného súčtu.
8. Ak chcete prida vzorec pomocou editora výrazov, kliknite na bunku, do ktorej chcete
prida vzorec.
a. Kliknite v danej bunke na tlačidlo Viac. Otvorí sa editor výrazov.
b. V poli Typ operácie vyberte Aritmetická.
c. Vyberte typ operácie – +(súčet)-(rozdiel)*(súčin)/(delenie)
d. V poli Výraz dvakrát kliknite na operand1 vo výraze ('<operand1>'*'<operand2>').
Zadajte názov člena pre operand1. Názov člena sa musí zhodova s názvom člena v
atribúte názvu. Ak názov pozostáva z dvoch slov, názov je zobrazený v jednoduchých
úvodzovkách. Členy môžete tiež potiahnu do editora výrazov myšou, a to bu
jednotlivo, alebo vybratím viacerých členov naraz.
e. Predchádzajúci krok zopakujte pre <operand2>.
9. Uložte dimenziu.

Vytvorenie časových dimenzií
Časová dimenzia definuje časové úseky, ktoré definujú pracovný tok vašej aplikácie.
Časová dimenzia obsahuje časové členy, ako sú napríklad finančné účtovné obdobia alebo
dátumy predajných transakcií. Časovú dimenziu vyžadujú takmer všetky aplikácie. Pomocou
nástroja Časová dimenzia môžete prida viaceré úrovne členov. Môžete napríklad prida
štvrroky, mesiace a dni.
Poznámka: Ke sa v kocke používa viac ako jedna časová dimenzia, výpočet súvisiaci s
časom sa v kocke použije iba na prvú časovú dimenziu.
Časová dimenzia má nasledujúce atribúty:
v Názov – názov člena.
v Výpočet N – jednoduchý výpočet vykonaný na úrovni listu.
v Dátum začiatku – prvý dátum dimenzie.
v Dátum ukončenia – posledný dátum dimenzie.
v
v
v
v
v

Posledné obdobie – konečné obdobie v sekvencii.
Prvé obdobie – úvodné obdobie v sekvencii.
Predchádzajúce obdobie – predchádzajúce obdobie v sekvencii.
Ďalšie obdobie – alšie obdobie v sekvencii.
Váha – faktor -1 zvyčajne používaný na zmenu kladnej hodnoty na zápornú hodnotu.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na adresár Dimenzie a
kliknite na ikonu Nové

.

.
2. Kliknite na ikonu Dimenzia
3. Zadajte názov novej dimenzie a vyberte Časová zo zoznamu Typ dimenzie.
4. Časovú dimenziu môžete zaplni použitím nástroja Zaplni časovú dimenziu alebo
manuálne pridaním členov. Ďalšie informácie o nástroji zaplni časovú dimenziu
Kapitola 3. Vytváranie a formátovanie dimenzií
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obsahuje “Pridávanie členov pomocou nástroja Zaplni časovú dimenziu”. Ak chcete
prida členy manuálne, vykonajte nasledujúce kroky.
5. Pridajte členy dimenzie do atribútu Názov tak, že priamo zadáte ich zoznam, alebo ich
skopírujete z tabuky. Napríklad Rok, Q1, Q2, Q3, Q4
6. Pri použití zobrazeného príkladu by ste pre člen Rok vybrali atribút Prvé obdobie a
zadali Q1.
7. Pre ten istý člen vyberte atribút Posledné obdobie a zadajte Q4.
8. Z rovnakého príkladu vyberte člen Q1 a vyberte atribút dátum začiatku. V kalendári
vyberte prvý dátum pre Q1.
9. Zopakujte postup pre atribút Dátum ukončenia a vyberte posledný dátum pre Q1.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opakujte tieto kroky pre Q2, Q3 a Q4.
Pre člen Q1 vyberte atribút Ďalšie obdobie a zadajte Q2.
Pre člen Q2 vyberte atribút Predchádzajúce obdobie a zadajte Q1.
Pre ten istý člen vyberte atribút Ďalšie obdobie a zadajte Q3.
Zopakujte postup pre členy Q3 a Q4.
Uložte dimenziu.

Pridávanie členov pomocou nástroja Zaplni časovú dimenziu
Nástroj Zaplni časovú dimenziu môžete použi na pridanie viacerých úrovní členov a na
špecifikovanie hierarchie členov. Použitie nástroja zjednoduší pridávanie členov. Napríklad
môžete prida štvrroky, mesiace a dni.
Aby ste mohli použi nástroj Prida časový úsek a atribút, najprv vytvorte časovú
dimenziu.

Procedúra
1. V paneli Návrh modelu dvakrát kliknite na časovú dimenziu.
2. Kliknite na ikonu Načíta údaje do časovej dimenzie
objektov.
3. Kliknite na 1. Úroveň úseku.

v paneli nástrojov prezerača

4. Výberom vyžadovaných úrovní vyberte, či sa majú do dimenzie zahrnú roky, štvrroky,
mesiace a dni.
5. Ak si vyberiete roky, umiestnite kurzor myši nad Rok. Ak vaša organizácia používa
kalendárne roky, vyberte Kalendárne roky s 365 (alebo 366) dňami. Ak vaša
organizácia používa lunárne roky, vyberte Lunárny rok s 52 týždňami. Dostupné
výbery pre štvrroky, mesiace a týždne závisia od výberu roku. Ak si vyberiete
používanie kalendárnych rokov, štvrroky budú vždy obsahova 3 mesiace a mesiace
budú vždy v súlade s kalendárom. Ak si vyberiete používanie lunárnych rokov, štvrroky
budú vždy obsahova 13 týždňov.
6. Ak si vyberiete používanie lunárnych rokov, umiestnite kurzor myši nad Mesiace.
Vyberte distribúciu týždňov v priebehu mesiacov v štvrroku.
7. Ak si vyberiete používanie kalendárnych rokov, umiestnite kurzor myši nad Týždne.
Vyberte ako sa týždeň, ktorý presahuje do alšieho mesiaca rozdelí medzi mesiace.
8. Kliknite na 2. Trvanie.
9. V poli Dátum začiatku nastavte dátum začiatku prvého úseku, ktorý sa má zahrnú do
dimenzie. Môže to by napríklad prvý deň fiškálneho roku.
10. V poli Dátum ukončenia nastavte dátum ukončenia posledného úseku, ktorý sa ma do
dimenzie zahrnú. Môže to by napríklad posledný deň fiškálneho roku.
11. Vyberte dátum prepnutia. Dátumom prepnutia môže by dátum začiatku alebo to môže
by dátum medzi dátumom začiatku a dátumom ukončenia. Ak dátum prepnutia
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pripadne do lebo pred definovaný časový úsek, s týmto úsekom sa bude zaobchádza
ako s budúcim úsekom. Ak dátum prepnutia pripadne po konci zadefinovaného časového
úseku, s takýmto úsekom sa bude zaobchádza ako s historickým.
12. Ak si chcete vynúti, aby sa mesiac končil dátumom konca kalendárneho mesiaca, pri
vobe Zosúladi koniec mesiaca s kalendárom kliknite na Áno.
13. Kliknite na 3. Názvy členov. Môžete nastavi voby formátovania pre úrovne členov,
ktoré zahrniete do dimenzie.
14. Vyberte úroveň členov, pre ktorú chcete použi voby formátovania. Napríklad budete
chcie použi formátovanie pre roky.
15. V poli Formát vyberte formátovanie, ktoré chcete použi pre úroveň členov.
16. V poliach Predpona a Prípona môžete volitene nastavi predpony a prípony, ktoré
budú pridané do znázornenia údajov. Napríklad pridajte FR ako predponu k rokom, ktorá
bude označova fiškálne roky. Rok 2011-2012 by sa potom zobrazil ako FR 2011-2012.
17. Poda potreby použite voby formátovania na ostatné úrovne členov. Kliknite na tlačidlo
OK.
18. Uložte dimenziu.

Vytváranie dimenzií verzií
Dimenziu verzií vytvárajte, ke potrebujete porovna rôzne verzie podobných údajov.
Dimenzia verzií obsahuje rôzne verzie podobných údajov za účelom ich porovnania, aby sa
napríklad zistili rozdiely v aktuálnom rozpočte a v nákladoch za predchádzajúce roky. Údaje v
dimenziách verzií nie sú zvyčajne zoskupené, pretože pre rovnakú položku existujú viaceré
zadané údaje. Dimenzia verzií má nasledujúce atribúty:
v Názov – názov člena.
v Formát – definovaný užívateom: číselné formáty, formát dátumu a času a textové
formáty.
v Výpočet verzie

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na adresár Dimenzie a kliknite
na ikonu Nové

.

.
2. Kliknite na ikonu Dimenzia
3. Zadajte názov novej dimenzie a v zozname Typ dimenzie vyberte Verzie.
4. Pridajte členy dimenzie do atribútu Názov tak, že priamo zadáte ich zoznam, alebo ich
skopírujete z tabuky. Príklad: Rozpočet na FR 2004, Rozpočet na FR 2005,
Prognóza pre FR 2004, Základný plán pre FR 2005.
5. Uložte dimenziu.

Ako alej
Po vytvorení dimenzie verzií môžete zapísa jednoduché výrazy. Napríklad výraz =Budget Forecast na porovnanie podobných typov údajov na použitie funkcií dimenzie VARIANCE a
VARIANCEPERCENT za účelom použitia atribútu “Povaha kladnej odchýlky” v dimenzii
Výpočet.

Vytvorenie hierarchických dimenzií
Hierarchickú dimenziu vytvorte v aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler, ak
potrebujete používa zoznamy členov v hierarchickej štruktúre.
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Aplikácia môže vyžadova zoznamy položiek, ktoré musia by v hierarchickej štruktúre.
Napríklad kontinent, oblas a mesto. Hierarchická dimenzia používa funkcie zvýšenia a
zníženia. Členy môžete do nadradeného člena tiež potiahnu myšou. Viaceré nadradené
hierarchie je možné vytvori pomocou kopírovania a prilepenia alebo stlačením klávesu
CTRL a potiahnutím člena do nadradeného člena alebo skupiny členov. Príkazy kontextovej
ponuky Rozvinú a Zvinú slúžia na zobrazovanie a skrývanie členov hierarchie.
Hierarchická dimenzia má nasledujúce atribúty:
v Názov – názov člena.
v Váha – faktor mínus 1 zvyčajne používaný na zmenu kladnej hodnoty na zápornú hodnotu.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na adresár Dimenzie a kliknite
na ikonu Nové

.

.
2. Kliknite na ikonu Dimenzia
3. Zadajte názov novej dimenzie a v zozname Typ dimenzie vyberte Hierarchická.
4. Pridajte členy dimenzie do atribútu Názov tak, že priamo zadáte ich zoznam, alebo ich
skopírujete z tabuky. Napríklad Afrika, Egypt, Sudán, Uganda.
5. V tomto príklade zvýraznite členy Egypt, Sudán, Uganda a kliknite na ikonu Zníži
vybraté položky. Vybraté členy sa stanú členmi člena Afrika.
6. Uložte dimenziu.

Ako alej
Po vytvorení hierarchickej dimenzie môžete manuálne vytvori alšie členy alebo do nej
členy importova. Môžete tiež použi bezpečnos.

Vytvorenie všeobecných dimenzií
Všeobecnú verziu dimenzie vytvorte v aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler, ak
s istotou neviete, aký typ dimenzie máte použi.
Ke sa v kocke používajú dimenzie, kocka sa sekvenčne zorauje poda typu dimenzií, preto
je vhodné nepoužíva príliš vea dimenzií všeobecného typu. Všeobecná dimenzia má
nasledujúce atribúty:
v Názov – názov člena.
v Formát – definovaný užívateom: číselné formáty, formát dátumu a času a textové
formáty.
v
v
v
v

Výberový zoznam – prepojenie na preddefinovanú dimenziu alebo podmnožinu.
Výpočet N – jednoduchý výpočet vykonaný na úrovni listu.
Výpočet C – výpočet vykonaný na zoskupených výsledkoch.
Váha – faktor mínus 1 zvyčajne používaný na zmenu kladnej hodnoty na zápornú hodnotu.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na adresár Dimenzie a kliknite
na ikonu Nové

.

.
2. Kliknite na ikonu Dimenzia
3. Zadajte názov novej dimenzie a v zozname Typ dimenzie vyberte Všeobecná.
4. Pridajte členy dimenzie do atribútu Názov tak, že priamo zadáte ich zoznam, alebo ich
skopírujete a prilepíte.
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5. Uložte dimenziu.

Ako alej
Typ všeobecnej dimenzie by ste mali pred jej použitím v kocke zmeni na požadovaný typ.

Zmena typu dimenzie
Po vytvorení všeobecnej dimenzie môžete zmeni typ dimenzie z generickej na typ, ktorý
požadujete.
Typ všeobecnej dimenzie môžete zmeni pred jej použitím v kocke. Typ všeobecnej dimenzie
je k dispozícii pre prípady, kedy nie je známy typ finálnej dimenzie. Ke sa kocka vytvorí,
sekvenčne sa usporiada v nasledujúcom poradí:
1. Základné
2. Hierarchia
3. Všeobecný
4. Čas
5. Verzie
6. Výpočet
Toto poradie je vždy konzistentné a na poslednom mieste sa nachádzajú Verzie a Výpočet,
pretože tieto dimenzie môžu obsahova reazcové prvky vo forme výberových zoznamov
alebo členov s textovým formátom. Pri bežnom používaní sa dimenzie Verzie a Výpočet
nepoužívajú spoločne.

Procedúra
1. Otvorte všeobecnú dimenziu.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov dimenzie a kliknite na Zmeni typ dimenzie.
3. Vyberte nový typ dimenzie zo zoznamu. Kliknite na tlačidlo OK.
4. Uložte dimenziu.

Úprava dimenzií
Editor dimenzií v IBM Cognos TM1 Performance Modeler môžete používa na pridanie,
vymazanie a zmenu atribútov a členov dimenzie.
Do stĺpcov dostupných atribútov môžete prida viac atribútov typu Numeric, Text a Alias.
Môžete prida nových členov do dimenzie, tí môžu by skrytí alebo zobrazení, môže by
zmenená pozícia a môžete definova hierarchiu členov. Členovia môžu by pridaní jednotlivo
alebo prilepení vo forme hárka.

Vytvorenie číselného atribútu
Číselné atribúty sa vytvárajú pre účely výpočtov.
Číselný atribút môže by množina členov na úrovni listu a na konsolidovanej úrovni. Hodnoty
na úrovni listu je možné použi pre výpočty na konsolidovanej úrovni pre výpočet alebo pre
dimenziu všeobecného typu. Do číselných atribútov nie je možné zadáva textové reazce.
Číselné atribúty môžete pre účely výpočtu používa v dimenzii výpočtového typu alebo vo
všeobecnej dimenzii.
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Procedúra
1. Otvorte dimenziu.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na člen pod stĺpcom Názov a vyberte Prida nový
atribút.
3. Zadajte názov atribútu do poa Zadajte názov nového atribútu.
4. V zozname Typ atribútu kliknite na Číselný.
5. Potvrte operáciu kliknutím na OK. Zobrazí sa stĺpec označený rovnakým názvom.
6. Teraz môžete zadáva hodnoty pre atribút pre každého člena na úrovni listu.
7. Uložte dimenziu.

Vytvorenie textového atribútu
Textové atribúty môžete pridáva na vykonávanie textových výborov členov dimenzie.
Textové atribúty sa používajú pre reazcové hodnoty. Textový atribút je možné používa na
odlíšenie členov. Textový atribút by ste mohli použi napríklad na označenie členov, ktoré sa
prestali používa a ktoré je ale stále nutné zahrnú do konsolidácií.

Procedúra
1. Otvorte dimenziu.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na člen pod stĺpcom Názov a vyberte Prida nový
atribút.
3. Zadajte názov atribútu do poa Zadajte názov nového atribútu.
4. V zozname Typ atribútu kliknite na Textový.
5. Potvrte operáciu kliknutím na OK.
6. Kliknite na bunku člena pod novým atribútom, ktorý ste práve vytvorili, zadajte reazec a
potvrte operáciu stlačením klávesu Return.
7. Uložte dimenziu.

Vytvorenie atribútu aliasov v dimenzii
Aliasy je možné používa vo výrazoch a prepojeniach namiesto názvu člena.
Alias predstavuje alternatívny názov objektu v modeli. Názov aliasu aj názov v popise je
možné použi v editore výrazov a pri ich použití editor výrazov odkazuje spä na názov člena.
Ak dôjde pri používaní názvu aliasu k chybe, editor výrazov zobrazí text červenou farbou a s
červeným podčiarknutím. Názov nového aliasu môžete vytvori vo vlastnostiach dimenzie.

Procedúra
1. Otvorte dimenziu.
2. Kliknite pravým tlačidlom na člen pod stĺpcom s názvom a vyberte Prida nový atribút.
3. Zadajte názov Aliasu do poa Zadajte názov nového atribútu.
4. V zozname Typ atribútu kliknite na Alias.
5. Potvrte operáciu kliknutím na OK. Zobrazí sa stĺpec s názvom Alias.
6. Kliknite na bunky členov pod novým atribútom, ktorý ste vytvorili, zadajte požadovaný
alias pre každého člena a potvrte operáciu stlačením klávesu Enter.
7. Uložte dimenziu.
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Príklad
Ak je invariantný názov člena Predaj za Q1, popis daného člena je Predaj za prvý štvrrok
a názov aliasu je Q1, v editore výrazov je možné uži všetky tieto tri názvy. Z tohto dôvodu
sú nasledujúce výrazy rovnaké.
Tabuka 3. Člen, popis a názvy aliasov vo výraze
Meno člena

Popis

Alias

Predaj za Q1

Predaj za prvý štvrrok

Q1

='Predaj za Q1' * Cena

='Predaj za prvý štvrrok' *
Cena

=Q1 * Cena

Ke v editore výrazov umiestnite kurzor nad popis alebo názov aliasu, zobrazí sa názov
člena.

Úprava volieb zobrazenia dimenzie
Dimenzia má voby zobrazenia, ktoré je možné zmeni tak, aby sa atribúty zobrazovali v
editore dimenzií spôsobom, ktorý vám vyhovuje.
Musí existova platná dimenzia. Atribúty je možné zmeni v dialógovom okne atribútov.

Procedúra
1. Otvorte dimenziu.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na nadpis Názov a potom vyberte možnos Všetky
možnosti zobrazenia.
3. V dialógovom okne Dimenzie vyberte atribúty, ktoré chcete zobrazi.
4. Kliknite na tlačidlo OK.
5. Uložte dimenziu.

Pridanie jedného člena do dimenzie
Jednotlivých členov môžete do dimenzie prida pomocou úprav dimenzie. Do dimenzie
môžete prida nového člena, textového člena alebo dcérskeho člena.

Procedúra
1. Otvorte dimenziu.
2. V stĺpci Názov kliknite dvakrát do poa <Prida nového člena>.
3. Zadajte názov nového člena.
4. Nového člena pomocou myši presuňte na správne miesto v zozname členov.
5. Ak chcete umiestni nového člena na správne miesto v hierarchii, použite Posunú
vybratých členov o úroveň nižšie a Posunú vybratých členov o úroveň vyššie .
6. Uložte dimenziu.

Pridávanie viacerých členov do dimenzie
Ak máte v hárku zoznam členov, môžete týchto členov prida pomocou akcie prilepi.

Procedúra
1. Otvorte dimenziu.
2. Skopírujte členov z otvoreného riadku.
3. Kliknite pravým tlačidlom myši na člena, do ktorého chcete členov prilepi.
Kapitola 3. Vytváranie a formátovanie dimenzií
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4. Môžete vybra nasledujúce voby: Prilepi nad, Prilepi potomka, Prilepi pod.
5. Uložte dimenziu.

Odstránenie člena z konsolidácie
Ak máte dve inštancie člena v rovnakej konsolidácii, môžete jednu z týchto inštancií
odstráni, aby ste zachovali správnos konsolidácie.
Ke sa člen zobrazuje v dvoch rôznych hierarchiách v rovnakej konsolidácii, jednu inštanciu
je nutné odstráni, aby sa zachovala správnos súčtov konsolidácie. Ke z konsolidácie
odstránite člen, ktorý má viaceré nadradené členy, odstránia sa vybraté členy. Ak má člen iba
jeden nadradený člen, člen sa presunie na najvyššiu úroveň a podriadené položky člena si
zachovajú svoju pozíciu vo vzahu k danému členu.

Procedúra
1. Otvorte dimenziu.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na člen a kliknite na Odstráni členy z konsolidácie.
Vybra môžete viaceré členy naraz.
3. Odstráňte člen kliknutím na OK.

Vyhadávanie vo vekých dimenziách
Pri úprave vekých dimenzií môže by náročné zorientova sa. Navigáciu si môžete
zjednoduši prehadávaním existujúcich prvkov dimenzie, ktorá je otvorená v editore
dimenzií.
Ke sa prvok nachádza vo viacerých hierarchiách, pri vyhadávaní tohto prvku sa môže vráti
viacero výsledkov. Vo výsledkoch vyhadávania sú uvedené všetky hierarchie obsahujúce
vyhovujúce prvky. V prípade vnorených prvkov môže by orientácia v týchto prvkoch
náročná. Ke vyhadávate medzisúčty, môžete zobrazi hornú úroveň vnorených výsledkov
vyhadávania, rozvinutím ktorej môžete zobrazi jej potomkov.

Procedúra
1. Otvorte požadovanú dimenziu alebo ukazovate v paneli obsahu.
2. V poli vyhadávania zadajte kritériá vyhadávania prvkov, ktoré chcete nájs, a kliknite
na ikonu vyhadávania. Vyhadávanie vráti prvky, ktoré v súčasnosti vyhovujú kritériám.
Ak chcete alej preskúma výsledky, môžete rozvinú potomkov.
3. Ak chcete zruši vyhadávanie a zobrazi všetky prvky v dimenzii, kliknite na tlačidlo
vymaza vyhadávanie.

Formátovanie členov
Formát je užívateom definovaná vlastnos pre členov. Pomocou editora formátov môžete
definova štýl čísla, dátum, čas a text.
Vlastnos format nájdete v dimenziách verzie a výpočet. Vlastnos format má dialógové okno
Formát pre, v ktorom môžete vybra požadovaný formát a nastavi parametre formátu.

Formátovanie člena
Členy vo verziách a dimenziách výpočtov môžete formátova. Ak nastavíte formát pre člen,
ktorý má nastavený existujúci výberový zoznam, operácia tento zoznam odstráni.
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Procedúra
1.
2.
3.
4.

Otvorte dimenziu.
Dvakrát kliknite na bunku člena z atribútu Formát.
Kliknite na požadovaný Typ formátu.
Nastavte pre vybratý formát požadované vlastnosti.

5. Kliknite na tlačidlo Použi.
6. Uložte dimenziu.

Vlastné formáty
V aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler môžete urči vlastné formáty zobrazenia
v dimenziách verzií a výpočtov.
Upozornenie: Vlastné vzory formátovania sa ukladajú spolu s údajmi. Ke iní užívatelia
zobrazia tieto údaje, ich užívateské preferencie sa nahradia týmito vzormi. Vlastné vzory
formátovania používajte len vtedy, ak požadovaný formát nie je k dispozícii v zozname Typ
formátu.
Existujú dva rôzne typy syntaxe vlastného formátovania: formátovanie založené na pravidlách
ICU a formátovanie založené na výrazoch MDX.
Vo verziách produktu Cognos TM1 starších ako 10.2 sa používalo výhradne formátovanie
založené na výrazoch MDX. Vo verzii 10.2 a novších verziách sa v aplikáciách Cognos TM1
Performance Modeler a Cognos Insight môže používa formátovanie ICU aj MDX.
Syntax ICU sa predvolene používa v aplikáciách Cognos Performance Modeler a Cognos
Insight. Ak chcete používa syntax MDX, v súbore config.ini aplikácií Cognos Performance
Modeler a IBM Cognos Insight musí by nastavený nasledujúci príznak. Umiestnenie súboru
config.ini závisí od inštalácie, napríklad: C:\Program Files\IBM\cognos\tm1_64\
perfmodeler\configurations\config_číslo_verzie\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Ak tento príznak nie je nastavený alebo nie je uvedený, musí sa použi syntax ICU.

Nastavenie vlastných formátov
Ak chcete formátova člena dimenzie, vykonajte nasledujúce kroky:
1. Otvorte dimenziu a dvakrát kliknite na bunku Formát člena.
2. V poli Typ formátu vyberte možnos Vlastné.
3. Vyberte možnos Číslo alebo Dátum.
4. V poli uvete výraz formátu, ktorý sa má použi, a potom kliknite na tlačidlo Použi.
V časti Ukážky sa zobrazí ukážka vlastného formátu, ktorý ste uviedli.

Syntax ICU pre vlastné formáty
Výrazy formátovania so syntaxou ICU pozostávajú zo vzoru a množiny symbolov (znakov).
Môžete urči spôsob formátovania kladných a záporných čísel. Ak neurčíte vzor pre záporné
hodnoty, pri záporných hodnotách sa použije formátovanie kladných hodnôt, pričom pred
hodnotou bude uvedené znamienko mínus.
Napríklad, ak v poli vlastného formátovania uvediete nasledujúci vzor:#,##0.00;(#,##0.00)
v Kladné hodnoty budú ma nasledujúci formát: 123,456,789.00
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v Záporné hodnoty budú ma nasledujúci formát: (123,456,789.00)
Vzory pre kladné a záporné hodnoty sú oddelené bodkočiarkou (;).
Ďalší príklad ilustruje zmenu umiestnenia oddeovača častí vekých hodnôt.
V poli vlastného formátu uvete nasledujúci vzor: #,##,##0
Tento vzor formátuje čísla nasledovne:
v Kladné: 12,34,56,789
v Záporné: -12,34,56,789
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke http://icu-project.org/apiref/icu4c/
classDecimalFormat.html vyhadaním reazca “Special Pattern Characters”.
V prípade vlastných formátov dátumu použite formát dátumu. Vo vzore dátumu sa reazce
znakov nahradia údajmi dátumu a času.
Napríklad, vzor hh:mm a formátuje čas takto:
v 12:00 AM
v 06:00 PM
Ďalší príklad: vzor EEE, MMM d, ’’yy formátuje dátum takto:
Mon, Oct 30, ’15
Ďalšie informácie a príklady nájdete na webovej stránke http://userguide.icu-project.org/
formatparse/datetime v časti “Date/Time Format Syntax”.

Syntax MDX pre vlastné formáty
Príklady výrazov používajúcich syntax MDX nájdete v téme “Číselné hodnoty” v publikácii
IBM Cognos TM1 Perspectives, TM1 Architect a TM1 Web.

Vytvorenie podmnožín
Podmnožiny predstavujú obmedzenú množinu položiek z dimenzie.
Nižšie nájdete príklady použitia podmnožín:
v Vytvorenie podmnožiny na použitie vo výberovom zozname vo výpočtovej dimenzii s
cieom obmedzi počet položiek vo výberovom zozname
v Vytvorenie podmnožiny z časovej dimenzie na obmedzenie počtu mesiacov, ktoré sa
užívateovi zobrazia v zobrazení
v Vytvorenie podmnožiny na skrytie celkového súčtu v zozname produktov
Podmnožina predstavuje výber z nadradenej dimenzie. Podmnožiny môžu by statické alebo
dynamické. Ak sa dynamické podmnožiny z iných rozhraní IBM Cognos TM1, ako sú
Cognos TM1 Architect a Cognos TM1 Perspectives, otvoria v aplikácii IBM Cognos TM1
Performance Modeler, vo vlastnostiach sa zobrazí výraz MDX a užívateovi sa zobrazí
varovanie. Ak upravíte dynamickú podmnožinu, podmnožina sa uloží ako statická
podmnožina.
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V podmnožinách môžete používa filtre. Napríklad, ak máte atribút poštového smerového
čísla, môžete vyhada všetky vlastnosti obsahujúce poštové smerové číslo začínajúce
číslicami “83”. Pomocou filtrov môžete pridáva a odstraňova členov z existujúcej
podmnožiny.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov dimenzie v paneli Návrh modelu a kliknite na
položku Nové > Podmnožina
2. Zadajte názov podmnožiny a kliknite na OK.
3. Vyberte členov, ktorých chcete zahrnú do podmnožiny. Môžete tak spravi rôznymi
spôsobmi:
v Skryte členov, ktorých podmnožina nemá obsahova
vyberte prvky, ktoré má obsahova podmnožina. Bližšie informácie
v Pomocou filtra
nájdete v “Používanie filtrov v podmnožinách” na strane 34.
Skrytie členov:
a. Kliknite pravým tlačidlom myši na reprezentatívneho člena úrovne, na ktorú sa má
vzahova podmnožina. Napríklad, ak používate časové obdobia Roky, Mesiace a
Týždne a chcete použi iba mesiace, kliknite pravým tlačidlom myši na ubovoný
mesiac.
b. Vyberte príslušný príkaz Skry vo výberovom okne.
Poznámka: Ke skryjete člena podmnožiny, tento člen sa neodstráni.
4. Vyberte spôsob zobrazenia členov podmnožiny. Môžete vykona napríklad nasledujúce
operácie:
v zoradi členov podmnožiny kliknutím pravým tlačidlom myši na člena a výberom
niektorej z možností zoradenia
v rozvinú alebo zvinú všetkých členov dimenzie
v posunú členov nahor alebo nadol
5. Uložte podmnožinu.

Príklad
Napríklad, predstavte si dimenziu s názvom Krajina a oblas, v ktorej vytvoríte podmnožinu s
názvom Európa.
Dimenzia Krajina a oblas bude obsahova nasledujúcich členov:
v Všetky pobočky
– Severná a Južná Amerika
– Juhovýchodná Ázia
– Európa
- Stredná Európa
- Severná Európa
- Južná Európa
Podmnožina Európa môžete vytvori poda nasledujúcich pokynov:
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na dimenziu s názvom Krajina a oblas a vyberte položku
Nové > Podmnožina. Podmnožinu pomenujte Európa.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na člena Európa a vyberte možnos Skry ostatné.
3. Rozviňte člena Európa, aby sa zobrazili členovia najnižšej úrovne, a uložte podmnožinu.
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Podmnožina Európa bude obsahova nasledujúce položky:
v Európa
– Stredná Európa
– Severná Európa
– Južná Európa

Vytváranie dynamických podmnožín
Členy dynamických podmnožín sa menia pri pridaní členov do alebo ich odstránení z
dimenzie.
V dynamickej podmnožine sa členovia podmnožiny vyberajú na základe výrazu. Ke sa
pridávajú nové členy do dimenzie a člen spadá do kategórie definovanej výrazom, nové členy
sa do podmnožiny pridávajú bez alších úprav. Výrazy sa upravujú v editore MDX.
Statickú podmnožinu môžete zmeni na dynamickú označením začiarkavacieho políčka
Dynamická podmnožina. Zrušením označenia tohto začiarkavacieho políčka môžete zmeni
dynamickú podmnožinu na statickú. Dynamická podmnožina musí obsahova výraz. Statická
podmnožina sa môže definova aj v editore výrazov, pričom sa uloží ako statický zoznam.
Výraz môžete upravova priamo a výrazy MDX môžete tiež vystrihnú a prilepi z iných
zdrojov.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na dimenziu a potom vyberte Nové > Podmnožina.
2. Zadajte názov novej podmnožiny a kliknite na OK.
3. Kliknite na názov novej podmnožiny v paneli Návrh modelu, čím zobrazíte stránku
Vlastnosti pre podmnožinu.
4. Kliknite na tlačidlo upravi vo vlastnosti Výraz. Otvorí sa editor výrazov MDX.
5. Začiarknite políčko Dynamická. Ak začiarkavacie políčko Dynamické nie je označené,
podmnožina bude statická a následné zmeny v zozname členov sa v nej neodzrkadlia.
6. Výraz MDX môžete napísa alebo prilepi priamo do poa Výraz. Alebo môžete vybra
niektorú možnos v poli Východisko podmnožiny ako východisko pre výraz:
Voba

Opis

Úroveň(n)

Úrovne, ktoré sú dostupné pre členy.

Všetci členovia

Všetky členy dimenzie.

Aktuálne členy

Aktuálne členy podmnožiny.

Vybraté členy

Výber zo zoznamu členov v stĺpci Názov.

7. Vyberte typ triedenia z výberu Triedi, Vzostupne, Zostupne alebo Hierarchia.
8. Kliknutím na OK použijete zmeny a zatvoríte editor. Kliknutím na Použi použijete
zmeny a necháte editor otvorený.

Používanie filtrov v podmnožinách
Pomocou filtrov môžete vytvori zoznam vybratých členov pre statickú podmnožinu založenú
na atribútoch alebo hodnotách v stĺpcoch.
Filter je možné použi na statickej alebo dynamickej podmnožine. Ak sa filter použije na
dynamickej podmnožine, podmnožina sa zmení pri uložení na statickú podmnožinu.
Filter sa uplatní na všetkých členov dimenzie, nie len na členov podmnožiny.
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Nižšie nájdete príklady použitia filtrov:
Príklad filtra
Položky stiahnuté z predaja majú textový atribút Zrušené. Vytvorte podmnožinu
všetkých aktuálne predávaných položiek vyfiltrovaním členov s atribútom Zrušené.
Filtrovanie so zoradením
Vyhadajte všetky vlastnosti s menším počtom kancelárskych pracovníkov a
dodávateov ako 100 a zorate ich zostupne poda počtu pracovníkov. V tomto
príklade vyhadáte hodnotu 100 v číselnom atribúte s názvom “Celkový počet
kancelárskych pracovníkov a dodávateov”, pričom vyberiete možnosti Menšie ako a
Zoradi zostupne. Potom kliknite na položku Vybra všetky a Nahradi.
Filtrovanie so zoradením, odstránenie
Vyhadajte všetky vlastnosti s dátumom stavby starším ako v roku 1900, zorate ich
zostupne poda energetickej náročnosti a potom odstráňte všetkých členov s menším
počtom pracovných staníc ako 100.
POZOR:
Vo vekých dimenziách môže by možnos Odstráni pomalá. Toto sa však
nevzahuje na možnosti Prida a Nahradi.
Filter zorauje členy poda invariantného názvu alebo atribútu, pričom dva atribúty, Index a
Váha sa použi nedajú.

Procedúra
1. Otvorte podmnožinu.
2. Ak filtrujete poda atribútu, kliknite na člena v stĺpci atribútu, poda ktorého chcete
filtrova položky. V opačnom prípade sa bude filtrova invariantný názov.
Filtrova poda stĺpca.
3. Kliknite na ikonu
4. Vyberte podmienku Zobrazi nasledujúce alebo Nezobrazi nasledujúce.
5. V poli Kúčové slová alebo Číslo (ak sa filtruje poda číselného atribútu) napíšte
kúčové slovo alebo číslo.
6. Vyberte typ filtra – Začína na, Končí na alebo Obsahuje v prípade textovej hodnoty
alebo Väčšie ako, Menšie ako alebo Sa rovná v prípade číselnej hodnoty.
7. Vyberte usporiadanie filtra – Usporiada vzostupne, Usporiada zostupne,
Neusporiada.
8. Kliknite na Hada. Výsledky filtrovania sa zobrazia v poli Hodnoty.
9. Kliknite na hodnoty, ktoré má obsahova podmnožina. Ak chcete vybra viacero hodnôt,
stlačte kláves Ctrl alebo Shift a kliknite na položky, alebo kliknite na položku Vybra
všetky.
10. Kliknutím na tlačidlo > presuňte hodnoty do poa Vybraté hodnoty a potom kliknite na
niektorú z nasledujúcich možností:
v Nahradi nahradí aktuálnych členov podmnožiny vybratými členmi
v Prida pridá vybratých členov na spodok existujúcej podmnožiny
v Odstráni odstráni vybratých členov z podmnožiny
v Zruši
11. Uložte podmnožinu.

Vytvorenie výberových zoznamov
Výberový zoznam obsahuje hodnoty, ktoré môže užívate vybra bunke. Výberový zoznam
obsahuje hodnoty zodpovedajúce všetkým členom dimenzie alebo podmnožine dimenzie. Ak
Kapitola 3. Vytváranie a formátovanie dimenzií
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sa zmenia členovia dimenzie alebo podmnožiny, zmenia sa aj hodnoty vo výberovom
zozname. Výberový zoznam môže tiež pozostáva zo statického zoznamu hodnôt, ktoré
zadáte pri vytváraní výberového zoznamu.
Atribút výberový zoznam je k dispozícii v dimenziách výpočtu. Výhodou používania
výberového zoznamu je, že poskytuje štruktúrované užívateské rozhranie, vaka ktorému
dokáže užívate lepšie porozumie vstupu, ktorý sa vyžaduje. Napríklad ke vedúci manažéri
plánujú zlepšovanie výkonnosti, môže sa od nich vyžadova priradenie stupňov výkonnosti
jednotlivým pracovníkom pomocou výberových zoznamov, v ktorých sú dostupné pevné
hodnoty Nízka, Stredná, Vysoká a Výnimočná, namiesto textového reazca bez
stanoveného formátu. Ak nastavíte výberový zoznam na člene s existujúcim formátom,
operácia tento formát odstráni.

Procedúra
1. V dimenzii výpočtu dvakrát kliknite na stĺpec Výberový zoznam pre člen, pre ktorý
chcete definova výberový zoznam.
2. Ak chcete vytvori statický výberový zoznam, vyberte Statický zoznam a potom zadajte
hodnoty do poa Statický zoznam. Každú hodnotu zadajte v poli do samostatného riadka.
3. Ak chcete vytvori dynamický výberový zoznam, ktorý ako hodnoty zoznamu používa
členy z podmnožiny alebo dimenzie, vyberte Dimenzia alebo podmnožina.
a. Kliknutím na Viac otvorte dialógové okno Vybra dimenziu alebo podmnožinu.
b. Prejdite do dimenzie alebo podmnožiny obsahujúcej prvky, ktoré má obsahova
výberový zoznam, a kliknite na tlačidlo OK.
4. Výberom možnosti Textový alebo Číselný určite typ prvku, ktorý sa použije na hodnoty
výberového zoznamu. Ak vytvárate dynamický výberový zoznam, ktorý sa má použi v
rámci prepojenia, vyberte možnos Text. Ak nevyberiete možnos Text, prepojenie sa
overí, ale do cieovej kocky sa nevložia žiadne údaje.
5. Kliknite na tlačidlo OK.
6. Uložte dimenziu.

36

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Kapitola 4. Vytváranie kociek
Kocka je úložisko údajov v rámci modelu. Je viacrozmerná a obsahuje riadky, stĺpce a
ubovoný počet strán. Na vytvorenie aplikácie môžete použi jednu alebo viac kociek.
Pokyny k vytvoreniu kocky importovaním údajov nájdete v téme “Import údajov pomocou
riadeného importu” na strane 11. Pokyny k vytvoreniu kocky pomocou dimenzií nájdete v
téme “Vytvorenie kocky pomocou dimenzií” na strane 39.

Poradie dimenzie určované poda typu dimenzie
Ke vytvoríte kocku, dimenzie sú zoradené poda ich typu. Najprv sú uvedené základné
dimenzie a posledné sú uvedené dimenzie výpočtov. Dimenzie sú štandardne uvedené v tomto
poradí:
1. Základné dimenzie
2. Dimenzie hierarchií
3.
4.
5.
6.

Všeobecné dimenzie
Časové dimenzie
Dimenzie verzií
Dimenzie výpočtov

Všetky členovia s reazcovým typom údajov, ktorí sú v kocke, sa musia objavi v poslednej
dimenzii. Pretože typy dimenzie výpočtov a dimenzie verzií sú uvedené na konci, dimenzia s
členom s reazcovým typom údajov je často umiestnená ako posledná.
Ak vaša kocka obsahuje dimenziu verzií aj dimenziu výpočtov, dimenzia výpočtov je
umiestnená ako posledná. Ak musíte prida člena s reazcovým typom údajov do dimenzie,
ktorá nie je v kocke umiestnená ako posledná, môžete zmeni poradie dimenzií.

Poradie výpočtov určované typom dimenzie
Ke vaša kocka obsahuje výpočty dimenzií, tieto výpočty sú vykonávané poda typu
dimenzie. Dimenzie verzií sú vypočítané najprv a dimenzie výpočtov sú vypočítané ako
posledné. Výpočty sú štandardne vykonávané v tomto poradí:
1. Výpočty dimenzie verzií
2.
3.
4.
5.
6.

Výpočty časovej dimenzie
Výpočty dimenzie hierarchií
Výpočty všeobecnej dimenzie
Výpočty základnej dimenzie
Výpočty dimenzie výpočtov

Príklad zdôvodnenia poradia výpočtov
Tento príklad ukazuje, prečo sú výpočty dimenzie verzií vykonávané pred výpočtami
dimenzie výpočtov.
Máte dimenziu výpočtov, ktorá je vypočítaná nasledujúcim spôsobom:
Tržba(=Jednotky*Cena)
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A máte dimenziu verzií, ktorá je vypočítaná nasledujúcim spôsobom:
Rozdiel(=Skutočnos-Rozpočet)
A máte nasledujúce údaje:
Rozpočet

Skutočnos

Jednotky

100

110

Cena

5

4

Scenár 1
Ak by pravidlá pre dimenziu výpočtov prišli pred pravidlami pre dimenziu verzií, výpočty by
boli vykonané nasledujúcim spôsobom:
Rozpočet

Skutočnos

Rozdiel

Jednotky

100

110

10

Cena

5

4

-1

Tržba

500

440

-10

Takže { Tržba , Odchýlka } sa vypočíta ako 10 * -1 = -10 = čo nie je správne.
Scenár 2
Ak by pravidlá pre dimenziu výpočtov prišli po pravidlách pre dimenziu verzií, výpočty by
boli vykonané nasledujúcim spôsobom:
Rozpočet

Skutočnos

Rozdiel

Jednotky

100

110

10

Cena

5

4

-1

Tržba

500

440

-60

Teraz sa { Tržba , Odchýlka } vypočíta ako { Tržba, Skutočnos} - {Tržba, Rozpočet} = 440 500 = -60 , čo je správe.

Obmedzenia vekosti kociek
Neexistuje žiadne softvérové obmedzenie na počet buniek, ktoré obsahuje kocka. Existuje
hardvérové obmedzenie, ktoré závisí od pamäte v počítači. Na určenie obmedzenia vekosti
vypočítajte počet buniek, ktorý vynásobíte počtom riadkov, počtom stĺpcov, počtom strán.
Počet buniek je výsledok počtu položiek, ktoré sú obsiahnuté v každej dimenzii. Všeobecný
vzorec pre meranie vekosti kocky je nasledujúci:
Vekos = (počet položiek v dimenzii 1) * (počet položiek v dimenzii 2) * (počet položiek v
dimenzii 3) * . . . * (počet položiek v dimenzii n)
Obmedzenia vekosti sa vemi líšia, najviac závisia od pamäte dostupnej v počítači. Kocky
obsahujúce dlhé dimenzie s 500 položkami používajú viac pamäte než kocky s podobnou
vekosou obsahujúce dimenzie so 100 položkami. Vo všeobecnosti platí, že obmedzenia
vekosti sa stanú významnými v kockách so štyrmi alebo viacerými dimenziami. Ak máte
trojrozmernú kocku so 400 stranami, pridanie alšej dimenzie s 20 položkami zvýši využitie

38

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

pamäte dvadsakrát. To znamená, že zvýšite udržiavané údaje zo 400 strán na 8000 strán.
Pridanie piatej dimenzie s 20 položkami zvýši znova využitie pamäte dvadsakrát na 160,000
strán údajov. Prekonajte toto obmedzenie pamäte radšej vytvorením série dobre zaplnených
kociek s troma alebo štyrmi dimenziami než jednou riedko zaplnenou kockou s piatimi
dimenziami.

Zaobchádzanie so zobrazeniami počas reštrukturalizácie kocky
Ak má kocka nejaké súkromné zobrazenia, tieto súkromné zobrazenia budú zničené, ke je
kocka reštrukturalizovaná v Cognos Performance Modeler. Akcie, ktoré menia štruktúru
kocky, zahŕňajú:
v Pridanie dimenzie do kocky
v Odstránenie dimenzie z kocky
v Zmena poradia dimenzií v kocke
Ak je kocka reštrukturalizovaná, všetky funkcie pracovného hárka (ako je DBRW), ktoré
odkazujú na kocku v Microsoft Excel alebo vo webových hárkoch, musia by aktualizované,
aby odzrkadovali revidovanú dimenzionalitu kocky.

Reštrukturalizácia kociek používaných v aplikáciách TM1
Ak potrebujete reštrukturalizova kocku, ktorá sa používa v aplikácii TM1, aplikáciu musíte
najskôr deaktivova v portáli TM1 Applications.
Ak ku kocke pristupuje Cognos Insight v distribuovanom režime, táto aplikácia by mala by
po reštrukturalizácii kocky znova nasadená. To zaistí, že rezervácie údajov, použité na
uplatnenie vlastníctva uzla, môžu by správne odstránené a potom po zmene štruktúry kocky
aktualizované.
Aplikácia môže by reaktivovaná, ke je reštrukturalizácia kocky dokončená.

Vytvorenie kocky pomocou dimenzií
Na vytvorenie kocky použite dimenzie. Dimenzie vykonávajú výpočty, riadia označenia a
formátujú zadávané údaje.
Ak sa v kocke používa viacero časových dimenzií, pri funkciách súvisiacich s časom,
napríklad časový priemer, sa pravidlá vygenerované na základe výpočtov dimenzií v kocke
budú odkazova na atribúty prvej časovej dimenzie. Ďalšie časové dimenzie používané v
kocke (nasledujúce po prvej časovej dimenzii) sa budú správa ako hierarchické dimenzie na
konsolidovanej úrovni.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na dimenzie, ktoré sa
majú používa v kocke.
.
2. Kliknite na ikonu Nové
3. Kliknite na Kocka.
4. Do poa Nová kocka zadajte názov novej kocky. Kliknite na tlačidlo OK.
Tip: V zobrazení kocky môžete povoli funkciu automatického prepočítavania kliknutím
. Ak nevyberiete túto možnos, po vykonaní zmien v kocke alebo jej
na ikonu
otvorení budete musie kliknú na položku Prepočíta, aby sa v kocke zobrazili údaje.
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Pustenie dimenzií na novej kocke
Dimenzie môžete z adresára Dimenzie potiahnu a pusti ich na novej kocke, či ich do nej
pridáte.

Procedúra
1. Kliknite na dimenziu a potiahnite ju do oblasti Riadky. Hodnoty dimenzie sa v prezerači
kocky zobrazia ako záhlavia riadkov.
2. Kliknite na alšiu dimenziu a potiahnite ju do oblasti Stĺpce. Hodnoty dimenzie sa v
prezerači kocky zobrazia ako záhlavia stĺpcov.
3. Kliknite na alšie dimenzie a potiahnite ich do oblasti Kontext.
Poznámka: Na poradí, v akom dimenzie usporiadate, nezáleží. Dimenzie sa zoraujú
poda svojho typu. Predvolené poradie, v akom sú typy dimenzií zobrazené, môžete
zmeni.

Používanie klávesnice na pridávanie dimenzií
Pri pridávaní dimenzií do novej kocky môžete používa klávesnicu.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu dvakrát kliknite v adresári Kocky na prázdnu kocku
ktorú ste vytvorili. Prezerač novej kocky sa zobrazí ako nová karta.

,

2. V podokne Návrh modelu rozviňte adresár Dimenzie.
3. Kliknite pravým tlačidlom myši na dimenziu a vyberte Prida dimenziu do kocky,
názov_kocky. Členy dimenzie sú v prezerači kocky zobrazené ako záhlavia riadkov.
4. Kliknite pravým tlačidlom myši na inú dimenziu a vyberte položku Prida dimenziu do
kocky, názov_kocky. Členy dimenzie sú v prezerači kocky zobrazené ako záhlavia
stĺpcov.
5. Kliknite pravým tlačidlom myši na alšie dimenzie a vyberte Prida dimenziu do
kocky, názov_kocky. Dimenzie sa prezerača kocky pridajú ako filtre kontextu.
Poznámka: Na poradí, v akom dimenzie usporiadate, nezáleží. Dimenzie sa zoraujú
poda svojho typu. Predvolené poradie, v akom sú typy dimenzií zobrazené, môžete
zmeni.

Pridávanie dimenzií do existujúcej kocky
Pridajte dimenziu do kocky, aby ste mohli vzahy medzi údajmi v kocke podrobnejšie
skúma. Všetky dimenzie kocky nemusíte vytvori naraz. Dimenziu môžete prida neskôr,
napríklad ak pre dimenziu neexistovali žiadne údaje, ke bola kocka vytvorená.

Procedúra
1. Rozhodnite sa, ktorú dimenziu chcete prida do kocky.
Poznámka: Prezrite si panel Vlastnosti, aby ste videli zoznam dimenzií, ktoré sú už
súčasou kocky.
2. V paneli Návrh modelu rozviňte adresár Dimenzie.
3. Kliknite a presuňte myšou dimenziu do oblasti Riadky, Stĺpce alebo Kontext v aplikácii
Cube Viewer.
4. Ak v bunkách existujú údaje, ktoré nie sú počítané pomocou pravidiel, špecifikujte ako
chcete existujúce údaje distribuova medzi členov novej dimenzie.

40

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

5. Kliknite na ikonu ponuky Akcie
a kliknite na Uloži alebo Uloži ako. Kocka sa
uloží a nová dimenzia sa zobrazí v paneli Vlastnosti a v aplikácii Cube Viewer.
Poznámka: Úvodné poradie dimenzií je určované typom dimenzie.

Odstránenie dimenzií z kocky
Dimenziu môžete z kocky odstráni, ak nepotrebujete pozna spôsob, akým sa dimenzia
vzahuje na údaje v kocke.
Môže ís napríklad o situáciu, kedy je navrhovaná kocka určená iba pre účely plánovania na
vysokej úrovni. V takomto prípade odstránite dimenziu z kocky, pretože užívatelia
nepotrebujú pozna podrobnosti o danej dimenzii.

Procedúra
1. Rozhodnite sa, ktorú dimenziu chcete odstráni z kocky.
Poznámka: Na zobrazenie zoznamu dimenzií, ktoré sú súčasou kocky, použite panel
vlastností.
2. Ak chcete vykona súčet všetkých údajov na úrovni listu v kocke pri odstránení dimenzie,
pridajte konsolidovaný člen do dimenzie, ktorú chcete odstráni.
3. V oblasti Riadky, Stĺpce alebo Kontext v prezerači kociek kliknite pravým tlačidlom
myši na dimenziu a vyberte Odstráni.
4. Ak existujú údaje v bunkách, ktoré neboli vypočítané pravidlami, zadajte, koko údajov z
odstránených členov chcete v kocke zachova.
a. Vyberte Uchova iba jeden segment a potom kliknite na
[názov_dimenzie].[názov_člena], ak chcete uchova údaje iba z vybratého člena.
Poznámka: Ak ste pridali konsolidovaný člen na vytvorenie súčtu všetkých údajov
na úrovni listu v kocke, vyberte túto vobu a kliknite na konsolidovaný člen.
b. Ak nechcete zachova žiadne údaje z odstránených členov, vyberte Vymaza všetky
údaje.
a kliknite na Uloži alebo Uloži ako. Kocka sa
5. Kliknite na ikonu ponuky Akcie
uloží a dimenzia sa odstráni z panela vlastností a prezerača kociek.

Zmena poradia dimenzií
Porade dimenzií v kocke zmeňte, ak chcete upravi logickú štruktúru kocky.
Ke vytvoríte kocku, v predvolenom nastavení sa dimenzie zoradia poda typu v
nasledujúcom poradí:
1. Základné
2. Hierarchia
3. Všeobecný
4. Čas
5. Verzie
6. Výpočet
Poradie dimenzií v kocke môžete zmeni, aby bolo konzistentné s ostatnými kockami.
Dimenziu môžete tiež chcie presunú na koniec zoznamu, pretože obsahuje textové reazce,
ktoré sa nedajú zobrazi, pokia nie sú dcérskym členom.
Kapitola 4. Vytváranie kociek
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Poznámka: Zmena poradia dimenzií pomocou ikony Zmeni poradie dimenzií
zhodná s optimalizáciou pamäte, ktorú používa ikona dimenzií

nie je

.

Skôr ako začnete
V prezerači objektov sa musí zobrazi kocka

s dvomi alebo viacerými dimenziami

.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Zmeni poradie dimenzií
.
2. Kliknite na dimenziu a potom ju pomocou tlačidiel presuňte v zozname nahor alebo
nadol.
3. Kliknite na tlačidlo OK.
a kliknite na Uloži alebo Uloži ako. Kocka sa
4. Kliknite na ikonu ponuky Akcie
uloží a dimenzia sa prestane v podokne Vlastnosti alebo v prezerači kociek zobrazova.

Zobrazenie pravidiel kocky
Pravidlá kocky si zobrazte, ak chcete vidie spôsob, akým sa vypočítavajú určité hodnoty
údajov na základe hodnôt iných údajov.
Pravidlá a podávače sa vytvárajú z výpočtov a prepojení dimenzií. Pravidlá sa umiestňujú do
oddelených blokov pravidiel. Užívatelia nemajú možnos upravova tieto bloky pravidiel.
Zmeni sa ale dá poradie týchto blokov. Užívatelia si môžu vytvori svoje vlastné pravidlá,
ktoré budú dopĺňa automaticky generované pravidlá.
Podávače sa generujú automaticky pri vytváraní výpočtu, aby sa zaistila správna konsolidácia
všetkých hodnôt odvodených na základe pravidiel.
Poznámka: Niektorí užívatelia, ako napríklad podnikoví analytici, nemusia vedie, že sa pri
vykonávaní ich výpočtov používajú pravidlá.
Väčšina bežných výpočtov v aplikáciách OLAP zahŕňa agregáciu údajov v rámci dimenzie. V
TM1 vytvoríte tieto výpočty použitím hierarchií konsolidácií. Napríklad v dimenzii Mesiac
môžete definova štvrročný súčet, ktorý sčíta hodnoty január, február a marec.
V mnohých aplikáciách sa vykonávajú výpočty, ktoré nezahŕňajú agregáciu, ako sú napríklad
vyhradenia nákladov a prepočet výmenných kurzov. S pravidlami kocky môžete vytvori
vzorce na vykonanie týchto výpočtov.
S pravidlami kocky môžete vykonáva nasledujúce úlohy:
v Násobi ceny poda jednotiek, aby sa prognózoval objem predaja.
v Prepisova konsolidácie v prípade potreby. Môžete napríklad zabráni tomu, aby sa pri
štvrročnej cene zobrazoval výpis cien za jednotlivé mesiace.
v Používa údaje v jednej kocke na vykonávanie výpočtov v druhej kocke alebo zdiea
údaje medzi kockami. Môžete napríklad načíta údaje o predaji do kocky, ktorá obsahuje
informácie o ziskoch a stratách.
v Priraova rovnaké hodnoty viacerým bunkám.
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Procedúra
1. V podokne Návrh modelu rozviňte adresár Kocky.
2. Rozviňte kocku

, ktorej pravidlá chcete zobrazi.

. V prezerači objektov sa zobrazí editor
3. Dvakrát kliknite na objekt pravidiel
pravidiel. Editor pravidiel obsahuje dva typy častí: časti pravidiel a časti podávačov.

Ako alej
Môžete vytvori objekt pravidiel alebo pokračova vo vykonávaní alších úloh modelovania.
Podrobné informácie o pravidlách nájdete v dokumentácii Kapitola 6, “Správa pravidiel a
poskytovateov údajov”, na strane 69 alebo publikácii Pravidlá v IBM Cognos TM1. Táto
dokumentácia obsahuje kurz, ktorý vás prevedie procesom vytvárania pravidiel v podnikovom
prostredí.

Vytvorenie objektu pravidiel
Objekt pravidiel vytvorte, ak chcete manuálne prida pravidlo kocky do ostatných pravidiel,
ktoré sa generujú automaticky.

Procedúra
1. Dvakrát kliknite na objekt pravidiel
v prezerači objektov.

niektorej kocky na otvorenie editora pravidiel

zadajte jeden alebo viaceré príkazy pravidiel.
2. V editore pravidiel
Všeobecný formát príkazu pravidiel je: [Oblas]=Vzorec;
Premenná

Popis

Oblas

Špecifikuje oblas kocky ovplyvnenú pravidlom.

Vzorec

Popisuje, ako TM1 vypočítava bunky v oblasti
kocky.

Tu je príklad príkazov so štyrmi pravidlami:
['Hrubá marža%']=['Hrubá marža']\['Predaj']*100;
['Cena']=N:DB('KockaCena',!actvsbud,!region,!model,!month);
C:['Predaj']\['Jednotky']*1000;
['Predaj']=N:['Cena']*['Jednotky']\1000;
Podrobné informácie o vytváraní pravidiel nájdete v dokumentácii Kapitola 6, “Správa
pravidiel a poskytovateov údajov”, na strane 69 alebo publikácii Pravidlá v IBM Cognos
TM1.
3. Kliknite na ikonu ponuky Akcie
ste pridali, sa uloží s kockou.

a o tom kliknite na Uloži údaje. Pravidlo, ktoré

Definovanie zobrazenia kocky
Môžete definova spôsob zobrazenia údajov posudzovateovi alebo prispievateovi. Najskôr
zadefinujete zobrazenie kocky v paneli Návrh modelu a potom pridáte zobrazenie
posudzovatea alebo prispievatea do aplikácie v paneli Návrh aplikácie.
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Ke chcete prida zobrazenie do aplikácie, pozrite si “Pridanie zobrazení pre prispievateov a
posudzovateov do aplikácií” na strane 82.
Zobrazenie môžete modifikova nasledujúcimi spôsobmi:
v Rozvinutie a zvinutie konsolidácií
v Reorganizácia dimenzií
v Skrývanie členov
v Filtrovanie údajov zobrazenia
v Úprava podmnožín

Navrhovanie zobrazení pre posudzovateov alebo
prispievateov
Môžete navrhova rôzne zobrazenia, ktoré sa použijú pre užívateov Posudzovate alebo
Prispievate.
Napríklad Posudzovate si môže zobrazi súhrny vysokých úrovní, zatia čo Prispievate si
môže zobrazi zobrazenia bohatšie na podrobnosti.
Na karte IBM Cognos TM1 Performance Modeler Application Design môžete zada
zobrazenia, ktoré sú navrhnuté ako zobrazenia Prispievate alebo zobrazenia Posudzovate.
Cielené zobrazenia tiež uahčujú nasadenie nahlasovacích kociek. Nahlasovacie kocky môžu
prinies zlepšenie výkonu, ke je potrebné posúdi veké množstvá uzlov. Ak chcete zlepši
výkon, proces TurboIntegrator, na základe kocky s mnohými pravidlami, dokáže nahlási do
kocky len zopár pravidiel na posúdenie.
Ak nie sú zadané žiadne zobrazenia pre Posudzovatea, potom budú ma všetci užívatelia s
prístupom Posúdi na konsolidovanej úrovni prístup aj k zobrazeniam špecifikovaným pre
prispievateov na najnižšej úrovni.
Ak chcete zobrazenie identifikova bu ako Posudzovate alebo ako Prispievate, presuňte
zobrazenie myšou z panelu Objekty TM1 do umiestnenia Posudzovate alebo Prispievate.
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Obrázok 1. Umiestnenia zobrazení

Vytvorenie nového zobrazenia kocky
Nové zobrazenie kocky vytvorte pre posudzovatea alebo prispievatea.

Skôr ako začnete
Kocka už musí existova v podokne Návrh modelu.

Informácie o úlohe
Pamätajte, že štruktúru kocky môžete zmeni iba v editore kociek, a nie v zobrazení kocky.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu rozviňte adresár Kocky.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na kocku, z ktorej chcete vytvori zobrazenie, a kliknite
na Nové

> Zobrazenie.

3. Zadajte názov pre zobrazenie kocky a kliknite na OK. Nové zobrazenie kocky
zobrazí v podokne Návrh modelu pod pôvodnou kockou.

sa

Ako alej
Zobrazenie kocky môžete upravi použitím postupov popísaných v tejto časti.

Rozvinutie a zvinutie konsolidácií
Pre rozvinutie alebo zvinutie konsolidácie v aplikácii Cube Viewer môžete kliknú na
ovládací prvok veda názvu člena.
Rozvinú
Znamienko plus veda názvu člena identifikuje člena ako konsolidáciu. Ak chcete
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získa podrobnosti o konsolidáciách v dimenzii a zobrazi si podstatné podrobnosti,
kliknite na znamienko plus. Znamienko plus sa zmení na znamienko mínus.
Zvinú
Znamienko mínus veda názvu člena indikuje rozvinutú konsolidáciu. Pre zvinutie
listových členov v dimenzii kliknite na znamienko mínus. Znamienko mínus sa
zmení na znamienko plus.

Otáčanie dimenzií
Ak chcete zmeni znázornenie údajov kocky, otočte dimenzie v nástroji Cube Viewer tak, že
myšou presuniete dimenzie na nové miesta.
v Presuňte dimenziu myšou na pozíciu stĺpca.
v Presuňte dimenziu myšou na pozíciu riadka.
v Presuňte dimenziu myšou na pozíciu nadpisu.
v Ke Dimenziu1 presuniete myšou a svoj kurzor umiestnite do stredu Dimenzie2,
umiestnenie dimenzie spôsobí výmenu pozícií týchto dvoch dimenzií.
v Ke Dimenziu1 presuniete myšou a svoj kurzor umiestnite na avú stranu Dimenzie2,
Dimenzia1 sa umiestni na avú stranu hne veda Dimenzie2.
v Ke Dimenziu1 presuniete myšou a svoj kurzor umiestnite na pravú stranu Dimenzie2,
Dimenzia1 sa umiestni na pravú stranu hne veda Dimenzie2.
Ak dimenziu presúvate myšou a umiestnite ju bezprostredne naavo alebo napravo od
existujúcej dimenzie stĺpca or riadku, pozdĺž stĺpcov alebo riadkov zobrazenia uvidíte viac
podrobností. Napríklad myšou by ste mohli dimenziu plan_time presunú pred dimenziu
plan_department do stĺpcov zobrazenia, aby ste v stĺpcoch videli podrobnosti o čase a
oddeleniach.

Skrytie členov
Ak chcete získa viac miesta na obrazovke, môžete riadky a stĺpce v prezerači kociek skry.
Skryté členy sa stále používajú na údaje zobrazené v zobrazení, nezaberajú ale na obrazovke
žiadne miesto.

Procedúra
1. Kliknite na záhlaví stĺpca alebo záhlavia riadka. Riadok alebo stĺpec sa vyberie.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na rovnaké záhlavie stĺpca alebo záhlavia riadka a
vyberte Skry vybraté.

Definovanie zobrazenia založeného na podmnožinách a
vybratých členoch
Zobrazenie kocky môžete definova na základe podmnožín alebo členov podmnožín, ktoré už
sú vytvorené.
Ak váš kolega definoval nejakú podmnožinu, môžete ju prida do svojho zobrazenia kocky
bez nutnosti opakovaného definovania podmnožiny.

Procedúra
1. Otvorte existujúce zobrazenie kocky
, alebo vytvorte nové zobrazenie kocky.
Zobrazenie kocky sa zobrazí v prezerači objektov.
2. Kliknite na podmnožinu a potiahnite ju do prezerača objektov na existujúcu dimenziu
alebo zobrazenie.
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Poznámka: Podmnožinu môžete pusti iba na jej nadradenej dimenzii alebo na inej
podmnožine takejto nadradenej dimenzie.
Ak potiahnete podmnožinu na riadok alebo stĺpec, zobrazia sa všetky členy podmnožiny.
Ak ju potiahnete na oblas kontextu, zobrazí sa prvý člen podmnožiny.
3. Ak chcete zachova iba vybraté členy podmnožiny, ktoré ste pridali do zobrazenia kocky,
vykonajte nasledujúce akcie:
a. V prezerači objektov potiahnite naimportovanú podmnožinu do oblasti riadkov alebo
oblasti stĺpcov (ak sa tam už nenachádza).
b. Stlačte kláves Ctrl a kliknite na záhlavia riadkov alebo záhlavia stĺpcov, ktoré chcete
ponecha v zobrazení kocky. Vybraté riadky alebo stĺpce sa zvýraznia.
c. Kliknite pravým tlačidlom myši na zvýraznenú oblas a vyberte Ponecha vybraté.
Riadky alebo stĺpce, ktoré ste nevybrali, sa prestanú zobrazova.
4. Kliknite na ikonu ponuky Akcie

a potom kliknite na Uloži ako.

5. Zadajte názov zobrazenia a kliknite na OK. Nové zobrazenie kocky
podokne Návrh modelu v adresári Kocky pod názvom názov_kocky.

sa zobrazí v

Úprava pracovnej podmnožiny v zobrazení
Zobrazenie môžete upravi úpravou pracovnej podmnožiny dimenzie, na ktorej je zobrazenie
založené.

Informácie o úlohe
Definovanú podmnožinu môžete v zobrazení kocky upravi bez toho, aby ste museli
podmnožinu znovu definova.

Procedúra
1. Otvorte existujúce zobrazenie kocky
. Zobrazenie kocky sa zobrazí v prezerači
objektov.
2. Kliknite na rozbaovaciu ponuku Pracovná podmnožina a kliknite na Upravi
podmnožinu. Otvorí sa Editor pracovnej podmnožiny. Pri úpravách podmnožiny máte
k dispozícii všetky funkcie filtrovania.
3. Upravte podmnožinu poda svojich požiadaviek.
a. Na vyvolanie podmnožiny v zobrazení kliknite na OK.
b. Ak chcete uloži podmnožinu pre potreby opakovaného použitia, kliknite na Uloži
ako a zadajte nový názov podmnožiny. Nová podmnožina sa vytvorí v adresári
Dimenzie.

Výsledky
Editor pracovnej podmnožiny sa zatvorí a v zobrazení sa zobrazia údaje založené na
upravenej podmnožine.

Zmena pracovnej podmnožiny zobrazenia
Zobrazenie môžete upravi zmenou pracovnej podmnožiny dimenzie, na ktorej je zobrazenie
založené.
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Informácie o úlohe
Definovanú podmnožinu môžete v zobrazení kocky zmeni bez toho, aby ste museli
podmnožinu znovu definova.

Procedúra
1. Otvorte existujúce zobrazenie kocky
. Zobrazenie kocky sa zobrazí v prezerači
objektov.
2. Kliknite na rozbaovaciu ponuku s názvom pracovnej podmnožiny a kliknite na Upravi
podmnožinu. Otvorí sa Editor pracovnej podmnožiny. Pri úpravách podmnožiny máte
k dispozícii všetky funkcie filtrovania.
3. Kliknite na pole Podmnožina a v zozname dostupných podmnožín kliknite na
podmnožinu, ktorú chcete použi.
4. Upravte podmnožinu poda svojich požiadaviek.
a. Na vyvolanie podmnožiny v zobrazení kliknite na OK.
b. Ak chcete uloži podmnožinu pre potreby opakovaného použitia, kliknite na Uloži
ako a zadajte nový názov podmnožiny. Nová podmnožina sa vytvorí v adresári
Dimenzie.

Výsledky
Editor pracovnej podmnožiny sa zatvorí a v zobrazení sa zobrazia údaje založené na
zmenenej podmnožine.

Prerozdeovanie údajov v zobrazení kocky
Pomocou možností prerozdelenia údajov môžete distribuova číselné údaje v bunkách v
zobrazení kocky. Napríklad, môžete rovnomerne prerozdeli hodnotu v bunkách alebo môžete
zvýši všetky hodnoty v bunkách o určené percento.
Niektoré možnosti prerozdelenia údajov sa môžu použi iba v konsolidovaných bunkách, aby
sa údaje prerozdelili v dcérskych bunkách: relatívne proporčné, rovnaké listy a opakova listy.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, z ktorej sa má vykona prerozdelenie údajov, a
potom vyberte položku Prerozdeli údaje. Prípadne v konsolidovanej bunke zadajte
hodnotu.
2. Vyberte príslušnú možnos:
Relatívne proporčné
Hodnoty sa prerozdelia v prvkoch najnižšej úrovne konsolidácie proporčne
vzhadom na prvky najnižšej úrovne referenčnej bunky. Referenčná bunka musí
zdiea rovnaké konsolidácie ako bunka, z ktorej vykonávate prerozdelenie.
Napríklad, nasledujúca tabuka uvádza konsolidovanú hodnotu 100 pre Brazíliu
v 1. kvartáli: 10 v januári, 20 vo februári a 70 v marci.
Hodnoty pre Kanadu sú v súčasnosti 0.
Krajina alebo
oblas

1. kvartál

Jan

Feb

Mar

Brazília

100

10

20

70

Kanada

0

0

0

0

Ak teraz vykonáte relatívne proporčné prerozdelenie pre Kanadu v 1. kvartáli,
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pričom ako akciu aktualizácie vyberiete nahradenie, ako hodnotu prerozdelenia
určíte hodnotu 400 a ako referenčnú bunku určíte bunku Brazília, 1. kvartál, pre
Kanadu získate nasledujúce hodnoty:
Krajina alebo
oblas

1. kvartál

Jan

Feb

Mar

Kanada

400

40

80

280

Rovnaké listy
Prerozdelí určenú hodnotu rovnomerne v najnižších dcérskych prvkoch
konsolidovanej bunky. Môžete si vybra, či sa má toto prerozdelenie vzahova
na všetky bunky najnižšej úrovne alebo na bunky najnižšej úrovne obsahujúce
hodnoty a taktiež môžete urči akciu: nahradenie, pripočítanie alebo odčítanie.
Rovnomerné prerozdelenie
Prerozdelí určenú hodnotu rovnomerne vo všetkých najnižších dcérskych
prvkoch konsolidovanej bunky.
Opakova listy
Zopakuje určenú hodnotu vo všetkých bunkách najnižšej úrovne. Môžete si
vybra, či sa má toto prerozdelenie vzahova na všetky bunky najnižšej úrovne
alebo na bunky najnižšej úrovne obsahujúce hodnoty a taktiež môžete urči
akciu: nahradenie, pripočítanie alebo odčítanie.
Opakova
Vybraté bunky nahradí hodnotou, pripočíta hodnotu k vybratým bunkám alebo
odčíta hodnotu od vybratých buniek.
Priamka
Vyplní bunky na základe lineárnej interpolácie medzi dvomi určenými
koncovými bodmi. Musíte urči začiatočnú a koncovú hodnotu, vybra smer
prerozdelenia a akciu aktualizácie.
Napríklad, nasledujúca tabuka uvádza vplyv prerozdelenia po priame v šiestich
bunkách so začiatočnou hodnotou 100 a koncovou hodnotou 200.
Krajina
alebo oblas Jan

Feb

Mar

Apr

Máj

Jún

Argentína

120

140

160

180

200

100

% rastu
Postupne zvýši hodnoty v bunkách o percento rastu. Musíte uvies hodnotu pre
aktuálnu bunku a percento rastu, ktoré sa uplatní na bunky vo vybratom smere,
spolu s akciou aktualizácie.

Výpočet údajov v kocke
Výpočet údajov v kocke zjednodušuje vytvorenie pravidiel na dokončenie bežných operácií
modelovania, ako je spravovanie a udržiavanie modelu. Výpočet môžete prida, aby ste
urobili váš model účelnejším, odvodením viacerých informácií zo zdroja údajov.
Ak chcete vytvori výpočty, ktoré nezahrňujú zoskupovanie, napríklad výpočet konverzných
kurzov alebo tržieb, môžete zostavi výrazy vzorcov v editore výpočtu hodnôt v kocke.
Môžete použi funkcie, ktoré sa používajú pre dimenzie aj pre kocky.
Pomocou editora výpočtov môžete zobrazi, aké výpočty sú použité pre vybratú bunku a
upravi prioritu výpočtov alebo pravidiel v kocke. Editor pravidiel môžete použi na zmenu
poradia bloku pravidiel, ktorý je priradený k výpočtu hodnôt v kocke.
Kapitola 4. Vytváranie kociek
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Nasledujú niektoré z výhod zostavovania výpočtov hodnôt v kocke:
v Získavajte údaje z iných kociek na zostavenie výrazu výpočtu.
Napríklad môžete použi atribúty, ktoré existujú v inej dimenzii než v tej, kde je výpočet
definovaný.
v Používajte výpočty v listových bunkách konsolidovaných úrovní.
v Používajte výpočty v prvkoch s reazcovým typom údajov.
v Odkazujte sa na atribúty prvkov.
v Používajte štandardné funkcie TM1 na úrovni listov aj na konsolidovanej úrovni.
Informácie o funkciách TM1 nájdete v príručke IBM Cognos TM1 Reference Guide.
Ke píšete výpočty, dbajte na nasledujúce aspekty:
v Ak používate číslo, ktoré je väčšie než nula, ale menšie než jedna, napíšte pred číslo
úvodnú nulu. Napríklad 0.10.
v Okolo názvov atribútov používajte jednoduché úvodzovky a hranaté zátvorky. Napríklad
['názov_položky'].
v Môžete používa veké aj malé písmená. Syntax nerozlišuje vekos písmen.
v Reazec výrazu musí začína znamienkom rovnosti (=).
v Pravidlá sú automaticky generované, ke vytvoríte výpočet údajov v kocke. Poskytovatelia
údajov budú tiež generovaní, ak je vlastnos servera Automaticky generova
poskytovateov údajov nastavená na Všetky pravidlá alebo na Len automaticky generované
pravidlá.

Rozsah výpočtu
Nasleduje rozsah alebo oblas, na ktorú sa použije výpočet:
v Pre špecifickú bunku
v Pre špecifického člena dimenzie
v Pre odkazy na bunku alebo bunky z inej kocky
v Pre špecifický n-rozmerný segment
Rozsah výpočtu je odvodený z výberu v kocke alebo v zobrazení kocky. Ke vytvoríte
výpočet, zahrnuté sú len riadkové a stĺpcové dimenzie. Výpočet sa týka všetkých členov na
všetkých dimenziách kontextu. Ak sú vybratí všetci členovia bu riadkovej alebo stĺpcovej
dimenzie, výpočet sa týka všetkých členov dimenzie. Dimenzia nie je zahrnutá v
predvolenom názve výpočtu alebo kontexte.
Modelár môže zmeni rozsah výberu pridaním, odstránením a zmenou výberu členov pre
dimenziu jedným z nasledujúcich spôsobov:
v Použi oblas kontextu dimenzie v editore výpočtov
v Prida alebo odstráni dimenzie ich potiahnutím myšou do alebo z oblasti kontextu
rodičovskej kocky.

Zachovanie výpočtu hodnôt v kocke
Údaje a výpočet údajov v kocke si zachovajú svoju integritu, aj ke pridáte alebo odstránite
dimenziu z kocky, v ktorej vytvárate výpočty. Musíte však zaisti, že prispôsobíte prepojenia
k novej dimenzii, ak bola nejaká pridaná. Toto uchovávanie je užitočné, ke robíte prototyp a
reštrukturalizujete vaše kocky na prispôsobenie novým podnikovým požiadavkám.
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Vytvorenie výpočtu hodnôt v kocke
Pri vytváraní výpočtu hodnôt v kocke kombinujete operátory, funkcie, atribúty a hodnoty, ako
sú napríklad textové reazce a čísla, vo výraze, ktorý sa vyhodnocuje do jednej hodnoty.

Informácie o úlohe
Vzorce na získanie vypočítaných dátových položiek môžu by jednoduché alebo komplexné.
Jednoduché vzorce pozostávajú z kombinácie členov alších dimenzií, numerických konštánt
a aritmetických operátorov. Komplexné vzorce môžu obsahova tieto prvky a funkcie a
prepojenia na údaje v alších kockách. Ke do kocky pridáte vypočítanú dátovú položku,
táto položka sa stane prvkom dimenzie.
Podávače sa generujú automaticky pri vytváraní výpočtu, aby sa zaistila správna konsolidácia
všetkých hodnôt odvodených na základe pravidiel. Ak chcete automaticky generova
podávače, musíte nastavi vlastnos Automaticky generova podávače na hodnotu áno pre
svoj server TM1.
Ak dimenzia, ktorú vyberiete ako konštantu, obsahuje užívateom definované atribúty,
atribúty, ako je napríklad Typ produktu, môžete použi ako prvky vo svojom výraze.
Systémom definované atribúty, ako sú napríklad atribúty výpočtu na úrovni listu alebo
atribúty výpočtu na konsolidovanej úrovni pre dimenziu výpočtu, sa nezobrazujú. Atribút
dimenzie, na ktorý sa odkazuje vo výpočte hodnôt v kocke, znamená, že ide o odkaz na
hodnoty tohto atribútu platný pre všetky členy dimenzie. Na členy môžete tiež odkazova z
iných dimenzií kocky.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu rozbate adresár Kocky a otvorte kocky alebo zobrazenie, do
ktorého chcete prida výpočet.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku alebo rozsah buniek, v ktorom chcete vypočíta
hodnotu, a kliknite na Vytvori výpočet hodnôt v kocke.
Príkladom rozsahu je výnos založený na skutočných výsledkoch a rozpočet pre štyri
fiškálne štvrroky.
Ke vyberiete stĺpec, editor výpočtu predpokladá, že sa výpočet vzahuje na všetky
dimenzie. Môžete ale vytvori výpočty, ktoré sa použijú na dimenziu filtrovanú na
základe špecifického atribútu.
3. Do poa Zadajte názov výpočtu hodnôt v kocke zadajte zmysluplný názov výpočtu, na
základe ktorého ho pri kliknutí na bunky v zobrazení kocky dokážete identifikova, a
kliknite na OK.
Predvolený názov pozostáva z názvu kocky, dimenzie riadku, člena v riadku, dimenzie v
stĺpci a člena v stĺpci. Výber členov dimenzie v oblasti kontextu je vylúčený.
4. V editore výpočtu sa uistite, že sú vybraté členy zobrazené v oblasti kontextu, a vyberte
typ výrazu, ktorý chcete vytvori:
v Ak chcete výraz uplatni na úrovni členov najnižšej úrovne, v časti Výraz kliknite na
kartu Výraz najnižšej úrovne.
v Ak chcete výraz uplatni na úrovni konsolidovaných členov, v časti Výraz kliknite na
kartu Výraz konsolidovanej úrovne. Výpočet na základe bunky konsolidovanej
úrovne znamená, že v bunke sa zobrazí výsledok výpočtu, nie konsolidované hodnoty
jej potomkov.
v Ak chcete ten istý výraz použi vo výrazoch na úrovni členov najnižšej úrovne aj
členov konsolidovanej úrovne, označte začiarkavacie políčko Skombinova členov
najnižšej úrovne a konsolidovaných členov. Ak sa výraz uplatní iba na najnižšej
úrovni, na konsolidovanej úrovni sa v bunke objavia iba konsolidované hodnoty jeho
potomkov. V niektorých prípadoch možno nebudete chcie, aby sa tak stalo. Napríklad,
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ak hodnoty predstavujú percentá, nebudete chcie, aby sa všetky percentá konsolidovali
v poli konsolidácie. Chcete však, aby pole uvádzalo priemernú hodnotu. Ak vyberiete
možnos Skombinova členov najnižšej úrovne a konsolidovaných členov, ten istý
výraz sa uplatní na najnižšej úrovni aj na konsolidovanej úrovni, pričom hodnoty sa
nekonsolidujú v bunke konsolidácie.
Poznámka: Túto funkciu môžete zakáza zrušením označenia začiarkavacieho políčka
Skombinova členov najnižšej úrovne a konsolidovaných členov. Potom odstráňte
výraz z karty Výraz najnižšej úrovne alebo Výraz konsolidovanej úrovne.
v Ak chcete vráti reazcovú hodnotu, v časti Výraz kliknite na kartu Reazcový výraz.
Poznámka: Ak cieová oblas výpočtu obsahuje numerické aj reazcové prvky,
reazcový výraz sa použije iba na bunky zahrnuté v rozsahu výpočtu, ktoré sú
formátované ako reazce. Ak chcete vráti reazovú hodnotu, oblas kontextu musí
obsahova nejaké bunky formátované ako reazec.
5. Do poa Výraz zadajte vzorec, ktorý definuje vypočítanú položku. Pri vytváraní vzorca sa
používa kombinácia nasledujúcich prvkov:
Cie

Akcia

Vloži prvok dimenzie

Kliknite na kartu Pojmy.
Všetky dimenzie kocky sa zobrazia v strome. Ak
existuje hierarchia, dimenzie v kocke alebo
zobrazení sa zobrazia v strome hierarchicky
usporiadané.
Potiahnite člena dimenzie do poa Výraz, aby sa
zahrnul do výrazu vzorca.
Členy sa zobrazia ako úplné členy. Ak názov
obsahuje znak medzery, tento znak sa vloží do
hranatých zátvoriek.
Poznámka: Do poa Expression nie je možné
potiahnu dimenziu so všetkými jej členmi.
Dimenziu je nutné manuálne zada vloženú v
hranatých zátvorkách. Ak chcete napríklad
zahrnú dimenziu s názvom oblas, musíte zada
[Oblas].

Sčítanie, odčítanie, násobenie alebo delenie
hodnôt

Kliknite na kartu Jednoduché.
V časti Typ operácie vyberte Aritmetická.
IBM Cognos TM1 vyhodnocuje aritmetické
operátory v nasledujúcom poradí:
1. umocňovanie
2. Násobenie
3. Delenie
4. Sčitovanie
5. Odčítanie
Na vynútenie iného poradia pri vyhodnocovaní
musíte použi zátvorky. Výraz 2*3+4 rovnaký
výsledok ako výraz (2*3)+4, pretože operácia
násobenia sa vykonáva ako prvá.

Vloži časový alebo vážený priemer

Kliknite na kartu Jednoduché.
V časti Typ operácie vyberte Priemer.
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Cie

Akcia

Vloži zabudovanú funkciu TM1

Kliknite na kartu Funkcie.
Potiahnite funkciu do poa Výraz, aby sa zahrnula
do výrazu vzorca.
Na karte Tipy v podokne Účinná podpora pri
vykonávaní úprav.
Podrobné vysvetlenie rozličných funkcií nájdete v
publikácii Referenčná príručka k systému IBM
Cognos TM1.

Vloži dátovú položku z inej kocky

Kliknite na kartu Pojmy.
Ak chcete importova hodnotu, môžete vybra
alebo vytvori prepojenie.
v Ak chcete vybra prepojenie, rozviňte adresár
Importované hodnoty.
v Ak chcete vytvori prepojenie, kliknite na
Importova pojmy.

6. Ak chcete vo výraze podmienky použi reazcové alebo numerické atribúty, ako je
napríklad IF-THEN-ELSE, na karte Pojmy rozviňte adresár Atribúty pod dimenziou a
potiahnite člen atribútu do poa Výraz.
7. Ke skončíte, môžete si výpočet uloži, alebo si môžete zobrazi výsledky.
v Ak chcete použi zmeny a zobrazi výsledky výpočtu, kliknite na Použi.
v Ak chcete uloži výpočet a zavrie editor výpočtu, kliknite na OK.

Výsledky
Poznámka: Ak chcete odstráni výpočet, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku alebo
rozsah buniek, a kliknite na Odstráni výpočet hodnôt v kocke > Odstráni výpočet:
názov_výpočtu.
Súvisiace úlohy:
“Úprava kontextu výpočtu hodnôt v kocke” na strane 57
Ak chcete svoj výpočet hodnôt v kocke zamera na určitú oblas údajov, môžete rýchlo
zmeni jednu alebo viaceré dimenzie. Filtrovaním kontextu môžete riadi rozsah výpočtu
hodnôt v kocke.
“Vytvorenie výpočtu hodnôt v kocke, ktorý odkazuje na údaje z iných kociek”
Ak chcete definova výpočet hodnôt v kocke, môžete odkazova na údaje, ktoré existujú v
inej kocke, vytvorením prepojenia na cieovú kocku.

Vytvorenie výpočtu hodnôt v kocke, ktorý odkazuje na údaje z
iných kociek
Ak chcete definova výpočet hodnôt v kocke, môžete odkazova na údaje, ktoré existujú v
inej kocke, vytvorením prepojenia na cieovú kocku.

Informácie o úlohe
Podobne ako pri používaní pravidiel kociek, môžete použi údaje v jednej kocke na
vytvorenie výpočtov v inej kocke. Môžete napríklad načíta údaje o predaji do kocky, ktorá
obsahuje informácie o ziskoch a stratách.
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Predpokladajme, že chcete vypočíta výnos s použitím vzorca, ktorý je založený na cene
poda počtu jednotiek. Údaje o cenách sa nachádzajú v inej kocke, ako je kocka, v ktorej
vytvárate výpočet, čiže údaje sa nachádzajú v cieovej kocke, ktorá obsahuje informácie o
cenách. Ak chcete odkazova na externé údaje, musíte ich naimportova vytvorením
prepojenia na kocku s cenami.
Ke vytvoríte prepojenie v editore výpočtu, prepojenie sa implementuje ako pravidlo. Ke je
prepojenie implementované ako pravidlo, výpočet sa ukladá výhradne v zdrojovej kocke,
pričom používa a zobrazova výpočet môžete v cieovej kocke poda potreby. Ak sa údaje,
na ktoré sa odkazuje vo výpočte, zmenia v zdrojovej kocke, zmeny sa automaticky prejavia v
cieovej kocke. Keže sa ale údaje ukladajú výhradne v zdrojovej kocke, všetky úpravy
hodnôt údajov je nutné vykonáva v zdrojovej kocke. Hodnoty údajov, ktoré sú zobrazené v
cieových kockách prostredníctvom prepojení s pravidlami, sa upravova nedajú.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu rozbate adresár Kocky a otvorte zobrazenie kocky, do ktorej
chcete prida výpočet.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku alebo rozsah buniek, v ktorom chcete
vypočíta hodnotu, a kliknite na Vytvori výpočet hodnôt v kocke.
Príkladom rozsahu je výnos založený na skutočných výsledkoch a rozpočet pre štyri
fiškálne štvrroky.
3. Do poa Zadajte názov výpočtu hodnôt v kocke zadajte zmysluplný názov výpočtu, na
základe ktorého ho neskôr dokážete identifikova, a kliknite na OK.
Predvolený názov pozostáva z názvu kocky, dimenzie riadku, člena v riadku, dimenzie v
stĺpci a člena v stĺpci. Výber členov dimenzie v oblasti kontextu je vylúčený.
4. V editore výpočtu vyberte typ výrazu, ktorý chcete vytvori:
v Ak chcete výraz vyhodnoti na úrovni listu, v časti Výraz kliknite na kartu Výraz na
úrovni listu.
v Ak chcete výraz vyhodnoti úrovni agregovaných výsledkov, v časti Výraz kliknite
na kartu Výraz na konsolidovanej úrovni.
Poznámka: Ak chcete použi rovnaký výraz pre výrazy na úrovni listu aj na
konsolidovanej úrovni, začiarknite políčko Použi rovnaký výraz pre výrazy na
úrovni listu aj na konsolidovanej úrovni.
v Ak chcete vráti reazcovú hodnotu, v časti Výraz kliknite na kartu Reazcový
výraz.
Poznámka: Ak chcete vráti reazovú hodnotu, oblas kontextu musí obsahova
nejaké bunky formátované ako reazec.
5. Na karte Pojmy kliknite na Importova pojmy.
6.

Do poa Zadajte názov výpočtu hodnôt v kocke zadajte popisný názov prepojenia na
výpočet, na základe ktorého sa bude da výpočet jednoducho identifikova.
V editore prepojení môžete urči, kde chcete používa údaje pochádzajúce z prepojenia,
mapovaním externých údajov na člena dimenzie v kocke, ktorá obsahuje výpočet.

7. V podokne Návrh modelu kliknite na kocku, ktorá obsahuje údaje, na ktoré chcete
odkazova vo výpočte, a pustite ju do poa Prida zdrojovú kocku.
Kocka, v ktorej je výpočet definovaný, sa automaticky zobrazí ako cieová kocka.
Ak sa dimenzia používa v oboch kockách, tieto dve dimenzie sa namapujú použitím
automatických mapovaní medzi všetkými ich členmi. V prípade všetkých ostatných
dimenzií musíte bu vytvori vzah medzi zdrojovou a cieovou kockou, alebo vytvori
segmentáciu na základe vybraných členov dimenzií.
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8. Volitený: V prípade nutnosti vytvorte vzah medzi zdrojovou a cieovou kockou, alebo
vytvorte segmentáciu na základe vybraných členov dimenzií.
9. Ke je mapovanie nastavené poda vašich predstáv, kliknite na OK a uložte prepojenie
na výpočet.
Vykoná sa overenie prepojenia, aby sa zaistilo, že zdroj prepojenia je konzistentný s
rozsahom výpočtu, ktorý sa používa v cieovej kocke. Toto overenie zároveň zaistí, že
výraz vráti platné výsledky.
Prepojenie, ktoré obsahuje údaje z externej kocky, sa v strome Pojmy zobrazuje v
adresári Importované hodnoty.
10. Potiahnite prepojenie do poa Výraz, čím ho pridáte ako prvok do svojho vzorca.
11. Ke skončíte, môžete si výpočet uloži, alebo si môžete zobrazi výsledky.
v Ak chcete použi zmeny a zobrazi výsledky výpočtu, kliknite na Použi.
v Ak chcete uloži výpočet a zavrie editor výpočtu, kliknite na OK.

Výsledky
Odkazované údaje pochádzajúce z externej kocky sa zobrazujú v bunke alebo bunkách v
kocke, v ktorej je definovaný výpočet hodnôt v kocke.
Poznámka: Môžete odstráni a premenova importované položky používané vo výpočte
hodnôt v kocke. Výpočet hodnôt v kocke sa dynamicky aktualizuje, aby odzrkadovala nový
stav, a skontroluje platnos výpočtu.
Súvisiace úlohy:
“Vytvorenie vzahu a mapovanie dimenzií” na strane 60
Ke v úvode vytvárate prepojenie a definujete zdrojovú kocku a cieovú kocku, preskúma sa
spoločná dimenzionalita kociek.

Vytvorenie výpočtu hodnôt v kocke v kocke s riadením
bezpečnosti
Pomocou editora bezpečnosti môžete vytvára výpočty hodnôt v kocke, v ktorých sa
používajú bunky, prvky a dimenzie, a v príslušnej podkladovej kocke s riadením bezpečnosti.

Informácie o úlohe
Editor zobrazuje iba kartu Reazcový výraz, pretože bunky v kocke so zabezpečením môžu
akceptova iba reazcové hodnoty. Platný výraz sa vyhodnocuje na reazcovú hodnotu v
bunke. Môžete napríklad vytvori výraz, ktorý sa vyhodnocuje na hodnotu None, aby
bezpečnos na úrovni buniek napríklad bránila členom skupiny v zobrazení obsahu bunky.
Bezpečnos na úrovni buniek sa vzahuje na dcérskych členov a všeobecne sa nevzahuje na
konsolidácie. Môžu ale existova bezpečnostné práva Žiadne a Číta, ktoré umožnia riadi
zobrazovanie alebo úpravu konsolidácií.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu rozviňte Bezpečnos modelu a rozviňte Bezpečnos kocky.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na kocku, na ktorú chcete použi bezpečnos na úrovni
buniek, a kliknite na Konfigurova bezpečnos > Nastavi prístupové oprávnenia pre
> Bunky kocky.
3. V poli Vytvori kocku s bezpečnosou buniek vyberte podmnožinu dimenzií na
riadenie dimenzionality bezpečnosti buniek a kliknite na OK.
Kocka s bezpečnosou buniek sa zobrazí ako karta v prezerači objektov.
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4. V editore bezpečnosti kliknite pravým tlačidlom myši na bunku alebo rozsah buniek, na
ktorý chcete použi prístupové privilégiá, a kliknite na Vytvori výpočet hodnôt v
kocke.
5. Do poa Zadajte názov výpočtu hodnôt v kocke zadajte zmysluplný názov výpočtu, na
základe ktorého ho neskôr dokážete identifikova, a kliknite na OK.
Predvolený názov pozostáva z názvu kocky, dimenzie riadku, člena v riadku, dimenzie v
stĺpci a člena v stĺpci. Výber členov dimenzie v oblasti kontextu je vylúčený.
6. V editore výpočtu sa uistite, že sú vybraté členy zobrazené v oblasti kontextu.
7. Do poa Výraz zadajte vzorec, ktorý definuje vypočítanú položku. Pri vytváraní vzorca sa
používa kombinácia nasledujúcich prvkov:
Cie

Akcia

Zada prvok dimenzie

Kliknite na kartu Pojmy.
Všetky dimenzie kocky sa zobrazia v strome. Ak
existuje hierarchia, dimenzie v kocke alebo
zobrazení sa zobrazia v strome hierarchicky
usporiadané.
Potiahnite člena dimenzie do poa Výraz, aby sa
zahrnul do výrazu vzorca.
Členy sa zobrazia ako úplné členy. Ak názov
obsahuje znak medzery, tento znak sa vloží do
hranatých zátvoriek.
Poznámka: Do poa Expression nie je možné
potiahnu dimenziu so všetkými jej členmi.
Dimenziu je nutné manuálne zada vloženú v
hranatých zátvorkách. Ak chcete napríklad
zahrnú dimenziu s názvom oblas, musíte zada
[Oblas].

Vloži zabudovanú funkciu

Kliknite na kartu Funkcie.
Ak chcete zobrazi zoznam textových funkcií,
rozviňte adresár Textové.
Potiahnite funkciu do poa Výraz, aby sa zahrnula
do výrazu vzorca. Na zostavenie výrazu
podmienky použitie textové alebo logické funkcie.
Bližšie informácie o textových funkciách nájdete v
príručke IBM Cognos TM1 Reference Guide.

8. Ke skončíte, môžete si výpočet uloži, alebo si môžete zobrazi výsledky.
v Ak chcete použi zmeny a zobrazi výsledky výpočtu, kliknite na Použi.
v Ak chcete uloži výpočet a zavrie editor výpočtu, kliknite na OK.

Výsledky
Členovia skupín môžu získa prístup k bunkám na základe bezpečnosti buniek, ktorú ste
priradili ako výsledok výpočtu hodnôt v kocke.
Súvisiace koncepty:
“Prístup k údajom a bezpečnos” na strane 127
Môžete rozšíri alebo obmedzi prístup skupiny užívateov k jednotlivým kockám,
dimenziám, procesom, pomocným úlohám a členom.
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Úprava kontextu výpočtu hodnôt v kocke
Ak chcete svoj výpočet hodnôt v kocke zamera na určitú oblas údajov, môžete rýchlo
zmeni jednu alebo viaceré dimenzie. Filtrovaním kontextu môžete riadi rozsah výpočtu
hodnôt v kocke.

Informácie o úlohe
Kontext pre výpočet môžete zmeni niekokými spôsobmi:
v Pridaním dimenzií do oblasti kontextu v prezerači kociek.
v Zmenou členov dimenzie vo filtroch kontextu v editore výpočtu hodnôt v kocke.

Procedúra
1. Ak chcete zmeni rozsah výpočtu, vykonajte nasledujúce kroky:
a. V oblasti kontextu v editore výpočtu hodnôt v kocke kliknite na šípku nadol pre
vybratú dimenziu a kliknite na výber Upravi člen.
b. V dialógovom okne Vybra rozsah pre člen dimenzie odstráňte alebo pridajte člen
dimenzie alebo podmnožinu zrušením začiarknutia alebo začiarknutím príslušného
polička.
c. Volitený: Ak chcete odstráni rozsah, kliknite pravým tlačidlom myši na filter
kontextu dimenzie a kliknite na Odstráni.
Poznámka: Ak odstránite všetky dimenzie v oblasti kontextu v editore výpočtu
hodnôt v kocke, výpočet sa použije na všetky bunky kocky.
2. Ak chcete prida člen dimenzie do svojho rozsahu, vykonajte jeden z nasledujúcich
krokov:
v Potiahnite dimenziu z podokna Návrh modelu do oblasti kontextu v editore výpočtu
hodnôt v kocke a vyberte požadované členy.
V dialógovom okne Vybra rozsah pre člen dimenzie nie je vybratý žiadny člen
dimenzie, pretože ste pridali dimenziu, ktorá nie je v zobrazení kocky. Členy musíte
prida manuálne začiarknutím príslušných políčok.
v Potiahnite dimenziu z kocky alebo oblasti kontextu zobrazenia do oblasti kontextu v
editore výpočtu hodnôt v kocke.
Dimenzia s novým kontextom sa pridá do oblasti kontextu v editore.

Úprava výpočtov hodnôt v kocke
Vzorec výpočtu hodnôt v kocke môžete kedykovek zmeni v prezerači kociek.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu rozbate adresár Kocka a otvorte kocku alebo zobrazenie
obsahujúce výpočet, ktorý chcete zmeni.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku alebo rozsah buniek a kliknite na Otvori
výpočet hodnôt v kocke > Otvori výpočet: názov_výpočtu.
Tip: Umiestnite kurzor myši nad bunku, ak chcete zisti, či je bunka vypočítaná.
Výraz vzorca je zobrazený v editore výpočtu hodnôt v kocke.
3. Vykonajte potrebné zmeny.
4. Ke skončíte, môžete si výpočet uloži, alebo si môžete zobrazi výsledky.
v Ak chcete použi zmeny a zobrazi výsledky výpočtu, kliknite na Použi.
v Ak chcete uloži výpočet a zavrie editor výpočtu, kliknite na OK.
Súvisiace úlohy:
Kapitola 4. Vytváranie kociek
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“Vytvorenie výpočtu hodnôt v kocke” na strane 51
Pri vytváraní výpočtu hodnôt v kocke kombinujete operátory, funkcie, atribúty a hodnoty, ako
sú napríklad textové reazce a čísla, vo výraze, ktorý sa vyhodnocuje do jednej hodnoty.
“Vytvorenie výpočtu hodnôt v kocke, ktorý odkazuje na údaje z iných kociek” na strane 53
Ak chcete definova výpočet hodnôt v kocke, môžete odkazova na údaje, ktoré existujú v
inej kocke, vytvorením prepojenia na cieovú kocku.
“Úprava kontextu výpočtu hodnôt v kocke” na strane 57
Ak chcete svoj výpočet hodnôt v kocke zamera na určitú oblas údajov, môžete rýchlo
zmeni jednu alebo viaceré dimenzie. Filtrovaním kontextu môžete riadi rozsah výpočtu
hodnôt v kocke.
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Kapitola 5. Vytváranie prepojení
Prepojenia vytvárajú vzah, ktorý presúva údaje z jednej kocky do druhej.
Ke vytvárate prepojenie, definujete zdrojovú kocku, z ktorej pochádzajú údaje a cieovú
kocku, ktorá prijíma hodnoty údajov.
Prepojenia môžu by implementované ako pravidlá alebo ako procesy. Ke je prepojenie
implementované ako pravidlo, údaje sú uložené jedine v zdrojovej kocke, ale ke je to
potrebné, používajú sa a sú zobrazované v cieovej kocke. Ak sa zmenia údaje v zdrojovej
kocke, tieto zmeny sú automaticky odzrkadlené v cieovej kocke. Ale pretože údaje sú
uložené len v zdrojovej kocke, všetky úpravy hodnôt údajov sa musia vykonáva v zdrojovej
kocke; nemôžete upravova hodnoty údajov, ktoré sú zobrazené v cieovej kocke cez
prepojenia pravidiel.
Ke je prepojenie implementované ako proces, údaje zo zdrojovej kocky sú skopírované do
cieovej kocky. Ke skopírujete údaje zo zdrojovej kocky do cieovej kocky spustením
procesu, už neexistuje prepojenie medzi týmito dvoma kockami. Môžete vone editova údaje
bu v zdrojovej alebo cieovej kocke.

Zadanie zdrojovej a cieovej kocky
Ak chcete vytvori prepojenie, musíte zada zdrojovú kocku, z ktorej pochádzajú údaje, a
cieovú kocku, ktorá je cieom pre údaje.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na adresár Prepojenia a kliknite
na ikonu Nové > Prepojenie.
2. Zadajte názov nového prepojenia a potom kliknite na OK. Prepojenie je vhodné
pomenova popisným názvom. Ak napríklad prepojenie presúva údaje zo zdrojovej kocky
s názvom Cena do cieovej kocky s názvom Predaj, pomenujte prepojenie Cena a Predaj.
Na hlavnom paneli sú zobrazené dva ovládacie prvky: Prida zdrojovú kocku a Prida
cieovú kocku.
3. Nastavte zdrojovú kocku vykonaním niektorej z nasledujúcich akcií:
v V podokne Návrh modelu kliknite na zdrojovú kocku a potiahnite ju a pustite na
označení Prida zdrojovú kocku.
v Kliknite pravým tlačidlom myši na zdrojovú kocku a kliknite na Prida kocku do
zdroja prepojenia, <názov_prepojenia>.
4. Nastavte cieovú kocku vykonaním niektorej z nasledujúcich akcií:
v V podokne Návrh modelu kliknite na cieovú kocku a potiahnite ju a pustite na
označení Prida cieovú kocku.
v Kliknite pravým tlačidlom myši na cieovú kocku a kliknite na Prida kocku do ciea
prepojenia, <názov_prepojenia>.
5. Kliknite na Uloži, ak chcete uloži definíciu prepojenia do tohto bodu. Definícia
prepojenia nemusí by úplná, aby ju bolo možné uloži, musí by ale platná. Ak definícia
prepojenia nie je platná, ikona prepojenia sa zobrazí červenou farbou
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Vytvorenie vzahu a mapovanie dimenzií
Ke v úvode vytvárate prepojenie a definujete zdrojovú kocku a cieovú kocku, preskúma sa
spoločná dimenzionalita kociek.
Ak sa dimenzia používa v oboch kockách, tieto dve dimenzie sa namapujú použitím
automatických mapovaní medzi všetkými ich členmi. V prípade všetkých ostatných dimenzií
musíte bu vytvori vzah medzi zdrojovou a cieovou kockou, alebo vytvori segmentáciu
na základe vybraných členov dimenzií.

Procedúra
1. Skontrolujte zdrojovú a cieovú kocku a určite, ktoré dimenzie navzájom korešpondujú.
Určte tiež, ktoré dimenzie by nemali ma vzah, ale mali by by radšej segmentované na
základe jedného alebo viacerých členov.
2. V prípade dimenzií, pre ktoré chcete vytvori vzah:
a. Kliknite na dimenziu zdrojovej kocke.
b. Ctrl+kliknite na príslušnú dimenziu v cieovej kocke.
3. Vyberte typ mapovania, ktoré sa má použi na vzah dimenzií, čiže Automatické alebo
Manuálne.
Ak vyberiete Automatické, mapovania sa automaticky vytvoria medzi identický
pomenovanými členmi, ktoré sú zobrazené na paneli Mapovania na karte Prepojenia.
Dimenzie, ktoré sú automaticky mapované, sú označené súvislou čiarou, ktorá končí
trojuholníkovým bodom na karte Prepojenie.
Ak vyberiete Manuálne, musíte vytvori mapovanie medzi členmi v zdrojovej a cieovej
dimenzii. Dimenzie, ktoré sú manuálne mapované, sú označené zelenou čiarou končiacou
kosoštvorcovým bodom na karte Prepojenie.
Ak nevyberiete typ mapovania, na vzah sa použije Všeobecné mapovanie. Všeobecné
mapovanie je zástupný objekt. Umožňuje párova zdrojovú dimenziu s príslušnou
cieovou dimenziou počas práce na definícii prepojenia. Platí však, že kým sa pre vzah
nedefinuje automatické alebo manuálne mapovanie, tento vzah sa považuje za neúplný a
prepojenie je neplatné.
Existuje možnos v úvode identifikova mapovanie ako automatické za účelom
zjednodušenia vytvárania vzahov a potom toto mapovanie skonvertova na manuálne.
Takýmto spôsobom môžete rýchlo identifikova všetky vzahy s automatickým
mapovaním a potom skonvertova mapovanie na manuálne a zachova iba vzahy, ktoré
požadujete. Ak chcete skonvertova automatické mapovanie na manuálne mapovanie,
kliknite pravým tlačidlom myši na mapovanie a potom kliknite na Konvertova na
manuálne mapovanie.
Automatické mapovanie by sa nemalo používa pre vzahy s vysokým počtom členov,
pretože je efektívnejšie. Používanie manuálneho mapovania pre vzahy s vysokým
počtom členov môže ma za následok
4. Ak chcete manuálne mapova členy medzi zdrojovou a cieovou dimenziou, vykonajte
nasledujúce akcie:
a. Kliknite na člen v zozname Členy pod zdrojov kockou.
b. Stlačte kláves Ctrl a kliknite na člen, na ktorý chcete vykona mapovanie, v zozname
Členy pod cieovou kockou.
Môžete tiež kliknú na člen v zozname Členy pod zdrojovou kockou a potiahnu ho
do želaného člena v zozname Členy pod cieovou kockou.
Medzi zdrojovou a cieovou dimenziou môžete mapova ubovoný požadovaný
počet členov, ak existuje aspoň jeden člen v zdrojovej dimenzii, ktorý je mapovaný na
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člen v cieovej dimenzii. Môžete tiež mapova jeden člen v zdrojovej dimenzii na
viaceré členy v cieovej dimenzii. Panel Mapovania na karte Prepojenia zobrazuje
všetky mapovania, ktoré vytvoríte.
Je tiež možné prilepi existujúce spárované mapovania z tabuky alebo textového
súboru priamo do panela Mapovania. Ak máte napríklad tabuku, v ktorej sú
mapovania usporiadané v susediacich stĺpcoch, môžete skopírova tieto mapovania z
tabuky a prilepi ich priamo do panela Mapovania. Podobne môžete mapovania
skopírova aj zo súboru oddeleného tabulátormi a tiež prilepi ich do panela
Mapovania. Do panela Mapovania musíte prilepi spárované mapovania. Do tohto
panela nie je možné prilepi iba jeden stĺpec s členmi.
c. Ak sa pomýlite a chcete mapovanie odstráni, vyberte mapovanie na paneli
Mapovania a kliknite na Odstráni vybraté mapovanie členov.
Po dokončení manuálneho mapovania sú vzahy dimenzií s manuálnymi mapovania
označené plnou zelenou čiarou končiacou kosoštvorcovým bodom na karte
Prepojenie.
5. Pre každú dimenziu, ktorá nemá vzah a mapovanie, musíte zada člen alebo členy, na
základe ktorých sa vykoná segmentácia:
a. Kliknite na názov dimenzie v zozname Dimenzie.
b. Kliknite na člen alebo členy, na základe ktorých sa má vykona segmentácia, v
zozname Členy.
Ak vykonávate segmentáciu na základe viacerých členov zdrojovej dimenzie, údaje
týchto členov sa sčítajú pred presunom do cieovej kocky. Môžete kliknú na Vybra
všetko v hornej časti zoznamu Členy a vybra všetky listové uzly v zdrojovej
dimenzii. Ak ale vaša zdrojová dimenzia zahŕňa jednoduchú konsolidáciu na
najvyššej úrovni, je efektívnejšie vykona segmentáciu na základe tejto jednoduchej
konsolidácie než na súčte všetkých listových uzlov v dimenzii.
Ak vykonáte segmentáciu na základe viacerých členov v cieovej dimenzii, každý
vybratý člen prijíma údaje, ktoré sa presúvajú zo zdrojovej kocky. Môžete kliknú na
Vybra všetko v hornej časti zoznamu Členy a vybra všetky listové uzly v cieovej
dimenzii, ke sú ale vybraté viaceré listové uzly v cieovej dimenzii, nevykoná sa
žiadny súčet uzlov, pretože nemôžete zapisova údaje do konsolidácie.
6. Kliknutím na Uloži uložte aktuálny priebeh.

Výsledky
Ak vytvoríte prepojenie, ktoré používa vysoký počet manuálnych mapovaní alebo má cieové
dimenzie, ktoré nie sú mapované, ale segmentované na základe vekého počtu členov,
aplikácia Performance Modeler môže generova príliš dlhé podávače. V extrémnom prípade
nemusí by TM1 Server schopný spracova množstvo podávačov vygenerovaných aplikáciou
Performance Modeler. Aby sa predišlo situácii, ktorá by bránila serveru v spracovávaní
podávačov, ke aplikácia Performance Modeler kompiluje podávač, ktorý by sa spúšal na
viac ako 1000 riadkoch, server namiesto toho vloží do reazca pravidla nasledujúci komentár:
WARNING: Unable to create feeder it would produce too many lines.
Ke sa vyskytne situácia, kedy prepojenie generuje mimoriadne vysoký počet podávačov,
mali by ste prekonfigurova ich prepojenie alebo nastavi vlastnos Generova podávače?
pre prepojenie na možnos Nie.

Segmentovanie členov dimenzií
Ke sa medzi zdrojovou a cieovou dimenziou vytvorí vzah, potom sa musia niektorí alebo
všetci členovia týchto dimenzií mapova do seba navzájom. Ak však dimenzia v jednej kocke
nemá žiadny vzah k žiadnej dimenzii v inej kocke, musíte ju segmentova výberom jedného
alebo viacerých členov.
Kapitola 5. Vytváranie prepojení
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Uvažujme napríklad o kocke s dimenziou Verzie, ktorá obsahuje členov Skutočné a Rozpočet.
V kocke sa nachádzajú dve množiny hodnôt, jedna pre Skutočné tržby a druhá pre
Rozpočtové tržby. Segmentovanie dimenzie Verzie sa bude prejavova inak v zdrojovej a inak
v cieovej kocke.
Pri dimenzii v cieovej kocke výber všetkých členov pre segmentáciu spôsobí, že hodnoty
údajov v zdroji sa presunú do všetkých segmentovaných členov. Ke použijeme
predchádzajúci príklad a dimenzia Verzie sa nachádza v cieovej kocke, členovia Skutočné aj
Rozpočet by dostali rovnakú množinu hodnôt. Ak zdrojová kocka obsahuje len rozpočtové
čísla, môžete v cieovej bunke segmentova len člena Rozpočet.
V prípade dimenzie v zdrojovej kocke, výber všetkých členov v podobe segmentov spôsobí,
že budú sčítané pred svojim sprístupnením v cieovej kocke. Ak použijeme príklad dimenzie
Verzie a vyberieme členov Skutočné aj Rozpočet, spôsobí to sčítanie ich hodnôt, čo
pravdepodobne nie to čo ste chceli. Ak by na druhej strane boli v zdrojovej kocke dimenzie
Produkt bez príslušnej dimenzie v cieovej kocke, je úplne logické, aby ste vybrali všetkých
členov Produkt ako segmenty.

Prerušenie vzahu
Existujúci vzah dimenzie môžete preruši. Po prerušení vzahu sa dimenzia v zdrojovej
kocke aj dimenzia v cieovej kocke stanú dostupnými pre nové definície vzahov.

Procedúra
1. V editore prepojení kliknite pravým tlačidlom myši na čiaru, ktorá vytvára vzah medzi
dimenziou v zdrojovej kocke a dimenziou v cieovej kocke.
2. Kliknite na Preruši spojenie. Vzah medzi dvomi dimenziami sa preruší. Teraz môžete
každú z týchto dimenzií použi v inom vzahu.

Zmena typu mapovania
Existujúci typ mapovania vzahu môžete upravi.

Informácie o úlohe
Voby dostupné pri úprave typu mapovania vzahu sa líšia v závislosti od aktuálneho typu
mapovania.
v Ak je aktuálne mapovanie automatické, môžete zmeni mapovanie bu na manuálne, alebo
všeobecné.
v Ak je aktuálne mapovanie manuálne, môžete ho zmeni na automatické alebo všeobecné.
v Ak je aktuálne mapovanie všeobecné, môžete ho zmeni na automatické alebo manuálne.

Procedúra
1. V editore prepojení kliknite pravým tlačidlom myši na čiaru, ktorá vytvára vzah medzi
dimenziou v zdrojovej kocke a dimenziou v cieovej kocke.
2. Kliknite na Prepnú na <nový_typ_mapovania>. Ak zmeníte typ mapovania na
automatické alebo všeobecné, nevyžaduje sa žiadna alšia akcia.
3. Ak zmeníte typ mapovania na manuálne, vykonajte manuálne mapovanie poda postupu
uvedeného v téme “Vytvorenie vzahu a mapovanie dimenzií” na strane 60.

Nastavenie typu implementácie prepojenia
Ke vytvoríte prepojenie, musíte urči, či sa má prepojenie implementova ako pravidlo
alebo proces.
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Informácie o úlohe
Ke je prepojenie implementované ako pravidlo, údaje sa ukladajú výhradne v zdrojovej
kocke, pričom sa používajú a zobrazujú v cieovej kocke poda potreby.
Ke je prepojenie implementované ako proces, údaje zo zdrojovej kocky sa skopírujú do
cieovej kocky po vygenerovaní a spustení procesu.

Procedúra
1. Ak je to potrebné, otvorte prepojenie.
2. Na karte Vlastnosti kliknite na označenie veda poa Typ implementácie prepojenia.
Toto označenie zobrazuje aktuálny typ implementácie prepojenia. Pri úvodnom vytváraní
prepojenia je predvoleným typom Pravidlo.
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
v Kliknite na Pravidlá, ak chcete prepojenie implementova ako pravidlo.
v Kliknite na Proces, ak chcete prepojenie implementova ako proces.
4. Uložte prepojenie kliknutím na Uloži.

Výsledky
Ak implementujete prepojenie ako pravidlo a prepojenie je po uložení platné, pravidlo sa
okamžite vytvorí a použije v cieovej kocke.
Ak sa rozhodnete prepojenie implementova ako proces, musíte proces vygenerova a spusti,
aby sa údaje presunuli zo zdrojovej kocky do cieovej kocky.

Generovanie a spúšanie procesov prepojení
Ke implementujete prepojenie ako proces, musíte vygenerova proces a potom ho spusti za
účelom presunutia údajov zo zdrojovej kocky do cieovej kocky.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prepojenie v podokne Návrh modelu a kliknite na
Generova proces.
Vygeneruje sa nový proces TurboIntegrator, ktorý sa uloží na vašom serveri. Nový proces
je zobrazený v adresári Procesy v podokne Návrh modelu.
Okrem toho sa v zdrojovej aj cieovej kocke vytvoria nové zobrazenia vyžadované
procesom. Zobrazenie v zdrojovej kocke má priradený rovnaký názov ako prepojenie, z
ktorého bol proces vygenerovaný, pričom k tomuto názvu je pripojený reazec (source
view). Zobrazenie v cieovej kocke má priradený rovnaký názov ako prepojenie, z
ktorého bol proces vygenerovaný, pričom k tomuto názvu je pripojený reazec (target
view). Zobrazenie v cieovej kocke prijíma údaje poskytované zobrazením v zdrojovej
kocke.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na proces a kliknite na Vykona proces.

Úprava prepojenia implementovaného ako proces
Ak chcete upravi prepojenie, ktoré už je implementované ako proces, musíte proces znovu
vygenerova, aby sa v ňom vykonané úpravy zohadnili.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na upravené prepojenie v podokne Návrh modelu a
potom kliknite na Generova proces.
2. Ke sa zobrazí výzva na prepísanie existujúceho procesu, kliknite na OK.
Kapitola 5. Vytváranie prepojení
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3. Ak chcete okamžite vykona proces s úpravami, ktoré ste vykonali, môžete na práve
prepísaný proces tiež kliknú pravým tlačidlom myši a potom kliknú na Vykona
proces.

Používanie výberových zoznamov ako virtuálnych dimenzií v
prepojeniach
Výberové zoznamy môžete používa ako virtuálne dimenzie v prepojeniach. Takýmto
spôsobom môžete nastavi vzah medzi aktuálnou dimenziou v zdrojovej alebo cieovej
kocke a virtuálnou dimenziou s výberovým zoznamom v protikladnej kocke.
Ke sa v zdrojovej kocke používa virtuálna dimenzia s výberovým zoznamom pre prepojenie,
na toto prepojenie sa odkazuje ako na akumulačné prepojenie. Ke sa v cieovej kocke
používa virtuálna dimenzia s výberovým zoznamom pre prepojenie, na toto prepojenie sa
odkazuje ako na vyhadávacie prepojenie.
Virtuálne dimenzie s výberovými zoznamami je možné používa bu v zdrojovej kocke,
alebo cieovej kocke pre prepojenie, a ak sa to vyžaduje, môžete v zdrojovej alebo cieovej
kocke používa viaceré virtuálne dimenzie. Súbežné používanie virtuálnych dimenzií v
zdrojovej a cieovej kocke nie je možné.

Skôr ako začnete
Výberový zoznam, ktorý vyberiete ako virtuálnu dimenziu, musí obsahova prvky typu Text.
Ak výberový zoznam neobsahuje prvky typu Text, prepojenie sa overí, ale do cieovej kocky
sa nevložia žiadne údaje.

Procedúra
1. Zdrojovú a cieovú kocku pre prepojenie definujte poda postupu, ktorý je popísaný v
téme Zadanie zdrojových a cieových kociek.
2. V zozname Dimenzie pre zdrojovú alebo cieovú kocku kliknite na dimenziu obsahujúcu
výberový zoznam, ktorý chcete použi ako virtuálnu dimenziu. V zozname členov pre
vybratú dimenziu sa zobrazia členy dimenzie. Ak je k niektorému členovi priradený
veda názvu člena.
výberový zoznam, zobrazí sa ikona Výberový zoznam
3. V zozname Členy pre vybratú dimenziu dvakrát kliknite na ikonu Výberový zoznam
výberového zoznamu, ktorý chcete použi ako virtuálnu dimenziu. Nová virtuálna
dimenzia sa zobrazí v zozname Dimenzie.
4. Dokončite mapovania pomocou virtuálnej dimenzie výberového zoznamu.

Používanie atribútov dimenzií ako virtuálnych dimenzií v prepojeniach
Výberové zoznamy môžete používa ako virtuálne dimenzie v cieovej kocke pre prepojenia.
Takýmto spôsobom môžete nastavi vzah medzi skutočnou dimenziou v zdrojovej kocke a
virtuálnou dimenziou atribútu v cieovej kocke. Ke sa v cieovej kocke používa virtuálna
dimenzia atribútov pre prepojenie, na toto prepojenie sa odkazuje ako na vyhadávacie
prepojenie.

Informácie o úlohe
V prepojení môžete ako virtuálnu dimenziu použi ubovoný užívateom definovaný textový
atribút dimenzie. Ako virtuálne dimenzie nemôžete používa žiadne z nasledujúcich typov
atribútov:
v atribúty generované systémom

64

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

v číselné atribúty
v atribúty aliasov
Ke sa atribút používa ako virtuálna dimenzia v prepojení, aplikácia Performance Modeler
používa odkaz ATTRS v podávači vygenerovanom pre prepojenie. Z tohto dôvodu sa
nevykoná opakované vyhodnotenie podávača pri zmene hodnôt atribútov. Ak chcete znovu
vyhodnoti podávače, ktoré sú vygenerované pre atribúty, musíte bu upravi a znovu uloži
prepojenie, alebo použi funkciu CubeProcessFeeders v procese TurboIntegrator za účelom
opakovaného spracovania pravidiel v cieovej kocke prepojenia.
Ak sa rozhodnete zobrazi virtuálnu dimenziu v prepojení, ale virtuálna dimenzia sa
nepoužíva v žiadnych mapovania, po uložení prepojenia sa virtuálna dimenzia z prepojenia
odstráni.

Procedúra
1. Zdrojovú a cieovú kocku pre prepojenie definujte poda postupu, ktorý je popísaný v
téme Zadanie zdrojových a cieových kociek.
2. V zozname dimenzií pre cieovú kocku kliknite na dimenziu, ktorá obsahuje atribút, ktorý
chcete použi ako virtuálnu dimenziu. V zozname členov pre vybratú dimenziu sa
zobrazia členy dimenzie.
3. V zozname členov pre vybratú dimenziu kliknite pravým tlačidlom myši na oblas
záhlavia, v ktorej sú zobrazené označenia Názov a Segment. Zobrazí sa zoznam
užívateom definovaných textových atribútov pre dimenziu.
4. Kliknite na atribút, ktorý chcete použi ako virtuálnu dimenziu v prepojení. Nová
virtuálna dimenzia sa zobrazí v zozname dimenzií s použitím pomenúvacej konvencie
názov_dimenzie [názov_atribútu].
5. Dokončite mapovania s použitím virtuálnej dimenzie atribútu. Všetky mapovania medzi
zdrojovou dimenziou a virtuálnou cieovou dimenziou atribútu musia by
implementované ako automatické mapovanie.

Vytvorenie interných prepojení
Interné prepojenie presúva údaje medzi členmi v jednej kocke. V internom prepojení je
zdrojová a cieová kocka jedna a tá istá kocka.

Informácie o úlohe
Interné prepojenia sú užitočné pri presúvaní údajov z jedného časového úseku do druhého.
Môžete napríklad chcie presunú konečný zostatok za jedno časové obdobie do úvodného
zostatku v nasledujúcom časovom období.

Procedúra
1. Nastavte zdrojovú aj cieovú kocku na jednu kocku, v rámci ktorej je presúva údaje
poda postupu, ktorý je uvedený v téme “Zadanie zdrojovej a cieovej kocky” na strane
59 Keže v prípade zdrojovej aj cieovej kocky ide o jednu kocku, pre všetky vzahy
dimenzií sa vytvoria automatické mapovania.
2. Pre dimenziu, v ktorej chcete presúva údaje medzi členmi, prerušte vzah.
3. Manuálne mapovanie členov, medzi ktorými chcete presúva údaje.

Vytvorenie objektov prechádzania úrovňami v prepojeniach
Funkciu prechádzania úrovňami z prepojenia môžete povoli, aby užívatelia mohli kliknú na
bunku v zobrazení kocky a prechádza na alšie úrovne súvisiacich údajov, ktoré poskytnú
alšie informácie alebo kontext súvisiaci s bunkou.
Kapitola 5. Vytváranie prepojení
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Funkcie prechádzania úrovňami využívajú procesy a pravidlá, ktoré definujú a zobrazujú
súvisiace údaje. Aplikácia Performance Modeler dokáže automaticky vygenerova
požadované objekty prechádzania úrovňami.
Podrobný popis konceptov rozboru nájdete v publikácii IBM Cognos TM1 pre vývojárov.

Procedúra
1. V podokne Vlastnosti požadovaného prepojenia nastavte vlastnos Generova objekty
prechádzania úrovňami na hodnotu Áno.
2. Kliknite na Viac veda vlastnosti Voby prechádzania úrovňami. Otvorí sa dialógové
okno Voby prechádzania úrovňami.
3. Zadajte názov procesu rozboru. Tento názov sa bude zobrazova užívateom, ke
použijú vobu rozboru v klientovi Cognos Insight alebo TM1 Application Web.
4. Nakonfigurujte zobrazenie, ktoré sa otvorí pri použití prechádzania úrovňami, presunutím
dimenzií do požadovanej orientácie. Ak chcete presunú dimenziu, kliknite na dimenziu a
potom kliknite bu na ikonu Posunú nahor , alebo na ikonu Posunú nadol .
5. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie procesu prechádzania úrovňami do aplikácie
Proces prechádzania úrovňami musíte do aplikácie prida skôr ako budú užívatelia proces
používa na rozbor súvisiacich údajov.

Procedúra
1. Otvorte kartu Návrh aplikácie.
2. Kliknite na tlačidlo Akcie a povote Zobrazi riadiace objekty.
3. V paneli Objekty TM1 kliknite na Riadiace objekty, potom na Procesy.
4. Kliknite na proces prechádzania úrovňami, potom presuňte proces myšou do adresára
Proces rozboru v paneli Návrh.
5. Prirate práva procesu prechádzania úrovňami.
6. Aplikáciu uložte a znovu nasate.

Výsledky
Užívatelia, ktorí si prezerajú údaje v Cognos Insight alebo v TM1 Application Web, môžu
použi vobu Rozbor z priradenej bunky na prechádzanie úrovňami do podrobného
zobrazenia.

Overenie platnosti prepojenia
Prepojenia sú neustále overované. Počas vytvárania prepojenia je platnos kontrolovaná ako
postupujete jednotlivými krokmi potrebnými na definovanie prepojenia. Podobne, všetky
modifikácie objektov, na ktorých je prepojenie závislé, budú spúša kontrolu platnosti tohto
prepojenia.
Ke je prepojenie identifikované ako neplatné, ikona prepojenia v paneli Návrh modelu je
aktualizovaná, aby odzrkadovala stav prepojenia

.

Okrem toho sú všetky varovania a chyby validácie oznámené vo vlastnosti Chyby validácie
pre prepojenie.
Skôr než budete môc prepojenie používa, musíte opravi všetky varovania a chyby.
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Oprava prepojení
Ak prestane by prepojenie platné z dôvodu odstránenia alebo úpravy ubovoného objektu,
od ktorého je prepojenie závislé, môžete na automatickú opravu prepojenia použi tento
postup.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prepojenie v podokne Návrh modelu.
2. Kliknite na Opravi prepojenie.

Výsledky
Prepojenie sa opraví v najväčšom možnom rozsahu. Všetky odkazy na odstránené objekty sa
z prepojenia odstránia, môžete ale manuálne znovu mapova niektoré dimenzie alebo inak
upravi prepojenie tak, aby sa obnovila jeho platnos.

Vlastnosti prepojenia
Panel Vlastnosti zobrazuje vlastnosti prepojenia.
Väčšina vlastností prepojenia je len na čítanie. To znamená, že zobrazujú hodnoty vlastností,
ale nemôžu by priamo editované v paneli Vlastnosti.
Tabuka 4. Vlastnosti prepojenia
Vlastnos

Popis

Názov

Názov prepojenia

Typ prepojenia

Typ prepojenia. Existujú tri možné hodnoty typu prepojenia.
v Predvolené - Prepojenie s regulárnymi korešpondenciami a
mapovaniami dimenzie.
v Vyhadávanie - Prepojenie, ktoré používa virtuálne dimenzie,
založené bu na výberových zoznamoch alebo atribútoch v
cieovej kocke.
v Akumulácia - Prepojenie, ktoré používa virtuálne dimenzie,
založené na výberových zoznamoch v zdrojovej kocke.

Vlastník bezpečnosti

Vlastník je ten, kto aktuálne edituje dimenziu alebo prepojenie.

Zdrojová kocka

Kocka, ktorá poskytuje údaje pre prepojenie. Toto je vlastnos, na
ktorú môžete kliknú. Po kliknutí na názov zdrojovej kocky sa kocka
otvorí.

Cieová kocka

Kocka, ktorá prijíma údaje z prepojenia. Toto je vlastnos, na ktorú
môžete kliknú. Po kliknutí na názov cieovej kocky sa kocka otvorí.

Korešpondencie

Indikuje počet korešpondencií definovaných pre prepojenie. Každá
korešpondencia je vypísaná sekvenčne.

Typ implementácie prepojenia

Nastavte túto vlastnos pre určenie, či je vaše prepojenie
implementované ako pravidlo alebo ako proces, ako to popisuje
“Nastavenie typu implementácie prepojenia” na strane 62.
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Tabuka 4. Vlastnosti prepojenia (pokračovanie)
Vlastnos

Popis

Generova poskytovateov
údajov?

Indikuje, či majú by generovaní poskytovatelia údajov pre
prepojenie implementované ako pravidlo. Vyberte Áno pre
generovanie poskytovateov údajov, Nie pre vytvorenie prepojenia
bez poskytovateov údajov.
Táto vlastnos je platná iba vtedy, ak je Typ implementácie
prepojenia nastavený na hodnotu Pravidlá.

Generova objekty prechodu
úrovňami?

Indikuje, či majú by pre prepojenie generované pravidlá a procesy
na prechod úrovňami.

Chyby validácie

Indikuje počet varovaní a chýb validácie existujúcich v prepojení, s
každým varovaním a chybou uvedenými sekvenčne.
Varovania indikujú problémy, ktoré môžu by spôsobené
vykonávaním akcií priamo v definícii prepojenia. Napríklad
varovanie by mohlo indikova, že ste ešte nenamapovali alebo
nesegmentovali určitú dimenziu. Pre vyriešenie tohto varovania
môžete namapova alebo nasegmentova dimenziu v editore
prepojení.
Chyby indikujú problémy, ktoré nemôžu by vyriešené v editore
prepojení. Tieto problémy môžete vyrieši opravou prepojení.
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Kapitola 6. Správa pravidiel a poskytovateov údajov
Pomocou nástroja Editor pravidiel môžete vytvára a spravova pravidlá IBM Cognos TM1.
Pravidlá Cognos TM1 poskytujú spôsob vykonáva zložité výpočty hodnôt kocky, ktoré
presahujú normálnu agregáciu, ktorá sa vykonáva na konsolidáciách hierarchie dimenzií.
Pravidlá môžete napríklad použi na výpočet hodnoty tržieb, tak že predané jednotky
vynásobíte jednotkovou cenou. Tiež môžete použi pravidlá na odvodzovanie hodnôt v jednej
kocke, tým že budete odkazova na hodnoty v inej kocke.
Pravidlá sú uložené v priečinkoch Cubes jednotlivých kociek v paneli Návrh modelu.
Napríklad, kocka plan_BudgetPlan má pravidlo s názvom plan_BudgetPlan. Toto sa nachádza
v spodnej časti každého priečinka kocky. Pravidlo otvoríte dvojitým kliknutím na toto
pravidlo.
Poskytovatelia údajov poskytujú spôsob na obmedzenie počtu výpočtov, ktoré dokážu
pravidlá vytvori. Táto metóda dokáže zlepši výkon pri konsolidovaných výpočtoch.
Pravidlo sa priradí k jednej kocke a vypočíta len hodnoty pre danú kocku. Pravidlo vždy
používa rovnaký názov ako kocka, ku ktorej je priradené a v paneli Návrh modelu sa
zobrazuje pod priradenou kockou, pod všetkými zobrazeniami, ktoré pre kocku existujú. Na
obrázku vidíte kocku s priradeným zobrazením a pravidlom, tak ako sa zobrazuje v paneli
Návrh modelu.

Obrázok 2. Kocka so zobrazením a pravidlom

Všeobecný úvod do základných pojmov pravidiel nájdete v časti “Rozšírené výpočty pre
podnikové údaje” v Príručke vývojára IBM Cognos TM1. Táto publikácia poskytuje prehad
pravidiel Cognos TM1 a zaoberá sa témami ako napríklad:
v Syntax pravidiel
v Príprava príkazov pravidiel
v Poradie výpočtov pre pravidlá
Ucelenejší prehad pravidiel Cognos TM1 nájdete v Sprievodcovi pravidlami IBM Cognos
TM1, ktorý vás prevedie vytváraním zložitej podnikovej aplikácie založenej na pravidlách.

Automaticky generované pravidlá a poskytovatelia údajov
IBM Cognos TM1 Performance Modeler zjednodušuje vývoj aplikácií automatickým
generovaním niektorých pravidiel IBM Cognos TM1, ktoré sa vyžadujú na vykonanie
výpočtov na vašich podnikových údajoch.
Pravidlá a poskytovatelia údajov sa automaticky generujú, ke vykonáte niektorú z
nasledujúcich akcií:
v Vytvorte výpočet hodnôt v kocke poda pokynov v téme “Vytvorenie výpočtu hodnôt v
kocke” na strane 51.
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v Vytvoríte výpočet členov dimenzie poda popisu v časti “Vytvorenie dimenzií výpočtu” na
strane 20.
v Vytvoríte prepojenie a implementujete ho ako pravidlo poda popisu v časti Kapitola 5,
“Vytváranie prepojení”, na strane 59.
Automaticky generované pravidlá sa objavia s tieňovaním pozadím v nástroji Editor pravidiel.
Môžete zakáza automatické generovanie poskytovateov údajov. Bližšie informácie nájdete
v časti “Generovanie poskytovateov údajov na úrovni serverov”.
Automaticky generované pravidlá nemôžete priamo upravova, môžete ich však selektívne
povoli a zakáza. Bližšie informácie nájdete v časti Povolenie a zakázanie pravidiel a
poskytovateov údajov. Zmeni môžete aj utriedenie automaticky generovaných pravidiel.
Bližšie informácie nájdete v časti Zmena poradia blokov pravidiel a príkazov.
Upozornenie: Žiadne automaticky generované pravidlá by ste nemali upravova mimo
nástroja Cognos TM1 Performance Modeler. Automaticky generované pravidlá, ktoré
upravíte v inom nástroji, budú prepísané pri alšom načítaní automaticky generovaných
pravidiel.

Generovanie poskytovateov údajov na úrovni serverov
Aplikácia IBM Cognos TM1 Performance Modeler môže automaticky vygenerova
navrhovanú množinu poskytovateov údajov pre všetky kocky na serveri. Toto sa uplatňuje
bez ohadu na to, či boli pravidlá definované manuálne modelárom, alebo či sa vygenerovali
automaticky na základe výpočtov a prepojení. Môžete tiež exportova správu o analýze
poskytovateov údajov a zisti odporúčaných poskytovateov údajov pre váš model pred tým,
ako sa pustíte do vytvárania poskytovateov údajov.

O generovaní poskytovateov údajov
Ke sa generujú poskytovatelia údajov na úrovni serverov, či už automaticky alebo manuálne,
aplikácia Performance Modeler preskúma pravidlá vo všetkých kockách a pokúsi sa
vygenerova optimálnych poskytovateov údajov pre celý server TM1. Poskytovatelia údajov
sa generujú pre všetky pravidlá bez ohadu na ich pôvod, čiže či sú odvodené na základe
výpočtov v dimenziách, výpočtov v kockách alebo prepojení, alebo či ide o manuálne
vytvorené pravidlá.
Ke sa poskytovatelia údajov generujú automaticky, pridávajú sa do jedného bloku k reazcu
pravidiel kocky. Existujúci poskytovatelia údajov, ktorých ste vytvorili manuálne, sa
neupravia pri automatickom generovaní poskytovateov údajov.
Po automatickom vygenerovaní poskytovateov údajov nebudete môc odstráni týchto
poskytovateov údajov, budete ich môc však povoli alebo zakáza.

Povolenie alebo zakázanie automatického generovania
poskytovateov údajov
Performance Modeler sa môže pokúsi vygenerova poskytovatelia údajov pre všetky kocky
na serveri TM1. Ke sa aplikácia Performance Modeler pripojí k existujúcemu serveru TM1
Server, poskytovatelia údajov sa predvolene nevygenerujú automaticky. Namiesto toho
môžete generova poskytovateov údajov manuálne. To zaručuje, že ke ste pripojený k
existujúcemu serveru TM1, modelové správanie sa neočakávane nezmení kvôli
automatickému generovaniu poskytovateov údajov.
Ke zostavujete nové modely, vytvárate prototypy alebo iným spôsobom generujete
poskytovateov údajov v aplikácii Performance Modeler, môžete povoli automatické
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generovanie poskytovateov údajov. Pri akejkovek akcii modelovania (napríklad zostavenie
prepojenia, vytvorenie výpočtu alebo manuálne vytvorenie pravidla) sa vygenerujú
poskytovatelia údajov, čím sa zabezpečí správna konsolidácia všetkých hodnôt odvodených
na základe pravidiel.
Automatické generovanie poskytovateov údajov sa ovláda cez nastavenie vlastnosti
Generova poskytovateov údajov automaticky pre váš server TM1.
1. V paneli Návrh modelu kliknite na server TM1 úplne navrchu v strome Návrh modelu.
2. V paneli Vlastnosti kliknite na niektorú z nasledujúcich hodnôt vlastnosti Automaticky
generova poskytovateov údajov:
v Vyberte možnos Všetky pravidlá, ak sa majú automaticky generova poskytovatelia
údajov pre všetky pravidlá na serveri.
v Vyberte hodnotu Nie, ak chcete na serveri zakáza automatické generovanie
poskytovateov údajov.
v Vyberte hodnotu Iba automaticky generované pravidlá, ak sa majú automaticky
generova poskytovatelia údajov súvisiaci s výpočtami v dimenziách, výpočtami v
kockách a prepojeniami. Poskytovatelia údajov sa nebudú generova pre manuálne
zadané pravidlá. To je predvolená hodnota.

Generovanie poskytovateov údajov na vyžiadanie
Ke je na serveri TM1 zakázané automatické generovanie poskytovateov údajov, môžete
poskytovatelia údajov generova manuálne.
1. V paneli Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na server TM1 úplne navrchu
stromu Návrh modelu.
2. Kliknite na položku Generova poskytovateov údajov.

Vytvorenie zostavy o analýze poskytovateov údajov
Môžete vygenerova zostavu, ktorá bude analyzova pravidlá vo vašom modeli a pre každé
pravidlo zobrazí navrhovaných poskytovateov údajov. Generovanie zostavy nepotvrdí
žiadnych navrhnutých poskytovateov údajov pre váš model ani váš model inak nepozmení.
Na základe tejto zostavy môžete posúdi navrhovaných generovaných poskytovateov údajov
ešte pred tým, ako by ste povolili automatické generovanie poskytovateov údajov na serveri,
alebo pred manuálnym vygenerovaním poskytovateov údajov.
Ak chcete vygenerova zostavu o analýze poskytovateov údajov:
1. V paneli Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na server TM1 úplne navrchu
stromu Návrh modelu.
2. Kliknite na Generova zostavu.
3. Vyberte Analýza pravidiel/poskytovateov údajov.
4. Zadajte adresár, do ktorého chcete analytickú zostavu uloži.
5. Kliknite na tlačidlo OK.
Ak chcete skontrolova navrhovaných poskytovateov údajov, prejdite do priečinka, do
ktorého ste uložili analytickú zostavu, a otvorte súbor index.html.
Zostava o generovaní poskytovateov obsahuje nasledujúce karty:
Problémové pravidlá
Všetky pravidlá, pre ktoré sa nepodarilo vygenerova poskytovateov údajov. Na
pravidlá odkazuje prepojenie, na ktoré môžete kliknú, aby sa vám pravidlo
zobrazilo v kontexte.
Kapitola 6. Správa pravidiel a poskytovateov údajov
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Problémoví poskytovatelia údajov
V časti Neefektívni poskytovatelia údajov sú uvedení poskytovatelia údajov, ktorí
sa vygenerovali, nie sú však efektívni.
V časti Nedynamickí poskytovatelia údajov sú uvedení poskytovatelia údajov,
ktorí sa vygenerovali, no nemusia fungova dynamicky.
Odporúčaní poskytovatelia údajov
Všetky kocky, pre ktoré existujú pravidlá na serveri. Kliknite na názov kocky a
zobrazia sa navrhovaní poskytovatelia údajov. Ak sa rozhodnete vygenerova
poskytovateov údajov v aplikácii Performance Modeler, do modelu sa zapíšu tí
poskytovatelia údajov, ktorí sú uvedení na tejto karte.
Analýza pravidiel
Pravidlá pre jednotlivé karty spolu s ikonou a hypertextovým prepojením na
odporúčaného poskytovatea údajov pre dané pravidlo.
Pomoc Uvádza podrobné informácie o generovaní poskytovateov údajov.

Pravidlá výpočtu v dimenzii
Pravidlá výpočtu v dimenzii sa vygenerujú automaticky, ke dimenzia obsahuje výpočet na
úrovni listu alebo konsolidovanej úrovni.

Pravidlá číselných výpočtov
Blok pravidiel číselných výpočtov sa vygeneruje automaticky, ke je v danej kocke pre
ubovonú dimenziu definovaný jeden alebo viaceré výpočty v bunkách najnižšej úrovne. Ak
napríklad máte kocku, ktorá obsahuje dimenziu účet1 a výpočty v bunkách najnižšej úrovne
sú definované pre členy Jednotky a Cena v tejto dimenzii vygeneruje sa blok pravidiel
podobný tomuto.
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC NUMERIC 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Units
4
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B556E6974735D
5
#Region{account1 : Units}
6
[’account1’:{’Units’}]=N:100;
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9
#Region Calculation rules: Price
10
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B50726963655D
11
#Region{account1 : Price}
12
[’account1’:{’Price’}]=N:200;
13
#EndRegion
14
#EndRegion
15 #EndRegion

Všimnite si, že všetky riadky v tomto bloku pravidiel sú komentármi vaka značke čísla (#), s
výnimkou riadkov 6 a 12, ktoré sú skutočnými príkazmi pravidiel, ktoré výpočet vykonajú.
Riadky komentárov vám pomôžu identifikova oblasti kocky, na ktoré sa tento blok pravidiel
vzahuje.
v Riadok 1 identifikuje dimenziu, na ktorú sa celý blok pravidiel výpočtu vzahuje. V tomto
prípade je to dimenzia account1 (účet1).
v Riadok 2 identifikuje všetky pravidlá v bloku, ke sa jedná o pravidlá CALC NUMERIC
alebo o pravidlá výpočtov v bunkách najnižšej úrovne. Tento riadok obsahuje jedinečný
systémom vygenerovaný identifikátor pre celý blok pravidiel.
v Riadok 3 identifikuje prvé pravidlo v bloku, ktoré sa použije pre člena Units (Jednotky).
v V riadku 4 sa zobrazuje jedinečný systémom generovaný identifikátor pre prvé pravidlo v
bloku.
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v V riadku 5 sa zobrazuje úplná oblas, na ktorú sa prvé pravidlo vzahuje. V tomto prípade
je to account1 : Units (účet1 : Jednotky).
v V riadku 6 je prvý príkaz pravidla v bloku. Vypočíta hodnotu pre Units (Jednotky).
v Riadok 9 identifikuje druhé pravidlo v bloku, ktoré sa použije na člena Price (Cena).
v V riadku 10 sa zobrazuje jedinečný systémom generovaný identifikátor pre druhé pravidlo
v bloku.
v V riadku 11 sa zobrazuje úplná oblas, na ktorú sa vzahuje druhé pravidlo. V tomto
prípade je to account1 : Price (účet1 : Cena).
v V riadku 12 je druhý príkaz pravidla v bloku. Vypočíta hodnotu pre Price (Cena).

Pravidlá konsolidovaných výpočtov
Blok pravidiel konsolidovaných výpočtov sa generuje automaticky vždy, ke je v danej kocke
pre ubovonú dimenziu definovaný jeden alebo viaceré výpočty konsolidovanej úrovne. Ak
napríklad máte kocku, ktorá obsahuje dimenziu účet1 a výpočet konsolidovanej úrovne je
definovaný pre člena Hrubý zisk v tejto dimenzii vygeneruje sa blok pravidiel podobný
tomuto. (Niektoré zalomenia riadkov boli pridané na publikačné účely.)
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC CONSOLIDATED 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Gross Margin
4
#Autogenerated MEMBERCALC CONSOLIDATED
5B6163636F756E74315D2E5B47726F7373204D617267696E5D
5
#Region{account1 : Gross Margin}
6
[’account1’:{’Gross Margin’}]=C:([’account1’:’Sales’][’account1’:’Variable Costs’]);
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9 #EndRegion

Všimnite si, že všetky riadky v tomto bloku pravidiel sú komentármi vaka značke čísla (#), s
výnimkou riadku 6, ktorý je skutočným príkazom pravidiel, ktorý výpočet vykoná. Riadky
komentárov vám pomôžu identifikova oblasti kocky, na ktoré sa tento blok pravidiel
vzahuje.
v Riadok 1 identifikuje dimenziu, na ktorú sa celý blok pravidiel výpočtu vzahuje. V tomto
prípade je to dimenzia account1 (účet1).
v Riadok 2 identifikuje všetky pravidlá v bloku, ke sa jedná o pravidlá CALC
CONSOLIDATED alebo o pravidlá výpočtov konsolidovanej úrovne. Tento riadok
obsahuje jedinečný systémom vygenerovaný identifikátor pre celý blok pravidiel.
v Riadok 3 identifikuje prvé a jediné pravidlo v bloku, ktoré sa použije pre člena Gross
Margin (Hrubý zisk).
v V riadku 4 sa zobrazuje jedinečný systémom generovaný identifikátor pre prvé pravidlo v
bloku.
v V riadku 5 sa zobrazuje úplná oblas, na ktorú sa prvé pravidlo vzahuje. V tomto prípade
je to account1 : Gross Margin (účet1 : Hrubý zisk).
v V riadku 6 je jediný príkaz pravidla v bloku. Vypočíta hodnotu pre Gross Margin (Hrubý
zisk).

Pravidlá prepojení
Bloky pravidiel prepojení sa generujú automaticky, ke sa vo vašej aplikácii nachádza
prepojenie, ktoré je implementované ako pravidlo.
Pre cieovú kocku sa vygeneruje blok pravidiel, ktorý hodnotu vypočíta na základe vzahu a
mapovania dimenzie, ktoré je definované v prepojení. Pre zdrojovú kocku sa vygeneruje blok
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pravidiel, ktorý bude obsahova príkaz pre poskytovateov údajov, ktorý sa vyžaduje na
zabezpečenie optimálneho výkonu vašej aplikácie.

Pravidlá prepojení pre cieovú kocku
Automaticky generované pravidlá pre cieovú kocku vždy vypočítajú hodnotu pre číselného
člena, pretože nemôžete definova prepojenie, ktoré vypočíta hodnoty pre konsolidáciu.
Ak napríklad vaša aplikácia obsahuje prepojenie s názvom Cena prepojené na Predaj, toto sa
implementuje ako pravidlo a prepojenie presunie cenové údaje zo zdrojovej PriceCube do
cieovej SalesCube, pravidlo vygenerované pre SalesCube by vyzeralo podobne ako
nasledujúce:
1
2
3
4
5
6

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

v Riadok 1 označuje, že tento blok pravidiel sa generuje z prepojenia s názvom Price (Cena)
prepojené na Sales (Predaj).
v V riadku 2 sa zobrazuje, že zdrojová kocka pre toto prepojenie má názov PriceCube.
v V riadku 3 sa zobrazuje, že cieová kocka pre toto prepojenie sa nazýva SalesCube.
v V riadku 4 sa zobrazuje systémom generovaný jedinečný identifikátor pravidla.
v Riadok 5 je príkazom pravidla, ktoré vypočíta hodnotu pre Price (Cena) tak, že príslušnú
hodnotu získa z kocky PriceCube.

Pravidlá prepojení pre zdrojovú kocku
Automaticky generované pravidlá pre zdrojovú kocku vždy obsahujú poskytovateov údajov,
ktorí zásobujú umiestnenie v cieovej kocke, na ktorú sa pravidlo prepojenia vzahuje.
Poskytovatelia údajov sú mechanizmom, ktorý IBM Cognos TM1 používa na zaručenie
optimálneho výkonu v aplikáciách, ktoré používajú pravidlá. Informácie o koncepte
poskytovateov údajov a ich implementácii nájdete v téme “Zvýšenie výkonu pomocou
poskytovateov údajov” v publikácii Pravidlá systému IBM Cognos TM1.
Ak vaša aplikácia obsahuje prepojenie s názvom Cena prepojená na Predaj, ktoré sa
implementovalo ako pravidlo a prepojenie presunie cenové údaje zo zdroja PriceCube do
ciea SalesCube, vygenerovaní poskytovateov údajov v pravidlách pre PriceCube by vyzerali
podobne ako tieto:
1
2
3
4
5
6

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

v Riadok 1 označuje, že tento blok pravidiel sa generuje z prepojenia s názvom Price (Cena)
prepojené na Sales (Predaj).
v V riadku 2 sa zobrazuje, že zdrojová kocka pre toto prepojenie má názov PriceCube.
v V riadku 3 sa zobrazuje, že cieová kocka pre toto prepojenie sa nazýva SalesCube.
v V riadku 4 sa zobrazuje systémom generovaný jedinečný identifikátor príkazu pravidla,
označujúci, že sa jedná o príkaz poskytovatea údajov.
v Riadok 5 je príkaz poskytovatea údajov, ktorý zásobuje všetky umiestnenia v kocke
SalesCube, ktorú identifikuje člen Price (Cena).
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Manuálne generované pravidlá a poskytovatelia údajov
Manuálne môžete vytvori pravidlá, ktoré sa zaoberajú jedinečnými požiadavkami vašej
podnikovej aplikácie.
Editor pravidiel vám umožňuje zadáva príkazy pravidiel priamo do editora, pomocou
ubovoných funkcií, ktoré sú k dispozícii pre IBM Cognos TM1. Manuálne generované
pravidlá sa v nástroji Editor pravidiel zobrazujú bez tieňovaného pozadia a môžete ich
ubovone upravova; nie sú chránené tak ako automaticky generované pravidlá.
Funkcie pravidiel Cognos TM1 vám umožňujú odkazova na hodnoty v externých kockách,
získava informácie o členoch, určova časové hodnoty a použi podmienkovú logiku. Tieto
funkcie, ktoré sú podrobne popísané v publikácii Referenčná príručka k systému IBM Cognos
TM1, spadajú do nasledujúcich všeobecných kategórií.
v Údaje kocky
v Dátum a čas
v Informácie o dimenziách
v Informácie o členoch
v Finančné
v Logické
v Matematické
v Text

Úprava pravidiel a poskytovateov údajov
Na editovanie vašich pravidiel a poskytovateov údajov použite Editor pravidiel.
Ak chcete otvori pravidlo a poskytovatea údajov na editovanie, dvakrát kliknite na pravidlo
v paneli Návrh.
Pravidlá sú uložené v priečinkoch Cubes jednotlivých kociek v paneli Návrh modelu.
Napríklad, kocka plan_BudgetPlan má pravidlo s názvom plan_BudgetPlan. Toto sa nachádza
v spodnej časti každého priečinka kocky. Pravidlo otvoríte dvojitým kliknutím na toto
pravidlo.
Editor pravidiel sa otvorí v novej karte. Manuálne pravidlá a poskytovateov údajov môžete
editova alebo vytvára priamym napísaním do editora a pomocou funkcie pomocníka k
obsahu. Môžete spravova aj automaticky generované pravidlá s použitím niekokých funkcií
editora pravidiel, ktoré umožňujú povoli, zakáza a zmeni pradie pravidiel a
poskytovateov údajov.

Rozvinutie a zvinutie blokov pravidiel a podávačov
V predvolenom nastavení sa bloky automaticky generovaných pravidiel a podávačov
zobrazujú v editore pravidiel zvinuté. Bloky môžete rozvinú a zvinú jednotlivo alebo všetky
naraz.

Informácie o úlohe
Niektoré bloky pravidiel môžu obsahova viaceré oblasti, ktoré sa všetky v editore pravidiel
zobrazujú v predvolenom nastavení ako zvinuté. Tieto oblasti môžete v rámci bloku pravidiel
rozvinú a zvinú rovnakým spôsobom ako samotný blok pravidiel.
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Procedúra
1. Ak chcete rozvinú samostatný blok pravidiel alebo samostatnú oblas v rámci bloku
pravidiel, kliknite na ikonu Rozvinú .
2. Ak chcete zvinú samostatný blok pravidiel alebo samostatnú oblas v rámci bloku
pravidiel, kliknite na ikonu Zvinú .
3. Ak chcete úplne rozvinú všetky bloky a oblasti pravidiel, kliknite pravým tlačidlom myši
na znak zvislej čiary a potom kliknite na Rozvinú všetko.
4. Ak chcete úplne zvinú všetky bloky a oblasti pravidiel, kliknite pravým tlačidlom myši
na znak zvislej čiary a potom na Zvinú všetko.

Zmena poradia blokov pravidiel a príkazov
V editore pravidiel môžete zmeni poradie blokov automaticky generovaných pravidiel a
manuálne vytvorených príkazov.

Informácie o úlohe
Poradie, v akom sú bloky pravidiel alebo príkazy vyhodnocované, má priamy vplyv na
výpočty vykonávané na vašich údajoch. Prvý príkaz, ktorý sa vzahuje na určitú oblas kocky,
má prednos pred všetkými následnými príkazmi, ktoré sa vzahujú na tú istú oblas. Pred
zmenou poradia pravidiel by ste sa mali dôkladne oboznámi so svojimi údajmi a
očakávanými výsledkami výpočtov s pravidlami.
Podrobné informácie o poradí výpočtov s pravidlami nájdete v publikácii Pravidlá systému
IBM Cognos TM1.
Bloky pravidiel alebo príkazy môžete v editore pravidiel presúva v rámci oblasti
SKIPCHECK, nemôžete ich ale presunú do oblasti FEEDERS. Podobne platí, že môžete
presunú bloky podávačov alebo príkazy v rámci oblasti FEEDERS, nemôžete ich ale
presunú do oblasti SKIPCHECK.
Poradie blokov podávačov je možné zmeni, nesúvisia s tým ale žiadne výhody.

Procedúra
1. Vyberte blok alebo príkaz, ktorý chcete presunú, kliknutím priamo pred prvý znak a
potom potiahnite myšou cez celý blok alebo príkaz.
2. Kliknite na vybratý blok alebo príkaz.
3. Potiahnite blok alebo príkaz do nového umiestnenia v editore pravidiel. Cieom musí by
prázdny riadok. Blok alebo príkaz, ktorý aháte myšou, nemôžete pusti na existujúcom
bloku alebo príkaze. Ke je nové umiestnenie pre blok alebo príkaz platné, cie sa zobrazí
so sivým pozadím.

Pridávanie komentárov a odstraňovanie komentárov z riadkov
kódu
Funkciu pridávania komentárov a odstraňovania komentárov dostupnú v editore pravidiel
môžete používa na pridávanie komentárov alebo odstraňovanie komentárov z manuálne
zadaných riadkov kódu alebo vysvetlenia.
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Informácie o úlohe
Funkcia pridávania komentárov vkladá znak # na začiatok riadku, ktorý indikuje, že sa riadok
počas spracovania pravidla ignoruje. Z komentovaného riadka môžete podobným spôsobom
komentár odstráni, aby sa riadok zahrnul do spracovania. Vysvetlenie, ktoré popisuje
pravidlá, by malo ma vždy pridané komentáre v editore pravidiel. Ak je v editore pravidiel
zobrazený bez pridaných komentárov ubovoný text iný ako príkazy výpočtu, overenie
platnosti zlyhá.
Funkciu pridávania alebo odstraňovania komentárov nie je možné používa na automaticky
generovaných pravidlách. Automaticky generované pravidlá ale môžete selektívne povoli
alebo zakáza.

Procedúra
1. Ak chcete komentova jeden alebo viaceré riadky, kliknutím a potiahnutím cez riadky
vyberte požadované riadky a potom kliknite na ikonu Prida komentár/odstráni komentár
.
2. Ak chcete odstráni komentár z jedného alebo viacerých riadkov, ktoré majú aktuálne
pridaný komentár, kliknutím a potiahnutím vyberte požadované riadky a potom kliknite
na ikonu Prida komentár/odstráni komentár .

Povolenia a zakázanie pravidiel a podávačov
V editore pravidiel môžete selektívne povoli a zakáza automaticky vygenerované pravidlá a
podávače.

Informácie o úlohe
Automaticky vygenerované pravidlá nemôžete komentova ani odstráni. Ak sa pokúsite
odstráni automaticky vygenerované pravidlo, nezobrazí sa ako odstránené z editora pravidiel
Editor, ale pravidlo sa automaticky znovu vygeneruje pri alšom načítaní pravidla.
Automaticky vygenerované pravidlá a podávače môžete ale selektívne povoli a zakáza.
Ke zakážete automaticky vygenerované pravidlo, nevypočítajú sa žiadne hodnoty
definované automaticky vygenerovaným pravidlom.

Procedúra
1. Ak chcete zakáza automaticky vygenerované pravidlo alebo podávač, kliknite pravým
tlačidlom myši na pravidlo a potom kliknite na Zakáza.
2. Ak chcete povoli automaticky vygenerované pravidlo alebo podávač, ktorý je aktuálne
zakázaný, kliknite pravým tlačidlom myši na pravidlo a potom kliknite na Povoli.

Kopírovanie obsahu z automaticky generovaného pravidla a
podávača
Napriek tomu, že nie je možné priamo upravova automaticky generovaný príkaz, môžete
skopírova ubovonú čas príkazu. Skopírovanú čas je potom možné prilepi do editora
pravidiel a použi v manuálne vytvorenom príkaze pravidla.

Procedúra
1. Umiestnite kurzor myši nad ikonu Rozvinú
zvinutého príkazu pravidla. Celý príkaz
sa zobrazí v dialógovom okne.
2. Vyberte v dialógovom okne požadovanú čas príkazu.
3. Kliknite na ikonu Kopírova a skopírujte vybratý text.
Kapitola 6. Správa pravidiel a poskytovateov údajov
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4. Kliknite v editore pravidiel na požadovaný bod vloženia a potom kliknite na ikonu
Prilepi a prilepte skopírovaný výber.

Používanie asistenta obsahu
Funkcia Asistent obsahu pomáha vytvára príkazy, pretože umožňuje pri manuálnom
vytváraní a upravovaní pravidiel a podávačov vybera položky zo zoznamu členov dimenzií a
funkcií pravidiel.

Informácie o úlohe
Asistent obsahu zobrazuje zoznamy s prvkami pravidiel, ktoré sú vhodné pre daný kontext v
rámci príkazu s pravidlami. Ke napríklad definujete oblas, na ktorú sa vzahuje príkaz
výpočtu alebo podávač alebo v ktorej sa inak odkazuje na členy dimenzií, Asistent obsahu
zobrazí zoznam dostupných členov dimenzií na vašom serveri. Ke vkladáte funkcie na
vykonávanie výpočtov s pravidlami, Asistent obsahu zobrazí zoznam všetkých dostupných
funkcií pravidiel. Ke vytvárate funkciu DB, Asistent obsahu zobrazí zoznam kociek
dostupných na vašom serveri.
Asistent obsahu automaticky rozpozná, že zadávate odkaz na člen dimenzie. Hne ako zadáte
[’ (avá hranatá zátvorka a za ňou apostrof), Asistent obsahu zobrazí zoznam dostupných
členov dimenzií na vašom serveri. Kliknutím na ubovoný člen pridáte člen na miesto v
editore pravidiel, kde sa nachádza kurzor.
Asistent obsahu tiež rozpozná, že zadávate funkciu odkazu na databázu (DB). Hne ako
zadáte db(’ , Asistent obsahu zobrazí zoznam kociek dostupných na vašom serveri. Na
vloženie platnej funkcie DB odkazujúcej na vybratú kocku môžete kliknú na ubovoný
názov kocky.

Procedúra
Ak chcete použi asistenta obsahu:
alebo stlačte Ctrl+medzerník
1. Kliknite na ikonu Asistent obsahu
2. Kliknite na požadovanú položku v zozname Asistent obsahu.

Vymazanie pravidiel a poskytovateov údajov
Pravidlá nie je možné odstráni, ale ich obsah sa dá vymaza.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pravidlo a kliknite na Vymaza.
2. V okne Potvrdi vymazanie pravidiel potvrte vymazanie pravidla.

Overenie platnosti pravidiel a poskytovateov údajov
Platnos pravidiel a poskytovateov údajov sa overuje pri uložení. Ak je čas neplatná, objaví
sa správa, ktorá označuje umiestnenie prvého neplatného príkazu spolu so stručným popisom
povahy chyby.
Ak chcete zaruči správne výpočty v pravidle, musíte opravi všetky chyby, ktoré boli vo
vašom pravidle nahlásené.
Môžete si vybra uloženie pravidla, ktoré je neplatné. To vám umožní pokračova vo vývoji
vášho modelu alebo aplikácií, zatia čo odstraňovaniu chýb sa môžete venova, ke vám to
čas dovolí. Avšak aj jediná chyba v časti SKIPCHECK vášho pravidla zamedzí výpočtu
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všetkých hodnôt v bunkách odvodených z pravidiel. Ak sa v časti FEEDERS pravidla
nachádza chyba, príkazy pre výpočet v oblasti SKIPCHECK sa vykonajú, príkazy
poskytovatea údajov sa však nevykonajú.

Vlastnosti pravidiel
V paneli Vlastnosti sa zobrazujú vlastnosti pravidla.
Väčšina vlastností pravidiel je len na čítanie. To znamená, že nahlasujú hodnoty vlastností, ale
nemôžete ich priamo upravova v paneli Vlastnosti. Výnimkou je vlastnos Vyžadova
poskytovanie údajov pre bunky odvodené z pravidla, ktorú môžete nastavi priamo v
paneli Vlastnosti.
Tabuka 5. Vlastnosti pravidiel
Vlastnos

Popis

Názov

Názov pravidla. Pravidlo vždy používa názov kocky, ku ktorej je
priradené. Napríklad pravidlo pre kocku s názvom RegionalSales by malo
tiež názov RegionalSales.

Type

Typ objektu, pri ktorých sa v paneli Vlastnosti zobrazujú hodnoty. Ke sa
zobrazuje pravidlo, Typ bude vždy Pravidlo.

Manuálne časti

Označuje, či pravidlo obsahuje nejaké manuálne vytvorené časti.
Hodnota vlastnosti bude Áno, ak sa v pravidle nachádzajú manuálne
vytvorené časti.
Hodnota vlastnosti bude Nie, ak je pravidlo zložené výhradne z
automaticky generovaných pravidiel.

Časti pravidla

Označuje počet častí pre výpočty v pravidle.
Každá čas pre výpočet je uvedená sekvenčne s označením toho, či čas
počíta Číselné alebo Konsolidované hodnoty. Ak je čas priradená k
prepojeniu, názov prepojenia sa zobrazí ako položka, na ktorú môžete
kliknú. Prepojenie otvoríte kliknutím na názov prepojenia.

Časti s poskytovatemi
údajov

Označuje počet častí s poskytovatemi údajov v pravidle.
Každá čas s poskytovatemi údajov je uvedená sekvenčne s menovkou
FEEDER. Ak je poskytovate údajov priradený k prepojeniu, názov
prepojenia sa zobrazí ako prepojenie. Prepojenie otvoríte kliknutím na
názov prepojenia.
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Tabuka 5. Vlastnosti pravidiel (pokračovanie)
Vlastnos

Popis

Vyžaduje sa poskytovanie
údajov do buniek
odvodených z pravidla?

Nastavte túto vlastnos, ak chcete stanovi, či vaše pravidlo bude
obsahova čas FEEDERS.
Ak ju nastavíte na hodnotu Nie, pravidlo nebude obsahova čas
FEEDERS a vy vo svojej kocke nemusíte definova poskytovateov
údajov pre bunky odvodené z pravidiel. Ak túto vlastnos nastavíte na
hodnotu Nie pri pravidle, ktoré už poskytovateov údajov obsahuje,
existujúci poskytovatelia údajov zostanú v pravidle zachovaní.
Ak ju nastavíte na hodnotu Áno, pravidlo bude obsahova čas
FEEDERS a vy budete vo svojej kocke definova poskytovateov údajov
pre bunky odvodené z pravidiel.
Upozornenie:
Všetky pravidlá pre kocky, ktoré sú priradené k prepojeniu, musia ma
poskytovateov údajov. Poskytovatelia údajov sa automaticky generujú a
vkladajú do pravidla, bez ohadu na nastavenie Vyžadova poskytovanie
údajov pre bunky odvodené z pravidiel.

Opätovné generovanie pravidiel
Môžete naraz manuálne znova vygenerova všetky pravidlá v projekte.

Procedúra
Kliknite pravým tlačidlom myši na názov servera v paneli Návrh modelu a vyberte položku
Generova pravidlá.
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Kapitola 7. Navrhovanie a nasadzovanie aplikácií a
spravovanie oprávnení
V IBM Cognos TM1 Performance Modeler, zadefinujte údaje, skupiny a roly, ktoré každý
člen plánovacieho pracovného toku potrebuje na prispievanie k jeho finančným cieom.
Skôr ako bude môc by aplikácia použitá, musíte zadefinova skupiny užívateov a
oprávnenia pre tieto skupiny užívateov, v závislosti od organizačnej štruktúry a typu
aplikácie. Bližšie informácie nájdete v časti “Spravovanie oprávnení pre aplikáciu” na strane
98.
Aby mohol užívate pracova s nasadenou aplikáciou, sú potrebné alšie kroky v portáli IBM
Cognos TM1 Applications. Bližšie informácie nájdete v “Správa aplikácií Cognos TM1 v
portáli” na strane 100
Existujú traja dostupní klienti: Cognos Insight - Pripojený, Cognos Insight - Distribuovaný a
TM1 Application Web.
IBM Cognos Insight ponúka flexibilný a interaktívny zážitok s vobou distribuovaného alebo
pripojeného režimu. V svojom distribuovanom režime Cognos Insight používa rozloženie
interaktívnej pracovnej plochy pre plánovanie a analýzu aplikácií, ktoré poskytuje
komunikatívne, rýchle objavovanie a navigáciu. Pretože spracovanie výpočtov a dotazov v
distribuovanej architektúre sa deje lokálne, len po stiahnutí segmentu údajov, administrátori
môžu nasadi aplikácie Cognos Insight na viac distribuovaných užívateov z rovnakého
hardvéru centrálneho servera.
IBM Cognos TM1 Application Web je dobrá voba, ke užívatelia potrebujú použi vysoký
stupeň formátovania alebo ke užívatelia nechcú inštalova komponent IBM Cognos Insight
na svoj lokálny počítač.

Navrhnutie a nasadenie aplikácie
Súčasne môžete vytvára a editova viac než jednu aplikáciu a môžete vytvára viac než
jeden typ aplikácie.
Ak chcete zostavi aplikáciu, musíte ma platnú kocku.
V paneli Návrh aplikácie zadefinujte typ aplikácie a zobrazenia, ktoré budú zahrnuté vo vašej
aplikácii. Môžete tiež zobrazi a nastavi vlastnosti pre vašu aplikáciu, zobrazenia a typ
aplikácie. Hlavné kroky pri vytváraní aplikácie sú popísané v nasledujúcom zozname:
v Definovanie typu aplikácie
v Definovanie zobrazení a webových hárkov
v Definovanie hierarchie schvaovania
v Definovanie oprávnení
Môžete vytvori tieto typy aplikácií:
Schvaovacia
Reprezentácia štruktúry schvaovania alebo organizačnej štruktúry vašej spoločnosti,
oddelenia alebo organizácie. Hierarchický typ schvaovania pomáha užívateovi s
pracovným tokom.
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Centrálna
Žiadna hierarchia schvaovania; používajú ju malé skupiny užívateov, ktorí rovnako
zdieajú úlohu vykonávania centrálneho plánovania alebo analýzy. Prevzatie
vlastníctva je voba, nie je vynucované ako v ostatných typoch aplikácií. Modelári
môžu tiež zabráni, aby bola ponúkaná možnos prevzatia vlastníctva.
Zodpovednos
Založená na hierarchii schvaovania, ale užívate nemôže odosla uzol na
uzamknutie. Pre použitie zákazníkmi, ktorí používajú procesy priebežných prognóz
alebo nepretržitého plánovania, kde nie je definovaný dátum ukončenia.

Vytvorenie novej aplikácie
Všetky typ nových aplikácií môžete vytvára pomocou IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.

Procedúra
1. V paneli Návrh aplikácie kliknite pravým tlačidlom myši na adresár Aplikácia a kliknite
na vobu Nový > Aplikácia.
2. Zadajte názov aplikácie.
3. V roletovej ponuke vyberte typ aplikácie.
Typ aplikácie

Popis

Schvaovacia

Založená na organizačnej štruktúre. Po odoslaní
zmeny sa zostava uzamkne pre všetky nové
zmeny, pokia schvaujúca osoba neodmietla
zmenu.

Centrálna

Žiadna organizačná štruktúra. Všetci užívatelia
majú rovnaké práva a zmeny nie je možné
uzamknú.

Zodpovednos

Založená na štruktúre vykazovania. Zmeny môžu
by vykonané bez toho, aby museli by odoslané a
schválené.

4. Kliknite na tlačidlo OK.

Ako alej
Do aplikácie môžete prida zobrazenia alebo webové hárky a môžete nastavi vlastnosti
aplikácie.

Pridanie zobrazení pre prispievateov a posudzovateov do
aplikácií
Po vytvorení aplikácie TM1 môžete definova zobrazenia, ktoré sa budú používa v aplikácii.
Pre posudzovateov a prispievateov môžete navrhnú rôzne zobrazenia. Napríklad
posudzovate môže vidie súhrny na vyššej úrovni a prispievate si môže zobrazi zobrazenia
s podrobnejšími informáciami.
Zobrazenie musí najprv existova, až potom jeho možné definova ako zobrazenie pre
prispievateov alebo zobrazenie pre posudzovateov. Bližšie informácie nájdete v časti
“Definovanie zobrazenia kocky” na strane 43.

Procedúra
1. V podokne Návrh aplikácie kliknite na adresár Zobrazenia pre prispievateov alebo na
adresár Zobrazenia pre posudzovateov.
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Pre centrálnu aplikáciu môžete definova iba zobrazenia pre prispievateov.
2. V podokne Objekty TM1 rozviňte adresár Kocky a kocku obsahujúcu zobrazenie, ktoré
chcete prida do aplikácie.
3. Kliknite na zobrazenie, ktoré chcete prida do svojej aplikácie. Môžete použi
Ctrl+kliknutie na výber viacerých nesusediacich zobrazení alebo Shift+kliknutie na výber
viacerých susediacich zobrazení.
4. Potiahnite zobrazenia do adresára Zobrazenia pre prispievateov alebo do adresára
Zobrazenia pre posudzovateov aplikácie.
Teraz môžete nastavi vlastnosti pre zobrazenie. Bližšie informácie nájdete v časti
“Nastavenie vlastností aplikácie v programe TM1 Performance Modeler” na strane 88.
5. Ak chcete premenova zobrazenie, kliknite pravým tlačidlom myši na zobrazenie v
adresári Zobrazenia pre prispievateov alebo v adresári Zobrazenia pre
posudzovateov a vyberte Premenova. Zadajte nový názov zobrazenia.
6. Uložte aplikáciu.

Webové hárky na serveri Cognos TM1 Applications
Webové hárky môžete sprístupni ako objekty v aplikáciách IBM Cognos TM1 .
Databáza Planning Sample obsahuje niekoko webových hárkov.
Webové hárky môžete pre aplikácie Cognos TM1 sprístupni pridaním hárkov do zoznamu
objektov v aplikácii Cognos TM1 Performance Modeler. Webové hárky poskytujú dodatočnú
flexibilitu formátovania a ponúkajú tlačidlá akcií pre spúšanie rôznych zobrazení alebo pre
spúšanie procesov TurboIntegrator.
Ke bude webový hárok uvedený v paneli Objekty TM1, potiahnite ho do panelov
Zobrazenia prispievateov alebo Zobrazenia posudzovateov v aplikácii uvedenej na karte
Návrh aplikácie.
Ke ste identifikovali webový hárok, ktorý sa má použi, overte platnos a opätovne nasate
aplikáciu, aby používala webový hárok.
Cognos Insight nedokáže používa webové hárky. Ak sa pokúsite overi platnos alebo ho
nasadi do Cognos Insight, aplikácia sa nenasadí.
Po pridaní webového hárku sa tento v aplikácii zobrazí ako nová karta s priradeným názvom.
Kým nepreberiete vlastníctvo, všetky tlačidlá akcie z webového hárku budú vyšednuté ako
nedostupné.
Procesy IBM Cognos TM1 TurboIntegrator sa môžu spúša prostredníctvom tlačidiel akcií
vo webových hárkoch. Nezabudnite zváži dôsledky spustenia procesu TurboIntegrator
predtým ako ho zaradíte ako súčas webového hárku.
Bezpečnos, definovaná hierarchiou schvaovania sa bude dodržiava pre webový hárok,
ktorý bol nasadený ako súčas Cognos TM1 Application.
Definovanie webových hárkov aplikácie:
Po vytvorení aplikácie môžete definova webové hárky, ktoré sa budú používa v aplikácii.
Informácie o úlohe
Ke je v rozsahu aplikácie zahrnutý webový hárok, na povolenie rezervácie údajov uzlov a
zobrazení sa vyžaduje vykonanie viacerých krokov. Webové hárky používané vo vašej
Kapitola 7. Navrhovanie a nasadzovanie aplikácií a spravovanie oprávnení
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aplikácii musia existova v paneli Objekty TM1, až potom môžete zahrnú zobrazenia do
svojej aplikácie. Pozrite si publikáciu IBM Cognos TM1 pre vývojárov. Každý webový hárok
má dve vlastnosti, ktoré pomáhajú užívateovi:
Dôležité: Aplikácie obsahujúce webové hárky sa nasadzujú iba do tenkého klienta IBM
Cognos TM1 Applications.
Procedúra
1. Dvakrát kliknite na aplikáciu v paneli Návrh aplikácie a v nastaveniach vyberte
položku Povoli rozšírené modelovanie.
2. V podokne Objekty TM1 rozviňte adresár Webové hárky a adresár obsahujúci webový
hárok, ktorý chcete prida do zobrazení aplikácie.
3. Kliknite na webový hárok, ktorý chcete prida do svojej aplikácie. Môžete použi
Ctrl+kliknutie na výber viacerých nesusediacich webových hárkov alebo Shift+kliknutie
na výber viacerých susediacich webových hárkov.
4. Webový hárok potiahnite do panela Zobrazenia prispievatea alebo panela
Zobrazenia posudzovatea.
5. Nastavte vlastnosti poda požiadaviek. Bližšie informácie nájdete v časti “Nastavenie
vlastností aplikácie v programe TM1 Performance Modeler” na strane 88.
6. Uložte aplikáciu.
7. V podokne Objekty TM1 rozviňte adresár Kocky.
8. Kliknite na kocky, na ktoré odkazuje webový hárok. Môžete použi Ctrl+kliknutie na
výber viacerých nesusediacich kociek alebo Shift+kliknutie na výber viacerých
susediacich kociek.
9. Potiahnite kocky do adresára manuálne definovaných závislostí aplikácie.
10. Uložte aplikáciu.

Hierarchia schvaovania
Hierarchia schvaovania určuje pracovný tok vašej aplikácie.
Pre aplikácie Schvaovanie a Zodpovednos špecifikujte podmnožinu dimenzie, ktorá sa
použije ako hierarchia schvaovania. Ostatné typy aplikácií nevyžadujú, aby bola
špecifikovaná hierarchia schvaovania.
Konsolidovaný člen v hierarchii schvaovania musí tiež používa všetkých potomkov v
hierarchii schvaovania. Napríklad, predstavte si takúto hierarchiu schvaovania:
v Regióny spolu
–
–
–
–

Sever
Východ
Juh
Západ

Táto hierarchia schvaovania s koreňom Regióny spolu musí použi všetky štyri regióny
listovej úrovne. Ak chcete nasadi aplikáciu TM1, ktorá zahŕňa len Sever a Východ, ale
nezahŕňa Juh alebo Západ, musíte zadefinova novú konsolidáciu nad Sever a Východ, potom
použi túto novú konsolidáciu ako hierarchiu schvaovania. Napríklad:
v Regióny spolu
– Sever a Východ
- Sever
- Východ
– Juh

84

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

– Západ
Definovanie hierarchie schvaovania:
Aplikácie typu Schválenie a Zodpovednos musia ma definovanú hierarchiu schvaovania.
Hierarchia schvaovania je podmnožina dimenzie na vašom serveri IBM Cognos TM1.
Každý člen v podmnožine sa v hierarchii schvaovania označuje ako "uzol". Hierarchia
schvaovania má nasledujúce obmedzenia:
v Aspoň jedno zobrazenie vo vašej aplikácii musí obsahova dimenziu, ktorá obsahuje
podmnožinu vašej hierarchie schvaovania.
v Podmnožina hierarchie schvaovania musí obsahova len jedného člena najvyššej úrovne.
Ak podmnožina obsahuje viacerých členov najvyššej úrovne, zobrazí sa vám chyba.
v Podmnožina hierarchie schvaovania nemôže obsahova žiadnych reazcových členov.
v Ke je podmnožina označená ako hierarchia schvaovania, všetku bezpečnos rodičovskej
dimenzie podmnožiny bude riadi IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Poznámka: Ak podmnožinu, ktorá sa používa ako hierarchia schvaovania, nejako upravíte
po nasadení aplikácie, pričom sa nezmení žiaden iný aspekt aplikácie, musíte opätovne uloži
práva, čo zaručí, že bezpečnos a udelil artefakty aplikácie sa aktualizujú, aby odzrkadovali
novú štruktúru hierarchie schvaovania. Opätovné uloženie práv tiež rozšíri zmenu do
všetkých novo pridaných uzlov najnižšej úrovne. Po zmenení musíte práva opätovne uloži aj
vtedy, ak boli aktuálne definované práva definované na úrovni Posudzovateov. Ak sa vám
aplikáciu nepodarí opätovne nasadi, užívatelia nebudú môc prebra vlastníctvo uzlov.
Procedúra
1. V paneli Objekty TM1 rozviňte adresár Dimenzie a podmnožiny.
2. Kliknite na dimenziu, ktorá obsahuje podmnožinu, ktorú chcete použi ako svoju
hierarchiu schvaovania.
3. Kliknite pravým tlačidlom myši na podmnožinu, ktorú chcete použi ako svoju hierarchiu
schvaovania a kliknite na Prida do aplikácie > Hierarchia schvaovania a vyberte
aplikáciu, do ktorej bude hierarchia schvaovania pridaná.
4. Uložte aplikáciu.
Ako alej
Administrátori môžu nastavi vlastnosti aplikácie, definova riadiacu dimenziu a overi
platnos aplikácií a nasadi aplikácie.
Ke je aplikácia nasadená, administrátori môžu s hierarchiou schvaovania pracova na
portáli.
v Na portáli TM1 Applications kliknite na ikonu Spravova práva
Hierarchia schvaovania.

a kliknite na kartu

Bližšie informácie nájdete v časti “Spravovanie oprávnení pre aplikáciu” na strane 98.

Definovanie riadiacej dimenzie
Používanie riadiacej dimenzie v aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler vám
umožní zdiea hierarchiu schvaovania v rámci rôznych aplikácií. Riadiaca dimenzia určuje
maximálny prístup povolený ubovoným užívateom aplikácie.
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Skôr ako začnete
Riadiaca dimenzia je zvyčajne dimenzia, ktorá obsahuje verzie alebo mesiace. Riadiacu
dimenziu je možné definova, až ke existuje. Bližšie informácie nájdete v časti “Používanie
rovnakej hierarchie schvaovania v rôznych aplikáciách”.

Procedúra
1. Na paneli Objekty TM1 rozviňte adresár Dimenzie a podmnožiny.
2. Kliknite na dimenziu obsahujúcu podmnožinu, ktorú chcete použi ako riadiacu dimenziu.
3. Kliknite pravým tlačidlom myši na podmnožinu, ktorú chcete použi ako riadiacu
dimenziu, kliknite na Prida do aplikácie > Riadiaca dimenzia a vyberte aplikáciu, do
ktorej sa riadiaca dimenzia pridá.
4. Uložte aplikáciu.
5. Na karte Návrh aplikácie kliknite na Konfigurova práva a na kartu Riadiaca dimenzia.
6. Nastavte prístup pre každý prvok. Minimálne jeden prvok musí by zapisovatený.
Poznámka: Práva v riadiacej dimenzii nepripisujú bezpečnos produktu Cognos TM1.
Riadiaca dimenzia nastavuje maximálny prístup, ktorý je povolený ku konkrétnemu
segmentu v aplikácii.

Ako alej
Administrátori môžu pracova s riadiacou dimenziou na portáli po nasadení aplikácie. Prístup
nastavený pre prvky je možné zmeni:
1. Na portáli TM1 Applications kliknite na ikonu Spravova práva
Riadiaca dimenzia.

a kliknite na kartu

2. Kliknite do poa Prístup niektorého prvku a vyberte úroveň prístupu pre prvok.
3. Kliknite na tlačidlo Použi.

Používanie rovnakej hierarchie schvaovania v rôznych
aplikáciách
Hierarchiu schvaovania môžete použi v rôznych aplikáciách, ke zadefinujete riadiacu
dimenziu, aby ste mali istotu, že údaje sa zapisujú do rozličných segmentov kocky.
Ak sa údaje neprekrývajú, môžete hierarchie schvaovania opakovane použi naprieč
aplikáciami alebo časami aplikácií.
Môžete napríklad vytvori aplikácie pre rozpočet a prognózy používajúce údaje z tej istej
kocky, ktoré však používajú rozličné plány alebo rozličné spôsoby zhrnutia hodnôt. Tieto
spôsoby zhrnutia môžu by zhrnutia poda geografického umiestnenia a zhrnutia poda
vyspelosti trhu. Podobne môžete rovnakú hierarchiu schvaovania použi, ke prognostická
aplikácia zapisuje do segmentu Predpove a rozpočtová aplikácia zapisuje do segmentu
Rozpočet. Hierarchie môžete aj zdiea, napríklad ke aplikácia používa z hierarchie čas
Európa, zatia čo iné používajú hierarchiu Severná Amerika.
Ak chcete zdiea hierarchiu schvaovania, v aplikácii zadefinujte riadiacu dimenziu a
podmnožinu pre riadenie rozsahu v rámci kontextu inej dimenzie, ako napríklad plan_version.
Riadiaca dimenzia určuje maximálny povolený prístup užívateovi aplikácie. Pri všetkých
zapisovatených členoch riadiacej dimenzie sa prístup jednotlivých užívateov stanoví poda
ich práv v hierarchii schvaovania
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Poznámka: Riadiaca dimenzia vytvorí podmnožinu, ktorá definuje viditené segmenty
riadiacej dimenzie. Nepozmeňujte ani neodstraňujte riadiacu podmnožinu. Ak už bola
aplikácia nasadená s riadiacou dimenziou, riadiaca dimenzia nemôže by odstránená počas
následných opätovných nasadení.
S kartou Hierarchia schvaovania a Riadiaca dimenzia môžete pracova bu v produkte
IBM Cognos TM1 Performance Modeler alebo na portáli aplikácií. Aplikáciu musíte najprv
nasadi. Bližšie informácie nájdete v “Overenie a nasadenie aplikácie” na strane 97.
v V nástroji Performance Modeler rozviňte v paneli Návrh aplikácie aplikáciu, s ktorou
chcete pracova a kliknite na Práva.
Na portáli kliknite na ikonu Spravova práva
Hierarchia schvaovania a Riadiaca dimenzia.

, aby ste mohli pracova s kartami

Na karte Hierarchia schvaovania sú uvedené položky Uzol, Skupina, Oprávnenie, Hĺbka
posúdenia a Hĺbka zobrazenia pre hierarchiu schvaovania. V tomto príklade vidíte hierarchiu
schvaovania pre aplikáciu Prognóza 2004, ktorá používa hierarchiu schvaovania Celkový
počet podnikových jednotiek na priradenie práv Posúdenie skupine 1000 užívateov. Celkový
počet podnikových jednotiek obsahuje hierarchie Európa, Severná Amerika, Tichomorie a
ROW.

Obrázok 3. Obrazovka Spravovanie práv

1.
2.
3.
4.

Názov aplikácie
Priradené práva
Názov hierarchie schvaovania
Obsah hierarchie schvaovania

Karta Riadiaca dimenzia nastaví prístupové práva pre ubovoný segment v aplikácii. V
tomto príklade na karte Riadiaca dimenzia vidíte, že užívatelia s prístupom do aplikácie
Rozpočet 2004 môžu zapisova do segmentu Rozpočet FR 2004. Ostatné segmenty používajú
prístup na čítanie, preto si môžu zobrazi údaje z týchto aplikácií, nemôžu však do nich
zapisova. Aplikácia Prognóza FR 2004 poda dátumu splatnosti nemá žiadne práva, čo
znamená, že užívatelia nemajú prístup na žiadne údaje.
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Obrázok 4. Riadiaca dimenzia Rozpočet Severná Amerika

Poznámka: Práva riadiacej dimenzie nevyraujú bezpečnos Cognos TM1. Riadiaca
dimenzia nastavuje maximálny povolený prístup pre konkrétny segment v tejto aplikácii.
Ke na základe tohto scenára člen Európskej užívateskej skupiny preberie vlastníctvo a
pridá údaje do aplikácie, na zápis bude k dispozícii len aplikácia Rozpočet FR 2004. Ostatné
segmenty sa zobrazia, pretože na ostatných segmentoch je nastavený prístup na čítanie. Ako
je zadefinované v právach, tento užívate nemôže zapisova do segmentu Predpove.

Nastavenie vlastností aplikácie v programe TM1 Performance
Modeler
Ak chcete zobrazi prehad aplikácie a nastavi rozličné vlastnosti aplikácie, kliknite na panel
Návrh aplikácie a potom dvakrát kliknite na názov aplikácie, čím otvoríte kartu Návrh
aplikácie v programe Cognos TM1 Performance Modeler.
S aplikáciou môžete vykona tieto akcie:
Zobrazenie, odstránenie a zmena poradia zobrazení prispievateov a posudzovateov
Pozrite si tému “Navrhovanie zobrazení pre posudzovateov alebo prispievateov”
na strane 44.
Zobrazenie hierarchií schvaovania a riadiacich dimenzií
Kliknite pravým tlačidlom myši na hierarchiu schvaovania alebo riadiacu dimenziu,
v ktorej chcete zmeni poradie položiek, alebo ktorú chcete odstráni. Pozrite si témy
“Definovanie hierarchie schvaovania” na strane 85 a “Používanie rovnakej
hierarchie schvaovania v rôznych aplikáciách” na strane 86.
Konfigurácia oprávnení
Pozrite si tému “Spravovanie oprávnení pre aplikáciu” na strane 98.
Poznámka: Aplikácia musí by najskôr nasadená, až potom môžete
nakonfigurova oprávnenia. Pozrite si tému “Overenie a nasadenie aplikácie” na
strane 97.
Definovanie metódy zabezpečenia na uplatňovanie oprávnení
Ak chcete zdiea rozmer hierarchie schvaovania v TM1 Applications, musíte na
uplatnenie oprávnení použi zabezpečenie buniek. Riadiaca dimenzia nemôžete
použi, ak sa na uplatnenie oprávnení použije zabezpečenie prvkov. Toto nastavenie
sa nepoužíva pre centrálne aplikácie, pretože centrálne aplikácie nemajú hierarchiu
schvaovania. Pozrite si tému “Ako uplatni bezpečnostné oprávnenia v aplikácii” na
strane 135.
Definovanie alších krokov po zmene vlastníka uzla
Vyberte položku zo zoznamu Pri zmene vlastníka. Pozrite si tému “Konfigurácia
vlastností vlastníctva” na strane 96.
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Určenie klientov, ktorí budú k dispozícii pre aplikáciu, a definovanie predvoleného
klienta Pozrite si tému “Výber predvolených klientskych systémov na používanie s
aplikáciou” na strane 90.
Nastavenie pomocného textu pre aplikáciu
Pomocný text sa zobrazí po tom, čo užívate klikne na možnos Zobrazenie >
Pomoc v zobrazení v aplikácii IBM Cognos. Táto vlastnos obsahuje pokyny alebo
informácie na pomoc užívateom pri zadávaní údajov v zobrazení. Pomocný text je k
dispozícii aj na stránke pracovného toku.
Definova dostupné typy príloh s komentárom.
Pozrite si tému “Konfigurácia vlastností vlastníctva” na strane 96.
Konfigurácia maximálnej vekosti príloh ku komentárom
Predvolená vekos je 500 kB.
Môžete povoli niektoré nastavenia pre aplikáciu. Nasledujúca tabuka popisuje nastavenia
aplikácie:
Tabuka 6. Nastavenia aplikácie
Nastavenie

Popis

Povoli zostavovanie
grafov

Povouje ikonu Typ grafu v TM1 Application web.

Povoli vytváranie
viacerých izolovaných
priestorov

Povouje užívateom vytvára viaceré izolované priestory. Izolované
priestory umožňujú užívateom pracova s údajmi v rôznych verziách,
takže môžu pridáva alebo upravova údaje, aby videli dôsledky v
rozpočte. Zmeny, ktoré sú vykonané v izolovanom priestore, nie sú
zverejnené pokia nie sú údaje potvrdené. Užívatelia, ktorí pracujú s
viacerými izolovanými priestormi, musia údaje odosla z IBM Cognos
TM1 Application Web, nemôžu ich odosla zo stránky pracovného toku
Cognos TM1.

Trvalo uzamknú všetky
widgety

Widgety v aplikácie môžu by trvalo uzamknuté v aplikácii Cognos
TM1 Performance Modeler, aby ich neadministrátorskí užívatelia
nemohli odomknú v aplikácii IBM Cognos Insight.

Prerozdelenie v
konsolidovaných bunkách
odvodených na základe
pravidla

Umožňuje užívateom zadáva hodnoty do buniek obsahujúcich
konsolidácie odvodené na základe pravidiel a vybra typ prerozdelenia
údajov v dialógovom okne.

Povoli export
segmentovania

Povouje voby exportu v Cognos TM1 Application Web:
v Exportova do Excelu. Exportuje údaje a vzorce (funkcie SUBNM a
DBRW) do nového hárka Excelu. Hárok udržiava spojenie so
serverom. Užívatelia musia ma nainštalovanú aplikáciu Microsoft
Excel.
v Odosla snímku do Excelu. Exportuje údaje do nového hárka Excelu,
okrem vzorcov (funkcie SUBNM a DBRW). Hárok neudržiava
spojenie so serverom.
v Exportova do PDF. Exportuje údaje do súboru PDF. Musíte si
nainštalova tlačiareň PostScript, aby voba Exportova do PDF
fungovala.

Povoli editor podmnožiny Povouje rozšírený editor podmnožiny v Cognos TM1 Application Web.
Povoli import kocky

Povouje užívateom prida tlačidlo akcie v Cognos Insight, ktoré
spúša vobu Importova skript (táto voba sa nepoužíva v IBM Cognos
Insight Personal Edition).

Povoli prepočítanie po
stlačení klávesu Enter

Aktualizuje a prepočíta údaje v zobrazení, ke je stlačený kláves Enter
v Cognos TM1 Application Web. Zmeny údajov nie sú potvrdené spä
na server pokia údaje nie sú potvrdené alebo odoslané.
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Tabuka 6. Nastavenia aplikácie (pokračovanie)
Nastavenie

Popis

Povoli ukladanie CDD

Povouje užívateom IBM Cognos Insight uklada pracovný priestor
Cognos Insight ako súbor CDD. Súbor CDD obsahuje model a údaje v
pracovnom priestore a rozloženie pracovného priestoru. Užívatelia
môžu odosla súbor CDD iným užívateom alebo zdiea tento súbor v
službe Cognos Connection. Bližšie informácie nájdete v publikácii IBM
Cognos Insight.

Povoli rozšírené
modelovanie

Do aplikácie môžete manuálne prida objekty, ktoré nie sú automaticky
zahrnuté v aplikácii. Táto voba musí by vybratá, aby mohli by
pridané webové hárky. Bližšie informácie nájdete v časti “Rozšírené
modelovanie” na strane 91.

Povoli výzvu na
potvrdenie pri ukončení

Vyberte toto nastavenie, ak sa má užívateovi zobrazi výzva na
potvrdenie údajov na serveri pri ukončení aplikácie a Cognos TM1
Application Web.

Výber predvolených klientskych systémov na používanie s
aplikáciou
K dispozícii máte možnos definova, ktoré klienty budú k dispozícii pre aplikáciu vytvorenú
v aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Klienta je možné nastavi na karte Návrh aplikácie alebo v okne Vlastnosti tej aplikácie, ktorá
je zvýraznená v podokne Návrh aplikácie. K dispozícii sú nasledujúce klienty:
v IBM Cognos TM1 Application Web – predvolený klient. Spracovanie so serverom
prebieha v reálnom čase.
v IBM Cognos Insight - Connected – klient určený na používanie s produktom IBM Cognos
Insight. Spracovanie so serverom prebieha v reálnom čase.
v IBM Cognos Insight - Distributed. Spracovanie údajov sa vykonáva lokálne a na serveri sa
aktualizujú iba potvrdené údaje.
Pri výbere najvhodnejšieho klienta pre aplikáciu zvážte tieto body:
v Oba klienty Cognos Insight, v distribuovanom aj pripojenom režime, a Cognos TM1
Applications je možné rovnocenne používa, ak aplikácia používa iba zobrazenia kociek a
má zakázané viaceré izolované priestory. Užívate si môže vybra, ktorého klienta chce
používa v týchto aplikáciách.
v Aplikácie, ktoré používajú rozloženie pracovnej plochy, zobrazujú jednoduché zobrazenie s
viacerými kartami pri používaní s Cognos TM1 Applications.
v Aplikácie, ktoré obsahujú webový hárok, je možné otvori iba pomocou klienta Cognos
TM1 Applications Web.

Procedúra
1. V podokne Návrh aplikácie dvakrát kliknite na názov aplikácie, aby sa zobrazila karta
Návrh aplikácie.
2. Vyberte Klienty, ktoré majú by k dispozícii.
3. Vyberte predvoleného klienta na používanie s aplikáciou.
4. Uložte aplikáciu.

Ako alej
Práva užívateov vzahujúce sa na aplikáciu môžete upravi až po overení a nasadení
aplikácie.
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Rozšírené modelovanie
Rozšírené modelovanie umožňuje dizajnérovi aplikácie manuálne pridáva objekty do dizajnu
aplikácie.
Rozšírené modelovanie umožňuje dizajnérovi aplikácie zahrnú položky, ktoré nie sú
automaticky zahrnuté v aplikácii. Návrhérovi aplikácie to môže pomôc porozumie
zobrazeniam aplikácie, dimenziám a hierarchii schvaovania. Niektoré techniky modelovania,
ktoré používajú závislosti, napríklad podmienené pravidlá, nie sú automaticky analyzované a
zistené. V tejto situácii môže dizajnér aplikácie zaisti, že tieto objekty budú zahrnuté do
rozsahu aplikácie, ke je nasadzovaná na distribuovaného klienta. Ke je aplikácia
nasadzovaná, analýza závislosti sa vykoná na objektoch zahrnutých v aplikácii, ale vylúči
objekty v priečinku Manuálne definované závislosti. Kompletný zoznam objektov v
priečinku Zobrazenia, Hierarchia schvaovania a objektov manuálne pridaných do
priečinka Manuálne definované závislosti je skompilovaný a zahrnutý v sekcii v definícii
aplikácie.
Aby boli do aplikácie pridané webové hárky, musí by pre ne povolené rozšírené
modelovanie.
Povolenie rozšíreného modelovania:
Ak chcete pridáva závislosti do adresára manuálne definovaných závislostí, musíte najprv
povoli rozšírené modelovanie.
Procedúra
1. V podokne Návrh aplikácie dvakrát kliknite na názov aplikácie, aby sa zobrazila karta
Návrh aplikácie.
2. V časti Nastavenia vyberte Povoli rozšírené modelovanie.
3. Uložte aplikáciu.
Manuálne pridávanie závislostí:
Závislosti môžete manuálne prida do aplikácie na nasadenie.
Skôr ako začnete
Na karte Návrh aplikácie musíte vybra Povoli rozšírené modelovanie.
Informácie o úlohe
Adresár Manuálne závislosti môžete použi na pridávanie objektov IBM Cognos TM1, ako
napríklad závislosti pravidiel, pomocné úlohy a procesy.
Procedúra
1. V paneli Návrh aplikácie kliknite na adresár Manuálne závislosti.
2. V paneli Objekty TM1 rozviňte adresár obsahujúci závislos, ktorú chcete prida do
svojej aplikácie.
3. Kliknite na závislos, ktorú chcete prida do vašej aplikácie. Pomocou kombinácie
Ctrl+kliknutie môžete vybra viaceré nesusediace závislosti alebo pomocou kombinácie
Shift+kliknutie môžete vybera viaceré susediace závislosti.
4. Závislosti presuňte myšou v aplikácii do adresára Manuálne závislosti.
5. Uložte aplikáciu.
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Ako alej
Teraz môžete overi platnos aplikácie a nasadi ju.

Konfigurácia komentárov v aplikáciách
Modelár môže obmedzi typy súborov a vekosti priložených súborov v aplikáciách.

Procedúra
1. Otvorte kartu Návrh aplikácie.
2. V poli Typy príloh ku komentárom je uvedená štandardná množina povolených typov
súborov. Povolené typy súborov môžete obmedzi. Napríklad, môžete zakáza nahrávanie
spustitených súborov, a to odstránením príslušných typov súborov zo zoznamu
povolených typov súborov. Ak chcete prida nový typ súborov alebo odstráni existujúci
typ súborov, kliknite na trojbodku (...).
3. Ak chcete ovláda množstvo súborov, ktoré je možné odosla na server TM1 Server, do
poa Max. vekos prílohy (kB) zadajte maximálnu vekos súboru, ktorá je povolená
pre túto aplikáciu.
Poznámka: Vekos súboru musí by 500 kB alebo menšia.
Úplné odstránenie vysvetlenia:
Vysvetlenie, ktoré sa má úplne odstráni, môžete identifikova použitím rôznych kritérií.
Vysvetlenie môžete úplne odstráni pre viaceré aplikácie naraz. Na úplné odstránenie
vysvetlenia musíte by administrátor.
Procedúra
1. Na portáli Cognos TM1 Applications kliknite na výberové okno aplikácií, v prípade
ktorých chcete odstráni vysvetlenie. Ak vyberiete viacero aplikácií, jediným dostupným
kritériom bude dátum "Vytvorené pred". V poli sú k dispozícii iba aktuálni užívatelia. Ak
chcete úplne odstráni vysvetlenie, ktoré vytvorili neaktuálni užívatelia, použite filter
založený na údaji Vytvoril alebo filter založený na uzle.
.
2. Kliknite na ikonu Údržba vysvetlenia
3. Zadajte vysvetlenie, ktoré sa má odstráni, použitím výberov Vytvorené pred, Pre uzol a
Vytvoril. Môžete sa tiež rozhodnú odstráni komentáre a prílohy alebo iba prílohy. Uzly
a užívatelia pre túto aplikáciu sú k dispozícii v rozbaovacej ponuke.
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Obrázok 5. Údržba vysvetlenia

Pridanie viac ako jedného kritéria sa spracuje ako operácie pridania. V príklade na
obrázku sa úplne odstráni iba vysvetlenie, ktoré bolo vytvorené pred dátumom 18. 2. 2014
a bolo v uzle Európa a bolo vytvorené administrátorom.
4. Po identifikovaní správneho vysvetlenia kliknite na OK.
Poznámka: Vysvetlenie sa nedá úplne odstráni použitím rozhrania príkazového riadka.

E-mailové oznámenia v systéme Cognos TM1
E-mailové oznámenia môžete prida do aplikácií prostredníctvom služby Human Task and
Annotation Services alebo štandardnej služby posielania e-mailov.
Pracovným tokom riadené oznámenia sú k dispozícii len pre servery IBM Cognos TM1 ,
autentifikované cez CAM s použitím autentifikácie Mode 5.
Oznámenia môže spracováva služba Human Task and Annotation Services z platformy
Cognos, alebo môžete oznámenia nakonfigurova tak, aby sa používala iba vaša štandardná
služba posielania e-mailov. Služba Human Task and Annotation Services sa inštaluje bu v
rámci inštalácie produktu Cognos Business Intelligence (BI) Server, ktorý majú zákazníci BI
verzie 10, alebo v rámci inštalácie produktu Cognos BI Runtime, ktorý môžu získa zákazníci
Cognos TM1, ktorí nemajú licenciu na produkt Cognos BI. Služby platformy musia ma
verziu aspoň 10.1.1 alebo novšiu.
Ak ste zákazníkom Cognos TM1 a nainštalujete si Cognos BI Runtime pre podporu oznámení
v pracovnom toku, musíte poskytnú podporovanú inštanciu RDBMS, ako napríklad DB2,
SQL Server alebo Oracle, ktorá sa bude používa ako Content Store. Alebo pre testovacie
alebo predvádzacie prostredie môžete použi Cognos Content Store založený na technológii
Apache Derby. Tento produkt sa však nedodáva s Cognos BI Runtime, ku ktorému majú
prístup zákazníci Cognos TM1 a nemal by sa používa pre produkčné systémy.
Používanie štandardného systému doručovania pošty (oznámenia DLS):
Pre akcie pracovných tokov Cognos TM1 Applications môžete používa štandardný systém
doručovania pošty.
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Procedúra
V IBM Cognos Configuration kliknite na Aplikačný server TM1 a zadajte DLS do poa
Poskytovate oznámení.
Konfigurácia služby Human Task and Annotation Services:
Server Cognos TM1 Applications môžete nakonfigurova tak, aby prostredníctvom služby
Human Task and Annotation Services oznamoval užívateom vykonané akcie. Služba
manuálnych úloh vytvára a spravuje manuálne úlohy používané v aplikáciách IBM® Cognos®
Event Studio a IBM Cognos Workspace. Manuálna úloha predstavuje bu upozornenie na
informácie, alebo na akciu, ktorú musí vykona nejaká osoba, napríklad žiados o schválenie
zostavy.
Skôr ako začnete
Vo svojom systéme musíte ma nasledujúci softvér:
v Server Cognos BI Server alebo Cognos BI Runtime s nakonfigurovanou službou Human
Task and Annotation Services. Bližšie informácie nájdete v publikáciách IBM Cognos
Business Intelligence Administration and Security Guide a IBM Cognos Business
Intelligence Installation Guide.
v Nainštalovaný Cognos TM1 Application Server a nakonfigurovaný na spoluprácu so
servermi Cognos TM1 autentifikovanými cez Cognos Access Management (CAM).
v Na serveri Cognos BI musia by nainštalované a správne nakonfigurované príslušné
komponenty brány TM1 Applications . Napríklad, súbor planning.html v adresári
inštalačné_umiestnenie_softvéru_BI\webcontent musíte upravi tak, aby sa odkazoval
na umiestnenie softvéru Cognos TM1 Application Server, napríkladhttp://
názov_počítača.com:9510).
v Aplikácia Cognos TM1 nasadená z prostredia aplikácie Cognos TM1 Performance
Modeler, ku ktorej sú priradené príslušné oprávnenia.
Procedúra
1. Uistite sa, že je inštancia Cognos TM1 produktu Cognos Configuration nastavená tak, aby
ukazovala na platný server Cognos BI.
2. Ak chcete v Cognos Connection dostáva e-mailom oznámenia pracovných tokov okrem
oznámení, ktoré sa odosielajú do schránky prijatých správ užívatea, nezabudnite poštový
server nakonfigurova v inštancii Cognos BI produktu Cognos Configuration.
3. Upravte položku <notifications emailProvider tag> v súbore pmpsvc_config.xml pre
aplikačný server Cognos TM1 :
<service>
<notifications emailProvider="HTS"/>
</service>

4.

Reštartujte službu Cognos TM1 Application Server.

Zmena oznámení:
Nastavenia e-mailových oznámení môžete zmeni na portáli IBM Cognos TM1 Applications.
Procedúra
1. V portáli IBM Cognos TM1 Applications, napríklad na adrese http://
názov_servera:9510/pmpsvc, kliknite na pole výberu aplikácie a potom kliknite na
.
ikonu Nastavi vlastnosti
2. Kliknite na kartu oznámenia.
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Na stránke Oznámenia sú uvedené akcie a aktuálne hodnoty pre každý typ oznámenia.
3. Ak chcete povoli alebo zakáza oznámenia vzahujúce sa na konkrétne akcie, zadajte
bu True alebo False do stĺpca Povoli oznámenie.
4. Ak chcete zmeni príjemcov oznámení alebo obsah oznámení, kliknite na príslušný riadok
v stĺpci Rozšírené nastavenia oznámení:
5. Zmeni môžete príjemcov, môžete vytvori rôzny text pre predmet a telo oznámenia a
môžete v obsahu oznámenia používa prednastavené parametre.
6. Ak chcete, aby sa prejavili zmeny nastavení oznámení, aplikáciu znovu nasate.
Poznámka:
Zdroje autentifikácie, ako napríklad Active Directory alebo LDAP, môžu ma pole s
e-mailovou adresou zaplnené automaticky. Je tiež možné použi zdroj autentifikácie,
akým je napríklad NTLM, ktorý nemá žiadne natívne pole pre e-mail, a prida emailovú
adresu z preferencií užívatea v produkte Cognos Connection.
Užívatelia bez e-mailových adries budú dostáva oznámenia cez schránku prijatých správ.
Zmena jazyka oznámení:
Jazyk, ktorý sa používa v oznámeniach, môžete zmeni tak, že identifikujete jazyk a
preložený text na stránke vlastností aplikácií.
Procedúra
1. Na stránke Cognos TM1 Applications vyberte aplikáciu, ktorá sa má používa.
2. Kliknite na ikonu Vlastnosti.
3. Kliknite na akciu pracovného toku, ktorú chcete použi. K dispozícii sú iba tie akcie,
ktoré môžu používa oznámenia.
4. Na karte Oznámenia môžete zmeni nastavenie jazyka a predmet a text oznámenia, aby sa
v oznámení používal preložený text.
Dôležité: Nehaňte ani nepresúvajte značky metaúdajov, ako sú <Current Owner> alebo
<Application Link>. Tieto značky neprekladajte.
Čítanie oznámení:
Oznámenia môžete nájs v schránke prijatých správ, ktorú môžete otvori v aplikácii Cognos
Connection a na portáli Cognos TM1 Applications.
Procedúra
v V paneli nástrojov portálu Cognos TM1 Applications kliknite na ikonu Moja schránka
v V produkte Cognos Connection sa schránka prijatých správ nachádza v rozbaovacej
ponuke Moje voby oblasti.

Správa užívateských oprávnení pre widgety
Widgety v aplikácie môžu by trvalo uzamknuté v aplikácii Cognos TM1 Performance
Modeler, aby ich neadministrátorskí užívatelia nemohli odomknú v aplikácii IBM Cognos
Insight.
V aplikácii Cognos Insight môže ubovoný užívate odomknú widgety pomocou
kontextových ponúk. Po uzamknutí widgetov ich užívatelia aplikácie Cognos Insight nebudú
môc odomknú. Po nastavení tejto vlastnosti na hodnotu true budú príslušné akcie v
kontextových ponukách pracovného priestoru a widgetu zakázané, ke aplikáciu otvorí
neadministrátorský užívate v aplikácii Cognos Insight.
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Správa oprávnení na uzamknutie widgetov:
Môžete zakáza odomknutie widgetov v aplikácii IBM Cognos Insight neadministrátorskými
užívatemi.
Informácie o úlohe
V aplikácii TM1 Performance Modeler môžete nastavi možnos Uzamknú všetky widgety,
čím zabránite v ich odomknutiu neoprávnenými užívatemi.
Procedúra
1. Otvorte panel Návrh aplikácie v aplikácii TM1 Performance Modeler a dvakrát kliknite na
názov aplikácie, čím zobrazíte kartu Návrh aplikácie.
2. Vyberte možnos Uzamknú všetky widgety a uložte aplikáciu.
3. Nasate aplikáciu.

Správa možností distribúcie údajov v konsolidovaných bunkách
Táto funkcia umožňuje užívateom zada do bunky konsolidáciu odvodenú na základe
pravidla a otvori dialógové okno distribúcie údajov umožňujúce distribuova údajové
hodnoty a urči typ distribúcie údajov.
Možnosti Proporčné rozdelenie, Rovnomerné rozdelenie a Rozdelenie opakovaním
položiek najnižšej úrovne sú k dispozícii v dialógovom okne Rozdelenie údajov v aplikácii
IBM Cognos Insight. Tieto možnosti môžete povoli v aplikácii IBM Cognos TM1
Performance Modeler.
Správa možností distribúcie údajov:
Vykonaním týchto krokov môžete aktivova možnosti distribúcie údajov v konsolidovaných
bunkách.
Procedúra
1. Otvorte panel Návrh aplikácie v aplikácii Cognos TM1 Performance Modeler a dvakrát
kliknite na názov aplikácie, čím zobrazíte kartu Návrh aplikácie.
2. Vyberte nastavenie Pravidlo distribúcie v odvodených konsolidovaných bunkách a uložte
aplikáciu.
3. Nasate aplikáciu.

Konfigurácia vlastností vlastníctva
Ak sa užívatelia pokúsia prevzia vlastníctvo uzla, ktorý vlastní iný užívate, systém
vygeneruje varovanie a ponúkne možnos akciu zruši alebo môže zamedzi prebratiu
vlastníctva. Vlastnosti vlastníctva konfiguruje administrátor.
Administrátor vidí kto je vlastníkom a určí, ktorého vlastníka sa zbaví. Správanie "vyradenia"
môžete riadi v každej aplikácii.
Varovania nakonfigurujete, ke na karte Návrh aplikácie dvakrát kliknete na názov aplikácie
a vyberiete vobu zo zoznamu O zmene vlastníctva. Varovania nakonfigurujete aj
nastavením vlastnosti Správanie pri zmene vlastníctva.
Voby sú nasledovné:
Nikdy nevarova
Užívatelia si môžu navzájom vone prebera vlastníctvo a nevygenerujú sa žiadne
varovania.
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Varova aktívneho užívatea
Varovanie sa zobrazí, ak má aktuálny vlastník otvorený uzol v klientovi, ale
pokračovanie v zmene vlastníctva ("vyradenie") umožní len vtedy, ak bude
varovanie ignorované.
Zabráni zmene vlastníctva aktívneho užívatea
Varovanie sa zobrazí, ak má aktuálny vlastník otvorený uzol v klientovi a zablokuje
sa zmena vlastníctva. Neumožní, aby došlo k "vyradeniu" vlastníka.
Vždy varova
Zobrazi varovanie, ak už uzol, pre ktorý sa užívate pokúša prevzia vlastníctvo,
vlastní iný užívate, bez ohadu na to, či je aktuálny vlastník v systéme alebo nie.
Umožní vykonanie zmeny vlastníctva, ak bude užívate pokračova.
Vždy zabráni zmene vlastníctva
Zobrazi varovanie, ak už uzol, pre ktorý sa užívate pokúša prevzia vlastníctvo,
vlastní iný užívate, bez ohadu na to, či je aktuálny vlastník v systéme alebo nie.
Nikdy neumožní pokračova v zmene vlastníctva. V tejto situácií musí aktuálny
vlastník uvoni svoje vlastníctvo, a až potom sa môže iný užívate pokúsi
vlastníctvo prebra.
Tieto nastavenia sú dostupné bez ohadu na to, či ich klient používa. Ke sú užívatelia
vlastníkmi, administrátor môže na stránke pracovného toku kliknú na ikonu Uvoni
a zobrazí sa mu okno, v ktorom budú uvedení všetci aktuálni vlastníci uzlov.
vlastníctvo
Administrátor môže potom vybra, ktorého užívatea zbaví vlastníctva.

Overenie a nasadenie aplikácie
Proces overenia má potvrdi, že sú splnené všetky podmienky vyžadované na nasadenia
aplikácie.
Aplikáciu je možné používa až po vykonaní jej overenia a nasadenia. Tento proces potvrdí
splnenie nasledujúcich podmienok:
v Pre hierarchiu schvaovania sa používa správna štruktúra.
v Všetky objekty uvedené v definícii aplikácie sú k dispozícii na serveri IBM Cognos TM1.
v Pre aplikáciu sa používa správny klient.
v V prípade typov aplikácií Schválenie a Zodpovednos adresár Hierarchia schvaovania
obsahuje dimenziu, ktorá obsahuje hierarchiu schvaovania.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu v paneli Návrh aplikácie a kliknite na ikonu
Overi aplikáciu

. Ak overovanie nie je úspešné, zobrazí sa chybová správa uvádzajúca zmeny, ktoré sa
musia vykona v aplikácii.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu a potom na ikonu Nasadi aplikáciu

.
3. Kliknite na tlačidlo OK.
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Ako alej
Pred tým, ako bude aplikácia k dispozícii na použitie, musíte nakonfigurova skupiny
užívateov a oprávnenia pre aplikácie Schvaovanie a Povinnosti.

Spravovanie oprávnení pre aplikáciu
Po nasadení aplikácie IBM Cognos TM1 musíte definova oprávnenia pre všetky skupiny
užívateov, pre ktoré chcete poskytnú prístup k tejto aplikácii.
Pre aplikáciu s hierarchiou schvaovania má každý uzol vo vašej hierarchia schvaovania
priradené oprávnenia k skupine užívateov, ktorá existuje na serveri, ktorý hostí vašu
aplikáciu. Oprávnenia, ktoré priradíte, určujú akcie, ktoré môžu vykonáva členovia týchto
skupín užívateov.
Pre aplikácie bez hierarchie schvaovania môžete priradi skupinu, aby mali úplný prístup k
aplikácii. Centrálne aplikácie môžu by navrhnuté, aby bu povoovali užívateom prevzia
vlastníctvo alebo len upravova uzly.

Priradenie oprávnení pre schvaovatea
V typickej aplikácii má schvaovate priradené prístupové práva bu na Kontrolu alebo
Odosielanie na konsolidačnom uzle v hierarchii schvaovania. Ako dizajnér aplikácie zvážte
nasledujúce doplnkové otázky:
v Má schvaovate vidie všetky úrovne nasledujúce za určenou konsolidáciou?
Ak áno, môžete urči koko úrovní hierarchie užívate uvidí pomocou volieb Hĺbka
kontroly a Hĺbka zobrazenia v okne Prida oprávnenia.
v Má schvaovate upravova listové uzly alebo ich len odosla alebo odmietnu?
Ak áno, môžete povoli schvaovateovi upravova listové uzly povolením voby Povoli
schvaovateovi úpravu v okne Oprávnenia.
Ke priradíte oprávnenia pre konsolidovaný uzol, tieto oprávnenia sa použijú na všetky uzly
nasledovníkov tohto konsolidovaného uzla. Uzly nasledovníkov zahŕňajú konsolidované a
listové uzly pod konsolidovaným uzlom. Kaskádovanie priraovania oprávnení má
nasledujúce správanie, ktoré závisí od toho, ktoré prístupové právo použijete na pôvodný
konsolidovaný uzol:
v Oprávnenia Zobrazi, ktoré sú priradené na konsolidovanom uzle, sú tiež priradené
všetkým uzlom nasledovníkov.
v Oprávnenia Kontrolova, priradené na konsolidovanom uzle, nastavia oprávnenie
Zobrazi na konsolidáciu a oprávnenia Odosla na všetkých nasledovníkov.
v Oprávnenia Odosla priradené na konsolidovanom uzle nastavia oprávnenia Odosla na
túto konsolidáciu a oprávnenia Odosla na všetkých nasledovníkov.
Voba Povoli posudzovateovi úpravy a voby Hĺbka kontroly a Hĺbka zobrazenia v
okne Prida oprávnenia nahradia kaskádovanie oprávnení Kontrolova a Odosla na
konsolidovanom uzle:
v Ke nie je začiarknuté políčko Povoli posudzovateovi úpravy, aplikácia priradí
prístupové práva Zobrazi, len ke tam, kde existujú oprávnenia Odosla alebo Upravi.
v Ke nastavíte číslo (n) pre voby Hĺbka kontroly a Hĺbka zobrazenia, aplikácia zobrazí
len n úrovní od pôvodného uzla. Tieto voby môžete použi na zamedzenie uzlov nižšej
úrovne pred zobrazovaním pre manažérov vyššej úrovne, ktorí sa musia sústredi na vyššie
úrovne konsolidácie.
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Priradenie oprávnení pre neschvaovatea
Ak chcete poskytnú neschvaujúcemu užívateovi alebo prispievateovi možnos vykonáva
úpravy na viacerých uzloch, musíte konsolidovanému uzlu priradi aspoň oprávnenia
Zobrazi. Toto minimálne priradenie oprávnení urobí konsolidovaný uzol východiskovým
bodom, z ktorého môže užívate pristupova, upravova a odosiela všetky uzly
nasledovníkov, na ktoré má oprávnenia. Užívatelia musia prevzia vlastníctvo na
konsolidovaný uzol, aby mohli používa schopnos upravovania na viacerých uzloch pre
získanie prístupu ku všetkým súvisiacim listovým uzlom. Ako dizajnér aplikácie musíte
zváži nasledujúce dodatočné otázky:
1. Potrebuje neschvaovate možnos aktualizova viac než jeden uzol súčasne s funkciou
Multi-Node Edit?
Ak áno, posúte otázku 2.
Ak nie, môžete bu priradi oprávnenia Upravi alebo Odosla na jednotlivé listové
uzly pre neschvaovatea.
2. Potrebuje neschvaujúci užívate oprávnenia Odosla na všetky uzly vykazujúce na
rodičovský konsolidovaný uzol?
Ak áno, posúte otázku 3.
Ak nie, prirate oprávnenia Odosla určeným dcérskym uzlom.
Poznámka: Ke priradíte oprávnenie Odosla listovému uzlu, podkladová bezpečnostná
kocka TM1 tiež povolí prístup s oprávnením na zápis pre konsolidovaného rodiča
listového uzla. Toto zabezpečí, že hodnoty môžu by rozšírené z konsolidovaného rodiča
na listové uzly, pre ktoré má užívate oprávnenia Odosla.
3. Je neschvaujúci užívate zodpovedný za odosielanie konsolidovaného uzla?
Ak áno, prirate oprávnenia Odosla neschvaovateovi na konsolidačnom uzle.
Ak nie, posúte otázku 4.
4. Je iný užívate zodpovedný za odosielanie konsolidovaného uzla?
Ak áno, prirate oprávnenia Kontrolova neschvaovateovi na konsolidačnom uzle.

Správa skupín užívateov a práv pre aplikáciu s hierarchiou
schvaovania
Po nasadení aplikácie IBM Cognos TM1 môžete hierarchii schvaovania priradi skupiny
užívateov a prístupové práva.

Informácie o úlohe
Pre aplikácie typu Schválenie a Zodpovednos môžete definova skupiny užívateov a
prístupové práva pre každý uzol v hierarchii schvaovania. Oprávnenia, ktoré priradíte, určujú
akcie, ktoré môžu vykonáva členovia týchto skupín užívateov.
Skupiny užívateov musia existova na serveri IBM Cognos TM1, ktorý je hostiteom vašej
aplikácie. Ak resetujete aplikáciu, zmeny údajov sa nezrušia.

Procedúra
1. Dvakrát kliknite na objekt Práva v podokne Návrh aplikácie.
Tip: Môžete tiež kliknú na Konfigurova práva na karte Návrh aplikácie.
2. V podokne Prida práva kliknite na uzol v hierarchii v stĺpci Vybra uzol.
3. Vyberte skupinu užívateov zo stĺpca Vybra skupinu.
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4. Vyberte nastavenia pre Právo, Hĺbka revízie a Hĺbka zobrazenia v stĺpci Definova
bezpečnos. V prípade každej definovanej množiny práv kliknite na Prida.
5. Opakujte kroky 3 a 4 pre každú skupinu užívateov vyžadovanú pre aplikáciu. Skupina
užívateov môže ma viac než jedno užívateské právo.
6. V okne Práva kliknite na Použi.

Správa skupiny užívateov pre aplikáciu centrálneho typu
Po nasadení aplikácie centrálneho typu môžete priradi aplikácii skupiny užívateov.

Informácie o úlohe
Pre typ aplikácie Centrálna môžete definova skupinu užívateov a urči, či môže táto
skupina užívateov prevzia vlastníctvo uzla alebo uzol iba upravova.

Procedúra
1. Dvakrát kliknite na objekt Práva v podokne Návrh modelu.
Tip: Môžete tiež kliknú na Konfigurova práva na karte Návrh aplikácie.
2. V stĺpci Vybra skupinu vyberte skupinu užívateov.
3. Ak chcete užívateovi povoli prevzatie vlastníctva, vyberte Vlastni v poli Definova
bezpečnos. Ak chcete zabráni užívateovi v prevzatí vlastníctva, vyberte Upravi. V
oboch prípadoch môže užívate zapisova do buniek, ke im bezpečnos modelu udelí
prístupové právo bez možnosti prevzatia vlastníctva. Ke ale máte práva na úpravy,
tlačidlo Prevzia vlastníctvo bude vždy nedostupné. Ke máte práva Vlastni, tlačidlo
Prevzia vlastníctvo bude aktívne pre užívatea patriaceho do skupiny, ktorá má
priradené práva Vlastni.

Správa aplikácií Cognos TM1 v portáli
Aby ste mohli pracova s nasadenou aplikáciou IBM Cognos TM1 Performance Modeler,
musíte aktivova túto aplikáciu v portáli.
Všetky aplikácie vidia administrátori v portáli aplikácií. Aplikácia musí by pred použitím
aktivovaná. Po aktivácii je aplikácia dostupná pre použitie. Aplikáciu a vlastnosti možno tiež
upravova.

Aktivovanie aplikácie v portáli
Aplikácia IBM Cognos TM1 Performance Modeler musí by aktivovaná predtým než ju
užívatelia budú môc používa z portálu Applications.

Procedúra
1. Otvorte portál. Aplikácie sú uvedené v stĺpci Názov.
2. Pre aktivovanie aplikácie, pod stĺpcom Akcie kliknite na ikonu Aktivova aplikáciu
.

Exportovanie aplikácie z portálu
Aplikáciu IBM Cognos TM1 Performance Modeler môžete exportova pre použitie ako
šablóny pre novú aplikáciu alebo ako zálohy pre existujúcu aplikáciu.
Aplikácia by mala by exportovaná len na server, ktorý nemá túto aplikáciu alebo používa inú
dimenziu pre hierarchiu schvaovania exportovanej aplikácie. Vytvorí sa archív a obsahuje
súbory XML, ktoré popisujú štruktúru a zabezpečenie vašej aplikácie.
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Procedúra
1. Otvorte portál Cognos Applications.
pod stĺpcom Akcie.
2. Kliknite na ikonu Exportova aplikáciu
3. Kliknite na Uloži súbor pre stiahnutie súboru do vášho počítača.

Importovanie exportovanej aplikácie do portálu
Exportovanú aplikáciu môžete naimportova spä do portálu IBM Cognos TM1 Applications
a použi ju ako základ pre novú aplikáciu.

Procedúra
1. Otvorte portál Cognos TM1 Applications.
2. Kliknite na ikonu Importova aplikáciu

.
3. Vyberte server, na ktorý chcete importova aplikáciu.
4. Kliknite na položku Vybra súbor.
5. Vyhadajte súbor aplikácie (ZIP) a potom kliknite na tlačidlo Otvori.
6. Ak chcete s aplikáciou naimportova nastavenia bezpečnosti, vyberte vobu Importova
zabezpečenie aplikácie.
7. Ak chcete s aplikáciou naimportova komentár, vyberte vobu Obnovi komentár
aplikácie.
8. Kliknite na Importova.

Resetovanie aplikácie v portáli
Po nasadení aplikácie do portálu IBM Cognos TM1 Applications môžete resetova všetky
uzly v hierarchii schvaovania do ich pôvodného stavu.
Resetovanie aplikácie zruší všetok postup vykonaný v procese plánovania, takže môžete
znova zača plánovací proces. Odstráni aj izolované priestory. Resetovanie aplikácie
neresetuje alebo nezruší žiadne zmeny údajov.

Procedúra
1. Otvorte portál Applications.
2. Začiarknite políčko veda názvu vašej aplikácie.
3. Kliknite na tlačidlo Resetova aplikáciu .
4. Kliknite na tlačidlo OK pre potvrdenie resetovania.

Nastavenie vlastností pracovného toku, prekladu a textu v
portáli Applications Portal
Vlastnosti môžete nastavi v portáli IBM Cognos TM1 Applications.

Procedúra
1. Otvorte portál Applications.
2. Ak chcete otvori okno Nastavi vlastnosti, kliknite na tlačidlo Nastavi vlastnosti
3. Nastavte vlastnosti týmto spôsobom:
Nastavenie pracovného toku: Rýchlos obnovovania stránky pracovného toku
Interval v minútach, v akom sa obnovuje stránka pracovného toku.
Text aplikácie: Jazyk
Jazyk, v ktorom beží vaša aplikácia.
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Vyberte z ponuky ubovoný z dostupných jazykov.
Text aplikácie: Názov
Názov vašej aplikácie. Toto je názov, ktorý identifikuje aplikáciu v portáli
Applications a v iných lokalitách.
Pre názvy aplikácií je limit 200 znakov.
Text aplikácie: Pomoc
Táto vlastnos nastavuje text pokynov pre užívatea, ktorý sa objaví, ke
užívatelia pristupujú k aplikácii cez portál Applications.
Zadajte text, ktorý bude inštruova užívateov o používaní vašej aplikácie.
Zobrazenia: Názov
Táto vlastnos nastavuje názov, ktorý sa zobrazuje na karte Zobrazenie v
klientovi Applications.
Text zobrazenia: Pomoc
Táto vlastnos nastavuje text, ktorý sa objaví, ke užívate klikne na tlačidlo
Pomoc, ke pracuje so zobrazením v klientovi Applications.
Zadajte pokyny alebo informácie, ktoré pomôžu užívateom pri zadávaní údajov
v zobrazení.
4. Kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie konfiguračných volieb Cognos TM1 Applications
Môžete nakonfigurova voby, ktoré určujú, ktorý server hostí vaše aplikácie a ktorí klienti
môžu by spustení voči vašim aplikáciám.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Spravova aplikáciu
v portáli IBM Cognos TM1 Applications.
2. Ak chcete prida nový server, ktorý hostí alšie aplikácie, kliknite na položku Prida v
časti Názvy serverov.
a. Zadajte názov hostitea administrátora pre nový server.
b. Vyberte názov servera zo zoznamu dostupných serverov. Ak je zoznam Názov
servera prázdny, kliknite na tlačidlo Obnovi.
c. Kliknite na tlačidlo OK.
Ak chcete zakáza tento server, môžete tiež vybra Zakáza.
3. Ak chcete upravi alebo odstráni server, vyberte server a kliknite na Upravi alebo
Odstráni.
4. Ak chcete prida novú klientsku aplikáciu, kliknite na Prida v časti Klienti.
a. Zadajte jedinečný ID pre klienta.
b. Vyberte Typ klienta. Klient sa môže otvori bu v aktuálnom okne, v novom okne
alebo môže by poskytnutý na otvorenie v novej aplikácii.
c. Uvete adresu URL (Universal Resource Locator) nového klienta.
d. Vyberte Jazyk, ktorý sa použije ako predvolený. Nastavenie jazyka definuje, ktoré
reazce miestneho nastavenia sa použijú pre klienta. Názov klienta sa zobrazí v
kontextovej ponuke na stránke pracovného toku a bude preložený poda nastavenia
jazyka pre obsah.
e. Zadajte Názov pre klienta.
5. Ak chcete upravi alebo odstráni existujúceho klienta, vyberte klienta zo zoznamu
Klienti a kliknite na Upravi alebo Odstráni.
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Nastavenie možností údržby servera Cognos TM1 Applications
Môžete nakonfigurova možnosti údržby servera, ako napríklad vlastné nastavenia pri
chybách a opravy aplikácií, ktoré zostanú v stave vykonávania úlohy.
Môžete definova niekoko kódov chýb a priradi ich k textovým reazcom v rozličných
jazykoch. Taktiež môžete definova chybový stav, pri ktorom sa okamžite zastaví
vykonávanie pracovného toku.
Ak nastane výnimočná situácia pri vykonávaní úlohy údržby aplikácie, aplikácia sa môže
zaseknú v stave vykonávania úlohy. Toto sa môže sta vtedy, ke sa neočakávane ukončí
niektorý z procesov služby TM1 Server or TM1 Applications. Tento problém môžete vyrieši
výberom možnosti Zruši príznak "Spustené úlohy" pre vybratý server.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Spravova aplikáciu
2. Kliknite na položku Údržba.
3. Vyberte server.

v portáli IBM Cognos TM1 Applications.

4. Ak chcete definova kód chyby, kliknite na položku Upravi volitené nastavenia chýb
pre vybratý server a potom vyberte a upravte kód chyby.
Napríklad, v prípade kódu chyby s názvom CheckPrices je CheckPrices kód, ktorý sa
používa s parametrom pErrorCode vo volitenom procese. Reazce, ktoré vidíte pre
angličtinu a francúzštinu, môžete identifikova poda ich systémového miestneho
nastavenia. Aby sa zobrazili správne reazce, server Cognos TM1 musí by správne
nakonfigurovaný s podporou popisov, aby sa príslušné jazyky (en, en-GB, en-US, fr,
fr-FR, at.) prepojili s príslušnými popismi na serveri Cognos TM1.
5. Problém s vykonávaním úlohy môžete vyrieši kliknutím na možnos Zruši príznak
"Spustené úlohy" pre vybratý server.
Táto možnos aktualizuje atribút IsRunningMaintenance v dimenzii }tp_applications.
Nastaví jeho hodnotu na N. Taktiež zmení hodnotu globálneho atribútu
ApplicationMaintenanceRunning v dimenzii }tp_config na serveri TM1 na N.

Riadenie úloh v TM1 Applications
Môžete monitorova nasadzovanie, úvodné ukladanie oprávnení a importovanie aplikácie, čo
môže zabra dlhý čas v portáli TM1 Applications a spracova tieto úlohy na pozadí.
Táto funkcia tiež bráni administrátorom spúša niektorú z týchto akcií, ak už je spustená pre
nejakú aplikácia, zostavenú z rovnakého podkladového servera TM1. Každý, kto sa pokúsi
pripoji k aplikácii, pokia toto spracovanie nie je dokončené, je blokovaný a aplikácia
zobrazuje ikonu zaneprázdnenosti. Počas tohto druhu spracovania nie sú dostupné ani ostatné
ikony aktivít. Čas čakania a maximálny počet vlákien možno nakonfigurova pomocou
parametrov deployment MaxThreads a deployment MaxWaitTime v súbore
pmpsvc_config.xml.

Procedúra
1. V portáli TM1 Applications kliknite na ikonu Spravova úlohy
. Zobrazí sa okno
Spravova úlohy so všetkými úlohami, ktoré sú momentálne spracúvané.
2. Kliknite na ikonu Obnovi
bežiace úlohy.

, aby ste zabezpečili, že sa zobrazia všetky aktuálne
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3. Ak chcete zníži počet zobrazených úloh, kliknite na ikonu Filter
. Kliknite na ikonu
Definova filter, aby ste identifikovali kritériá, ktoré sa majú použi, ke redukujete
zobrazenie.
Použite roletovú ponuku na každé pole, aby ste identifikovali druh úlohy, ktorý chcete
vidie.
4. Ak chcete prida alšiu skupinu kritérií, použite znamienko plus

.

5. Ak niektorá úloha momentálne beží, môžete ju vybra a použi ikonu Vymaza
na vymazanie tejto úlohy.

Konfigurácia procesu TurboIntegrator na vykonanie v akcii pracovného
toku
Vykonanie procesu TurboIntegrator môžete nakonfigurova z akcie pracovného toku servera
Cognos TM1 Application.

Procedúra
1. Vytvorte vlastný proces TurboIntegrator, ktorý chcete vykona. Bližšie informácie nájdete
v časti “Aspekty vytvárania procesu TurboIntegrator, ktorý môže by spustený z akcie
pracovného toku” na strane 105.
2. Určite chybové správy, ktoré sa vrátia užívateovi. V portáli TM1 Applications kliknite na
a kliknite na Údržba. V portáli Cognos TM1 Application môžete
ikonu Spravova
zadefinova čísla chybových správ a priradi k nim textové reazce pre špecifické
užívateské miestne nastavenia. Môžete tiež zadefinova chybový stav, ktorý okamžite
zastaví vykonávanie pracovného toku.
Napríklad, pre chybový kód s názvom CheckPrices CheckPrices je kód použitý pre
parameter pErrorCode vo vlastnom procese. Reazce, ktoré vidíte pre angličtinu a
francúzštinu, môžete identifikova poda ich systémového miestneho nastavenia. Pre
zobrazenie správnych reazcov musí by server Cognos TM1 správne nakonfigurovaný s
podporou záhlavia tak, že relevantné kultúry (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR, at.) sú
prepojené s relevantnými záhlaviami v serveri Cognos TM1.
3. Ak chcete nastavi vlastnú akciu, otvorte aplikáciu v karte Návrh aplikácie z Cognos
TM1 Performance Modeler.
4. Vyberte aplikáciu a v paneli zobrazte kartu Vlastnosti.
5. Kliknite na tri bodky (...) na označení Vlastné procesy pre zobrazenie okna. Môžete
nastavi názvy preprocesu a postprocesu a či je proces povolený. Pozrite si nasledujúci
príklad:
Povolený

Preproces

Povolený

Odovzda

Áno

Overenie ostatných Nie
príjmov

Odmietnu

Nie

Overenie ostatných Nie
príjmov

Pripomienkova

Nie

Overenie ostatných Nie
príjmov

Postproces

V tomto príklade je proces Overenie ostatných príjmov nakonfigurovaný na spustenie
ako proces akcie pred pracovným tokom v udalosti odoslania, odmietnutia alebo
pripomienkovania. Je však povolený len pre akciu pracovného procesu odoslania.
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Rovnakú akciu môžete nakonfigurova pre akcie pred a po pracovnom toku. Avšak v
každom prípade môžete na spustenie nakonfigurova len jeden proces. Napríklad
nemôžete pomenova tri procesy na spustenie ako akcie postprocesov pre operáciu
odoslania. Povolený je len jeden proces.
Aplikácia musí by nasadená pre tieto nastavenia, aby nadobudla účinok.
Pred nasadením do produkčného systému otestujte vykonávanie vlastného procesu vo
vývojovom prostredí. Ak sa vyskytnú nejaké problémy s vykonávaním vlastného procesu,
použite príznak Povolený na selektívnu izoláciu vlastných procesov na určenie, či akcie
pracovného toku postupujú normálne, ke nie je spustený vlastný proces.
6. Kliknite na tlačidlo OK.

Aspekty vytvárania procesu TurboIntegrator, ktorý môže by
spustený z akcie pracovného toku
Ke vytvoríte proces TurboIntegrator, ktorý môže by spustený z akcie pracovného toku,
existuje vea aspektov, ktoré musíte vzia do úvahy.
Proces TurboIntegrator môžete vytvori v aplikácii IBM Cognos Performance Modeler.
Kliknite pravým tlačidlom myši v paneli Návrh modelu a vyberte Nový > Proces.
Cognos TM1 Application Server potrebuje kontext akcie pracovného toku, uzol hierarchie
schvaovania, ktorý je použitý a aplikáciu, z ktorej bola akcia pracovného toku vykonaná.
Proces TurboIntegrator musí ma nasledujúce parametre v tomto poradí na karte Rozšírené v
editore procesu.
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Reprezentuje jedinečný identifikátor GUID pre aplikáciu. GUID identifikuje
aplikáciu, ktorá spustila akciu. Z rovnakej kocky môžete nasadi viac než jednu
aplikáciu, takže potrebujete identifikova, presne ktorá aplikácia spustila akciu.
pNodeId
Reprezentuje uzol, z ktorého bola vykonaná akcia pracovného toku. pNodeId je
vždy jedna hodnota; v prípade úpravy viacerých uzlov pNodeId reprezentuje
konsolidovaný uzol, z ktorého bola vykonaná akcia.
pWorkflowAction
Vracia jednu z týchto hodnôt:
Tabuka 7. Hodnoty pWorkflowAction.
Hodnota akcie pWorkflow

Popis

OWN

Prevzia vlastníctvo uzla.

SAVE

Potvrdi údaje pre uzol.

SUBMIT

Odosla uzol.

REJECT

Odmietnu uzol.

ANNOTATE

Pripomienkova uzol.

RELEASE

Vzda sa vlastníctva uzla.

OFFLINE

Uvies uzol hierarchie schvaovania do stavu
offline, ke sa klient Cognos Insight používa v
distribuovanom režime.
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Tabuka 7. Hodnoty pWorkflowAction (pokračovanie).
Hodnota akcie pWorkflow

Popis

ONLINE

Vráti uzol hierarchie schvaovania do stavu
online, ke sa klient Cognos Insight používa v
distribuovanom režime.

Všetky akcie pracovného toku nie sú dostupné vo všetkých typoch aplikácií.
Napríklad akcie Submit a Reject sa nemôžu vyskytnú v aplikácii Responsibility.
Pre akciu Commit nemôžete nastavi proces TurboIntegrator pred pracovným tokom.
Pre návrat špecifických správ užívateovi aplikácie v správnom miestnom nastavení
musí proces zavola špecifický systémom generovaný proces TurboIntegrator, ktorý
generuje volanie ProcessError;:
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

Aktualizujte len polia pErrorCode a pErrorDetails v tomto príkaze
ExecuteProcess(). Neupravujte ostatné polia.
pProcess
Názov aktuálneho procesu.
pErrorCode
Kód, ktorý reprezentuje chybový stav, na ktorý sa upozorňuje užívate o
(OtherRevWarning v tomto príklade). Popisnejší reazec, ktorý sa môže preloži
pre tento kód chyby, sa môže nakonfigurova na portáli Cognos TM1 Applications
Portal. Bližšie informácie nájdete v “Konfigurácia procesu TurboIntegrator na
vykonanie v akcii pracovného toku” na strane 104“Konfigurácia procesu
TurboIntegrator na vykonanie v akcii pracovného toku” na strane 104.
pErrorDetails
Môže to by ubovoný reazec, ktorý vracia doplnkové informácie, ktoré chcete
vráti užívateovi, ke vykoná akciu pracovného toku. V tomto prípade bola použitá
premenná vErrorDetails, ale môže sa tiež použi špecifický textový reazec. Túto
hodnotu nie je možné preloži. Vlastný proces musí zobrazova ProcessError;
príkaz, aby Cognos TM1 Application Server prezentoval užívateovi chybu alebo
varovanie. Akcie, ktoré spôsobujú, že vlastný proces vráti varovanie alebo chybu, sú
tiež zaprotokolované v kocke }tp_process_errors. Túto kocku udržiava Cognos TM1
Application Server a nie je upravovaná.

Automatizovanie úloh s použitím pomocného programu Cognos TM1
Application Maintenance
Pomocný program Cognos TM1 Application Maintenance je pomocný program príkazového
riadku, ktorý pomáha administrátorom vykonáva akcie, ktoré boli predtým možné len na
portáli Cognos TM1.
Pomocný program môžete použi na nasadenie verzie automatizácie, ktorá sa použije na inom
počítači ako má aplikačný server Cognos TM1. Pomocný program môžete spus aj z vnútra
procesu TurboIntegrator ako súčas pomocnej úlohy so širším rozsahom.
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Pomocný program je nainštalovaný ako súčas aplikácie Cognos TM1
vinstall_dir/webapps/pmpsvc/WEB-INF/tools/app_maintenance.bat
Ak si chcete zobrazi zoznam akcií, ktoré je možné automatizova, spolu s povinnými
parametrami, použite argument -h. Pri formátovanej verzii odvete výstup do dočasného
textového súboru, napríklad app_maintenance.bat -h > automate.txt. Súbor pomoci
obsahuje všetky parametre a syntax, ktorá je potrebná pre každú akciu.
Pomocný program dokáže automatizova nasledujúce akcie:
v Aktivova/deaktivova aplikáciu
v Nasadi aplikáciu
v Importova/exportova/obnovi práva
v Prihlási sa prihlásením CAM
v Prihlási sa so šifrovaným heslom
v Prihlási sa so šifrovaným heslom, ktoré bolo vytvorené pomocou TM1crypt.exe
v
v
v
v
v

Protokolova do súboru
Nastavi úroveň protokolovania na ERROR, DEBUG, INFO alebo OFF
Vykona postupnos príkazov z príkazového súboru
Zbali nástroj app_maintenance, aby sa dal nainštalova a spusti na inom počítači
Povoli/zakáza server

v Resetova aplikáciu (nie je zahrnuté vo výpise príznaku -h). Odstránia sa všetky existujúce
izolované priestory pre kocky v aplikácii. Ke použijete Reset na portáli TM1
Applications, budete vyzvaný, aby ste potvrdili, že chcete izolované priestory odstráni.
Nástroj si vyžaduje Java™ Runtime Environment. Nástroj štandardne používa JRE v
zvyčajnom umiestnení inštalácie TM1. Používa premenné prostredia JAVA_HOME alebo
JRE_HOME.
Ak chcete nástroj nasadi na iný počítač, na príslušnom počítači musí by k dispozícii JRE.
Premenná Javahome musí by nastavená, aby ju nástroj dokázal nájs.
Verziu nástroja a všetky povinné spustitené súbory, ktoré potrebuje, môžete nasadi na jedno
miesto. Následne ich môžete ahko importova do iného počítača.
Napríklad na počítači, na ktorom chcete pomocný program spusti môžete vytvori adresár s
názvom D:\AppAutomation\utility. Na pôvodnom počítači použite nasledujúci príkaz, ktorý
zbalí nástroj a jeho povinné objekty: app_maintenance.bat - package
"D:\AppAutomation\utility". Táto akcia vytvorí komprimovaný súbor s názvom
application_maintenance.zip, ktorý môžete presunú na iný počítač, na ktorom chcete
spusti automatizáciu. Komprimovaný súbor obsahuje nástroj a objekty, ktoré potrebuje.
Komprimovaný súbor rozbate na sekundárnom počítači. Presvedčte sa, či je na sekundárnom
počítači k dispozícii Java Runtime Environment a či je identifikované v premennej prostredia
javahome alebo jrehome.
Nasledujúca vzorová syntax sa používa na deaktiváciu aplikácie s názvom StorePlan (syntax
bola zalomená len na účely formátovania. Vo svojich príkazoch tieto riadky nezalamujte):
D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}
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Adresa URL služby je adresa URL, ktorá sa používa na prehadávanie portálu TM1
Applications. Váš prehliadač môže v adrese URL zakódova "{}". Presvedčte sa, či vaše
GUID používa konvenciu, ktorú potrebujete pre váš prehliadač.
Tento príkaz používa autentifikáciu TM1. V produkčnom prostredí nie je dostatočne bezpečné
posiela meno užívatea a heslo ako čitatený text. Pomocný program TM1Crypt použite na
šifrovanie potrebných prihlasovacích údajov administrátora, a potom zašifrovaný súbor hesiel
postúpte do tohto pomocného programu.
GUID môže identifikova parameter aid v prepojení prehliadača, ke aplikáciu otvoríte v
portáli TM1 Applications.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1&aid=7cc2f875281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Použitie nástroja automatizácie ako súčas procesu
TurboIntegrator
Tento pomocný program môžete používa ako súčas procesu TurboIntegrator.
Napríklad predpokladajme, že máte model s nasledujúcou hierarchiou schvaovania:

Obrázok 6. Model pracovného toku Store Plan

V tomto príklade budete chcie prida nový uzol najnižšej úrovne s názvom "Západná
Európa", ktorý prejde do Európy. Môžete vytvori množinu procesov TurboIntegrator a
skombinova ich pomocnej úlohy. Presvedčte sa, či má proces Chore nastavené používanie
režimu Viacnásobné potvrdenie, aby mohol by proces TurboIntegrator potvrdený a
relevantné zámky uvonené pred alším spustením procesu TurboIntegrator. Potom nástroj
automatizácie použite na obnovu a aktualizáciu aplikácie v nočnom dávkovom procese.
Procesy TurboIntegrator vykonávajú nasledujúce akcie:
Deaktivova
Zneprístupní aplikáciu užívateom, kým bude prebieha aktualizácia.
Aktualizova krajinu a región
Aktualizuje dimenziu hierarchie schvaovania tejto aplikácie. Príkaz pridá Západnú
Európu ako uzol pod Európu.
Aktualizova podmnožinu hierarchie schvaovania
Aktualizuje podmnožinu hierarchie schvaovania novými informáciami.
Nasadi aplikáciu Store Plan
Opätovne nasadí aplikáciu. V produkčnom prostredí budú údaje pridané ako prvé.
Obnovi práva pre aplikáciu Store Plan
Aktualizuje práva užívateom s právom kontroly pre uzol Európa. Títo užívatelia
zdedia oprávnenia pre nový uzol.
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Aktivova aplikáciu Store Plan
Aplikáciu užívateom znovu sprístupní po vykonaní týchto zmien.
Uvádzame vzorový kód pre proces deaktivácie:
ExecuteCommand(’D:\AppAutomation\StorePlanDeactivate.bat’, 1);

"1" v príkaze znamená, že príkaz sa dokončí skôr ako sa vykoná alší príkaz.
Ke je pomocná úloha dokončená, môžete ju vykona okamžite alebo naplánova jej
spustenie ako nočný proces.

Zobrazenie toku údajov v Cognos TM1 Performance Modeler
Pomocou voby Zobrazi tok údajov si môžete v Cognos TM1 Performance Modeler pozrie
grafické znázornenie vašej aplikácie.
Tiež môžete vidie grafické znázornenie toku údajov pri kockách, ktoré zobrazujú, ktoré
kocky sú pripojené.
Ak si chcete pozrie grafické zobrazenie vašej aplikácie:
1. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
v Kliknite pravým tlačidlom myši na názov aplikácie.
v Kliknite pravým tlačidlom myši na kocku.
v Kliknite pravým tlačidlom myši na adresár obsahujúci kocky.
v Kliknite pravým tlačidlom myši na koreňový adresár servera, aby ste zahrnuli všetko
na server.
2. Kliknite na Zobrazi tok údajov.
Zobrazí sa diagram kociek a pravidiel aplikácie:
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Obrázok 7. Príklad s kockami a pravidlami

3. V blokovej schéme môžete vykona nasledujúce akcie:
v Vybra alebo zruši výber Prepojení pravidiel, Prepojení procesov, Pravidiel alebo
Poskytovateov údajov, aby ste mohli riadi zobrazovanie takýchto prvkov v aktuálnej
aplikácii.
v Ovláda lupu pomocou + a v Použi Resetova rozloženie, aby sa diagram usporiadal čo možno najlogickejšie.
v Presúva prvky myšou na nové miesta. Alebo ke je v paneli otvorený jeden alebo
viaceré diagramy a objekt, na ktorý ste klikli, je druhom objektu, ktorý môžete prida,
použite vobu Prida diagram toku údajov.
v Dvakrát kliknú na prvky, aby sa ich hodnoty zobrazili v paneli Vlastnosti.
v Dvakrát kliknú na ikony Pravidlo alebo Prepojenie v modeli, aby sa zobrazili okná pre
úpravy prepojení a pravidiel.
v Dvakrát kliknú na názov objektu, aby sa otvorila dimenzia pre úpravy. Zatvori novú
kartu kvôli návratu do blokovej schémy.
v Presunú objekt myšou z panelu Objekty TM1 do diagramu, aby sa pridal do modelu a
zobrazili sa vzahy medzi novými a existujúcimi objektmi.
v Kliknú pravým tlačidlom myši na diagram a vybra vobu Exportova do súboru,
aby sa tok údajov uložil ako súbor .png.
v Zoskupova položky stlačením klávesu CTRL a pravým kliknutím myši a následným
výberom voby Zoskupi. Ak chcete zruši zoskupenie položiek, kliknite pravým
tlačidlom myšina skupinu a vyberte vobu Zruši skupinu. Zo zoskupených údajov
môžete tiež vytvori nový diagram
v Ak chcete položku z diagramu odstráni, kliknite pravým tlačidlom myši na položku a
vyberte vobu Odstráni
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v Ak chcete odstráni položku zo skupiny, kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu a
vyberte vobu Odstráni zo skupiny, a potom vyberte položku, ktorá sa má odstráni.
Funkciu Zobrazi tok údajov nemôžete použi na zmenu žiadnej štruktúry vášho modelu.
Používa sa len na vizuálne znázornenie existujúcej štruktúry.

Analyzovanie závislostí objektov
Analýzou závislosti objektu zistíte, ktorých alších objektov by sa dotklo ich vymazanie.

Informácie o úlohe
Objekty majú vzahy s inými objektmi. Napríklad kocka môže by prepojená s inou kockou.
Alebo dimenzia môže by súčasou štruktúry kocky. Ak by vymazanie jedného objektu malo
vplyv na vlastnosti druhého objektu, druhý objekt sa bude nazýva závislý objekt.
Ke je jedna kocka prepojená s druhou kockou, obidve kocky budú závislými objektmi
prepojenia medzi nimi. Dôvodom je, že výsledkom odstránenia prvej kocky by bolo, že druhá
kocka nebude ma všetky svoje údaje. Obidve kocky sú závislými objektmi prepojenia medzi
nimi, pretože ak by niektorá z nich bola odstránená, prepojenie by sa prerušilo. Ke je
dimenzia súčasou kocky, kocka bude závislým objektom, pretože odstránenie dimenzie by
ovplyvnilo štruktúru kocky.
Môžete si zobrazi všetky závislé objekty vybratých objektov. To vám pomôže pri
rozhodovaní, ktoré objekty nemáte odstráni. Ak sa pokúsite odstráni objekt, ktorý má
závislé objekty, budete vyzvaný, aby ste najprv odstránili závislosti.

Procedúra
1. V paneli Návrh modelu rozviňte adresár.
2. Vyberte jeden alebo viaceré objekty.
Poznámka: Cez Ctrl + kliknutie môžete vybra viaceré objekty.
3. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a kliknite na Zobrazi závislosti. Na karte
budú vypísané všetky závislé objekty každého vybratého objektu.
Závislosti
4. Ak chcete v prezerači otvori závislý objekt, kliknite na jeho prepojenie.
5. Ak chcete triedi viaceré závislosti, vykonajte nasledujúce akcie:
a. Ak chcete vybraté objekty utriedi, kliknite na hlavičku stĺpca Objekt.
b. Ak chcete utriedi závislé objekty, kliknite na hlavičku stĺpca Potrebuje ho.

Kapitola 7. Navrhovanie a nasadzovanie aplikácií a spravovanie oprávnení
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Kapitola 8. Prenos objektov a aplikácií modelu
Môžete prenáša prvky modelu kvôli aktualizácii, napríklad existujúcu kocku alebo aplikáciu.
Prenáša tiež môžete dimenzie z IBM Cognos Business Viewpoint do prostredia IBM Cognos
TM1 a naopak.
Transfer Specification Editor použite na kopírovanie objektov modelu z jedného prostredia
IBM Cognos TM1 do druhého a na spravovanie všetkých zmien aplikácií alebo prvkov
modelu. Napríklad budete chcie prenies objekty modelu, ke máte prostredie pre
postúpenie, ktoré sa používa na testovanie výkonu, a vy budete chcie prenies objekty z
takéhoto prostredia do produkčného prostredia. Alebo môžete vytvori rôzne verzie vášho
modelu pre ich distribúciu k podnikovým užívateom alebo analytikom.

Vytvorenie špecifikácií prenosu
Pochopenie vzahov medzi objektmi a stanovenie objektov, ktoré sa majú presunú zo
zdrojového prostredia, môže by ažké pre užívateov, ktorí nie sú modelármi. Ke spustíte
operáciu prenosu, váš výber objektov môžete uloži do špecifikácie prenosu, aby ste mohli
operáciu prenosu neskôr zopakova. Užívatelia, ktorí nie sú modelármi, môžu túto
špecifikáciu spusti a vyhnú sa tak opakovaniu úlohy výberu rovnakých objektov modelu.

Analýza účinkov prenosu
Ak bolo cieové prostredie predtým zaplnené objektmi modelu a objekt modelu presuniete zo
zdrojového prostredia do cieového prostredia, rozdiel v štruktúre modelu bude vyznačený v
stĺpci Akcia v zobrazení náhadu Transfer Specification Editor. Toto zobrazenie náhadu
poskytuje súhrn toho ako objekty modelu hodia do cieového prostredia IBM Cognos TM1.
Napríklad môžete rýchlo identifikova objekty, ktoré sa budú pridáva do dimenzie alebo do
kocky a objekty, ktoré sa budú aktualizova alebo budú z úvodného výberu odstránené.

Prenos údajov kocky
Pri prenose z prostredia IBM Cognos TM1, prenos len objektov vašich modelov alebo prenos
objektov aj súvisiacich údajov kocky. Hoci môžete údaje presúva medzi prostrediami, proces
prenosu nepoužívajte na presun objemov údajov, ako sú napríklad obchodné transakcie.
Radšej na importovanie zdrojových údajov do cieového systému použite Proces TI alebo
Sprievodcu importom. Prenášanie údajov je najlepšie použi, ke chcete presunú metaúdaje,
ako napríklad menové sadzby, ktoré sa používajú na odvodenie iných údajov v kocke.

Automatizácia procesu prenosu
Ke si svoj výber objektov na prenos uložíte do špecifikácie prenosu, môžete si vytvori
dávkový súbor, z ktorého môžete túto špecifikáciu spusti v naplánovanom čase a bez zásahu.

Prenos objektov modelu medzi prostrediami IBM Cognos TM1
Príkaz Prenies von použite na kopírovanie prvkov modelu výberom objektov zo zdrojového
prostredia IBM Cognos TM1 a ich skopírovaním do cieového prostredia IBM Cognos TM1.
Môžete riadi typ a počet objektov modelu, ktoré sa prenášajú do cieového prostredia.
Špecifikácia prenosu obsahuje vybraté objekty a také objekty, ktoré si vybraté objekty
vyžadujú.
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Ak vývojové prostredie používate na úpravy a testovanie aplikácie, vami vykonané zmeny
môžete prenies do cieového adresára. Ke budú zmeny kompletné, obsah v cieovom
adresári bude pripravený na prenos do produkčného prostredia.
Selektívny prenos poskytuje nasledujúce výhody:
v Nedochádza k prerušovaniu servera.
v Môžete vybra len objekty, o ktorých viete, že boli zmenené. Pochopenie podnikovej
logiky pre aplikácie znižuje všetky chyby, ktoré sa mohli vyskytnú počas procesu prenosu.

Prenos modelových objektov z prostredia IBM Cognos TM1
Na skopírovanie vybratých objektov z vývojového prostredia IBM Cognos TM1 do cieového
produkčného prostredia použite príkaz Prenos smerom von.
Zmeny, ktoré ste vykonali v aplikácii alebo prvkoch modelu v zdrojovom prostredí môžete
pred ich preneseným do cieového prostredia skopírova do cieového adresára.
Prenies sa dajú nasledujúce modelové objekty:
v kocky
v zobrazenia
v dimenzie
v
v
v
v
v

podmnožiny
prepojenia
procesy
pomocné úlohy
výsledkové listiny

Aj ke môžete prenáša výpočty hodnôt v kocke, tieto výpočty nie sú primárnymi
modelovými objektmi, ktoré môžete vybra zo zdroja TM1. Výpočet sa považuje za
metaúdaje, ktoré sa prenášajú spolu s kockou alebo zobrazením.
Ak chcete zahrnú objekty, ktoré súvisia s inými objektmi, môžete kliknú na Zahrnú
závislé objekty pri pridávaní . Napríklad dimenzia je súčasou štruktúry kocky. Ke sa
pridá dimenzia, pridaná dimenzia ovplyvní štruktúru kocky. Ak nie ste dôkladne oboznámení
s objektmi, použite tento príkaz na bezpečné skopírovanie všetkých vyžadovaných objektov
do cieového prostredia. Pridanie závislosti zvyšuje pravdepodobnos úspešnej aktualizácie.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu vyberte všetky objekty, ktoré chcete prenies.
Tip: Stlačte kláves Ctrl alebo kláves Shift a klikaním vyberte viaceré položky.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a kliknite na Prenos smerom von.
3. Ak sa zobrazí výzva, v okne Cie prenosu kliknite na Súbory a kliknite na OK.
4. V okne Vybra adresár prejdite do adresára, do ktorého chcete uloži špecifikáciu
prenosu, a kliknite na OK.
Predvolený adresár je cieová_jednotka:\Users\vaše_meno_užívatea\AppData\
Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
V editore špecifikácií prenosov sa zobrazí náhad prenosu. Operácia prenosu smerom von
analyzuje závislosti vyžadovaných vybratých objektov a zobrazí ich na paneli Cie. Panel
Zdroj zobrazuje modelové objekty, ktoré môžete prida do úvodného výberu objektov.
Strom na paneli Cie obsahuje zlúčenie nového, aktualizovaného a existujúceho obsahu.
Ak je v cieovom prostredí existujúci obsah, stĺpec Akcia poskytuje podrobnosti o vplyve
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zmien na cieové prostredie. Predvolene sa zobrazuje zobrazenie zmien so stručnými
informáciami. Ak chcete zobrazi všetky modelové objekty, kliknite na Rozvinú všetko
.
5. Ak chcete zahrnú závislé objekty, kliknite na Zahrnú závislé objekty pri pridávaní
.
6. Ak chcete prida alšie prvky zo zdrojového systému, na paneli Zdroj kliknite na objekt v
strome a kliknite na Prida . Objekt a jeho závislosti sa pridajú do stromu Cie.
7. Ak chcete prenies údaje v bunkách zobrazení alebo kociek, kliknite na ikonu
na lište nástrojov a vyberte jednu z volieb.
Konfigurova údaje
Tip: Ak chcete prenies vybraté údaje zobrazení alebo kociek, najprv zvýraznite
a kliknite na
zobrazenia alebo kocky a potom kliknite na ikonu Konfigurova údaje
príslušnú vobu.
8. Ak chcete vykona prenos, kliknite na Prenos.

Ako alej
Tieto objekty môžete prenies do cieového prostredia z cieového adresára, alebo môžete
proces prenosu automatizova vytvorením špecifikácie prenosu.
“Prenos modelových objektov do prostredia IBM Cognos TM1”
Po presunutí modelových objektov zo zdrojového prostredia do ovládacieho adresára
môžete objekty prenies z adresára do cieového prostredia. Objekty sa prenášajú medzi
prostrediami za účelom aktualizácie existujúcich kociek a aplikácií.
“Vytvorenie špecifikácie prenosu” na strane 121
Svoj výber modelových objektov môžete uloži do špecifikácie prenosu, aby bolo možné
do procesu prenosu zapoji aj alších administrátorov.

Prenos modelových objektov do prostredia IBM Cognos TM1
Po presunutí modelových objektov zo zdrojového prostredia do ovládacieho adresára môžete
objekty prenies z adresára do cieového prostredia. Objekty sa prenášajú medzi prostrediami
za účelom aktualizácie existujúcich kociek a aplikácií.
Ke prenášate špecifikáciu prenosu z archívu prenosov, vplyvy, ktoré bude ma prednos na
cieové prostredie, budú uvedené v stĺpci Akcie na paneli Cie. Ak napríklad objekt už
existuje v cieovom prostredí, objekt sa aktualizuje. Ak objekt v cieovom prostredí
neexistuje, objekt sa pridá.

Procedúra
1. Ak sa chcete pripoji k cieovému serveru, kliknite na ikonu ponuky Akcie
a
potom kliknite na Pripoji.
2. V okne Vybra server TM1 Server kliknite na cieové prostredie.
3. V podokne Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na objekt
administračný_hostite:názov_servera na najvyššej úrovni a kliknite na Prenos smerom
dnu.
4. Ak sa zobrazí výzva, v okne Zdroj prenosu kliknite na Súbory a kliknite na OK.
5. V okne Vybra adresár prejdite do adresára, ktorý obsahuje špecifikáciu prenosu, a
kliknite na OK.
Tip: Predvolený adresár je cieová_jednotka:\Users\vaše_meno_užívatea\
AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
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V editore špecifikácií prenosov sa zobrazí náhad prenosu. Operácia prenosu smerom dnu
analyzuje závislosti vyžadovaných vybratých objektov a zobrazí ich na paneli Cie. Panel
Zdroj zobrazuje modelové objekty, ktoré môžete prida do úvodného výberu objektov.
Strom na paneli Cie obsahuje zlúčenie nového, aktualizovaného a existujúceho obsahu.
Ak je v cieovom prostredí existujúci obsah, stĺpec Akcia poskytuje podrobnosti o vplyve
zmien na cieové prostredie. Predvolene sa zobrazuje zobrazenie zmien so stručnými
informáciami. Ak chcete zobrazi všetky modelové objekty, kliknite na Rozvinú všetko
.
6. Ak chcete zmeni modelové objekty, vykonajte jednu alebo viaceré z nasledujúcich úloh:
v Ak chcete prida alšie kroky zo zdrojového prostredia TM1, na paneli Zdroj vyberte
prvok a kliknite na Prida .
v Ak chcete odstráni prvok z výberu, ktorý je pripravený na prenos, na paneli Cie
vyberte daný prvok a kliknite na Odstráni .
Dôležité: Ak ste zmenili údaje v bunkách v cieovom prostredí, zmeny, ktoré ste
vykonali, sa prepíšu údajmi v bunkách, ktoré sú zahrnuté v operácii aktuálneho prenosu.
7. Ke sú vykonané zmeny poda vašich predstáv, kliknite na Prenos.
Importované objekty a súvisiace aktualizácie sa zobrazia v podokne Návrh modelu.

Prenos aplikácií medzi prostrediami IBM Cognos TM1
Preneste aplikáciu, aby ste ju presunuli z jedného prostredia do druhého.
Ke prenesiete aplikáciu, presunú sa tieto položky:
v Serverové objekty IBM Cognos TM1
v Definícia aplikácie IBM Cognos TM1
Prenášanie aplikácie z IBM Cognos TM1 Performance Modeler sa odlišuje od exportovania a
importovania aplikácie z portálu Cognos TM1 Applications. Ke exportujete aplikáciu z
portálu, presunie sa len definícia aplikácie; serverové objekty Cognos TM1 nie sú
exportované.
Ke prenášate aplikáciu, v prenose sú zahrnuté zobrazenia kocky, ktoré potrebuje aplikácia.
v lište
Ak chcete zahrnú údaje pre zobrazenia, kliknite na ikonu Konfigurova údaje
nástrojov a vyberte bu Zahrnú údaje pre predvolené zobrazenia, Zahrnú údaje pre
zobrazenia alebo Zahrnú údaje pre zvýraznené zobrazenia.

Prenos aplikácií z prostredia IBM Cognos TM1
Preneste aplikáciu z prostredia IBM Cognos TM1 do iného prostredia.

Skôr ako začnete
Aby ste mohli aplikáciu prenies, najprv ju musíte navrhnú a nasadi vykonaním
nasledujúcich úloh:
v Vytvorte aplikáciu

.

.
v Definujte zobrazenia aplikácie
v Definujte hierarchiu schvaovania, ak ju potrebujete.
v Vyberte predvolené klientske systémy, ktoré sa budú používa s aplikáciou.
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v Overte platnos aplikácie

a nasate ju

v Prirate práva skupine užívateov

.

pre aplikáciu.

Procedúra
1. V paneli Návrh aplikácie, kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu a vyberte Prenies
.
aplikáciu
2. V okne Vybra adresár vyberte cieový adresár, do ktorého chcete uloži definíciu
aplikácie a kliknite na tlačidlo OK.
V okne Transfer Specification Editor sa zobrazí náhad na definíciu aplikácie, ktorá je
pripravená na prenos. Môžete pokračova spresňovaním definícií.
3. Ak chcete zmeni definíciu aplikácie, vykonajte jednu alebo viaceré z nasledujúcich úloh:
v Ak chcete prida objekt zo zdrojového prostredia TM1, v paneli Zdroj vyberte objekt a
kliknite na Prida .
v Ak chcete z výberu odstráni objekt, ktorý je pripravený na prenos, v paneli Cie,
vyberte objekt a kliknite na Odstráni .
v Ak chcete zahrnú údaje kocky do svojho archívu prenosov, na lište nástrojov kliknite
a vyberte jednu z nasledujúcich volieb: Zahrnú
na ikonu Konfigurova údaje
údaje pre predvolené zobrazenia, Zahrnú údaje pre zobrazenia, Zahrnú údaje
pre zvýraznené zobrazenia alebo Zahrnú údaje pre kocky.
4. Ak chcete prenos vykona, kliknite na Prenies.
5. Skopírujte obsah cieového adresár vo vašom počítači do cieového prostredia IBM
Cognos TM1.

Výsledky
Práva pre aplikácie sa neprenesú, ak však vykonávate prenos do systému, v ktorom sa už
aplikácia nachádza, existujúce práva pre aplikáciu nebudú odstránené. Dôvodom môže by, že
nemáte rovnaké skupiny užívateov v zdrojovom systéme ako v cieovom systéme.
Nastavenia riadiacej dimenzie sú univerzálne, a preto sa prenášajú.
Vyžadovaná bezpečnos objektov sa prenosom do aplikácie v cieovom prostredí nenastaví,
aj ke existujúca bezpečnos objektov nebude prepísaná. Ak napríklad prenesiete aplikáciu so
zobrazením kocky A, a kocka A sa ešte v cieovom prostredí nenachádza, po prenose musíte
užívateom aplikácie udeli práva pre kocku.
Ak chcete užívateom aplikácie udeli práva, kliknite pravým tlačidlom myši na kocku, na
ktorú chcete použi bezpečnos na úrovni buniek, kliknite na Konfigurova bezpečnos >
Nastavi prístupové oprávnenia pre > Kocka.

Prenos aplikácií do prostredia IBM Cognos TM1
Preneste aplikáciu, aby ste presadili zmeny modelovania z iného prostredia IBM Cognos
TM1.

Skôr ako začnete
Najprv musíte navrhnú, nasadi a nakoniec prenies aplikáciu z vášho prostredia IBM
Cognos TM1. Ke prenášate aplikáciu zo zdrojového prostredia TM1, importuje vlastne
zmeny v modelovaní do svojho prostredia bez nutnosti vypnutia vášho servera. Avšak
Kapitola 8. Prenos objektov a aplikácií modelu
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predtým ako začnete, musíte deaktivova všetky aplikácie v cieovom prostredí.

Procedúra
1. V paneli Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na objekt najvyššej úrovne
.
admin_host:server_name a kliknite na Prenies dnu
2. Ak budete vyzvaný, v okne Prenies zdroj, kliknite na Súbory a kliknite na tlačidlo OK.
3. V okne Vybra adresár, prejdite na adresár prenosu archívov a kliknite na tlačidlo OK.
V Editore prenosov sa zobrazí náhad na definíciu aplikácií, ktoré sú pripravené na
prenos. Môžete pokračova spresňovaním definícií.
4. Ak chcete zmeni definíciu aplikácie, vykonajte jednu alebo viaceré z nasledujúcich úloh:
v Ak chcete prida objekt zo zdrojového prostredia TM1, v paneli Zdroj vyberte objekt a
kliknite na Prida .
v Ak chcete z výberu odstráni objekt, ktorý je pripravený na prenos, v paneli Cie
vyberte objekt a kliknite na Odstráni .
v Ak chcete prenies údaje kocky, na lišta nástrojov kliknite na ikonu Konfigurova
a vyberte Zahrnú údaje pre kocky.
údaje
Dôležité: Ak ste v cieovom systéme zmenili údaje v bunke, vami vykonané zmeny
budú prepísané údajmi v bunke, ktoré boli zahrnuté do aktuálneho prenosu.
5. Ke dokončíte vykonávanie zmien, kliknite na Prenies.
Importované objekty a súvisiace aktualizácie sa zobrazia v paneli Návrh modelu.

Ako alej
Po dokončení prenosu aktivujte aplikáciu, aby ju mohli zača používa užívatelia.

Prenos hierarchií do a z aplikácie IBM Cognos Business Viewpoint
Pri dimenziách, ktoré sa pravidelne aktualizujú v IBM Cognos Business Viewpoint, budete
možno chcie niektoré zmeny spravova v externom systéme, ako je napríklad IBM Cognos
TM1. Prenosovú funkčnos použite v IBM Cognos Performance Modeler na presun objektov
dimenzie, ako sú napríklad hierarchie, do a z aplikácie IBM Cognos Business Viewpoint.

Konfigurácia Cognos TM1 Application Service pre Cognos
Business Viewpoint
Ak chcete prenies údaje z IBM Cognos Business Viewpoint, musíte upravi konfiguračný
súbor pre IBM Cognos TM1 Application Service. Ke zadáte použitie a umiestnenie
produktu Cognos Business Viewpoint, bude k dispozícii ako zdroj a cie prenosu.

Skôr ako začnete
Ak chcete upravi konfiguračný súbor, v závislosti od verzie operačného systému Windows,
musíte by administračným užívateom alebo užívateom s privilégiami administrátora.

Procedúra
1. V textovom editore otvorte konfiguračný súbor fpmsvc_config.xml z adresára
TM1_install_location\webapps\pmpsvc\WEB-INF\configuration.
2. Parameter businessViewpoint enabled nastavte na hodnotu true.
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3. Adresu URL pre IBM Cognos Business Viewpoint zadajte do parametra
uri="http://localhost:9410/bv"/, pričom localhost je názov servera, v ktorom je
nainštalovaný IBM Cognos Business Viewpoint.
4. Uložte konfiguračný súbor.
5. Reštartujte službu TM1 Applications.
6. Spustite Cognos TM1 Performance Modeler.

Výsledky
Ke použijete príkaz Prenies dnu alebo Prenies von, IBM Cognos Business Viewpoint
bude k dispozícii ako zdrojový alebo cieový systém.

Prenose hierarchií zo softvéru IBM Cognos Business Viewpoint
Pri prenose hierarchií zo softvéru IBM Cognos Business Viewpoint sa hierarchie importujú do
existujúcich dimenzií v aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Skôr ako začnete
Musíte používa IBM Cognos Business Viewpoint, verzia 10.1.1 alebo novšia.
Cognos TM1 Performance Modeler musí ma možnos pripoji sa k serveru IBM Cognos
Business Viewpoint. Adresa URL servera Cognos Business Viewpoint je nastavená v
konfiguračnom súbore fpmsvc_config.xml.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na adresár na najvyššej úrovni
a kliknite na Prenos smerom dnu.
2. V časti Zdroj prenosu kliknite na IBM Cognos Business Viewpoint a potom na OK.
Voba IBM Cognos Business Viewpoint je k dispozícii, iba ak je zadaná adresa URL
systému.
3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte bezpečnostné prihlasovacie údaje na získanie prístupu do
softvéru IBM Cognos Business Viewpoint.
V editore špecifikácií prenosov sa zobrazí náhad prenosu. Na paneli Zdroj sú zobrazené
hierarchie, ktoré môžete prida do cieového výberu.
4. Ak chcete zmeni výber hierarchií, vykonajte jednu alebo viaceré z nasledujúcich úloh:
v Ak chcete prida alšie verzie hierarchií zo zdroja IBM Cognos Business Viewpoint,
na paneli Zdroj vyberte jednu verziu hierarchie vrátane všetkých podriadených
podmnožín a kliknite na Prida.
Vybra môžete viaceré hierarchie, pre jednu dimenziu ale môžete vybra iba jednu
hierarchiu.
v Ak chcete odstráni verziu z výberu, ktorý je pripravený na prenos, na paneli Cie
vyberte danú verziu a kliknite na Odstráni.
5. Skontrolujte výber, ktorý ste vykonali, a kliknite na Prenos a preneste hierarchie zo
softvéru IBM Cognos Business Viewpoint do cieového prostredia IBM Cognos TM1.

Prenos hierarchií do produktu IBM Cognos Business Viewpoint
Dimenzie môžete prenies do produktu IBM Cognos Business Viewpoint ako hierarchie.

Skôr ako začnete
Musíte používa IBM Cognos Business Viewpoint, verzia 10.1.1 alebo novšia.
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Cognos TM1 Performance Modeler musí ma možnos pripoji sa k serveru IBM Cognos
Business Viewpoint. Adresa URL servera Cognos Business Viewpoint je nastavená v
konfiguračnom súbore fpmsvc_config.xml.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na adresár na najvyššej úrovni
a kliknite na Prenos smerom von.
2. V okne Cie prenosu kliknite na IBM Cognos Business Viewpoint a potom na OK.
Voba IBM Cognos Business Viewpoint je k dispozícii, iba ak je zadaná adresa URL
systému.
3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte bezpečnostné prihlasovacie údaje na získanie prístupu do
softvéru IBM Cognos Business Viewpoint.
V editore špecifikácií prenosov sa zobrazí náhad prenosu. Na paneli Zdroj sú zobrazené
hierarchie, ktoré môžete prida do úvodného výberu.
4. Ak chcete zmeni výber hierarchií, vykonajte jednu alebo viaceré z nasledujúcich úloh:
v Ak chcete prida alšie verzie hierarchií zo zdrojového prostredia TM1, na paneli
Zdroj vyberte jednu verziu hierarchie vrátane všetkých podriadených podmnožín a
kliknite na Prida.
Vybra môžete viaceré hierarchie, pre jednu dimenziu ale môžete vybra iba jednu
hierarchiu.
v Ak chcete odstráni verziu z výberu, ktorý je pripravený na prenos, na paneli Cie
vyberte danú verziu a kliknite na Odstráni.
5. Skontrolujte výber, ktorý ste vykonali, a kliknite na Prenos a preneste hierarchie zo
systému IBM Cognos TM1 do produktu IBM Cognos Business Viewpoint.

Ako alej
V produkte IBM Cognos Business Viewpoint môžete hierarchie naimportova do novej
dimenzie.

Špecifikácie prenosu
Špecifikácia prenosu je výber objektov modelu, ako napríklad prvky modelu a definície
aplikácie, ktoré môžete použi na prenos obsahu naprieč systémami IBM Cognos TM1 alebo
IBM Cognos Business Viewpoint. Špecifikácie prenosu sa ukladajú pre budúce použitie, aby
ostatní administrátori TM1 mohli spusti špecifikáciu pre aktualizáciu kociek alebo aplikácií
v cieovom prostredí.
Užívatelia, ktorí nie sú administrátormi alebo modelármi, majú však oprávnenie spusti
prenos, môžu špecifikáciu prenosu použi na presun objektov alebo dimenzií modelu.
Užívatelia, ktorí spúšajú špecifikáciu, nemusia pozna podnikovú logiku aplikácie ani
závislé vzahy medzi objektmi. Z tohto dôvodu používanie archivovaných špecifikácií
prenosu uahčuje proces prenosu.
Ke vytvoríte špecifikáciu prenosu, môžete vykona nasledujúce úlohy:
v Upravi špecifikáciu prenosu, aby odzrkadovala všetky aktualizácie objektov modelu
alebo definícií aplikácie.
v Vytvori dávkový súbor pre automatizovanie prenosu, ktorý je založený na špecifikácii
prenosu.
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Vytvorenie špecifikácie prenosu
Svoj výber modelových objektov môžete uloži do špecifikácie prenosu, aby bolo možné do
procesu prenosu zapoji aj alších administrátorov.

Informácie o úlohe
Administrátori môžu spúša špecifikáciu prenosu, aby pri prenose štruktúry nemuseli
opakovane vybera modelové objekty alebo aplikácie. Pri používaní tejto špecifikácie
užívatelia nemusia úplne rozumie obchodnej logike modelu, ak chcú úspešne prenáša obsah
z jedného systému do druhého.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu vyberte všetky objekty, ktoré chcete prenies, kliknite pravým
tlačidlom myši na vybraté položky a potom kliknite na Prenos smerom von.
2. Ak sa zobrazí výzva, v okne Cie prenosu kliknite na Súbory.
3. V okne Vybra adresár vyberte adresár, do ktorého chcete uloži špecifikáciu prenosu, a
kliknite na OK.
Predvolený adresár je \Users\vaše_meno_užívatea\AppData\Roaming\IBM\Cognos
Performance Modeler\Transfer.
Proces prenosu smerom von analyzuje závislosti vybratých objektov, ktoré sú vyžadované
kockou. Tento proces vytvorí náhad a zobrazí výsledky na novej karte s názvom
Nepomenovaný prenos. V náhade prenosu je podokno Zdroj, v ktorom sú zobrazené
modelové objekty, ktoré môžete prida do predtým vybratých objektov.
V podokne Cie sú zobrazené objekty spolu so závislosami, ktoré sú pripravené na
prenos. Cieový strom obsahuje zlúčenie nového, aktualizovaného a existujúceho obsahu.
V stĺpci Akcia je zobrazené, ako zmeny ovplyvňujú cieové prostredie. Predvolene sa
zobrazuje zobrazenie zmien so stručnými informáciami. Ak chcete, aby sa zobrazili
všetky objekty modelu, kliknite na ikonu Zobrazi všetky .
4. Ak chcete uloži špecifikáciu prenosu, kliknite na Uloži.
5. V okne Uloži prenos do adresára zadajte názov špecifikácie prenosu.
Špecifikácia prenosu sa zobrazuje v podokne Návrh prenosu.

Ako alej
Ostatní administrátori alebo modelári môžu použi tento súbor na spustenie procesu prenosu
bez nutnosti vykonania opakovaného výberu objektov. Administrátori môžu tiež naplánova
spúšanie procesu prenosu v definovaných intervaloch vytvorením dávkového súboru, ktorý
spúša špecifikáciu prenosu.

Úprava špecifikácie prenosu
Po uložení špecifikácie prenosu ju môžete upravi tak, aby odzrkadovala zmeny v návrhu
prvkov modelu a aplikácií.

Procedúra
1. V podokne Návrh prenosu kliknite pravým tlačidlom myši na špecifikáciu prenosu, ktorú
chcete upravi, a kliknite na Otvori.
V editore špecifikácií prenosov sa zobrazí náhad objektov modelu, ktoré sú pripravené
na prenos.
2. Vykonajte jednu alebo viaceré z nasledujúcich zmien:
a. Pri všetkých závislých objektoch súvisiacich s objektom modelu najskôr kliknite na
nad panelom Zdroj.
ikonu Zahrnú závislé objekty pri pridávaní
Kapitola 8. Prenos objektov a aplikácií modelu
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b. Ak chcete prida alšie prvky zo zdrojového prostredia, na paneli Zdroj kliknite na
objekt v strome a kliknite na Prida
Tip: Na Prida kliknite iba v prípade, že ste sa oboznámili so štruktúrou modelu a
presne viete, ktoré objekty chcete prenies. Ak ste napríklad zmenili definíciu
podmnožiny v rozsiahlej dimenzii, môžete vykona prenos tejto konkrétnej zmeny
bez prenesenia celej dimenzie.
c. Ak chcete vykona prenosu údajov buniek pre zobrazenia, kliknite ikonu
Konfigurova údaje v lište nástrojov a vyberte bu Zahrnú údaje pre
predvolené zobrazenia, Zahrnú údaje pre zobrazenia, alebo Zahrnú údaje pre
zvýraznené zobrazenia.
3. Ke sú vykonané zmeny poda vašich predstáv, kliknite na Uloži.

Automatizácia prenosu použitím špecifikácie prenosu
Na automatizáciu prenosu modelových objektov medzi prostrediami IBM Cognos TM1
použite príkazový riadok. Na riadenie operácie automatizovaného prenosu sa používa
preddefinovaná špecifikácia prenosu.
Ak chcete spusti proces prenosu pomocou príkazového riadka, musíte najprv vytvori
špecifikáciu prenosu.

Informácie o úlohe
Na spúšanie dávkového súboru komponenty aplikácie Performance Modeler vyžadujú
32-bitový súbor java.exe, ktorý sa nachádza v adresári installation_directory\tm1_64\bin\
jre\version_number\bin.
Súbor .jar, ktorý sa vyžaduje na spustenie dávkového súboru, sa nachádza v adresári
inštalačný adresár\tm1_64\webapps\pmpsvc\rcp_updates\plugins.
Ke použijete príkaz Generova dávkový súbor, vytvorí sa príkazový súbor, aby ste ho mohli
spusti prostredníctvom príkazového riadka. Proces prenosu môžete automatizova použitím
plánovacieho pomocného programu, ktorý bude spúša dávkový súbor v určenom dátume
alebo čase.

Procedúra
1. Pri vytvorení dávkového súboru postupujte poda nasledujúcich krokov:
a. Kliknite na ikonu ponuky Akcie

a potom kliknite na Návrh prenosu.
b. V podokne Návrh prenosu kliknite pravým tlačidlom myši na špecifikáciu prenosu a
kliknite na Generova dávkový súbor.
Vygeneruje sa príkazový súbor, ktorý sa uloží do adresára cieová_jednotka:\Users\
vaše_meno_užívatea\AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance
Modeler\Transfer\adresár_špecifikácie_prenosu\scripts\.

2. ak chcete prepísa zdrojové alebo cieové parametre, použite -S pre zdrojové prostredie a
-T pre cieové prostredie.
V tomto príklade sa v nasledujúcom riadku prepíšu podrobnosti zdrojového servera IBM
Cognos TM1: java.exe -jar com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID
-Spwd=password -Sserver="source_server_name" -file
"transfer_specification.json"
Ak používate zabezpečenie CAM, musíte urči aj niekoko parametrov vzahujúcich sa
na CAM, ako je uvedené v nasledujúcom príklade: java.exe -jar
com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID -Spwd=password
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-Smode="CAM" -ScamNameSpace="SYD" -ScamUrl="http://
machinename.domain.com:9300/p2pd/servlet/dispatch" -SadminHost=adminhost
-Sserver="source_server_name" -file "transfer_specification.json"
Poznámka: V parametri ScamNameSpace sa rozlišuje vekos písmen. Skontrolujte
vekos písmen v názve názvového priestoru v aplikácii BI Cognos Configuration.
3. Ak chcete spusti dávkový súbor, dvakrát kliknite na príkazový súbor.
Cieové prostredie IBM Cognos TM1 sa aktualizuje na základe objektov zahrnutých v
špecifikácii prenosu.
“Vytvorenie špecifikácie prenosu” na strane 121
Svoj výber modelových objektov môžete uloži do špecifikácie prenosu, aby bolo možné
do procesu prenosu zapoji aj alších administrátorov.
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Kapitola 9. Nastavenie bezpečnosti a riadenie prístupu pre
skupiny užívateov
Predtým ako budete môc aplikáciu nasadi, musíte kvôli bezpečnosti prístupu zadefinova
skupiny užívateov, schopnosti pre skupiny užívateov a členov skupín užívateov.
Bezpečnos má nasledujúci pracovný tok:
v Definovanie novej skupiny užívateov.
v Priradenie schopností skupine užívateov.
v Definovanie užívateov pre skupinu užívateov.
v Definovanie privilégií skupiny užívateov pre prístup k údajom a kvôli bezpečnosti.

Schopnosti a zabezpečenie pre skupiny užívateov
Každá skupina užívateov musí ma zadefinovanú bezpečnostnú schopnos a bezpečnostný
prístup predtým než bude môc skupina užívateov pristupova k IBM Cognos TM1
Performance Modeler.
Bezpečnostná schopnos a bezpečnostný prístup sú popísané v témach:
v Priradenie schopností
v Prístup k údajom a bezpečnos

Priradenie schopností
Niektoré schopnosti pre každú skupinu užívateov môžu by nastavené v ponuke Priradenie
schopností.
Každú schopnos je možné nastavi bu na udelenú alebo zakázanú pre každú skupinu
užívateov. Tieto schopnosti sú:
v RunServerExplorer povouje skupine užívateov používa Server Explorer. Voba
udelenia tejto schopnosti povouje prístup k užívateskému rozhraniu Server Explorer.
v UsePersonalWorkspaceWritebackMode definuje ako sú zmeny v údajoch spracované v
skupine užívateov.
Ke je udelená, užívatelia môžu ponecha zmeny údajov v súkromnom pracovnom
priestore kým sa sami nerozhodnú, kedy potvrdia tieto zmeny do základných údajov.
Užívatelia môžu tiež vytvára a spravova viaceré súkromné scenáre nazývané izolované
priestory (pozrite si Schopnos izolovaného priestoru).
– Užívatelia môžu súkromne nastavova hodnoty údajov, kým ich nesprístupnia zvyšku
komunity. Izolovaný priestor zjednodušuje odskúšanie rôznych zmien údajov bez
komplexnosti pomenovaných izolovaných priestorov.
– Nové údaje sa zobrazujú odlišnou farbou od údajov, ktoré sú súčasou základných
údajov. Po potvrdení zmien údajov v osobnom pracovnom priestore sa zafarbenie bunky
vráti spä na čiernu, aby ich identifikovalo ako súčas základných údajov.
– Užívatelia musia manuálne potvrdi svoje zmeny údajov, aby ich sprístupnili ostatným
užívateom.
– Režim osobného pracovného priestoru môže zlepši výkon cez prácu v priamom
spätnom zápise. Zmeny v základných údajoch sa vyskytujú menej často, než ke musí
by každá zmeny údajov zlúčená so základom.
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Ke je zakázaná, užívatelia musia pracova priamo v základných údajoch. Toto je
štandardné správanie pre túto schopnos. Výhodou tohto nastavenia schopnosti je, že
zmeny údajov sa dejú okamžite.
v UseSandbox skupina užívateov môže vytvori pomenované izolované priestory, ktoré sa
môžu použi na zostavenie situačných scenárov.
v ManageDataReservation serverová funkcia, ktorá vám umožňuje nakonfigurova
exkluzívny prístup s oprávnením na zápis do oblastí kocky pre jednotlivých užívateov. Po
rezervovaní môže údaje v tejto oblasti modifikova len jeden konkrétny užívate, pokia
nie je rezervácia uvonená.
v DataReservationOverride serverová funkcia, ktorá umožňuje členom skupiny užívateov
nahradi rezerváciu údajov pre nich a iných užívateov.
v ConsolidationTypeInSpreading povouje užívateom klientov vykonáva akcie
prerozdelenia údajov z konsolidovanej bunky, ktorá je cieom pravidla. Ak je táto
schopnos nastavená na hodnotu Zakáza, užívatelia nemôžu písa do konsolidovanej
bunky, ktorá je cieom pravidla. Túto schopnos môže by užitočné zakáza v prípadoch,
ke existuje riziko, že by úprava konsolidovanej bunky mohla spôsobi rozsiahlu akciu
prerozdelenia údajov, ktorá by mohla spôsobi problémy s výkonom. Môžete však naalej
manuálne vybra akciu prerozdelenia údajov z kontextovej ponuky (kliknite pravým
tlačidlom myši na konsolidovanú bunku a vyberte možnos Prerozdelenie údajov). Táto
schopnos sa nemôže zakáza pre správcu.
v Povoli prerozdelenie udeuje užívateom prístup k funkciám prerozdelenia údajov. Táto
schopnos sa môže nastavi na hodnotu Zakáza alebo Povoli pre správcu.
Schopnosti pre UsePersonalWorkspaceWritebackMode a UseSandbox spolupracujú
nasledujúcim spôsobom:

Necha skupinu užívateov

Použi režim spätného zápisu z
osobného pracovného
Použi režim izolovaného
priestoru
priestoru

Zakáza
Pracova priamo v základných
údajoch so schopnosou vytvori
viac než jeden izolovaný
priestor.

Povoli

Pracova v jednej súkromnej
pracovnej oblasti bez
pomenovaných izolovaných
priestorov.

Povoli

Zakáza

Pracova so súkromnou
pracovnou oblasou a
pomenovaným izolovaným
priestorom.

Povoli

Povoli

Zakáza
Pracova v režime priameho
spätného zápisu bez izolovaného
priestoru. Toto zabráni
používaniu izolovaných
priestorov a všetci užívatelia
budú v režime priameho
spätného zápisu.

Zakáza

Súvisiace úlohy:
“Priradenie schopností skupinám užívateov” na strane 130
Ke zadefinujete skupinu užívateov, môžete jej priradi schopnosti. Štandardne sú všetky
priradenia prázdne.
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Prístup k údajom a bezpečnos
Môžete rozšíri alebo obmedzi prístup skupiny užívateov k jednotlivým kockám,
dimenziám, procesom, pomocným úlohám a členom.
Ke rozšírite alebo obmedzíte prístup pre skupinu užívateov, privilégiá, ktoré môžete
nastavi pre zabezpečenie týchto objektov, sú:
v READ - Skupina môže zobrazi kocku, prvok, dimenziu, proces alebo pomocnú úlohu, ale
nemôže vykonáva operácie s objektom
v WRITE - Skupina môže zobrazi a aktualizova kocku, prvok, dimenziu, proces alebo
pomocnú úlohu
v LOCK - Skupina môže zobrazi a editova kocku, prvok, dimenziu alebo iný objekt a
môže trvalo uzamknú objekty na zabránenie iným užívateom v ich aktualizácii.
v NONE - Skupina nemôže vidie kocku, prvok, dimenziu, proces alebo pomocnú úlohu a
nemôže vykonáva operácie s objektom.
v RESERVE - Skupina môže zobrazi a editova kocku, prvok, dimenziu alebo iný objekt a
môže dočasne rezervova objekty na zabránenie iným užívateom v ich aktualizácii.
v ADMIN - Skupina má kompletný prístup ku kocke, prvku, dimenzii alebo inému objektu.
Ke vytvoríte novú kocku, ostatné skupiny spočiatku nemajú prístup k tejto novej kocke. Aby
mohli ostatné skupiny zobrazova kocku, musíte im priradi bezpečnostné oprávnenia.
Ke vytvoríte novú dimenziu, prístupové práva sú nasledujúce:
v Dimenzie môžu vytvára a vymazáva len členovia skupín ADMIN a DataAdmin.
v Skupiny s prístupom na čítanie (READ) k dimenzii môžu zobrazova atribúty dimenzie a
člena, ale nemôžu editova hodnoty atribútov.
v Ostatné skupiny nemajú spočiatku prístup k novým dimenziám.
v Ke nebola členovi v dimenzii priradená žiadna bezpečnos, skupiny majú prístup s
oprávnením na zápis (WRITE) k novým členom v tejto dimenzii.
v Ke priradíte bezpečnostné oprávnenia aspoň jednému členovi v dimenzii, skupiny nemajú
žiadny prístup (NONE) k novým členom v tejto dimenzii. Existujúci členovia si ponechajú
svoj pôvodný prístup (WRITE), pokia tento prístup nezmeníte.
Bezpečnostné oprávnenia, ktoré priradíte k procesom a pomocným úlohám, určujú schopnos
skupiny vykonáva proces z pomocnej úlohy. Ak užívate nemá prístup k procesu, ale má
READ prístup k pomocnej úlohe, skupina môže vykona tento proces z pomocnej úlohy.
Viacerým členom alebo viacerým skupinám môžete priradi oprávnenia výberom rozsahu
členov. Môžete nastavi rôzne úrovne zabezpečenia pre konsolidovaného člena a listových
členov, ktorí patria do tejto konsolidácie.
Nasledujúca tabuka popisuje všetky bezpečnostné oprávnenia a privilégiá, ktoré môžete
priradi skupinám.
Tabuka 8. Popisy privilégií pre objekty členov
Privilégium

Popis

READ

Členovia tejto skupiny užívateov môžu vidie
bunky identifikované členom, ale nemôžu meni
ich údaje.

WRITE

Členovia tejto skupiny užívateov môžu číta a
aktualizova bunky identifikované členom a
upravova atribúty člena.
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Tabuka 8. Popisy privilégií pre objekty členov (pokračovanie)
Privilégium

Popis

LOCK

Členovia tejto skupiny užívateov majú všetky
privilégiá odvodené od oprávnenia WRITE a
môžu tiež uzamknú člena. Ke je člen
uzamknutý, nikto nemôže aktualizova bunky
kocky identifikované členom. Zámok môžu
odstráni len užívatelia, ktorí majú oprávnenia
ADMIN pre člena. Po vypnutí vzdialeného servera
zostanú zámky aktívne.

NONE

Členovia tejto skupiny nemôžu vidie člena v
editore podmnožín alebo editore dimenzií a
nemôžu vidie bunky identifikované členom, ke
prehadávajú kocku.

RESERVE

Členovia tejto skupiny majú všetky privilégiá
odvodené od oprávnenia WRITE a môžu tiež
rezervova člena, aby zabránili ostatným
užívateom aktualizova bunky kocky
identifikované členom. Rezerváciu môže odstráni
bu užívate, ktorý člena rezervoval, alebo
užívatelia, ktorí majú oprávnenia ADMIN pre
člena. Rezervácia exspiruje automaticky, ke sa
rezervujúci užívate odpojí od vzdialeného servera
alebo ke sa server vypne.

Tabuka 9. Popisy privilégií pre objekty dimenzií
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Hlavička

Hlavička

READ

Členovia tejto skupiny užívateov môžu vidie
členov v dimenzii, ale nemôžu pridáva,
odstraňova alebo meni poradie členov.

WRITE

Členovia tejto skupiny užívateov môžu editova
atribúty členov, editova formáty členov a
vytvára súkromné podmnožiny pre dimenziu.
Členovia môžu tiež editova atribúty pre samotnú
dimenziu.

LOCK

Členovia tejto skupiny majú všetky privilégiá
odvodené od oprávnenia WRITE a môžu tiež
uzamknú dimenziu. Ke je dimenzia uzamknutá,
nikto nemôže upravi štruktúru dimenzie. Zámok
môžu odstráni len užívatelia, ktorí majú
oprávnenia ADMIN pre dimenziu. Po vypnutí
vzdialeného servera zostanú zámky aktívne.

NONE

Členovia tejto skupiny nemôžu vidie dimenziu v
užívateskom rozhraní Server Explorer a nemôžu
prehadáva kocku, ktorá obsahuje túto dimenziu.

RESERVE

Členovia tejto skupiny majú všetky privilégiá
odvodené od oprávnenia WRITE a môžu tiež
rezervova dimenziu, aby zabránili ostatným
užívateom predefinova dimenziu. Rezerváciu
môže odstráni bu užívate, ktorý rezervoval
dimenziu alebo užívatelia, ktorí majú oprávnenia
ADMIN pre túto dimenziu. Rezervácia exspiruje
automaticky, ke sa rezervujúci užívate odpojí
od vzdialeného servera alebo ke sa server vypne.
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Tabuka 10. Popisy privilégií pre objekty kocky
Privilégium

Popis

READ

Členovia tejto skupiny užívateov môžu vidie
bunky v kocke, ale nemôžu zmeni jej údaje.

WRITE

Členovia tejto skupiny užívateov môžu číta a
aktualizova bunky. Môžu uklada súkromné
zobrazenia kociek. Privilégium na prístup s
oprávnením WRITE sa nepoužíva pre bunky
identifikované konsolidovanými členmi alebo na
bunky odvodené z pravidiel.

LOCK

Členovia tejto skupiny užívateov majú všetky
privilégiá odvodené od oprávnenia WRITE a
môžu tiež uzamknú kocku. Ke je kocka
uzamknutá, nikto nemôže upravi jej údaje.
Zámok môžu odstráni len užívatelia, ktorí majú
oprávnenia ADMIN pre kocku. Po vypnutí
vzdialeného servera zostanú zámky aktívne.

NONE

Členovia tejto skupiny nemôžu vidie kocku v
užívateskom rozhraní Server Explorer a nemôžu
teda ani prehadáva kocku.

RESERVE

Členovia tejto skupiny majú všetky privilégiá
odvodené od oprávnenia WRITE a môžu tiež
rezervova kocku, aby zabránili ostatným
užívateom aplikova úpravy. Rezerváciu môže
odstráni bu užívate, ktorý kocku rezervoval
alebo užívatelia, ktorí majú oprávnenia ADMIN
pre túto kocku. Rezervácia exspiruje automaticky,
ke sa rezervujúci užívate odpojí od vzdialeného
servera alebo ke sa server vypne.

Tabuka 11. Popisy privilégií pre objekty procesov
Hlavička

Hlavička

READ

Členovia tejto skupiny užívateov môžu vidie
proces a môžu manuálne spusti proces, ale
nemôžu ho editova. Oprávnenia priradené k
procesom sa ignorujú pri spustení procesu z
pomocnej úlohy.

NONE

Členovia tejto skupiny nemôžu vidie proces v
užívateskom rozhraní Server Explorer a teda
nemôžu vykona proces. Oprávnenia priradené k
procesom sa ignorujú pri spustení procesu z
pomocnej úlohy.

Tabuka 12. Popisy privilégií pre objekty pomocných úloh
Hlavička

Hlavička

READ

Členovia tejto skupiny užívateov môžu vidie
pomocnú úlohu a môžu manuálne vykona
pomocnú úlohu, ale nemôžu editova pomocnú
úlohu

NONE

Členovia tejto skupiny nemôžu vidie pomocnú
úlohu v užívateskom rozhraní Server Explorer a
teda nemôžu ju vykona.

Súvisiace úlohy:
Kapitola 9. Nastavenie bezpečnosti a riadenie prístupu pre skupiny užívateov
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“Definovanie nastavení bezpečnosti a prístupu” na strane 131
Pre skupinu užívateov môžete definova privilégiá, ktoré sa budú vzahova na objekty
definované v aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
“Vytvorenie kocky s bezpečnosou buniek” na strane 132
Kocku s bezpečnosou buniek vytvorte, ak chcete definova privilégiá skupín užívateov,
ktoré budú riadi prístup ku konkrétnym bunkám v kocke.

Definovanie novej skupiny užívateov
Ak chcete prida nového užívatea, pre aplikáciu IBM Cognos TM1 Performance Modeler
musí by najprv definovaná skupina užívateov.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu vyberte stromu modelu.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na strom modelu a kliknite na Konfigurova
bezpečnos > Definova užívateov a skupiny > Užívatelia a skupiny.
Otvorí sa tabuka Skupiny klientov.
3. Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuku Skupiny klientov a kliknite na Nová skupina
alebo na Nová skupina.
4. Zadajte názov novej skupiny. Kliknite na tlačidlo OK.
Názov novej skupiny užívateov sa zobrazí ako stĺpec v tabuke Skupiny klientov.
5. Zatvorte tabuku.
6. Ak chcete použi zmeny v bezpečnosti, kliknite pravým tlačidlom v podokne Návrh
modelu a kliknite na Obnovi bezpečnos.

Ako alej
Do novej skupiny užívateov môžete prida priradenia schopností.

Priradenie schopností skupinám užívateov
Ke zadefinujete skupinu užívateov, môžete jej priradi schopnosti. Štandardne sú všetky
priradenia prázdne.

Procedúra
1. V paneli Návrh modelu vyberte strom modelov.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na strom a vyberte Konfigurova bezpečnos >
Definova užívateov a skupiny > Priradi schopnosti. Otvorí sa tabuka Schopnosti.
3. V poli Kontext vyberte skupinu užívateov, ktorej chcete priradi schopnosti.
4. V stĺpci EXECUTE každej schopnosti, kliknite dvakrát na bunku a vyberte vobu
GRANT alebo DENY.
5. Zmeny vykonané v týchto priradeniach sa prejavia ke sa odhlásite z IBM Cognos TM1,
potom sa znovu prihláste.
6. Zatvorte tabuku.
7. Ak chcete použi zmeny vykonané v bezpečnosti, kliknite pravým tlačidlom myši do
panelu Návrh modelu a kliknite na Obnovi bezpečnos.

Ako alej
Do skupín užívateov môžete pridáva užívateov.
Súvisiace koncepty:
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“Priradenie schopností” na strane 125
Niektoré schopnosti pre každú skupinu užívateov môžu by nastavené v ponuke Priradenie
schopností.

Definovanie nového užívatea pre skupinu užívateov
Medzi užívateov a do skupín bezpečnosti je možné pridáva individuálnych užívateov.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu vyberte stromu modelu.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na modelu a kliknite na Konfigurova bezpečnos >
Definova užívateov a skupiny > Užívatelia a skupiny. Otvorí sa tabuka Skupiny
klientov.
3. Kliknite na Nový užívate .
4. Zadajte meno nového užívatea, jeho heslo a heslo potvrte. Kliknite na tlačidlo OK.
5. Posuňte sa na položku nového užívatea v tabuke Skupiny klientov. Vyberte všetky
skupiny užívateov, do ktorých má ma nový užívate prístup.
6. Zatvorte tabuku.
7. Ak chcete použi zmeny v bezpečnosti, kliknite pravým tlačidlom v podokne Návrh
modelu a kliknite na Obnovi bezpečnos.

Výsledky
Noví užívatelia majú prístupové pravá vzahujúce sa na tie skupiny užívateov, ktorých sú
členmi.

Definovanie nastavení bezpečnosti a prístupu
Pre skupinu užívateov môžete definova privilégiá, ktoré sa budú vzahova na objekty
definované v aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu vyberte stromu modelu.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na strom modelu a kliknite na Konfigurova
bezpečnos > Nastavi prístupové oprávnenia pre a vyberte jeden z nasledujúcich
objektov: Dimenzie, Kocky, Procesy, Pomocné úlohy alebo Prvky.
3. Pre typ objektu, na ktorý chcete použi bezpečnos, dvakrát kliknite na bunku s prienikom
typu údajov a skupiny užívateov.
4. Z rozbaovacej ponuky vyberte jednu z nasledujúcich možností:
v
v
v
v
v

READ
WRITE
LOCK
NONE
RESERVE

v ADMIN
Bližšie informácie nájdete v časti “Prístup k údajom a bezpečnos” na strane 127.
5. Zatvorte tabuku.
6. Ak chcete použi zmeny v bezpečnosti, kliknite pravým tlačidlom v podokne Návrh
modelu a kliknite na Obnovi bezpečnos.
Súvisiace koncepty:
Kapitola 9. Nastavenie bezpečnosti a riadenie prístupu pre skupiny užívateov
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“Prístup k údajom a bezpečnos” na strane 127
Môžete rozšíri alebo obmedzi prístup skupiny užívateov k jednotlivým kockám,
dimenziám, procesom, pomocným úlohám a členom.

Vytvorenie kocky s bezpečnosou buniek
Kocku s bezpečnosou buniek vytvorte, ak chcete definova privilégiá skupín užívateov,
ktoré budú riadi prístup ku konkrétnym bunkám v kocke.

Informácie o úlohe
Kocka s bezpečnosou buniek je typ riadiacej kocky. Server IBM Cognos TM1 generuje
riadiace kocky za účelom vykonávania špeciálnych úloh.
Bezpečnos na úrovni buniek priradíte vykonaním nasledujúcich krokov:
1. Vytvorte riadiacu kocku s bezpečnosou buniek, ktorá bude obsahova dimenzie kocky,
ktorej bezpečnos na úrovni buniek chcete nakonfigurova. Do riadiacej kocky sa
pridávajú iba tie dimenzie, ktoré sú potrebné na definovanie bezpečnosti.
2. Bezpečnos pre príslušné bunky v riadiacej kocke s bezpečnosou nastavíte priradením
bezpečnostných práv bezpečnostným skupinám TM1.
Kocku s bezpečnosou buniek použite na priradenie prístupových privilégií, ktoré budú ma
jednotlivé skupiny užívateov ku konkrétnym bunkám. Tieto prístupové privilégiá môžu by
nasledovné:
v READ - členovia skupiny si môžu bunku iba zobrazi
v WRITE - členovia skupiny môžu bunku číta a môžu do nej zapisova
v LOCK - členovia skupiny si môžu bunku zobrazi, môžu ju upravi a natrvalo uzamknú,
aby ju ostatní užívatelia nemohli aktualizova
v NONE - členom skupiny sa bunka nezobrazuje
v RESERVE - členovia skupiny si môžu bunku zobrazi, môžu ju upravi a dočasne si ju
rezervova, aby ju ostatní užívatelia nemohli aktualizova
v ADMIN - členovia skupiny majú úplný prístup do bunky
Bezpečnos na úrovni buniek sa vzahuje na dcérskych členov a všeobecne sa nevzahuje na
konsolidácie, na riadenie zobrazovania alebo úprav konsolidácií môžete ale použi
bezpečnostné práva None a Read.

Procedúra
1. a nie sú riadiace kocky zobrazené, kliknite na ikonu ponuky Akcia
na Zobrazi riadiace objekty. Zobrazí sa adresár riadiace objekty.
2. V podokne Návrh modelu rozviňte adresár Kocky.

a potom kliknite

3. Kliknite pravým tlačidlom myši na kocku, na ktorú chcete použi bezpečnos na úrovni
buniek, a kliknite na Konfigurova bezpečnos > Nastavi prístupové oprávnenia pre
> Bunky kocky. Kocka s bezpečnosou buniek sa zobrazí ako karta v prezerači objektov.
a vyberte
4. Ak chcete zmeni dimenzie, kliknite na ikonu Zmeni dimenzionalitu:
dimenziu.
5. Dvakrát kliknite na bunku a potom vyberte prístupové privilégium, ktoré chcete priradi.
6. Ak chcete priradi bezpečnos alším bunkám, opakujte predchádzajúce dva kroky.
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Výsledky
Členovia skupín môžu získa prístup k bunkám na základe bezpečnosti buniek, ktorú ste
priradili.
Súvisiace koncepty:
“Prístup k údajom a bezpečnos” na strane 127
Môžete rozšíri alebo obmedzi prístup skupiny užívateov k jednotlivým kockám,
dimenziám, procesom, pomocným úlohám a členom.

Vytvorenie kocky s výberovým zoznamom
Kocku s výberovým zoznamom vytvorte, ak chcete definova výberové zoznamy, ktoré sa
zobrazujú v bunkách kocky.

Informácie o úlohe
Kocka s výberovým zoznamom je typ riadiacej kocky. Server IBM Cognos TM1 generuje
riadiace kocky za účelom vykonávania špeciálnych úloh.
Môžete vytvori výberové zoznamy s riadiacimi kockami. Získate tak lepšiu kontrolu nad
tým, ktoré bunky kocky by mali obsahova výberové zoznamy, a lepšiu flexibilitu pri
definovaní výberových zoznamov pre jednotlivé bunky. Pre riadiacu kocku s výberovým
zoznamom môžete tiež vytvori pravidlá, ktoré vám umožnia definova výberové zoznamy
pre ubovonú čas kocky, napríklad pre jej jednu bunku alebo pre celú kocku.
Riadiaca kocka s výberovým zoznamom pozostáva z rovnakých dimenzií ako regulárna
kocka, s ktorou riadiaca kocka súvisí, s tým, že obsahuje alšiu dimenziu s názvom }Picklist.
Dimenzia }Picklist obsahuje jeden reazcový člen s názvom Hodnota.
Ak chcete definova výberové zoznamy pre jednotlivé bunky v riadiacej kocke, postupujte
poda týchto krokov. Vyberavé zoznamy definované v riadiacej kocke sa používajú na
zobrazovanie hodnôt výberových zoznamov v priradenej regulárnej kocke.

Procedúra
1. Ak nie sú riadiace zobrazené, kliknite na ikonu ponuky Akcie
Zobrazi riadiace objekty. Zobrazí sa adresár riadiace objekty.

a potom kliknite na

2. V podokne Návrh modelu rozviňte adresár Kocky.
3. Kliknite pravým tlačidlom myši na kocku a kliknite na Nastavi výberový zoznam
kocky.
4. V poli Vytvori kocku s výberovým zoznamom kliknite na Áno. Kocka s výberovým
zoznamom sa zobrazí ako karta v prezerači objektov.
Poznámka: Zobrazenie kocky s výberovým zoznamom vyzerá podobne ako zobrazenie
súvisiacej kocky, sú v ňom ale nasledujúce rozdiely:
v Rozdiely v prezerači objektov
sa zobrazuje veda položky Kocka s
– Ikona kocky s výberovým zoznamom
výberovým zoznamom pre <názov kocky>.
– Tlačidlo Zmeni poradie dimenzií
– Tlačidlo Optimalizova dimenzie kocky

nie je zobrazené v lište nástrojov.
nie je zobrazená v lište nástrojov.
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v Rozdiely na paneli vlastností
– Hodnota vlastnosti Názov je }PickList_názovkocky.
– V zozname dimenzií je zobrazená nová dimenzia }PickList.
5. Zobrazenie riadiacej bunky nakonfigurujte tak, aby ste mali zobrazené bunky, pre ktoré
chcete definova výberové zoznamy.
6. V každej bunke, pre ktorú chcete vytvori výberový zoznam, zadajte definíciu
výberového zoznamu. V riadiacej kocke zada ubovoný typ výberového zoznamu:
statický, podmnožina alebo dimenzia.
7. Kliknite na ikonu ponuky Akcie

a o tom kliknite na Uloži údaje.

Výsledky
V bunke v priradenej regulárnej kocke sa zobrazia hodnoty výberového zoznamu, ktorý ste
vytvorili.

Oprávnenia na interakciu a riadenie prístupu na serveri TM1
Applications
Server TM1 Applications uplatňuje rozličné podnikové pravidlá určujúce, či môže užívate
zobrazi alebo upravi údaje. Tieto pravidlá určujú množinu oprávnení na aplikáciu; či má
alebo nemá daný užívate vlastníctvo uzla alebo aplikácie a bol alebo nebol uzol odoslaný.
Existujú tri základné „vrstvy“ kontroly používané aplikačným serverom TM1 na obmedzenie
údajov alebo kociek, ku ktorým môže konkrétny užívate pristupova: zabezpečenie TM1,
rezervácia údajov a prekrytie aplikačného servera TM1.
Zabezpečenie TM1
Najzásadnejšia vrstva.
Rezervácia údajov
Riadi, kto môže zapisova do špecifického rozsahu buniek, ale používa sa len na
konkrétnych užívateov (nie na skupiny) a používa sa na uplatnenie konceptu
vlastníctva. Pozrite si tému Použitie rezervácií údajov, kde nájdete podrobnosti o
používaní rezervácie údajov.
Prekrytie zabezpečenia
Táto vrstva tiež riadi, kto môže zapisova do špecifického rozsahu buniek. Prekrytie
zabezpečenia sa však vzahuje na všetkých užívateov na serveri TM1, nie len na
užívateov s oprávneniami na prístup k aplikácii TM1. Prekrytie zabezpečenia sa
používa na uplatnenie konceptu odosielania na uzamknutie údajov.
Zapamätajte si: Rezervácia údajov a prekrytie zabezpečenia nemôžu nikdy udeli vonejšie
oprávnenia ako zabezpečenie TM1, tieto mechanizmy môžu len alej obmedzi oprávnenia
užívatea.
Nasledujúca tabuka popisuje niektoré scenáre uplatňovania oprávnení.
Tabuka 13. Techniky používané na uplatňovanie logiky riadenia pracovných tokov
aplikačného servera TM1
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Koncept

TM1 Server

Oprávnenia

Zabezpečenie Ke administrátor nastaví oprávnenia pre aplikovanie schvaovania
prvkov a/alebo alebo zodpovednosti popri hierarchii schvaovania a riadiacej
buniek
dimenzii, tieto oprávnenia sú preložené do zabezpečenia prvkov alebo
buniek. Zabezpečenie prvkov alebo buniek je určené konfiguráciou
aplikácie.
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Vysvetlenie

Tabuka 13. Techniky používané na uplatňovanie logiky riadenia pracovných tokov
aplikačného servera TM1 (pokračovanie)
Koncept

TM1 Server

Vlastníctvo

Rezervácia
údajov

Vysvetlenie
Ke sa kocka používa v aplikácii schvaovania alebo zodpovednosti,
na túto kocku sa aplikuje režim REQUIREDSHARED rezervácie
údajov. Tento režim rezervácie údajov vyžaduje, že užívate musí my
rezerváciu údajov predtým než budú môc by zapísané do kocky.
Aplikačný server TM1 udelí rezerváciu údajov užívateovi, ktorý
prevezme vlastníctvo uzla alebo množiny uzlov hierarchie
schvaovania. Rezervácia údajov je špecifická pre konkrétneho
užívatea, nie pre skupinu. Súčasne môže ma vlastníctvo listového
uzla len jeden užívate. Oprávnenie na rezerváciu údajov udelené
aplikačným serverom TM1 je zamerané na relevantné uzly hierarchie
schvaovania. Ak sa používa riadiaca dimenzia, rezervácia údajov je
vymedzená na zapisovatené segmenty riadiacej dimenzie pre
aplikáciu.
Zapamätajte si: Metódu rezervácie údajov určuje aplikačný server
TM1 prostredníctvom položky v riadiacej kocke }CubeProperties
vzahujúcej sa na celú kocku. Keže sa režim rezervácie údajov
vzahuje na celú kocku, hoci je aplikácia TM1 zameraná iba na jeden
segment kocky s riadiacou dimenziou, vyžaduje sa rezervácia údajov,
aby bol možný zápis do každej oblasti kocky.
Pre centrálne aplikácie sa používa režim rezervácie údajov
ALLOWED. Tento režim vám dovouje volitene prevzia
vlastníctvo, ak chcete ma exkluzívny prístup s oprávnením na zápis
na všetky bunky v rozsahu aplikácie. Užívatelia v centrálnej aplikácii
môžu predvolene zapisova bez prevzatia poda štandardných
nastavení zabezpečenia servera TM1.

Odovzda

Prekrytie
zabezpečenia

Akcia odoslania uzla sa používa len na aplikácie schvaovania. Ke je
uzol odoslaný, segment údajov, ktorý identifikuje uzol hierarchie
schvaovania a riadiaca dimenzia, ak sa používa, je uzamknutý, čo
bráni alšiemu zadávaniu údajov. Toto uzamknutie je vykonané s
kockou Prekrytie zabezpečenia.

Ako uplatni bezpečnostné oprávnenia v aplikácii
Môžete nastavi metódu, ktorá sa použije na určenie toho, ako bude aplikácia vyžadova
oprávnenia na kocku alebo bunku.
V predchádzajúcich verziách TM1 nemohla by hierarchia schvaovania zdieaná s inými
aplikáciami. Oprávnenia na zobrazovanie alebo úpravy určitej časti údajov boli uplatňované
so zabezpečením prvkov v hierarchii schvaovania. Architektúra bola upravená tak, aby sa
Kapitola 9. Nastavenie bezpečnosti a riadenie prístupu pre skupiny užívateov

135

oprávnenia uplatňovali so zabezpečením bunky. Táto zmena znamená, že rozmer hierarchie
schvaovania sa môže použi vo viacerých aplikáciách. Taktiež povolila, aby boli viaceré
aplikácie nasadené z rovnakej kocky. Môžete si teraz vybra, či sa má používa zabezpečenie
na úrovni prvkov, alebo zabezpečenie na úrovni buniek pri uplatňovaní bezpečnostných
oprávnení v aplikácii.
Zabezpečenie na úrovni prvkov je predvolenou metódou uplatňovania zabezpečenia pri
vytváraní aplikácií, avšak prostredníctvom nastavenia Metóda uplatňovania oprávnení na
karte Návrh aplikácie môžete urči metódu uplatňovania oprávnení (bu na úrovni prvkov,
alebo buniek). Bližšie informácie nájdete v téme Nastavenie vlastností aplikácie v TM1
Performance Modeler.
Ak chcete zdiea rozmer hierarchie schvaovania medzi viacerými aplikáciami TM1,
potrebujete na uplatňovanie oprávnení použi zabezpečenie buniek. So zabezpečením buniek
sa riadiaca dimenzia použije na vymedzenie aplikácií. Ke sa používa zabezpečenie buniek,
TM1 Application Server vytvorí kocky zabezpečenia buniek pre všetky dátové kocky v
aplikácii, ktorá obsahuje rozmer hierarchie schvaovania. Ak už kocky zabezpečenia buniek
existujú, TM1 Application Server rozšíri ich dimenzionalitu, aby zabezpečil, že budú zahŕňa
rozmer hierarchie schvaovania a riadiacu dimenziu, ak sa používa riadiaca dimenzia.
Ke sú oprávnenia uplatňované so zabezpečením prvkov, zabezpečenie prvku sa určí v
rozmere hierarchie schvaovania pomocou procesu TurboIntegrator. V takom prípade zmena
oprávnení negeneruje obnovu zabezpečenia.
Riadiaca dimenzia nemôžete používa, ak sa na uplatňovanie oprávnení používa zabezpečenie
prvkov.
Na zapnutie zabezpečenia prvkov pre hierarchie schvaovania môžete použi parameter
Uplatni zabezpečenie prvkov pre hierarchie schvaovania. Tento parameter je vlastnos
všetkých aplikácií schvaovania alebo zodpovednosti pre daný server TM1.
Zapamätajte si: Tento parameter sa nepoužíva na centrálne aplikácie, pretože centrálne
aplikácie nemajú hierarchiu schvaovania. TM1 neuplatňuje žiadne alšie zabezpečenie TM1
pre centrálne aplikácie.
Uplatni zabezpečenie prvku v hierarchii schvaovania je štandardne nastavené na Nie pre
nové aj aktualizované prostredia. Tento parameter nastavujete v paneli Vlastnosti v priečinku
Aplikácie.
Nastavením hodnoty Áno pre tento parameter zabezpečíte, že každý užívate používajúci iné
rozhranie ako TM1 Application, napríklad TM1 Web, Architect alebo Cognos Business
Intelligence, bude vidie iba tie prvky dimenzie hierarchie schvaovania, ku ktorým má
prístup. Zapamätajte si, že užívate môže ma prístup k viac než jednej aplikácii. Nastavenie
Áno používa zabezpečenie prvkov na každú dimenziu, ktorá sa používa ako hierarchia
schvaovania.
V starších vydaniach sa zabezpečenie prvkov neuplatňovalo na dimenziu hierarchie
schvaovania. Ak v takom prípade použijete Architect, môžete napríklad vidie všetky prvky
hierarchie schvaovania v editore podmnožiny, napriek tomu, že môžete vidie údaje len pre
tie prvky, pre ktoré máte oprávnenia v aplikácii TM1.
Ak sú oprávnenia uplatňované pomocou bezpečnosti bunky, potom sa zabezpečenie prvkov
používa na rozmer hierarchie schvaovania, len ak je voba Uplatni zabezpečenie prvkov v
hierarchii schvaovania nastavená na Áno. Ke je voba Uplatni zabezpečenie prvkov v
hierarchii schvaovania nastavená na Áno, zabezpečenie prvkov sa aplikuje pomocou
pravidla, ktoré odkazuje na riadiacu kocku, ktorú udržiava TM1 Application Server. Táto
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kocka obsahuje logiku, ktorá spočítava súhrnné zabezpečenie vo všetkých skupinách a
všetkých aplikáciách, ktoré používajú rovnaký rozmer hierarchie schvaovania. V tomto
prípade, pretože zabezpečenie prvkov je presadzované pomocou pravidiel, musí TM1
Application Server vykona obnovu zabezpečenia, ke sú aktualizované oprávnenia. Táto
obnova zabezpečenia môže chvíu trva pre veký TM1 Server. Ak je tento čas prekážkou,
môžete sa vráti k používaniu zabezpečenia prvkov na uplatňovanie oprávnení alebo prepnú
vobu Uplatni zabezpečenie prvkov v hierarchii schvaovania na Nie. Použitie riadiacej
dimenzie nie je možné, ak sa zabezpečenie prvkov používa na uplatňovanie oprávnení.
Ke je pre nastavenie Metóda uplatňovania oprávnení nastavená možnos Zabezpečenie na
úrovni buniek, môžete nastavi aj alší parameter s názvom
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE v kocke }CubeSecurityProperties pre údajové
kocky v rozsahu aplikácie.
Ke je pre parameter CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE nastavená hodnota Áno,
zabezpečenie prvkov a buniek sa správa tak, že sa použije to najobmedzujúcejšie. Ak je
napríklad zabezpečenie pre určitý prvok nastavené na READ pre danú skupinu a zabezpečenie
bunky pre bunku, ktorá odkazuje na tento prvok dimenzie, je nastavené na WRITE, potom
bude zabezpečenie preložené na READ. Ak je parameter
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE nastavený na ubovonú hodnotu, ktorá je iná
ako YES, potom sa server správa rovnako ako v predchádzajúcich vydaniach.
Nastavenie tohto parametra závisí od toho, či chcete využíva nové správanie, ke je pre
parameter CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE nastavená hodnota áno, alebo či
chcete zachova existujúce správanie servera TM1 Server. Ak máte existujúce aplikácie TM1
zostavené pomocou TM1 10.1.1 alebo staršej verzie, ktoré používajú zabezpečenie buniek,
budete pravdepodobne chcie zosta pri starom správaní, takže parameter
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE treba zmeni. Ak zostavujete nové aplikácie a
chcete používa schopnos zdiea dimenzie hierarchie schvaovania a zároveň chcete v
niektorých dimenziách využíva zabezpečenie prvkov na úrovni čítania, pre parameter
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE nastavte hodnotu áno, aby sa rešpektovalo
zabezpečenie na úrovni prvkov.
Ak už máte nasadené aplikácie v TM1 10.2, môžete použi techniky opísané v technických
poznámkach IBM Technote 'Element Security and TM1 Applications in TM1 10.2
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21659499.
Použitie parametra CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE vám umožní modelova
niektoré zo scenárov opísaných v týchto technických poznámkach ovea jednoduchšie.
TM1 Application Server nepristupuje k parametru
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE a má prázdnu predvolenú hodnotu. Toto
správanie znamená, že nastavenie bezpečnosti bunky v serveri TM1 Server na WRITE
nahradí zabezpečenie prvkov úrovne READ, čo je správanie, ktoré sa používalo v
predchádzajúcich vydaniach. Ak chcete uplatňova oprávnenia pomocou zabezpečenie
buniek, napríklad na zdieanie hierarchií schvaovania a tiež si želáte používa zabezpečenie
prvkov nastavené na READ, potom nastavte tento parameter pre relevantné kocky na YES.
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Kapitola 10. Cognos TM1 Scorecarding
IBM Cognos TM1 Scorecarding integruje riadiace panely hodnotenia výkonu a strategické
riadenie do Cognos TM1. IBM Cognos TM1 Performance Modeler použite na definovanie
kúčových indikátorov výkonnosti (KPI), ktoré sa majú monitorova. Použite ich na
zostavenie svojich diagramov hodnotenia výkonu. Vami vytvorené objekty a diagramy
hodnotenia výkonu budú uložené do vášho servera Cognos TM1 a budú sprístupnené
užívateom ako interaktívne riadiace panely. Táto kolekcia funkcií hodnotenia výkonu
vytvára úzku integráciu hodnotenia výkonu a stratégie s plánovaním, analýzou a hodnotením
výkonu.
Môžete používa kocky a diagramy hodnotenia výkonu v IBM Cognos Insight, IBM Cognos
Workspace a IBM Cognos TM1 Web.
Táto čas obsahuje podrobné informácie o objektoch a diagramoch hodnotenia výkonu a
vysvetuje ako si môžete zostavi a nasadi riešenie hodnotenia výkonu.

Vzorový server pre riešenia na hodnotenie výkonu
IBM Cognos TM1 poskytuje vzorovú databázu na tvorbu prehadov ukazovateov výkonu s
názvom GO_Scorecards ..
Táto vzorka obsahuje kolekciu objektov hodnotenia výkonu, ktoré sú pripravené na použitie,
vrátane kociek metrík, dopadových diagramov, strategických máp a volitených diagramov.

Úvod do aplikácie Cognos TM1 Scorecarding
IBM Cognos TM1 Scorecarding integruje funkcie na hodnotenie výkonu a na správu stratégie
do produktu IBM Cognos TM1 za účelom zaistenie lepšej integrácie riadenia výkonu s
plánovaním. Aplikáciu IBM Cognos TM1 Performance Modeler používajte na definovanie a
zostavovanie riešení na hodnotenie výkonu. Tieto riešenia môžete sprístupni na používanie a
monitorovanie v produktoch IBM Cognos Insight, IBM Cognos Workspace a IBM Cognos
TM1 Web.
Pomocou Cognos TM1 Scorecarding môžete vykonáva nasledujúce úlohy:
v Vizuálne zaznamenávanie a monitorovanie stratégie a cieov organizácie
v Definovanie a monitorovanie kúčových indikátorov výkonu (KPI) pomocou
Semaforových ikon a ikon trendov
v Porovnávanie kúčových indikátorov výkonu so strategickými podnikovými ciemi
v Vytváranie interaktívnych diagramov s prehadmi ukazovateov výkonu a vizualizáciami
údajov

Čo je prehad ukazovateov výkonu?
Prehad ukazovateov výkonu je kolekciou výkonnostných metrík, ktoré sú navrhnuté tak,
aby zohadňovali strategické ciele organizačnej jednotky alebo organizácie. Informácie v
prehade ukazovateov výkonu identifikujú úspešnos plnenia stanovených cieov
porovnávaním plánovaných a skutočných výsledkov. Prehady ukazovateov výkonu môžu
tiež zobrazova informácie vzahujúce sa na iné organizácie v rámci podniku. V prehadoch
ukazovateov výkonu sa používajú vizuálne indikátory stavu, ako sú Semaforové ikony a
ikony trendov, ktoré užívateom umožňujú rýchlejším spôsobom vyhodnocova výkon.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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Čo je riešenie Cognos TM1 Scorecarding?
Riešenie Cognos TM1 Scorecarding kombinuje vaše údaje a dimenzie TM1 v interaktívnych
diagramoch a vizualizáciách údajov, ktoré môžete zdiea s ostatnými užívatemi.
Kúčová terminológia pre Cognos TM1 Scorecarding zahŕňa nasledujúce objekty:
Riešenie na hodnotenie výkonu
Kolekcia objektov TM1, ktorá zahŕňa dimenziu metrík, kocku metrík a jeden alebo
viaceré interaktívne diagramy hodnotenia výkonu. Riešenie na hodnotenie výkonu sa
zostavuje v aplikácii Cognos TM1 Performance Modeler a používa v aplikácii
Cognos Insight.
Metrika
Ukazovate alebo kúčový indikátor výkonu, ktorý uvádza výkon v dôležitej oblasti
v rámci podniku. Príklady zahŕňajú Zisk, Výnos a Výdaje.
Indikátor metriky
Ukazovate výkonu, stavu alebo trendu pre kúčovú oblas (metriku) podniku.
Indikátor metriky porovnáva aktuálne výsledky s cieovými hodnotami. Napríklad
Skóre, Stav a Trend.
Prehady ukazovateov výkonu môžete vytvori pre rôzne typy publika s rôznymi úrovňami
podrobností. Riešenie na hodnotenie výkonu sa najlepšie spravuje, ke vytvoríte samostatné
prehady ukazovateov výkonu pre každú jednotku v organizácii.

údaje v prehadoch ukazovateov výkonu
Riešenia na hodnotenie výkonu môžete zostavi na základe nových alebo existujúcich údajov
pochádzajúcich z vášho systému Cognos TM1.

diagramy hodnotenia výkonu
Pomocou Cognos TM1 Scorecarding môže zostavova nasledujúce interaktívne diagramy a
vizualizácie údajov, ktoré sú založené na dimenziách vo vašej kocke metrík.
v Dopadový diagram
v Strategická mapa
v Vlastný diagram
v Graf historických hodnôt

Nástroje na vytváranie prehadov ukazovateov výkonu
Cognos TM1 Scorecarding používa nasledujúce užívateské rozhrania pri vytváraní, správe a
zobrazovaní vašich riešení na hodnotenie výkonu.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Cognos TM1 Performance Modeler používajte na zostavovanie a nasadzovanie
vašich riešení na hodnotenie výkonu.
v Na začatie vykonávania všetkých potrebných úloh pri zostavovaní prehadov
ukazovateov výkonu použite uvítaciu stránku Prehady ukazovateov výkonu v
aplikácii Cognos TM1 Performance Modeler.
Ak chcete otvori uvítaciu stránku Prehady ukazovateov výkonu kliknite na
Vytvori prehady ukazovateov výkonu na uvítacej stránke Návrh modelu v
aplikácii Cognos TM1 Performance Modeler.
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v Na definovanie a zostavenie dimenzií, kociek a diagramov riešenia na hodnotenie
výkonu použite vyhradené nástroje na úpravy prehadov ukazovateov výkonu v
aplikácii Cognos TM1 Performance Modeler.
v Nasate riešenie na sledovanie výkonu na serveri Cognos TM1, aby sa
sprístupnilo užívateom produktu IBM Cognos Insight.
IBM Cognos Insight
Pomocou funkcií riadiacich panelov v aplikácii Cognos Insight môžete zobrazi
strategické mapy a dopadové diagramy vo forme interaktívnych vizualizačných
diagramov. Pomocou Cognos Insight môžete vybra hodnoty pre rôzne časové
úseky, metriky a dimenzie a analyzova údaje priamo v diagramoch hodnotenia
výkonu.
IBM Cognos Workspace
Zobrazte kocky metrík a diagramy hodnotenia výkonu a pracujte s nimi.
IBM Cognos TM1 Web
Zobrazte kocky metrík, dopadové diagramy a strategické mapy a pracujte s nimi.

Objekty prehadov ukazovateov výkonu
Cognos TM1 Scorecarding používa nasledujúce špecializované objekty TM1 na usporiadanie
a uloženie vášho riešenia na hodnotenie výkonu:
v Dimenzia metrík
v Dimenzia indikátorov metrík
v Kocka metrík
v
v
v
v

Dopadový diagram
Strategická mapa
Vlastný diagram
Graf historických hodnôt

Riešenie na hodnotenie výkonu
Riešenie na hodnotenie výkonu IBM Cognos TM1 obsahuje kolekciu objektov prehadov
ukazovateov výkonu (dimenzie, zobrazenie kocky a diagramy). Tieto objekty môžete
používa na vizuálne a interaktívne zdieanie výkonnostných metrík a strategických cieov
organizačnej jednotky alebo organizácie.
Užívatelia môžu s informáciami v zobrazení kocky s prehadmi ukazovateov výkonu a s
informáciami v diagramoch interaktívne pracova. Môžu si pozrie plnenie cieov
porovnaním plánovaných a skutočných výsledkov. Prehady ukazovateov výkonu môžete
vytvori pre rôzne typy publika s rôznymi úrovňami podrobností. Riešenie na hodnotenie
výkonu sa najlepšie spravuje, ke vytvoríte samostatné prehady ukazovateov výkonu pre
každú jednotku v organizácii.
Riešenie na hodnotenie výkonu Cognos TM1 je založené na jednej kocke metrík TM1. Na
vytvorenie diagramov hodnotenia výkonu, ktoré chcete používa v riešení na hodnotenie
výkonu, použite dimenzie v kocke metrík.
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Obrázok 8. Riešenie Cognos TM1 Scorecarding

Aplikácia IBM Cognos TM1 Performance Modeler sa používa na vytvorenie štruktúry
prehadu ukazovateov výkonu. Môžete použi svoje existujúce údaje IBM Cognos TM1,
ktoré budú predstavova čas štruktúry prehadu ukazovateov výkonu.

Požiadavky riešenia na hodnotenie výkonu
V aplikácii TM1 Performance Modeler musíte vytvori a publikova aspoň jeden prehad
ukazovateov výkonu, až potom ho budete môc používa v Cognos Insight.
Hlavnou požiadavkou na používanie riešenia Cognos TM1 na hodnotenie výkonu je kocka
metrík. V predvolenom nastavení sa do riešenia na hodnotenie výkonu pridá tiež každý
diagram hodnotenia výkonu, ktorý súvisí s touto kockou. Nemusíte vytvára alšie diagramy
pre publikovanie riešenia na hodnotenie výkonu, riešenie na hodnotenie výkonu však vždy
zahŕňa dopadov ý diagram, ktorý sa automaticky vytvorí pri vytvorení kocky metrík.
Riešenie na hodnotenie výkonu obsahuje:
v Kocka metrík
– Dimenzia metrík
– Dimenzia indikátorov metrík
– Časová dimenzia
– Volitené - alšie dimenzie pre geografické údaje, produkt alebo zákazníka.
v Dopadový diagram (vytvorí sa automaticky pre kocku s prehadom ukazovateov výkonu)
v Graf historických hodnôt (vytvorí sa automaticky pre kocku s prehadom ukazovateov
výkonu)
v Volitené diagramy hodnotenia výkonu:
– Strategická mapa
– Vlastné diagramy

Kocka metrík
Kocka metrík je špeciálny typ kocky v aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler,
ktorá tvorí základ riešení s prehadmi ukazovateov výkonu a diagramov hodnotenia výkonu.
Kocku metrík vytvárate za účelom zahrnutia všetkých dimenzií, ktoré chcete použi pri
zobrazovaní a analýze informácií z prehadov ukazovateov výkonu.
Pomocou kocky metrík môžete monitorova viacero metrík a indikátorov metrík. Primárnou
funkciou kocky metrík je znázornenie aktuálneho relatívneho stavu viacerých riadkov v
tabuke. Súčasne znázorňuje aktuálny trend mnohých ukazovateov.
Nasledujúci zoznam popisuje štandardné rozloženie ukazovateov výkonu pre kocku metrík:
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v Dimenzia nadpisu riadkov: dimenzia metrík
v Dimenzia nadpisu stĺpcov: dimenzia indikátorov metrík
v Dimenzie kontextu: čas, geografia a alšie dimenzie kontextu údajov

Obrázok 9. Príklad kocky metrík

Kocka metrík spája dimenziu metrík a dimenziu indikátorov metrík s alšími štandardnými
dimenziami systému TM1.
Tieto kocky majú tie isté vlastnosti ako ostatné kocky TM1. Môžete do nich importova
dimenzie z ostatných existujúcich dimenzií.
V kocke metrík musia by minimálne nasledujúce dimenzie:
v Jedna dimenzia metrík
v Jedna dimenzia indikátorov metrík
v Jedna časová dimenzia
Volitene môžete prida aj alšie existujúce dimenzie, ako sú napríklad geografia alebo
produkty.
Poznámka: Ke vytvárate kocku metrík, automaticky sa vytvára dopadový diagram. Kocka
metrík môže ma iba jeden dopadový diagram.

Dimenzia metrík
Dimenzia metrík obsahuje kolekciu dôležitých ukazovateov alebo kúčových indikátorov
výkonnosti (KPI), ktoré chcete monitorova pri svojom podnikaní alebo vo svojej organizácii.
Tieto ukazovatele sa nazývajú metriky, pričom každý z nich identifikuje jeden aspekt
výkonnosti, ako napríklad hrubý zisk, príjem alebo výdavky na produkt. Môžete monitorova
skutočný výkon metriky a porovna ho s očakávanými alebo cieovými hodnotami
skombinovaním tejto metriky s indikátormi metrík poskytujúcimi alšie informácie o stave,
skóre a trende. Metriky sú uvedené v nadpisoch riadkov v zobrazení kocky.
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Obrázok 10. Dimenzia metrík v kocke metrík

Návrh dimenzie metrík
Keže definície dimenzií metrík sa nemusia uklada do existujúcich údajov TM1, musíte
vytvori dimenziu metrík a súvisiacich členov metriky. Dimenziu metrík môžete zostavi v
editore dimenzií metrík v aplikácii Cognos TM1 Performance Modeler.
Užívatelia riešenia na hodnotenie výkonu musia by v prípade každej metriky oboznámení s
očakávanými vzormi výkonu. Napríklad, príjem nad úrovňou určenej cieovej hodnoty je
kladným indikátorom toho, že obchodné výsledky sú prekonávajú prognózy, kým výdavky na
produkt nad úrovňou stanovenej cieovej hodnoty predstavujú záporný indikátor vyžadujúci
pozornos.

Vlastnosti dimenzie metrík
Dimenzia metrík má nasledujúce vlastnosti, ktoré môžete nakonfigurova v editore dimenzií:
Vlastnos Formát
Určuje číselný formát alebo formát zobrazenia dátumu a času.
Vzor výkonnosti
Spôsob použitia metriky. Vyberte z nasledujúcich volieb:
v Očakáva sa plnenie nad stanovený cie
v Očakáva sa plnenie v súlade so stanoveným cieom
v Očakáva za plnenie pod stanoveným cieom
Vyberte vzor výkonnosti pre metriku, ktorú chcete monitorova. Napríklad, v
prípade príjmu je priaznivá hodnota nad úrovňou cieovej hodnoty, kým v prípade
výdavkov na produkt sú priaznivé hodnoty pod úrovňou cieovej hodnoty.
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Typ tolerancie
Typ tolerancie indikuje spôsob, akým je potrebné interpretova hodnotu v indikátore
tolerancie.
v Absolútne - hodnota indikátora tolerancie predstavuje toleranciu tak, ako je.
v Percentuálne - na základe hodnoty indikátora tolerancie sa vypočíta tolerancia
ako percento cieovej hodnoty.

Výpočty dimenzií metrík
Dimenzie metrík môžete definova pomocou štandardných funkcií TM1. Napríklad:
Profit = Revenue - Expenses
Pre bunky na úrovni listu a na konsolidovanej úrovni môžete nastavi samostatné výpočty.
Výraz najnižšej úrovne
Jednoduchý výpočet vykonávaný na najnižšej úrovni.
Výraz na konsolidovanej úrovni
Výpočet vykonávaný na zoskupených výsledkoch.
Bližšie informácie nájdete v časti “Vytváranie výpočtov pre dimenzie metrík a dimenzie
indikátorov metrík” na strane 164.

Dimenzia indikátorov metrík
Dimenzia metrických indikátorov v aplikácii IBM Cognos TM1 Scorecarding poskytuje
alšie informácie o kúčových indikátoroch výkonnosti (KPI) alebo metrikách. Príklady
indikátorov metrík zahŕňajú Hodnotenie, Stav a Trend.
Indikátory metrík v riešení na hodnotenie výkonu merajú výkon, stav a trendy v kúčových
oblastiach podnikania porovnávaním aktuálnych výsledkov s cieovými hodnotami.
Napríklad indikátory metriky Skutočná hodnota, Cie a Tolerancia sa zvyčajne používajú na
výpočet súvisiacich indikátorov Hodnotenie, Stav a Trend.
Cognos TM1 Scorecarding poskytuje súpravu vstavaných preddefinovaných indikátorov
metrík. Použi môžete tieto preddefinované indikátory metrík, alebo môžete vytvori svoje
vlastné indikátory. Pri výpočte indikátorov môžete použi tiež štandardné funkcie TM1 a
špeciálne funkcie na hodnotenie výkonu.
Indikátory metrík môžu by zobrazené ako číselné hodnoty alebo ako ikony semaforu a
trendu. Dimenzia indikátorov metrík sa zvyčajne zobrazuje v nadpise stĺpcovej dimenzie v
štandardnom zobrazení prehadu ukazovateov výkonu alebo kocky.
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Obrázok 11. Dimenzia indikátorov metrík v kocke metrík

Vlastnos Vykresovanie pre ikony indikátorov metrík
Vlastnos Vykresovanie určuje typ ikon indikátorov, ktoré sa majú použi ako vizuálne
znázornenie výkonu indikátora metriky. Tieto ikony sa zobrazujú v kockách metrík a
diagramoch hodnotenia výkonu. Pre každý indikátor metriky môžete urči iné vykresovanie.
Platné voby pre vlastnos Vykresovanie sú uvedené v nasledujúcom zozname:
v Ikona semafora - do vlastnosti Vykresovanie zadajte trafficLight.
v Ikona trendu metriky – do vlastnosti Vykresovanie zadajte metricTrend.
v Číselné - ponechajte bunku prázdnu, ak chcete namiesto ikony indikátora zobrazi číselnú
hodnotu.
Semaforový indikátor stavu
Semafor alebo indikátor stavu je ikona znázorňujúca stav indikátora metriky. Stav je
indikovaný farbou a tvarom ikony, ktoré sú popísané v nasledujúcej tabuke.
Tabuka 14. Semaforové ikony stavu indikátora metriky
Ikona semaforu

Popis
Ikona zeleného kruhu znamená uspokojujúci stav súvisiaceho indikátora metriky.
Ikona žltého kosoštvorca znamená upozornenie na stav súvisiaceho indikátora
metriky.
Ikona červeného štvorca označuje stav varovania pre súvisiaci indikátor metriky.
Tento obrázok predstavuje neúplný stav, čo znamená, že sa nenašli údaje pre
indikátory skutočných alebo cieových metrík. Ke chýba niektorá z týchto
hodnôt, nie je možné vypočíta hodnotenie ani stav.

Indikátor trendu
Indikátor trendu zobrazuje porovnanie hodnoty v jednom stĺpci s hodnotou v inom
stĺpci. Indikátor trendu môže napríklad zobrazova trend z predchádzajúceho

146

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

obdobia až po aktuálne obdobie porovnaním hodnôt medzi týmito obdobiami.
Indikátor trendu zobrazuje, či je hodnota vyššia, nezmenená alebo nižšia ako hodnota
z predchádzajúceho obdobia.
Tabuka 15. Ikony trendov indikátorov metrík
Ikona trendu

Popis
Ikona v tvare zeleného trojuholníka s jedným vrcholom hore indikuje, že hodnota
trendu je väčšia ako hodnota v predchádzajúcom období.
Hodnota je napríklad väčšia ako za predchádzajúci mesiac alebo štvrrok.
Ikona v tvare sivého pruhu indikuje, že sa hodnota trendu nezmenila.
Ikona v tvare červeného trojuholníka s jedným vrcholom dole indikuje, že
hodnota trendu je nižšia ako hodnota v predchádzajúcom období.
Hodnota je napríklad nižšia ako za predchádzajúci mesiac alebo štvrrok.

Prázdna bunka

Indikuje, že trend je za dané obdobie neúplný. Trend sa nedá zobrazi v prípade
existencie neúplného stavu. Trend sa napríklad nedá zobrazi pre prvý časový
úsek, akým je napríklad Q1 (štvrrok jeden). Predchádzajúce údaje neexistujú ani
v prípade, že metrika má hodnotu pre parametre Skutočná hodnota, Cie,
Hodnotenie a Stav.

Predvolené indikátory metrík
Cognos TM1 Scorecarding obsahuje kolekciu vstavaných indikátorov metrík, ktoré sú
pripravené na použitie. Ke vytvoríte dimenziu indikátorov metrík, títo členovia sa
automaticky pridajú a priradia sa k nim odporúčané názvy a výpočty indikátorov.
POZOR:
Vstavané indikátory metrík môžete použi iba tak, ako sú. Neupravujte ich, ani ich
neodstraňujte, pretože sa vyžadujú pre hodnotenia výkonu. Ak potrebujete svoje vlastné
indikátory metrík, pridajte ich k týmto vstavaným indikátorom.
Cognos TM1 Scorecarding obsahuje nasledujúce vstavané indikátory metrík:
Tabuka 16. Zoznam predvolených indikátorov metrík
Názov indikátora
metriky

Popis

Stav

Vypočítaná hodnota, ktorá predstavuje výkon hodnotenia metriky.
Vrátená číselná hodnota sa zobrazuje ako semaforová ikona indikátora, ktorá
vizuálne zobrazuje stav v mriežkových zobrazeniach a diagramoch.
v

1 - vynikajúci stav (v súlade s cieom alebo nad očakávanie)

v

0 - priemerný stav (v rámci 1 tolerancie vzhadom na cie)

v

1 - zlé (tolerancia viac ako 1 od ciea)

Používa funkciu indikátora metriky SCORESTATUS:
=SCORESTATUS(’Score’)
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Tabuka 16. Zoznam predvolených indikátorov metrík (pokračovanie)
Názov indikátora
metriky
Trend

Popis
Vypočítaná hodnota predstavujúca zmenu výkonu metriky od predchádzajúceho
obdobia.
Vyhodnocuje skóre metriky a vracia hodnotu, ktorá indikuje aktuálny výkon
metriky.
Výsledok odráža kladný alebo záporný trend a iba v prípade, že sa skóre zmení
o viac ako 5 % tolerancie.
Tento indikátor je predvolene nakonfigurovaný tak, aby sa zobrazoval ako ikona
indikátora trendu metriky, ktorá bude grafickou formou informova o trende v
mriežkový zobrazeniach a diagramoch.
v

1 - trend sa zlepšuje

v

0 - žiadna zmena v trende

v

1 - trend sa zhoršuje

Používa funkciu indikátora metriky SCORETREND:
=SCORETREND(’Score’)
Skutočný

Hodnota indikátora skutočnej hodnoty sa odvodí na základe prevádzkových
údajov.
Túto hodnotu zaplňte zo svojich existujúcich údajov Cognos TM1.

Cie

Cieová hodnota definuje úroveň očakávaného výkonu.
Túto hodnotu zaplňte zo svojich existujúcich údajov Cognos TM1.

Tolerancia

Hodnota tolerancie definuje akceptovatený rozsah pre výsledok, ktorý sa
odchýli od nastaveného ciea.
Túto hodnotu zadajte, alebo ju zaplňte zo svojich existujúcich údajov Cognos
TM1.

Rozdiel

Vypočíta rozdiel medzi indikátormi Skutočná hodnota a Cie.
Používa výpočet: =’Actual’-’Target’

Percento rozdielu

Vypočíta percento rozdielu medzi indikátormi Skutočná hodnota a Cie.
Používa výpočet: =(’Actual’-’Target’)/’Target’

Skóre

Vypočíta skóre metriky na základe indikátorov skutočnej hodnoty, cieovej
hodnoty a tolerancie.
Táto hodnota indikuje, či jej metrika v súlade s cieom, či je lepšia alebo horšia
ako cie a o koko. Odchýlku od ciea meria v jednotkách tolerancie. Hlásené
hodnoty sú v rozsahu od -10 do 10, kde hodnota 0 indikuje, že metrika je v
súlade s cieom. Kladné skóre indikuje, že je výkon metriky uspokojivý.
Záporné skóre indikuje, že je výkon metriky neuspokojivý.
Používa funkciu indikátora metriky SCORE:
SCORE(Actual,Target,Tolerance)
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Tabuka 16. Zoznam predvolených indikátorov metrík (pokračovanie)
Názov indikátora
metriky
Zmena skóre

Popis
Vypočíta zmenu skóre porovnaním aktuálnej hodnoty s hodnotou z
predchádzajúceho časového úseku.
Používa funkciu Cognos TM1 LAG, a to nasledovným spôsobom:
=’Score’-LAG(0,’Score’)

Aktuálny trend

Aktuálne sa nepoužíva.

Skutočné percento
zmeny

Vypočíta zmenu v percente aktuálneho indikátora porovnaním aktuálnej
hodnoty s hodnotou z predchádzajúceho časového úseku.
Používa funkciu Cognos TM1 LAG, a to nasledovným spôsobom:
=(’Actual’-LAG(0,’Actual’))/LAG(0,’Actual’)

Status_1_Count

Iba na interné použitie.

Status_0_Count

Iba na interné použitie.

Status_-1_Count

Iba na interné použitie.

Užívateom definované indikátory metrík
Môžete tiež vytvori svoje vlastné indikátory metrík a mera tak výkon v porovnaní s
porovnatenými metrikami, ako sú napríklad štandardizované merania.
Môžete napríklad chcie definova indikátory metrík na monitorovanie výkonu
prognózovacej metriky. V takomto prípade vytvoríte kolekciu odvodených a vypočítaných
indikátorov metrík.
Vytvorte nasledujúce odvodené indikátory metrík a zaplňte indikátory existujúcimi údajmi
prognóz.
v Prognózovaná skutočná hodnota
v Prognózovaný cie
v Prognózovaná tolerancia
Vytvorte nasledujúce vypočítané indikátory metrík a použite funkcie indikátorov metrík na
ich zaplnenie.
v Prognózované skóre - na výpočet tejto hodnoty použite funkciu SCORE.
Napríklad: =SCORE(’Forecast Actual’,’Forecast Target’,’Forecast Tolerance’)
v Prognózovaný stav - na výpočet tejto hodnoty použite funkciu SCORESTATUS.
Napríklad: =SCORESTATUS(’Forecast Score’)
Ak chcete zobrazi semaforovú ikonu pre tento indikátor metriky, zadajte pre vlastnos
Vykreslenie hodnotu trafficLight.
v Prognózovaný trend - na výpočet tejto hodnoty použite funkciu SCORETREND.
Napríklad: =SCORETREND(’Forecast Score’)
Ak chcete zobrazi ikonu trendu pre tento indikátor metriky, zadajte pre vlastnos
Vykreslenie hodnotu metricTrend.
Bližšie informácie o vytváraní a výpočte indikátorov metrík nájdete v nasledujúcich témach.
v “Vytvorenie dimenzie indikátorov metrík” na strane 162.
v “Funkcie indikátorov metrík” na strane 158.
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Výpočty a funkcie indikátorov metrík
Výpočty pre indikátory metrík môžete definova s použitím štandardných funkcií TM1, ako aj
množiny funkcií určených špeciálne pre indikátory metrík. Výpočet indikátora metriky môže
poskytova hodnotu stavu, skóre alebo trendu, ktorá je založená na iných indikátoroch tej istej
metriky.
Napríklad funkciu SCORE indikátora metriky môžete použi na výpočet skóre pre matriku,
ktoré bude vychádza z indikátorov Skutočná hodnota, Cie a Tolerancia danej metriky.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
Bližšie informácie o používaní výpočtov s indikátormi metrík nájdete v nasledujúcich témach:
v “Funkcie indikátorov metrík” na strane 158
v “Funkcie pravidiel” v publikácii Referenčná príručka k systému IBM Cognos TM1.
v Výpočet hodnôt v dimenziách

Odvodené metriky
Odvodená metrika je metrika, ktorá je založená na kúčových indikátoroch výkonnosti alebo
ukazovateoch z dimenzie metrík. Príklady odvodených metrík sú: spokojnos zamestnancov
určená na základe prieskumu medzi zamestnancami, fluktuácie zamestnancov a nákladov na
zamestnanie, alebo spokojnos zákazníkov určená na základe prieskumu o produktoch, počtu
vrátených produktov a počtu zákazníkov. Tieto dve odvodené metriky sa môžu použi aj ako
východiská pre alšej odvodenej metriky, ktorou je celkové hodnotenie spokojnosti so
spoločnosou.
Odvodenú metriku môžete definova vytvorením hierarchie v dimenzii metrík. Rodičovská
metrika je príslušná odvodená metrika, ktorá sa vypočíta na základe dcérskych metrík. Na
obrázku sú metriky Employee turnover, Bonus, Salary a Training cost dcérske metriky
odvodenej metriky Employee satisfaction. Dimenzia metrík gometric uvádza odvodenú
metriku Employee satisfaction s dcérskymi metrikami Employee turnover, Bonus, Salary a
Training cost.

Výpočet stavu odvodenej metriky sa odvodí na základe stavu dcérskych metrík. Stav sa určí
na základe nasledujúcich odvodených výpočtov:
v Najkladnejší stav. Uvádza stav najkladnejšej dcérskej metriky.
v Najmenej kladný stav. Uvádza stav najmenej kladnej dcérskej metriky.
v Najčastejší stav. Uvádza najčastejší stav dcérskej metriky.
v Priemerný stav. Uvádza priemerný stav všetkých dcérskych metrík.
Poznámka: Metriky, ktoré nie sú odvodené, sa zobrazia ako Neodvodené. Týmto sa
rozlišujú vypočítané metriky a odvodené metriky v rámci jednej hierarchie.
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Poznámka: Odvodená metrika je založená na konsolidácii priamych dcérskych metrík s
rozličnými jednotkami a ukazovatemi. Preto indikátory metrík Cie a Aktuálne nevracajú
skutočné hodnoty, ale hodnotu nula. Napríklad, hodnota Employee satisfaction je založená
na metrikách Employee turnover ako % počtu zamestnancov, Bonus ako % mzdy, Salary
ako finančnej hodnote a Training cost ako finančnej hodnote. Konsolidácia týchto hodnôt
nevráti skutočnú hodnotu, preto sa neposkytne žiadna hodnota.
Indikátory stavov dcérskych metrík sú:
v Vynikajúci výkon

- skutočná hodnota je rovnaká alebo väčšia ako cieová hodnota.

- skutočná hodnota je nižšia ako cieová hodnota, je však v rámci
v Priemerný výkon
akceptovanej tolerancie.
- skutočná hodnota je nižšia ako cieová hodnota a je aj pod úrovňou
v Slabý výkon
akceptovanej tolerancie.
v Neúplný stav
vypočíta stav.

- nie je k dispozícii dostatok údajov, na základe ktorých by bolo možné

Najkladnejší stav
Odvodená metrika uvádza stav najkladnejšej z metrík, ktorá je jej priamym potomkom.

Ilustrácia znázorňuje odvodenú metriku Overall company rating uvádzajúcu najkladnejšiu
dcérsku metriku, čiže v tomto prípade metriku Employee satisfaction.

Najmenej kladný stav
Odvodená metrika uvádza stav najmenej kladnej z metrík, ktorá je jej priamym potomkom.

Ilustrácia znázorňuje odvodenú metriku Overall company rating uvádzajúcu najmenej
kladnú dcérsku metriku, ktorá je v tomto prípade Prod Satis.

Najčastejší stav
Odvodená metrika uvádza najčastejšie nahlasovaný stav v rámci metrík, ktoré sú jej priamym
potomkom.

Ilustrácia znázorňuje odvodenú metriku Overall company rating uvádzajúca najčastejší stav
dcérskej metriky, čo sú v tomto prípade Employee satisfaction a Expense profile.
Poznámka: Ak existuje viacero najbežnejších stavov, napríklad dva zelené a jeden žltý, bude
uvedený stav s najvyššou prioritou. Najvyššiu prioritu má zelená značka alebo vynikajúci
stav, kým najnižšiu má sivá značka alebo neúplný stav.
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Priemerný stav
Odvodená metrika uvádza priemer z nahlásených stavov metrík, ktoré sú priamym potomkom
odvodenej metriky.

Ilustrácia znázorňuje odvodenú metriku Overall company rating uvádzajúcu priemer z
nahlásených stavov dcérskych metrík.
Súvisiace úlohy:
“Vytvorenie odvodenej metriky” na strane 173

Diagramy hodnotenia výkonu
Pomocou funkcie tvorby hodnotení výkonu Cognos TM1 môžete zostavi interaktívne
diagramy a vizualizácie údajov a základe dimenzií v kocke metrík. tieto diagramy umožňujú
zostavi riadiaci panel v aplikácii Cognos Insight.

Dopadový diagram
Dopadové diagramy vizualizujú pozitívne alebo negatívne vzahy medzi metrikami v kocke
metrík. Tento typ diagramu znázorňuje skutočné fungovanie podnikania, keže znázorňuje,
ako sa metriky navzájom ovplyvňujú.
Dopadový diagram môže napríklad znázorňova, ako hodnoty Príjem a Výdavky ovplyvňujú
hodnotu Zisk, ktorá zas má vplyv na hodnoty Odmeny a Financovanie výskumu.

Dopadové diagramy obsahujú semafory a indikátory trendu znázorňujúce stav a trend
jednotlivých metrík v diagrame. Pri práci s dopadovým diagramom môže užívate vyfiltrova
jednotlivé kontexty. Semaforové indikátory a indikátory trendu sa aktualizujú novými
hodnotami pre vybratú dimenziu.
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Návrh dopadových diagramov
Dopadové diagramy usporadúvajú metriky do troch kategórií: Ovplyvňujúce metriky, Cieové
metriky a Ovplyvnené metriky.
v Ovplyvňujúce metriky - príklady zahrňujú Výdavky a Príjem
v Cieové metriky - príklady zahrňujú Zisk
v Ovplyvnené metriky - príklady zahrňujú Financovanie výskumu a Zamestnanecké odmeny

Vlastnos Povaha vplyvu
Vlastnos Povaha vplyvu určuje typ čiary znázorňujúcej vzahy s kladným alebo záporným
vplyvom medzi metrikami v diagrame.
v Kladné - V diagrame sa vykreslí súvislá čiara znázorňujúca kladný vplyv jednej metriky
na druhú.
v Záporné - V diagrame sa vykreslí prerušovaná čiara znázorňujúca záporný vplyv jednej
metriky na druhú.
Túto vlastnos je možné nastavi pre každú jednotlivú metriku v zoznamoch Ovplyvňujúce
metriky a Ovplyvnené metriky.

Strategická mapa
Strategická mapa predstavuje štandardizovanú vizualizáciu sledujúcu obchodnú výkonnos na
základe perspektív, cieov a metrík.
Pomocou aplikácie IBM Cognos TM1 Scorecarding môžete vytvori strategické mapy
definovaním perspektív a cieov a mapovaním metrík na ne. Strategická mapa znázorňuje
stav metrík s indikátormi semaforov a indikátorov trendov. Strategická mapa usporadúva
perspektívy, ciele a metriky do nasledujúcej hierarchie:
v Strategická mapa môže ma viacero perspektív.
v Každá perspektíva môže ma viaceré ciele.
v Každý cie môže ma viaceré metriky.
Štandardné perspektívy strategickej mapy zahrňujú nasledujúce položky:
v
v
v
v

Finančný výkon
Znalos zákazníkov
Interné podnikové procesy
Získavanie poznatkov a rozvoj

Ke umiestnite kurzor myši nad ikony indikátorov metrík pre niektorý cie, zobrazí sa
zoznam súvisiacich indikátorov metrík.
Ke umiestnite kurzor myši nad ikony indikátorov perspektívy, zobrazí sa názov diagramu a
perspektívy.
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Obrázok 12. Príklad strategické mapy

Spojenia v strategickej mape
Spojenia v strategickej mape sú znázornené ako šípky vizuálne ilustrujúce vzahy alebo toky
medzi ciemi v diagrame. Strategická mapa nevyžaduje spojenia, môžete ich však prida, ak
chcete.

Predvolené hodnoty pre strategické mapy
Ke vytvoríte strategickú mapu, automaticky sa vytvoria nasledujúce perspektívy a ciele.
Tieto perspektívy a ciele môžete použi ako východiskový bod, môžete ich upravi alebo
môžete vytvori svoje vlastné kombinácie.
v Finančný
– Hrubý zisk
– Zníženie výdajov
v Zákazník
– Zníženie počtu sažností
v Interné procesy
v Získavanie poznatkov a inovácie

Stavy a výpočty stavov pre strategické mapy
Perspektívy a ciele v strategickej mape uvádzajú zhrnutie stavu podkladových metrík v
diagrame. Nastavením výpočtu stavu môžete urči spôsob zhrnutia podkladových metrík pre
jednotlivé perspektívy a ciele v diagrame.
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Stav metriky je vypočítaná hodnota predstavujúca výkonnos metriky. Vrátená číselná
hodnota sa zobrazuje ako semaforová ikona indikátora, ktorá v diagrame vizuálne indikuje
stav. Hodnoty stavu môžu by Vynikajúce, Priemerné, Zlé a Neúplné.
Tabuka 17. Stav zhrnutia metrík v strategickej mape
Stav

Popis

Vynikajúce

Ikona zeleného kruhu znamená uspokojujúci stav.
Metrika je na cieovej úrovni alebo nad cieovou úrovňou.

Priemerné

Ikona žltého kosoštvorca označuje stav upozornenia.
Metrika je odchýlená od ciea v rámci jednej tolerancie.

Zlé

Ikona červeného štvorca označuje stav varovania.
Metrika je odchýlená od ciea o viac ako jednu toleranciu.

Neúplné

Neúplný stav znamená, že sa nenašli žiadne údaje pre výpočet indikátorov
skutočnej alebo cieovej metriky. Hodnotenie alebo stav teda nie je možné
vypočíta.

Výpočty stavov, na základe ktorých môžete riadi spôsob zhrnutia metrík v strategickej mape,
sú uvedené v nasledujúcej tabuke.
Tabuka 18. Výpočty stavov na zhrnutie metrík v strategických mapách
Výpočet stavu

Popis

Žiadny stav

Pre metriky, ktoré sú priradené tejto perspektíve alebo cieu, nezobrazuje
žiadny stav.

Najčastejší stav

Zobrazuje ikonu pre najčastejšie sa vyskytujúci stav všetkých metrík, ktoré
sú priradené tejto perspektíve alebo cieu.
Napríklad, ak sú súvisiace metriky Vynikajúce (2), Priemerné (4), Zlé(1) a
Neúplné (0), zobrazí sa stav Priemerné.

Najkladnejší stav

Zobrazuje ikonu pre najpozitívnejší stav všetkých metrík, ktoré sú priradené
tejto perspektíve alebo cieu.
Stav sa vyberá v poradí s nasledujúcimi prioritami: Vynikajúce, Neúplné,
Priemerné, Zlé.
Napríklad, ak sú súvisiace metriky Vynikajúce (1), Priemerné (1), Zlé (3) a
Neúplné (1), zobrazí sa stav Vynikajúce.

Najmenej kladný stav

Zobrazuje ikonu pre najmenej pozitívny stav všetkých metrík, ktoré sú
priradené tejto perspektíve alebo cieu.
Stav sa vyberá v poradí s nasledujúcimi prioritami: Zlé, Neúplné,
Priemerné, Vynikajúce.
Napríklad:
Ak sú priradené metriky Vynikajúce (1), Priemerné (1), Zlé (1) a Neúplné
(1), najmenej pozitívny stav je Zlé.
Ak sú priradené metriky Vynikajúce (1), Priemerné (1), Zlé (0) a Neúplné
(2), najmenej pozitívny stav je Neúplné.
Ak sú priradené metriky Vynikajúce (1), Priemerné (1), Zlé (0) a Neúplné
(0), najmenej pozitívny stav je Priemerné.
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Vlastný diagram
Vlastný diagram predstavuje strategickú mapu, do ktorej môžete importova vlastný obrázok
a vloži metriky s rozmerovým kontextom do obrázka ako dátové body.
K dispozícii sú nasledujúce príklady vlastných diagramov:
Geografické mapy
Na znázornenie regionálnej pôsobnosti vašej organizácie.
Diagramy procesov
Zobrazujú metriky v kontexte toku procesov.
Vlastný diagram zobrazuje názvy metrík a kontextových dimenzií s ikonami semaforov a
indikátorov trendov predstavujúcimi vrstvu nad vybratým obrázkom.

Obrázok 13. Príklad vlastného diagramu

Dimenzie vlastného diagramu
Ak chcete vytvori vlastný diagram, najskôr vytvorte obrázok a potom vyberte dimenzie a
kontext dimenzií, ktoré chcete použi v diagrame.
v Primárna dimenzia (povinná)
v Sekundárna dimenzia (volitená)
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v Kontext sekundárnej dimenzie (volitený)

Vzorové obrázky
V editore vlastných diagramov sú k dispozícii tieto obrázky:
v Mapa sveta na použitie s geografickou dimenziou
v Diagram procesov
v Organizačný diagram

Typy súborov obrázkov
Vo vlastnom diagrame môžete použi ubovoný z nasledujúcich typov súborov obrázkov:
v PNG
v GIF
v BMP
v JPEG

Vlastnosti obrázka
Môžete upravi vlastnosti vekosti obrázka a priehadnosti.

Graf historických hodnôt
Graf historických hodnôt uvádza stĺpcový graf údajov pre metriku. Predvolene tento graf
porovnáva aktuálnu hodnotu s cieovou hodnotu v každom časovom úseku a uvádza, či je
výsledok v rámci akceptovanej tolerancie. Zmenou viditeného rozsahu časových období
môžete zvýši alebo zníži úroveň podrobností posunutím cieového pruhu.
Ke kurzor myši umiestnite nad stĺpec, zobrazia sa alšie informácie o podkladových
hodnotách vrátane semaforov a indikátorov trendov. Semafory indikujú stav na základe vzoru
výkonnosti definovaného pre metriku. Ak je napríklad vzor výkonnosti nastavený na hodnotu
Priaznivé je nad cieovou hodnotou, stav môže by:
v Vynikajúci výkon

- skutočná hodnota je rovnaká alebo väčšia ako cieová hodnota.

- skutočná hodnota je nižšia ako cieová hodnota, je však v rámci
v Priemerný výkon
akceptovanej tolerancie.
- skutočná hodnota je nižšia ako cieová hodnota a je aj pod úrovňou
v Slabý výkon
akceptovanej tolerancie.
Bližšie informácie o vzoroch výkonnosti nájdete v téme “Dimenzia indikátorov metrík” na
strane 145.
Indikátory trendu indikujú, či sa výkon zvýšil (

), znížil (

) alebo či zostal nezmenený (

) v porovnaní s predchádzajúcim časovým úsekom. Ak nie je k dispozícii predchádzajúci
časový úsek, napríklad v prípade prvého pruhu v grafe historických hodnôt, nezobrazia sa
žiadne informácie o trende.
Nasledujúci príklad znázorňuje graf historických hodnôt zameraný na údaje o príjmoch za
osem mesiacov. V každom mesiaci okrem mesiaca február 2013 je celková výkonnos
príjmov priemerná. Ke je vybratý mesiac február 2013, môžete vidie, že je výkonnos slabá
a že trend sa zhoršuje v porovnaní s mesiacom január 2013.
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Obrázok 14. Príklad grafu historických hodnôt

Funkcie indikátorov metrík
IBM Cognos TM1 Scorecarding obsahuje kolekciu vyhradených funkcií, ktoré sú špecifické
pre výpočty indikátorov metrík. Príkladmi týchto funkcií v predvolených indikátoroch metrík
sú Score, Status a Trend. Tieto funkcie môžete použi so svojimi vlastnými indikátormi
metrík.
Tieto funkcie budú pri práci s indikátormi metrík k dispozícii v editore výrazov.

SCORE
Účel
Funkcia SCORE vypočítava skóre metriky pre zadaný kontext indikátorov skutočnej hodnoty,
ciea a tolerancie.
Táto funkcia vráti hodnotu, ktorá indikuje, či je metrika v súlade s cieom, či je lepšia alebo
horšia ako cie a o koko. Odchýlku od ciea meria v jednotkách tolerancie. Vracia hodnoty v
rozsahu od -10 do 10, kde hodnota 0 indikuje, že metrika je v súlade s cieom. Kladné skóre
indikuje, že metrika je v súlade s cieom. Záporné skóre indikuje, že metrika nie je v súlade s
cieom.
Táto funkcia je platná iba v prípade kocky s dimenziou metrík, pričom dokáže urči vzor
výkonnosti metriky a typ tolerancie.
=SCORE('<Skutočnos>','<Cie>'),'<Tolerancia>'
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Parametre
Skutočnos
Názov indikátora metrík, ktorý predstavuje indikátor Skutočnos.
Cie
Názov indikátora metrík, ktorý predstavuje indikátor Cie.
Tolerancia
Názov indikátora metrík, ktorý predstavuje indikátor Tolerancia.

Príklad
Túto funkciu napríklad používa predvolený indikátor metrík s názvom Skóre.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

SCORESTATUS
Účel
Funkcia SCORESTATUS vypočítava hodnotu, ktorá predstavuje výkon skóre metriky.
Parametrom tejto funkcie je člen obsahujúci skóre metriky pre aktuálny kontext.
Vráti jednu z nasledujúcich číselných hodnôt, ktorá indikuje výkon metriky:
v 1 - vynikajúci stav (v súlade s cieom alebo nad očakávanie)
v 0 - priemerný stav (v rámci jednej tolerancie vzhadom na cie)
v -1 - zlý stav (odchýlka od ciea viac ako 1 tolerancia)
=SCORESTATUS('Score')

Parametre
Parameter Score predstavuje názov indikátora metriky predstavujúceho indikátor Skóre pre
metriku.

Príklad
Túto funkciu napríklad používa predvolený indikátor metrík s názvom Stav.
=SCORESTATUS(’Score’)

SCORETREND
Účel
Funkcia SCORETREND vypočíta hodnotu predstavujúcu zmenu výkonu metriky v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím.
Funkcia zohadní člen, ktorý obsahuje skóre metriky, a vráti jednu z nasledujúcich hodnôt,
ktorá bude označova aktuálny výkon metriky:
v 1 - zlepšuje sa
v 0 - žiadna zmena
v -1 - zhoršuje sa
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Výsledok odráža kladný alebo záporný trend iba v prípade, že sa skóre zmení o viac ako 5 %
tolerancie.
Táto funkcia funguje iba v kocke s časovou dimenziou, ktorá definuje predchádzajúce
obdobie pre každý člen.
=SCORETREND(Skóre)

Parametre
Parameter Skóre predstavuje názov indikátora metriky predstavujúceho indikátor Skóre.

Príklad
Túto funkciu napríklad používa predvolený indikátor metrík s názvom Trend.
=SCORETREND(’Score’)

Interakcia s diagramami hodnotenia výkonu a vizualizáciami
Diagramy hodnotenia výkonu ponúkajú interaktívne funkcie pre modelárov a užívateov pri
zobrazovaní diagramov v iných podporných aplikáciách IBM Cognos.
Interaktívne funkcie v diagramoch hodnotenia výkonu zahrňujú schopnos priblíži, rozvinú,
zvinú a filtrova zobrazené údaje. Tieto funkcie sú k dispozícii v nasledujúcich aplikáciách:
v Cognos TM1 Performance Modeler (k dispozícii na karte Prehad editora diagramov)
v Cognos Insight
v Cognos TM1 Web

Priblíženie a oddialenie diagramov hodnotenia výkonu
Všetky diagramy hodnotenia výkonu ponúkajú ovládacie prvky na priblíženie a oddialenie
diagramu.

Rozvinutie a zvinutie dopadových diagramov
Dopadové diagramy poskytujú ovládacie prvky pre interaktívne rozvinutie a zvinutie
jednotlivých metrík alebo všetkých metrík v diagrame.
Rozvinutie a zvinutie všetkých metrík
Ovládacie prvky Rozvinú všetky a Zvinú všetky umožňujú rozvinú a zvinú
všetky metriky v celom dopadovom diagrame.

Rozvinutie a zvinutie jednotlivých metrík
Ikony Rozvinú a Zvinú sa zobrazujú priamo v diagrame pre každú metriku, ktorá
je rodičom inej metriky. Tieto jednotlivé diagramy môžete jednotlivo rozvinú alebo
zvinú v celom diagrame.
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Filtrovanie riadiaceho panela hodnotenia výkonu výberom metrík
v strategickej mape
Užívatelia aplikácie Cognos Insight môžu filtrova a aktualizova widgety hodnotenia výkonu
v riadiacom paneli pracovného priestoru výberom metrík v strategickej mape. Ke umiestnite
kurzor myši nad cie v strategickej mape, zobrazí sa kontextové okno uvádzajúce súvisiace
metriky. Kliknutím na položku v kontextovom okne môžete zobrazi alšie informácie o
konkrétnej metrike. Iné widgety hodnotenia výkonu v riadiacom paneli sa aktualizujú tak, aby
uvádzali informácie o vybratej metrike.
Napríklad váš pracovný priestor obsahuje krížovú tabuku (dátová mriežka), strategickú
mapu, dopadový diagram a volitený diagram. Všetky štyri widgety hodnotenia výkonu sú
vzájomne zosynchronizované. Ak chcete zmeni údaje zobrazené v jednotlivých widgetoch,
vyberte niektorú z metrík, ktoré sa zobrazia, ke umiestnite kurzor myši nad cie v
strategickej mape.

Vytvorenie riešenia na hodnotenie výkonu Cognos TM1
Pri vytváraní riešenia na hodnotenie výkonu v aplikácii IBM Cognos TM1 Performance
Modeler je potrebné vykona niekoko krokov.
Aby ste mohli zostavi a publikova riešenie na hodnotenie výkonu, musíte najskôr definova
a zostavi vyžadované objekty hodnotenia výkonu. Všetky úlohy zostavovania riešenia na
hodnotenie výkonu nájdete na uvítacej stránke Prehady ukazovateov výkonu v aplikácii
Cognos TM1 Performance Modeler. Po zostavení vyžadovaných objektov pre riešenie na
hodnotenie výkonu publikujte riešenie, aby bolo k dispozícii v iných aplikáciách IBM Cognos
na prácu a monitorovanie.
Pomocou aplikácie IBM Cognos Insight môžete vytvori riadiaci panel z objektov riešenia na
hodnotenie výkonu.

Vytvorenie dimenzie metrík
Pri vytváraní riešenia na hodnotenie výkonu IBM Cognos TM1 v aplikácii IBM Cognos TM1
Performance Modeler musíte najskôr vytvori dimenziu metrík.
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Informácie o úlohe
Dimenzia metrík obsahuje zoznam metrík, pomocou ktorých môžete monitorova výkonnos
podnikania.
Bližšie informácie o dimenziách metrík nájdete v téme “Dimenzia metrík” na strane 143.

Procedúra
1. V aplikácii Cognos TM1 Performance Modeler na uvítacej stránke Návrh modelu
kliknite na vytvori Prehady ukazovateov výkonu.
2. Na uvítacej stránke Prehady ukazovateov výkonu kliknite na položku Dimenzie
metrík v prvej úlohe.
3. Uvete názov pre dimenziu metrík.
Poznámka: Hodnota Typ dimenzie sa zmení na Metrika a túto hodnotu nebudete
môc zmeni.
Otvorí sa nová karta, na ktorej môžete upravi dimenziu metrík.
4. V stĺpci Názov kliknite na položku <uve te nového člena> a zadajte názov nového
člena.
5. V stĺpci Výraz najnižšej úrovne kliknite na ikonu Viac a vytvorte výpočet pre údaje
najnižšej úrovne.
6. V stĺpci Formát kliknite na ikonu Viac a nastavte formát dátumu a času alebo formát
čísel. Vlastnosti formátu sú zobrazené v spodnej časti obrazovky.
7. V stĺpci Výraz na konsolidovanej úrovni kliknite na ikonu Viac a vytvorte výpočet pre
zoskupené výsledky.
8. V stĺpci Vzor výkonnosti vyberte spôsob uplatnenia metriky.
v Očakáva sa plnenie nad stanovený cie
v Očakáva sa plnenie v súlade so stanoveným cieom
v Očakáva za plnenie pod stanoveným cieom
9. V stĺpci Typ tolerancie vyberte spôsob vyhodnotenia metriky.
v Vyberte Absolútne, ak sa má vyhodnoti na základe skutočnej uvedenej hodnoty.
v Vyberte Percento, ak chcete vykona vyhodnotenie na základe percenta cieovej
hodnoty.
10. Ak chcete do dimenzie metrík prida alšie členy, zopakujte predchádzajúce kroky.
11. Kliknite na Uloži.

Ako alej
Po vytvorení dimenzie metrík môžete vytvori dimenziu indikátorov metrík.

Vytvorenie dimenzie indikátorov metrík
V aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler môžete vytvori dimenziu indikátorov
metrík.

Informácie o úlohe
Ke vytvoríte novú dimenziu indikátorov metrík, do tejto dimenzie sa načítajú členovia, ktorí
sú potrebný na zostavenie kocky metrík. Poda potreby môžete prida alších členov.
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POZOR:
Vstavané indikátory metrík neupravujte ani neodstraňujte. Tieto objekty sú povinné pri
tvorbe hodnotení výkonu. Ak potrebujete svoje vlastné indikátory metrík, pridajte ich k
týmto vstavaným indikátorom.
Bližšie informácie o dimenziách indikátorov metrík nájdete v téme “Dimenzia indikátorov
metrík” na strane 145.

Procedúra
1. Na uvítacej stránke Prehady ukazovateov výkonu kliknite v úlohe Vytvori dimenzie
metrík na Dimenzie indikátorov metrík.
2. Uvete názov pre novú dimenziu indikátorov metrík a kliknite na tlačidlo OK.
Poznámka: Hodnota Typ dimenzie sa zmení na Indikátory metrík a túto hodnotu
nebudete môc zmeni.
Na novej karte môžete prida a upravi členov novej dimenzie. Niektorí členovia, ako
napríklad Stav, Skóre a Trend, sa načítajú automaticky.
3. V stĺpci Názov kliknite na položku <uve te nového člena> a zadajte názov nového
člena.
4. V stĺpci Formát kliknite na ikonu Viac a nastavte formát dátumu a času alebo formát
čísel. Vlastnosti formátu sú zobrazené v spodnej časti obrazovky.
5. V stĺpci Výraz najnižšej úrovne kliknite na ikonu Viac a vytvorte výpočet pre údaje
najnižšej úrovne.
6. V stĺpci Výraz na konsolidovanej úrovni kliknite na ikonu Viac a vytvorte výpočet pre
zoskupené výsledky.
7. V stĺpci Vykresli nastavte ikonu indikátora, ktorá sa má použi pre stav alebo trend, na
hodnotu trafficLight alebo metricTrend. Ponechajte bunku prázdnu, ak chcete namiesto
ikony indikátora zobrazi číselnú hodnotu.
8. Zopakovaním týchto krokov pridajte alších členov do dimenzie indikátorov metrík.
9. Kliknite na tlačidlo Uloži.

Ako alej
Teraz môžete vytvori kocku metrík.

Vytvorenie vlastných indikátorov metrík pre diagramy
hodnotenia výkonu
Môžete vytvori vlastnú podmnožinu indikátorov metrík, ktoré sa budú zobrazova v
pomocnom texte pri umiestnení kurzora myši nad objekty v diagrame hodnotenia výkonu.
Môžete vytvori viaceré vlastné podmnožiny a urči, ktorá z nich sa bude používa pre
jednotlivé diagramy hodnotenia výkonu.

Informácie o úlohe
Na vytvorenie vlastnej podmnožiny založenej na nových alebo existujúcich indikátoroch
metrík použite sprievodcu podmnožinou indikátorov metrík. Môžete nakonfigurova poradie
týchto indikátorov metrík v pomocnom texte, ktorý sa zobrazí, ke kurzor myši umiestnite
objekty v diagrame hodnotenia výkonu.
Po vytvorení vlastnej podmnožiny indikátorov metrík môžete podmnožinu priradi diagramu
hodnotenia výkonu pomocou vlastnosti Semaforové podmnožiny v editore diagramov.
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Procedúra
1. Otvorte dimenziu indikátorov metrík.
2. V paneli nástrojov editora indikátorov metrík kliknite na ikonu Podmnožina .
3. Pri vytváraní podmnožiny vlastných indikátorov metrík postupujte poda krokov v
sprievodcovi.
4. Uvete názov pre novú podmnožinu.
5. Vyberte maximálne pä indikátorov metrík, ktoré sa majú zobrazi v kontextovom okne s
pomocným textom, a určte ich poradie.
6. Na zobrazenie ukážky okna s pomocným textom kliknite na Príklad.
7. Zobrazí súhrn vlastných indikátorov metrík.
8. Proces dokončíte kliknutím na OK.
Vaše vlastné indikátory sa pridajú ako podmnožina do aktuálnej dimenzie indikátorov
metrík.
9. Ak chcete k diagramu priradi podmnožinu vlastných indikátorov metrík, postupujte
takto:
a. Otvorte diagram hodnotenia výkonu.
b. Na paneli Vlastnosti použite na výber podmnožiny vlastných indikátorov metrík
vlastnos Semaforové podmnožiny.
c. Ak chcete zobrazi vlastné indikátory metrík v pomocnom texte, kliknite na kartu
Náhad a podržte kurzor myši nad metrikou.

Vytváranie výpočtov pre dimenzie metrík a dimenzie
indikátorov metrík
Pri definovaní dimenzií metrík a dimenzií indikátorov metrík môžete použi štandardné
funkcie TM1. V prípade indikátorov metrík môžete použi aj množinu funkcií špecifických
pre hodnotenia výkonu.

Informácie o úlohe
V prípade dimenzií metrík a dimenzií indikátorov metrík môžete použi jednoduché
(aritmetické) funkcie, funkcie dimenzií a funkcie TM1 určené pre výrazy prvkov najnižšej a
výrazy prvkov konsolidovanej úrovne. Funkcie zoskupení sú určené iba pre výrazy prvkov
konsolidovanej úrovne.
Bližšie informácie o štandardných funkciách TM1 nájdete v nasledujúcich témach:
v “Funkcie pravidiel” v publikácii Referenčná príručka k systému IBM Cognos TM1
v “Vytvorenie dimenzií výpočtu” na strane 20
Bližšie informácie nájdete v časti “Funkcie indikátorov metrík” na strane 158.

Procedúra
1. Ak chcete s dimenziami metrík a dimenziami indikátorov metrík používa štandardné
výpočty a funkcie TM1, použite editor výrazov v aplikácii Cognos TM1 Performance
Modeler.
2. V editore dimenzií kliknite na ikonu v bunke Výraz na úrovni listu alebo Výraz na
konsolidovanej úrovni, do ktorej chcete prida výpočet.
3. Zostavte výraz v editore výrazov.
4. Ak chcete s členmi dimenzie indikátorov metrík použi funkcie indikátorov metrík, v
editore výrazov kliknite na položku Funkcie a potom rozviňte položku Funkcie metrík.
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Vytvorenie kocky metrík z existujúcich dimenzií
Po vytvorení dimenzií metrík a dimenzií indikátorov metrík môžete v aplikácii IBM Cognos
TM1 Performance Modeler vytvori novú kocku metrík.

Informácie o úlohe
Kocka metrík vyžaduje metriku, indikátor metriky a časovú dimenziu. Môžete prida aj alšie
existujúce dimenzie, ako sú geografické umiestnenie alebo produkt.

Procedúra
1. Na uvítacej stránke Prehady ukazovateov výkonu kliknite na Vytvori kocku
metrík.
2. Zadajte názov novej kocky metrík a potom kliknite na OK.
3. Potiahnite myšou dimenziu metrík do oblasti riadkov v kocke.
4. Potiahnite myšou dimenziu indikátorov metrík do oblasti stĺpcov v kocke.
5. Potiahnite myšou časovú dimenziu do oblasti kontextu v kocke. Do kocky metrík môžete
prida alšie dimenzie potiahnutím týchto dimenzií do oblasti kontextu v kocke.
6. Kliknite na Uloži.

Ako alej
Môžete vytvori diagram hodnotenia výkonu založený na tejto kocke metrík.

Vytvorenie kocky metrík založenej na existujúcej štandardnej
kocke
Novú kocku metrík môžete vytvori na základe existujúcej štandardnej kocky. Pri použití
tohto postupu pri vytváraní kocky metrík zostane existujúca štandardná kocka na vašom
serveri TM1 nezmenená a vytvorí sa nová kocka metrík s prakticky identickou
dimenzionalitou.

Informácie o úlohe
Kocka metrík vyžaduje metriku, indikátor metriky a časovú dimenziu. Môžete prida aj alšie
existujúce dimenzie, ako sú geografické umiestnenie alebo produkt.
Bližšej informácie o týchto rôznych typoch dimenzií nájdete v téme “Vytváranie nových
dimenzií” na strane 19.

Procedúra
1. V paneli Návrh modelu aplikácie Performance Modeler kliknite pravým tlačidlom myši
na štandardnú kocku, ktorú chcete použi ako východisko pre kocku metrík, a potom
kliknite na položky Nové > Kocka metrík.
2. V dialógovom okne Nová kocka metrík uvete názov pre novú kocku metrík.
3. Vyberte dimenziu výpočtu v existujúcej kocke, ktorá sa má použi ako dimenzia metrík v
novej kocke metrík, a potom kliknite na tlačidlo OK.
4. Kliknite na OK v správe Informácie o vytvorení kocky metrík.

Výsledky
Ke generujete novú kocku metrík, vytvorí sa nové prepojenie, ktoré mapuje dimenzie a
údaje z existujúcej štandardnej kocky na novú kocku metrík. Prepojenie má názov zhodný s
názvom, ktorý ste priradili novej kocke metrík.
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v Dimenzia výpočtu, ktorú ste vybrali v kroku 3, sa skonvertuje na dimenziu metrík.
v Dimenzia verzií v štandardnej kocke sa namapuje na novú dimenziu indikátorov metrík.
Táto nová dimenzia indikátorov metrík má názov zhodný s názvom, ktorý ste priradili
novej kocke metrík.
Prepojenie môžete upravi poda vlastných potrieb a požiadaviek na vykonávanie analýz.
Ďalšie informácie o prepojeniach v aplikácii Performance Modeler nájdete v téme Kapitola 5,
“Vytváranie prepojení”, na strane 59.

Ako alej
Po vytvorení kocky metrík môžete vytvori diagram prehadov ukazovateov výkonu, ktorý
bude na založený na tejto kocke.

Úprava dopadového diagramu
Dopadový diagram sa predvolene automaticky vytvára vždy, ke vytvárate kocku metrík.
Kocka metrík môže ma iba tento jeden dopadový diagram. Môžete upravi dopadový
diagram pre kocku metrík usporiadaním metrík, ktoré sa majú použi v diagrame, do troch
kategórií: Ovplyvňujúce metriky, Cieové metriky a Ovplyvnené metriky.

Informácie o úlohe
Dopadové diagramy vizualizujú vzahy medzi členmi dimenzií v kocke metrík. Tieto
diagramy znázorňujú skutočné fungovanie podniku, pretože zobrazujú spôsob ovplyvňovania
jednej metriky inou metrikou.
Bližšie informácie o dopadových diagramoch nájdete v téme “Dopadový diagram” na strane
152.
Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad usporiadania metrík do dopadového diagramu.

Obrázok 15. Príklad úpravy dopadového diagramu

Procedúra
1. Na uvítacej stránke Prehady ukazovateov výkonu kliknite na položku Upravi
dopadový diagram v časti Pracova s diagramami.
2. Vyberte kocku metrík, ktorú chcete použi s diagramom, a potom kliknite na tlačidlo OK.
3. Potiahnite požadovanú metriku do zoznamu Cieové metriky.
4. Potiahnite požadovanú metriku do zoznamu Ovplyvňujúce metriky.
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5. Potiahnite požadovanú metriku do zoznamu Ovplyvnené metriky.
6. Nastavte Povahu vplyvu pre každú ovplyvňujúcu a ovplyvnenú metriku.
V zozname Ovplyvňujúce metriky alebo Ovplyvnené metriky kliknite na bunku
Povaha vplyvu veda metriky a vyberte hodnotu:
v Pozitívny – zobrazuje spojenie medzi metrikami v diagrame ako plnú čiaru.
v Negatívny – zobrazuje spojenie medzi metrikami v diagrame ako prerušovanú čiaru.
7. Kliknite na Uloži.
8. Kliknite na kartu Náhad, na ktorej sa zobrazí interaktívny náhad diagramu.

Ako alej
Môžete vytvori alšie diagramy hodnotenia výkonu alebo nasadi riešenie na hodnotenie
výkonu na použitie v aplikáciách IBM Cognos.

Zisovanie dopadov vzahov medzi metrikami v dopadovom
diagrame
Pomocou funkcie Zisti môžete objavi a vygenerova vzahy medzi metrikami v dopadovom
diagrame. Vygenerované vzahy sa určujú na základe analýzy pravidiel v dimenzii metrík
kocky. Môžete tiež posúdi dôsledky, vykona potrebné zmeny a použi ich vo svojom
dopadovom diagrame.

Skôr ako začnete
Upozornenie: Proces zisovania môže zmeni alebo odstráni existujúce automaticky
vygenerované vplyvy. Po spustení procesu zisovania sa zobrazí správa s varovaním a
otázkou, či chcete pokračova alebo operáciu zruši.

Informácie o úlohe
Výsledky procesu zisovania sa zobrazia v editore dopadových diagramov.
Dôležité: Vplyvy, ktoré boli zistené na základe pravidiel kocky, nezohadňujú kontext
pravidla. Ak napríklad pravidlo kocky uvádza, že čistý zisk pre Severnú Ameriku je rovný
výnosu USA mínus výdaje za Kanadu, zistený dopadový vzah je, že zisk je ovplyvnený
metrikami Výnos a Výdaje.
Proces zisovania nastaví povahu vplyvu pre každý vygenerovaný vzah ako nedefinovanú.
Výsledky by ste mali skontrolova a mali by ste manuálne nastavi nedefinované hodnoty na
kladné alebo záporné hodnoty.

Procedúra
1. Otvorte dopadový diagram.
2. Na karte Obrys kliknite na Zisti.
Zapamätajte si: Zobrazí sa varovanie, že môže dôjs k zmene alebo odstráneniu
predchádzajúcich automaticky vygenerovaných vzahov.
3. Kliknutím na Áno pokračujte alej.
Dopadové vzahy sa automaticky určujú a aktualizujú v dopadových zoznamoch na karte
Obrys.
4. V zozname Cieové metriky kliknite na rozbaovací zoznam Definované dopady a
vyberte príslušnú metriku.
5. Skontrolujte metriky v zoznamoch Ovplyvňujúce metriky a Ovplyvnené metriky.
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6. Skontrolujte Povahu vplyvu pre každú metriku.
7. Skontrolujte zistené dopadové vzahy:
Ak poznáte povahu vplyvu v prípade ubovoných vzahov, ktoré sú nastavené na
hodnotu Nedefinované, nastavte vplyv bu na hodnotu Pozitívny, alebo na hodnotu
Negatívny.
8. Uložte diagram.
9. Kliknite na kartu Náhad, na ktorej sa zobrazí interaktívny náhad diagramu.

Vytvorenie strategickej mapy
Môžete zostavi strategické mapy, pomocou ktorých môžete sledova výkonnos podnikania
definovaním perspektív a cieov a mapovaním metrík na ne.

Informácie o úlohe
Ke vytvoríte strategickú mapu, automaticky sa vytvoria vzorové perspektívy a ciele. Tieto
vzorky môžete použi ako východiskový bod, môžete ich upravi alebo môžete vytvori svoje
vlastné kombinácie.
Bližšie informácie o strategických mapách nájdete v téme “Strategická mapa” na strane 153.

Procedúra
1. Na uvítacej stránke Prehady ukazovateov výkonu kliknite na položku Vytvori
strategickú mapu v časti Vytvori stratégie.
2. Vyberte kocku metrík, ktorú chcete použi so strategickou mapou.
3. Uvete názov pre strategickú mapu.
4. V zozname Typ stratégie vyberte položku Strategická mapa. Kliknite na tlačidlo OK.
Otvorí sa editor strategických máp.
5. Vytvorenie perspektívy:
V stĺpci Perspektívy kliknite na položku <Uve te názov novej perspektívy> a napíšte
názov pre perspektívu. Stlačte kláves Enter.
6. Vytvorenie ciea:
V stĺpci Ciele kliknite na položku <Uve te názov nového ciea> v bunke veda
existujúcej perspektívy a uvete názov pre nový cie. Stlačte kláves Enter.
Nový cie sa priradí danej perspektíve.
7. Ďalšie perspektívy a ciele vytvoríte zopakovaním predchádzajúcich krokov.
8. Pridanie metriky do ciea:
a. Kliknite na cie v stĺpci Ciele.
b. Potiahnite metriku zo zoznamu Zdrojová kocka do zoznamu Metriky pre vybratý
cie.
Vybratá metrika sa priradí danému cieu.
c. Zopakujte postup pre alšie ciele a metriky.
9. Skontrolujte výpočet stavu pre každú perspektívu a cie v diagrame.
Predvolený spôsob výpočtu stavu pre jednotlivé položky sa nastaví na možnos
Najčastejší stav. Bližšie informácie o výpočte stavu nájdete v téme “Strategická mapa”
na strane 153
a. V tabuke Strategická mapa kliknite na perspektívu alebo cie, pre ktorý chcete
nastavi výpočet stavu.
b. Na karte Vlastnosti kliknite na pole Hodnota veda vlastnosti Výpočet stavu a
vyberte typ výpočtu.
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v Žiadny stav - pre metriky, ktoré sú priradené tejto perspektíve alebo cieu,
nezobrazuje žiadny stav.
v Najčastejší stav - uvádza stavovú ikonu pre najčastejšie sa vyskytujúci stav
všetkých metrík súvisiacich s perspektívou alebo cieom.
v Najpozitívnejší stav - zobrazuje ikonu pre najpozitívnejší stav všetkých metrík,
ktoré sú priradené tejto perspektíve alebo cieu.
v Najmenej pozitívny stav - zobrazuje ikonu pre najmenej pozitívny stav všetkých
metrík, ktoré sú priradené tejto perspektíve alebo cieu.
c. Ak chcete zmeni výpočet stavu pre alšie perspektívy alebo ciele, zopakujte tieto
kroky.
10. Pridanie spojení do diagramu:
Spojenia sa v diagrame zobrazujú ako šípka medzi dvoma ciemi.
a. Kliknite na kartu Pripojenia v editore strategických máp.
Váš zoznam perspektív a cieov sa zobrazí v tabuke Strategická mapa. Zoznam
spojení pre diagram sa zobrazí v tabuke Spojenia na pravej strane.
b. Ak chcete vytvori spojenie, potiahnite cie z tabuky Strategická mapa do stĺpca
Od v tabuke Spojenia.
c. Iný cie potiahnite do stĺpca Komu.
d. Ak chcete vytvori alšie spojenia medzi pármi cieov, zopakujte tieto kroky.
11. Kliknutím na položku Uloži uložte strategickú mapu.
12. Kliknutím na kartu Ukážka môžete zobrazi interaktívnu ukážku strategickej mapy.

Ako alej
Po vytvorení strategickej mapy môžete vytvori alšie diagramy hodnotenia výkonu alebo
nasadi riešenie na hodnotenie výkonu na použitie v aplikáciách IBM Cognos.

Vytvorenie vlastného diagramu pre hodnotenie výkonu
Vlastný diagram môžete vytvori importovaním súboru obrázka a jeho prekrytím dátovými
bodmi dimenzie metrík.

Informácie o úlohe
Panel editora vlastných diagramov v aplikácii Cognos TM1 Performance Modeler obsahuje
karty Obrys a Náhad. Tieto karty poskytujú samostatné oblasti návrhu vlastného diagramu a
zobrazenia interaktívnej ukážky.
Bližšie informácie o vlastných diagramoch nájdete v téme “Vlastný diagram” na strane 156.

Procedúra
1. Na uvítacej stránke Prehady ukazovateov výkonu kliknite na položku Vytvori
vlastný diagram v časti Pracova s diagramami.
2. Vyberte kocku metrík, ktorú chcete použi s diagramom.
3. Zadajte názov diagramu a kliknite na OK.
Otvorí sa editor vlastných diagramov.
4. Vyberte obrázok pozadia pre diagram: kliknite na zoznam Obrázok pozadia a vyberte
vzorový obrázok alebo vyhadajte svoj vlastný.
5. Kliknite na zoznam Primárna dimenzia a vyberte hlavnú dimenziu, ktorá sa má použi
v diagrame (zvyčajne dimenzia metrík).
6. Volitený krok: vyberte sekundárnu dimenziu a kontext, ktorý chcete použi:
Kapitola 10. Cognos TM1 Scorecarding

169

7.
8.
9.
10.

a. Kliknite na zoznam Sekundárna dimenzia a vyberte druhú dimenziu pre diagram.
b. Kliknite na zoznam Kontext sekundárnej dimenzie a vyberte člen dimenzie zo
sekundárnej dimenzie.
Kliknite na člen dimenzie, potiahnete ho zo zoznamu Zdrojová kocka a umiestnite ho
na obrázok. Člen sa zobrazí so sivou ikonou stavu.
Upravte vlastnosti obrázka a nastavte jeho vekos.
Kliknite na tlačidlo Uloži.
Kliknutím na kartu Náhad zobrazte interaktívny náhad diagramu.
Testovanie a kontrola diagramu:
v Umiestnením kurzoru myši nad dátové body zobrazte alšie informácie.
v Kliknutím na ikony Priblíži a Vzdiali nastavte požadovanú úroveň priblíženia
zobrazenia diagramu.
v Zmeňte kontext dimenzie pre diagram.

Úprava grafu historických hodnôt
Graf historických hodnôt sa automaticky vytvorí vždy, ke vytvoríte kocku metrík. Každá
kocka metrík môže ma len jeden graf historických hodnôt.
Ak chcete zahrnú graf historických hodnôt do kocky metrík, každý člen najnižšej úrovni v
časovej dimenzii musí ma definovaný dátum začiatku a dátum ukončenia. Bližšie informácie
nájdete v časti “Vytvorenie časových dimenzií” na strane 23.
Bližšie informácie o grafoch historických hodnôt nájdete v téme “Graf historických hodnôt”
na strane 157.
Graf historických hodnôt predvolene porovnáva aktuálne hodnoty s cieovými hodnotami.
Graf historických hodnôt môžete upravi tak, aby porovnával výkonnos rozličných množín
údajov. Môžete napríklad chcie porovna aktuálne hodnoty s hodnotami v rozpočte. Ak tak
chcete spravi, v paneli Vlastnosti vyberte volitenú podmnožinu indikátorov metrík
prostredníctvom vlastnosti Podmnožiny indikátorov metrík.
Informácie o vytvorení volitených podmnožín indikátorov metrík nájdete v téme
“Vytvorenie vlastných indikátorov metrík pre diagramy hodnotenia výkonu” na strane 163.

Riadenie zobrazenia a formátu hodnôt tolerancie
Na zobrazenie rozličných formátov v rámci jednej dimenzie v zobrazení kocky sa vzahuje
niekoko obmedzení. Z tohto dôvodu nemôžete súčasne zobrazi rozličné typy formátovania,
ako napríklad absolútnu hodnotu a percentuálnu hodnotu, v stĺpci Tolerancia kocky metrík. V
kocke metrík však môžete vytvori špeciálny stĺpec Hodnota tolerancie s hodnotami
formátovanými v súlade s jednotlivými metrikami v kocke.

Skôr ako začnete
Už ste vytvorili kocku metrík pre svoje riešenie na hodnotenie výkonu.

Informácie o úlohe
Kroky pri vytváraní špecializovaného stĺpca Hodnota tolerancie zahŕňajú vytvorenie nového
člena v dimenzii indikátorov metrík a pridanie výpočtu hodnôt v kocke pre daného člena.
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Obrázok 16. Príklad kocky metrík so stĺpcom Hodnota tolerancie. Tento príklad znázorňuje kocku metrík so stĺpcom
Hodnota tolerancie uvádzajúcim hodnoty s rovnakým formátom ako používa súvisiaca metrika v príslušnom riadku.

V tomto príklade sa používa kocka metrík Scorecards, dimenzia metrík Metrics a dimenzia
indikátorov metrík Metric Indicators .

Procedúra
1. Vytvorte nového člena Hodnota tolerancie v dimenzii indikátorov metrík.
a. Otvorte dimenziu indikátorov metrík pre svoju kocku metrík.
b. Pridajte nového člena do dimenzie. Napríklad, pridajte nového člena s názvom
Tolerance Value.
Informácie o pridávaní členov do dimenzie indikátorov metrík nájdete v téme
“Vytvorenie dimenzie indikátorov metrík” na strane 162.
Dôležité: Na tento nový člen nepoužite žiadne formátovanie.
c. Uložte dimenziu kliknutím na Uloži.
2. Pridajte výpočet hodnôt v kocke do kocky metrík.
V tomto príklade sa predpokladá, že dimenzia indikátorov metrík je nastavená ako nadpis
stĺpca v kocke metrík.
a. Otvorte kocku metrík.
b. Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca Hodnota tolerancie a vyberte
možnos Vytvori výpočet hodnôt v kocke.
c. Akceptujte predvolený názov nového výpočtu, alebo zadajte svoj vlastný názov.
d. Kliknite na tlačidlo OK.
Pre nový výpočet sa otvorí karta Editor výrazov.
e. V editore výrazov začiarknite políčko Kombinova výpočet na úrovni listu a
konsolidovaný výpočet.
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Táto voba použije výpočet na všetky bunky v stĺpci Hodnota tolerancie.
f. Pridajte na kartu Výraz na úrovni listu a konsolidovaný výraz nasledujúci výraz.
=ABS(IF [Metrics].tolerancetype = 1
then [Metric Indicators]:Tolerance
else [Metric Indicators]:Tolerance * [Metric Indicators]:Target )

Tip: Zo stromu objektov na karte Podmienky môžete potiahnu názvy atribútov a
objektov do výrazu. Napríklad, potiahnite atribút Typ tolerancie z dimenzie Metriky a
potom potiahnite členov Cie a Tolerancia z dimenzie indikátorov metrík do výrazu.
g. Kliknutím na tlačidlo OK uložte výraz a uplatnite ho v kocke metrík.

Výsledky
Hodnoty v stĺpci Hodnota tolerancie kocky metrík sa teraz budú zobrazova vo formáte
zhodujúcom sa so súvisiacou metrikou v jednotlivých riadkoch.

Pridávanie údajov do kocky metrík
Po vytvorení objektov hodnotenia výkonu môžete rôznymi spôsobmi pridáva údaje do kocky
metrík.

Informácie o úlohe
Kocku metrík použite ako primárny spôsob zadávania údajov TM1 do riešenia na hodnotenie
výkonu. Údaje načítajte pridaním údajov do buniek Skutočná hodnota, Cie a Tolerancia pre
každú matriku v kocke.
Napríklad, ak chcete vypočíta hodnoty indikátorov metrík pre metriku Príjem:
1. Do buniek indikátorov metrík Skutočná hodnota a Cie načítajte príslušné hodnoty pre
metriku Príjem.
2. Zadaním hodnoty Tolerancia definujte akceptovatený rozsah na porovnanie skutočného
príjmu s cieovým príjmom.
3. Hodnoty v bunkách Skutočná hodnota, Cie a Tolerancia potom poskytujú základ pre
výpočet alších hodnôt indikátorov metrík, ako sú Stav, Trend a Odchýlka.
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Údaje do buniek Skutočná hodnota, Cie a Tolerancia v kocke metrík môžete načíta použitím
ubovoného štandardného spôsobu zadávania údajov do systému TM1.

Procedúra
v Manuálne zadávanie údajov:
Zadajte hodnoty priamo do buniek kocky metrík. Informácie o manuálnom zadávaní
údajov nájdete v publikácii IBM TM1 Perspectives, TM1 Architect a TM1 Web, publikácii
IBM Cognos TM1 Applications a publikácii IBM Cognos Insight.
v Používanie funkcie prerozdelenia údajov:
Môžete prerozdeli hodnoty naprieč rozsahom buniek v zobrazení alebo do potomkov
konsolidácie. Bližšie informácie nájdete v časti “Prerozdeovanie údajov v zobrazení
kocky” na strane 48.
v Import údajov pomocou Cognos TM1 TurboIntegrator:
Vytvorte proces TurboIntegrator na importovanie údajov z podporovaného zdroja údajov
do kocky poda pokynov v publikácii IBM Cognos TM1 TurboIntegrator.
v Použitie výpočtov na základe pravidiel:
Manuálne vytvorte pravidlá definujúce údaje pre kocku poda pokynov v publikácii
Pravidlá systému IBM Cognos TM1. Môžete tiež definova výpočty hodnôt v kocke alebo
výpočty hodnôt v dimenziách a vygenerova tak pravidlá definujúce údaje na úrovni kocky
alebo dimenzií. V editore indikátorov metrík môžete napríklad zada globálnu hodnotu
alebo výraz, ktorý bude používa rovnakú úroveň tolerancie na všetky metriky v kocke
metrík.
Podrobné informácie o výpočte hodnôt v kocke nájdete v téme Výpočet hodnôt v kocke .
Podrobné informácie o výpočte hodnôt v dimenzii nájdete v téme Výpočet hodnôt v
dimenzii .

Vytvorenie odvodenej metriky
Informácie o úlohe
Odvodená metrika je konceptuálna metrika, prostredníctvom ktorej sa indikuje výkonnos na
základe dcérskych metrík s rozličnými typmi jednotiek. Odvodené metriky sú volitené
metriky definované modelárom poda vlastných požiadaviek.

Procedúra
1. V aplikácii Cognos TM1 Performance Modeler kliknite na položku Návrh modelu a
otvorte dimenziu metrík.
2. V stĺpci Názov kliknite na položku <Zadajte nového člena> a uvete názov pre novú
odvodenú metriku.
3. Prilepte metriku pre odvodenú metriku do novej metriky. Napríklad, odvodená metrika s
názvom Produce effectiveness môže pozostáva z metrík Quantity sold, Sales revenue
a Product survey.
4. V stĺpci Odvodený výpočet kliknite na ikonu Viac a vytvorte odvodený výpočet na
základe stavu dcérskych metrík.
v Najkladnejší stav pre nahlásenie stavu najkladnejšej dcérskej metriky.
v Najmenej kladný stav pre nahlásenie stavu najmenej kladnej dcérskej metriky.
v Najčastejší stav pre nahlásenie najčastejšieho stavu dcérskych metrík.
v Priemerný stav pre nahlásenie priemerného stavu dcérskych metrík.
5. Ak chcete do dimenzie metrík prida alšie členy, zopakujte predchádzajúce kroky.
6. Kliknite na tlačidlo Uloži.
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Ako alej
Po vytvorení odvodenej metriky môžete vidie stav odvodenej metriky v kocke prehadu
ukazovateov výkonu.
Súvisiace koncepty:
“Odvodené metriky” na strane 150
Odvodená metrika je metrika, ktorá je založená na kúčových indikátoroch výkonnosti alebo
ukazovateoch z dimenzie metrík. Príklady odvodených metrík sú: spokojnos zamestnancov
určená na základe prieskumu medzi zamestnancami, fluktuácie zamestnancov a nákladov na
zamestnanie, alebo spokojnos zákazníkov určená na základe prieskumu o produktoch, počtu
vrátených produktov a počtu zákazníkov. Tieto dve odvodené metriky sa môžu použi aj ako
východiská pre alšej odvodenej metriky, ktorou je celkové hodnotenie spokojnosti so
spoločnosou.

Nasadenie riešenia na hodnotenie výkonu na server TM1
Server
Po dokončení vytvárania riešenia na hodnotenie výkonu v aplikácii IBM Cognos TM1
Performance Modeler môžete riešenie nasadi na serveri TM1, kde ho budete zdiea s
ostatnými užívatemi. Užívatelia môžu potom zobrazi diagramy hodnotenia výkonu a
pracova s nimi v aplikáciách IBM Cognos a monitorova pomocou nich výkonnos
podnikania.

Procedúra
1. V paneli Návrh aplikácie kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Aplikácie a
vyberte položku Nové > Aplikácia.
Poznámka: Ak ste sa pripojili priamo k serveru TM1 Server pri prihlasovaní sa do
aplikácie TM1 Performance Modeler, panel Aplikácie sa nezobrazí. Pozrite si tému
“Priame pripojenie k serveru TM1” na strane 3.
2. Zadajte názov aplikácie.
3. V ponuke Typ aplikácie vyberte Centrálna.
4. Kliknite na tlačidlo OK.
5. Potiahnite objekt zobrazenia kocky z kocky metrík, ktorú chcete používa v oblasti
Zobrazenia pre prispievatea pre novú aplikáciu.

6.

7.
8.
9.

Poznámka: Objekty zobrazení kociek metrík môžete pridáva iba do aplikácie. Do
aplikácie nemôžete pridáva jednotlivé dopadové diagramy alebo strategické mapy. V
predvolenom nastavení sa nasadia všetky diagramy, ktoré súvisia so zobrazeniami, ktoré
vyberiete pre aplikáciu.
V časti Klienty pre novú aplikáciu:
a. Vyberte vobu Cognos Insight - Connected alebo Cognos Insight - Distributed a
potom kliknite na Predvolené, aby sa vybratá voba nastavila ako predvolená.
b. Uistite sa, že nie je vybratá voba TM1 Application Web.
Uložte aplikáciu.
Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu a vyberte Nasadi aplikáciu.
Na aktiváciu a otvorenie aplikácie použite IBM Cognos TM1 Applications.
a. Otvorte IBM Cognos TM1 Applications a prejdite na portálovú stránku.
b. Kliknite na ikonu Obnovi v paneli nástrojov.
Dostupné aplikácie sú uvedené v stĺpci Názov v tabuke Moje aplikácie.
c. Ak chcete aplikáciu aktivova, pod stĺpcom Akcie kliknite na ikonu Aktivova
aplikáciu.
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d. Ak chcete aplikáciu otvori, kliknite na jej názov.
Po dokončení aktualizácie stránky môže by potrebné znovu kliknú na názov
aplikácie.
Riešenie na hodnotenie výkonu sa otvorí v Cognos Insight.

Ako alej
Po otvorení Cognos Insight si môžete zobrazi a môžete pracova s objektmi prehadov
ukazovateov výkonu a diagramami, ktoré sú obsiahnuté v riešení na hodnotenie výkonu.

Nasadenie riešenia na hodnotenie výkonu ako distribuovanej
aplikácie
Pri nasadzovaní riešenia na hodnotenie výkonu ako distribuovanej aplikácie pre IBM Cognos
Insight sa vyžaduje vykonanie špecifických krokov.

Informácie o úlohe
Tieto kroky zahŕňajú prácu s produktmi IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM
Cognos TM1 Applications a IBM Cognos Insight.

Procedúra
1. Nastavenie špeciálneho adresára na uloženie lokálnej kópie objektov TM1:
Umiestnenie adresára zadáte použitím parametra DistributedPlanningOutputDir v
konfiguračnom súbore Tm1s.cfg servera Cognos TM1.
Tento parameter definuje adresár, do ktorého sa zapisujú jednotky pri nasadzovaní
distribuovanej aplikácie Cognos Insight.
Napríklad: DistributedPlanningOutputDir=<location of the tunit directory>
2. Vytvorte aplikáciu v aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Vytvorte
napríklad aplikáciu schvaovacieho typu.
a. Ako základ pre hierarchiu schvaovania v schvaovacej aplikácii použite dimenziu
Geografia.
b. Uistite sa, že dimenzia hierarchie schvaovania má svoj nadradený uzol. Pridajte
napríklad uzol Svet, aby Severná Amerika, Európa a alšie prvky patrili všetky pod
nadradený prvok.
c. Z tejto dimenzie vytvorte novú podmnožinu, ktorá nebude dynamická, a použite ju
ako podmnožinu pre hierarchiu schvaovania.
3. Nakonfigurujte aplikáciu tak, aby sa nasadila v distribuovanom režime.
a. V časti Klienty vyberte Cognos Insight - Distributed.
b. V časti Nastavenia vyberte Povoli rozšírené modelovanie.
Táto voba vám umožňuje definova manuálne závislosti pre riadiace kocky.
c. Kliknutím na položku Akcie > Zobrazi riadiace objekty zobrazte riadiace objekty
TM1.
d. Kliknite na Uloži a potom kliknite na Obnovi.
Pod aplikáciou sa automaticky vytvorí adresár Manuálne závislosti. Ke sa v strome
Návrh pod aplikáciou zobrazí adresár Manuálne závislosti, môžete do tohto adresára
prida požadované riadiace kocky.
4. Potiahnite riadiace kocky pre súvisiace diagramy hodnotenia výkonu do adresára
Manuálne závislosti:
Riadiace kocky pre diagramy hodnotenia výkonu nájdete po vyhadaní nasledujúcich
pomenúvacích konvencií:
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v Dopadový diagram - }MI_metrics_cube_name
v Strategická mapa - riadiaca kocka s identickým názvom ako má strategická mapa.
Napríklad: Strategy_map_name.
v Vlastný diagram - riadiaca kocka s identickým názvom ako má vlastný diagram.
Napríklad: Custom_diagram_name.
5. Uloženie, overenie a nasadenie aplikácie:
a. Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu a kliknite na Uloži aplikáciu.
b. Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu a kliknite na Overi aplikáciu.
c. Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu a kliknite na Nasadi aplikáciu.
6. Na portáli Cognos TM1 Applications vyhadajte svoju aplikáciu v zozname a kliknutím
na ikonu Aktivova ju aktivujte.
7. Otvorte aplikáciu Cognos Insight a vytvorte a publikujte svoj riadiaci panel:
a. Otvorte Cognos Insight z lišty nástrojov portálu Cognos TM1 Applications.
b. V Cognos Insight sa pripojte k serveru TM1 a vyberte aplikáciu, ktorú ste nasadili.
Kliknite na Akcie > Pripoji k IBM Cognos TM1, prihláste sa, vyberte Plannning
Server, na ktorom sa nachádza vaša aplikácia, a potom kliknite na Pripoji.
c. Vytvorte riadiaci panel pomocou objektov na hodnotenie výkonu vrátane diagramov
hodnotenia výkonu, ktoré ste pridali do adresára Manuálne závislosti.
d. Publikujte riadiaci panel, ale nevyberte vobu Publikova a distribuova.
Kliknite na položku Akcie > Publikova a potom kliknite na možnos Publikova.
Týmto sa vykoná aktualizácia vašej aplikácie na serveri TM1.
8. Na portáli Cognos TM1 Applications otvorte svoju aplikáciu pre niektorý z uzlov v
distribuovanom režime.
Riadiaci panel, ktorý ste vytvorili, by sa mal zobrazi, bude ale v distribuovanom režime.

Tvorba hodnotení výkonu a bezpečnos
Ak chcete užívateom hodnotenia výkonu nakonfigurova rôzne typy bezpečnosti na úrovni
objektov použite na to štandardné kroky bezpečnosti IBM Cognos TM1. Bezpečnos na
úrovni objektov môžete nakonfigurova objektom, ktoré sú založené na prípadoch
rozdielneho použitia.
Najprv si skontrolujte a použite potrebnú bezpečnos pre svoje objekty hodnotenia výkonu, a
až potom ich publikujte do riešenia hodnotenia výkonu. Bezpečnos môžete na objekty
hodnotenia výkonu použi, ke ich vytvoríte alebo potom ako budú dokončené.
V závislosti od vami použitej bezpečnosti uvidia užívatelia správy, ke nebudú ma
dostatočné bezpečnostné oprávnenia, ke sa budú pokúša interaktívne pracova s objektmi
hodnotenia výkonu. V niektorých prípadoch užívatelia vôbec nemusia vidie objekty
hodnotenia výkonu.
Aby ste mohli tieto priradenia bezpečnosti nakonfigurova, musíte by členom skupiny TM1
ADMIN alebo skupiny SecurityAdmin.
Na použitie nastavení bezpečnosti použite IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Prípady použitia zabezpečenia hodnotení výkonu
Nasledujúce príklady vám poslúžia ako praktická pomôcka pri určovaní úrovne bezpečnosti,
ktorú máte použi pre svoje objekty hodnotenia výkonu. Príklady sú uvedené v poradí počnúc
minimálnou vyžadovanou úrovňou zabezpečenia po vyššiu úroveň zabezpečenia vyžadovanú
jednotlivými objektmi hodnotenia výkonu a členmi dimenzií.
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Udelenie minimálneho prístupu k objektom hodnotenia výkonu
pre užívateov, ktorí nie sú administrátori
Nasledujúce informácie použite na určenie a konfiguráciu minimálneho bezpečnostného
prístupu pre neadministrátorských užívateov, aby mohli v klientovi otvori všetky objekty
hodnotenia výkonu. Klienti obsahujú IBM Cognos Insight alebo IBM Cognos TM1 Web.
Tieto kroky sa vzahujú na všetky objekty hodnotenia výkonu, ako sú kocky metrík,
dopadové diagramy, strategické mapy a vlastné diagramy.

Informácie o úlohe
V IBM Cognos TM1 sú objekty, na ktoré môžete uplatni zabezpečenie, bu regulárne
(užívateom definované) objekty, alebo riadiace (systémom definované) objekty. Tieto
objekty zahŕňajú kocky, dimenzie a členov dimenzií. Ke uplatníte zabezpečenie na objekty
hodnotenia výkonu, môže by potrebné uplatni zabezpečenie na regulárne aj riadiace objekty
kociek, dimenzií a členov dimenzií.
Existujú štyri objekty, nás v tomto bode zaujímajú: kocka metrík, dopadový diagram,
strategická mapa a vlastný diagram. Kocka hodnotenia výkonu je regulárny, užívateom
definovaný objekt TM1, kým dopadový diagram, strategická mapa a vlastný diagram sú
zastúpené systémom definovanými riadiacimi objektmi.
Užívate potrebuje práva READ pre všetky tieto objekty hodnotenia výkonu, aby si mohol
zobrazi a interaktívne pracova s objektmi v Cognos Insight alebo Cognos TM1 Web.
Poznámka: Ak si chcete pri hodnotení výkonu zobrazi informácie o regulárnych a
riadiacich objektoch, otvorte panel Model v IBM Cognos TM1 Performance Modeler a
kliknite na objekt. Informácie o objekte a s ním súvisiacich objektoch sa zobrazia na karte
Vlastnosti.
Kocka metrík
Kocka metrík alebo mriežka hodnotenia výkonu, pozostáva z regulárnych objektov.
Napríklad typickú kocku metrík s názvom Prehad ukazovateov výkonu tvoria štyri
dimenzie s názvami Metriky, Indikátory, Geografia a Čas.
Dopadový diagram
Dopadový diagram je tvorený kombináciou regulárnych a riadiacich objektov. Názvy
objektov sú založené na názve súvisiacej kocky metrík pre diagram. Napríklad,
typický dopadový diagram pre kocku metrík s názvom Prehad ukazovateov
výkonu je tvorený jednou riadiacou kockou s názvom }MI_Scorecard a tromi
dimenziami s názvami Metriky, }MI_Scorecard_I a }MI_Scorecard_D.
Strategická mapa
Strategická mapa pozostáva z kombinácie regulárnych a riadiacich objektov.
Napríklad strategická mapa s názvom Vyvážený prehad ukazovateov výkonu je
definovaná riadiacou kockou s rovnakým názvom Vyvážený prehad ukazovateov
výkonu. Pozostáva zo štyroch dimenzií: troch regulárnych dimenzií s názvami
Geography, Time a Indicators a jednej riadiacej dimenzie s názvom Balanced
Scorecard.
Volitený diagram
Volitený diagram je tvorený kombináciou regulárnych a riadiacich objektov.
Napríklad volitený diagram s názvom Volitený pozostáva z jednej riadiacej kocky
tiež s názvom Volitený a z troch dimenzií. Medzi dimenzie patrí jedna regulárna
dimenzia s názvom Metriky a dve riadiace dimenzie s názvom
}MD_Scorecard}_Custom_I a }MD_Scorecard}_Custom_D.
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Procedúra
1. Vytvorte úvodné nastavenie pre tento scenár.
Prihláste sa do Cognos TM1 Performance Modeler ako užívate administrátor a vykonajte
nasledujúce kroky:
a. Vytvorte kocku metrík s názvom Prehad ukazovateov výkonu, ktorá bude
obsahova dimenzie Metriky, Indikátory metrík, Geografia a Čas.
b. Nakonfigurujte dopadový diagram s aspoň jedným vplyvom.
c. Vytvorte strategickú mapu s predvolenými nastaveniami.
d. Vytvorte vlastný diagram a pridajte ukazovate na člena US.
e. Vytvorte aplikáciu centrálneho typu a nasate ju do portálu Cognos TM1
Applications.
2. V Cognos Insight vytvorte pracovný priestor:
a. Z portálu Cognos TM1 Applications sa prihláste ako administrátor a
aplikáciu/pracovný priestor otvorte v Cognos Insight.
b. V aplikácii Cognos Insight pridajte nasledujúce štyri objekty na pracovnú plochu:
kocku metrík, strategickú mapu, vlastný diagram a dopadový diagram.
c. Uložte pracovný priestor.
3. V Cognos TM1 Performance Modeler vytvorte užívatea s názvom nonadmin a prirate
ho do skupiny nonadmingroup.
Tento užívate môže otvára a zobrazova všetky objekty hodnotenia výkonu z Cognos
TM1 Applications a z Cognos Insight.
4. Bezpečnos kocky nastavte pomocou riadiacej kocky CubeSecurity.
Skupina nonadmingroup potrebuje prístup k špecifickým kockám, a to nasledovne:
a. Ak si chcete zobrazi kocku metrík, udete READ prístup skupine nonadmingroup
pre kocku Prehad ukazovateov výkonu.
b. Ak chcete, aby sa zobrazili všetky diagramy hodnotenia výkonu, skupine
nonadmingroup udete oprávnenie READ pre nasledujúce riadiace kocky:
v }MD_Scorecard}_Custom
v }MI_Scorecard
v }MS_Scorecard}_Balanced Strategy
Poznámka: Pri práci v riadiacej kocke CubeSecurity sa zobrazia celé názvy
riadiacich kociek pre strategickú mapu a vlastný diagram s predponou
}MS_metrics_cube_name}_, respektíve }MD_metrics_cube_name}_.
5. Bezpečnos dimenzie nastavte pomocou riadiacej kocky DimensionSecurity.
Skupina nonadmingroup potrebuje prístup k špecifickým dimenziám, a to nasledovne:
a. Ak ste v predchádzajúcich krokoch udelili READ prístup pre kocku Prehad
ukazovateov výkonu, TM1 automaticky udelil užívateovi READ prístup pre
dimenzie v kocke Prehad ukazovateov výkonu. Práva are kaskádovito prenášajú
nadol.
b. Ke ste v predchádzajúcich krokoch udelili READ prístup pre riadiace kocky
}MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard a }MS_Scorecard}_Balanced Strategy,
TM1 automaticky udelil užívateovi READ prístup pre dimenzie v riadiacich kockách
}MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard a }MS_Scorecard}_Balanced Strategy.
c. Udete skupine nonadmingroup READ prístup pre dimenziu }Cubes.
6. Volitene môžete tiež chcie nakonfigurova zabezpečenie na úrovni členov pre všetky
dimenzie, z ktorých pozostáva kocka metrík.
Po nakonfigurovaní zabezpečenia poda pokynov uvedených v predchádzajúcich krokoch
bude ma skupina nonadmingroup oprávnenie READ pre všetkých členov vo všetkých
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dimenziách, z ktorých pozostáva kocka metrík. Aby mohli užívatelia zobrazi segment
kocky, musia ma oprávnenie READ pre dimenzie, z ktorých pozostáva kocka. Ak chcete
spresni tieto nastavenia, manuálne nastavte bezpečnostné oprávnenia členov alebo
vytvorte pravidlá, na základe ktorých sa nastavia.

Blokovanie prístupu k objektom ukazovateov výkonu
V tomto príklade zablokujete užívateom prístup k rozličným objektom ukazovateov
výkonu. Tieto objekty zahrňujú kocku metrík, strategickú mapu, vlastný diagram a dopadový
diagram.

Informácie o úlohe
Pre tento prípad použitia užívate administrátor vytvorí pracovný priestor v IBM Cognos
Insight so štyrmi objektmi ukazovateov výkonu. Vy následne vytvoríte štyroch nových
užívateov a nakonfigurujete bezpečnos tak, aby mal každý z užívateov obmedzené
prezeranie jedného z objektov hodnotenia výkonu.

Procedúra
1. Zablokovanie prístupu k strategickej mape:
a. Vytvorte užívatea NA_no_balanced a zarate ho do skupiny
NA_No_Balance_Group.
b. Skupine NA_No_Balance_Group udete minimálne oprávnenia vyžadované na
zobrazenie všetkých objektov hodnotenia výkonu.
Bližšie informácie nájdete v téme “Udelenie minimálneho prístupu k objektom
hodnotenia výkonu pre užívateov, ktorí nie sú administrátori” na strane 177.
c. Odstráňte oprávnenie READ zo skupiny NA_No_Balance_Group pre kocku
ukazovateov výkonu }MS_Scorecard}_Balanced.
d. Prihláste sa do portálu IBM Cognos TM1 Applications ako užívate NA_no_balanced
a otvorte aplikáciu v aplikácii Cognos Insight.
Užívate môže zobrazi iba nasledujúce typy objektov: kocky metrík, vlastné
diagramy a dopadové diagramy. Môže tiež len pracova s týmito typmi objektov a
posúva nové objekty týchto typov.
Užívate môže zobrazi widget strategickej mapy, tento by však mal by prázdny,
okrem chybovej správy uvádzajúcej, že užívate nemá oprávnenia na zobrazenie
obsahu widgetu.
Užívate nedokáže nájs ikonu strategickej mapy v strome objektov.
2. Zablokovanie prístupu k vlastnému diagramu:
a. Vytvorte užívatea NA_no_custom a zarate ho do skupiny
NA_No_Custom_Group.
b. Skupine NA_No_Custom_Group udete minimálne oprávnenia vyžadované na
zobrazenie všetkých objektov hodnotenia výkonu.
c. Odstráňte oprávnenie READ zo skupiny NA_No_Custom_Group pre kocku
}MD_Scorecard}_Custom.
d. Prihláste sa do portálu Cognos TM1 Applications ako užívate NA_no_custom a
otvorte aplikáciu v aplikácii Cognos Insight.
Užívate môže zobrazi iba nasledujúce typy objektov: kocky metrík, strategické
mapy a dopadové diagramy. Môže tiež len pracova s týmito typmi objektov a
posúva nové objekty týchto typov.
Užívate môže zobrazi widget vlastného diagramu, tento by však mal by prázdny,
okrem chybovej správy uvádzajúcej, že užívate nemá oprávnenia na zobrazenie
obsahu widgetu.
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Užívate nedokáže nájs ikonu vlastného diagramu v strome objektov.
3. Zablokovanie prístupu k dopadovému diagramu:
a. Vytvorte užívatea NA_no_impact a zarate ho do skupiny
NA_No_Impact_Group.
b. Skupine NA_No_Impact_Group udete minimálne oprávnenia vyžadované na
zobrazenie všetkých objektov hodnotenia výkonu.
c. Odstráňte oprávnenie READ zo skupiny NA_No_Impact_Group pre kocku
}MI_Scorecard.
d. Prihláste sa do portálu Cognos TM1 Applications ako užívate NA_no_impact a
otvorte aplikáciu v aplikácii Cognos Insight.
Užívate môže zobrazi iba nasledujúce typy objektov: kocky metrík, strategické
mapy a vlastné diagramy. Môže tiež len pracova s týmito typmi objektov a posúva
nové objekty týchto typov.
Užívate môže zobrazi widget dopadového diagramu, tento by však mal by prázdny,
okrem chybovej správy uvádzajúcej, že užívate nemá oprávnenia na zobrazenie
obsahu widgetu.
Užívateovi sa nezobrazí ikona dopadového diagramu v strome objektov.
4. Blokovanie prístupu ku kocke metrík Prehad ukazovateov výkonu:
a. Vytvorte užívatea NA_no_scorecard a zarate ho do skupiny
NA_No_Scorecard_Group.
b. Skupine NA_No_Scorecard_Group udete minimálne oprávnenia vyžadované na
zobrazenie všetkých objektov hodnotenia výkonu.
c. Odstráňte oprávnenie READ zo skupiny NA_No_Impact_Group pre kocku
ukazovateov výkonu.
d. Uistite sa, že užívateovi zostali oprávnenia pre dimenzie, z ktorých pozostáva kocka
ukazovateov výkonu: Geography, Indicators, Metrics a Time.
e. Prihláste sa do portálu Cognos TM1 Applications ako užívate NA_no_scorecard a
otvorte aplikáciu v aplikácii Cognos Insight.
Zobrazí sa chybová správa.

Obmedzenie prístupu k jednotlivým metrikám v dimenzii metrík
V tomto príklade zablokujete užívateom prístup k metrike Sales v dimenzii metrík. Tento
príklad ilustruje vplyv obmedzenia prístupu k jednotlivým metrikám na štyri hlavné objekty
hodnotenia výkonu: kocku metrík, strategickú mapu, vlastný diagram a dopadový diagram.

Informácie o úlohe
Pre tento prípad použitia užívate administrátor vytvorí pracovný priestor v IBM Cognos
Insight, pričom štyri objekty hodnotenia výkonu už budú na pracovnej ploche.
V tomto príklade je použitá nasledujúca konfigurácia objektov hodnotenia výkonu:
v Dimenzia metrík obsahuje štyri metriky, ktorými sú Revenue, Expenses, Headcount a
Sales.
v Dopadový diagram obsahuje metriku Sales ako ovplyvňujúcu metriku pre metriku
Revenue.
v Strategická mapa obsahuje metriku Sales ako vybratú metriku pre metriku Grow
Revenue.
v Volitený diagram používa poskytnutý vzorový obrázok mapy sveta a obsahuje bod, ktorý
v sebe zahŕňa Predaj v Kanade.
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Procedúra
Blokovanie metriky Predaj:
1. Vytvorte užívatea NA_no_metric a zarate ho do skupiny NA_No_Metric_Group.
2. Skupine NA_No_Metric_Group udete minimálne oprávnenia vyžadované na zobrazenie
všetkých objektov hodnotenia výkonu.
Informácie nájdete v časti “Udelenie minimálneho prístupu k objektom hodnotenia
výkonu pre užívateov, ktorí nie sú administrátori” na strane 177.
3. Odstráňte oprávnenie READ zo skupiny NA_No_Metric_Group pre člena Sales v
dimenzii metrík.
4. Odkaz na metriku Sales sa uchováva aj v riadiacej dimenzii pre strategickú mapu.
Odstráňte oprávnenie READ zo skupiny NA_No_Metric_Group pre člena Sales v
dimenzii hodnotenia výkonu }MS_Scorecard}_Balanced.
5. Prihláste sa do portálu IBM Cognos TM1 Applications ako užívate NA_no_metric a
otvorte aplikáciu v aplikácii Cognos Insight.
Užívate môže zobrazi nové objekty hodnotenia výkonu: kocky metrík, strategické
mapy, vlastné diagramy a dopadové diagramy. Môže tiež pracova s týmito typmi
objektov a posúva tieto objekty.
Užívate vidí všetky štyri widgety hodnotenia výkonu, v týchto objektoch však nevidí
žiadne odkazy na metriku Predaj, a to nasledovne:
v Kocka metrík - Metrika Sales sa nezobrazuje v tabuke.
v Strategická mapa - Metrika Sales sa nezobrazuje v pomocnom texte. Rovnako
neprispieva do počtu stavov v Raste tržieb.
v Vlastný diagram - Bod Sales sa nezobrazuje vo vlastnom diagrame.
v Dopadový diagram - Ke je Revenue cieovou metrikou, veda cieovej metriky sa
nezobrazí nič.

Obmedzenie prístupu k perspektívam a cieom hodnotenia
výkonu
Tento príklad znázorňuje, čo sa stane, ak oprávnenia užívatea sa nastavia na hodnotu NONE
pre niektorý z cieov v strategickej mape.

Informácie o úlohe
Pri konfigurácii tohto scenára udelíte oprávnenie NONE pre cie Grow Revenue v
strategickej mape s názvom Balanced Strategy.
Riadiaca dimenzia obsahuje perspektívy a ciele pre strategickú mapu. Napríklad, strategická
mapa s názvom Balanced Strategy je definovaná riadiacou kockou s rovnakým názvom
(Balanced Strategy). Perspektívy a ciele strategickej mapy sú definované v riadiacej
dimenzii, ktorá má tiež rovnaký názov Balanced Strategy.

Procedúra
1. V aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler kliknite na položku Akcie >
Zobrazi riadiace objekty.
2. V paneli Návrh modelu v aplikácii Cognos TM1 Performance Modeler kliknite pravým
tlačidlom myši na riadiacu dimenziu Balanced Strategy a vyberte položku
Nakonfigurova bezpečnos > Nastavi prístupové oprávnenia pre > Prvky.
3. Vyberte skupinu, napríklad skupinu s názvom No_Objective, a udete jej oprávnenia
WRITE pre všetky perspektívy a ciele okrem ciea Financial, Grow Revenue.
4. Pre tento cie udete skupine No_Objective oprávnenie NONE.
Kapitola 10. Cognos TM1 Scorecarding
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5. Cognos Insight otvorte ako užívate zo skupiny No_Objective.
6. Potiahnite strategickú mapu na pracovnú plochu.
Strategická mapa bude prázdna a zobrazí sa chyba.
Chyba - Nemáte bezpečnostné oprávnenia pre túto perspektívu
alebo cie.

Prenos objektov hodnotenia výkonu
Pomocou funkcie prenosu aplikácie IBM Cognos TM1 Performance Modeler môžete prenies
objekty hodnotenia výkonu z jedného prostredia IBM Cognos TM1 do druhého.
Nasledujúce informácie uvádzajú požiadavky a funkčnos funkcie prenosu rozličných typov
objektov hodnotenia výkonu. Tieto typy zahŕňajú kocky metrík, dopadové diagramy,
strategické mapy a vlastné diagramy.
Bližšie informácie o funkcii Prenos, nájdete v časti Kapitola 8, “Prenos objektov a aplikácií
modelu”, na strane 113.

Všeobecné kroky prenosu objektu hodnotenia výkonu
Ke vyberiete objekt hodnotenia výkonu na prenos, systém TM1 automaticky určí súvisiace
objekty, ktoré je potrebné prenies spolu s vybratým objektom.
Prenos objektu hodnotenia výkonu:
1. V Cognos TM1 Performance Modeler v paneli Návrh modelu nájdite v strome objekt
hodnotenia výkonu, ktorý chcete prenies.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a vyberte možnos Prenies.
3. Vyberte adresár pre výstupné umiestnenie a kliknite na tlačidlo OK.
TM1 bude automaticky objekt analyzova a určí, či do procesu prenosu musia by
zahrnuté nejaké alšie objekty. Ke sa tento proces dokončí, zobrazí sa karta Prenos.
4. Ak chcete do procesu prenosu zahrnú údaje kocky, na lište nástrojov Cie: Súbory
kliknite na ikonu Konfigurova údaje a vyberte vobu Zahrnú údaje pre kocky.
Táto voba sa väčšinou použije pre kocku metrík a ostatné kocky TM1, ktoré obsahujú
skutočné dátové hodnoty.
Proces prenosu von je pri väčšine kociek nastavený na Prida bez údajov v bunkách a
prenos neobsahuje dátové hodnoty. Výber, či budú údaje kocky zahrnuté do prenosu,
závisí od toho čo je uložené v cieovom prostredí. Pri prenose dnu môžete tiež zruši
výber objektov.
5. Kliknite na Prenos, aby sa dokončil proces prenosu von.

Prenos kociek metrík
Kocka metrík je štandardná kocka TM1 s tým rozdielom, že bola prostredníctvom atribútu
kocky nastavená ako kocka metrík. Toto označenie bude zistené počas procesu analýzy
prenosu a všetky súvisiace objekty pre kocku budú automaticky vybraté a zahrnuté do
prenosu. Sem patria všetky súvisiace diagramy hodnotenia výkonu pre vybratú kocku metrík.
Príklady obsahujú dopadový diagram a ubovonú strategickú mapu alebo volitené
diagramy, ktoré sú založené na kocke.
Ak sa rozhodnete prenies údaje kocky, prenos sa vykoná rovnako ako pri iných kockách
TM1 a bude zahŕňa skutočné údajové hodnoty z kocky metrík.
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Prenos dopadových diagramov
Ke na prenos vyberiete dopadový diagram, automaticky sa zahrnie súvisiaca kocka metrík
ako závislý objekt. Medzi ostatné objekty, ktoré budú automaticky vybraté do prenosu, patrí
riadiaca kocka. Táto definuje diagram, rozmer metriky z kocky metrík a ostatné riadiace
dimenzie, ktoré obsahujú metaúdaje diagramu. Údaje z kocky diagramu budú tiež
automaticky zaradené do prenosu.
Zapamätajte si: Ku kocke metrík môže by priradený iba jeden dopadový diagram.

Prenos strategických máp
Pri prenose strategickej mapy sa automaticky zahrnie súvisiaca kocka metrík ako závislý
objekt. Strategická mapa je definovaná riadiacou kockou a má rovnakú dimenzionalitu ako
súvisiaca kocka metrík. V kocke diagramu nie sú žiadne údaje na prenos, pretože je to v
podstate počítaná kocka.
Zapamätajte si: Kocka metrík môže obsahova niekoko strategických máp.

Prenos vlastných diagramov
Pri prenose vlastného diagramu sa automaticky zahrnie súvisiaca kocka metrík ako závislý
objekt. Všetky súvisiace regulárne a riadiace dimenzie a kocky budú tiež automaticky
vybraté, vrátane užívateom definovaného obrázku pozadia diagramu.
Zapamätajte si: Kocka metrík môže obsahova jeden alebo viaceré volitené diagramy.

Hodnotenia výkonu - protokolovanie správ
IBM Cognos TM1 Performance Modeler a IBM Cognos Insight môžete nakonfigurova, aby
pre každú aplikáciu zaznamenával správy z hodnotenia výkonu do protokolových súborov.
Tieto správy môžete použi na monitorovanie alebo na riešenie problémov spojených s
činnosou hodnotenia výkonu.
Správy z hodnotenia výkonu sa zaznamenávajú pomocou protokolovacieho rámca log4j do
Cognos TM1 Performance Modeler a do Cognos Insight.
Zapisovače môžete nakonfigurova v súbore vlastností protokolovania, aby protokolovali
správy o nasledujúcich oblastiach hodnotenia výkonu:
Všeobecné správy o činnosti hodnotenia výkonu
log4j.logger.Metrics=DEBUG
Správy o výkonnosti hodnotenia výkonu
log4j.logger.com.ibm.cognos.perf.Metrics=DEBUG
Správy o diagramoch a vizualizáciách hodnotenia výkonu
Protokolovanie sa vzahuje iba na dopadový diagram a strategickú mapu.
log4j.logger.RAVEMetrics=DEBUG
Protokolovanie sa štandardne konfiguruje, aby protokolovalo potrebné správy pre bežné účely
a typicky ho nie je potrebné prispôsobova. V niektorých prípadoch budete musie pracova s
podporou zákazníkov IBM na zmene konfigurácie protokolovania, aby ste mohli
zaznamenáva špecifickejšie správy o činnosti hodnotenia výkonu.
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Kapitola 11. Administrácia a údržba IBM Cognos TM1
Performance Modeler
Vykonávajte úlohy administrácie a údržby v IBM Cognos TM1 Performance Modeler, ako je
optimalizácia nastavení, riadenie procesov a prenos aplikácií.

Optimalizácia spotreby pamäte kockou
Pamä spotrebovávanú kockou môžete optimalizova, aby sa zvýšil výkon kocky.

Informácie o úlohe
Optimalizáciu spotreby pamäte kockou by ste mali vykonáva iba pri práci vo vývojovom
prostredí a z nasledujúcich dôvodov:
v Na optimalizáciu pamäte, ktorú spotrebováva kocka, sa vyžaduje vea pamäových
prostriedkov. Počas procesu optimalizácie sa dočasná pamä RAM na serveri IBM Cognos
TM1 zvýši o faktor dva pre kocku, ktorú optimalizujete. Napríklad 50 MB kocka vyžaduje
na svoju optimalizáciu 100 MB pamäte RAM.
v Server uzamkne všetky užívateské požiadavky počas vykonávania optimalizácie.
Poznámka: Optimalizácia spotreby pamäte kockou nie je to isté ako zmena poradia
dimenzií.

Procedúra
1. Otvorte kocku a kliknite na ikonu Optimalizova dimenzie kocky
.
2. Kliknite na dimenziu v poli Nové poradie.
3. Kliknite na tlačidlo Nahor alebo Nadol, ak chcete zmeni poradie dimenzie v zozname.
4. Poznačte si hodnotu Percento zmeny. Ak je táto hodnota záporná, nové poradie dimenzií
má menšie nároky na pamä a je teda efektívnejšie.
5. Opakujte kroky 2 až 4 dovtedy, kým nedosiahnete najefektívnejšie poradie dimenzií.
6. Kliknite na tlačidlo OK.
a kliknite na Uloži alebo Uloži ako. Kocka sa
7. Kliknite na ikonu ponuky Akcie
nakonfiguruje tak, aby mala optimálnu spotrebu pamäte.

Spravovanie procesov
Spravujte procesy na vytváranie, modifikáciu a plánovanie ako budú údaje importované a
používané v IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Súvisiace úlohy:
“Import údajov pomocou riadeného importu” na strane 11
Ke zdroj obsahuje vea stĺpcov, preskúmajte ho a identifikujte, ktoré stĺpce by mali by
definované ako dimenzie, úrovne, atribúty alebo ukazovatele. Do kocky môžete importova
iba dimenzie, alebo sa do nej môžete rozhodnú importova dimenzie aj ukazovatele.
Zdrojom údajov môže by súbor, zostava so zoznamom, zobrazenie kocky, podmnožina
dimenzií alebo relačný zdroj údajov.
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“Import údajov zo zdroja relačných údajov” na strane 16
Pred importom údajov zo zdroja relačných údajov sa nezabudnite dôkladne oboznámi so
zdrojom relačných údajov a so spôsobom zostavovania dotazov SQL. Uistite sa, že boli
definované pripojenia ODBC. Pri práci v pripojenom režime môžete používa zdroje
relačných údajov ODBC, ktoré sú definované na serveri.

Vytvorenie procesu
Vytvori môžete proces definujúci zdroj údajov, ktorý sa má importova, mapovania údajov a
rozšírené postupy. Proces môžete spusti kedykovek, alebo môžete naplánova jeho
spúšanie v definovaných intervaloch.

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na adresár, v ktorom chcete
> Proces.
uloži proces, a kliknite na Nové
2. Zadajte názov procesu a kliknite na OK. Adresár sa rozvinie a v podokne Návrh modelu
sa zobrazí nový proces. Prezerač procesov umožňuje definova proces.
3. Postupujte poda pokynov v téme “Import údajov pomocou riadeného importu” na strane
11 alebo “Import údajov zo zdroja relačných údajov” na strane 16.

Príklad: Vytvorenie prototypu novej požiadavky
V určitých situáciách, napríklad pri vytváraní prototypu novej požiadavky, môžete použi
riadený import na vytvorenie jednoduchého procesu, ktorý vykonáva tri rôzne funkcie:
v vytvára alebo aktualizuje dimenzie
v vytvára alebo aktualizuje kocky
v načítava údaje
V typickom produkčnom prostredí by ste tieto funkcie oddelili ako tri samostatné procesy.
Získali by ste tak vyššiu flexibilitu pri vykonávaní zmien alebo údržby. Okrem toho môžete
vytvori pomocnú úlohu, ktorá obsahuje tieto tri procesy. Táto vám umožní naplánova
pravidelné obnovy údajov. Môžete napríklad naplánova pravidelné spúšanie pomocnej
úlohy vždy o polnoci.
Bližšie informácie o pomocných úlohách nájdete v téme “Plánovanie procesov” na strane 189.

Ako alej
Proces môžete upravi tak, že upravíte jeho postupy, alebo môžete proces naplánova ako
súčas pomocnej úlohy.
Proces môžete kedykovek spusti kliknutím pravým tlačidlom myši na pomocnú úlohu v
podokne Návrh modelu a kliknutím na Vykona proces.

Používanie editora procesov
Editor procesov vám umožňuje upravova procedúry, ktoré boli definované pri vytvorení
procesu.

Kedy sa má používa editor procesov
Editor procesov použite, ke chcete vykona nasledujúce akcie:
v spresni proces, ktorý sa vygeneruje pri spustení riadeného importu
v vytvori len proces skriptu

186

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

v obís riadený import
v vytvori proces bez toho, aby sa správne vykonal

Porovnanie editora procesov s editorom TurboIntegrator
Editor procesov má lištu nástrojov, ktorá vám umožňuje vykonáva mnoho užitočných úloh
úprav. Napríklad kliknite na ikonu komentár/zruši komentár

, aby ste premenili

vybratý text na komentár. Alebo môžete kliknú na ikonu pomoc s obsahom
vám zobrazil zoznam platných funkcií.

, aby sa

V produkte IBM Cognos TM1 Performance Modeler obsahujú skripty editora procesov aj
vygenerovanú hlavičku aj vygenerované príkazy. Skripty TurboIntegrator obsahujú
vygenerované príkazy, nie však vygenerovanú hlavičku.
Niektoré príkazy editora procesov sa nenachádzajú v editore TurboIntegrator. Napríklad v
editore procesov môžete vytvori zvinutený obsah, ke vložíte text medzi nasledujúce dva
riadky:
#Region region_name
#EndRegion

Nasledujúce typy údajov sú podporované v produkte IBM Cognos TM1 Architect, nie sú však
podporované v produkte Cognos TM1 Performance Modeler:
v ODBO
v SAP
v Balíky IBM Cognos

Presúvanie skriptov medzi Cognos TM1 Performance Modeler a
Cognos TM1 Architect
Skripty editora procesov a skripty TurboIntegrator majú podobné formáty, nie sú však úplne
zamenitené. Skripty môžete zdiea medzi obidvoma editormi, pokia nezmeníte mapovania.
V nasledujúcej tabuke sú uvedené tri scenáre, v ktorých sa skripty presúvajú medzi Cognos
TM1 Performance Modeler a IBM Cognos TM1 Architect. Skript zostane platný v prvých
dvoch scenároch. Ale v treom scenári boli upravené mapovania, čo spôsobilo neplatnos
skriptu.
Scenár

Platnos skriptu

Skript vytvorený v Cognos TM1 Architect a
otvorený v Cognos TM1 Performance Modeler.

Platný

Skript vytvorený v Cognos TM1 Performance
Modeler a otvorený v Cognos TM1 Architect.

Platný

Skript vytvorený v Cognos TM1 Performance
Modeler, upravený v Cognos TM1 Architect a
otvorený v Cognos TM1 Performance Modeler.

Neplatný.

Príklad: funkcia ViewZeroOut
Funkcia ViewZeroOut nastaví všetky dátové body v zobrazení na nulu. Syntax:
ViewZeroOut(Cube, ViewName);.
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Argument

Popis

Cube

Rodičovská kocka zobrazenia, v ktorom sa majú
vynulova hodnoty.

ViewName

Zobrazenie, v ktorom sa majú vynulova hodnoty.

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

Tento príklad funkcie vynuluje všetky údajové body v zobrazení 1st Quarter Actuals.

Úprava procedúr
Procedúry môžete upravi tak, aby ste do nich zahrnuli funkcie editora procesov a funkcie
pravidiel IBM Cognos TM1, ktoré rozširujú schopnosti procesu.
Môžete napríklad upravi dátovú procedúru tak, aby zahŕňala príkazy, ktoré zadávajú procesu
inštrukcie, aby vynechával záznamy obsahujúce nulové hodnoty, alebo aby zapisoval
importované záznamy do externého súboru.

Skôr ako začnete
Proces existuje, pretože ste spustili riadený import, proces ste vytvorili, alebo ste proces
vygenerovali z prepojenia.

Informácie o úlohe
Proces obsahuje štyri procedúry, ktoré sú založené na vobách, ktoré ste vybrali pri zadávaní
zdroja údajov a mapovaniu údajov. Tieto procedúry sú uvedené v nasledujúcej tabuke.
Procedúra

Popis

Prológ

Skupina príkazov, ktoré sa majú vykona pred
spracovaním zdroja údajov.

Metaúdaje

Skupina príkazov, ktoré čase spracovávania
aktualizujú alebo vytvárajú kocku, dimenzie a
alšie štruktúry metaúdajov.

Údaje

Skupina príkazov, ktoré pracujú s hodnotami
jednotlivých záznamov v zdroji údajov.

Epilóg

Skupina príkazov, ktoré sa majú vykona po
spracovaní zdroja údajov.

Zoznam všetkých dostupných funkcií pravidiel TurboIntegrator a Cognos TM1 nájdete v
publikácii Referenčná príručka k systému IBM Cognos TM1.
Pri úpravách procedúr nezabúdajte na to, že každá procedúra je určená na vykonávanie
určitých typov akcií v určitom čase počas priebehu procesu. Rovnako platí, ak ste mali
vytvára akcie alebo príkazy, ktoré sú vhodné pre danú procedúru.
Poznámka: Ke je typ zdroja procesu Iba skript, podúlohy Údaje a Metaúdaje nie sú k
dispozícii.

Procedúra
1. Kliknite na kartu Rozšírené.
2. Zadajte hodnoty parametrov:
a. Nastavte param_destroy = 1, ak chcete aby proces prepísal existujúcu kocku a
dimenzie.
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b. Nastavte param_createIfNotExist = 1, ak chcete, aby proces vytvoril kocku a
dimenzie v prípade, že neexistujú.
3. Kliknite na vedajšiu kartu procedúry, ktorú chcete upravi.
4. Zadajte príkazy do textového poa pred niektorý z týchto riadkov:
v #****GENERATED STATEMENTS START****
v #****GENERATED HEADER START****
alebo za tieto riadky:
v #****GENERATED STATEMENTS FINISH****
v #****GENERATED HEADER FINISH****
5. Uložte proces.

Ako alej
Môžete vykona nasledujúce akcie:
v Naplánova proces
v Spusti proces v ubovonom čase kliknutím pravým tlačidlom myši na pomocnú úlohu v
podokne Návrh modelu a kliknutím na Vykona proces

Plánovanie procesov
Ak chcete naplánova spúšanie procesov v definovaných intervaloch, vytvorte pomocnú
úlohu.

Informácie o úlohe
Pomocná úloha je objekt IBM Cognos TM1, ktorý vykonáva jeden alebo viaceré procesy v
intervale definovanom užívateom. Pomocná úloha pozostáva z nasledovného:
v Zoznam procesov, ktoré sa majú vykona
v Dátum a čas začiatku úvodného spustenia pomocnej úlohy
v Frekvencia, s akou sa pomocná úloha následne vykonáva

Procedúra
1. V podokne Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na adresár, v ktorom chcete
> Pomocná úloha.
uloži pomocnú úlohu, a kliknite na Nové
2. Zadajte názov pomocnej úlohy a kliknite na OK. Adresár sa rozvinie a v podokne Návrh
. Zobrazí sa prezerač pomocných úloh.
modelu sa zobrazí nová pomocná úloha
3. V poli Dostupné vyberte požadované procesy a kliknite na ikonu šípky na ich presun do
poa Vybraté.
4. Pomocou šípok nahor a nadol usporiadajte procesy do poradia, v akom ich má pomocná
úloha vykonáva.
5. Zadajte hodnoty parametrov výberom procesu v poli Vybraté a aktualizáciou hodnoty.
6. Zadajte, či sa bude pomocná úloha vykonáva ako jedna transakcia alebo ako viaceré
transakcie.
Poznámka: V predvolenom nastavení sa celá sekvencia procesov vykonáva ako jedna
transakcia potvrdenia. Všetky zámky získané v rámci prvého procesu sa zachovajú až do
dokončenia posledného procesu. Ak vyberiete vobu viacerých transakcií, každý proces
sa potvrdí ako transakcia. Preto sa zámky zachovávajú iba na trvanie jednotlivého
procesu a nie na trvanie pomocnej úlohy.
7. Kliknite na kartu Plán.
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8. V poli Dátum a čas začiatku zadajte, kedy sa vykoná prvé spustenie pomocnej úlohy.
9. Zadajte interval, v akom sa bude pomocná úloha vykonáva.
10. Začiarknite políčko Aktivova pomocnú úlohu. Toto začiarkavacie políčko je povolené
iba vtedy, ak boli v poli Spusti pomocnú úlohu vždy po zadané hodnoty.
Poznámka: Ak chcete zastavi spúšanie pomocnej úlohy na určitý čas, ponechajte v
tomto čase začiarkavacie políčko Aktivova pomocnú úlohu nezačiarknuté.
11. Uložte pomocnú úlohu.

Ako alej
Pomocnú úlohu môžete kedykovek spusti kliknutím pravým tlačidlom myši na pomocnú
úlohu v podokne Návrh modelu a kliknutím na Vykona pomocnú úlohu.
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Kapitola 12. Preklad vášho modelu
IBM Cognos TM1 poskytuje mechanizmus na zobrazovanie objektov na vašom serveri TM1
v iných jazykoch, takže užívatelia môžu vidie názvy objektov v ich jazyku bez potreby
akejkovek konfigurácie.
Preklad sa v aplikácii Cognos TM1 vykonáva prostredníctvom atribútu Caption, pomocou
ktorého môžete priradi preložené názvy k ubovonému atribútu kocky, dimenzie, člena
alebo členského atribútu na serveri TM1. Hodnoty atribútu Caption môžete urči pre všetky
jazyky podporované systémom TM1, čiže ku všetkým členom riadiacej dimenzie }Cultures.
Ke užívate spustí niektorého z klientov TM1 podporujúcich preklad, ako názov objektu sa
zobrazí hodnota atribútu Caption pre jazyk prislúchajúci k aktuálnemu miestnemu nastaveniu,
a to bez akejkovek konfigurácie. Ak ste pridali preložené hodnoty do kocky, preložené
hodnoty atribútov sa zobrazia aj v dialógovom okne filtrovania.
Preklad podporujú títo klienti TM1:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
TM1 Web a TM1 Application Web používajú pre určenie jazyka na zobrazenie aktuálne
nastavenie jazyka prehliadača.
Aplikácia IBM Planning Analytics for Microsoft Excel určuje jazyk zobrazenia na základe
nastavenia polohy v systéme Windows.
Aplikácia Cognos Insight určuje jazyk na základe nastavenia miesta systému Windows vtedy,
ak sa spustí z ponuky Start systému Windows. Ke sa aplikácia Cognos Insight spustí z
obrazovky pracovných tokov v rozhraní TM1 Application Web, použije sa nastavenie Content
Language definované v užívateských preferenciách portálu.
Poznámka: IBM Cognos Performance Modeler môže volitene zobrazova preložené názvy
alebo nemenné názvy pre objekty na serveri TM1. Nemenný názov je názov priradený
objektu v momente pôvodného vytvorenia. Ak chcete zobrazi preložené názvy, kliknite
pravým tlačidlom myši na koreň v paneli Návrh modelu, potom kliknite na Zobrazi
hlavičky. Ak chcete zobrazi nemenné názvy, kliknite pravým tlačidlom myši na koreň v
paneli Návrh modelu, potom kliknite na Zobrazi nemenné názvy.

Atribút Caption
Atribút Caption môžete nakonfigurova ako typ Alias alebo ako typ Text. Ke má atribút
Caption typ Alias, hodnoty atribútu sa použijú na zobrazenie preložených názvov objektov.
Okrem toho systém TM1 uplatňuje jedinečnos hodnôt atribútov Caption a na základe
hodnoty atribútu Caption môžete teda vyhada súvisiacu dimenziu, kocku alebo člena alebo
tieto hodnoty môžete použi ako argumenty funkcií získavajúcich alebo odosielajúcich údaje
na server TM1.
Ke má atribút Caption typ Text, hodnoty atribútu sa používajú jedine na zobrazovanie
preložených názvov objektov. Jedinečnos tu nie je uplatňovaná, takže, ak chcete, môžete
použi rovnakú hodnotu pre viaceré atribúty.
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Poznámka: Pri definovaní hodnoty atribútu Caption na použitie v aplikácii TM1 Web, TM1
Application Web alebo IBM Planning Analytics for Microsoft Excel definujte atribút Caption
ako atribút typu Alias. V aplikáciách TM1 Web a TM1 Application Web sa dimenzie
zobrazenia kocky môžu nakonfigurova iba tak, aby uvádzali alias. Okrem toho, ak definujete
funkciu SUBNM na zobrazenie vo webovom hárku, táto funkcia akceptuje ako argument iba
alias. Podobne, v aplikácii IBM Planning Analytics for Microsoft Excel akceptuje funkcia
SUBNM alias ako argument.

Miestne jazykové kódy a správanie atribútu Caption
TM1 používa medzinárodné jazykové kódy, ktoré definuje ISO 639-1, na identifikáciu
hlavných jazykov a jazykové značky IETF na identifikáciu špecifických miestnych nastavení.
Napríklad “fr” identifikuje francúzštinu, zatia čo “fr-CA” identifikuje kanadskú francúzštinu.
Hodnoty atribútu Caption môžete priradi pre hlavné jazykové kódy, ako je “fr”, ako aj
ubovoné priradené špecifické miestne nastavenia, ako sú “fr-FR” alebo “fr-CA”.
Ak hodnota atribútu Caption neexistuje pre dané špecifické miestne nastavenie, TM1
automaticky získa hodnotu priradeného kódu hlavného jazyka. Napríklad, ak hodnota atribútu
Caption neexistuje pre “pt-BR”, TM1 načíta hodnotu pre “pt”.
Ak sa nenájdu žiadne hodnoty pre atribút Caption, vráti sa základná predvolená hodnota
atribútu.
Pozrite si zoznam prvkov v riadiacej dimenzii }Cultures, aby ste sa oboznámili s
kombináciami ISO 639-1/IETF, ktoré podporuje TM1.

Preklad kociek
Ak chcete, aby sa názvy kociek zobrazovali v iných jazykoch, vytvorte vyžadovanú riadiacu
kocku a ku kockám dostupným na serveri TM1 Server prirate hodnoty atribútu Caption.

Procedúra
1. V paneli Model produktu Performance Modeler kliknite pravým tlačidlom myši na
koreňový adresár modelu, potom kliknite na Vytvori atribúty lokalizovanej kocky.
Táto akcia pridá atribút Caption do riadiacej dimenzie }CubeAttributes a vygeneruje
riadiacu kocku }LocalizedCubeAttributes.
a
Tip: Ak si chcete zobrazi riadiace objekty, kliknite na ikonu ponuka Akcie
kliknite na Zobrazi riadiace objekty.
2. Prirate hodnoty atribútu Caption kockám na vašom serveri TM1. Hodnoty môžete
priradi pomocou niektorej z nasledujúcich metód.
v Dvakrát kliknite na riadiacu kocku }LocalizedCubeAttributes a vytvorte zobrazenie. V
tomto zobrazení môžete pre každú kocku na serveri TM1 priradi hodnotu atribútu
Caption pre každý jazyk, v ktorom sa má zobrazova preložený text.
v V nástroji TurboIntegrator vytvorte proces, ktorý používa funkciu CubeAttrPutS na
priradenie hodnôt atribútu Caption.
Ak napríklad chcete priradi atribút Caption k francúzštine pre kocku
plan_BudgetPlan, môžete použi nasledujúcu funkciu:
CubeAttrPutS( ’Plan Budgetaire’, ’plan_BudgetPlan’, ’fr’ )
Podrobný popis funkcie CubeAttrPutS súčasti TurboIntegrator nájdete v publikácii
Referenčná príručka k systému IBM Cognos TM1.
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Výsledky
Ke ku kockám priradíte hodnoty atribútu Caption, užívatelia uvidia preložené názvy kociek,
ke používajú niektorý z klientov TM1, ktorý podporuje preklad.

Preklad dimenzií
Ak chcete, aby sa názvy dimenzií zobrazovali v iných jazykoch, vytvorte vyžadovanú
riadiacu kocku a k dimenziám dostupným na serveri TM1 Server prirate hodnoty atribútu
Caption.

Procedúra
1. V paneli Model produktu Performance Modeler kliknite pravým tlačidlom myši na
koreňový adresár modelu, potom kliknite na Vytvori atribúty lokalizovanej dimenzie.
Táto akcia pridá atribút Caption do riadiacej dimenzie }DimensionAttributes a vygeneruje
riadiacu kocku }LocalizedDimensionAttributes.
2. Prirate hodnoty atribútu Caption k názvom dimenzií na serveri TM1 Server. Hodnoty
môžete priradi pomocou niektorej z nasledujúcich metód.
v Dvakrát kliknite na riadiacu kocku }LocalizedDimensionAttributes a vytvorte
zobrazenie. V tomto zobrazení môžete pre každú dimenziu na serveri TM1 priradi
hodnotu atribútu Caption pre každý jazyk, v ktorom sa má zobrazova preložený text.
v V nástroji TurboIntegrator vytvorte proces, ktorý používa funkciu DimensionAttrPutS
na priradenie hodnôt atribútu Caption.
Ak napríklad chcete priradi atribút Caption k francúzštine pre dimenziu Jednotka
plánovaného obchodu, môžete použi nasledujúcu funkciu:
DimensionAttrPutS( ’Des Entités d’Affaires’, ’plan_business_unit’, ’fr’ )
Podrobný popis funkcie DimensionAttrPutS súčasti TurboIntegrator nájdete v
publikácii Referenčná príručka k systému IBM Cognos TM1.

Výsledky
Ke k dimenziám priradíte hodnoty atribútu Caption, užívatelia uvidia preložené názvy
dimenzií, ke používajú niektorý z klientov TM1, ktorý podporuje preklad.

Preklad názvov členov
Ak chcete, aby sa názvy členov zobrazovali v iných jazykoch, vytvorte vyžadovanú riadiacu
kocku a k členom dostupným v danej dimenzii prirate hodnoty atribútu Caption.

Procedúra
1. V paneli Model produktu Performance Modeler kliknite pravým tlačidlom myši na
dimenziu obsahujúcu prvky, ktoré chcete preloži, potom kliknite na Vytvori atribúty
lokalizovaného člena. Táto akcia pridá atribút Caption do riadiacej dimenzie
}ElementAttributes_<dimname> a vygeneruje riadiacu kocku
}LocalizedElementAttributes_<dim_name>.
2. Prirate hodnoty atribútu Caption k členom dimenzie. Hodnoty môžete priradi pomocou
niektorej z nasledujúcich metód.
v Vytvorte zobrazenie riadiacej kocky }LocalizedElementAttributes_<názov_dimenzie>
a otvorte toto zobrazenie. Ku každému členov dimenzie prirate hodnotu atribútu
Caption pre každý jazyk, v ktorom sa má zobrazova preložený text.
v V nástroji TurboIntegrator vytvorte proces, ktorý používa funkciu AttrPutS na
priradenie hodnôt atribútu Caption prvkom.
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Ak napríklad chcete priradi atribút Caption k francúzštine pre prvok Jednotka
plánovaného obchodu, môžete použi nasledujúcu funkciu:
AttrPutS( ’ Entités Totale’, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’,
’fr’)
Úplný popis funkcie AttrPutS nástroja TurboIntegrator nájdete v Referenčnej príručke
IBM Cognos TM1.

Výsledky
Ke k prvkom priradíte hodnoty atribútu Caption, užívatelia uvidia preložené názvy prvkov,
ke používajú niektorý z klientov TM1, ktorý podporuje preklad.

Kopírovanie existujúcich hodnôt aliasov do atribútov Caption
Ak váš model používa aliasy na zobrazenie preložených reazcov, TurboIntegrator môžete
použi na skonvertovanie existujúcich aliasov na atribúty Caption.

Procedúra
1. V paneli Návrh modelu produktu Performance Modeler kliknite pravým tlačidlom myši
na Procesy, potom kliknite na Nový, Proces.
2.
3.
4.
5.

Zadajte názov pre nový proces, potom kliknite na tlačidlo OK.
Kliknite na kartu Rozšírené.
Kliknite na kartu Prológ.
Na karte Prológ vytvorte proces, ktorý získa hodnotu aliasu a následne túto hodnotu
priradí atribútu Caption.
6. Proces uložte a vykonajte.

Príklad
S použitím vzorovej databázy Vzorka plánovania, ktorá sa dodáva s TM1, nasledujúci proces
skopíruje hodnotu aliasu pre BusinessUnit_French pre prvok Jednotka celkového obchodu do
hodnoty miestneho nastavenia fr pre BusinessUnit.
vValue = AttrS( ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’BusinessUnit_French’);
AttrPutS( vValue, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’, ’fr’);
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Príloha A. Funkcie na zjednodušenie ovládania
Funkcie na zjednodušenie ovládania pomáhajú užívateom s telesným postihnutím, ako je
obmedzená pohyblivos alebo poruchy zraku, používa produkty informačných technológií.

Klávesové skratky
Okrem kláves špecifických pre aplikáciu sa používajú aj štandardné navigačné klávesy
Microsoft Windows.
Pre navigáciu v aplikácii a vykonávanie úloh môžete použi klávesové skratky. Ak používate
program na čítanie obrazovky, mohli by ste chcie maximalizova vaše okno, aby boli
kompletne rozvinuté a dostupné klávesové skratky. Mohli by ste chcie zapnú vo vašom
operačnom systéme vysoký kontrast, aby boli v aplikácii viditenejšie riadky v diagramoch a
grafoch.
Poznámka: Nasledujúce klávesové skratky sú založené na štandardnej klávesnici USA.
Tabuka 19. Klávesové skratky
Akcia

Klávesová skratka

Otvori zobrazenie Aplikácia

Alt+A

Otvori zobrazenie Model

Alt+M

Zatvori editor

Ctrl+W

Prejs na alší editor

Ctrl+F6

Prejs na predchádzajúci editor

Ctrl+Shift+F6

Prejs na alšie zobrazenie

Ctrl+F7

Prejs na predchádzajúce zobrazenie

Ctrl+Shift+F7

Uloži

Ctrl+S

Uloži všetko

Ctrl+Shift+S

Zobrazi pomoc pre kúče

Ctrl+Shift+L

Prepnú do editora

Ctrl+Shift+E

Otvori kontextovú ponuku

Shift+F10

Navigova v ponuke

Šípky nahor a nadol

Aktivova príkaz v ponuke alebo v
kontextovej ponuke

Kláves Enter

Presunú sa a vybra nasledujúcu
povolenú položku ponuky alebo
položku kontextovej ponuky

Šípka nadol

Vybra prvú povolenú položku v
podponuke na ponuke alebo
kontextovej ponuke

Šípka doprava

Presunú sa a vybra predchádzajúcu
povolenú položku ponuky alebo
položku kontextovej ponuky

Šípka nahor

Zatvori otvorenú ponuku

Kláves Esc

Začiarknu alebo vyčisti začiarkavacie Medzera
políčko
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Tabuka 19. Klávesové skratky (pokračovanie)
Akcia

Klávesová skratka

Presunú sa na alšiu položku v
dialógovom okne alebo sprievodcovi

Tab

Presunú sa na predchádzajúcu položku Shift+Tab
v dialógovom okne alebo sprievodcovi
Presunú sa na Ďalšiu vobu v
rozbaovacom zozname

Šípka nadol

Presunú sa na predchádzajúcu vobu v Šípka nahor
rozbaovacom zozname
Presunú sa a vybra nasledujúce
tlačidlo voby

Tab+Medzera

Presunú sa a vybra predchádzajúce
tlačidlo voby

Shift+Tab+Medzera

Otvori a zobrazi rozbaovací zoznam Alt+šípka nadol
alebo ponuku
Zatvori otvorený rozbaovací zoznam
alebo ponuku

Alt+šípka nahor alebo Esc

Zatvori dialógové okno alebo
sprievodcu

Kláves Esc

Vyvola vybratú roletovú položku

Kláves Enter

Aplikova vykonané zmeny a zatvori
dialógové okno alebo sprievodcu

Pomocou tabulátora prejdite na OK a stlačte kláves Enter

Zatvori dialógové okno alebo
sprievodcu bez aplikovania alebo
uloženia vykonaných zmien

Kláves Esc

Navigova medzi kartami

Šípky doava a doprava alebo klávesy Tab a Shift+Tab

Presunú aktuálnu kartu doprava

Shift+Page Up

Presunú aktuálnu kartu doava

Shift+Page Down

Navigova z ikony na ikonu v lište
nástrojov

Šípky doava a doprava

Zobrazi členov dimenzie v aplikácii
Cube Viewer

Alt+šípka nadol

Vybra viacero riadkov alebo stĺpcov v Ctrl+šípka nadol
aplikácii Cube Viewer
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Nahradi existujúcu dimenziu v
riadkoch vybratou dimenziou

Ctrl+R

Nahradi existujúcu dimenziu v
stĺpcoch vybratou dimenziou

Ctrl+C

Nahradi existujúcu dimenziu v
kontexte vybratou dimenziou

Ctrl+T

Automaticky rozvinú členov vo
vybratej dimenzii

V kontextovej ponuke pre vybratú dimenziu, Šípka nadol k
príkazu Rozvinú do úrovne a vyberte úroveň, ktorú chcete
zobrazi

Rozvinú alebo zvinú rodiča v
dimenzii

Kláves Enter

Obnovi model s údajmi na serveri

F5

Ukonči aplikáciu

Alt+F4

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

IBM a zjednodušenie ovládania
Pozrite si IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able), kde nájdete bližšie
informácie o záväzku, ktorý má spoločnos IBM k zjednodušeniu ovládania.

Príloha A. Funkcie na zjednodušenie ovládania
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Príloha B. Výučbový program k modelovaniu a analýze
Tento výučbový program ilustruje základné techniky modelovania a analýzy v aplikácii IBM
Cognos TM1 Performance Modeler. Prevedie vás procesom vytvorenia analýzy na základe
konkrétneho scenára.

Scenár
Riadite spoločnosti vyžaduje od vás analýzu obchodných výsledkov vašej spoločnosti
(analýzu príjmov). Chce pochopi poskytované zavy a zisti, v ktorých mestách sa poskytujú
najväčšie zavy a pre ktoré produkty sa poskytujú najväčšie zavy. Chce získa prístup k
finančnému modelu prostredníctvom aplikácie na webe, nevyžaduje však žiadny proces na
odosielanie údajov.

Cie
Vašou úlohou je vytvori nasledujúce analýzy (zobrazenia):
Price variance
Odchýlka uvádza rozdiel medzi dvomi množinami hodnôt. V tomto príklade sa
porovnávajú hodnoty Actual Last Year price (hodnoty, ktoré sa menia) s hodnotami
Actual Last Year-1 price .
Price trend
Uvádza, ako sa v priebehu roka menia ceny jednotlivých produktov.
Revenue variance
Uvádza objemy, hrubý príjem, čistý príjem, percento zavy a zavu ako odchýlku
poda mesta.
Discount percent by city
Uvádza mesto, v ktorom sa poskytuje najväčšia zava.
Discount percent by product
Uvádza produkt, pre ktorý sa poskytuje najväčšia zava.

Obchodný model
Pri vytváraní zobrazení musíte najskôr vytvori obchodný model. Popisy jednotlivých typov
objektov, ktoré vytvoríte, sú uvedené nižšie:
Kocky Kocka obsahuje riadky a stĺpce a zvyčajne aspoň jednu alšiu stránku, vaka ktorej
sa stane viacrozmernou. Bunky v kockách môžu obsahova zadané údaje alebo
výpočty.
Dimenzie
Riadky, stĺpce a stránky v kocke sa vytvárajú na základe dimenzií. Dimenzie
predstavujú zoznamy súvisiacich položiek, ako sú položky Zisk a Strata, produkty,
zákazníci, nákladové strediská, verzie a mesiace. Dimenzie môžu obsahova aj
výpočty. Jednu dimenziu môže používa viacero kociek. Položky v dimenzii sú
pomenovaní členovia.
Podmnožiny
Podmnožina predstavuje vybrané položky z rodičovskej dimenzie. Vytvorením
podmnožiny môžete obmedzi počet položiek, ktoré sa užívateovi zobrazia v
dimenzii. Môžete napríklad obmedzi počet mesiacov, ktoré sa zobrazia v zobrazení.
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Zobrazenia
Vytvorením zobrazenia môžete definova obsah, ktorý bude užívate vidie.
Napríklad, môžete chcie, aby posudzovate videl iba položky najvyššej úrovni
(konsolidované položky). Členov dimenzie môžete skry.

Úlohy
Táto prípadová štúdia obsahuje ukážku nasledujúcich úloh:
1. Vytvorenie priečinkov na usporiadanie vytvorených objektov
2. Vytvorenie a zaplnenie dimenzií a kociek pomocou funkcie Importovanie so sprievodcom
3. Úprava dimenzií
4. Vytvorenie výpočtov v kockách
5. Definovanie spôsobu zobrazenia údajov posudzovateovi alebo prispievateovi
vytvorením zobrazení a podmnožín
6. Vytvorenie, nasadenie a aktivovanie aplikácie a prihlásenie do aplikácie Cognos Insight s
cieom vykona test aplikácie
7. Vyhadanie produktu a mesta s najvyšším percentom zavy pomocou funkcie zoradenia v
zobrazeniach aplikácie

Vzorové súbory
Skôr ako začnete, importujte tri vzorové súbory do aplikácie TM1 Performance Modeler, čím
vytvoríte kocky a dimenzie a načítate do nich údaje. Tieto vzorové súbory si môžete stiahnu
z lokality IBM Support: (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047004).
Použijete nasledujúce súbory:
v list prices.csv - tento súbor obsahuje cenníkové ceny produktov poda mesiaca a verzie
v net revenue.csv - tento súbor obsahuje informácie o skutočnom objeme a čistom príjme
poda produktov, miest a mesiacov za posledné dva roky
v cities.csv - tento súbor obsahuje zoznam miest a ich hierarchickú štruktúru

Krok 1: Vytvorenie dvoch kociek a usporiadanie objektov
Vytvorte priečinky v aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler a usporiadajte v nich
objekty, ktoré vytvoríte. Potom vytvorte kocku List Price a pomocou procesu Importovanie so
sprievodcom do nej importujte súbor List Prices.csv, aby sa zaplnila údajmi. Importovanie
so sprievodcom vytvorí dimenzie a kocku List Price a importuje údaje do kocky. Potom
vytvorte kocku Net Revenue importovaním súboru Net Revenue.csv. Nakoniec usporiadajte
svoje objekty v priečinkoch, ktoré ste vytvorili.

Skôr ako začnete
Stiahnite si súbory List Prices.csv, Net Revenue.csv a Cities.csv z lokality IBM Support:
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047004).

Procedúra
1. Spustite aplikáciu TM1 Performance Modeler z ponuky Start systému Windows alebo
prostredníctvom odkazu na pracovnej ploche.
a. Kliknite na položku Prihlási sa ako a zadajte svoje meno užívatea a heslo.
b. V zozname Server TM1 vyberte server, ktorý chcete používa, a kliknite na tlačidlo
OK. Môže by vhodné použi nový server TM1, aby nedošlo ku konfliktom s
existujúcimi objektmi.
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2. Vytvorte priečinky.
a
a. V paneli Návrh modelu kliknite na názov servera, kliknite na ikonu Nové
potom na položku Priečinok.
b. Priečinok pomenujte Aktivity.
c. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Aktivity, kliknite na položku Nové
a vytvorte dva podpriečinky: Analýza príjmov a Spoločné objekty.
3. Vytvorte kocku List Price importovaním súboru list prices.csv.
a. Kliknite pravým tlačidlom myši priečinok Spoločné objekty a potom vyberte položku
Importovanie so sprievodcom > Kocka.
b. Prejdite do priečinka, v ktorom je uložený súbor list prices.csv, a vyberte súbor
prices.csv.
Zobrazí sa ukážka údajov.
c. Rozviňte čas Podrobnosti o súbore. Pre možnos Údaje obsahujú označenie
stĺpca vyberte hodnotu Áno.
d. Kliknite na položku Rozšírené.
e. Na obrazovke Importova údaje - Mapovanie údajov v paneli Cieové položky
kliknite na kocku List Prices.
f. Kliknite na položku Zobrazi vlastnosti v pravom dolnom rohu obrazovky.
Voby importovania upravte takto:
v Zrušte označenie možnosti Vytvori dimenziu ukazovateov. Týmto zabránite vo
vytvorení dimenzie ukazovateov. Miesto toho sa importujú hodnoty zo súboru.
v Pre nastavenie Správanie pri aktualizácii údajov vyberte možnos Nahradi
údaje. Existujúce hodnoty v kocke sa tak nahradia importovanými údajmi.

g. Kliknite na položku Súhrn.
V súhrne bude uvedené, že sa vytvorí kocka s názvom List Prices so štyrmi
dimenziami: Products, Month, Versions a List Price.
Pre každú dimenziu sa vytvorí celkový súčet. Toto môžete zmeni na obrazovke
Rozšírené alebo po importovaní.
Všetky dimenzie sa importujú ako všeobecné dimenzie. Typy dimenzií môžete
zmeni na obrazovke Rozšírené alebo po importovaní. V tomto príklade ich zmeníme
po importovaní.
h. Kliknite na tlačidlo Dokonči.
Príloha B. Výučbový program k modelovaniu a analýze
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Vytvorí sa kocka List Prices a príslušné dimenzie a importujú sa údaje.
i. Kliknutím na položku Prepočíta zobrazte údaje.

Tip: Kocku môžete nastavi tak, aby sa prepočítala pri každej zmene v kocke,
.
kliknutím na ikonu Automatické prepočítanie
j. Uložte kocku List Prices.
4. Pomocou nástroja Importovanie so sprievodcom importujte súbor Net Revenue.csv a
vytvorte tak kocku Net Revenue rovnakým spôsobom, ako ste vytvorili kocku List Prices.
a. Voby importovania upravte takto:
v Nevytvárajte dimenziu ukazovateov.
v Pre nastavenie Správanie pri aktualizácii údajov vyberte možnos Nahradi
údaje.
b. Na obrazovke Súhrn si všimnite, že niektoré dimenzie už existujú, keže tieto
dimenzie obsahuje aj kocka List Prices. Kliknite na tlačidlo Dokonči.
c. Kliknite na položku Prepočíta, aby sa zobrazili údaje.
d. Uložte kocku Net Revenue.
5. Usporiadajte objekty nasledujúcim spôsobom:
a. V paneli Návrh modelu otvorte priečinok Spoločné objekty, stlačte kláves CTRL a
kliknite na kocky List Prices a Net Revenue. Kocky sú označené ikonou kocky
b. Potiahnite kocky do priečinka Revenue Analysis.
c. V priečinku Spoločné objekty stlačte kláves CTRL a kliknite pravým tlačidlom myši
na dva objekty Nový proces, ktoré sa vytvorili, a kliknite na položku Odstráni. Tieto
procesy vytvoril proces Importovanie so sprievodcom. Procesy vytvorené procesom
importovania umožňujú automatizáciu importovania.

Krok 2: Úprava dimenzií
Upravte dimenzie, ktoré ste vytvorili v predchádzajúcom kroku, v aplikácii IBM Cognos TM1
Performance Modeler, aby mali správne typy dimenzií a vlastnosti.
Upravte vlastnosti dimenzií poda funkcie, ktorú dimenzia vykonáva. Napríklad, ak dimenzia
obsahuje roky, ide o časovú dimenziu so špecifickými vlastnosami vzahujúcimi sa na čas.
Dimenzie, ktoré ste vytvorili importovaním súborov list prices.csv a Net Revenue.csv, sú k
dispozícii v paneli Návrh modelu v priečinku Aktivity, Spoločné objekty.

202

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Typy dimenzií sú definované nižšie:
Hierarchická dimenzia
Obsahuje reprezentáciu organizačnej štruktúry vo vašom podniku, oddelení alebo
spoločnosti.
Výpočtová dimenzia
Obsahuje vzorce vykonávajúce matematické a iné operácie s údajmi.
Časová dimenzia
Obsahuje časových členov zmysluplných pre vašich užívateov, ako sú finančné
obdobia alebo dátumy obchodných transakcií.
Dimenzia Versions
Obsahuje údaje z rozličných iterácií člena v aplikácii.
Ke zmeníte typ dimenzie, zmenia sa aj ikony veda názvu dimenzie poda príslušného typu.

Procedúra
1. Zobrazte dimenziu dvojitým kliknutím na jej názov v priečinku Spoločné objekty.
Upravte dimenzie poda nasledujúcich pokynov.
2. Dimenziu Cities zmeňte na hierarchickú dimenziu.
a. Kliknite pravým tlačidlom myši na dimenziu Cities v priečinku Spoločné objekty a
kliknite na položku Zmeni typ dimenzie.
b. Vyberte typ dimenzie Hierarchia a kliknite na tlačidlo OK.
3. Dimenziu Cities upravte tak, aby ako rodičov miest obsahovala krajiny. Dimenziu môžete
manuálne upravi v aplikácii Performance Modeler alebo môžete poda nižšie uvedených
pokynov importova súbor CSV.
a. Kliknite pravým tlačidlom myši na dimenziu Cities v paneli Návrh modelu a kliknite
na položku Importova do dimenzie "Cities".
b. Na obrazovke Importova dimenzie - Výber zdroja údajov vyhadajte súbor
cities.csv.
c. Kliknite na položku Rozšírené a potom na položku Zobrazi vlastnosti.
d. V paneli Mapovanie, Cieové položky kliknite na dimenziu Cities.
e. V paneli Vlastnosti vyberte nasledujúce voby:
Príloha B. Výučbový program k modelovaniu a analýze
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v V zozname Aktualizova dimenzie vyberte možnos Znova naplni dimenziu
v Zrušte označenie možnosti Vytvori prvok súčtu, keže nechcete, aby sa členovia
sčitovali.
v Vyberte možnos Rodič - potomok, aby ste naznačili, že členovia majú vzah
rodič - potomok.
f. V paneli Zdrojové položky potiahnite rodičovský prvok na položku Rodičovskí
členovia v paneli Cieové položky.
g. V paneli Zdrojové položky potiahnite dcérsku položku na položku Dcérski členovia
v paneli Cieové položky.
h. Kliknite na položku Súhrn. Zobrazí sa varovanie. Tieto varovania môžete ignorova,
keže chcete, aby sa znova načítali údaje do dimenzií.
i. Kliknite na tlačidlo Dokonči.
j. Zatvorte existujúcu dimenziu Cities a znova ju otvorte, aby sa obnovili údaje.
Dimenzia Cities je teraz hierarchická.
Stredná Európa
v Belgium
– Heverlee
v France
– Lyon
– Paris
v Germany
– Hamburg
– München
4. Zmeňte dimenziu List Price na výpočtovú dimenziu a upravte vlastnosti poda
nasledujúcich pokynov.
a. Zobrazte dimenziu List Price.
b. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Total of List Price a kliknite na položku
Odstráni vybratých členov.
Vo výpočtovej dimenzii nie je potrebný celkový súčet.
c. Kliknite na možnos Uloži a zatvorte dimenziu.
5. Dimenziu Month zmeňte na časovú dimenziu a upravte ju poda nasledujúcich pokynov.
a. Zobrazte dimenziu Month.
.
b. Kliknite na ikonu Zaplni časovú dimenziu
c. Vyberte dátum v poli Začiatočný dátum.
d. V poli Vybra typ obdobia pre členov: Kliknutím na bunky v stĺpci Obdobie
vyberte typ obdobia. Pre Úroveň 0 vyberte položku Rok a pre Úroveň 1 vyberte
položku Mesiac.
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e. Kliknite na položky OK a Uloži a zatvorte dimenziu.
6. Zmeňte dimenziu Net Revenue na výpočtovú dimenziu a upravte jej vlastnosti poda
nasledujúcich pokynov.
a. Zobrazte dimenziu Net Revenue.
b. Odstráňte člena Total of Net Revenue.
alebo Posunú nadol
c. Výberom člena a kliknutím na ikonu Posunú nahor
zmeňte poradie členov dimenzie takto: Volume, Net Revenue, Gross Revenue,
Discount %, Discount.
d. Kliknite na možnos Uloži a zatvorte dimenziu.
7. Dimenziu Products zmeňte na hierarchickú dimenziu.
8. Dimenziu Versions zmeňte na dimenziu verzií a pridajte nových členov.
a. Odstráňte člena Total of Versions.
b. Pridajte nového člena s názvom Variance LY v LY-1 kliknutím na položku Vloži
nového člena a napísaním názvu.
c. Pridajte nového člena s názvom Comments.
d. Kliknite na možnos Uloži a zatvorte dimenziu.
Všimnite sa, že sa ikony jednotlivých dimenzií líšia poda typu dimenzie.

Krok 3: Úprava kocky List Prices
Upravte kocku List Prices a vytvorte zobrazenia v aplikácii IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.
Vykonáte nasledujúce kroky:
v Povolenie zadávania textu do poa komentárov
v Pridanie výpočtu odchýlky
Príloha B. Výučbový program k modelovaniu a analýze
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v Vytvorenie zobrazenia Price Variance na odstránenie zobrazenia Total of products zo
zobrazenia kocky
v Úprava dimenzie List Price, aby sa ceny nesčitovali
v Vytvorenie zobrazenia Price Trends

Krok 3a: Úprava poa komentára
Upravte pole Comments v dimenzii Versions, aby užívatelia mohli zadáva text.

Procedúra
1.

V paneli Návrh modelu rozviňte položku Aktivity > Analýza príjmov, dvojitým
kliknutím na kocku List Prices ju otvorte a, ak nie je vybratá možnos Automatické
prepočítanie, kliknite na položku Prepočíta.

Údaje sa aktualizujú a prepočítajú v zobrazení.
2. Otvorte dimenziu Versions a v poli Formát pre komentáre vyberte možnos Text ako typ
formátu a kliknite na tlačidlo OK.
3. Uložte dimenziu Versions.
4. Vráte sa do kocky List Prices a zmeňte usporiadanie dimenzie Versions, aby bola
poslednou dimenziou v kocke. Ak niektorá dimenzia obsahuje textové pole, táto dimenzia
musí by poslednou dimenziou v kocke, aby sa zabezpečilo správne formátovanie textu.
a. V kocke List Prices kliknite na ikonu Zmeni usporiadanie dimenzie
na dimenziu Versions a potom kliknite na položku Presunú na koniec.

, kliknite

b. Kliknite na tlačidlo OK.

Krok 3b: Vytvorenie výpočtu odchýlky
Pridajte výpočet odchýlky do dimenzie Versions, aby ste videli rozdiel medzi hodnotami
Actual Last Year a hodnotami Actual Last Year -1. Hodnoty Actual Last Year sú tie hodnoty,
ktoré sa menia, kým hodnoty Actual Last Year-1 sú tie, s ktorými porovnávate hodnoty Actual
Year.

Procedúra
1. V kocke List Prices presuňte dimenziu Versions na vrch dimenzie Month v časti Stĺpce.
Týmto sa zmení orientácia kocky tak, že dimenzia Products bude predstavova riadky,
dimenzia Versions bude predstavova stĺpce a dimenzia Month sa stane kontextom.
2. Otvorte dimenziu Versions.
3. V riadku Variance LY v LY-1 kliknite do poa Výpočet verzie a potom kliknite na
tlačidlo Prehadáva v poli.
4. Kliknite na kartu Funkcie v paneli Výpočet verzie pre Variance LY v LY-1.
5. Kliknite na položku Funkcie dimenzií a potom dvakrát kliknite na položku VARIANCE.
6. Členov Actual Last Year a Actual Last Year-1 potiahnite do poa Výraz a vytvorte
nasledujúci výraz: =VARIANCE(’Actual Last Year’,’Actual Last Year-1’). Kliknite na
tlačidlo OK.
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7. Uložte dimenziu.
8. V kocke List Prices skontrolujte hodnotu v stĺpci Variance LY v LY-1: mala by
predstavova rozdiel medzi hodnotami Actual Last Year a Actual Last Year-1. Správna
hodnota sa vypočíta po nastavení vlastnosti Charakter kladnej odchýlky na hodnotu
Priaznivé. Kliknite pravým tlačidlom myši na stĺpec Variance LY v LY-1, kliknite na
položku Upravi člena (List Price) a zmeňte hodnotu vlastnosti Charakter kladnej
odchýlky na hodnotu Priaznivé.
V prípade nákladov na predaj by ste pre vlastnos Charakter kladnej odchýlky nastavili
hodnotu Nepriaznivé. Tento atribút sa používa iba v spojení s dimenziou verzií.
9. Uložte a zatvorte dimenziu List Price.

Výsledky
Všimnite si, že pre väčšinu produktov je hodnota Actual last Year menšia ako hodnota Actual
Last Year-1, a to okrem produktu Star Lite.

Krok 3c: Vytvorenie zobrazenia Price Variance
Vytvorte zobrazenie odstraňujúce zobrazenie Total of products zo zobrazenia kocky.
Pomocou zobrazení definujete spôsob zobrazenia údajov posudzovateovi alebo
prispievateovi v aplikácii TM1.

Procedúra
1. V paneli Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na kocku List Prices v priečinku
Aktivity > Analýza príjmov a vyberte položku Nové > Zobrazenie. Zobrazenie
pomenujte Price Variance.
2.

V zobrazení Price Variance pod položkou Riadky kliknite na šípku veda výberového
zoznamu All Members, Products a vyberte položku Upravi podmnožinu
Podmnožina predstavuje vybrané položky z dimenzie.

3. Kliknite pravým tlačidlom myši na uzol najnižšej úrovne, napríklad Star Lite, a potom
vyberte položku Skry poda úrovne > Skry konsolidovaných členov. Uložte
podmnožinu a pomenujte ju Leaf.
4. V časti Kontext zmeňte dimenziu Months na Total of months. Všimnite si, že teraz sa
ceny sčitujú, čo nie je žiaduce. Toto môžete zmeni v dimenzii List Price.
Príloha B. Výučbový program k modelovaniu a analýze
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5. Uložte zobrazenie Price Variance.

Krok 3d: Úprava dimenzie List Price, aby sa ceny nesčitovali
počas roka.
Upravte dimenziu List Price tak, aby sa ceny nesčitovali počas roka. Môžete tak spravi
vytvorením výrazu konsolidovanej úrovne.

Procedúra
1. Otvorte kocku List Prices a dimenziu Month potiahnite na dimenziu Versions v časti
Stĺpce, aby sa produkty zobrazovali v riadkoch a mesiace v stĺpcoch.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte možnos Upravi člena (List Price).
3. Na karte Vlastnosti kliknite na pole Výraz konsolidovanej úrovne a potom kliknite na
tlačidlo Prehadáva v poli.
4. V paneli Výraz konsolidovanej úrovne pre List Price nastavte možnos Voba ako
Priemer času. Výraz bude ma tvar: =TimeAverage("Time Average"). Kliknite na
tlačidlo OK.
V zobrazení Price Variance si všimnite, že hodnota Total of Months predstavuje
priemernú hodnotu.

Obrázok 17. Zobrazenie Price Variance obsahujúce hodnotu Total of Months s priemernou hodnotou

5. Potiahnite dimenziu Versions na dimenziu Month, aby zobrazenie obsahovalo odchýlku.
6. Uložte a zatvorte dimenziu List Price a uložte kocku List Prices.

Výsledky
Zobrazenie Price Variance by malo by podobné tomuto:
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Obrázok 18. Zobrazenie Price Variance obsahujúce dimenziu Products v riadkoch a dimenziu Versions s výpočtom
odchýlky v stĺpcoch

Krok 3e: Vytvorenie zobrazenia Price Trend
Vytvorte zobrazenie kocky List Prices s názvom Price Trend. Toto zobrazenie bude
znázorňova trend cien produktov počas roka.

Procedúra
1. V paneli Návrh modelu kliknite pravým tlačidlom myši na kocku List Prices v priečinku
Aktivity > Analýza príjmov a vyberte položku Nové > Zobrazenie. Zobrazenie
pomenujte Price Trend.
2. Potiahnite dimenziu Month na dimenziu Versions v časti Stĺpce. Týmto sa zmení
orientácia kocky tak, že dimenzia Month bude predstavova riadky, dimenzia Versions
bude predstavova kontext a dimenzia Products bude predstavova riadky.
3. Hodnota Total of Products sa však nemá zobrazova a ceny sa v dimenzii Products
nemajú sčitova.
a. V zobrazení Price Trend kliknite na šípku nadol v časti All Members, Products a
potom kliknite na položku Upravi podmnožinu.
b. V zozname Podmnožina vyberte položku Leaf (túto podmnožinu ste vytvorili skôr) a
kliknite na tlačidlo OK.
c. Uložte a zatvorte zobrazenie.

Výsledky
Hodnota Total of Products sa odstráni.

Príloha B. Výučbový program k modelovaniu a analýze
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Obrázok 19. Zobrazenie Price Trend

Krok 4: Úprava kocky Net Revenue
Upravte kocku Net Revenue v aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler tak, aby jej
orientácia bola zmysluplná a aby ste mohli zda text v poli Comment LY v LY. Potom upravte
dimenziu Net Revenue tak, aby boli uvedené správne kladné alebo záporné hodnoty.

Procedúra
1.

V paneli Návrh modelu rozviňte položku Aktivity > Analýza príjmov, dvojitým
kliknutím na kocku Net Revenue ju otvorte a potom kliknite na položku Prepočíta.

Údaje sa aktualizujú a prepočítajú v zobrazení.
2. Dimenziu Versions potiahnite na dimenziu v časti Stĺpce a dimenziu Net Revenue
potiahnite na dimenziu v časti Riadky.
Týmto sa zmení orientácia kocky tak, že dimenzia Net bude predstavova riadky,
dimenzia Versions bude predstavova stĺpce a dimenzie Products, Cities a Month budú
predstavova Kontext.

3. Zmeňte poradie dimenzií tak, aby dimenzia Versions bola poslednou dimenziou v kocke
Net Revenue, aby ste mohli zada text v poli Comments.

Tip: V kocke Net Revenue kliknite na ikonu Zmeni usporiadanie dimenzie
4. Upravte dimenziu Net Revenue tak, aby boli uvedené správne kladné alebo záporné
hodnoty.
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a. V kocke Net Revenue zobrazte podrobnú úroveň miesto súčtov a potom kliknite na
položku Prepočíta.
Napríklad, v dimenzii Products vyberte položku Star Lite, v dimenzii Cities vyberte
položku Hamburg a v dimenzii Months vyberte položku Jan.
b. Otvorte dimenziu Net Revenue.
c. Položku Gross Revenue potiahnite pod položku Volume. Týmto sa zmení len vzhad.
d. Zmeňte vlastnos Charakter kladnej odchýlky pre každého člena, ako je uvedené
nižšie:
v Hodnoty Volume, Net Revenue a Gross Revenue sú priaznivé.
v Hodnoty Discount % a Discount sú nepriaznivé (zava by mala ma zápornú
hodnotu).

e. Uložte a zatvorte dimenziu a potom uložte kocku.

Ako alej
Ďalším krokom je výpočet hodnoty Gross Revenue.

Krok 5: Výpočet hodnoty hrubého príjmu
Vytvorte výpočet v kocke v aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler na výpočet
hodnoty Gross Revenue.
Vo výpočet v kocke vytvoríte prepojenie na získanie niektorých údajov z kocky List Prices do
kocky Net Revenue. Tieto údaje sa vynásobia hodnotou Volume s cieom vypočíta hodnoty
Gross Revenue.

Príloha B. Výučbový program k modelovaniu a analýze
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Procedúra
1. Otvorte kocku Net Revenue, stlačte kláves Ctrl a kliknutím vyberte bunky Actual Last
Year a Actual Last Year -1 v riadku Gross Revenue.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a potom kliknite na možnos Vytvori
výpočet v kocke. Tento výpočet pomenujte Gross Revenue
3. V editore výpočtu hodnôt v kocke rozviňte položku Net Revenue v časti Importova
podmienky a položku Volume potiahnite do panela Výraz.

4. Kliknutím na položku Importova podmienky vytvorte prepojenie medzi kockou List
Prices a kockou Net Revenue a uvete názov pre prepojenie, napríklad List_price.
Tip: Posunutím sa na začiatok výberového zoznamu zobrazíte prepojenie Importova
podmienky.
5. Potiahnite kocku List Prices z panela Návrh modelu do poa Prida zdrojovú kocku.
Dimenzie v kocke List Price sa automaticky mapujú na dimenzie v kocke Net Revenue.
6. Zmeňte mapovanie dimenzií Versions. Kliknite pravým tlačidlom myši a niektorú z
dimenzií Versions a potom kliknite na položku Skonvertova na manuálne
mapovanie.
7. V paneli Mapovania chcete ma iba hodnoty Actual Last Year a Actual Last Year-1,
takže odstráňte zvyšné dve položky (Variance LY v LY-1 a Comments).

8. V paneli Dimenzie kocky List Prices kliknite na položku List Price, potom v časti
Členovia označte začiarkavacie políčko List Price. V paneli Dimenzie v kocke Net
Revenue kliknite na položku Cities. Chcete, aby sa prepojenie vzahovalo na všetky
mestá, takže označte začiarkavacie políčko veda položky Členovia.
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9. Taktiež chcete, aby sa prepojenie vzahovalo na prvok Gross Revenue v dimenzii Net
Revenue. V paneli Dimenzie kocky Net Revenue preto kliknite na položku Net Revenue
a potom v paneli Členovia označte začiarkavacie políčko Gross Revenue a kliknite na
tlačidlo OK.
10. V editore výpočtov v kocke rozviňte položku Importované hodnoty, aby sa zobrazilo
prepojenie, ktoré ste vytvorili.
11. Potiahnite prepojenie s názvom List_price do panela Výraz a výraz upravte takto: =[Net
Revenue]:Volume*LINK(’List_price’). Kliknite na tlačidlo Použi a potom zatvorte
výpočet.

Výsledky
Teraz máte zmysluplné hodnoty hrubého príjmu.

Obrázok 20. Kocka Net Revenue s hodnotami hrubého príjmu

Krok 6: Výpočet zavy a percenta zavy
Vytvorte dva výpočty na výpočet zavy a percenta zavy v kocke Net Revenue v aplikácii
IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Zava sa vypočíta odčítaním hodnoty Net Revenue
od hodnoty Gross Revenue.

Procedúra
1. Otvorte kocku Net Revenue, stlačte kláves Ctrl a kliknutím vyberte bunky Actual Last
Year a Actual Last Year-1 v riadku Discount.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a potom kliknite na možnos Vytvori
výpočet v kocke. Výpočet pomenujte Actual Discount
3. V editore výpočtu hodnôt v kocke rozviňte položku Net Revenue a položku Gross
Revenue potiahnite do panela Výraz.
4. Položku Net Revenue potiahnite do panela Výraz.
5. Upravte výraz tak, aby vyzeral takto: =[Net Revenue]:[Gross Revenue]-[Net
Revenue]:[Net Revenue]
6. Kliknite na tlačidlo Použi a zatvorte výpočet. Vytvorili ste výpočet zavy.
7. Vytvorte výpočet v kocke s názvom Actual Discount Percent v riadku Discount% pre
bunky Actual Last Year a Actual Last Year-1. Výraz by mal vyzera takto: =[Net
Revenue]:Discount/[Net Revenue]:[Gross Revenue]
8. V editore výpočtu hodnôt v kocke vyberte možnos Skombinova členov najnižšej
úrovne a konsolidovaných členov a potom kliknite na tlačidlo Použi. Táto možnos
znamená, že sa vzorec má vzahova na prvky najnižšej úrovne aj na konsolidované
úrovne, aby sa hodnoty nesčitovali na konsolidovanej úrovni.

Príloha B. Výučbový program k modelovaniu a analýze
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Obrázok 21. Výraz výpočtu hodnôt v kocke znázorňujúci možnos kombinovania členov najnižšej úrovne a
konsolidovaných členov

9. Zmeňte bunky Discount % tak, aby boli formátované ako percento.
a. Kliknite pravým tlačidlom myši na niektorú bunku Discount % a vyberte možnos
Upravi člena (Discount %).
b. V riadku Discount % dvakrát kliknite na bunku Formát.
c. V paneli Formát pre Discount % kliknite na položku Percento a v poli Desatinné
miesto vyberte hodnotu 1.
d. Kliknite na tlačidlo Použi.
10. Hodnotu Volume naformátujte ako Číslo a výberom možnosti Zobrazi zoskupenie
číslic pridajte oddeovač. Kliknite na tlačidlo Použi.
11. Skopírujte formátovanie do alších položiek okrem Discount %.
a. V riadku Volume kliknite na položku Formát a potom kliknite na položku
Kopírova.
b. Stlačte kláves Ctrl a kliknutím vyberte bunku Formát pre prvky Gross Revenue, Net
Revenue a Discount, potom kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnos
Prilepi, čím skopírujete formátovanie čísla do týchto položiek.
c. Kliknite na tlačidlo Použi.
d. Uložte a zatvorte dimenziu.

Výsledky
Kocka Net Revenue s pridanými výpočtami zavy a percenta zavy:

Obrázok 22. Kocka Net Revenue s výpočtami zavy a percenta zavy
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Krok 7: Vytvorenie nových zobrazení pre kocku Net Revenue
Vytvorte nové zobrazenia v kocke Net Revenue v aplikácii IBM Cognos TM1 Performance
Modeler. Tieto zobrazenia uvádzajú hodnoty Revenue variance, Discount percent by city a
Discount percent by product. Tieto zobrazenia sa použijú vo výslednej aplikácii, ktorú
vytvoríte.

Procedúra
1. Vytvorte nové zobrazenie kocky Net Revenue s názvom Revenue variance.
a. Zmeňte položky dimenzií v paneli kontextu tak, aby sa zobrazili nasledujúce hodnoty:
Total of products, Central Europe a Total of Month.
b. Uložte a zatvorte zobrazenie.

Obrázok 23. Zobrazenie Revenue variance

2. Vytvorte nové zobrazenie kocky Net Revenue s názvom Discount percent by city.
a. Potiahnite dimenziu Cities na dimenziu Net Revenue v riadkoch, aby dimenzia Cities
nahradila dimenziu Net Revenue.
b. V dimenzii Net Revenue vyberte položku Discount %. Uistite sa, že je v dimenzii
Month uvedená hodnota Total of all month a že v dimenzii Products je uvedená
hodnota Total of products.
c. Uložte zobrazenie, ale nezatvárajte ho.

Obrázok 24. Zobrazenie Discount percent by city

Príloha B. Výučbový program k modelovaniu a analýze
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3. Vytvorte alšie zobrazenie s názvom Discount percent by product.
a. Otvorte a vyberte zobrazenie Discount percent by city a potom kliknite na ikonu
Uloži ako

b.
c.
d.
e.

a zobrazenie pomenujte Discount percent by product.
Potiahnite dimenziu Products do riadkov, čím nahradíte dimenziu Cities.
Kliknite na šípku nadol v časti All Members, Products a potom kliknite na položku
Upravi podmnožinu.
V zozname Podmnožina vyberte položku Leaf (túto podmnožinu ste vytvorili skôr) a
kliknite na tlačidlo OK.
Uložte a zatvorte zobrazenie.

Obrázok 25. Zobrazenie percenta zavy poda produktu

Krok 8: Vytvorenie aplikácie Net Revenue
Vytvorte aplikáciu na základe zobrazení, ktoré ste vytvorili, v aplikácii IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Potom sa prihláste do aplikácie IBM Cognos Insight a otestujte
vytvorenú aplikáciu. Pomocou funkcie zoradenia v zobrazeniach aplikácie nájdite produkt a
mesto s najvyšším percentom zavy.

Procedúra
1. V aplikácii TM1 Performance Modeler otvorte panel Návrh aplikácie.
Tip: Stlačte kombináciu klávesov Alt + A.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Aplikácie a potom kliknite na položku
Nové > Aplikácia.
3. Aplikáciu pomenujte Revenue Analysis.
4. Vyberte typ aplikácie. V tomto príklade vyberte možnos Centrálna.
Centrálna aplikácia nemá žiadnu hierarchiu schvaovania. Používa ju malá skupina
užívateov rovnomerne zdieajúcich úlohu centrálneho plánovania analýzy.
Ak chcete použi hierarchiu schvaovania, vyberte možnos Schvaovanie, ktorá má
štruktúru hierarchického schvaovania, alebo možnos Zodpovednos.
Aplikácia typu Zodpovednos je podobná aplikácii typu Schvaovanie, ale užívatelia
nemôžu uzamyka uzly odoslaním uzlov. Aplikácie typu Zodpovednos sa používajú pri
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procesoch priebežných prognóz alebo nepretržitého plánovania bez definovaného
koncového dátumu. Vytvorí sa nová karta s názvom Revenue Analysis.
5. Pridajte zobrazenia, ktoré ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch, do panela
Zobrazenia prispievateov.
a. V paneli Objekty TM1 rozviňte položku Aktivity > Revenue Analysis > List Prices
a potiahnite zobrazenia Price Trend a Price Variance do panela Zobrazenia
prispievateov.
b. V paneli Objekty TM1 rozviňte položku Aktivity > Revenue Analysis > Net
Revenue a potiahnite položky Discount percent by city, Discount percent by product
a Revenue Variance do panela Zobrazenia prispievateov.
c. Potiahnutím zobrazení na príslušné miesta zmeňte usporiadanie zobrazení takto:
1) Price Variance
2) Price Trend
3) Revenue Variance
4) Discount percent by city
5) Discount percent by product
Toto usporiadanie určuje poradie, v akom sa budú zobrazenia zobrazova
prispievateom.
6. V časti Klienti vyberte klienta Cognos Insight - pripojené a nastavte ho ako
predvolený režim.
Tip: Môže by potrebné posunú sa nižšie v okne, aby ste našli túto možnos.
V pripojenom režime sa výpočty vykonávajú na serveri, kým v distribuovanom režime
sa výpočty vykonávajú na lokálnom počítači.
7. Uložte aplikáciu.

Obrázok 26. Karta návrhu aplikácie Revenue Analysis

Príloha B. Výučbový program k modelovaniu a analýze
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8. Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu Revenue Analysis v paneli Návrh
aplikácie a kliknite na položku Nasadi aplikáciu.
9. Otvorte portál IBM Cognos TM1 Applications vo webovom prehliadači, napríklad
zadaním adresy: http://localhost:9510/pmpsvc/applications.jsp. Mala by by uvedená
aplikácia Revenue Analysis.
10. Kliknite na ikonu Aktivova pri aplikácii Revenue Analysis.

Obrázok 27. Portál Cognos TM1 Applications

11. Kliknutím na názov Revenue Analysis otvorte aplikáciu a potom znova kliknite na
aplikáciu Revenue Analysis, aby sa aplikácia otvorila v aplikácii Cognos Insight.
Do aplikácie sa prihlásite ako správca, pretože neboli nastavené žiadne nastavenia
bezpečnosti. To znamená, že budete vidie všetky položky v aplikácii.
Zobrazí sa karta pre každé zobrazenie, ktoré ste pridali do aplikácie.
12. Kliknite na kartu Discount percent by city. Mali by ste zoradi položky v tomto
zobrazení. Rozviňte jednotlivé krajiny, aby sa zobrazili mestá. Kliknite pravým
tlačidlom myši na hlavičku stĺpca Actual Last Year a kliknite na položku Zoradi >
Zoradi poda hodnoty > Zostupne.
13. Chcete zobrazi percento zavy. V oblasti Kontext kliknite na položku Volume
(dimenzia Net Revenue) a vyberte položku Discount %.
Môžete si všimnú, že najväčšia zava je v meste Hamburg.
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Obrázok 28. Zobrazenie percenta zavy v aplikácii Cognos Insight

14. Kliknite na kartu Discount percent by product. Kliknite pravým tlačidlom myši na
hlavičku stĺpca Actual Last Year a kliknite na položku Zoradi > Zoradi poda
hodnoty > Zostupne.
Môžete si všimnú, že Canyon Mule Cooler má produkt s najväčšou zavou.

Obrázok 29. Zobrazenie Discount percent by product v aplikácii Cognos Insight.

Príloha B. Výučbový program k modelovaniu a analýze
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Príloha C. Cognos TM1 Performance Modeler pre existujúcich
užívateov Cognos TM1
Existujúci užívatelia IBM Cognos TM1, ktorí prechádzajú na IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, by si mali uvedomi tieto problémy a zaujímavé miesta.

Vytvorenie objektu a správa modelu
Väčšina úloh vytvárania objektov a spravovania modelov, ktoré užívatelia Cognos TM1
zvyčajne vykonávajú v užívateskom rozhraní Server Explorer, môže by vykonaná v Cognos
TM1 Performance Modeler. Údržbu modelov Cognos TM1 môžete vykonáva v aplikácii
Cognos TM1 Performance Modeler, a to s nasledujúcimi výnimkami.
v Replikácia a synchronizácia nie je podporovaná v Cognos TM1 Performance Modeler. Ak
váš model používa replikáciu a synchronizáciu, musíte udržiava túto čas vášho modelu v
užívateskom rozhraní Cognos TM1 Server Explorer. Podrobné informácie o replikácii a
synchronizácii nájdete v publikácii Operácie systému IBM Cognos TM1.
v Proces a pravidlá prechodu úrovňami musia by vytvorené a udržiavané v aplikácii Cognos
TM1 Architect alebo Perspectives. Podrobné informácie o vytváraní procesov rozboru a
pravidiel nájdete v publikácii IBMCognos TM1 pre vývojárov.
v Úlohy administrácie servera, ako je odpojenie jednotlivých užívateov, vysielanie správ
užívateom a vypínanie servera s oznámením užívateom, musia by vykonané z prostredia
Clients Messaging Center, ktoré je prístupné z užívateského rozhrania Server Explorer.
Podrobné informácie nájdete v téme “Správa klientskych pripojení” v publikácii Operácie
systému IBM Cognos TM1.
v Procesy TurboIntegrator so zdrojmi údajov ODBO musia by vytvorené a udržiavané v
aplikácii Architect alebo Perspectives. Editor Cognos TM1 Performance Modeler
TurboIntegrator nepodporuje zdroj údajov ODBO. Všetky ostatné zdroje údajov
TurboIntegrator môžu by udržiavané v Cognos TM1 Performance Modeler. Podrobné
informácie o vytvorení procesu so zdrojom údajov ODBO nájdete v publikácii IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator.
v Ak vytvoríte proces TurboIntegrator cez Import so sprievodcom v Cognos TM1
Performance Modeler, nemali by ste potom editova tento proces v natívnom prostredí
aplikácie Architect alebo Perspectives.

Rozdiely vo funkčnosti medzi aplikáciami Cognos TM1
Performance Modeler a Cognos TM1 Architect/Perspectives
Väčšina funkcií pre vytváranie objektov je podobná v IBM Cognos TM1 Performance
Modeler a IBM Cognos TM1 Perspectives/Architect. Existujú však niektoré rozdiely, na ktoré
by ste si mali da pozor.
v V porovnaní s Cognos TM1 Architect/Perspectives je vytváranie kocky zjednodušené cez
rozhranie presunu pomocou myši v Cognos TM1 Performance Modeler. Cognos TM1
Performance Modeler vám tiež umožňuje zmeni dimenzie existujúcej kocky, bu
pridaním alebo vymazaním dimenzií z kocky alebo zmenou poradia dimenzií v kocke.
v Cognos TM1 Performance Modeler podporuje v obmedzenej miere dynamické
podmnožiny.
v Vytváranie pravidiel je vemi zjednodušené v Cognos TM1 Performance Modeler. Editor
pravidiel zahŕňa funkcie asistenta k obsahu, ktoré prezentujú kontextovo relevantné prvky
alebo informácie počas vytvárania pravidla. Okrem toho Cognos TM1 Performance
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Modeler automaticky generuje pravidlá a priradených poskytovateov údajov, ke
definujete dimenziu výpočtov alebo vytvárate prepojenie.
v Editor TurboIntegrator v Cognos TM1 Performance Modeler zahŕňa vylepšené funkcie
editovania v kartách Tvorba rozšírených skriptov (Parametre, Prológ, Metaúdaje, Údaje,
Epilóg).
v Editor dimenzií v Cognos TM1 Performance Modeler poskytuje intuitívnejšie a
komplexnejšie prostredie pre spravovanie všetkých aspektov dimenzií. Napríklad môžete
vytvori špecifické typy dimenzií, ktoré spĺňajú jedinečné požiadavky vo vašom modeli.
Okrem toho je celá správa dimenzie vykonávaná v jednom okne. Nie je potrebné otvára
samostatné okno na spravovanie atribútov alebo na nastavenie vlastností prvku.

222

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Príloha D. Výpočet údajov v dimenzii
Výrazy a funkcie dimenzie pre výpočty sú popísané so syntaxou a príkladmi.
Editor výrazov je dostupný pre výpočty na listovej úrovni a výpočty na konsolidovanej
úrovni. Editor výrazov má jednoduchý editor výrazov pre editovanie a vytváranie
aritmetických a priemerných výpočtových výrazov a editor funkcií na aplikovanie vopred
určených funkcií pre výpočty na listovej aj konsolidovanej úrovni. Editor výrazov má
dostupný editor výrazov agregácie pre výpočty na konsolidovanej úrovni.

Časové funkcie vo výpočtoch dimenzie
Ak používate časové funkcie, ako je CUMULATE, vo výpočte údajov v dimenzii a táto
dimenzia sa potom používa v kocke, ktorá neobsahuje dimenziu Čas, vygenerujú sa správy o
neplatnom pravidle a v pravidle pre kocku, ktorá nepoužíva dimenziu Čas, sa umiestni
komentár popisujúci problém. V situácii, kde sa dimenzia výpočtov používa vo viacerých
kockách a väčšina, ale nie všetky, z kociek obsahujú dimenziu Čas, môžete zakáza správy o
neplatnom pravidle v pravidle pre kocku, ktorá neobsahuje dimenziu Čas.

Aritmetické operácie
IBM Cognos TM1 Performance Modeler podporuje normálne aritmetické operácie: Súčet,
Rozdiel, Násobenie a Delenie.

Súčet
Operand súčtu pre jednoduché výpočty.

Účel
Sčítanie hodnôt v bunkách pre výpočty v bunkách najnižšej úrovne a konsolidovanej úrovne.
=(<operand 1> + <operand 2>)

Rozdiel
Operand rozdielu pre jednoduché výpočty.

Účel
Výpočet rozdielu medzi dvomi hodnotami v bunkách pre výpočty v bunkách najnižšej úrovne
a konsolidovanej úrovne.
=(<operand 1> - <operand 2>)

Násobenie
Operand násobenie pre jednoduché výpočty.

Účel
Výpočet súčinu medzi dvomi hodnotami v bunkách pre výpočty v bunkách najnižšej úrovne a
konsolidovanej úrovne.
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=(<operand 1> * <operand 2>)

Delenie
Operand delenia pre jednoduché výpočty.

Účel
Výpočet podielu medzi dvomi hodnotami v bunkách pre výpočty v bunkách najnižšej úrovne
a konsolidovanej úrovne.
=(<operand 1> / <operand 2>)

Funkcie
Popísané sú funkcie, ktoré sú dostupné pre výpočty na listovej úrovni a na konsolidovanej
úrovni.
Informácie o funkciách, ktoré môžete používa v hodnoteniach výkonu, nájdete v téme
“Funkcie indikátorov metrík” na strane 158.
Súvisiace úlohy:
“Vytvorenie dimenzií výpočtu s výpočtami N využívajúcimi funkcie dimenzií” na strane 22
Výpočet 'N' využívajúci funkcie dimenzií predstavuje výpočet vykonávaný na úrovni
dimenzií medzi vstupnou hodnotou člena príslušnej dimenzie a vybratou funkciou.

CAVERAGE (konsolidovaný priemer)
Účel
Táto funkcia vypočíta priemernú hodnotu konsolidácie a vráti jednu hodnotu.
Táto funkcia je k dispozícii na karte Agregácia v nástroji Expression Editor, ke pracujete s
výpočtom kocky alebo s C výpočtom v dimenzii.
=CAVERAGE(<hodnota-príznaku>)

Parametre
Parameter hodnota-príznaku môže ma nasledujúce hodnoty:
v 1 - nepoužíva váženie konsolidácie pre výpočet hodnoty. Ak je tento príznak zapnutý,
použije sa hrubá hodnota konsolidovaného prvku.
v 2 - ignorova nulové hodnoty. Ak je nastavený tento príznak, pri výpočte priemeru sa
nepoužijú nulové hodnoty.
v 3 - kombinácia hodnôt príznakov 1 a 2; nepoužíva váženie konsolidácie pri výpočte
hodnoty a ignorova nulové hodnoty.

Príklad
Túto funkciu napríklad používa predvolený indikátor metrík s názvom Tolerancia.
=CAVERAGE(3)
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CUMULATE
Účel
CUMULATE vypočíta kumulatívne súčty v jednom riadku na základe pôvodných čísel v
inom riadku.
=CUMULATE(<Vstup>)

Príklad
Funkcia =CUMULATE(Profit), vypočíta kumulatívny zisk v dimenzii Čas v kocke, v ktorej
sa funkcia CUMULATE používa.

DECUMULATE
Účel
Z kumulovaných súčtov funkcia DECUMULATE vypočíta pôvodné rady.
=DECUMULATE(<Vstup>)

Príklad
Funkcia =DECUMULATE('Cumulative Sales') rozdelí súhrnné predaje na predaje za obdobia
poda dimenzie Time v kocke, v ktorej bola funkcia DECUMULATE použitá.

DIFFER
Účel
Táto funkcia vypočíta rozdiel medzi aktuálnym časovým úsekom a predchádzajúcimi
časovými úsekmi. Rozdiel sa môže vyjadri ako percento (%), podiel (p) a lebo ako
štandardný aritmetický rozdiel (a).
Táto funkcia je k dispozícii na karte Funkcie v Editore výrazov pri práci s výpočtom hodnôt v
kocke alebo s výpočtami N a C v dimenzii.
=DIFFER('<Základ>','<%/a/p>')

Parametre
Základ
Parameter <Základ> určuje člena dimenzie.
%/a/p
Tento parameter určuje spôsob vyjadrenia rozdielu: ako percento (%), podiel (p) alebo
ako štandardný aritmetický rozdiel (a).

Príklad
Napríklad, člen Zmena počtu zamestnancov môže používa funkciu =DIFFER(Počet
zamestnancov, "a") na výpočet zmeny v počte zamestnancov medzi súčasným a
predchádzajúcimi časovými obdobiami.
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ForceToZero
Účel
Vynúti, aby bola hodnota člena nula.
Táto funkcia je dostupná na karte Zoskupenie v Editore výrazov pri práci s výpočtami C v
dimenzii.
=ForceToZero()

Príklad
Napríklad, člen Product Price môže používa funkciu =ForceToZero() ako výraz
konsolidovanej úrovne. Týmto sa predíde zoskupeniu cien produktov.

GROW
Účel
Funkcia GROW zvyšuje východiskovú hodnotu o určené percento v určených intervaloch.
Rast môže by zložený (C) alebo lineárny (L).
Táto funkcia je k dispozícii na karte Funkcie v Editore výrazov pri práci s výpočtom hodnôt v
kocke alebo s výpočtami N a C v dimenzii.
=GROW(<východisková hodnota>', '<% rastu>', "<L/C>)

Parametre
Východisková hodnota
Tento parameter určuje člena, pre ktorého sa má použi % rastu.
<% rastu>
Tento parameter určuje člena obsahujúceho rýchlosti rastu. Člen sa musí nachádza v tej
istej dimenzii ako člen určený parametrom Východisková hodnota. Rýchlos rastu musí
by celé číslo bez desatinných miest. Čiže ak chcete uplatni percento rastu 20 %, uvete
hodnotu 20, nie 0,2.
L/C
Tento parameter určuje spôsob uplatnenia percenta rastu: lineárne (L) alebo zložene (C).
Poznámka: Ak formátujete člena používajúceho funkciu GROW ako percento a uvediete
hodnotu 20, zobrazí sa ako 2000 %. Tento problém sa vzahuje len na zobrazenie. Výpočet
bude naalej fungova správne. Môžete ho vyrieši uplatnením vlastného formátu na člena,
pričom nepoužijete formát percenta.

Príklad
Napríklad, člen Sales Forecast môže používa funkciu =GROW('Base Monthly Sales','Sales
Increase %',"L") na výpočet prognózy predajov na základe mesačných predajov a percenta
očakávaného nárastu predajov.
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LAG
Účel
Vypočíta výsledok z jedného riadku tak, že vstup z iného riadku posunie o 1 obdobie dozadu.
=LAG(<Pad>,<Vstupy>)

Parametre
Pad
Argument <Pad> špecifikuje hodnotu, ktorú vráti LAG pre prvého člena najnižšej úrovne
v dimenzii Čas; môže to by iný člen z dimenzie alebo konštanta. Ak bude vynechaný,
užívate môže manuálne zada hodnotu pre túto funkciu do prvého člena najnižšej úrovne
dimenzie Čas.

Príklad
Člen 'Opening Balance' môže použi funkciu =LAG('Prime value', 'Closing Balance').

LASTNZ
Účel
LASTNZ vyhadáva spätne pozdĺž radov údajov v riadku pre zadávanie údajov a vráti
najnovšiu nenulovú alebo neNULLovú hodnotu. LASTNZ sa používa, aby ste sa vyhli
opätovnému manuálnemu zadávaniu údajov za dlhé časové obdobia, v ktorých sa vstupy
počas období menia vemi zriedkavo.
=LASTNZ(<Vstup>)

Parametre
<Vstup>
Môže by bu numerický alebo reazcový člen.

PERIODDAYS
Účel
Počet dní v období.
=PERIODDAYS()

PERIODEND
Účel
Dátum a čas konca tohto obdobia.
=PERIODEND()

PERIODMIDDLE
Účel
Dátum a čas prostriedku tohto obdobia.
=PERIODMIDDLE()
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PERIODSTART
Účel
Dátum a čas začiatku tohto obdobia.
=PERIODSTART()

SCORE
Účel
Funkcia SCORE vypočítava skóre metriky pre zadaný kontext indikátorov skutočnej hodnoty,
ciea a tolerancie.
Táto funkcia vráti hodnotu, ktorá indikuje, či je metrika v súlade s cieom, či je lepšia alebo
horšia ako cie a o koko. Odchýlku od ciea meria v jednotkách tolerancie. Vracia hodnoty v
rozsahu od -10 do 10, kde hodnota 0 indikuje, že metrika je v súlade s cieom. Kladné skóre
indikuje, že metrika je v súlade s cieom. Záporné skóre indikuje, že metrika nie je v súlade s
cieom.
Táto funkcia je platná iba v prípade kocky s dimenziou metrík, pričom dokáže urči vzor
výkonnosti metriky a typ tolerancie.
=SCORE('<Skutočnos>','<Cie>'),'<Tolerancia>'

Parametre
Skutočnos
Názov indikátora metrík, ktorý predstavuje indikátor Skutočnos.
Cie
Názov indikátora metrík, ktorý predstavuje indikátor Cie.
Tolerancia
Názov indikátora metrík, ktorý predstavuje indikátor Tolerancia.

Príklad
Túto funkciu napríklad používa predvolený indikátor metrík s názvom Skóre.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

SCORESTATUS
Účel
Funkcia SCORESTATUS vypočítava hodnotu, ktorá predstavuje výkon skóre metriky.
Parametrom tejto funkcie je člen obsahujúci skóre metriky pre aktuálny kontext.
Vráti jednu z nasledujúcich číselných hodnôt, ktorá indikuje výkon metriky:
v 1 - vynikajúci stav (v súlade s cieom alebo nad očakávanie)
v 0 - priemerný stav (v rámci jednej tolerancie vzhadom na cie)
v -1 - zlý stav (odchýlka od ciea viac ako 1 tolerancia)
=SCORESTATUS('Score')
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Parametre
Parameter Score predstavuje názov indikátora metriky predstavujúceho indikátor Skóre pre
metriku.

Príklad
Túto funkciu napríklad používa predvolený indikátor metrík s názvom Stav.
=SCORESTATUS(’Score’)

SCORETREND
Účel
Funkcia SCORETREND vypočíta hodnotu predstavujúcu zmenu výkonu metriky v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím.
Funkcia zohadní člen, ktorý obsahuje skóre metriky, a vráti jednu z nasledujúcich hodnôt,
ktorá bude označova aktuálny výkon metriky:
v 1 - zlepšuje sa
v 0 - žiadna zmena
v -1 - zhoršuje sa
Výsledok odráža kladný alebo záporný trend iba v prípade, že sa skóre zmení o viac ako 5 %
tolerancie.
Táto funkcia funguje iba v kocke s časovou dimenziou, ktorá definuje predchádzajúce
obdobie pre každý člen.
=SCORETREND(Skóre)

Parametre
Parameter Skóre predstavuje názov indikátora metriky predstavujúceho indikátor Skóre.

Príklad
Túto funkciu napríklad používa predvolený indikátor metrík s názvom Trend.
=SCORETREND(’Score’)

Time Average
Účel
Táto funkcia vráti priemernú hodnotu vypočítanú zo všetkých časových období, len z prvého
obdobia alebo len z posledného obdobia.
Táto funkcia je k dispozícii na karte Agregácia v nástroji Expression Editor, ke pracujete s
výpočtom kocky alebo s C výpočtom v dimenzii.
=Time Average(<'Time Average Type'>)
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Parametre
Typ časového priemeru
Určuje typ hodnoty, ktorá sa má vráti. Povolené hodnoty sú:
v Time Average: vypočíta priemer ako súčet / počet období
v Prvé obdobie: použije údaje len z prvého obdobia
v Posledné obdobie: použije údaje len z posledného obdobia
v Nula: vráti nulu
Pri Prvom období a pri Poslednom období sa výraz pozrie na atribút "last period" alebo
"first period" každého konsolidačného člena a takýto atribút použije na určenie, odkia
má získa hodnotu Time Average.

Príklad
Člen Počet zamestnancov mohol použi funkciu =Time Average("Časový priemer") na
výpočet priemerného počtu zamestnancov za všetky časové obdobia.
Alebo ak chcete, aby člen Počet zamestnancov použil len údaje z posledného časového
obdobia, použite funkciu =Time Average("Posledné obdobie").

VARIANCE
Účel
Vypočíta Odchýlku medzi dvomi množinami údajov, ktoré sú označené ako <Skutočnos> a
<Rozpočet>.
V prípade člena dimenzie, pri ktorom by bola priaznivá kladná odchýlka, sa výsledok
vypočíta ako <Skutočnos> mínus <Rozpočet>. V prípade člena dimenzie, pri ktorom by bola
kladná odchýlka nepriaznivá, sa výsledok vypočíta ako <Rozpočet> mínus <Skutočnos>.
Táto funkcia je k dispozícii na karte Funkcie v Editore výrazov pri práci s výpočtami verzií.
=VARIANCE(<Skutočné>,<Rozpočet>)

VARIANCEPERCENT
Účel
Vypočíta percentuálnu odchýlku medzi množinami údajov označených ako <Skutočnos> a
<Rozpočet>.
V prípade člena dimenzie, pri ktorom by bola priaznivá kladná odchýlka, sa výsledok
vypočíta ako (<Skutočnos> - <Rozpočet>) / <Rozpočet> * 100. V prípade člena dimenzie,
pri ktorom by bola kladná odchýlka nepriaznivá, sa výsledok vypočíta ako (<Rozpočet> <Skutočnos>) / <Rozpočet> * 100.
Táto funkcia je k dispozícii na karte Funkcie v Editore výrazov pri práci s výpočtami verzií.
=VARIANCEPERCENT(<Skutočné>,<Rozpočet>)

Kombinácie syntaxe
Nasleduje popis kombinácií funkcií s logickými operandmi.
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Editor výrazov overuje platnos v reálnom čase. Na overenie výrazu nie sú potrebné žiadne
mimoriadne kroky. Neplatný výraz sa zobrazuje v červenej farbe a bude podčiarknutý
červenou.
Analyzátor, ktorý overuje platnos výrazov výpočtu v dimenzii používa na stanovenie
platnosti výrazu formulár Backus–Naur. Vo výraze môžete použi nasledujúce kombinácie
syntaxe:
v Expression ::= AndExpression { "OR" AndExpression }
v AndExpression ::= CmpExpression { "AND" CmpExpression }
v CmpExpression ::= AddOrSub [ "=" AddOrSub | "<>" AddOrSub |"<" AddOrSub |
">" AddOrSub | ">=" AddOrSub | "!" AddOrSub | "<=" AddOrSub ]
v AddOrSub ::= MultiplyOrDivide { "+" MultiplyOrDivide | "-" MultiplyOrDivide }
v MultiplyOrDivide ::= Power { "*" Power | "/" Power | "%" Power }
v Power ::= Unary [ "^" power ]
v Unary ::= "+" Unary | "-" Unary | "!" Unary | Operand
v Operand ::= INTEGER | Variable |"(" Expression ")"| Sum | Multiply| IfExpression |
BIFS
v
v
v
v
v

IfExpression ::= "IF" Expression "THEN" Expression [ "ELSE" Expression ]
BifExpression ::= BIF "(" Expression { ";" Expression } ")"
SumExpression ::= SUM "(" Expression { "," Expression } ")"
MultiplyExpression ::= MULTIPLY "(" Expression { "," Expression } ")"
WeightedAverageExpression ::= WEIGHTEDAVERAGE "(" Expression ")"

v TimeAverageExpression ::= TIMEAVERAGE "(" TIMEAVERAGETYPE ")"
v ForceToZeroExpression ::= FORCETOZERO "(" ")"
v Condition ::= parseExpression ["AND" parseExpression | "OR" parseExpression
|"NOT" parseExpression
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Príloha E. Importovanie modelov Cognos Planning do Cognos
TM1
Objekty Cognos Analyst môžete importova z modelu Cognos Planning do Cognos TM1.
Voba Importova model Cognos Planningvám pomôže zostavi svoj model Cognos
Planning v IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Voba importu používa definičný súbor
aplikácie .XML, ktorý sa vygeneruje z vášho modelu Cognos Planning. Tento súbor sa
používa, aby vás naučil pracova dimenziami, kockami a prepojeniami, ktoré sú potrebné na
zostavenie modelu v produkte Cognos TM1 Performance Modeler.
Voba importu sa štandardne inštaluje do produktu Cognos TM1 10.2 a novšieho. Ak chcete
vobu sprístupni, aktualizačný program a volitená položka ponuky musia by nasadené do
Cognos Analyst, aby vobu pridal do vášho prostredia Cognos Planning.
Proces importovania má tri časti:
v Do produktu Cognos Analyst pridajte volitenú položku ponuky, aby ste mohli
vygenerova zostavu, ktorá identifikuje potenciálne problematické objekty v modeli.
v V produkte Cognos Contributor vygenerujte definíciu aplikácie .XML modelu. Import
skonvertuje výstup .XML z Cognos Planning do adresára s typmi súborov .json.
v V produkte Cognos TM1 Performance Modeler importujte súbory .json do Cognos TM1
Performance Modeler pomocou voby Akcia > Importova model Cognos Planning.

Importované elementy
Voba importu analyzuje model Cognos Planning a poskytuje najvhodnejší konštrukt v
Cognos TM1. Nedajú sa prenies všetky objekty. Niektoré objekty a funkcie modelu z
Cognos Planning nemajú v Cognos TM1 svoj náprotivok. V takýchto prípadoch budete
musie vo výslednom modeli Cognos TM1 upravi niektoré funkcie manuálne. V alších
častiach získate podrobný prehad o tom pomocný program môže a čo nemôže prenies.
Údaje, bezpečnos a oprávnenia aplikácií
Voba importu importuje len dimenzie, kocky a prepojenia. Nevšíma si údaje,
nastavenia bezpečnosti alebo oprávnenia aplikácií.
Prepojenia Cognos Contributor
Objekty, ktoré majú by prenesené, sa generujú z Cognos Contributor .XML. Z tohto
dôvodu budú do prenosu zahrnuté len prepojenia, ktoré sú súčasou aplikácie
Cognos Contributor. Prepojenia z externých zdrojov alebo prepojenia, ktoré nie sú v
aktualizačnej sekvencii svojej cieovej kocky, nebudú do prenosu zahrnuté.
Neplatné znaky
Neplatné a rezervované znaky nie sú identické v Cognos Planning a v Cognos TM1.
Z tohto dôvodu sa názvy položiek objektov a dimenzií importujú, všade kde je to
možné, presne tak ako sú. Ak nie je možné neakceptovatené znaky importova,
neplatné znaky budú odstránené.
Tabuka 20. Dimenzie, ktoré sa importujú
Dimenzia

Popis

Typy dimenzií

Typy dimenzií sa nenachádzajú v Cognos
Planning, ale dimenziám sa prirauje najvhodnejší
typ z výpočtu, hierarchie, času alebo verzií.
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Tabuka 20. Dimenzie, ktoré sa importujú (pokračovanie)
Dimenzia

Popis

Výpočty

Importujú sa všetky výpočty v dimenzii, vrátane
zložitých vnorených podmienených výpočtov. Tak
kde existuje ekvivalentná funkcia pre BiF,
naimportovaná dimenzia ju použije. Tam kde
neexistuje priamy ekvivalent, výpočet sa
importuje do nového modelu ako výpočet s
nefunkčným komponentom, aby sa dal prečíta a
získali ste z neho informácie. Pozrite si
Tabuka 22, kde nájdete výpočty, v ktorých sa
vyskytujú položky vo formáte dlist alebo položky
v textovom formáte.

Formáty

Všetky formáty sa importujú, vrátane formátov
dátumov a zoznamov ("výberové zoznamy" v
Cognos TM1). Predvolené formátovanie je iné v
produkte Cognos Planning a iné v produkte
Cognos TM1. Neformátované položky musíte v
importovanom modeli prispôsobi, aby dosiahli
rovnaký výzor, ktorý mali v produkte Cognos
Planning.

Časové priemery

Importuje sa prvé obdobie, posledné obdobie a
časové priemery.

Kocky

Všetky dimenzie sa importujú v najlepšom poradí,
ktoré sa podarilo urči pomocou naposledy
umiestnených dimenzií typov výpočtov.

Tabuka 21. Prepojenia, ktoré sa importujú
Prepojenie

Popis

Prepojenia medzi kockami

Importujú sa ako režim Vypĺňanie.

Akumulačné prepojenia

Importujú sa ako režim Vypĺňanie.

Vyhadávacie prepojenia

Importujú sa ako režim Nahradzovanie.

Alokačné tabuky

Importujú sa ako manuálne vyhradenia medzi
dimenziami, ak je alokačná tabuka prepojená s
dimenziami na strane zdroja aj ciea.

Tabuka 22. Objekty, ktoré sa importujú, potrebujú však prispôsobenie
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Typ objektu

Potrebná akcia

Vážené priemery

Resetova ako c-výpočty v dimenziách Cognos
TM1 Performance Modeler.

Výpočty zahŕňajúce IID položiek vo formáte dlist

Resetova, aby namiesto IID obsahovali radšej
názov položky.

Funkcie Bif, ktoré sa nenachádzajú v produkte
Cognos TM1 Performance Modeler

Opravi nefunkčné výpočty.

Kocky s viacerými dimenziami typov výpočtov

Skontrolova, či kocky fungujú poda očakávaní.
V prípade potreby dimenzie manuálne
preusporiadajte.

Prepojenia medzi kockami a akumulačné
prepojenia vo všetkých režimoch okrem režimu
Vypĺňanie

Importuje sa ako režim Vypĺňanie. V prípade
potreby prerobte.
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Tabuka 22. Objekty, ktoré sa importujú, potrebujú však prispôsobenie (pokračovanie)
Typ objektu

Potrebná akcia

Vyhadávacie prepojenia vo všetkých režimoch
okrem režimu Nahradzovanie

Importuje sa ako režim Nahradzovanie. V prípade
potreby prerobte.

Prepojenia, ktoré používajú alokačné tabuky
alebo alokačné tabuky dcube alebo vystrihnuté
podstĺpce

V prípade potreby prerobte pomocou manuálnych
alokácií alebo atribútov dimenzií.

Prepojenia cielené na medzisúčty alebo
vypočítané položky

Importuje sa, v cieových kockách však
negeneruje spätné premietnutie. Vyžaduje si
prerobenie.

Tabuka 23. Objekty, ktoré sa neimportujú
Objekt

Akcia, ktorá sa má vykona

Prístupové tabuky

Opätovne vytvori bezpečnos modelov.

Alokačné tabuky

V Cognos TM1 sa nenachádza ekvivalentný
objekt, na dosiahnutie podobného výsledku sa
dajú použi atribúty dimenzie.

Overenia platnosti

V Cognos TM1 momentálne neexistuje
ekvivalentná funkčnos. Opätovne vytvori na
novom serveri Cognos TM1. Pozrite si aj čas
“Konfigurácia procesu TurboIntegrator na
vykonanie v akcii pracovného toku” na strane 104.

Údaje

Neimportujú sa. Pridajte ich manuálne.

Prepojenia importu dimenzií

Neimportujú sa. Pridajte ich manuálne.

POZOR:
Import neoverí, či modelovacia technika, použitá v modeli Cognos Planning, bude
fungova po migrácii. Rovnako neoptimalizuje koncový model, aby mohol využíva
výhody funkcií alebo komponentov Cognos TM1.

Pridanie voby importu
Pripravte Cognos Analyst a Cognos TM1 Performance Modeler na importovanie modelov:
1. Pred spustením aplikácie Cognos Analyst skopírujte súbory .up1 a menu.txt do adresára
inštalačný adresár\bin aplikácie Cognos Analyst.
2. Spustite aplikáciu Cognos Analyst.
3. Kliknite na položku Pomoc > Aktualizácie, aby ste mali istotu, že sa použila
aktualizácia. Teraz sa zobrazí dialógové okno Použité aktualizácie
Update ID
XPJTM101

Applied
Description
Yes
Migration to TM1

4. Kliknite na Nástroje > Voby > Volitené.
5. Prejdite na miesto, do ktorého ste skopírovali menu.txt a vyberte ho.
6. Kliknite na tlačidlo OK.
7. Reštartujte Cognos Analyst.
Po reštartovaní Cognos Analyst sa na lišta nástrojov ponuky zobrazí Migrácia.

Preskúmanie modelu
Predtým ako vykonáte import, novopridanú vobu Migrácia použite na preskúmanie
objektov, ktoré vyžadujú prispôsobenie:
Príloha E. Importovanie modelov Cognos Planning
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1. Môžete preskúma jednu knižnicu, alebo ak sú objekty, ktoré potrebujete, roztrúsené vo
viacerých knižniciach, môžete preskúma skupinu objektov:
a. Ak chcete preskúma jednu knižnicu, kliknite na Migrácia > Preskúma knižnicu a
vyberte knižnicu, ktorá sa má analyzova.
b. Ak chcete preskúma skupinu objektov, kliknite na Súbor > Knižnica > Objekty a z
knižnice vyberte pôvodné objekty. Potom použite funkciu Skontrolova integritu
alebo môžete objekty vybera manuálne, kým nebude vaša skupina objektov
kompletná.
2. Kliknite na OK a vygeneruje sa zostava.
Zostava vás upozorní na funkcie v modeli Cognos Analyst, ktoré si budú po
naimportovaní vyžadova prispôsobenie. Pozrite si čas Tabuka 22 na strane 234, kde
nájdete položky a navrhované akcie, ktoré môžete na nich vykonáva.

Generovanie .XML v Cognos Contributor
Ak chcete vygenerova .XML, ktorý potrebujete pre import, Cognos Administration Console
spustite v Cognos Contributor:
1. V aplikácii, ktorú chcete importova, vyberte Vývoj > Údržba aplikácií > XML
aplikácie.
2. Prejdite na miesto, do ktorého umiestnite súbor .XML. Toto miesto si poznačte.
3. Kliknite na Uloži XML do súboru.

Otvorenie súboru XML v Cognos TM1 Performance Modeler
Na počítači s produktom Cognos TM1 Performance Modeler:
1. Vytvorte adresár, v ktorom sa bude na tomto počítači nachádza import.
2. Súbor .XML, ktorý ste vygenerovali, skopírujte z Cognos Administrator Console na
počítač s produktom Cognos TM1 Performance Modeler.
3. Kliknite na Akcie > Importova model Cognos Planning.
4. Kliknite na elipsy, aby ste sa dostali na miesto kde máte súbor .XML a vyberte ho.
5. Kliknite na tlačidlo OK.
Po vygenerovaní súborov .json sa zobrazí dialógové okno s vyznačeným umiestnením:
Import completed - model elements ready to be transferred in from location

Toto umiestnenie si poznačte.
6. Kliknite na tlačidlo OK.
7. V produkte Cognos TM1 Performance Modeler kliknite v strome pravým tlačidlom myši
na server Cognos TM1 a vyberte Prenies dnu.
8. Prejdite na miesto vyznačené v dialógovom okne s potvrdeným prenosom.
Poznámka: Súbor, ktorý potrebujete je v rodičovskom adresári, ktorý obsahuje
podadresár s názvom json
9. Kliknite na tlačidlo OK, ak chcete spusti import.
V dialógovom okne sa zobrazuje zoznam objektov, ktoré sa práve importujú.
10. Kliknite na Prenies a zruši, aby sa importovali objekty a dokončil sa import modelu.
Na preskúmanie výsledného modelu použite Cognos TM1 Performance Modeler. Teraz
môžete prida údaje pre váš model.
V nasledujúcich príkladoch sú popísané tri spôsoby prispôsobenia vážených priemerov, ktoré
a často vyskytujú v modeli Cognos Planning.
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Príklad 1 Vážené priemery
V tomto príklade sa tržby počítajú ako Jednotky * cena. Za celý rok chcete
Cena=Tržby/Jednotky
V produkte Cognos Planning nastavte, aby Cena bola váženým priemerom poda Predané
jednotky.
Ak chcete rovnaký výsledok dosta v Cognos TM1 Performance Modeler, pre Cena nastavte
C-výpočet.

Príklad 2 Vážené priemery
V tomto príklade poznáte Hrubý zisk a môžete vypočíta % hrubého zisku = Hrubý zisk
*100/Tržby

Pre agregovanú položku, ako napríklad celý rok, použite rovnaký výpočet 2200*100/7200 =
30,56%

Príklad 3 Vážené priemery
V produkte Cognos Planning sa v nasledujúcom scenári vypočíta implicitný produkt:
Výsledkom tohto vstupu bude nasledujúci výpočet:

Príloha E. Importovanie modelov Cognos Planning
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V Cognos TM1 Performance Modeler budete musie vytvori novú položku, ktorá sa použije
vo výpočte váženého priemeru. Následne môžete použi podmnožiny a zobrazenia kocky, aby
ste mohli tento fiktívny prvok pred užívateom skry.

Modelovacie techniky vyžadujúce prepracovanie
Ak váš model používa nasledujúce techniky, prepracujte model, aby ste dosiahli úspešný
prenos.
v Prepojenia používajúce alokačné tabuky alebo vystrihnuté podstĺpce
Zvyčajne sa dajú prerobi tak, že pridáte atribút do dimenzie. Potom spárujte tento atribút v
prepojení.
v Prepojenia v režime Sčítanie alebo Odčítanie
V cieovej kocke vytvorte alšie riadky, ktoré budú cieom týchto prepojení a v cieových
dimenziách nastavte vhodné výpočty
v Modely spoliehajúce sa na prístupové tabuky "bez údajov"
Môžete vytvori model, v ktorom bude jedinou vecou v modeli zdrojová kocka prepojenia
pre niektoré položky elist. V tomto prípade sa bude cieová kocka správa odlišne pri
rôznych položkách elist. Keže v systéme Cognos TM1 neexistuje koncept „bez údajov“,
tento scenár sa musí znova vymodelova s použitím podmienok.
v Viaceré kópie alebo podobné kópie rovnakej dimenzie.
Príklad tejto techniky v Cognos Planning je ke sa dimenzia používa ako formát dlist, ale
aj ako skutočná dimenzia v kockách. Kopírovanie dlist sa používa pre položku formátu
dlist, ktorá môže obsahova len položky podrobností. Táto štruktúra môže by potrebná,
pretože používanie dlist ako formátu zabraňuje zredukovaniu dimenzie ako proces
“redukcie”. V Cognos TM1, neexistuje potreba alšej kópie dimenzie. Samotná pôvodná
dimenzia alebo vhodná podmnožina sa môže použi ako výberový zoznam.

Dlhé zoznamy elist
Ak má váš model vemi dlhý elist, vytvorte nový model len s krátkym zástupným zoznamom
elist, ktorý sa použije pre migráciu. Potom aktualizujte výslednú dimenziu v Cognos TM1,
ke prepracujete svoj model.
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Vyhlásenia
Tieto informácie boli vytvorené pre produkty a služby ponúkané v USA.
Tento materiály môže spoločnos IBM ponúka aj v iných jazykoch. Je však možné, že
podmienkou prístupu k týmto materiálom je vlastníctvo kópie alebo verzie produktu v
príslušnom jazyku.
IBM nemusí produkty, služby alebo komponenty, o ktorých sa hovorí v tomto dokumente,
ponúka vo všetkých krajinách. Informácie o produktoch a službách, aktuálne dostupných vo
vašej krajine, môžete získa od zástupcu spoločnosti IBM. Žiadne odkazy na produkt,
program alebo službu spoločnosti IBM neznamenajú, ani z nich nevyplýva, že musí by
použitý len tento produkt, program alebo služba spoločnosti IBM. Môžete použi ubovoný
funkčne ekvivalentný produkt, program alebo službu, ktoré neporušujú práva duševného
vlastníctva IBM. Užívate však zodpovedá za to, aby zhodnotil a overil používanie takéhoto
produktu, programu alebo služby. Tento dokument môže opisova produkty, služby alebo
funkcie, ktoré nie sú súčasou Programu alebo licenčného oprávnenia, ktoré ste zakúpili.
Spoločnos IBM môže vlastni patenty alebo patenty v schvaovacom konaní pokrývajúce
predmetné záležitosti opísané v tomto dokumente. Text tohto dokumentu vám nedáva žiadne
licencie na tieto patenty. Otázky, týkajúce sa licencií, môžete zasla písomne na:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
Požiadavky na licencie ohadne dvojbajtových (DBCS) informácií získate od IBM
Intellectual Property Department vo vašej krajine alebo ich zašlite písomne na adresu:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Nasledujúci odsek sa netýka Vekej Británie ani žiadnej inej krajiny, kde sú takéto vyhlásenia
nezlučitené s miestnym zákonom: SPOLOČNOSŤ INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU TAK AKO JE, BEZ AKÝCHKO VEK
VÝSLOVNÝCH ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, VRÁTANE, ALE
BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY NEPORUŠENIA PRÁV, PREDAJNOSTI ALEBO
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty nepovoujú zrieknutie sa
výslovných ani mlčky predpokladaných záruk v určitých operáciách, preto sa na vás toto
vyhlásenie nemusí vzahova.
Tieto informácie môžu obsahova technické nepresnosti alebo typografické chyby. Informácie
uvedené v tomto dokumente podliehajú priebežným zmenám; tieto zmeny budú zapracované
do nových vydaní. IBM môže kedykovek bez ohlásenia urobi vylepšenia a/alebo zmeny v
produktoch alebo programoch opísaných v tejto publikácii.
Všetky odkazy na webové stránky nepatriace spoločnosti IBM uvedené v tejto publikácii sa
uvádzajú iba ako doplňujúce informácie pre pohodlie čitatea; účelom týchto odkazov v
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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nijakom prípade nie je propagácia týchto webových stránok. Materiály na týchto webových
stránkach nie sú súčasou materiálov k tomuto produktu firmy IBM a ich použitie je na vaše
vlastné riziko.
Spoločnos IBM môže ktorúkovek z vami poskytnutých informácií použi alebo
distribuova spôsobom, ktorý považuje za správny, bez toho, aby jej z toho vyplynul
akýkovek záväzok voči vám.
Držitelia licencií tohto programu, ktorí si želajú ma informácie o tomto programe kvôli
povoleniu: (i) výmeny informácií medzi nezávisle vytvorenými programami a inými
programami (vrátane tohto programu) a (ii) spoločného používania vymenených informácií
by mali kontaktova:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada
Takéto informácie môžu by v niektorých prípadoch dostupné až po zaplatení príslušného
poplatku.
Licenčný program spomínaný v tomto dokumente a všetky pre tento program dostupné
licenčné materiály poskytuje spoločnos IBM poda podmienok zmluvy IBM Customer
Agreement, IBM International Program License Agreement alebo ubovonej ekvivalentnej
zmluvy medzi nami.
Akékovek tu uvedené údaje o výkone, boli určené v riadenom prostredí. Výsledky získané v
iných prevádzkových prostrediach sa môžu podstatne odlišova. Niektoré merania boli
vykonané vo vývojovom systéme a preto nie je žiadna záruka, že budú tieto merania rovnaké
aj na všeobecne dostupných systémoch. Okrem toho, niektoré hodnoty mohli by odhadnuté
extrapoláciou. Skutočné výsledky môžu by odlišné. Užívatelia týchto dokumentov by si mali
overi príslušné údaje pre svoje konkrétne prostredie.
Informácie týkajúce sa produktov iných spoločností ako IBM boli získané od dodávateov
týchto produktov, z ich publikovaných oznámení alebo iných verejne prístupných zdrojov.
Spoločnos IBM tieto produkty netestovala a nemôže potvrdi presnos ich výkonu,
kompatibilitu ani iné parametre týkajúce sa produktov nepochádzajúcich od IBM. Otázky o
schopnostiach produktov nepochádzajúcich od IBM adresujte dodávateom týchto produktov.
Všetky vyhlásenia týkajúce sa budúceho smerovania alebo zámerov spoločnosti IBM môžu
by zmenené alebo zrušené bez oznámenia a reprezentujú len ciele a zámery spoločnosti.
Tieto informácie obsahujú príklady údajov a hlásení používaných v každodenných
obchodných operáciách. Za účelom čo najväčšej zrozumitenosti tieto príklady obsahujú
mená osôb, názvy spoločností, pobočiek a produktov. Všetky tieto mená a názvy sú fiktívne a
akákovek podobnos s menami, názvami a adresami skutočných udí alebo podnikov je
celkom náhodná.
Ak si prezeráte elektronickú kópiu týchto informácií, nemusia by zobrazené fotografie ani
farebné ilustrácie.
Táto softvérová ponuka nepoužíva objekty cookie alebo iné technológie na zhromažovanie
osobne identifikovatených informácií.
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Ochranné známky
IBM, logo IBM a ibm.com sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti International Business Machines Corp., registrované v mnohých jurisdikciách na
celom svete. Ďalšie názvy produktov a služieb môžu by ochrannými známkami spoločnosti
IBM alebo iných spoločností. Aktuálny zoznam ochranných známok spoločnosti IBM nájdete
na stránke “Informácie o autorských právach a ochranných známkach” na adrese
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Nasledujúce pojmy sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky iných
spoločností:
v Microsoft, Windows, Windows NT a logo Windows sú ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
v Java a všetky ochranné známky a logá založené na značke Java sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti Oracle alebo jej dcérskych spoločností.
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všeobecná dimenzia 26
výberové zoznamy 36
výpočty n 22
vytvorenie pomocnej úlohy 189
vytvori
atribút aliasu 28
číselný atribút 28
textový atribút 28
výberové zoznamy
ako virtuálna dimenzia v prepojeniach 64
vytváranie 36
výpočet 22
výpočet C 22
výpočet N 21, 22
výpočet s prvkami úrovne C 223
výpočet s prvkami úrovne N 223
výpočet údajov v kocke 49
výpočty 223
použitie v kockách 49
výpočty hodnôt v kocke
prepojenie s položkami externých údajov 53
skombinovanie členov najnižšej úrovne a konsolidovaných
členov 51

výpočty hodnôt v kocke (pokračovanie)
úprava 57
v kocke s riadením bezpečnosti 55
vytvorenie výrazu so vzorcom 51
zmena kontextu 57
vzorová databáza GO_Scorecards 139
vzah dimenzie
prerušenie 62
zmena typu mapovania 62
vždy varova 96
vždy zabráni zmene vlastníctva 96

W
webová adresa 2
webové hárky 83

Z
zakáta/povoli server 102
zamedzi vyradeniu aktívneho užívatea 96
závislosti
analyzovanie 111
zdroje relačných údajov
importovanie 16
zdrojové kocky 59, 60
zjednodušenie ovládania 195, 199
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