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TM1 pre vývojárov

Úvod
Táto dokumentácia je určená pre produkt IBM® Cognos TM1.
Táto dokumentácia popisuje, ako môžete vytvára a spravova objekty na serveri IBM
Cognos TM1, spravova zabezpečenie a vyvíja aplikácie TM1. Táto dokumentácia taktiež
popisuje rôzne aspekty zabezpečenia systému TM1.

Vyhadávanie informácií
Ak chcete vyhada dokumentáciu na webe, vrátane všetkých preložených dokumentov,
otvorte: IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

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.

Funkcie na zjednodušenie ovládania
Funkcie na zjednodušenie ovládania pomáhajú užívateom s telesným postihnutím, ako je
obmedzená pohyblivos alebo poruchy zraku, používa produkty informačných technológií.
Tento produkt aktuálne nepodporuje funkcie na zjednodušenie ovládania, ktoré pomáhajú
užívateom s telesným postihnutím, ako je obmedzená pohyblivos alebo obmedzené videnie,
používa tento produkt.

Vyhlásenia o budúcom smerovaní
Táto dokumentácia popisuje 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.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Kapitola 1. Úvod do vývoja v systéme TM1
Táto čas poskytuje úvod do konceptu viacrozmernosti a popisuje niektoré bežné úlohy
vývojárov používajúcich systém IBM Cognos TM1.

Úvod do viacrozmernosti
V systéme IBM Cognos TM1 vytvára viacrozmerné databázy, pomocou ktorých môžu
obchodní a finanční manažéri okamžite získa poznatky na základe komplexných a
dynamických obchodných modelov.
Princíp viacrozmernosti možno jednoducho vysvetli na príklade viceprezidenta pre predaj v
maloobchodnej spoločnosti, ktorý chce analyzova predaj produktov v celom obchodnom
reazci pôsobiacom v Spojených štátoch a Kanade. Každá predajňa zaznamenáva predaje v
počte predaných produktov a ich finančnú hodnotu a zavy pre trvanlivé spotrebiteské
produkty.
Predaje sa analyzujú poda jednotlivých produktov, scenára (skutočné a rozpočtové), regiónu,
ukazovateov (jednotky, hodnota a zavy) a týždňa. Tento model je teda pärozmerný.
Jednotlivé dimenzie identifikujú organizáciu údajov a sledovanie typov údajov.
V systéme TM1 sa môže analýza predajov vykonáva v jednej alebo viacerých
viacrozmerných štruktúrach nazývaných kocky. Databáza pozostáva z kolekcie kociek. Každý
údajový bod v kocke je identifikovaný jedným prvkom v každej dimenzii kocky, napríklad
skutočné predaje sušičov v dolároch počas druhého týždňa v januári v predajni v Bostone.
Kocky TM1 musia obsahova aspoň dve a maximálne 256 dimenzií.

Kocka Durables
V nasledujúcom diagrame je každá dimenzia v kocke Durables reprezentovaná vertikálnym
segmentom linky. Prvky v dimenzii sú reprezentované jednotkovými intervalmi.
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Predpokladajme, že ste viceprezident pre predaj a potrebujete rýchlo porovna výkonnos
produktov a predajní, aby ste mohli identifikova víazné stratégie a problémové miesta.
Pomocou viacrozmerných zobrazení TM1 môžete vytvára neobmedzený počet
jednorazových dotazov.
V nasledujúcom príklade môžete rýchlo porovna skutočné a rozpočtové predaje v priebehu
týždňov v USD. Región je Boston a produkt je model sušičky.

Preusporiadaním zobrazenia môžete porovnáva predaje pre model sušiča vo všetkých
regiónoch v USD.

Pomocou systému TM1 môžete zmeni konfiguráciu zobrazení a vykona rozbor
viacrozmerných údajov v záujme splnenia vašich požiadaviek v oblasti analýzy.

Úloha vývojára
Úlohy vývojára v systéme IBM Cognos TM1 je možné zaradi do štyroch hlavných kategórií.
v
v
v
v

Návrh a vytváranie kociek obsahujúcich obchodné analýzy.
Výber umiestnenia pre kocky, aby sa mohli zdiea v celej organizácii.
Importovanie údajov do kociek z transakčných systémov a iných zdrojov údajov.
Vytvorenie vzorcov vykonávajúcich výpočty, ako sú výpočet priemerných cien, konverzia
mien a pomer nákladov a ziskov.

Aby ste si mohli plni tieto úlohy, musíte ma oprávnenie na prístup k údajom systému TM1.
Nastavenie prístupových oprávnení je zvyčajne úlohou správcu systému TM1. Nasledujúca
čas popisuje rozdiel medzi lokálnym a vzdialeným serverom a uvádza vyžadované
prístupové oprávnenia na vykonávanie úloh na vzdialenom serveri.
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Konvencie pomenovania objektov TM1
Ako vývojár musíte vytvori a pomenova množstvo objektov v systéme IBM Cognos TM1.
TM1 uplatňuje niekoko obmedzení vo vzahu k pomenovávaniu, kým iné pravidlá ponúkajú
odporúčané postupy. Pri pomenovávaní objektov TM1 by ste mali bra ohad na nasledujúce
zvyklosti.
Hoci niektoré z týchto znakov nie sú rezervované, vo väčšine prípadov neodporúčame
používa tieto špeciálne znaky v názvoch objektov a prvkov. Podrobné informácie o
pomenovávaní prvkov nájdete v téme “Názvy prvkov a výrazy MDX” na strane 4.
Tabuka 1. Špeciálne znaky, ktoré by ste nemali používa v názvoch objektov a prvkov
Character

Popis

’

apostrof

*

hviezdička

@

znak zavináča - pozrite si tému“Názvy objektov v pravidlách TM1” na strane 4.

\

opačná lomka

:

dvojbodka

,

čiarka

{

zložená zátvorka - pozrite si tému “Zložené zátvorky v názvoch objektov” na strane
4.

"

dvojité úvodzovky

!

výkričník - pozrite si tému “Názvy objektov v pravidlách TM1” na strane 4.

>

väčšie ako

<

menej ako

-

znamienko mínus - v názvoch prvkov. Pozrite si tému “Názvy prvkov a výrazy
MDX” na strane 4.

|

zvislá čiara

+

znamienko plus - v názvoch prvkov. Pozrite si tému “Názvy prvkov a výrazy MDX”
na strane 4.

?

otáznik

;

bodkočiarka

/

lomka

~

znak vlnovky - pozrite si tému “Názvy objektov v pravidlách TM1” na strane 4.

Rezervované znaky poda komponentu
Nasledujúce znaky sú explicitne rezervované pre komponenty a preto sa nesmú nikdy
používa v názvoch objektov v týchto kontextoch:
v TM1 Architect si rezervuje nasledujúce znaky:
\ / : * ? " < > | }

v TM1 Server si rezervuje tieto znaky v týchto objektoch: kocka, dimenzia, podmnožina,
zobrazenie, proces a pomocná úloha.
\ / : * ? " < > | ’ ; ,

v V prípade názvov premenných procesov identifikátor nesmie obsahova žiadne špeciálne
znaky okrem:
AllowableChars[] = ".$%_`";

Kapitola 1. Úvod do vývoja v systéme TM1
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Zložené zátvorky v názvoch objektov
Neodporúčame používa pravú zloženú zátvorku (}) ako prvý znak v názve žiadneho objektu
TM1 vytvoreného používateom. Názvy riadiacich objektov TM1 vždy začínajú pravou
zloženou zátvorkou. Ak názov užívateom vytvoreného objektu začína pravou zloženou
zátvorkou a je zakázaná možnos Zobrazi riadiace objekty, tento objekt bude skrytý.

Názvy prvkov a výrazy MDX
Nepoužívajte znaky + a - ako prvý znak v názvoch prvkov. Hoci iba názov prvého prvku v
podmnožine nesmie začína znakom + alebo - pri segmentovaní na aktívny formulár,
odporúča sa, aby ste znaky + a - nikdy nepoužívali ako prvý znak v názve prvku.
Hoci všetky alšie znaky, ktoré sú k dispozícii na použitie v názvoch prvkov sú technicky bez
obmedzení, neodporúčame používa špeciálne znaky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej
tabuke, v názvoch prvkov.
Názov prvku môže obsahova pravú hranatú zátvorku ( ] ), no ke sa na názov prvku
obsahujúceho tento znak odkazuje výraz MDX, tento znak je potrebné ukonči jeho
zdvojením. Napríklad, na prvok s názvom Pole[N] Prvkov, sa výraz MDX musí odkazova
ako na [Pole[N]] Prvkov].

Názvy objektov v pravidlách TM1
Hoci je to technicky dovolené, neodporúčame používa nasledujúce špeciálne znaky v
názvoch objektov, keže môžu spôsobi konflikty vo výrazoch pravidiel. Vaka tomu
predídete problémom v situáciách, ke sa tieto objekty alebo prvky použijú v rámci príkazov
pravidiel, v ktorých nie sú dovolené tieto špeciálne znaky.
v Napríklad, znaky ) | ~ ; @ \ / : * ? " < > sa často vyskytujú v príkazoch pravidiel, a preto by
sa nemali používa v názvoch objektov.
v Znak @ technicky nie je zakázaný, neodporúčame však používa znak @ v názvoch
objektov alebo prvkov, pretože znak @ sa používa ako operátor na porovnanie reazcov v
pravidlách TM1. Ke sa na objekt s názvom obsahujúcim znak @ odkazujete v pravidle,
názov objektu musí by uzavretý v jednoduchých úvodzovkách. Napríklad, na dimenziu s
názvom products@location sa v pravidlách musíte odkazova ako na 'products@location'.
Uzavretie názvu do dvojitých úvodzovkách však nefunguje vo všetkých situáciách, takže
by ste znak @ nemali nikdy používa pri pomenovávaní objektov.
v Ukončenie špeciálnych znakov s použitím úvodzoviek nefunguje v prípade znaku ! alebo
niektorých výrazov pravidiel.
v Znak výkričníka (!) sa nesmie používa v názvoch objektov, pretože sa používa aj vo
výrazoch pravidiel. Napríklad:
DB(’MarketExchange’,!market,!date)

Maximálna dĺžka reazca názvu adresára údajov a názvov
objektov
Maximálna dĺžka celého reazca vyjadreného kombináciou názvu adresára údajov servera
IBM Cognos TM1 a názvu objektu je 128 bajtov. Napríklad, ak je váš adresár údajov
C:\Financial data\TM1\ (22 bajtov), názvy objektov môžu by dlhé maximálne 106 bajtov
vrátane prípony súboru, napríklad .cub alebo .rux.
Niektoré objekty TM1, ako sú zobrazenia, podmnožiny a aplikácie, sú uložené v
podadresároch adresára údajov servera TM1. V tomto prípade sa obmedzenie na 128 bajtov
vzahuje na kombináciu adresára údajov servera, podadresára a názvu objektu.
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Rozlišovanie vekosti písmen
V názvoch objektov sa rozlišuje vekos písmen. Napríklad, názov dimenzie dimension
actvsbud je totožný s názvom ActVsBud.

Medzery v názvoch objektov
Medzery sú dovolené vo všetkých názvoch objektov, avšak server IBM Cognos TM1 ignoruje
medzery. Server TM1 považuje názov dimenzie Act Vs Bud za rovnaký ako ActVsBud (alebo
actvsbud).

Mená používateov
Mená používateov obsahujúce rezervované znaky nemôžu uklada súkromné objekty.

Kapitola 1. Úvod do vývoja v systéme TM1
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Kapitola 2. Vytváranie kociek a dimenzií
Systém IBM Cognos TM1 ukladá podnikové údaje do kociek. Táto dokumentácia popisuje
vytváranie kociek a dimenzií, ktoré predstavujú ich stavebné bloky.
Poznámka: Všetky úlohy popísané v tejto dokumentácii vyžadujú aplikáciu TM1
Perspectives alebo TM1 Architect. V aplikácii TM1 Client nie je možné vytvára kocky,
vytvára ani upravova dimenzie ani plánova replikáciu.

Navrhovanie kociek
Systém TM1 ukladá obchodné analýzy do kociek. Každá bunka v kocke obsahuje ukazovate,
ktorý sledujete v analýze. Kocka môže uchováva údaje o jednom alebo viacerých
ukazovateoch.
Kocku formujete s dimenziami, ktoré identifikujú, ako sa majú organizova údaje alebo aké
ukazovatele sa majú sledova. Jeden prvok v každej dimenzii identifikuje umiestnenie bunky
v kocke.
Nasledujúci príklad kocky obsahuje tri dimenzie: Produkt, Ukazovate a Mesiac. Každý
ukazovate, napríklad Predaj, sa organizovaný alebo dimenzovaný poda produktu a mesiaca.
Napríklad, hodnota bunky 300000 reprezentuje predaj Sedan-1 v mesiaci január (Jan).
TM1 zaobchádza so všetkými dimenziami rovnako, a to bez ohadu na to, či obsahujú prvky
identifikujúce ukazovatele alebo či popisujú organizáciu ukazovateov.

Výber počtu dimenzií
Každá kocka má minimálne dve dimenzie a maximálne 260 dimenzií. Napríklad,
dvojrozmerná kocka je najvhodnejšia ako vyhadávacia tabuka na výpočet hodnôt v iných
kockách, ktoré majú viac dimenzií. Napríklad, môžete skonvertova sumy miestnych mien na
vykazovaciu menu pomocou dvojrozmernej kocky, ktorá uchováva výmenné kurzy. Výmenný
kurz zistíte na základe pravidla TM1.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Počet dimenzií v kocke závisí väčšinou od rozmernosti vašich údajov. Vezmite do úvahy účty
v príkaze Zisk a Strata.
Príkaz Zisk a Strata (v tisícoch)
Koniec roka, 31. dec 2002
Čistá tržba

200 000

Priame náklady

35 000

Priama práca

50 000

Hrubý zisk

115 000

Platy

30 000

Výplatná listina

3 500

Elektrina

5 000

Nájomné

10 000

Odpisy

6 000

Ak chcete vyskúša, ako sa odlišujú príjmy a výdavky poda ich faktorov, budete musie
rozdeli účty do dvoch skupín.
v

Účty nad riadkom Hrubý zisk, napríklad Čistá tržba a Priame náklady, ktoré môžete
dimenzova poda produktu, regiónu, scenára (skutočné verzus rozpočtové) a mesiacov.
v Účty pod riadkom Hrubý zisk, napríklad Výplatná listina, Elektrina a Nájom, ktoré
môžete dimenzova poda regiónu, scenára (skutočné verzus rozpočtové) a mesiacov, ale
nie poda produktu. Nemôžete priamo pripisova réžiu produktom, takže ich nemôžete
analyzova na rovnakej úrovni detailov.
Tento rozdiel v rozmernosti navrhuje dve kocky:
v Pärozmerná kocka pre účty nad riadkom Hrubý zisk
v Štvorrozmerná kocka pre účty pod riadkom Hrubý zisk

Pärozmerná kocka
Nasledujúci diagram reprezentuje dimenzie a prvky v pärozmernej kocke. Každá dimenzia je
reprezentovaná vertikálnym segmentom linky. Prvky v dimenzii sú reprezentované
jednotkovými intervalmi.
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Štvorrozmerná kocka
Nasledujúci diagram reprezentuje dimenzie a prvky v štvorrozmernej kocke. Každá dimenzia
je reprezentovaná vertikálnym segmentom linky. Prvky v dimenzii sú reprezentované
jednotkovými intervalmi.

Konsolidovanie podrobností pomocou hierarchií dimenzie
Údaje, ktoré importujete do kocky, predstavujú snímku vášho podniku na určitej úrovni
detailov. Napríklad, môžete importova mesačné alebo týždenné údaje o predaji pre produkty
poda mesta. Prvky dimenzie, ktoré identifikujú tieto údajové body, sú jednoduché prvky
alebo prvky na úrovni listov v každej dimenzii: obrat za jeden týždeň, jeden produkt, jedno
mesto.
S použitím hierarchií dimenzie môžete jednoducho zoskupova číselné údaje do kategórií,
ktoré sú významné vo vašich analýzach. Každá kategória zodpovedá zoskupeniu podrobností
pre dva alebo viac prvkov v dimenzii. Napríklad, môžete vytvori kvartálne prvky, ktoré
Kapitola 2. Vytváranie kociek a dimenzií

9

sumarizujú sumy mesačných predajov. Prvky, ktoré v systéme TM1 predstavujú zoskupenia,
sa nazývajú konsolidované prvky alebo konsolidácie.
Nasledujúci diagram ukazuje tri úrovne konsolidácie pre prvky dimenzie Región. Mestá
poskytujú najnižšiu úroveň podrobností (úroveň 0). Mestá tvoria súhrn do štátnych
konsolidácií (úroveň 1), ktoré tvoria súhrn do regionálnych konsolidácií, ktoré nakoniec tvoria
súhrn do konsolidácie Východné USA (úroveň 3).

Navigácia po hierarchii dimenzií
Hierarchia dimenzií poskytuje navigačnú cestu na analyzovanie údajov na rôznych úrovniach
detailov. Prechádzanie úrovňami nadol znamená navigovanie k lepším úrovniam detailov
pozdĺž jednej dimenzie. Napríklad, ak prechádzate úrovňami z Nového Anglicka vo vyššie
položenej dimenzii Región, dostanete sa k podkladovým údajom, pre dva štáty a potom štyri
mestá. Prechádzanie úrovňami nahor znamená navigovanie k súhrnným úrovniam v
dimenziách.

Vyjadrenie konsolidácií prostredníctvom faktorov váhy
Faktory váhy určujú mieru, v akej prvok ovplyvňuje konsolidáciu. Ak by ste chceli napríklad
vyjadri, že celkový objem predajov pre prvok Connecticut je súčtom hodnôt pre prvok
Hartford a New Haven, k prvkom Hartford a New Haven by ste priradili predvolený faktor
váhy 1,0.
Prvky môžete konsolidova aj odčítaním hodnôt súvisiacich s týmito prvkami. Napríklad,
hodnotu čistého zisku môžete vyjadri ako Predajná hodnota - Nákupná hodnota. V tomto
prípade by ste k hodnote Predajná hodnota priradili váhu 1,0, kým k hodnote Nákupná
hodnota by ste priradili váhu - 1,0. Nasledujúca tabuka predstavuje štyri príklady
konsolidácií s váhami.
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Dimenzia

Konsolidovaný
prvok

Spôsob
konsolidácie

Podriadené prvky Faktory váhy

Zákazník

Čistý zisk

Odčítanie

Predajná hodnota

1,0

Nákupná hodnota

- 1,0

Január

1,0

Február

1,0

Marec

1,0

Január

0,07692

Február

0,07692

Marec

0,09615

Hartford

1,0

New Haven

1,0

Mesiac

Obdobie

Región

1. štvrrok

Ročný rozpočet

Connecticut

Sčitovanie

Distribúcia 4-4-5

Sčitovanie

Vytváranie viacnásobných súhrnov v dimenzii
Vytvára súhrn číselných údajov nízkej úrovne, napríklad predaja a jednotiek, môžete
niekokými spôsobmi vytvorením viacerých hierarchií v dimenzii. Vytvorením viacerých
súhrnov v dimenzii môžete zníži počet dimenzií a počet prázdnych buniek v kocke.
V nasledujúcom príklade Hartford, jednoduchý prvok v dimenzii Región, je účasou súhrnu
pozdĺž dvoch ciest: zemepisnej a spravovacej.
Zemepisný súhrn:

Zhrnutie organizačnej štruktúry:

Kapitola 2. Vytváranie kociek a dimenzií
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Vytváranie zložitých výpočtov
TM1 zoskupuje konsolidácie, ktoré vytvoríte v dimenziách, poda priradených váhových
faktorov. Ak chcete vytvára pomery medzi prvkami alebo násobi hodnoty priradené k
prvkom, musíte vytvára zložité výpočty nazývané pravidlá.
Tu sú dva výpočty, ktoré vyžadujú pravidlá TM1:
v Marža = (Hrubý zisk Čistá tržba) x 100
v Obrat = (Cena x jednotky)
Pomocou pravidiel môžete supisova prvky. Pravidlá sa však spracúvajú dlhšie ako
konsolidácie, najmä vo vekých alebo rozptýlených kockách. Rozptýlené kocky majú vysoké
percento prázdnych buniek.
IBM® Cognos® TM1® tiež podporuje zoskupované spracúvanie poda pravidiel. Táto funkcia
je viditená predovšetkým na klientoch on IBM® Cognos® Business Intelligence® (BI). V
predchádzajúcich verziách produktu Cognos TM1 server Cognos BI nedokázal vypočíta
predvolené zoskupenie, ke sa použilo pri bunkách Cognos TM1 vypočítaných poda
pravidiel. V predchádzajúcich vydaniach vrátili zostavy Cognos BI chybové bunky pri
predvolenom zoskupení použitého pri bunkách Cognos TM1 vypočítaných poda pravidiel. S
použitím zoskupenia poda pravidiel sa čísla zoskupenia nahlasujú na základe sémantiky
pravidiel Cognos TM1.
Pri výpočte predvoleného zoskupenia pre bunky vypočítané poda pravidiel sa stále uplatňujú
nasledujúce obmedzenia:
v Viacrozmerné n-tice nie je možné zoskupova pri vypočítaných bunkách, pokia tieto nie
sú výsledkom krížového spojenia množín členov jednej dimenzie. Výsledok zoskupenia v
tomto prípade bude aj naalej chybová bunka.
v Zoskupenie s podporou pravidiel nie je možné aplikova na členov vypočítavaných
pomocou MDX, čo znamená, že vypočítaní členovia nie sú podporovaní v zoskupenej sade
užívateov, ani v kontexte zoskupovania. V tomto prípade bude výsledkom zoskupenia
vypočítaných buniek opä chybová bunka.
v K zoskupeným bunkám musí by priradené rovnaké pravidlo, aby systém mohol opätovne
toto pravidlo použi pre výsledok zoskupenia Rozsah pravidla musí by dostatočne
všeobecný, aby zahrňoval prvky UDC (použi definovanú konsolidáciu) patriace do
dimenzií zoskupenej množiny členov.
Podrobné vysvetlenie pravidiel nájdete v publikácii Pravidlá systému TM1.

Typy prvkov
Doteraz ste sa zoznámili s jednoduchými alebo základnými prvkami, ktoré môžete zhrnú do
konsolidácií. Systém TM1 podporuje tri typy prvkov.
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Prvok

Popis

Číselný

Identifikuje podrobnosti najnižšej úrovne v dimenzii. V kocke obsahujúcej iba
čísla systém TM1 definuje všetky prvky najnižšej úrovne ako číselné.

Konsolidovaný

Zoskupenia informácií nižšej úrovne. Napríklad, pomocou prvku 1Quarter v
časovej dimenzii môžete zhrnú predajné objemy za prvé tri mesiace roka.

Prvok

Popis

Reazcový

Ukladá textové reazce do buniek. Aby ste mohli uvies reazcovú hodnotu v
bunke kocky, prvok z poslednej dimenzie definujúcej bunku musí by tiež
reazcový. Systém TM1 zaobchádza s reazcovými prvkami vyskytujúcimi sa
v dimenzii, ktorá nie je poslednou dimenziou, ako s číselnými prvkami.
Typickým príkladom použitia reazcových prvkov je použitie v
dvojrozmerných kockách, ktoré konvertujú kódy vo vstupnom súbore na
formálne názvy prvkov. Napríklad pri konverzii kódov zákazníkov na mená
zákazníkov.

Atribúty prvkov
Prvky identifikujú údaje v kocke a atribúty prvkov popisujú samotné prvky.
Pomocou atribútov môžete:
v Vypisova funkcie prvkov. Napríklad, plocha predajne a vekos motora modelu
automobilu.
v Poskytova alternatívne názvy alebo aliasy. Napríklad, popisné názvy všeobecných účtov
hlavnej knihy a lokálne jazykové verzie názvov produktov.
v Riadi formát zobrazenia pre číselné údaje. Zvyčajne vyberiete formát zobrazenia pre
ukazovatele, ktoré sledujete v kocke.
Prvky môžete vybra poda hodnoty atribútu v Editore podmnožín. Názvy prvkov môžete v
dialógových oknách TM1 zobrazi aj s použitím aliasov.
Ak chcete vytvori atribúty a priradi hodnoty atribútov, použite Editor atribútov.

Popisné atribúty
Nasledujúca tabuka ukazuje vzorové atribúty, ktoré popisujú modely automobilov.
Atribúty
Prvky

Výkon motora
(číselný)

Motor (textový)

Audio (textový)

Sedan 1

190

V-8

Kompaktný disk

Sedan 2

140

S piestami v rade za
sebou 4

Kazetové / rádio

Sedan 3

120

S piestami v rade za
sebou 4

Kazetové / rádio

Sedan 4

180

V-8

Kompaktný disk

Sedan 5

140

S piestami v rade za
sebou 4

Kazetové / rádio

Atribúty aliasov
Nasledujúca tabuka ukazuje nemecké, španielske a francúzske verzie anglických názvov
nábytku.
Atribúty aliasov
Prvky

Deutsche

Español

Français

Chair

Stuhl

Silla

Chaise

Kapitola 2. Vytváranie kociek a dimenzií

13

Atribúty aliasov
Prvky

Deutsche

Español

Français

Desk

Schreibtisch

Escritorio

Bureau

Lamp

Lampe

Lámpara

Lampe

Atribúty formátu zobrazenia
V okne Cube Viewer sa číselné údaje zobrazujú vo formátoch uvedených v nasledujúcej
tabuke.
Názov formátu

Popis

Príklad

Mena

Čísla sa zobrazujú so symbolom meny a určeným
počtom desatinných miest (Presnos). Systém TM1
použije symbol meny definovaný v dialógovom okne
Miestne nastavenia v systéme Microsoft Windows.

90,00 €

Všeobecné

Čísla sa zobrazujú s určeným počtom desatinných
miest (Presnos).

- 90

Percento

Čísla sa zobrazujú ako percentá s určeným počtom
desatinných miest (Presnos).

90,00 %

Vedecké

Čísla sa zobrazujú ˇv exponenciálnom zápise s
určeným počtom desatinných miest (Presnos).

9.0e+001

Dátum

Čísla sa zobrazujú ako dátumové reazce. 1 = 1. január 31. marca 2002
1900. K dispozícii je niekoko formátov dátumu.
Ke je prvok formátovaný ako dátum a tento prvok
zobrazíte v aplikácii TM1 Web alebo TM1 Application
Web, novú hodnotu dátumu môžete vybra pomocou
výberového kalendára.

Čas

Čísla sa zobrazujú ako reazce času. K dispozícii je
niekoko formátov času.

19:53:30 A

Čiarka

Umiestni čiarky na príslušné miesta vo vekých
číslach.

1,000,000

Volitené

Užívateom definovaný formát.

Volitené

V okne Editor atribútov môžete vybra formát zobrazenia pre všetky prvky vo všetkých
dimenziách kocky. Odporúča sa však, aby ste formát zobrazenia vybrali len pre jednu
dimenziu - ukazovatele, ktoré sledujete v kocke. Formát môžete vybra aj v okne Cube
Viewer. Tento formát sa bude vzahova na bunky, pre ktorých prvky nie je definovaný
formát zobrazenia.
TM1 určí formát zobrazenia použitý v okne Cube Viewer nasledovne:
1. Systém TM1 najskôr vyhadá formáty zobrazenia v prvkoch v stĺpcovej dimenzii. Ak sú
dimenzie umiestnené jedna na druhej, systém TM1 vyhadá formáty smerom zdola nahor.
2. Ak sa nenájde žiadny formát, systém TM1 vyhadá formáty zobrazenia v prvkoch v
riadkovej dimenzii. Ak sú dimenzie umiestnené jedna na druhej, systém TM1 vyhadá
formáty smerom sprava doava.
3. Ak sa nenájde žiadny formát, systém TM1 vyhadá formáty zobrazenia v prvkoch
nadpisu. Prvky sa preskúmajú smerom sprava doava.
4. Ak sa nenájde žiadny formát, systém TM1 uplatní formát aktuálneho zobrazenia.
Aby sa zabezpečilo to, že systém TM1 uplatní formát pre ukazovatele kocky, dimenziu
obsahujúcu ukazovatele umiestnite ako najspodnejšiu dimenziu stĺpcov.
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Nastavenie formátu zobrazenia pre riadky a stĺpce
Môžete chcie zmeni formát čísel v jednom stĺpci alebo riadku. Napríklad, čísla v stĺpci a
riadku obsahujúce dve desatinné miesta môže by vhodnejšie zobrazi ako celé čísla bez
desatinných miest. Na formátovanie čísel v jednom stĺpci alebo riadku použite Editor
atribútov.
Dimenzia Month sa zobrazuje v stĺpci zobrazenia. Formát zobrazenia, ktorý priradíte k
stĺpcovej dimenzii, nahradí formát zobrazenia, ktorý ste vybrali pre riadkovú dimenziu.
Najskôr sa uistite, že na prvok Year v dimenzii Month sa nepoužilo žiadne formátovanie.
Postupujte takto:

Procedúra
1. Otvorte zobrazenie Formát kocky SalesPriorCube.
2. V nástroji Server Explorer rozviňte kocku SalesPriorCube, aby sa zobrazili jej dimenzie.
3. Kliknite pravým tlačidlom myši na dimenziu Month a vyberte možnos Upravi
atribúty prvkov.
Otvorí sa okno Editor atribútov.
Všimnite že neexistujú žiadne hodnoty atribútu Formát pre dimenziu Month. Teraz si
môžete by istý, že formáty, ktoré nastavíte pre riadkovú dimenziu, sa uprednostnia v
nástroji Cube Viewer (alebo In-Spreadsheet Browser).
4. Kliknutím na tlačidlo Zruši zatvorte Editor atribútov.
V tomto kroku postupujte poda pokynov na formátovanie čísel v riadku Units ako celé
čísla s nula (0) desatinnými miestami.
5. V nástroji Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na dimenziu Account1 a
vyberte možnos Upravi atribúty prvkov.
Otvorí sa okno Editor atribútov.
6. Kliknite na bunku v prieniku riadka prvkov Units a stĺpca Format.
7. Kliknite na tlačidlo Formát.
Zobrazí sa dialógové okno Formát čísel.
8. Vyberte kategóriu Čiarka, zadajte hodnotu 0 v poli Presnos a kliknite na tlačidlo OK.
9. Kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne Editor atribútov.
, aby sa prepočítalo zobrazenie Formát.
10. Kliknite na tlačidlo Prepočíta
Hodnoty v riadku Units sa teraz zobrazujú ako celé čísla bez desatinných miest.

Atribúty verzus prvky
Ke chcete vypísa hodnoty viacerých atribútov pre jeden prvok, odporúča sa vytvori alšie
prvky alebo alšie dimenzie. Napríklad, exteriérová farba je atribút modelov automobilov.
Červené modely často predstihnú v predaji modely ostatných farieb. Ak vytvoríte jeden
prvok na jeden automobil a alšiu dimenziu s prvkami pre každú farbu, pomocou systému
TM1 môžete sledova predaj automobilov poda farby. Ak skombinujete predaje do jedného
modelu, môžete strati hodnotné detaily.
Pozrime sa na iný príklad. V tabuke modelov automobilov je kategória atribútov pre
konfiguráciu motora. Každý automobil má jednu konfiguráciu motora, napríklad V-8. Ak sú
niektoré sedany dostupné aj vo viac ako jednej konfigurácii motora, odporúča sa vytvori
jeden prvok na jednu konfiguráciu motora.

Návrh kociek - Zhrnutie
Pri návrhu kociek by ste mali dodržiava nasledujúce pravidlá:

Kapitola 2. Vytváranie kociek a dimenzií
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Procedúra
1. Poznamenajte si ukazovatele, ktoré chcete sledova v obchodnej analýze. Príkladmi
ukazovateov sú objem predaja, počet predaných jednotiek, výdavky, nákupné ceny a
výdavky na reklamné kampane.
2. Určte spôsob organizácie ukazovateov alebo ich zadelenie do dimenzií. Pri väčšine
analýz sa sledujú ukazovatele v priebehu času.
v Aký je základný časový interval, dni, týždne, mesiace?
v Je niektorá dimenzia geografická?
v Líšia sa tieto ukazovatele pre jednotlivých zákazníkov alebo produkty?
v Je niektorá dimenzia závislá od scenára (skutočnos a rozpočet)?
3. Určte, ako sa majú konsolidova prvky dimenzie.
4. Vytvorte zoznam atribútov, ktoré chcete priradi k prvkom kocky. Príkladmi atribútov sú
rozloha predajne, identifikátory zákazníkov a miestne jazykové verzie názvov prvkov.
5. Definujte formáty zobrazenia ukazovateov v kockách. Napríklad, hodnotu Gross Margin
definujte ako percento a hodnotu Sales ako sumu v lokálnej mene.

Vytváranie dimenzií
Ke vytvoríte dimenziu, identifikujete prvky na úrovni listov, ktoré tvoria dimenziu a,
volitene, prípadné hierarchie (konsolidácie) v rámci dimenzie.
Sú štyri spôsoby, ako vytvori dimenziu:
v

Editor dimenzií - pridá prvky a súčasne vytvorí a preusporiada konsolidácie, zatia čo vy
navrhnete dimenzie. Bližšie informácie nájdete v časti “Vytváranie dimenzií v okne Editora
dimenzií”.
v TurboIntegrator - importuje názvy prvkov z ASCII, ODBC, zobrazenia kocky alebo
zdroja podmnožiny dimenzií. Súčasne vytvorí viacero dimenzií a vytvorí konsolidáciu v
týchto dimenziách. Bližšie informácie nájdete v publikácii TM1 TurboIntegrator.
Poznámka: TM1 vyžaduje ovládače DataDirect, aby mohol pristupova k zdrojom Oracle
ODBC v systémoch Solaris alebo AIX. Tieto ovládače sa neposkytujú so systémom TM1 a
musíte ich získa samostatne.
v Importovanie údajov do novej kocky - pomocou nástroja TurboIntegrator namapujte
vstupné riadky zo zdroja údajov na kocku. Potom identifikujte vstupné stĺpce, ktoré
dodávajú hodnoty buniek a prvky, ktoré identifikujú umiestnenie bunky. Bližšie informácie
o tomto procese nájdete v publikácii TM1 TurboIntegrator.
v Hárky dimenzií - pomocou týchto modifikovaných hárkov programu Microsoft vypíšete
prvky a hierarchické vzahy pre jednu dimenziu. Bližšie informácie najdete v časti
“Vytváranie dimenzií pomocou hárkov dimenzií” na strane 24.

Vytváranie dimenzií v okne Editora dimenzií
Táto čas vás prevedie procesom vytváranie jednoduchej dimenzie oblasti v okne Editora
dimenzií. Predpokladajme, že hierarchia pre dimenziu oblasti obsahuje konsolidovaný prvok
New England a tri jednoduché prvky: Connecticut, Massachusetts a Vermont.

Procedúra
1. V paneli Strom v okne Server Explorer vyberte možnos Dimenzie pod serverom, ktorý
má obsahova dimenziu.
2. Kliknite na možnos Dimenzie, Vytvori novú dimenziu.
Otvorí sa okno Editor dimenzií.
Teraz môžete prida prvky do dimenzie.
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3. Kliknite na možnos Upravi, Vloži alebo kliknite na tlačidlo Vloži súrodenca
Zobrazí sa dialógové okno Vloženie prvku dimenzie.
4. Ak chcete prida konsolidovaný prvok, postupujte takto:
v V poli Názov vkladaného prvku uvete New England.

.

v V zozname Typ prvku vyberte možnos Konsolidovaný.
v Kliknite na Prida.
v Kliknite na tlačidlo OK.
Prvok New England sa zobrazí ako prvý prvok dimenzie, čiže ako konsolidovaný prvok.
Teraz pridajte tri dcérske prvky prvku New England. Po tom sa prvok New England
stane rodičovským prvkom troch dcérskych prvkov.
5. Vyberte prvok New England.
6. Kliknite na možnos Upravi, Vloži potomka alebo kliknite na tlačidlo Vloži
.
potomka
Zobrazí sa dialógové okno Vloženie prvku dimenzie. Systém TM1 zobrazí v poli
Názov rodiča prvok New England, čo znamená, že všetky vytvorené prvky budú
potomkami prvku New England.
7. V poli Názov vkladaného prvku napíšte Connecticut a kliknite na tlačidlo Prida.
8. V poli Názov vkladaného prvku napíšte Massachusetts a kliknite na tlačidlo Prida.
9. V poli Názov vkladaného prvku napíšte Vermont a kliknite na tlačidlo Prida.
Dialógové okno teraz obsahuje troch potomkov prvku New England, pričom každý z
nich má predvolenú váhu 1.
10. Kliknite na tlačidlo OK.
V okne Editora dimenzií sa zobrazia nové prvky ako potomkovia prvku New England.
.
11. Kliknite na možnos Dimenzia, Uloži alebo na tlačidlo Uloži
Zobrazí sa dialógové okno Uloži dimenziu ako.
12. Zadajte názov dimenzie a kliknite na možnos Uloži.
Názvy dimenzií môžu ma maximálnu dĺžku 256 znakov. Vždy používajte popisné
názvy dimenzií.
Nová dimenzia sa zobrazí v zozname dimenzií na serveri.

Modifikovanie dimenzie
Po vytvorení dimenzie môžete robi nasledujúce modifikácie:
v
v
v
v
v
v
v

Pridáva súrodencov do existujúcich prvkov.
Pridáva potomkov do existujúcich prvkov.
Preusporiadava hierarchickú štruktúru, napríklad premiestňova prvky s konsolidáciami.
Maza prvky z dimenzie.
Maza prvky z konsolidácií.
Upravova vlastnosti prvkov, napríklad meni váhu prvku v rámci konsolidácie.
Meni poradie prvkov v dimenzii.

Pridávanie súrodencov k existujúcim prvkom
Poda nasledujúcich pokynov môžete prida súrodencov k existujúcim prvkom v Editore
dimenzií.

Kapitola 2. Vytváranie kociek a dimenzií
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Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prvok, pre ktorý chcete prida súrodencov, a vyberte
možnos Upravi štruktúru dimenzie.
2. Kliknite na Upravi, Vloži súrodenca.
Zobrazí sa dialógové okno Vloženie prvku dimenzie.
3. V poli Názov vkladaného prvku uvete názov prvého súrodenca.
4. Ak je to potrebné, uvete váhu prvku.
Predvolená váha prvku je 1.
5. Kliknite na Prida.
6. Zopakujte kroky 3 až 5 pre každého súrodenca, ktorého chcete prida.
7. Kliknite na tlačidlo OK.
Systém TM1 pridá nové prvky ako súrodencov prvku, ktorý ste vybrali v kroku 1.

Pridávanie potomkov k existujúcim prvkom
Poda nasledujúcich pokynov môžete prida potomkov k existujúcim prvkom v Editore
dimenzií.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prvok, pre ktorý chcete prida súrodencov, a vyberte
možnos Upravi štruktúru dimenzie.
Ak pridáte potomkov pre jednoduchý prvok (prvok najnižšej úrovne), tento prvok sa
automaticky stane konsolidovaným prvkom.
2. Kliknite na Upravi, Vloži potomka.
Zobrazí sa dialógové okno Vloženie prvku dimenzie.
3. V poli Názov vkladaného prvku uvete názov prvého potomka.
4. Ak je to potrebné, uvete váhu prvku.
Predvolená váha prvku je 1.
5. Kliknite na Prida.
6. Zopakujte kroky 3 až 5 pre každého potomka, ktorého chcete prida.
7. Kliknite na tlačidlo OK.
Systém TM1 pridá nové prvky ako potomkov prvku, ktorý ste vybrali v kroku 1.

ZMena hierarchie v dimenzii
Poda nasledujúcich pokynov môžete zmeni pozíciu prvkov v hierarchii dimenzie.

Procedúra
1. V Editore dimenzií vyberte prvky, ktoré chcete presunú.
v Ak chcete vybra jeden prvok, kliknite na tento prvok.
v Ak chcete vybra viacero po sebe nasledujúcich prvkov, kliknite na prvý prvok, stlačte
kláves SHIFT a potom kliknite na posledný prvok. Môžete tiež stlači kombináciu
CTRL-A a vyberú sa všetky viditené prvky.
v Ak chcete vybra viacero prvkov, ktoré nenasledujú po sebe, stlačte kláves CRTL a
kliknite na jednotlivé názvy.
2. Presuňte prvky na nové umiestnenie v hierarchii dimenzie.
Pri presúvaní prvkov sa kurzor zmení naznačujúc miesto, kam systém TM1 presunie
prvky. Taktiež sa v stavovom riadku zobrazí správa uvádzajúca umiestnenie, kam systém
TM1 presunie tieto prvky.
Prvky môžete v hierarchii premiestni aj pomocou funkcie vystrihnutia a prilepenia.
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Odstránenie prvkov z dimenzie
Poda nasledujúcich pokynov môžete odstráni prvky z dimenzie.

Procedúra
1. Vyberte prvky, ktoré chcete odstráni.
v Ak chcete vybra jeden prvok, kliknite na tento prvok.
v Ak chcete vybra viacero po sebe nasledujúcich prvkov, kliknite na prvý prvok, stlačte
kláves SHIFT a potom kliknite na posledný prvok.
v Ak chcete vybra viacero prvkov, ktoré nenasledujú po sebe, stlačte kláves CRTL a
kliknite na jednotlivé názvy.
v Ak chcete vybra prvky poda hierarchickej úrovne, hodnoty atribútu alebo vzoru
písania, pozrite si publikáciu TM1 Perspectives, TM1 Architect a TM1 Web.
2. Kliknite na Upravi, Odstráni prvok.
Zobrazí sa potvrdzovacie okno uvádzajúce názov dimenzie s otázkou, či naozaj chcete
odstráni vybratý objekt. Ak chcete odstráni tento objekt, kliknite na tlačidlo Áno.
Kliknutím na tlačidlo Nie alebo Zruši zrušíte proces odstraňovania.

Odstránenie prvkov z konsolidácie
Poda nasledujúcich pokynov môžete odstráni prvky z konsolidácie.

Procedúra
1. Vyberte prvky, ktoré chcete odstráni.
v Ak chcete vybra jeden prvok, kliknite na tento prvok.
v Ak chcete vybra viacero po sebe nasledujúcich prvkov, kliknite na prvý prvok, stlačte
kláves SHIFT a potom kliknite na posledný prvok.
v Ak chcete vybra viacero prvkov, ktoré nenasledujú po sebe, stlačte kláves CRTL a
kliknite na jednotlivé názvy.
2. Kliknite na Upravi, Odstráni prvok z konsolidácie alebo kliknite na tlačidlo
.
Odstráni
Zobrazí sa potvrdzovacie okno uvádzajúce názov dimenzie s otázkou, či naozaj chcete
odstráni vybratý objekt. Ak chcete odstráni tento objekt, kliknite na tlačidlo Áno.
Kliknutím na tlačidlo Nie alebo Zruši zrušíte proces odstraňovania.
Systém TM1 odstráni prvok z konsolidácie, pričom alšie výskyty prvku sa zachovajú v
dimenzii.
Poznámka: Ak ste prvok definovali iba v rámci konsolidácie, systém TM1 odstráni tento
prvok aj z dimenzie.

Úprava vlastností prvkov
Úpravou vlastností prvkov môžete priradi novú váhu k prvkom konsolidácie alebo zmeni
typ prvku najnižšej úrovne.
Poznámka: Typ konsolidovaných prvkov nemôžete zmeni, rovnako ako nemôžete urči
váhu pre žiadny prvok, ktorý nie je členom konsolidácie.

Procedúra
1. Vyberte prvok.
2. Kliknite na Upravi, Vlastnosti prvku.
Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti prvku dimenzie.
3. Ak je to potrebné, v zozname Typ prvku vyberte nový typ prvku.
Kapitola 2. Vytváranie kociek a dimenzií
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4. Ak je to potrebné, uvete novú váhu prvku.
5. Kliknite na tlačidlo OK.

Určenie poradia prvkov v dimenzii
TM1 umožňuje nastavi poradie prvkov v dimenzii a urči tak indexovú hodnotu jednotlivých
prvkov v dimenzii. Prvý prvok v dimenzii má indexovú hodnotu 1, druhý prvok má indexovú
hodnotu 2, at.
Nastavenie poradia prvkov v dimenzii je dôležité z toho dôvodu, že množstvo funkcií TM1
(hárky, pravidlá a TurboIntegrator) sa odkazuje na indexové hodnoty prvkov.
Poznámka: Ak zmeníte poradie prvkov v dimenzii, všetky funkcie, ktoré sa odkazujú na
indexové hodnoty prvkov, vrátia nové a možno aj neočakávané hodnoty.

Procedúra
1. Usporiadajte prvky tak, ako sa majú zobrazova v dimenzii.
Poradie prvkov môžete zmeni pomocou volieb zoradenia a funkcií presúvania pomocou
myši Editora dimenzií.
2. Kliknite na tlačidlo Nastavi poradie v dimenzii.
3. Kliknite na možnos Dimenzia, Uloži.
v Ak je vlastnos zoradenia dimenzie nastavená na hodnotu Automaticky, systém TM1
zobrazí výzvu na zmenu hodnoty vlastnosti zoradenia na hodnotu Manuálne.
v Ak je vlastnos zoradenia dimenzie nastavená na hodnotu Manuálne, systém TM1
vloží prvky, ktoré ste pridali do dimenzie, na miesto, kam ste ich manuálne umiestnili v
Editore dimenzií.
4. Kliknutím na tlačidlo Áno uložíte nové poradie v dimenzii a nastavíte vlastnos zoradenia
na hodnotu Manuálne.
Poradie prvkov môžete nastavi aj vtedy, ke sa v Editore dimenzií zobrazuje iba
podmnožina všetkých prvkov dimenzie. Napríklad, ak máte vekú dimenziu, môžete
chcie upravi a nastavi poradie iba pre niektoré prvky. Nezabúdajte však, že zmena
poradia prvkov má vplyv na celú dimenziu, hoci sa v Editore dimenzií zobrazuje iba
podmnožina prvkov.
Nasledujúci príklad ilustruje vplyv zmeny poradia prvkov v podmnožine prvkov v Editore
podmnožín na celú dimenziu.
Pre zjednodušenie táto vzorová dimenzia obsahuje desa prvkov s názvami
pozostávajúcimi z jedného písmena, ale koncept ilustrovaný v tomto príklade sa vzahuje
aj na väčšie a komplexnejšie dimenzie.
v a
v b
v c
v d
v e
v f
v g
v h
v i
5. Teraz ke vyberiete prvky c, d a g a kliknete na Upravi, Zachova, Editor dimenzií
bude obsahova iba vybratú podmnožinu prvkov.
6. Teraz sa môžete rozhodnú zmeni poradie týchto troch prvkov. Chcete, aby prvok d bol
prvým prvkom a prvok c bol posledným prvkom.
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7. Teraz ke sú prvky v požadovanom poradí, kliknite na tlačidlo Nastavi poradie v
.
dimenzii
Týmto sa nastaví poradie prvkov v celej dimenzii. Celá dimenzia sa v Editore dimenzií
zobrazí nasledovne:
v i
v a
v b
v d
v g
v c
v e
v f
v h
v i
Napríklad, ke nastavíte poradie prvkov pre podmnožinu, nové poradie bude ma vplyv
na celú dimenziu a to nasledovne:
v Prvky, ktoré boli aktívne pri nastavení poradia prvkov, budú označené zatienenou
ikonou.
v Prvý prvok v podmnožine si zachová pozíciu v dimenzii vzhadom na svojho
najbližšieho predchodcu.
v V tomto príklade bol prvok d prvým prvkom v podmnožine, ke sa určilo poradie
prvkov.
v Prvok b je najbližším predchodcom prvku d v dimenzii mimo prvkov v podmnožine,
takže prvok d bude teraz v štruktúre dimenzie nasledova po prvku b.
v Ďalšie prvky podmnožiny si zachovajú pozíciu v štruktúre dimenzie vzhadom na prvý
prvok podmnožiny.
Nastavenie poradia prvkov dimenzie v nástroji Server Explorer:
Poradie prvkov dimenzie môžete urči aj v nástroji Server Explorer bez potreby otvori
Editor dimenzií. Môžete tiež vybra vlastnos zoradenia pre dimenziu z týchto troch
možností automatického zoradenia:
v Názov
v Úroveň
v Hierarchia
Po nastavení vlastnosti zoradenia TM1 vloží prvky, ktoré ste pridali, do dimenzie poda ich
pozície v rámci poradia zoradenia. Napríklad, ak ste nastavili automatické zoradenie poda
názvu, TM1 vloží nové prvky do dimenzie v abecednom poradí.
Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na dimenziu v nástroji Server Explorer.
2. Vyberte možnos Nastavi poradie prvkov.
Zobrazí sa dialógové okno Usporiadanie prvkov dimenzie.
3. Vyberte typ zoradenia.
Typ zoradenia

Popis

Automaticky

Povolí možnosti automatického zoradenia poda názvu, úrovne a
hierarchie.
Kapitola 2. Vytváranie kociek a dimenzií
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Typ zoradenia

Popis

Manuálne

Usporiada prvky tak, ako sú v súčasnosti definované v štruktúre
dimenzie a nastaví vlastnos zoradenia dimenzie na hodnotu Manuálne.

4. Ak ste vybrali typ zoradenia Manuálne, prejdite na krok 7.
5. Vyberte hodnotu pre možnos Automaticky zoradi poda.
Zoradi poda

Popis

Názov

Utriedi prvky poda abecedy.

Úroveň

Utriedi prvky poda hierarchickej úrovne.

Hierarchia

Utriedi prvky poda hierarchie dimenzie.

6. Ak sa uplatňuje táto možnos, vyberte hodnotu pre možnos Smer zoradenia.
7. Kliknite na tlačidlo OK.
Výsledky
Nastavili ste poradie prvkov dimenzie. Ke otvoríte dimenziu, prvky sa zobrazia v poradí
určenom možnosou Zoradi poda, ktorú ste vybrali v kroku 5.

Správa zobrazenia prvkov v Editore dimenzií
Editor dimenzií má niekoko funkcií, pomocou ktorých môžete spravova spôsob
zobrazovanie prvkov. Napríklad, ke pracujete s vekými dimenziami, môže by užitočné
zobrazi len prvky určitej hierarchickej úrovne alebo zobrazi prvky v abecednom poradí.
Ke zmeníte zobrazenie prvkov v Editore dimenzií, nezmeníte tým štruktúru dimenzie,
zmeníte len spôsob, ako systém TM1 znázorňuje prvky v okne.
Ďalšie časti popisujú, ako môžete spravova zobrazovanie prvkov v Editore dimenzií.

Uchovávanie prvkov
Poda nasledujúcich pokynov môžete zobrazi vybraté prvky v Editore dimenzií.

Procedúra
1. Vyberte prvky, ktoré sa majú zobrazi.
v Ak chcete vybra jeden prvok, kliknite na tento prvok.
v Ak chcete vybra viacero po sebe nasledujúcich prvkov, kliknite na prvý prvok, stlačte
kláves SHIFT a potom kliknite na posledný prvok.
v Ak chcete vybra viacero prvkov, ktoré nenasledujú po sebe, stlačte kláves CRTL a
kliknite na jednotlivé názvy.
2. Kliknite na Upravi, Zachova alebo na tlačidlo Zachova
V Editore dimenzií sa zobrazia iba vybraté prvky.

.

Skrývanie prvkov
Poda nasledujúcich pokynov môžete skry vybraté prvky v Editore dimenzií.

Procedúra
1. Vyberte prvky, ktoré chcete skry.
v Ak chcete vybra jeden prvok, kliknite na tento prvok.
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v Ak chcete vybra viacero po sebe nasledujúcich prvkov, kliknite na prvý prvok, stlačte
kláves SHIFT a potom kliknite na posledný prvok.
v Ak chcete vybra viacero prvkov, ktoré nenasledujú po sebe, stlačte kláves CRTL a
kliknite na jednotlivé názvy.
.
2. Kliknite na možnos Upravi, Skry alebo kliknite na tlačidlo Skry
Vybraté prvky sa skryjú v Editore dimenzií. Všetky alšie prvky zostanú viditené.

Zoradenie prvkov poda abecedy
Prvky v Editore dimenzií môžete usporiada vo vzostupnom alebo zostupnom poradí poda
abecedy.
Poradie zoradenia

Popis

Vzostupne poda abecedy

Kliknite na položku Upravi, Zoradi poda, Vzostupne alebo kliknite
na tlačidlo Zoradi vzostupne

Zostupne poda abecedy

Kliknite na položku Upravi, Zoradi poda, Zostupne alebo kliknite
na tlačidlo Zoradi zostupne

Zoradenie prvkov poda hodnoty indexu
Prvky v Editore dimenzií môžete usporiada vo vzostupnom alebo zostupnom poradí poda
hodnoty indexu.
Poradie zoradenia

Popis

Vzostupná hodnota indexu

Kliknite na položku Upravi, Zoradi poda,Index vzostupne alebo
kliknite na ikonu Zoradi poda indexu, vzostupne

Zostupná hodnota indexu

Kliknite na položku Upravi, Zoradi poda, Index zostupne alebo
kliknite na ikonu Zoradi poda indexu, zostupne

Zoradenie prvkov poda hierarchie
Môžete tiež zoradi prvky tak, ako sa majú zobrazi v hierarchii dimenzií.
Typ zoradenia

Popis

Ako sa objavia v hierarchii
dimenzií

Kliknite na položku Upravi, Zoradi poda,Hierarchia alebo
kliknite na tlačidlo Zoradenie hierarchie

Zobrazenie prvkov poda aliasu
Ak ste definovali atribút aliasu pre dimenziu, v Editore dimenzií môžete zobrazi prvky
poda ich aliasu.
Dimenzie v adresári TM1 Sample Data majú aliasy definované vo francúzskom a nemeckom
jazyku, takže všetky názvy prvkov môžete zobrazi aj v niektorom z týchto jazykov.

Procedúra
1. Otvorte dimenziu Month v Editore dimenzií.
2. Kliknutím na Zobrazi, Lišty nástrojov, Alias zobrazte lištu nástrojov Alias.
Lišta nástrojov Alias obsahuje dva objekty: prepínač Použi aliasy, ktorý umožňuje
povoli zobrazenie aliasov, a zoznam Výber aliasu, v ktorom môžete vybra alias.
Kapitola 2. Vytváranie kociek a dimenzií
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3. Vyberte možnos Monat (nemecký výraz pre 'Month') v zozname Výber aliasu.
4. Kliknite na tlačidlo Použi aliasy.

Výsledky
Systém TM1 predvolene nezobrazuje aliasy. V Editore dimenzií sa teraz všetky elementy
budú zobrazova poda nemeckých aliasov.

Vytváranie dimenzií pomocou hárkov dimenzií
Hárok dimenzií je modifikovaný hárok programu Microsoft Excel, v ktorom uvádzate prvky a
hierarchické vzahy pre jednu dimenziu. Systém TM1 ukladá údaje hárka do dvoch súborov:
hárok dimenzií (názov_dimenzie.xdi) a skompilovaný súbor (názov_dimenzie.dim).
v Ke vytvoríte dimenziu pomocou okna Editora dimenzií alebo TurboIntegrator, systém
TM1 zapíše iba súbor názov_dimenzie.dim (skompilovaný súbor).
v Ke upravíte dimenziu s použitím Editora dimenzií, systém TM1 uloží vaše zmeny do
súboru .dim. Ak už existuje súbor .xdi pre dimenziu, systém TM1 zobrazí výzvu, aby ste
uložili zmeny do hárka dimenzie. Ak odmietnete aktualizova hárok dimenzií, štruktúra
dimenzií v súbore .dim sa bude líši od štruktúry v súbore .xdi.
v Aby sa zabezpečilo, že systém TM1 bude ma prístup k všetkým zmenám v dimenzii,
dimenzie vytvárajte a spravujte pomocou hárkov dimenzií alebo Editora dimenzií. Tieto
metódy nekombinujte. Mohlo by to vies k strate údajov.

Udržiavanie údajov synchronizovaných
Systém TM1 ukladá súbory hárka dimenzií do prvého adresára uvedeného v poli Adresár
údajov lokálneho servera v dialógovom okne Možnosti. V dôsledku toho môže systém TM1
uloži súbor hárka dimenzie (.xdi) do iného adresára ako súbor dimenzie (.dim).
Poznámka: Pri úpravách dimenzií pomocou pracovných hárkov bute vemi opatrní.
Exportuje niekoko spôsobov, ako môže dôjs k strate údajov, pokia nevykonáte primerané
opatrenia. Nasledujúce príklady ukazujú dva spôsoby, ako môžete strati údaje o dimenziách.
v V pondelok upravíte pracovný hárok dimenzií pre dimenziu Account1 a uložíte dimenziu.
V utorok iný administrátor pomocou Editora dimenzií vykoná zmeny na dimenzii. Zmeny,
ktoré vykoná sa nepropagujú do súboru pracovného hárku dimenzií. V stredu vykonáte
alšiu zmenu na dimenzii pomocou zastaraného hárku. Vyše zmeny prepíšu zmeny, ktoré
vykonal iný administrátor.
v Dvaja administrátori sa rozhodnú aktualizova dimenziu na tom istom serveri pomocou
dvoch rôznych hárkov dimenzií. Toto je vemi nebezpečné. TM1 môže vemi ahko
prepísa zmeny. Používajte jednu množinu hárkov dimenzií. Poda možností nepoužívajte
viac ako jeden súbor .xdi pre ubovonú dimenziu.
Aby nedochádzalo ku zmätkom a pravdepodobnej strate údajov, pri úpravách hárkov dimenzií
bute opatrní. Odporúčame použi jeden z nasledujúcich postupov.
v Na ukladanie hárkov dimenzií používa adresár údajov na vzdialenom serveri.
v Na ukladanie hárkov dimenzií používa špeciálny adresár.
Používanie adresára údajov vzdialeného servera:
Pri úprave hárkov dimenzií v adresári údajov na vzdialenom serveri postupujte poda
nasledujúcich pokynov.
Procedúra
1. V poli Adresár údajov lokálneho servera v dialógovom okne Možnosti uvete adresár
údajov používaný vzdialeným serverom IBM Cognos TM1.
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2.
3.
4.
5.

Zrušte označenie možnosti Pripoji sa k lokálnemu serveru pri spustení.
Uistite sa, že sú všetky lokálne servery vypnuté.
Prihláste sa na vzdialený server TM1.
Vykonajte všetky požadované zmeny v dimenziách používajúcich súbory hárkov v
adresári údajov.
6. Kliknite na položku TM1 > Hárky dimenzií > Uloži v programe Excel.
Systém TM1 zapíše súbor .dim aj súbor .xdi do adresára údajov na vzdialenom serveri.
Používanie adresára hárkov:
Pomocou špeciálneho adresára hárkov môžete prísne obmedzi prístup k hárkom dimenzií.
Toto môže by obzvláš užitočné pri inštaláciách s vysokými nárokmi na bezpečnos. Adresár
hárkov môžete nastavi poda nasledujúcich pokynov.
Procedúra
1. Vytvorte adresár hárkov niekde vo svojom súborovom systéme.
2. Presuňte všetky súbory hárkov (súbory .xdi dimenzií a súbory .xru pravidiel) do tohto
adresára hárkov.
3. Ako hodnotu pre možnos Adresár údajov lokálneho servera v dialógovom okne
Možnosti uvete tento adresár hárkov.
4. Pripojte sa k vzdialenému serveru obsahujúcemu dimenziu, ktorú chcete aktualizova, a
akýmkovek alším serverom.
5. Vykonajte všetky požadované zmeny v dimenziách používajúcich súbory hárkov v
adresári hárkov.
6. Kliknite na položku TM1 > Hárky dimenzií > Uloži v programe Excel.
Zobrazí sa dialógové okno Výber názvu servera.
7. Vyberte server, na ktorý chcete uloži skompilovanú dimenziu.
8. Kliknite na tlačidlo OK.

Vytváranie hárkov dimenzií
Poda nasledujúcich pokynov môžete vytvori dimenziu s použitím hárkov dimenzií.

Procedúra
1. Kliknite na položku TM1 > Hárky dimenzií > Nové v programe Excel.
Zobrazí sa dialógové okno Vytvori dimenziu.
2. V hornom poli uvete názov pre dimenziu v nasledujúcom formáte:
v Ak chcete vytvori dimenziu na lokálnom serveri, napíšte názov dimenzie. Napríklad:
Produkt.
v Ak chcete vytvori dimenziu na vzdialenom serveri, napíšte názov servera, dvojbodku
a potom názov dimenzie. Ak, napríklad, uvediete obchod:Produkt, ma serveri obchod
sa vytvorí dimenzia Produkt.
Poznámka: Musíte by správca systému TM1, aby ste mohli vytvori dimenziu na
vzdialenom serveri.
3. Kliknite na tlačidlo OK.
V programe Excel sa otvorí prázdny hárok dimenzie.

Kapitola 2. Vytváranie kociek a dimenzií

25

Vyplňovanie pracovných hárkov dimenzií
Nasledujúci pracovný hárok definuje štruktúru pre dimenziu Mesiac.

Nasledujúce časti popisujú, ako definova jednoduché a konsolidované prvky v pracovnom
hárku dimenzie.
Definovanie jednoduchých prvkov:
Vypĺňanie hárka dimenzií začnite definovaním jednoduchých prvkov dimenzie (prvky
najnižšej úrovne) počnúc prvým riadkom.
Procedúra
1. V stĺpci A určte typ prvku.
v V príklade číselného prvku uvete N.
v V prípade reazcového prvku uvete S.
V príklade sú všetky prvky číselné.
2. V stĺpci B uvete názov prvku.
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Definovanie konsolidovaných prvkov:
Po definovaní jednoduchých prvkov v dimenzii môžete definova konsolidované prvky.
Procedúra
1. Do stĺpca A v prázdnom riadku pod posledným jednoduchým prvkom napíšte C.
2. Do stĺpca B napíšte názov konsolidovaného prvku.
3. Do stĺpca B v nasledujúcich riadkoch napíšte názvy potomkov konsolidovaných prvkov.
Napríklad, nasledujúci výňatok z hárka dimenzie znázorňuje konsolidovaný prvok 1
Quarter, ktorý je definovaný ako konsolidácia potomkov Jan, Feb a Mar.

Váha prvkov v konsolidáciách:
Váhu prvkov v konsolidácii môžete urči v stĺpci C. Napríklad, pri výpočte hodnoty pre
Hrubý zisk sa hodnota Výdavky odčíta od hodnoty Príjmy. Tento výpočet môžete vyjadri
priradením váhy -1 k prvku Výdavky v konsolidácii. Nasledujúci hárok ilustruje váhy v
dimenzii Account1.
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Ukladanie hárkov dimenzií
Ak chcete uloži hárok dimenzií a skompilova dimenziu, kliknite na položku TM1 > Hárky
dimenzií, Uloži v programe Excel. Systém TM1 aktualizuje súbor hárku dimenzií
(názov_dimenzie.xdi) a vytvorí skompilovaný súbor dimenzie (názov_dimenzie.dim).
Poznámka: Nepoužívajte funkciu Súbor, Uloži programu Excel. Uložil by sa len súbor
.xdi. Systém TM1 by neskompiloval dimenziu a neuložil súbor .dim.

Používanie pomenovaných hierarchických úrovní v dimenziách
TM1
K hierarchickým úrovniam dimenzií TM1 môžete prostredníctvom riadiacej kocky
}HierarchyProperties priradi volitené názvy. Pomenované úrovne, ktoré vytvoríte, sa
potom môžu použi pri externom prístupe k údajom systému TM1 prostredníctvom aplikácie
IBM Cognos Report Studio, príkazov MDX alebo iných nástrojov MDX OLAP. Môžete tiež
urči predvoleného člena pre dimenziu.
Napríklad, miesto použitia všeobecných názvov hierarchických úrovní level000, level001,
level002 môžete priradi názvy popisujúce tieto úrovne v dimenzii Customers, ako je uvedené
v nasledujúcej tabuke.
Úrovne dimenzií TM1

Vzorové pomenované úrovne v dimenzii

level000

Všetky

level001

Štát

level002

Mesto

level003

Jednotlivec

Konfigurácia pomenovaných úrovní
Pomocou riadiacej kocky }HierarchyProperties môžete nakonfigurova pomenované úrovne.
Bližšie informácie o riadiacej kocke }HierarchyProperties nájdete v časti „Riadiace kocky“ v
publikácii Operácie systému TM1.

Procedúra
1. V aplikácii TM1 Architect kliknite na položku ponuky Zobrazenie a vyberte položku
Zobrazi riadiace objekty.
2. V navigačnom paneli kliknutím rozviňte uzol Kocky.
3. Dvakrát kliknite na riadiacu kocku }HierarchyProperties.
Otvorí sa riadiaca kocka }HierarchyProperties.
4. Kliknite na zoznam dimenzií nadpisu a vyberte dimenziu, ku ktorej chcete priradi
pomenované úrovne.
5. V bunke defaultMember zadajte názov existujúceho prvku, čím ho nastavíte ako
predvoleného člena pre túto dimenziu.
Poda názvu prvku, ktorý tu zadáte, sa môže vyfiltrova dimenzia, ke sa získavajú údaje
TM1 z externej aplikácie, ako napríklad IBM Cognos Report Studio.
Zadajte názov najvyššieho prvku v hierarchii dimenzií, aby sa predvolene získali všetky
prvky dimenzie.
Napríklad, ako predvoleného člena dimenzie Region nastavte prvok World.
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6. V bunkách level000 až level020 zadajte volitené názvy pre všetky hierarchické úrovne,
ktoré existujú v dimenzii.
Poznámka: Maximálna dĺžka pomenovaných úrovní je obmedzená na 255
jednobajtových znakov. Podrobné informácie nájdete v téme “Obmedzenie dĺžky
reazcov v pomenovaných úrovniach”.
7. Po nakonfigurovaní pomenovaných úrovní musíte niektorým z nasledujúcich spôsobov
uplatni zmeny:
v Reštartujte server IBM Cognos TM1 alebo
v Spustite funkciu RefreshMdxHierarchy v procese TurboIntegrator. Podrobné
informácie nájdete v téme “Používanie funkcie RefreshMdxHierarchy súčasti
TurboIntegrator s pomenovanými úrovňami”.

Výsledky
Poznámka: Funkcia pomenovaných úrovní nezisuje automaticky zmeny v názvoch prvkov
a štruktúre dimenzií. Ak sa dimenzia zmení, musíte najskôr manuálne aktualizova priradené
pomenované úrovne v riadiacej kocke }HierarchyProperties a potom bu reštartova server
TM1, alebo spusti funkciu RefreshMdxHierarchy súčasti TurboIntegrator na aktualizáciu
hierarchií MDX na serveri TM1.

Obmedzenie dĺžky reazcov v pomenovaných úrovniach
Maximálna dĺžka pomenovaných úrovní je obmedzená na 255 jednobajtových znakov. Hoci
riadiaca kocka }HierarchyProperties podporuje dlhé reazce, príkazy MDX môžu vráti
chybu, ke sú pomenované úrovne dlhšie ako 255 znakov.
Ke zadáte pomenovanú úroveň s dĺžkou väčšou ako 255 jednobajtových znakov, TM1
zobrazí chybu pri spustení servera:
4648 ERROR 2008-06-27 13:50:04,532 TM1.Hierarchy Názov užívateom definovanej
úrovne sa zmenil z ...

Používanie funkcie RefreshMdxHierarchy súčasti TurboIntegrator
s pomenovanými úrovňami
Po nakonfigurovaní alebo úprave pomenovaných úrovní v riadiacej kocke
}HierarchyProperties môžete pomocou funkcie RefreshMdxHierarchy aktualizova
hierarchie MDX na serveri TM1 bez potreby reštartova server.

Procedúra
1. Vytvorte nový proces TI.
2. Na karte Prológ uvete funkciu RefreshMdxHierarchy v nasledujúcom formáte:
RefreshMdxHierarchy(dimensionName)

kde volitený parameter dimensionName určuje bu konkrétnu dimenziu, ktorá sa má
aktualizova, alebo môže zosta prázdny (v tomto prípade sa aktualizujú všetky
dimenzie).
Napríklad, ak sa majú aktualizova všetky dimenzie:
RefreshMdxHierarchy(’’);

Aktualizácia iba dimenzie customers:
RefreshMdxHierarchy(’customers’);

3. Spustite proces TI.

Kapitola 2. Vytváranie kociek a dimenzií
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Použitie viacerých hierarchií
Dimenzie IBM Cognos TM1 môžu zahŕňa jednu alebo viaceré hierarchie. Táto čas popisuje
charakteristiky dimenzií s viacerými hierarchiami v porovnaní s dimenziami s jednou
hierarchiou a dostupné funkcie na spravovanie a využívanie viacerých hierarchií. V súčasnosti
môžete implementova viacero hierarchií pomocou doplnku TurboIntegrator alebo aplikácie
Planning Analytics Workspace, nie však pomocou nástrojov Dimension Editor a Dimension
Worksheets.
Poznámka: Viaceré hierarchie nie sú štandardne povolené. Skôr ako budete môc pracova s
viacerými hierarchiami a používa súvisiace funkcie TurboIntegrator (TI) a funkcie pravidiel,
správca musí nakonfigurova nastavenie EnableNewHierarchyCreation v súbore
tm1s.cfg.
Modelovanie s použitím dimenzií, v ktorom všetky dimenzie zahŕňajú jednu hierarchiu, má
obvykle za následok väčší počet dimenzií v kocke. V niektorých prípadoch sa môžu
vyskytnú “opakované skupiny”. Napríklad, dimenzia ProductCategory zahŕňa Product1 v
jeho kategórii Commercial a Product2 v jeho kategórii Retail. Ke je hodnota adresovaná
prostredníctvom produktu Product1, súradnica ProductCategory je vždy Commercial. Ak je
produktová kategória pravdivý atribút, potom tieto “opakované skupiny” nie sú potrebné,
pretože produkt nikdy nebude existova v kategórii Commercial aj v kategórii Retail.
Eventuálne sa môže multihierarchický prístup použi tam, kde dimenzia Product zahŕňa
hierarchiu ByCategory, vrátane iných hierarchií ako je ByPriceRange alebo ByRegion. Táto
metóda znižuje počet dimenzií v kocke. Dodatočná komplexnos prichádza s potrebou
špecifikova hierarchiu, do ktorej patrí prvok, či v dotazovaní alebo v TI alebo v pravidlách
kocky.
Viaceré hierarchie tiež poskytujú väčšiu flexibilitu pri zadávaní dotazu. Pri modeli s jednou
hierarchiou vyžaduje dotazovanie voči kocke s 10 dimenziami, aby všetky dotazy mali presne
10 hierarchií. S viacerými hierarchiami môžu ma dotazy 10 alebo viac hierarchií, ak je to
potrebné. Ke dotaz zahŕňa viac než jednu hierarchiu, dochádza k efektu prieniku. Napríklad,
SELECT { [Products].[ByPriceRange].[PriceRange1] } ON ROWS, { [Measures].[Target] } ON
COLUMNS FROM [Cube]

uvádza celkovú hodnotu Target pre produkty z dimenzie PriceRange1. Celkový súčet môžeme
zjemni zahrnutím alšej hierarchie v dotaze. Napríklad,
SELECT { [Products].[ByPriceRange].[PriceRange1] } ON ROWS, { [Measures].[Target] } ON
COLUMNS FROM [Cube] WHERE ( [Products].[ByCategory].[Retail] )

zníži celkový súčet zahrnutím len produktov PriceRange1, ktoré sa objavia v kategórii Retail.
Funkcie TurboIntegrator a pravidiel kocky boli pridané, aby umožnili explicitnú špecifikáciu
hierarchie. Pre jednu hierarchiu a viaceré hierarchie sú dostupné osobitné funkcie. Ak vaše
kocky obsahujú len dimenzie s jednou hierarchiou, môžete použi obidva varianty. Napríklad,
nasledujúce dva príkazy sú identické.
DimensionElementInsert(’dimension’, ’’, ’element’, ’c’);
HierarchyDimensionElementInsert(’dimension’, ’dimension’, ’element’, ’c’);

Pre dimenzie s jednou hierarchiou platí, že hierarchia zdiea rovnaký názov ako dimenzia.
Druhý parameter funkcie HierarchyDimensionElementInsert je názov hierarchie. Pre
dimenziu s jednou hierarchiou môžete použi ubovoný z vyššie uvedených príkazov. Avšak,
ak máte dimenziu s druhou hierarchiou (napríklad hierarchy2), musíte použi
multihierarchickú funkciu a špecifikova konkrétny názov hierarchie. Napríklad,
HierarchyDimensionElementInsert(’dimension’, ’hierarchy2, ’element’, ’c’);
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Podrobné informácie o podporovaných funkciách TI a funkciách pravidiel kociek nájdete v
publikácii Referenčná príručka k systému TM1.

Vytváranie kociek
Môžete vždy vytvára kocky na vašom lokálnom serveri. Aby ste mohli vytvára kocky na
vzdialených serveroch, musíte by správca systému TM1.
Sú dva spôsoby, ako vytvori kocku:
v Prázdna kocka - vyberte zo zoznamu existujúcich kociek v okne Vytvorenie kocky a
vytvorí sa nová kocka bez údajov.
v Externé zdroje údajov - pomocou nástroja TurboIntegrator identifikujte a namapujte
dimenzie a údaje z externých zdrojov údajov do novej alebo existujúcej kocky.
Táto čas dokumentuje vytváranie kociek v okne Vytvorenie kocky. Informácie o vytváraní
kociek v súčasti TurboIntegrator nájdete v publikácii TM1 TurboIntegrator.

Určovanie poradia dimenzií v kocke
Dimenzie v kocke majú poradie, ktoré zvolíte pri vytváraní kocky. Poradie, ktoré zvolíte,
môže ovplyvni výkon systému, takže by ste mali poradie dimenzií dobre zváži pred
vytvorením kocky.
Ak prvý krok k určovaniu poradia dimenzií rozdete dimenzie do dvoch skupín: rozptýlené a
husté dimenzie. Hustá dimenzia má vysoké percento hodnôt pre svoje prvky. Hustotu môžete
odhadnú zodpovedaním tejto otázky: Ak jeden prvok v dimenzii má hodnotu a počet prvkov
v ostatných dimenziách zostáva rovnaký, aká je pravdepodobnos, že ostatné prvky v tejto
dimenzii majú hodnoty?
Napríklad, ak máte rozpočet v januári pre daný účet a región, pravdepodobne tiež máte
hodnotu pre zostávajúce mesiace. Pred je dimenzia Mesiac pravdepodobne hustá. Podobne, ak
máte rozpočtovú hodnotu pre daný mesiac, účet a región, pravdepodobne tiež máte skutočnú
hodnotu, takže ActVsBud je hustá dimenzia.
Avšak v kocke celosvetových predajov pravdepodobne nepredávate každý produkt v každom
regióne. Preto by ste mali Produkt a Región považova za rozptýlené dimenzie.
Všeobecne odporúčame urči poradie dimenzií nasledovne: od najmenšej rozptýlenej po
najväčšiu rozptýlenú, potom od najmenšej hustej po najväčšiu hustú. Je však potrebná určitá
flexibilita. Napríklad, je pravdepodobne lepšie umiestni vemi malú hustú dimenziu,
napríklad ActVsBud, ktorá má len dva alebo tri prvky, pred vemi vekú ale rozptýlenú
dimenziu, napríklad Produkt, ktorá môže ma tisíce prvkov.

Vytvorenie kocky
Poda nasledujúcich pokynov môžete vytvori kocku.

Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. V paneli Strom vyberte možnos Kocky pod serverom, na ktorom chcete vytvori
kocku.
3. Kliknite na možnos Kocky, Vytvori novú kocku.
Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie kocky. V poli Dostupné dimenzie nájdete
zoznam dimenzií, ktoré sú uložené na serveri.
4. V poli Názov kocky uvete názov kocky.
Kapitola 2. Vytváranie kociek a dimenzií
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Poznámka: Ak neuvediete názov, systém TM1 priradí k novej kocke názov Bez názvu.
5. V poli Dostupné dimenzie dvakrát kliknite na názov dimenzie, ktorá sa má použi ako
prvá dimenzia v novej kocke.
Názov dimenzie sa tým presunie do poa Dimenzie v novej kocke.
Vybraté názvy môžete z poa Dostupné dimenzie presunú do poa Dimenzie v novej
. Ak chcete vybra viacero po sebe nasledujúcich
kocke aj kliknutím na tlačidlo
názvov, stlačte avé tlačidlo myši a potiahnite ukazovate cez príslušné názvy. Ak chcete
vybra viacero názvov, ktoré nenasledujú po sebe, stlačte kláves CRTL a kliknite na
jednotlivé názvy.
6. Zopakujte proces výberu pre všetky dimenzie, ktoré chcete prida do novej kocky.
Musíte vybra aspoň dve dimenzie. Maximálny počet dimenzií je 256.
a šípkou nadol
môžete prípadne zmeni
7. Pomocou tlačidiel so šípkou nahor
poradie dimenzií. Ak chcete odstráni dimenziu zo zoznamu, dvakrát kliknite na názov
dimenzie.
8. Ak chcete urči vlastnosti kocky, kliknite na tlačidlo Vlastnosti. Ak nechcete priradi
vlastnosti kocky, prejdite na krok 13.
Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti kocky.
V tomto okne môžete nastavi rozmerovú a časovú dimenziu pre kocku a urči, či sa má
kocka načíta automaticky alebo manuálne.
Poznámka: Klienti OLE DB for OLAP môžu umožňova odkazovanie sa na rozmerové
a časové dimenzie. Systém TM1 sa neodkazuje na rozmerové a časové dimenzie, no
umožňuje nastavi vlastnosti pre iných klientov OLAP, ktorí môžu pristupova ku
kocke.
9. Ak chcete nastavi rozmerovú dimenziu, vyberte príslušnú dimenziu v zozname
Rozmerová dimenzia.
10. Ak chcete nastavi časovú dimenziu, vyberte príslušnú dimenziu v zozname Časová
dimenzia.
11. Určte, ako sa má načíta kocka:
v Ak sa má kocka načíta do pamäte servera iba vtedy, ke klient vyžiada údaje z
kocky, označte pole Načíta na požiadanie.
v Ak sa má kocka automaticky načíta do pamäte pri spustení servera, zrušte označenie
poa Načíta na požiadanie.
12. Kliknutím na tlačidlo OK môžete uloži vlastnosti a vráti sa do dialógového okna
Vytvorenie kocky.
13. Kliknutím na tlačidlo Vytvori kocku vytvorte kocku.
Otvorí sa okno Server Explorer. Nová kocka bude v abecednom poradí uvedená v
zozname Kocky v paneli Strom.

Optimalizácia poradia dimenzií v kocke
Ak nemáte dokonalý prehad o svojich obchodných údajoch, môže sa sta, že poradie
dimenzií, ktoré určíte počas vytvárania kocky, nebude optimálne z hadiska výkonnosti.
Podobne je možné, že sa distribúcia údajov v kocke po čase zmení, v dôsledku čoho nebude
poradie dimenzií určené počas vytvárania kocky ideálne. S cieom pomôc pri riešení týchto
problémov systém TM1 poskytuje funkciu, ktorá vám umožní optimalizova poradie dimenzií
v kocke, v dôsledku čoho sa znížia nároky na pamä a zvýši výkon.
Pri optimalizácii poradia dimenzií v kocke systém TM1 v skutočnosti nezmení poradie
dimenzií v štruktúre kocky. Systém TM1 však zmení spôsob, akým sú dimenzie interne
usporiadané na serveri, ale keže štruktúra kocky zostane nezmenená, všetky pravidlá,
funkcie a aplikácie, ktoré sa odkazujú na kocku, zostanú platné.
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Po zmene poradia dimenzií môžete okamžite zobrazi správu s podrobnými informáciami o
dopade vašich zmien na pamäové nároky kocky.
Z nasledujúcich dôvodov by ste poradie dimenzií v kocke mali optimalizova iba vo
vývojovom prostredí v snahe nájs optimálnu konfiguráciu kocky:
v Pri zmene poradia dimenzií v kocke sa kladú výrazné nároky na pamä servera IBM
Cognos TM1. Počas procesu zmeny poradia sa dočasná pamä RAM na serveri TM1 zvýši
pre kocku, v ktorej sa mení poradie, na dvojnásobok. Napríklad, pre kocku s vekosou 50
MB sa vyžaduje 100 MB pamäte RAM pri zmene poradia.
v Pri zmene poradia sa na server umiestni zámok pre čítanie blokujúce všetky užívateské
požiadavky počas zmeny poradia.
Poznámka: Aby ste mohli optimalizova poradie dimenzií v kockách, musíte by členom
skupiny ADMIN. Možnos optimalizácie je dostupná iba pre vzdialené servery - poradie
dimenzií nemôžete optimalizova v kockách na lokálnom serveri. Taktiež by ste pri
optimalizácii poradia kociek v kocke nemali presunú reazcové dimenzie z poslednej
pozície, ani by ste nemali presúva reazcové dimenzie na poslednú pozíciu.

Procedúra
1. V stromovom paneli v nástroji Server Explorer vyberte kocku, ktorú chcete
optimalizova.
2. Kliknite na možnos Kocka, Zmeni poradie dimenzií.
Zobrazí sa dialógové okno Optimalizátor kociek.
3. Vyberte dimenziu v zozname Nové poradie dimenzií.
4. Kliknutím na tlačidlo so šípkou nahor
kocke.

alebo nadol

zmeňte pozíciu dimenzie v

5. Kliknite na tlačidlo Testova.
Všimnite si hodnotu veda označenia Percentuálna zmena. Ak je táto hodnota záporná,
nové poradie dimenzií má menšie nároky na pamä a je teda efektívnejšie.
6. Opakujte kroky 3 až 5, kým nenájdete najefektívnejšie poradie dimenzií.
7. Kliknite na tlačidlo OK.

Úprava vlastností kocky
Systém TM1 vám umožňuje nastavi vlastnosti kocky určujúce ukazovatele a časové
dimenzie používané aplikáciami OLE DB for OLAP a ktoré určujú, či sa má kocka načíta
automaticky alebo na požiadanie. Zvyčajne nastavujete tieto vlastnosti kocky pri vytváraní
kocky, alebo vlastnosti kocky môžete upravova kedykovek.

Úprava ukazovateov a časovej dimenzie
Klientske aplikácie OLE DB for OLAP obsahujú ustanovenia pre ukazovatele a časové
dimenzie. Hoci klienti systému TM1 neobsahujú takéto ustanovenia, v systéme TM1 môžete
stanovi ukazovatele a časové dimenzie pre kocky, ku ktorým chcete pristupova
prostredníctvom klientov OLE DB for OLAP.

Procedúra
1. Vyberte kocku v paneli Strom v nástroji Server Explorer.
2. Kliknite na Kocka, Vlastnosti.
Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti kocky.
3. V zozname Dimenzia ukazovateov vyberte dimenziu ukazovateov.
4. V zozname Časová dimenzia vyberte časovú dimenziu.
5. Kliknite na tlačidlo OK.
Kapitola 2. Vytváranie kociek a dimenzií
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Úprava vlastnosti manuálneho načítania
Systém TM1 pri spustení servera predvolene načíta všetky kocky do pamäte. Hoci je vaka
tomu možné rýchlo pristupova k údajom na serveri TM1, zároveň to môže klás vysoké
nároky na prostriedky servera. Ak server obsahuje zriedka používané kocky, nastavením
týchto kociek tak, aby sa načítavali len vtedy, ke sa klient pokúsi získa prístup k údajom
kocky, môžete ušetri prostriedky.

Procedúra
1. Vyberte kocku v paneli Strom v nástroji Server Explorer.
2. Kliknite na Kocka, Vlastnosti.
Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti kocky.
3. Určte, ako sa má načíta kocka:
v Ak sa má kocka načíta manuálne, označte možnos Načíta manuálne.
v Ak sa má kocka automaticky načíta pri spustení servera, zrušte označenie možnosti
Načíta manuálne.
4. Kliknite na tlačidlo OK.

Vytváranie výberových zoznamov
Výberový zoznam je zoznam platných hodnôt pre špecifický prvok alebo bunku kocky. Ke
správca definuje výberový zoznam pre prvok alebo bunku, pri prehadávaní kocky v
ubovonom klientovi TM1 bude v určenej bunke k dispozícii rozbaovacia ponuka
obsahujúca definované hodnoty.
Hodnoty v bunkách obsahujúce výberový zoznam sú overené. Užívate musí vybra jednu z
preddefinovaných hodnôt pre bunku. Ak sa užívate pokúsi zada hodnotu, ktorá nie je platná
pre bunku, zobrazí sa chyba, ktorá oznámi, že do bunky možno zada len hodnoty z
výberového zoznamu.

Poznámky k používaniu výberových zoznamov
Pri používaní výberových zoznamov by ste mali by oboznámení s nasledujúcimi
požiadavkami a správaním.
v Úpravy buniek aplikované prostredníctvom operácií rozširovania údajov a procesov
nástroja TurboIntegrator nie sú overované. Úpravy aplikované jednou z týchto metód môžu
spôsobi hodnoty buniek, ktoré nie sú v súlade s platnými hodnotami výberového
zoznamu. Rozširovanie údajov možno aplikova na bunky obsahujúce výberové zoznamy
len prostredníctvom dialógových okien rozširovania údajov. Zástupcov rozširovania údajov
nie je možné používa v bunkách obsahujúcich výberové zoznamy.
v Pri definovaní výberového zoznamu, ktorá obsahuje číselné hodnoty, musíte použi
kultúrne invariantný štýl, ktorý ako oddeovač desatinných miest používa bodku (.).
Kultúrne invariantný štýl zodpovedá štýlu Angličtina.
v Pri používaní výberových zoznamov s programom Excel 2007 musíte ma nainštalovaný
balík Excel 2007 Service Pack 2, pokia chcete používa výberové zoznamy v spojení s
režimom automatických výpočtov. Ak používate program Excel 2007 bez balíka Service
Pack 2, mali by ste nastavi režim výpočtov programu Excel na manuálny. Pri použití
automatických výpočtov bez balíka Service Pack 2 môže dochádza k chybám na bunkách
obsahujúcich výberové zoznamy.
v V hodnotách výberového zoznamu, ktoré sa budú zobrazova v aplikácii TM1 Web alebo
TM1 Application Web Cube Viewer, nepoužívajte dvojité úvodzovky. V aplikácii TM1
Web alebo TM1 Application Web by hodnoty výberového zoznamu obsahujúce dvojité
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úvodzovky zabránili v zobrazeniu obsahu výberového zoznamu a spôsobi, že by
zobrazenie bolo nepoužitené. Dvojité úvodzovky vo výberových zoznamoch však fungujú
správne vo webových hárkoch TM1.
v Všetky výberové zoznamy v aplikáciách TM1 Web a TM1 Application Web automaticky
obsahujú prázdnu hodnotu, ktorú je možné vybra. Ak chcete použi prázdne hodnoty vo
výberových zoznamoch v aplikáciách TM1 Architect a Perspectives, musíte explicitne
definova prázdnu hodnotu v statickom výberovom zozname. Prázdne hodnoty sa nemôžu
použi vo výberových zoznamoch dimenzií alebo podmnožín v aplikáciách TM1 Architect
a Perspectives.
v Výberové zoznamy v aplikáciách TM1 Web a TM1 Application Web nepodporujú kód
HTML špeciálnych znakov. Ak chcete, aby sa vo výberových zoznamoch v aplikáciách
TM1 Web a TM1 Application Web zobrazovali špeciálne znaky, musíte uvies tento
špeciálny znak pri vytváraní výberového zoznamu. Napríklad, ak chcete, aby výberový
zoznam obsahoval znak “väčší ako”, pri vytváraní výberového zoznamu musíte uvies >,
nie kód HTML &gt;.

Typy výberových zoznamov
Môžete vytvára tri typy výberových zoznamov: statická, podmnožina, a dimenzia.

Statický výberový zoznam
Statický výberový zoznam pozostáva z čiarkami oddeleného zoznamu hodnôt používajúcim
syntax static:value1:value2:value3:value4.
Napríklad výsledkom static:red:orange:yellow:green bude výberový zoznam obsahujúci
hodnoty červená, oranžová, žltá a zelená.
Ak chcete ma na začiatku alebo v strede statického výberového zoznamu nulovú hodnotu, v
definícii výberového zoznamu použite dve po sebe idúce dvojbodky bez akýchkovek znakov
medzi nimi. Napríklad výsledkom static::value1:value2::value3:value4 bude výberový
zoznam s nulovou hodnotou pred value1. Podobne, výsledkom
static:value1:value2::value3:value4 bude výberový zoznam s nulovou hodnotou medzi
value2 a value3.
Ak chcete ma nulovú hodnotu na konci statického výberového zoznamu, v definícii
výberového zoznamu vložte na koniec dvojbodku bez akejkovek hodnoty. Napríklad,
výsledkom static:value1:value2::value3:value4: bude výberový zoznam s nulovou
hodnotou po value4.

Výberové zoznamy podmnožiny
Výberový zoznam podmnožiny obsahuje hodnoty zodpovedajúce všetkým prvkom
podmnožiny. Ak sa členovia podmnožiny zmenia, príslušne sa zmenia aj hodnoty dostupné v
tomto výberovom zozname.
Výberový zoznam podmnožiny sa definuje pomocou syntaxe
subset:dimension_name:subset_name.
Napríklad subset:Products:Winter vytvorí výberový zoznam obsahujúci všetky prvky z
podmnožiny Zina dimenzie Produkty.

Výberové zoznamy dimenzií
Výberový zoznam dimenzií obsahuje hodnoty zodpovedajúce všetkým prvkom dimenzie. Ak
sa členovia dimenzie zmenia, príslušne sa zmenia aj hodnoty dostupné v tomto výberovom
zozname.
Výberový zoznam dimenzií sa definuje pomocou syntaxe dimension:dimension_name.
Kapitola 2. Vytváranie kociek a dimenzií
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Napríklad dimension:Months vytvorí výberový zoznam obsahujúci všetky prvky z dimenzie
Mesiac.

Vytváranie výberových zoznamov s atribútmi prvkov
Najjednoduchším spôsobom vytvorenia výberového zoznamu je definovanie výberového
zoznamu s názvom textového atribútu pre dimenziu. Potom môžete urči členov výberového
zoznamu pre každý prvok v rámci dimenzie použitím ubovoného typu výberového zoznamu
uvedeného vyššie. Ke je pre prvok definovaný výberový zoznam, bunky kocky
identifikované týmto prvkom sa zobrazia ako rozbaovacie zoznamy obsahujúce hodnoty
výberového zoznamu.

Procedúra
1. V nástroji Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na dimenziu, pre ktorú chcete
definova výberový zoznam, a potom kliknite na možnos Upravi atribúty prvku.
2. V Editore atribútov kliknite na možnos Upravi, Prida nový atribút.
3. V dialógovom okne Nový atribút uvete Výberový zoznam ako názov atribútu.
4. Ako typ atribútu vyberte možnos Text.
5. Kliknite na tlačidlo OK.
Editor atribútov teraz obsahuje nový stĺpec s názvom Výberový zoznam.
6. Pre každý prvok, pre ktorý chcete vytvori výberový zoznam, zadajte platnú definíciu
výberového zoznamu v prieniku názvu prvku a stĺpca Výberový zoznam.
a. Ak chcete vytvori statický výberový zoznam, uvete zoznam hodnôt oddelených
čiarkou vo formáte: static:value1:value2:value3:value4.
b. Ak chcete vytvori výberový zoznam podmnožiny, uvete definíciu výberového
zoznamu vo formáte: subset:dimension_name:subset_name.
c. Ak chcete vytvori výberový zoznam dimenzie, uvete definíciu výberového
zoznamu vo formáte: dimension:dimension_name.
7. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte Editor atribútov a uložte definície výberových
zoznamov.

Vytváranie výberových zoznamov s riadiacimi kockami
Výberové zoznamy môžete vytvára aj s riadiacimi kockami. Tým získate lepšiu kontrolu nad
tým, ktoré bunky kocky môžu obsahova výberové zoznamy, a väčšiu flexibilitu pri
definovaní výberových zoznamov pre jednotlivé bunky. Môžete tiež vytvori pravidlá pre
riadiacu kocku výberového zoznamu, vaka čomu môžete definova výberové zoznamy pre
ubovonú čas kocky - počnúc jednou bunkou až po celú kocku.
Riadiaca kocka výberového zoznamu pozostáva z rovnakých dimenzií ako štandardná kocka,
s ktorou súvisí, spolu s alšou dimenziou s názvom }Picklist. Dimenzia }Picklist obsahuje
jeden reazcový prvok s názvom Value.

Vytvorenie riadiacej kocky výberového zoznamu
Poda nasledujúceho postupu môžete vytvori riadiacu kocku výberového zoznamu.

Procedúra
V nástroji Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na štandardnú kocku, pre ktorú
chcete vytvori riadiacu kocku výberového zoznamu, a potom vyberte možnos Vytvori
kocku s výberovým zoznamom.
Vytvorí sa nová riadiaca kocka s formátom názvu }Picklist_názov_kocky. Napríklad, ak
riadiacu kocku výberového zoznamu vytvárate pre kocku Orders, riadiaca kocka bude ma
názov }Picklist_Orders.
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Poznámka: Ak sa nezobrazujú riadiace kocky v nástroji Server Explorer, kliknutím na
Zobrazi, Zobrazi riadiace objekty povote zobrazenie riadiacich kociek a iných
riadiacich objektov.

Definovanie výberových zoznamov pre jednotlivé bunky v
riadiacich kockách
Poda nasledujúcich pokynov môžete definova výberové zoznamy pre jednotlivé bunky v
riadiacej kocke. Výberové zoznamy definované v riadiacej kocke predstavujú hodnoty v
zozname, ktoré sa zobrazia v súvisiacej štandardnej kocke.

Procedúra
1. Dvakrát kliknite na riadiacu kocku v nástroji Server Explorer.
Riadiaca kocka sa otvorí v nástroji Cube Viewer.
2. Nakonfigurujte zobrazenie riadiacej kocky tak, aby sa zobrazili bunky, pre ktoré chcete
definova výberové zoznamy. Podrobné informácie o konfigurácii zobrazení kocky
nájdete v publikácii TM1 Perspectives, TM1 Architect a TM1 Web.
3. V každej bunke, pre ktorú chcete vytvori výberový zoznam, uvete definíciu
výberového zoznamu. Môžete použi ubovoný typ výberového zoznamu v riadiacej
kocke: statické hodnoty, podmnožina alebo dimenzia.
4. Kliknutím na Súbor, Prepočíta spustite prepočítanie zobrazenia kocky.

Definovanie výberových zoznamoch v riadiacej kocke pomocou
pravidiel
Na pravidlá definujúce výberové zoznamy sa vzahujú rovnaké predpisy ako na akékovek
iné pravidlá v systéme TM1. Výraz pravidla definujúci výberový zoznam musí obsahova
definíciu oblasti (čiže časti kocky, na ktorú sa vzahuje pravidlo), kvalifikátor reazca a
vzorec. V prípade pravidiel výberových zoznamov predstavuje vzorec definíciu výberového
zoznamu, ktorú chcete použi.
Taktiež, ak sa na prekrývajúce sa oblasti vzahuje viacero výrazov pravidiel, tieto výrazy by
mali by zoradené poda obmedzenia oblasti (od najobmedzujúcejšieho po najmenej
obmedzujúci).
Bližšie informácie o vytváraní pravidiel vrátane informácií o určení definície oblasti nájdete v
publikácii Pravidlá systému TM1.

Procedúra
1. V nástroji Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na riadiacu kocku }Picklist,
pre ktorú chcete vytvori pravidlo, a potom kliknite na možnos Vytvori pravidlo.
Otvorí sa Editor pravidiel.
2. Prostredníctvom štandardnej definície oblasti pre pravidlo určte bunky, v ktorých sa má
zobrazova tento výberový zoznam.
3. Hne za definíciou oblasti napíšte =S:. Toto je reazcový kvalifikátor uvádzajúci, že toto
pravidlo sa vzahuje na reazcové bunky.
4. Okamžite za reazcovým kvalifikátorom zadajte definíciu výberového zoznamu uzavretú
v jednoduchých úvodzovkách a uzavretú v zátvorkách. Napríklad:
(’static:spring:summer:winter:fall’).
5. Hne za definíciu výberového zoznamu napíšte znak bodkočiarky (;), ktorým sa ukončí
príkaz pravidla.
Poda uvedeného postupu by ste mali vytvori príkaz pravidla podobný nasledujúcemu
príkladu, v ktorom sa v bunke identifikovanej prvkom fabric zobrazí statický výberový
zoznam obsahujúci hodnoty wool, cotton, silk a nylon.
[’fabric’]=S:(’static:wool:cotton:silk:nylon’);
Kapitola 2. Vytváranie kociek a dimenzií
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Iné príklady pravidiel výberového zoznamu:
Nasledujúce príklady ilustrujú príkazy pravidiel, ktoré definujú výberové zoznamy.
Príkaz pravidiel

Popis

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

Tento príkaz pravidiel označuje, že akákovek
bunka identifikovaná prvkami vekos a tričká
zobrazí statický výberový zoznam pozostávajúci z
hodnôt 16, 17 a 18.

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

Tento príkaz pravidiel označuje, že akákovek
bunka identifikovaná prvkom vekos a
ubovoná prvkov svetre, vesty alebo kabáty
zobrazí statický výberový zoznam pozostávajúci z
hodnôt XS, S, M, L a XL.

[’fabric’]=S:(’dimension:materials’);

Tento príkaz pravidiel označuje, že akákovek
bunka identifikovaná prvkom tkanina zobrazí
statický výberový zoznam pozostávajúci o
všetkých prvkov v dimenzii materiálov.

Vylúčenie buniek z výberových zoznamov
Môže nasta situácia, že nebudete chcie, aby sa v niektorej bunke alebo oblasti kocky
používali výberové zoznamy. Ak chcete zakáza zobrazenie výberového zoznamu v bunke, v
príslušnej bunke riadiacej bunky výberového zoznamu uvete hodnotu none alebo hodnotu
('none') uvete ako vzorec v príkaze pravidla. Napríklad: ['season']=S:('none');.

Prázdne hodnoty vo výberových zoznamoch
Všetky výberové zoznamy v aplikácii TM1 Web (webové hárky aj objekty Cube Viewer)
vždy obsahujú prázdnu hodnotu, ktorú môže používate vybra. Táto prázdna hodnota sa
automaticky vloží do všetkých výberových zoznamov v aplikácii TM1 Web a nie je ju
potrebné explicitne definova.
Výberové zoznamy v aplikáciách TM1 Architect a TM1 Perspectives obsahujú prázdnu
hodnotu iba vtedy, ak je výberový zoznam statický a pre výberový zoznam bola explicitne
definovaná prázdna hodnota. Výberové zoznamy dimenzií a podmnožín nikdy nemôžu
obsahova prázdnu hodnotu v aplikáciách TM1 Architect a TM1 Perspectives.

Výber prázdnych hodnôt vo výberových zoznamoch
Prázdne hodnoty môžete vo výberových zoznamoch vybra dvomi spôsobmi.

Procedúra
1. V hociktorom klientovi systému TM1 môžete kliknú na výberový zoznam a potom
vybra prázdnu hodnotu.
Dôležité: V segmentoch a aktívnych formulároch TM1 Perspectives nevyberajte prázdne
hodnoty v reazcových bunkách. Tým by sa odstránil vzorec DBRW z bunky a nemohli
by ste už prevzia údaje pre túto bunku zo servera IBM Cognos TM1. V číselných
bunkách však môžete vybra prázdne bunky.
2. V aplikáciách TM1 Web a TM1 Architect môžete vybra prázdnu hodnotu stlačením
klávesu Delete v bunke obsahujúcej výberový zoznam.
Dôležité: V segmentoch a aktívnych formulároch v aplikácii TM1 Perspectives však
nevyberajte prázdne hodnoty stlačením klávesu Delete. Odstránil by sa tým vzorec
DBRW z bunky a už by ste nemohli prevzia údaje pre túto bunku zo servera TM1.
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Poradie prednosti výberového zoznamu
Ke sa aplikuje viacero výberových zoznamov na individuálnu bunku kocky, na určenie,
ktorý výberový zoznam sa v bunke použije, sa použije nasledujúce poradie prednosti:
v Ak exituje riadiaca kocka výberového zoznamu a obsahuje definíciu výberového zoznamu
pre aktuálnu bunku kocky, použije sa definícia v riadiacej kocke výberového zoznamu.
v Ak riadiaca kocka výberového zoznamu neexistuje, prvky, ktoré identifikujú aktuálnu
bunku sa vyskúšajú v opačnom poradí vo vyhadávaní atribútov prvku Výberový zoznam.
V bunke sa použije prvý atribút prvku Výberový zoznam, ktorý sa nájde v tomto
vyhadávaní.

Replikovanie kociek medzi servermi
Pomocou funkcie Replikácia systému TM1 môžete kopírova bunky a iné súvisiace objekty
zo vzdialeného servera na váš lokálny server alebo medzi dvomi vzdialenými servermi.
Môžete tiež synchronizova aktualizácie údajov medzi skopírovanými kockami, bu v
zadaných časových intervaloch alebo na požiadanie.
Replikácia ponúka nasledujúce výhody:
v Zlepšuje čas odozvy, lebo môžete aktualizova kocku lokálne bez komunikácie cez sie.
v Umožňuje skopírova najnovšie zdieané údaje na prenosný počítač na účely prezentácie
mimo vašej organizácie.
TM1 zabezpečuje obojsmernú synchronizáciu replikovaných údajov. V rámci procesu
synchronizácie systém TM1 vyhadá na serveroch, na ktoré sa vzahuje replikácia, posledné
zmeny v údajoch a potom skopíruje tieto zmeny na ostatné servery.
Replikácia vytvorí vzah medzi dvoma kockami a medzi dvomi servermi. Tieto vzahy sú
popísané v téme “Vzahy kociek”.

Vzahy kociek
Replikácia vytvorí vzah medzi dvoma kockami:
v Zdrojová kocka - pôvodná kocka v replikácii
v Zrkadlová kocka - kópia zdrojovej kocky
V závislosti od vašich prístupových oprávnení môžete replikova jednu kocku na množstvo
rôznych serverov a môžete replikova replikovanú kocku.

Vzahy serverov
Pred replikáciou kocky sa musíte prihlási na vzdialený server a vytvori replikačné
pripojenie. Replikácia vytvorí vzah medzi dvoma servermi:
v Zdrojový server - vzdialený server, na ktorý sa prihlasujete
v Cieový server - server, z ktorého sa prihlasujete
Okno programu Server Explorer vypíše aktuálne replikačné pripojenia pod ikonou Replikácie.
V tomto príklade región 1 je cieový server a predaj je zdrojový server.

Vyžadované prístupové oprávnenia
Nasledujúce prístupové oprávnenia sú vyžadované na replikáciu kocky:
v Vaša bezpečnostná skupina musí ma minimálne oprávnenia na čítanie pre kocku, ktorú
chcete replikova.
v Musíte by správca systému TM1 na cieovom serveri. Na lokálnom serveri ste vždy vy
správcom systému TM1.
Kapitola 2. Vytváranie kociek a dimenzií
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Kapitola 3. Preklad modelu
IBM Cognos TM1 poskytuje mechanizmus na zobrazovanie objektov na serveri TM1 v iných
jazykoch, aby užívatelia mohli zobrazova názvy objektov vo vlastnom jazyku bez potreby
konfigurácie.
Preklad objektov v systéme Cognos TM1 sa vykonáva prostredníctvom atribútu Caption,
ktorý umožňuje priradi preložené názvy ku kockám, dimenziám, členom alebo atribútom
členov 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 názvy objektov sa
zobrazia hodnoty atribútu Caption v jazyku prislúchajúcom k aktuálnemu miestnemu
nastaveniu užívatea a to bez akejkovek konfigurácie. Ak ste pridali preložené hodnoty do
kocky, preložené hodnoty atribútov sa zobrazia aj v dialógovom okne filtrovania.
Preklady podporujú nasledujúci 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 and TM1 Application Web na určenie zobrazovaného jazyka použije aktuálne
jazykové nastavenie prehliadača.
Aplikácia IBM Planning Analytics for Microsoft Excel určuje jazyk poda nastavenia polohy
v systéme Windows.
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: V aplikácii IBM Cognos Performance Modeler sa môžu zobrazova preložené
názvy alebo invariantné názvy objektov na serveri TM1. Invariantný názov je názov priradený
objektu pri pôvodnom vytvorení. Ak chcete, aby sa zobrazovali preložené názvy, kliknite
pravým tlačidlom myši na koreňový prvok v paneli Model Design a potom kliknite na
možnos Show Captions. Ak chcete, aby sa zobrazovali invariantné názvy, kliknite pravým
tlačidlom myši na koreňový prvok v paneli Model Design a potom kliknite na možnos Show
Invariant Names.

Atribút Caption
Atribút Caption je možné nastavi ako typ Alias alebo ako typ Text. Ak je atribút Caption
nakonfigurovaný ako 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.
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Ak je atribút Caption nakonfigurovaný ako typ Text, hodnoty atribútu sa použijú výhradne na
zobrazenie preložených názvov objektov. Nevynucuje sa jedinečnos, takže v prípade potreby
môžete použi tú istú hodnotu pre niekoko atribútov.
Poznámka: Pri definovaní atribútu Caption na použitie v aplikácii TM1 Web, TM1
Application Web alebo IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, atribút Caption definujte
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.

Kódy jazyka a správanie atribútu Označenie
TM1 používa medzinárodné jazykové kódy definované normou ISO 639-1, pomocou ktorých
identifikuje hlavné jazyky a jazykové značky IETF, pomocou ktorých identifikuje konkrétne
miestne nastavenia. Napríklad, “fr” identifikuje francúzštinu, zatia čo “fr-CA” identifikuje
francúzštinu (Kanada).
Hodnoty atribútu Označenie môžete priraova kódom hlavných jazykov, napríklad “fr”, ako
aj akýmkovek súvisiacim špeciálnym miestnym nastaveniam, napríklad “fr-FR” alebo
“fr-CA”.
Ak hodnota atribútu Označenie neexistuje pre dané špecifické miestne nastavenie, TM1
automaticky získa hodnotu príslušného kódu hlavného jazyka. Ak neexistuje hodnota atribútu
Označenie pre “pt-BR”, TM1 získa hodnotu pre “pt”.
Ak sa nenájdu žiadne hodnoty pre atribút Označenie, vráti sa základná predvolená hodnota
atribútu.
Pozrite zoznam prvkov v riadiacej dimenzii }Cultures a oboznámte sa s kombináciami poda
normy ISO 639-1/IETF, ktoré sú podporované v produkte TM1.

Preklad názvov kociek
Ak chcete, aby sa názvy kociek zobrazovali v iných jazykoch, vytvorte proces
TurboIntegrator, ktorý vytvorí atribút Caption pre všetky kocky na serveri IBM Cognos TM1
a potom priradí hodnoty atribútu Caption k názvom kociek, ktoré chcete preloži.

Skôr ako začnete
Podrobné informácie o používaní súčasti TurboIntegrator nájdete v publikácii TM1
TurboIntegrator. Podrobné informácie o všetkých funkciách súčasti TurboIntegrator vrátane
funkcií CubeAttrInsert a CubeAttrPutS nájdete v publikácii Referenčná príručka k systému
TM1.

Informácie o úlohe
Atribút Caption môžete vytvori ako atribút aliasu alebo ako reazcový (textový) atribút.
Výhodou vytvorenia atribútu Caption ako aliasu je, že hodnota atribútu aliasu sa môže
odovzda ako argument do iných funkcií TM1, kým hodnoty reazcových atribútov sa
nemôžu.
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Procedúra
1. Vytvorte nový proces TurboIntegrator.
2. Na karte Prolog vytvorte atribút Caption.
Ak chcete atribút Caption vytvori ako aliasový atribút, zadajte CubeAttrInsert( ’’,
’Caption’, ’A’);
Ak chcete atribút Caption vytvori ako reazcový atribút, zadajte CubeAttrInsert( ’’,
’Caption’, ’S’);
Týmto sa vytvorí kocka }LocalizedCubeAttributes s dimenziami }Cubes, }Cultures,
}CubeAttributes.
3. Pre každý názov kocky, ktorý chcete preloži, uvete funkciu CubeAttrPutS pre každý
jazyk, ktorý má by k dispozícii na serveri TM1.
Napríklad, ak chcete, aby sa názvy kociek Sales a Price zobrazovali vo francúzštine a
nemčine, proces by mal obsahova nasledujúce štyri funkcie:
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(

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

4. Uložte a spustite proces TurboIntegrator.

Výsledky
Po úspešnom dokončení procesu sa budú v klientoch TM1 podporujúcich preklady
zobrazova preložené názvy kociek v jazyku používanom klientom.

Preklad názvov dimenzií
Ak chcete, aby sa názvy dimenzií zobrazovali v iných jazykoch, vytvorte proces
TurboIntegrator, ktorý vytvorí atribút Caption pre všetky dimenzie na serveri IBM Cognos
TM1 a potom priradí hodnoty atribútu Caption k názvom dimenzií, ktoré chcete preloži.

Skôr ako začnete
Podrobné informácie o používaní súčasti TurboIntegrator nájdete v publikácii TM1
TurboIntegrator. Podrobné informácie o všetkých funkciách súčasti TurboIntegrator vrátane
funkcií DimensionAttrInsert a DimensionAttrPutS nájdete v publikácii Referenčná príručka k
systému TM1.

Informácie o úlohe
Atribút Caption môžete vytvori ako atribút aliasu alebo ako reazcový atribút. Výhodou
vytvorenia atribútu Caption ako aliasu je, že hodnota atribútu aliasu sa môže odovzda ako
argument do iných funkcií TM1, kým hodnoty reazcových atribútov sa nemôžu.

Procedúra
1. Vytvorte nový proces TurboIntegrator.
2. Na karte Prolog vytvorte atribút Caption:
Ak chcete atribút Caption vytvori ako aliasový atribút, zadajte DimensionAttrInsert( ’’,
’Caption’, ’A’);
Ak chcete atribút Caption vytvori ako reazcový atribút, zadajte DimensionAttrInsert(
’’, ’Caption’, ’S’);
Týmto sa vytvorí kocka }LocalizedDimensionAttributes s dimenziami }Dimensions,
}Cultures, }DimensionAttributes

Kapitola 3. Preklad modelu
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3. Pre každý názov dimenzie, ktorý chcete preloži, uvete funkciu DimensionAttrPutS pre
každý jazyk, ktorý má by k dispozícii na serveri TM1.
Napríklad, ak chcete, aby sa dimenzia Model zobrazovala vo francúzštine a portugalčine,
proces by mal obsahova nasledujúce funkcie:
DimensionAttrPutS( ’Modèle’, ’Model’, ’Caption’, ’fr’ );
DimensionAttrPutS( ’Modelo’, ’Model’, ’Caption’, ’pt’ );

4. Uložte a spustite proces TurboIntegrator.

Výsledky
Po úspešnom dokončení procesu sa budú v klientoch TM1 podporujúcich preklady
zobrazova preložené názvy dimenzií v jazyku používanom klientom.

Preklad názvov členov
Ak chcete, aby sa názvy členov zobrazovali v iných jazykoch, vytvorte proces
TurboIntegrator, ktorý vytvorí atribút Caption pre všetkých členov konkrétnej dimenzie na
serveri IBM Cognos TM1 a potom priradí hodnoty atribútu Caption k všetkým názvom
členov, ktoré chcete preloži.

Skôr ako začnete
Podrobné informácie o používaní súčasti TurboIntegrator nájdete v publikácii TM1
TurboIntegrator. Podrobné informácie o všetkých funkciách súčasti TurboIntegrator vrátane
funkcií AttrInsert a AttrPutS nájdete v publikácii Referenčná príručka k systému TM1.

Informácie o úlohe
Atribút Caption môžete vytvori ako atribút aliasu alebo ako reazcový atribút. Výhodou
vytvorenia atribútu Caption ako aliasu je, že hodnota atribútu aliasu sa môže odovzda ako
argument do iných funkcií TM1, kým hodnoty reazcových atribútov sa nemôžu.

Procedúra
1. Vytvorte nový proces TurboIntegrator.
2. Na karte Prolog vytvorte atribút Caption:
Ak chcete atribút Caption vytvori ako atribút aliasu, zadajte AttrInsert( ’<dim_name>’,
’’, ’Caption’, ’A’);. Táto funkcia vytvorí atribút Caption ako atribút aliasu pre členov
dimenzie <dim_name na serveri TM1.
Ak chcete atribút Caption vytvori ako reazcový atribút, zadajte AttrInsert(
’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’S’);
3. Pre každý názov člena, ktorý chcete preloži, uvete funkciu AttrPutS pre každý jazyk,
ktorý má by k dispozícii na serveri TM1.
Napríklad, ak chcete, aby sa člen January zobrazoval vo francúzštine, nemčine a
portugalčine, proces by mal obsahova nasledujúce funkcie:
AttrPutS(’Janvier’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’fr’);
AttrPutS(’Januar’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’de’);
AttrPutS(’Janeiro’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’pt’);

Pri prvom pridaní atribútu s voliteným štvrtým parametrom určujúcom miestne
nastavenie sa vytvorí kocka }LocalizedElementAttributes_yourDimension s dimenziami
yourDimension, }Cultures, }ElementAttributes_yourDimension
4. Uložte a spustite proces TurboIntegrator.
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Výsledky
Po úspešnom dokončení procesu sa budú v klientoch TM1 podporujúcich preklady
zobrazova preložené názvy členov v jazyku používanom klientom.
V aplikáciách TM1 Web a TM1 Application Web je potrebné vybra, aby sa zobrazoval alias
atribútu Caption (alebo iný preložený alias), aby sa v zobrazení alebo funkcii SUBNM
odzrkadlili preložené hodnoty. Preložené hodnoty atribútov sa budú zobrazova aj v
dialógovom okne filtrovania, ak ste preložené hodnoty pridali do kocky.

Kapitola 3. Preklad modelu

45

46

TM1 pre vývojárov

Kapitola 4. Rozšírené výpočty pre podnikové údaje
Táto čas popisuje, ako vytvára procesy a pravidlá pre "prechádzanie úrovňami", ktoré
umožňujú prepája bunky so súvisiacimi údajmi za účelom poskytovania podrobností alebo
kontextu pre hodnoty kocky.
Podrobnú analýzu pravidiel v podnikovom scenári nájdete v publikácii Pravidlá systému
TM1. Táto príručka obsahuje kurz, ktorý vás prevedie procesom vývoja pravidiel v
podnikovom prostredí.
Poznámka: Obrázky Editora pravidiel v tejto časti ukazujú starý Editor pravidiel. Obrázky
nového nástroja Rules Editor nájdete v publikácii Pravidlá systému TM1.
V závislosti od vašej platformy nemusia by niektoré priložené vzorové údaje k dispozícii pre
všetkých užívateov.

Prehad pravidiel kocky
K najbežnejším výpočtom v aplikáciách OLAP patrí zoskupenie údajov naprieč dimenziou. V
systéme TM1 vytvoríte tieto výpočty pomocou hierarchií konsolidácie. Napríklad, v dimenzii
Mesiac môžete definova kvartálny súčet, ktorý spočíta hodnoty pre Január, Február a Marec.
V mnohých aplikáciách musíte vykonáva výpočty, ktoré nezahrňujú zoskupovanie, napríklad
rozvrhovanie nákladov a devízové transakcie. Pomocou pravidiel kocky môžete vytvára
vzorce na vykonávanie týchto výpočtov.
Pomocou pravidiel kocky môžete vykonáva nasledujúce úlohy:
v Násobi ceny jednotkami a získava predajné množstvá.
v Nahradzova konsolidácie v prípade potreby. Napríklad, môžete zabráni, aby kvartálna
cena zobrazovala súpis jednotlivých mesačných cien.
v Pomocou údajov v jednej kocke vykonáva výpočty v inej kocke alebo zdiea údaje
medzi kockami. Napríklad, môžete vytiahnu údaje o predaji do kocky, ktorá obsahuje
informácie Zisk a Strata.
v Priraova rovnaké hodnoty viacerým bunkám.
Poznámka: Musíte by členom skupiny ADMIN, aby ste mohli vytvára alebo upravova
pravidlá TM1.
Pravidlo kocky priradíte individuálnej kocke. Kompilované pravidlá sa ukladajú do súborov s
názvom názov_kocky.rux. Ke sa kocka, pre ktorú ste definovali pravidlá, načíta do pamäte,
TM1 vyhadá súbor .rux kocky v adresári údajov obsahujúcom kocku. Súbor .cub a priradený
súbor .rux sa musia nachádza v tom istom adresári, inak sa pravidlá nenačítajú.
Ke vytvoríte pravidlo, TM1 tiež vygeneruje súbor s názvom názov_kocky.blb, ktorý
obsahuje informácie o formáte pre Editor pravidiel.
Poznámka: Ak chcete upravi súbor .rux inom textovom editore ako Editor pravidiel, vždy
vymažte zodpovedajúci súbor .blb. Ak tento súbor nevymažete, vznikne nezhoda medzi
obsahom súboru .rux a zobrazením v Editore pravidiel, keže súbor .blb určuje zobrazenie v
Editore pravidiel.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Pravidlá tvorby výrazov pravidiel systému TM1
Nasledujúci výraz ilustruje všeobecný formát výrazu pravidiel.
[Area]=Formula;
Premenná

Popis

Oblas

Určuje čas kocky, na ktorú sa vzahuje pravidlo.

Vzorec

Určuje, ako systém TM1 vypočíta hodnoty buniek v oblasti kocky.

Ak chcete pravidlo obmedzi na jednoduché hodnoty v oblasti, použite nasledujúci výraz:
[Area]=N:>Formula;

Ak chcete pravidlo obmedzi na konsolidované hodnoty v oblasti, použite nasledujúci výraz:
[Area]=C:>Formula;

Všeobecné aspekty
v Syntax nerozlišuje vekos písmen. Môžete používa veké písmená aj malé písmená.
v Na lepšiu zretenos môžete v pravidlách používa medzery.
v Príkaz pravidiel môže v Editore pravidiel zabra jeden alebo viac riadkov. Príkaz môže tiež
obsahova jeden alebo viac vzorcov.
v Každý príkaz musíte ukonči bodkočiarkou (;).
v Ak chcete prida komentáre a vylúči príkazy zo spracovania, na začiatok riadku alebo
príkazu vložte znak mriežky (#). Napríklad:
#
The following rule is not active
# [’Gross Margin’]=[’Sales’]*0.53;

Syntax na popisovanie oblasti
Oblas identifikuje jednu alebo viac buniek v kocke.
Pri vytváraní definície oblasti vezmite do úvahy nasledujúce pokyny.
v Nešpecifikujte žiadne prvky dimenzie alebo špecifikujte jeden či viac prvkov dimenzie.
v Každý prvok musí by z inej dimenzie kocky.
v Každý prvok uzatvorte do apostrofov.
v Na oddelenie jednotlivých prvkov použite čiarky.
v Celú definíciu oblasti uzatvorte do zátvoriek.
Nasledujúca tabuka uvádza príklady oblastí. Každý nasledujúci príklad zužuje rozsah.
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Vzorová oblas

Rozsah

[]

Všetky bunky v kocke.

['Január']

Všetky bunky identifikované prvkom Január.

['Predaj','Január']

Všetky bunky identifikované prvkami Predaj a Január.

['Nemecko','Predaj','Január']

Všetky bunky identifikované prvkami Nemecko, Predaj a Január.

Používanie podmnožín v definíciách oblastí
V definíciách oblastí môžete miesto individuálnych prvkov používa podmnožiny a to
uzavretím všetkých členov podmnožiny do zložených zátvoriek.
Napríklad, nasledujúca definícia oblasti uplatní pravidlo na všetky bunky kocky
identifikované prvkom Sales a prvkom January, February alebo March:
[’Sales’, {’January’, ’February’, ’March’}] =

Používanie špeciálnych znakov a nejedinečných názvov prvkov v
definíciách oblastí
Použitím syntaxe 'názovDimenzie':'názovPrvku' v definícii oblasti na základe pravidiel
môžete urči prvky, ktoré nie sú jedinečné pre jednu dimenziu, alebo názvy dimenzií
obsahujúce špeciálne znaky.
Napríklad,
[’Units’,’Mar’,’}Groups’:’ADMIN’]

umožňuje vytvori pravidlo pre dimenziu }Groups obsahujúcu špeciálny znak zloženej
zátvorky (}).
Podobne,
[’Units’,’Mar’, ’Region’:’North America’]

umožňuje vytvori pravidlo, ke prvok North America nie je jedinečný pre dimenziu Region.

Syntax pre vzorce
Vzorec pravidiel je výraz, ktorý sa skladá z:
v Numerické konštanty
v Aritmetické operátory a zátvorky
v Číselné a reazcové funkcie -- pozrite si publikáciu Referenčná príručka k systému TM1.
v Podmieňovacia logika
v Odkazy na kocku

Číselné konštanty
Najjednoduchšie komponenty vzorcov pravidiel sú číselné konštanty.
v Pozostáva z čísloviek, voliteného začiatočného znamienka mínus (-) a volitenej
desatinnej čiarky. Napríklad 5,0, 6, -5. Niektoré príklady neplatných číselných konštánt: 1-,
1A, 3..4.
v Môže ma maximálnu dĺžku 20 znakov.
v Na zadávanie číselných konštánt môžete použi matematický zápis.
Napríklad, nasledujúci príkaz pravidiel priradí hodnotu 200 všetkým bunkám v kocke.
[ ] = 200;

Aritmetické operátory
Číselné konštanty môžete kombinova s použitím nasledujúcich aritmetických operátorov.
Operátor

Význam

+ (znamienko plus)

Sčitovanie

- (znamienko mínus)

Odčítanie
Kapitola 4. Rozšírené výpočty pre podnikové údaje
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Operátor

Význam

* (hviezdička)

Násobenie

/ (lomka)

Delenie - pri delení nulou vráti nedefinovanú hodnotu a
v zobrazení zobrazí hodnotu N/A

\ (opačná lomka)

Delenie so zobrazením hodnoty nula - Rovnaké ako pri
operátore delenia, ale pri delení nulou vráti hodnotu 0.

^ (strieška)

Umocňovanie

Používanie logických podmienok
Pomocou funkcie IF môžete vklada logické podmienky do pravidiel. Všeobecný formát je:
IF(test, value1, value2)

v Funkcia IF vráti niektorú z dvoch hodnôt v závislosti od výsledku logického testu.
v Ak je výraz Test pravdivý, funkcia IF vráti hodnotu Value1.
v
v
v
v

Ak je výraz Test nepravdivý, funkcia IF vráti hodnotu Value2.
Typ údajov vrátený funkciou IF závisí od typov údajov hodnôt Value1 a Value2.
Hodnoty Value1 a Value2 musia ma rovnaký typ údajov, a to bu reazec, alebo číslo.
Funkcia IF, v ktorej je hodnota Value1 reazcového typu, kým hodnota Value2 je číslo,
vráti chybu.

Príkazy IF môžete vnára:
IF(test1, value1, IF (test2, value2, value3))

Nasledujúca tabuka uvádza dva príklady funkcie IF.
Výraz

Výsledok

IF (7>6,1,0)

Vráti hodnotu 1

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

Vráti hodnotu 'True'

Používanie porovnávacích operátorov
Nasledujúce operátory umožňujú porovnávanie čísel.
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Operátor

Význam

>

Väčšie ako

<

Menšie ako

>=

Väčšie ako alebo rovné

<=

Menšie ako alebo rovné

=

Rovná sa

Operátor

Význam

<>

Nerovná sa

Ak chcete porovna dve reazcové hodnoty, pred porovnávacím operátorom uvete znak @,
ako ilustruje nasledujúci príklad:
IF (’A’@=’B’,0,1) yields the number 1.

Pomocou logických operátorov môžete kombinova logické výrazy.
Operátor

Význam

Príklad

& (zavináč)

A

(Hodnota1 > 5) & (Hodnota1 < 10)
Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota väčšia ako 5 a
menšia ako 10.

% (znak percenta)

ALEBO

(Hodnota1 > 10) % (Hodnota1 < 5)
Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota väčšia ako 10
alebo menšia ako 5.

~ (znak vlnovky)

NIE

~(Hodnota1 > 5)
Ekvivalentné s (Hodnota1 <= 5)

Pomocou znaku zvislej čiary (|) môžete zreazi reazce.
Napríklad, nasledujúci výraz vráti hodnotu „Rheingold“.
(Rhein | gold)

Ak je reazec, ktorý je výsledkom zreazenia, dlhší ako 254 bajtov, systém TM1 vráti chybu.

Používanie odkazov na kocky
Všetky vzorce pravidiel obsahujú odkazy na kocky, ktoré sa odkazujú na údaje v oblastiach
kocky. Tieto odkazy na kocky sa môžu odkazova na kocku, pre ktorú vytvárate pravidlo
(interné odkazy na kocky), ako aj na oblasti iných kociek (externé odkazy na kocky).

Odkazy na interné kocky
Odkazy na interné kocky používajú rovnakú syntax ako oblas, pre ktorú píšete pravidlo.
Niekoko príkladov:
[’January’]
[’Sales’,’January’]
[’Germany’,’Sales’,’January’]

V nasledujúcom príklade pravidlo vypočíta maržu pre prvok Germany vynásobením hodnoty
Sales pre prvok Germany v tej istej kocke hodnotou 0,53:
[’Gross Margin’,’Germany’]=[’Sales’]*0.53;

Odkazy na externé kocky
Pomocou funkcie DB môžete ukazova na externé kocky.
DB(’cube’, dimension1, dimension2,...dimensionn)
Kapitola 4. Rozšírené výpočty pre podnikové údaje
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Argument

Popis

cube

Názov externej kocky

dimenzia

Jeden z nasledujúcich argumentov:
v Názov prvku v dimenzii externej kocky uzavretý v úvodzovkách.
v Názov dimenzie, pred ktorým je uvedený výkričník (!), čo sa nazýva
notácia premennej. Argument používajúci notáciu premennej vráti
aktuálny prvok dimenzie v bunke, na ktorý sa aplikuje príkaz pravidla.
Napríklad, v bunke vypočítanej pomocou pravidiel, ktorá je
identifikovaná prvkom Nemecko dimenzie Región, položka !Region
vráti Nemecko.
v Výraz, ktorý sa preloží do názvu prvku.

Zadajte argument dimenzie pre každú dimenziu externej kocky. Argumenty dimenzií musíte
usporiada tak, aby zodpovedali poradiu dimenzií v externej kocke.
V nasledujúcom príkaze pravidiel sa všetky hodnoty predajov v externej kocke vypočítajú
vynásobením Jednotiek v externej kocke hodnotami v externej kocke PriceTab:
[’Sales’]=[’Units’]*DB(’PriceTab’,!Region,!Product,!Month)

v Kocka PriceTab obsahuje len ceny. Každá z jej buniek je identifikovaná prvkom v troch
rozmeroch: Región, Produkt, Mesiac. Interná kocka obsahuje tieto dimenzie a minimálne
jednu inú dimenziu, ktorá má prvky Predaje aj Jednotky.
v Každá bunka v internej kocke je identifikovaná prvkom Predaj a prvkami v troch
dimenziách, ktoré interná kocka zdiea s kockou PriceTab. Na určenie hodnoty bunky
Sales systém TM1 získa hodnotu PriceTab z prieniku príslušných prvkov v zdieaných
dimenziách.
v Externá kocka sa môže líši od internej kocky v tom z mysle počtu dimenzií a počtu
prvkov pozdĺž každej dimenzie. Avšak dimenzia, ktorú odkazujete ako premennú
(napríklad v !Región alebo !Produkt), musí minimálne obsahova všetky prvky
nachádzajúce sa v zodpovedajúcej dimenzii internej kocky.

Usporiadanie príkazov pravidiel
Ke sa na tú istú oblas aplikuje viac ako jeden príkaz v pravidle, prednos má prvý príkaz.
Pozrime sa na tento príklad. Kocka s názvom Priorita má dve dimenzie, Región a Rok.
Pravidlo má štyri príkazy:
[’Germany’, ’Year1’] = 10;[’Year1’] = 5;[’United States’]
= 6;[ ] = 2;

Tu sú príklady hodnôt pre kocku Priorita, z ktorých všetky sú odvodené predlošlým
pravidlom.
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Región

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Francúzsko

5

2

2

Nemecko

10

2

2

Spojené štáty

5

6

6

Systém TM1 spracováva výrazy pravidiel nasledovne:
v Prvý príkaz priradí hodnotu 10 Nemecku, bunke Rok1. Prvý príkaz bude ma prednos
pred druhým príkazom, ktorý špecifikuje, že bunky Rok1 obsahujú hodnotu 5.
v Druhý príkaz bude ma prednos pred tretím príkazom. Preto bunka pre Spojené štáty, Rok
1 obsahuje 5, aj ke tretí príkaz určuje, že všetky hodnoty pre Spojené štáty by mali by 6.
v Posledný príkaz [ ] = 2 špecifikuje, že všetky hodnoty v kocke obsahujú hodnotu 2. Toto
pravidlo sa aplikuje na všetky bunky, ktoré nie sú ovplyvnené predošlými príkazmi,
napríklad bunka Francúzsko, Rok2.

Zadávanie rôznych pravidiel na úrovniach N: a C:
Často je nevyhnutné rozlišova medzi zaobchádzaním s bunkami úrovne C: a úrovne N: v
rámci oblasti.
v Bunky úrovne N: - identifikované len jednoduchými prvkami.
v Bunky úrovne C: - identifikované aspoň jedným konsolidovaným prvkom.
Na napísanie príkazu pravidiel, ktoré sa aplikuje len na bunky úrovne N: v oblasti, použite
nasledujúcu syntax:
[Area] = N:[Formula];

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

Na napísanie príkazu pravidiel, ktoré sa aplikuje len na bunky úrovne C: v oblasti, použite
nasledujúcu syntax.
[Area] = C:[Formula];

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

Ke sa špecifická oblas kocky počíta inak na úrovniach C: a N:, môžete použi nasledujúcu
syntax:
[Area] = N:[Formula A]; C:[Formula B];

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

Obchádzanie pravidiel
Pomocou funkcie STET môžete obís účinok príkazu pravidla pre špecifické oblasti kocky.
Napríklad, môžete napísa príkaz pravidiel pre maržu, ktorý sa aplikuje na všetky regióny
okrem Francúzska. Všeobecné pravidlo a výnimku môžete napísa dvoma spôsobmi.
v Najskôr napísa príkaz STET a za tým všeobecné pravidlo:
[’Gross
Margin’, ’France’] = STET;
[’Gross Margin’] = [’Sales’] * 0.53;

v Napísa príkaz pravidiel, ktorý obsahuje funkciu IF:
[’Gross
Margin’] = IF(!Region @= ’France’, STET, [’Sales’]
* 0.53);
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Kvalifikovanie názvov prvkov
Ke chcete obmedzi príkaz pravidiel na hodnoty identifikované prvkom, ktorý sa objaví vo
viacerých dimenziách, kvalifikujte názov tohto prvku s názvom jeho dimenzie s použitím
nasledujúcej syntaxe:
[’dimname’:’element’]

Napríklad, ak sa prvok Súčet objaví v dimenziách Región aj Produkt a vy chcete, aby bolo
pravidlo obmedzené na bunky identifikované prvkom Súčet v dimenzii Región, zadajte:
[’Region’:’Total’]=

Editor pravidiel a hárok pravidiel
Pravidlá môžete vytvára prostredníctvom dvoch rozhraní:
v Editor pravidiel - všetky predchádzajúce príklady v tejto časti využívajú toto rozhranie.
v Hárok pravidiel - modifikovaný hárok programu Excel, v ktorom zadávate príkazy
pravidiel pre jednu kocku v stĺpci A.
TM1 ukladá pravidlá do dvoch súborov:
kocka .xru - Kocka hárka pravidiel .rux - Skompilovaný súbor
Poznámka: Pravidlá, ktoré vytvoríte, môžete modifikova prostredníctvom hárkov pravidiel
s použitím Editora pravidiel. Ke tak spravíte, systém TM1 vás vyzve, aby ste uložili zmeny
do hárka. Ak zmeny neuložíte, súbory .xru a .rux budú nesynchronizované. Preto následne
nemôžete modifikova zmeny úpravou hárku pravidiel. Všetky pravidlá popísané v tej časti sa
aplikujú na hárky pravidiel, ako aj hárky dimenzií.
Aby sa zabezpečilo, že systém TM1 bude ma prístup k všetkým zmenám, ktoré vykonáte, na
vytváranie a správu pravidiel vždy používajte to isté rozhranie.

Vytváranie hárkov s pravidlami
Ke vytvárate pravidlá pomocou hárkov s pravidlami či už na lokálnom alebo vzdialenom
serveri IBM Cognos TM1, pre klienta TM1 musí by nastavený platný adresár v poli Adresár
údajov lokálneho servera v dialógovom okne Možnosti systému TM1. Tento adresár
predstavuje umiestnenie, do ktorého klient TM1 ukladá hárky s pravidlami (súbory .xru).
Poznámka: Ak neurčíte tento adresár alebo ak tento adresár nie je platný, systém TM1
nebude môc uklada hárky s pravidlami.

Procedúra
1. Kliknite na položku TM1 > Hárky s pravidlami > Nové v programe Excel.
Zobrazí sa dialógové okno Vybra kocku pre pravidlá. Zoznam bude obsahova kocky na
lokálnom serveri a na všetkých serveroch, na ktorých ste prihlásený v rámci aktuálnej
relácie TM1.
2. Vyberte kocku a kliknite na tlačidlo OK.
Systém TM1 zobrazí prázdny hárok s pravidlami, ktorý vyzerá rovnako ako iné hárky
programu Excel s tým rozdielom, že prvý stĺpec má šírku 100.
3. Každý príkaz pravidla uvete v samostatnom riadku v stĺpci A, napríklad:
[’Gross Margin%’]=[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
[’Sales’]=N:[’Price’]*[’Units’]\1000;
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Kliknutím na TM1 > Upravi vzorec môžete otvori dialógové okno Upravi vzorec
TM1. V tomto dialógovom okne môžete zostavova presné príkazy pravidiel a obsahuje
tie isté funkcie ako Editor pravidiel. Popis Editora pravidiel nájdete nižšie v tejto časti.

Ukladanie hárkov pravidiel
Ak chcete uloži pravidlo vo formáte, ktorý dokáže systém TM1 použi, kliknite na položku
TM1 > Hárky pravidiel >Uloži v programe Excel.
Možnos Uloži aktualizuje súbor hárku pravidiel (cube.xru) a vytvorí kompilovaný súbor
pravidiel (cube.rux). Systém TM1 uloží súbor .xru do adresára údajov vášho lokálneho
servera a súbor .rux uloží do adresára údajov príslušného servera IBM Cognos TM1. Systém
TM1 okamžite uplatní nové pravidlá v kocke.
Poznámka: Ke kliknete na položku Súbor > Uloži v programe Excel, aktualizuje sa len
súbor cube.xru. Ak chcete použi toto nové pravidlo v kocke, musíte vytvori skompilovaný
súbor pravidiel.

Pravidlá a konsolidácie dimenzie
Pravidlá fungujú v súlade s konsolidáciami, ktoré definujete v dimenziách. Hoci môžete
definova konsolidácie pomocou pravidiel, z dôvodov výkonu sa to neodporúča. Konsolidácie
definované v dimenziách sa počítajú ovea rýchlejšie ako hodnoty odvodené z pravidiel,
najmä vo vemi vekých a roztrúsených kockách.

Poradie výpočtu
Pravidlá majú prednos pred konsolidáciami v rámci dimenzií.
Pri výpočte hodnoty bunky kocky a konsolidácie na základe pravidla systém TM1 najskôr
preskúma výraz pravidla. Ak sa však výraz pravidla odkazuje na bunky, ktoré sú výsledkom
konsolidácií, systém TM1 najskôr vykoná konsolidáciu a potom vypočíta hodnotu výrazu
pravidla na základe výsledkov.
Podobne, ako bunku definujete iba na základe konsolidácie, systém TM1 najskôr vyhadá
hodnoty potrebné pre vykonanie konsolidácie. Ak sú niektoré hodnoty výsledkom
výpočtového pravidla, TM1 vykoná výpočet pravidla ešte pred vykonaním konsolidácie.

Nahradenie prvkov úrovne C: s pravidlami
Mali by ste poda možností nepísa pravidlo, ktoré nahradí konsolidovanú hodnotu, ktorá je
komponentom inej konsolidácie.
Tento problém ilustruje jednoduchý príklad. Predpokladajme, že máte dvojrozmernú kocku s
názvom Predaj, ktorá pozostáva z dimenzií Produkt a Mesiac s definovanými konsolidáciami
produkt (Súčet) a kvartálne (1. kvartál).

Aby bolo možné vypočíta celkový súčet (Súčet, 1. kvartál), TM1 môže konsolidova súčty
produktov pre každý mesiac alebo konsolidova kvartálne súčty pre každý produkt.
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Ďalej si predstavme, že vytvoríte pravidlo počítajúce hodnotu pre celkové množstvo
predaných produktov v januári, pričom táto hodnota vypočítaná na základe pravidla
nepredstavuje súčet hodnôt pre jednotlivé produktu za mesiac január. Príkladom môže by
pravidlo definujúce hodnotu celkového počtu produktov za január ako 999.
[’Jan’,’Total’]=999;

Ak sa celkový súčet vypočíta konsolidovaním súčtov produktov pre každý mesiac, táto
hodnota sa bude líši od konsolidácie kvartálnych súčtov pre každý produkt. To preto, lebo
hodnota vypočítaná poda pravidiel pre celkový súčet produktov v Jan nahradí prirodzenú
konsolidáciu definovanú v dimenzii Produkt.

Nemáte žiadnu kontrolu nad poradím, v akom systém TM1 vykoná konsolidácie dimenzií.
Navyše, v závislosti od toho, ktorá konsolidačná cesta je optimálna v ubovonom danom
momente, TM1 môže obmieňa cesty. Preto je možné, že ako viackrát vyžiadate hodnotu
Spolu, 1. kvartál v rámci tej istej relácie, získate odlišné výsledky.
Túto situáciu môžete vyrieši napísaním príkazu pravidiel, ktorý vypočíta hodnotu Súčet, 1.
kvartál ako sumu svojho bezprostredného potomka pozdĺž dimenzie Mesiac, teda nahradením
konsolidácie dimenzie Produkt. Tento výpočet vykoná príkaz
['Total']=ConsolidateChildren('Month').
Zostane však implicitná nekonzistencia pri prezeraní kocky: suma kvartálnych súčtov pre
každý produkt je iná ako suma súčtov produktov pre každý mesiac. Preto sa nahradenie
hodnôt úrovne C:, ktoré sú komponenty ostatných konsolidácií, neodporúča.
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Vrstvenie pravidiel
Príkaz pravidiel môže odkazova na bunku v kocke, ktorý je definovaný ostatnými príkazmi
pravidiel. TM1 vrství tieto príkazy pravidiel, kým nedokáže získa konečnú hodnotu, a potom
postupuje smerom spa a vráti výsledok. Počet úrovní vrstvenia systému TM1 je obmedzený
len množstvom dostupnej pamäte.
Ak sa v zásobníku pravidiel nájde cyklický odkaz alebo sa presiahne maximálna úroveň
vrstvenia, systém TM1 zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
Error Evaluating Rule: Possible Circular Reference

Tu je príklad cyklického odkazu:
[’Sales’] = [’Units’] * [’Price’] ;
[’Price’] = [’Sales’] / [’Units’] ;

Vzorové aplikácie
Táto čas obsahuje príklady bežne používaných aplikácií pravidiel. Vyskúšajte tieto príklady
a porozumiete syntaxi a dosahu pravidiel.

Počítanie pomerov
V nasledujúcom príklade pravidlo vypočíta maržu ako percento obratu v kocke SalesCube.
Tento pomer priradíte prvku Gross Margin%, čo je nový prvok v dimenzii Account1.
Najskôr musíte vytvori prvok Gross Margin%.

Vytvorenie prvku Margin%
Ak už dimenzia SalesCube obsahuje prvok GrossMargin, prejdite na alšiu čas. Poda
nasledujúcich pokynov môžete prida prvok GrossMargin% do dimenzie Account1.

Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. Vyberte dimenziu Account1.
3. Kliknite na Dimenzia, Upravi štruktúru dimenzie.
Otvorí sa Editor dimenzií.
4. Kliknite na Upravi, Vloži prvok.
Zobrazí sa dialógové okno Vloži prvok dimenzie.
5. Napíšte Gross Margin% a kliknite na tlačidlo Prida.
Kapitola 4. Rozšírené výpočty pre podnikové údaje

57

6. Kliknite na tlačidlo OK.
7. Uložte dimenziu.

Vytvorenie pravidla Margin%
Poda nasledujúcich pokynov môžete vytvori vzorec Gross Margin%.

Procedúra
1. V nástroji Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na možnos Sales Cube. Ak
pravidlo už existuje, kliknite na Upravi pravidlo. Ak ste ešte nevytvorili toto pravidlo,
kliknite na Vytvori pravidlo.
Otvorí sa Editor pravidiel.
.
2. Kliknite na tlačidlo Oblas
V dialógovom okne Odkaz na kocku sa zobrazia dimenzie kocky SalesCube.
3. Kliknite na položku Account1.
Otvorí sa okno editora podmnožín.
4. V avom paneli vyberte možnos Gross Margin% a kliknite na tlačidlo OK.
Znova sa otvorí okno Odkaz sa kocku.
5. Kliknite na tlačidlo OK.
V Editore pravidiel bude vo vstupnom riadku uvedené ['Gross Margin%'].
6. Kliknite na tlačidlo Rovné

.

a potom kliknite na možnos Account1.
7. Znova kliknite na tlačidlo Oblas
8. V okne Editor podmnožín vyberte možnos Gross Margin a kliknite na tlačidlo OK.
9. Kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne Odkaz na kocku.
10. Kliknite na tlačidlo Delenie so zobrazením hodnoty nula
TM1 vloží znamienko delenia za reazec ['Gross Margin'].

.

Všimnite si, že v Editore pravidiel sú k dispozícii dve tlačidlá delenia.
- Ak použijete tento operátor delenia v pravidle spôsobujúcom
Operátor delenia
delenie nulou, systém TM1 vráti nedefinovanú hodnotu a v zobrazení sa zobrazí hodnota
N/A.
- Ak použijete tento operátor
Operátor delenia so zobrazením hodnoty nula
delenia v pravidle spôsobujúcom delenie nulou, systém TM1 vráti hodnotu 0.
a potom kliknite na možnos Account1
11. Znova kliknite na tlačidlo Oblas
12. V okne Editor podmnožín vyberte možnos Sales a kliknite na tlačidlo OK.
13. Kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne Odkaz na kocku.
14. Kliknite na tlačidlo Násobenie .
15. Na koniec vzorca napíšte 100.
16. Kliknite na tlačidlo Bodkočiarka

.

Poznámka: Všetky príkazy pravidiel sa musia konči bodkočiarkou.
Celé pravidlo by sa malo teraz zobrazi nasledovne:
[’Gross Margin%’]*[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;

17. Kliknite na Uloži.

58

TM1 pre vývojárov

Výsledky
TM1 uloží pravidlo a použije ho v kocke. Otvorí sa nový objekt pravidla pod kockou
SalesCube. Pravidlo má vždy rovnaký názov ako kocka, ku ktorej je priradené.

Pochopenie generovaného pravidla
Preskúmajte súčasti nového príkazu pravidla.
v Oblas - Určuje oblas kocky, ktorú má systém TM1 vypočíta. V tomto príklade sú
všetky hodnoty buniek, ktoré sa odvádzajú na základe pravidla, identifikované prvkom
Gross Margin%.
v Formula (vzorec) - Určuje výpočet.
v Terminator - (koncový znak) Ukončuje všetky príkazy pravidiel bodkočiarkou (;).

Bližšie informácie o syntaxi pravidiel nájdete v publikácii Pravidlá systému TM1.

Prehadávanie hodnôt Gross Margin%
Vzorové zobrazenie salesmargin% teraz zobrazuje vypočítané hodnoty pre prvok
GrossMargin%.

Procedúra
1. V okne Server Explorer kliknite na ikonu Zobrazenia pre kocku SalesCube.
2. Dvakrát kliknite na zobrazenie salesmargin%.
Toto zobrazenie sa otvorí v nástroji Cube Viewer.
V zobrazení sa zobrazia hodnoty prvku Gross Margin%, ktoré sú odvodené
prostredníctvom pravidla, ktoré ste práve vytvorili.

Zdieanie údajov medzi kockami
Kocka SalesCube neobsahuje údaje o cenách. Informácie o cenách pre túto kocku sú uložené
v samostatnej 4-rozmernej kocke s názvom PriceCube.
Hodnoty môžete medzi kockami zdiea pomocou funkcie DB rules. Hodnoty sú uložené v
jednej kocke, pričom druhá kocka sa na ne odkazuje. Nasledujúci príklad uvádza spôsob, ako
sa pravidlá pre jednu kocku môžu odkazova na hodnoty v samostatnej kocke.

Procedúra
1. V nástroji Server Explorer dvakrát kliknite na kocku SalesCube.
Otvorí sa okno Editor pravidiel.
2. Umiestnite kurzor do druhého riadka.
.
3. Kliknite na tlačidlo Oblas
V dialógovom okne Odkaz na kocku sa zobrazia dimenzie kocky SalesCube.
4. Kliknite na položku Account1.
Otvorí sa okno Editora podmnožín.
5. V avom paneli vyberte možnos Price a kliknite na tlačidlo OK.
Znova sa otvorí okno Odkaz sa kocku.
6. Kliknite na tlačidlo OK.
V Editore pravidiel bude vo vstupnom riadku uvedené ['Price'].
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7. Kliknite na tlačidlo Rovné

.

.
8. Kliknite na možnos Odkaz na databázu
Zobrazí sa dialógové okno Vybra kocku.
9. Vyberte možnos PriceCube a kliknite na tlačidlo OK.
V dialógovom okne Odkaz na kocku budú uvedené dimenzie kocky PriceCube.
10. Kliknite na tlačidlo OK.
Otvorí sa okno Editora pravidiel s nasledujúcim vzorcom:
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!Actvsbud,!Region,!Model,!Month)

Tento vzorec čítajte takto: Všetky bunky v kocke SalesCube identifikované prvkom
Price získavajú hodnotu z bunky v kocke PriceCube. Táto bunka sa v kocke PriceCube
nachádza v prieniku príslušných prvkov v štyroch dimenziách, ktoré kocka PriceCube
zdiea s kockou SalesCube.
Napríklad, bunka kocky SalesCube identifikovaná prvkami Actual, Germany, S Series
1.8 L Sedan, Price, Jan získava hodnotu z bunky PriceCube identifikovanej prvkami
Actual, Germany, S Series 1.8 L Sedan, Jan.
pridajte bodkočiarku na koniec vzorca.
11. Kliknutím na tlačidlo Bodkočiarka
12. Kliknutím na tlačidlo Uloži uložte pravidlo.
Teraz sa zmena ceny v kocke PriceCube premietne v kocke SalesCube. Nemôžete však
upravi ceny v kocke SalesCube, pretože sú odvodené na základe pravidla, ktoré ste
práve vytvorili.
Vzorové zobrazenie SalesPrice obsahuje hodnoty cien.
Otvorenie vzorového zobrazenia SalesPrice:
13. V okne Server Explorer kliknite na ikonu Zobrazenia pre kocku SalesCube.
14. Dvakrát kliknite na zobrazenie SalesMargin%.
Zobrazenie sa otvorí v nástroji Cube Viewer spolu s hodnotami Price získanými z kocky
PriceCube.

Výpočet hodnoty Sales
V predchádzajúcom cvičení ste do kocky SalesCube zadali hodnoty cien. Ke v kocke
PriceCube zmeníte hodnotu ceny, systém TM1 nezmení príslušnú hodnotu sales v kocke
SalesCube. Musíte vytvori pravidlo, na základe ktorého sa odvodia hodnoty Sales v kocke
SalesCube poda cien a počtu jednotiek.

Procedúra
1. Znova otvorte Editor pravidiel pre kocku SalesCube.
2. Pod vzorec ['Price'] zadajte nasledujúce pravidlo:
['Sales']=['Price']*['Units']\1000;
Poznámka: Všetky hodnoty v kocke SalesCube sú v tisícoch okrem hodnôt Price, ktoré
predstavujú skutočné hodnoty. Keže by hodnoty Sales mali zosta v tisícoch, tieto
hodnoty sa vydelia hodnotou 1000 v príkaze pravidla.
3. Kliknutím na tlačidlo Uloži uložte pravidlo kocky SalesCube.
4. Znova otvorte vzorové zobrazenie SalesPrice.
TM1 vytieňuje všetky kocky identifikované prvkom Sales, čo znamená, že hodnoty v
týchto bunkách sa odvodzujú na základe pravidiel.
5. Zmeňte hodnotu jednotiek za január na hodnotu 10 000 zadaním hodnoty 10000 v
prieniku prvkov Units a Jan.
6. Stlačením klávesu F9 prepočítajte hodnoty v bunkách.
7. Všimnite si novú hodnotu Sales pre mesiac január.
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Poznámka: Všimnite si, že sa zmení aj hodnota Gross Margin% pre mesiac január,
keže sa táto hodnota odvodí na základe pravidla odkazujúceho sa na prvok Sales.
8. Obnovte hodnotu 313 v bunke v prieniku prvkov Jan a Sales.

Obmedzenie platnosti pravidiel na jednoduché hodnoty
V predchádzajúcom cvičení ste vytvorili pravidlo, ktoré sa vzahuje na všetky bunky
obsahujúce predajné čísla. Tento typ pravidla nahrádza konsolidácie v rámci dimenzií, v
dôsledku čoho môžu by výsledky nesprávne. V nasledujúcom cvičení preskúmate celkové
výsledky za kvartál prostredníctvom rozdeleného hárku a obmedzíte pravidlo SalesCube na
jednoduché hodnoty, vaka čomu budú konsolidácie zas fungova správne.

Procedúra
1. Otvorte vzorové zobrazenie Sales1qtr kocky SalesCube.
, čím zobrazenie rozdelíte do hárku programu Excel.
2. Kliknite na tlačidlo Rozdeli
Segment by sa mal vyzera takto:
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3. Uložte rozdelený hárok pod názvom Test.
4. Preskúmajte hodnotu Sales pre 1Quarter v bunke B10.
V súlade s pravidlom SalesCube je táto hodnota výsledkom násobenia ceny za prvý
kvartál zlomkom (1/1000) pre jednotky za prvý kvartál. Táto hodnota by však mala by
konsolidáciou predajov za prvé tri mesiace. Hodnoty odvodené pravidlom SalesCube (v
jeho aktuálnom stave) sa však uprednostňujú pred hodnotami odvodenými
prostredníctvom konsolidácie. Aby sa vyriešil tento problém, pravidlo musíte upravi tak,
aby nevypočítavalo hodnoty pre konsolidované prvky.
5. Otvorte pravidlo SalesCube v Editore pravidiel.
6. V treom riadku uvete N: pred položkou ['Price'], takže vzorec bude:
[’Sales’]=N:>[’Price’]*[’Units’]\1000;

Obmedzujúci prvok N: obmedzí platnos pravidla iba na bunky identifikované iba
jednoduchými prvkami. Toto pravidlo sa už nebude vzahova na konsolidované prvky,
vaka čomu budú konsolidácie fungova správne.
7. Kliknutím na možnos Uloži uložte upravené pravidlo.
8. Stlačením klávesu F9 prepočítajte hárok Test.
V prieniku prvkov Sales a 1Quarter bude teraz uvedená správna hodnota.

Výpočet priemernej ceny
Pozrite si hodnotu Price, 1Quarter v hárku Test. Toto číslo predstavuje súčet cien pre prvky
January, February a March. Toto číslo by však malo predstavova priemernú cenu za tri
mesiace. Požadovanú hodnotu môžete získa pomocou nasledujúceho príkazu pravidla:
[’Price’]=C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
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Obmedzujúci prostriedok C: obmedzuje tento príkaz pravidla na konsolidácie, čiže iba ke
niektoré prvky identifikujúce bunku Price sú konsolidované prvky.

Procedúra
1. Znova otvorte Editor pravidiel pre kocku SalesCube.
2. Zadajte nasledujúci príkaz bez definície oblasti ako tretí riadok vo vstupnom poli.
['Price']=DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);C:['Sales']\
['Units']*1000;
Definícia oblasti sa vynecháva z toho dôvodu, že oblas Price už bola definovaná v
druhom riadku. Ak chcete v jednej oblasti uplatni rôzne vzorce, definujte oblas a potom
uvete vzorce jeden za druhým.
3. Kliknutím na tlačidlo Uloži uložte upravené pravidlo.
4. V hárku Test stlačte kláves F9, čím sa prepočítajú a aktualizujú hodnoty.
Všimnite si hodnotu Price, 1Quarter, ktorá má stále hodnotu 76 132,59. Je to z toho
dôvodu, že systém TM1 použije prvý vzorec pravidla vzahujúci sa na bunku Price, 1
Quarter, ktorý nájde:
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Tento príkaz je vhodný iba v prípade buniek úrovne N:, ako sú Price, Jan. Konsolidované
hodnoty pre Price by sa mali vypočíta prostredníctvom druhého príkazu pre hodnotu
Price. Obmedzením prvého vzorca pre hodnotu Price iba na bunky úrovne N: umožníte
systému TM1 uplatni druhý vzorec pre hodnotu Price na konsolidáciu.
Poznámka: TM1 vyhodnotí príkazy pravidla v poradí, v akom sú uvedené v pravidle,
pričom prvý vzorec pre danú oblas sa uprednostní pred alšími vzorcami vzahujúcimi
sa na tú istú oblas. Ak máte viacero príkazov pravidiel vzahujúcich sa na tú istú oblas,
mali by ste ich usporiada v poradí od najmenej obmedzujúceho po najviac obmedzujúci
príkaz. Podrobné informácie nájdete v téme “Usporiadanie príkazov pravidiel” na strane
52.
5. Ak chcete obmedzi prvý vzorec pre hodnotu Price na bunky úrovne N:, otvorte pravidlo
SalesCube v Editore pravidiel.
6. Uvete N: pred prvou časou vzorca v prvom príkaze pre hodnotu Price:
[’Price’]=N:>DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Celé pravidlo pre oblas Price by malo by:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

7. Kliknutím na tlačidlo Uloži uložte pravidlo.
8. V hárku Test stlačte kláves F9, čím sa prepočítajú a aktualizujú hodnoty.
Všetky hodnoty Price by mali teraz odzrkadova správne výpočty, pričom hodnota 1
Quarter, Price bude predstavova priemer z prvých troch mesiacov v roku.

Prepájanie asymetrických kociek
Vo väčšine spoločností sa režijné náklady nerozpisujú poda produktov pod úrovňou marže.
Tieto hodnoty, ako napríklad nájom a energie, sú dostupné iba na úrovni oblastí a divízií.
Inými slovami, štruktúra väčšiny hodnôt výdavkov nie je symetrická s hodnotami predaja.
Preto by sa tieto údaje zvyčajne ukladali do samostatných kociek.
Údaje o výdavkoch prislúchajúce k údajom o predajoch v kocke SalesCube sú k dispozícii v
kocke PnLCube. Porovnanie týchto dvoch kociek:
v Kocka PnLCube má štyri dimenzie. Údaje o výdavkoch sú rozdelené do dimenzií poda
verzie (skutočné a rozpočet), región, zákazník a mesiac.
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v Kocka SalesCube má pä dimenzií. Údaje o predajoch sú rozdelené do dimenzií poda
verzie (skutočné a rozpočet), región, produkt (model), zákazník a mesiac.
v Tieto dve kocky majú spoločné tri dimenzie: Region, Actvsbud a Month.
v Ukazovatele sledované v týchto kockách sú identifikované prvkami v rozličných
dimenziách. V kocke SalesCube sa používa dimenzia Account1. V kocke PnLCube sa
používa dimenzia Account2.
v Kocka PnLCube neobsahuje žiadne údaje pre Sales a Variable Costs. Tieto hodnoty sú už
podrobne vypočítané v kocke SalesCube.
V nasledujúcom príklade vytvoríte pravidlá pre kocku PnLCube, prostredníctvom ktorých sa
získajú údaje o predajoch a variabilných výdavkoch z kocky SalesCube.

Procedúra
1. V okne Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na kocku PnLCube a vyberte
možnos Vytvori pravidlo.
Otvorí sa okno Editor pravidiel.
2. Zadajte dva príkazy určujúce, že hodnoty pre Sales a Variable Costs v kocke PnLCube sa
majú získa príslušné hodnoty z kocky SalesCube.
v V prvom riadku vstupného poa vytvorte nasledujúci príkaz pre hodnotu Sales:
[’Sales’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud,
!Region, ’Total’,
’Sales’, !Month);

v V druhom riadku vytvorte nasledujúci vzorec pre hodnotu Variable Costs:
[’Variable
Costs’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud, !Region,
’Total’, ’Variable Costs’, !Month);

3. Kliknutím na tlačidlo Uloži uložte pravidlá.
Poznámka: Všimnite si, že sa v kocke teraz zobrazia hodnoty Sales a Variable Costs.
Hodnoty Gross Margin sú tiež dostupné, pretože ste prvok Gross Margin definovali v
dimenzii account2 ako rozdiel medzi hodnotami Sales a VariableCosts.
4. V programe Microsoft Excel otvorte vzorový hárok s názvom TwoCubes.
Hárok TwoCubes je nakonfigurovaný tak, aby súbežne získaval hodnoty z kociek
SalesCube a PnLCube. Tento hárok znázorňuje tok hodnôt medzi dvomi kockami.
Teraz zmeňte hodnotu Units v bunke B6 na vemi veké číslo, aby ste videli vplyv tejto
zmeny na celý hárok.
5. Kliknite na bunku B6 a zadajte hodnotu 100000.
6. Stlačením klávesu F9 prepočítajte hárok.
Všimnite si, že hodnota Units pre prvok S Series 2.5 L Sedan zmení hodnotu Sales pre
daný model a pre súčet pre model. Tieto zmeny majú vplyv na hodnoty Sales v kocke
PnLCube, ktoré sa prejavia až po hodnotu Earnings Before Taxes v kocke PnLCube.
Poznámka: Všetky hodnoty buniek v tomto hárku sú výsledkom odkazovania na dve
kocky: SalesCube a PnLCube. V tomto hárku sa nevypočítavajú žiadne hodnoty.

Vytváranie procesov a pravidiel prechádzania úrovňami
Môžete vytvori proces rozboru a pravidlá rozboru a priradi tak bunke podrobnejšie údaje.
Tieto údaje môžu poskytova základné podrobnosti pre bunku či iné informácie relevantné
pre bunku.
Funkcia rozboru v systéme TM1 pozostáva z dvoch komponentov.
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v
v

Proces rozboru - definuje podrobné údaje, ktoré chcete priradi bunke
Pravidlo priradenia rozboru - definuje vzah medzi bunkou a podrobnými údajmi

Ke vytvoríte proces rozboru a pravidlo priradenia rozboru pre kocku, môžete vykona tento
proces a otvori podrobné údaje v novom okne, čím "prejdete" na novú úroveň podrobností.

Vytvorenie procesu rozboru
Proces rozboru je proces TurboIntegrator, ktorý definuje podrobné údaje a ktorý sa otvorí v
novom okne. Kocka, z ktorej vychádza rozbor, sa nazýva východisková kocka.
Pred vytvorením procesu rozboru by ste sa mali oboznámi s údajmi, ktoré sa majú otvori pri
prechode z východiskovej kocky.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na východiskovú kocku v nástroji Server Explorer.
2. Kliknite na možnos Rozbor, Vytvori proces rozboru.
Zobrazí sa prvé okno sprievodcu nastavením procesu rozboru.
V sprievodcovi sa zobrazí tabuka uvádzajúca hodnoty parametrov pre východiskovú
kocku a všetky jej dimenzie. Systém TM1 na základe týchto hodnôt parametrov nastaví
proces rozboru. Pri spustení procesu rozboru z východiskovej kocky na podrobné údaje
systém TM1 aktualizuje hodnoty parametrov, aby odzrkadovali umiestnenie kocky, z
ktorého vychádza proces rozboru.
3. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
Zobrazí sa druhé okno sprievodcu nastavením procesu rozboru.
4. Vyberte Typ zdroja údajov pre podrobné údaje, ktoré sa majú prepoji s východiskovou
kockou.
Existujú tri možnosti pre Typ zdroja údajov.
Možnos

Popis

ODBC

Prechod z východiskovej kocky k zdroju ODBC. Zdroj ODBC musí by
prístupný z počítača, na ktorom je spustený server IBM Cognos TM1.
Poznámka: POZNÁMKA: TM1 vyžaduje ovládače DataDirect, aby mohol
pristupova k zdrojom Oracle ODBC v systémoch Solaris alebo AIX. Tieto
ovládače sa neposkytujú so systémom TM1 a musíte ich získa samostatne.

Zobrazenie kocky

Prechod z východiskovej kocky k inému zobrazeniu kocky. Môžete vytvori
prepojenie k ubovonej kocke, ktorá sa nachádza na tom istom serveri ako
východisková kocka.
Môžete definova zdroj údajov zobrazenia kocky presahujúce maximálne
množstvo pamäte, ktorú môže systém TM1 vyhradi, pri prístupe k zobrazeniu.
Prahová hodnota pamäte určená parametrom MaximumViewSize v súbore
Tm1s.cfg je v 32-bitových systémoch predvolene nastavená na hodnotu 100
MB, kým v 64-bitových systémoch je predvolene nastavená na hodnotu 500
MB.
Dôležité: Ak v konfiguračnom súbore neurčíte maximálnu vekos zobrazenia,
systém TM1 zobrazí chybové hlásenie, ke sa pokúsite prejs do zobrazenia
kocky.

Iné

Prechod z východiskovej kocky na ubovoný iný zdroj údajov podporovaný
súčasou TurboIntegrator.
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TM1 zobrazí možnosti pre typ zdroja údajov, ktorý ste vybrali v sprievodcovi.
5. Definujte zdroj údajov.
v V prípade zdroja údajov ODBC musíte uvies nasledujúce informácie.
Možnos

Popis

Názov zdroja údajov

Názov zdroja údajov ODBC (DSN), ku ktorému chcete pristupova pri
prechode z východiskovej kocky.

Meno užívatea

Platné meno užívatea, pomocou ktorého sa má prihlási do zdroja
údajov ODBC.

Heslo

Heslo pre meno užívatea.

Dotaz

Dotaz definujúci údaje, ktoré sa majú vráti zo zdroja ODBC. Údaje s
výsledkami dotazu sa zobrazia v samostatnom okne pri prechode z
východiskovej kocky.

v V prípade zdroja údajov Zobrazenie kocky musíte uvies nasledujúce informácie.
Prvok

Popis

Názov zdroja údajov

Názov zobrazenia, ktoré sa má otvori pri prechode z východiskovej
kocky. Kliknite na tlačidlo Prehadáva a vyberte názov zobrazenia alebo
vytvorte zobrazenie.

v V prípade zdroja údajov Iné kliknite na Spusti TurboIntegrator a definujte zdroj
údajov.
6. Kliknite na Dokonči.
Zobrazí sa dialógové okno Uloži proces ako.
7. V poli Názov uvete názov pre proces rozboru.
Poznámka: Odporúčame, aby tento názov procesu rozboru identifikoval východiskovú
kocku pre tento proces rozboru. Napríklad, ak vytvoríte proces pre prechod z kocky s
názvom PriceCube na zdroj ODBC, názov procesu rozboru by mal by
PriceCubeToODBCSource. Vaka tomuto spôsobu pomenovania budete môc ahšie
identifikova názov procesu rozboru pri úprave procesu alebo si vybra správny proces
rozboru pre kocku.
8. Kliknite na Uloži.
Systém TM1 uloží proces rozboru ako proces TurboIntegrator, ale k názvu, ktorý ste určili
v kroku 7, pripojí predponu }Drill_. Napríklad, ak proces rozboru uložíte pod názvom
PriceCubeToODBCSource, systém TM1 uloží proces pod názvom
}Drill_PriceCubeToODBCSource.

Úprava procesu rozboru
Ke vytvoríte proces rozboru so zdrojom údajov Zobrazenie kocky, TurboIntegrator vloží
funkciu ReturnViewHandle('Cube','View') nad alebo pod oblas Vygenerované príkazy,
ktorá sa nachádza na vedajšej karte Epilóg karty Rozšírené v okne TurboIntegrator.
Ak zmeníte zdroj údajov pre proces rozboru, TurboIntegrator neaktualizuje funkciu o nový
zdroj údajov, pretože funkcia je mimo oblasti Vygenerované príkazy. Musíte upravi zdroj
údajov Zobrazenie kocky vo funkcii ReturnViewHandle procesu rozboru.
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Poznámka: V prípade procesu rozboru so zdrojom údajov ODBC TurboIntegrator nevloží
funkciu ReturnViewHandle. Preto nie je potrebné upravi funkciu po zmene zdroja údajov
ODBC pre proces rozboru.

Procedúra
1. V nástroj Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na východiskovú kocku, s
ktorou súvisí proces rozboru.
2. Kliknite na Rozbor, Upravi proces rozboru.
Zobrazí sa dialógové okno Výber.
3. Vyberte proces rozboru a kliknite na tlačidlo OK.
Zobrazí sa okno TurboIntegrator.
4. Kliknite na kartu Rozšírené.
5. Kliknite na kartu Epilóg.
6. Upravte funkciu ReturnViewHandle tak, aby sa odkazovala na nové zobrazenie.
Napríklad, ak by ste chceli ako zdroj údajov použi zobrazenie Europe_1Q kocky Sales,
funkcia ReturnViewHandle by vyzerala takto:
ReturnViewHandle(’Sales’,’Europe_1Q’)

7. Kliknite na Uloži.
8. Zatvorte okno TurboIntegrator.

Odstránenie procesov rozboru
Poda nasledujúcich pokynov môžete odstráni proces rozboru.

Procedúra
1. V nástroji Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na východiskovú kocku, s
ktorou súvisí proces rozboru.
2. Kliknite na možnos Rozbor, Odstráni proces rozboru.
Zobrazí sa dialógové okno Odstráni proces rozboru.
3. Vyberte procesy, ktoré chcete odstráni.
v Ak chcete vybra viacero po sebe nasledujúcich procesov rozboru, stlačte avé tlačidlo
myši a potiahnite ukazovate cez príslušné procesy.
v Ak chcete vybra viacero procesov, ktoré nenasledujú po sebe, stlačte kláves CRTL a
kliknite na jednotlivé procesy rozboru.
4. Kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie pravidla na priradenie podrobností
Pravidlo priradenia podrobností je pravidlo TM1, ktoré prepája bunky kocky so súvisiacimi
podrobnými údajmi. Ako je uvedené vyššie, súvisiace údaje môžu predstavova zobrazenie
kocky, zdroj ODBC alebo akýkovek iný zdroj údajov prístupný prostredníctvom doplnku
TurboIntegrator.

Procedúra
1. V nástroji Server Explorer vyberte východiskovú kocku, pre ktorú sa má vytvori pravidlo
priradenia podrobností.
2. Kliknite na Kocka, Rozbor, Vytvori pravidlo priradenia podrobností.
Zobrazí sa Editor pravidiel.
Vykonajte kroky 3 až 8 pre všetky oblasti kocky, ku ktorým chcete priradi podrobné
údaje.
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3. Kliknite na tlačidlo Oblas
a definujte bunky kocky (oblas), ku ktorým chcete
priradi podrobné údaje.
Ke kliknete na tlačidlo Oblas, zobrazí sa dialógové okno Odkaz na kocku.
4. Ak chcete definova oblas, postupujte niektorým z nasledujúcich spôsobov:
v Ak chcete oblas definova ako celú kocku, kliknite na tlačidlo OK.
v Ak chcete spresni definíciu oblasti, kliknite na tlačidlá dimenzií a vyberte prvky
definujúce bunky, ktoré chcete priradi k podrobným údajom, a potom kliknite na
tlačidlo OK.
5. Kliknite na tlačidlo Rovné

.

.
6. Kliknite na tlačidlo Reazec
7. Zadajte názov procesu prechodu uzavretý v jednoduchých úvodzovkách a definujte
podrobné údaje, ktoré chcete priradi k oblasti. Napríklad, zadajte: 'PriceCubeToSource'.
Upozornenie: Pred názvom procesu rozboru neuvádzajte predponu }Drill_. Napríklad, v
prípade procesu rozboru s názvom }Drill_PriceCubeToSource uvete
'PriceCubeToSource'.
K oblasti môžete priradi viacero procesov rozboru. Všetky procesy rozboru uvete v
rámci jednej dvojice úvodzoviek oddelené čiarkami.
Poznámka: Názov procesu rozboru môžete zisti aj prostredníctvom podmienok a iných
funkcií.
.
8. Kliknite na tlačidlo Bodkočiarka
Bodkočiarka označuje koniec príkazu pravidla.
9. Kliknite na tlačidlo Uloži.

Výsledky
Teraz môžete zobrazi podrobné údaje, pre ktoré ste vytvorili proces rozboru a pravidlo
priradenia podrobností.

Príklad prechádzania úrovňami
Táto čas vás povedie vytváraním procesu prechádzania úrovňami a pravidla priradenia
prechádzania úrovňami, ktoré umožňujú prechádza úrovňami z kocky SalesByQuarter do
relačnej tabuky, ktorá je pôvodným zdrojom pre údaje kocky. Tabuka obsahuje údaje na
mesačnej úrovni, zatia čo kocka SalesByQuarter obsahuje údaje na kvartálnej úrovni.
Prechádzaním úrovňami relačného zdroja môžete vidie podkladové podrobnosti pre údaje
kocky.

Konfigurácia zdroja údajov ODBC
Príklad v tejto časti vykonáva prechod k zdroji údajov ODBC (databáza Access). Pred tým,
ako sa zameriate na tento príklad, však musíte nakonfigurova zdroj údajov ODBC.

Procedúra
1. Otvorte dialógové okno Administrátor zdroja údajov ODBC systému Microsoft
Windows.
Spôsob otvorenia tohto dialógového okna závisí od verzie operačného systému Microsoft
Windows. Podrobné informácie nájdete v Pomocníkovi systému Microsoft Windows.
2. Na karte Systémový DSN kliknite na tlačidlo Prida.
Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie nového zdroja údajov.
3. Vyberte možnos Ovládač programu Microsoft Access a kliknite na tlačidlo Dokonči.
Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie zdroja údajov ODBC pre databázu Access.
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4. Do poa Názov zdroja údajov napíšte TM1_sample_data.
5. Kliknite na tlačidlo Vybra.
Zobrazí sa dialógové okno Výber databázy.
6. Prejdite do adresára \inštalačný_adresár\Custom\TM1Data\PData\RelationalData a
vyberte súbor Sales.mdb.
7. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte okno Výber databázy.
8. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Administrátor ODBC.
Databáza programu Access s názvom Sales je teraz dostupná ako zdroj údajov ODBC.
Tento zdroj údajov ODBC používajú vzorové procesy rozboru.

Vytvorenie procesu rozboru
Teraz môžete vytvori proces rozboru pre kocku SalesByQuarterCube. Proces rozboru
definuje zdroj údajov ODBC ako podrobné údaje, ktoré môžete zobrazi pri prechode z kocky
SalesByQuarterCube.

Procedúra
1. V nástroji Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na položku
SalesByQuarterCube.
2. Kliknite na možnos Rozbor, Vytvori proces rozboru.
Zobrazí sa sprievodca nastavením procesu rozboru. Tabuka bude obsahova predvolené
parametre procesu rozboru.
3. Vyberte hodnotu parametra Year.
4. Kliknite na možnos Vybra prvok.
Zobrazí sa Editor podmnožín.
5. Vyberte možnos 1 Quarter a kliknite na tlačidlo OK.
6. Zopakujte kroky 3 až 5 a zmeňte hodnotu parametra Gross Margin% na Units.
7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
Zobrazí sa druhá obrazovka sprievodcu.
8. Ako typ zdroja údajov vyberte možnos ODBC.
9. Kliknite na tlačidlo Prehadáva veda poa Názov zdroja údajov a vyberte položku
TM1_sample_data.
10. V poli Meno užívatea zadajte admin.
11. Do poa Dotaz napíšte nasledujúci dotaz.
Tento dotaz je platný iba pre vzorovú databázu Access. Obsahuje funkcie IIF, ktoré sú
jedinečné pre Access a nemôžu sa použi s inou databázou.
SELECT ActvsBud, Region, Model, Account1, Month, Data
FROM Sales WHERE ( ActvsBud = ’?actvsbud?’ AND Region = ’?region?’
AND Model = ’?model?’ AND Account1 = ’?account1?’ AND
(
IIF( ’?quarter?’= ’1 Quarter’, Month = ’Jan’ OR Month
= ’Feb’ OR Month = ’Mar’,
IIF( ’?quarter?’= ’2 Quarter’, Month = ’Apr’ OR Month
= ’May’ OR Month = ’Jun’,
IIF( ’?quarter?’= ’3 Quarter’, Month = ’Jul’ OR Month
= ’Aug’ OR Month = ’Sep’,
IIF( ’?quarter?’= ’4 Quarter’, Month = ’Oct’ OR Month
= ’Nov’ OR Month = ’Dec’,
IIF( ’?quarter?’= ’Year’,TRUE,TRUE)))))
)
)
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Poznámka: Nezabudnite pripoji odkazy na názvy parametrov systému TM1 označené
otáznikmi (?).
12. Kliknite na Dokonči.
Zobrazí sa dialógové okno Uloži proces ako.
13. Uložte proces pod názvom RELATIONALTABLE_SalesByMonth.

Výsledky
Nový proces rozboru sa zobrazí ako dostupný proces na serveri. Všimnite si, že názov procesu
má predponu }Drill_, čo znamená, že ide o proces rozboru.
Teraz môžete vytvori pravidlo priradenia rozboru, aby bol zdroj údajov ODBC prístupný z
kocky SalesByQuarterCube.

Vytvorenie pravidla na priradenie rozboru pre proces
SalesByMonth
Poda nasledujúcich pokynov môžete vytvori priradenie rozboru, ktoré sprístupní proces
RELATIONALTABLE_SalesByMonth z kocky SalesByQuarterCube.

Procedúra
1. V nástroji Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na položku
SalesByQuarterCube.
2. Kliknite na možnos Rozbor, Vytvori pravidlo priradenia rozboru.
Otvorí sa Editor pravidiel.
3. Do vekého poa zadajte nasledujúce pravidlo:
[’Year’] = S:IF( ( ELLEV( ’actvsbud’, !actvsbud ) = 0) &
( ELLEV( ’region’, !region)= 0 ) &( ELLEV( ’model’, !model)= 0 ) &
( ELLEV( ’account1’, !account1) = 0),
’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’, ’’ );
[] = S:IF( ISLEAF= 1, ’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’,’’);

Toto pravidlo znamená, že sa proces rozboru RELATIONALTABLE_SalesByMonth
spustí po výbere možnosti Rozbor v bunke, ktorá:
v Je identifikovaná prvkom Year a prvkami nultej úrovne zo všetkých alších dimenzií
v Je identifikovaná výhradne prvkami nultej úrovne
4. Uložte pravidlo.
Teraz môžete vykona test funkcie rozboru pre kocku SalesByQuarterCube.

Zobrazenie príkladu procesu rozboru
Poda nasledujúcich pokynov môžete zobrazi výsledok procesu rozboru a pravidla priradenia
rozboru.

Procedúra
1. Otvorte zobrazenie Drill_relational kocky SalesByQuarterCube.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na prienik prvkov Units a Year.
3. Kliknite na položku Rozbor.
Zobrazí sa výah zo zdroja údajov TM1_sample_data znázorňujúci mesačné podrobnosti
pre bunku.
4. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte okno.
5. Vykonaním rozboru pre iné bunky v zobrazení Drill_relational môžete zobrazi mesačné
podrobnosti pre tieto bunky. Mali by ste by schopný vykona rozbor všetkých buniek v
zobrazení.
6. Zmeňte prvok nadpisu Region z hodnoty Germany na Europe.
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7. Kliknite pravým tlačidlom myši na ktorúkovek bunku v zobrazení.

Výsledky
Všimnite si, že možnos Rozbor nie je dostupná. Je to z toho dôvodu, že pravidlo priradenia
rozboru pre kocku SalesByQuarterCube určuje, že možnos Rozbor je dostupná iba pre bunky
identifikované prvkami nultej úrovne alebo pre bunky identifikované prvkom Year a prvkami
nultej úrovne. Hodnota Europe predstavuje konsolidáciu, takže možnos Rozbor nie je
dostupná.

Monitorovanie štatistík pravidiel
Môžete monitorova štatistiky pravidiel, ktoré poskytujú poznatky o tom, ako často sú
vykonané jednotlivé príkazy v rámci pravidla a ako dlho trvá beh príkazu pravidla.

Informácie o úlohe
Štatistiky o vykonaní pravidiel sú uložené v riadiacej kocke }StatsByRule.
Pri každej zmene alebo kompilácii pravidla sú údaje o tomto pravidle v riadiacej kocke
}StatsByRule vyčistené a aktualizované. To vám pomáha okamžite vidie dopad zmeny
pravidla. Riadiaca kocka }StatsByRule nie je odovzdávaná medzi reláciami servera, je
vyčistená zakaždým, ke reštartujete server TM1.
Kocka }StatsByRule obsahuje tri dimenzie:
v }Cubes - Obsahuje prvky korešpondujúce s každou kockou na vašom serveri TM1.
v }LineNumber - Obsahuje prvky 1 až 10 000, korešpondujúce s číslami riadkov v súbore
pravidiel TM1 (.rux).
Tip: Editor pravidiel TM1 nezobrazuje čísla riadkov. Ak chcete zobrazi čísla riadkov
pravidla, otvorte súbor .rux v textovom editore, ktorý podporuje čísla riadkov.
v }Rules Stats - Obsahuje prvky, ktoré korešpondujú s informáciami a štatistikami
zhromažovanými pre jednotlivé pravidlá, vrátane:
– Text pravidla - Prvá čas príkazu pravidla, ktorá poskytuje pomoc pri identifikácii
príkazu.
– Celkový počet spustení - Celkový počet, koko krát bol príkaz spustený.
– Minimálny čas - Minimálny čas, potrebný na zbehnutie príkazu pravidla (v
milisekundách).
– Maximálny čas - Maximálny čas, potrebný na zbehnutie príkazu pravidla (v
milisekundách).
– Celkový čas - Celkový čas, koko trval beh príkazu pravidla (v milisekundách).
– Čas posledného spustenia - Trvanie času v milisekundách, koko trvalo najaktuálnejšie
vykonanie príkazu pravidla.
Zhromažovanie štatistík pravidiel prebieha poda kociek a je povolené nastavením vlastnosti
RULE_STATS v riadiacej kocke }CubeProperties na hodnotu YES.
Poznámka: Zhromažovanie štatistík pravidiel spôsobuje mierne zaaženie výkonu, ktoré je
priamo úmerné frekvencii vykonávania pravidiel. Zhromažovanie štatistík by ste mali
zapnú len počas ladenia vašich pravidiel. Počas bežnej prevádzky by malo by vypnuté.

Procedúra
1. Otvorte riadiacu kocku }CubeProperties.
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2. V prípade každého pravidla, pre ktoré chcete zhromažova štatistiky, zadajte YES do
bunky, ktorá je priesečníkom názvu kocky a vlastnosti RULE_STATS.

Poznámka: RULE_STATS je dynamický parameter. Je platná bez toho, aby bolo nutné
reštartova server, ale jej uplatnenie môže by oneskorené až o 60 sekúnd.
Server TM1 teraz zhromažuje štatistiky pre pravidlá, u ktorých je vlastnos
RULE_STATS nastavená na hodnotu YES. Každé vykonanie pravidiel bude ma od tohto
momentu za následok uloženie údajov v riadiacej kocke }StatsByRule.
Ke chcete vypnú zhromažovanie štatistík pravidiel, nastavte vlastnos RULE_STATS
na hodnotu NO.
3. Otvorte riadiacu kocku }StatsByRule.
4. Pozrite si štatistiky, ktoré sú uložené pre každý príkaz vo vašom pravidle TM1. Tieto
štatistiky vám môžu pomôc identifikova príkazy, ktoré sú spúšané častejšie, než ste
zamýšali, alebo ich vykonanie trvá dlhší čas. Na základe týchto informácií môžete
upravi svoje pravidlá.

Prvky }LineNumber v tomto zobrazení korešpondujú s číslami riadkov v súvisiacom
súbore .rux. Ak príkaz pravidla zaberá viac riadkov v súbore .rux, je tomto zobrazení
uvedené číslo riadku, na ktorom sa príkaz začína.
Časy zaznamenané ako Minimálny čas, Maximálny čas, Priemerný čas, Čas posledného
spustenia a Celkový čas sú uvedené v milisekundách (tisícinách sekundy). Niektoré
príkazy pravidiel sú vykonané za menej než 1 milisekundu, preto je čas ich vykonania
uvedený ako 0. Je možné, že niektoré jednoduché príkazy pravidiel zbehnú niekoko krát
a predsa ich Celkový čas bude uvedený ako 0.
5. Ak chcete zobrazi štatistiky za iné pravidlo, vyberte v hornej časti zobrazenia príslušnú
kocku v dimenzii }Cubes.
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Ladenie pravidiel
TM1 poskytuje nástroj Rules Tracer, ktorý je užitočný pri vývoji a ladení pravidiel. Funkcie
nástroja Rules Tracer sú k dispozícii iba v nástroji Cube Viewer.
Pomocou nástroja Rules Tracer môžete:
Sledova výpočty
Uistite sa, že sa pravidlá priraujú k vybratým výpočtom a že sa správne
vyhodnocujú alebo sledujte trasu konsolidovaných prvkov.
Sledova poskytovateov údajov
Uistite sa, že vybraté listové bunky správne poskytujú údaje do iných buniek.
Kontrolova poskytovateov údajov
Uistite sa, že potomkom vybratej konsolidovanej bunky sa správne poskytujú údaje.

Sledovanie výpočtov
Ak chcete sledova výpočet, či už ide o výpočet na základe konsolidácie alebo pravidla,
kliknite pravým tlačidlom myši na bunku obsahujúcu výpočet a potom vyberte možnos
Sledova výpočet.
Zobrazí sa okno Sledovanie pravidiel. V tomto okne môžete sledova výpočet až po úroveň
súčastí najnižšej úrovne. Okno Sledovanie pravidiel pozostáva z dvoch panelov:
v Sledovanie výpočtu (horný panel) - Uvádza definíciu umiestnenia aktuálnej bunky s
alebo pravidiel
ikonou označujúcou, či je hodnota odvodená na základe konsolidácie
. Taktiež uvádza aktuálnu hodnotu bunky. Ak sa hodnota odvádza na základe pravidiel,
v stavovom riadku panela Sledovanie výpočtu bude uvedené toto pravidlo.
v

Sledovanie (spodný panel) - Uvádza súčasti prvého konsolidovaného prvku alebo prvého
pravidla definície bunky. Dvojitým kliknutím na položku v spodnom paneli môžete spusti
sledovanie trasy k prvkom najnižšej úrovne definujúcim bunku.

Príklad sledovania výpočtu na základe pravidla (jednoduchý)
Poda nasledujúcich pokynov môžete zobrazi jednoduchý príklad sledovania výpočtu na
základe pravidla.

Procedúra
1. Otvorte zobrazenie Trace_simple kocky SalesCube.
Toto zobrazenie obsahuje hodnoty Price odvodené na základe pravidiel, ktoré ste vytvorili
predtým.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku v prieniku prvkov Price a Jan.
3. Vyberte možnos Sledova výpočet.
Otvorí sa okno Sledovanie pravidiel.
V hornej časti panela Sledovanie výpočtov systém TM1 zobrazí aktuálnu definíciu bunky
, ktorá značí, že hodnota bunky bola odvodená na základe
spolu s ikonou Pravidlá
pravidiel. Pravidlo, ktoré sa vzahuje na bunku, je tieňované a v pravom dolnom rohu
panela sa zobrazí hodnota Vypočítané bunky.
V spodnej časti panela Sledova uvádza systém TM1 vyhodnotenie pravidla, ktoré sa
vzahuje na aktuálnu bunku. V tomto príklade sa pravidlo
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

vyhodnocuje ako
[’Price’]=PriceCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan,
Jan)
Kapitola 4. Rozšírené výpočty pre podnikové údaje
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pretože aktuálna bunka je v umiestnení N: (nie je definovaná konsolidáciami.
Teraz vidíte, že bunka SalesCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Price, Jan)
získava hodnotu z bunky PriceCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Jan).

Príklad sledovania konsolidácie (komplexný)
Predchádzajúci jednoduchý príklad ilustroval fungovanie sledovania pravidiel s bunkami na
úrovni N. Nasledujúci príklad ilustruje sledovanie hodnôt obsahujúcich konsolidácie
pomocou funkcie sledovania pravidiel.

Procedúra
1. Otvorte zobrazenie Trace_complex kocky SalesCube.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku v prieniku prvkov Sales a 1 Quarter.
3. Kliknite na možnos Sledova výpočet.
Otvorí sa okno Sledovanie pravidiel.
V hornej časti panela Sledovanie výpočtov systém TM1 zobrazí aktuálnu definíciu bunky
spolu s ikonou Konsolidácia , ktorá značí, že hodnota bunky bola odvodená na základe
konsolidácie. Hodnota konsolidovanej bunky sa zobrazí v pravom dolnom rohu panela.
V spodnej časti panela Sledova uvádza systém TM1 komponenty prvého
konsolidovaného prvku v definícii bunky. V tomto príklade je prvok T Series prvým
konsolidovaným prvkom kocky SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales, 1Quarter).
TM1 zobrazí komponenty prvku T Series spolu s ich hodnotami.
4. Dvakrát kliknite na položku T Series 2.8L Coupe v paneli Sledovanie.
Týmto nastavíte sledovanie hodnoty kocky SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales,
1Quarter) prostredníctvom prvku T Series 2.8L Coupe.
V paneli Sledovanie výpočtu sa teraz zobrazí definícia bunky pre prvok, na ktorý ste
dvakrát klikli.
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales,
1 Quarter)

V paneli Sledovanie sa teraz zobrazia súčasti prvého konsolidovaného prvku v tejto
definícii bunky. Prvým konsolidovaným prvkom v kocke SalesCube(Actual, Germany, T
Series 2.8L Coupe, Sales, 1 Quarter) je 1 Quarter. TM1 zobrazí tri komponenty, Jan, Feb a
Mar, spolu s ich hodnotami.
Všimnite si, že v paneli Sledovanie sa pred názvom každej súčasti znázorňuje ikona
, čo značí, že súčasti získavajú hodnoty prostredníctvom pravidiel.
Pravidlá
5. Dvakrát kliknite na prvok Jan v paneli Sledovanie.
Týmto nastavíte sledovanie hodnoty kocky SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales,
1Quarter) prostredníctvom prvkov T Series 2.8L Coupe a Jan.
V paneli Sledovanie výpočtu sa teraz zobrazí definícia bunky pre prvok, na ktorý ste
dvakrát klikli. V tomto prípade to bude SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L
Coupe, Sales, Jan). Táto bunka sa vypočíta na základe pravidla ['Sales']=N:['Price']\
['Units']*1000, ktoré sa zobrazí ako tieňované. Konsolidovaná hodnota bunky
(18730,0772) sa zobrazí v pravom dolnom rohu panela.
V paneli Sledovanie sa teraz zobrazia súčasti vzorca pravidla a ich hodnoty. Súčas Price
má hodnotu 43156,86, ktorá je odvodená na základe iného pravidla. Súčas Units má
hodnotu 434 a je to vstupná hodnota, ako indikuje sivá odrážka .
Po vložení týchto hodnôt do vzorca pravidla môžete vidie, že (43156,86 X 434)\1000 =
18730,0772, čo potvrdzuje hodnotu SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe,
Sales, Jan).
6. Dvakrát kliknite na prvok Price, čím zobrazíte pravidlo, ktoré sa používa na odvodenie
hodnoty pre prvok Price.
Hodnota pre prvok Price sa vypočítava na základe nasledujúceho pravidla:
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[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Toto pravidlo sa vyhodnotí ako:
PriceCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Jan)

čo sa zobrazí v paneli Sledovanie ako vstupná hodnota, čo indikuje aj sivá odrážka
znamená, že výpočet sa už alej nemôže sledova.

, čo

Sledovanie novej trasy výpočtu
Kliknutím na definíciu bunky v paneli Sledovanie výpočtu v okne Sledovanie pravidiel
môžete spusti sledovanie novej trasy výpočtu.
Napríklad, v predchádzajúcom zložitom príklade ste mohli kliknutím na definíciu prvej bunky
v paneli Sledovanie výpočtu spusti sledovanie novej trasy cez konsolidáciu T Series.
Ke kliknete na definíciu bunky v paneli Sledovanie výpočtu, v paneli Sledovanie sa
zobrazia súčasti prvého konsolidovaného prvku v definícii bunky. Potom môžete dvojitým
kliknutím na súčas spusti sledovanie novej trasy výpočtu.

Sledovanie poskytovateov údajov
Sledovanie pravidiel umožňuje sledova, akým spôsobom vybratá bunka poskytuje údaje do
iných buniek.
Keže môžete do iných buniek poskytova údaje iba z prvku najnižšej úrovne, príkaz
Sledova poskytovateov údajov je dostupný iba pre bunky najnižšej úrovne, ktoré
definujete prostredníctvom pravidiel, nie však pre konsolidované prvky.

Procedúra
1. V nástroji Cube Viewer kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, ktorú chcete sledova.
2. Kliknite na možnos Sledova poskytovateov údajov.
Zobrazí sa okno Sledovanie pravidiel. Toto okno pozostáva z dvoch panelov:
v

Sledovanie poskytovateov údajov (horný panel) - Uvádza definíciu umiestnenia
aktuálnej bunky a pravidlá poskytovania údajov súvisiace s aktuálnou bunkou.
v Sledovanie (spodný panel) - Uvádza umiestnenia, do ktorých sa poskytujú údaje z
tejto bunky.
3. Dvakrát kliknite na umiestnenie v paneli Sledovanie.
Toto umiestnenie sa nastaví ako aktuálne umiestnenie bunky v paneli Sledovanie
poskytovateov údajov a v paneli Sledovanie sa zobrazia umiestnenia, do ktorých sa
poskytujú údaje z aktuálnej bunky.
4. Pokračujte dvojitým kliknutím na umiestnenia v paneli Sledovanie, kým nedosiahnete
vyžadovanú úroveň sledovania poskytovateov údajov.

Kontrola poskytovateov údajov
Ak kocka obsahuje pravidlo s príkazmi SKIPCHECK a FEEDERS, pomocou nástroja
Sledovanie pravidiel môžete skontrolova, či systém TM1 správne poskytuje údaje pre súčasti
konsolidácie.

Procedúra
1. V nástroji Cube Viewer kliknite pravým tlačidlom myši na konsolidovanú bunku, ktorú
chcete skontrolova.
2. Kliknite na možnos Skontrolova poskytovateov údajov.
Zobrazí sa okno Sledovanie pravidiel. Toto okno pozostáva z dvoch panelov:

Kapitola 4. Rozšírené výpočty pre podnikové údaje
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v Kontrola poskytovateov údajov (horný panel) - V tomto paneli bude uvedená
definícia aktuálnej bunky (konsolidácia)
v Sledovanie (spodný panel) - V tomto paneli budú uvedené všetky súčasti
konsolidácie, pre ktoré sa neposkytujú údaje správne
Ak je panel Sledovanie prázdny, znamená to, že do konsolidácie sa správne poskytujú
údaje a že hodnoty v kocke sú presné.
Ak budú v paneli Sledovanie uvedené súčasti konsolidácie, musíte upravi pravidlo
súvisiace s aktuálnou kockou a prida príkazy FEEDERS poskytujúce údaje pre uvedené
súčasti.
Poznámka: Poskytovateov údajov môžete skontrolova pre danú bunku iba raz v rámci
jednej relácie systému TM1. Pri kontrole poskytovateov údajov sa v skutočnosti
poskytnú údaje do súčastí konsolidácie. Pri následnej kontrole poskytovateov údajov by
sa nedosiahli presné výsledky. Ak chcete viackrát skontrolova poskytovateov údajov
pre bunku, pred každou kontrolou musíte reštartova server IBM Cognos TM1.
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Kapitola 5. Organizácia objektov v aplikáciách TM1
IBM Cognos TM1 umožňuje logicky usporiada objekty poda aplikácie a poda typu. V tejto
časti nájdete pokyny k vytváraniu aplikácií TM1.

Prehad aplikácií TM1
Aplikácie TM1 sú objekty fungujúce ako virtuálne priečinky umožňujúce usporiada
zástupcov objektov, súborov a adries URL v systéme TM1 do logických zoskupení poda
konkrétnych úloh.
Napríklad, môžete vytvori aplikáciu, v ktorej sú usporiadané všetky objekty systému TM1 a
súvisiace súbory pre obchodnú organizáciu v Severnej Amerike.
Objekty, súbory a adresy URL sa do aplikácií vkladajú vytvorením zástupcov alebo odkazov.
Aplikácie a odkazy umožňujú rýchlo a organizovane otvára cieové objekty, na ktoré sa
odkazujú tieto odkazy.

Typy odkazov
Aplikácie systému IBM Cognos TM1 môžu obsahova odkazy na nasledujúce typy položiek:
Objekty TM1
Aplikácia môže obsahova odkazy na ubovoné typy objektov systému TM1 okrem
pravidiel a replikácií.
Môžete sa odkazova na objekty systému TM1 na serveri IBM Cognos TM1
obsahujúcom túto aplikáciu alebo na ubovonom inom serveri TM1, ku ktorému
máte prístup.
Súbory
Aplikácia sa môže odkazova na súbory ubovoného typu, ako sú tabukové
dokumenty Excel, dokumenty Word alebo akékovek iné súbory. Môžete sa
odkazova na ubovoný súbor Excel bez ohadu na to, či tento súbor obsahuje
segmenty alebo funkcie TM1 alebo iné súčasti systému TM1.
Môžete sa odkazova na externé aj nahraté súbory.
Odkaz na externý súbor poskytuje prístup k súboru existujúcemu v zdieanom
adresári vo vašej sieti.
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Pri odkazovaní na nahratý súbor sa na server TM1 uloží kópia pôvodného súboru.
Zmeny v pôvodnom zdrojovom súbore mimo systému TM1 sa však automaticky
nepremietnu do nahratej kópie súboru na serveri TM1. Musíte aktualizova súbor na
serveri, aby ste mali k dispozícii zmeny.
Adresy URL
Aplikácia môže obsahova prepojenia na ubovoné webové stránky alebo
prostriedky používajúce protokol HTTP alebo HTTPS.

Správanie odkazov
Je dôležité pochopi, že ke pridáte odkazy na objekty a súbory do aplikácie, tieto existujú
len ako odkazy - čiže ako zástupca, ktorý otvorí pôvodný objekt alebo súbor IBM Cognos
TM1. Odstránenie odkazu v aplikácií nie je to isté ako odstránenie zdrojového objektu alebo
súboru TM1:
v Odstránenie odkazu v aplikácii nemá žiadny vplyv na príslušný zdrojový objekt alebo
súbor v systéme TM1. Odstráni sa len odkaz.
v Ak odstránite zdrojový objekt v systéme TM1 alebo súbor z disku, prerušia sa tým
existujúce odkazy v aplikácii, odkaz sa však neodstráni. Odkaz zostane, ale nebude
funkčný, ak bol zdrojový objekt alebo súbor odstránený.
Jediná výnimka z vyššie uvedeného pravidla sa vzahuje na odkazy na nahraté súbory. V
tomto prípade sa súbor skutočne skopíruje na server IBM Cognos TM1. Ak odstránite odkaz
na nahratý súbor, systém TM1 odstráni nahratú kópiu súboru zo servera TM1.
Podrobnosti o odkazoch na súbory nájdete v téme “Pridávanie odkazov na súbory do
aplikácie” na strane 85

Poradie zobrazenia pre odkazy v aplikáciách
TM1 zobrazuje odkazy v aplikáciách v nasledujúcom poradí. V rámci každého odkazu systém
TM1 zoradí odkazy abecedne v zostupnom poradí.
v Kocky
v Zobrazenia
v Dimenzie
v
v
v
v

Podmnožiny
Procesy
Pomocné úlohy
Súbory a adresy URL

Poznámka: Nemôžete urči poradie, v akom sa budú zobrazova skupiny odkazov, ani
poradie zoradenia v rámci skupín odkazov.

Používanie aplikácií a odkazov v aplikácii TM1 Web
Pri vytváraní aplikácií a odkazov TM1 v nástroji Server Explorer sa tieto objekty automaticky
sprístupnia v aplikácii TM1 Web. Toto sa vzahuje na odkazy na kocky, zobrazenia, súbory a
adresy URL.
Podrobné informácie nájdete v téme “Publikovanie aplikácií TM1 v aplikácii TM1 Web” na
strane 94.

Priečinky a súbory aplikácií na serveri TM1
Priečinky a súbory podporujúce aplikácie TM1 sa ukladajú do adresára údajov servera IBM
Cognos TM1.
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Zložky
Štruktúry priečinkov aplikácií systému TM1 sa nachádzajú v nasledujúcom umiestnení:
TM1 Data Directory \ }applications

V príslušných podpriečinkoch v tomto umiestnení sú uložené informácie o odkazovaných a
nahratých súboroch.

Odkazované súbory
Informácie o odkazovaných súboroch sú uložené v zástupných súboroch s príponou .extr.
Napríklad, ak v aplikácii vytvoríte odkaz na súbor s názvom sheet1.xls, systém TM1 vytvorí
zástupný súbor s názvom sheet1.xls.extr, prostredníctvom ktorého bude sledova túto
položku.

Odoslané súbory
Informácie o odoslaných súboroch sú uložené v zástupných súboroch s príponou .blob.
Samotné súbory, ktoré sa nahrajú na server TM1, sa ukladajú do nasledujúceho umiestnenia:
TM1 Data Directory \ }Externals

Napríklad, ak odošlete súbor do databázy Planning Sample, uloží sa do nasledujúceho
umiestnenia:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\

TM1 automaticky pripojí dátum a čas na koniec názvu všetkých nahratých súborov. Prípona
má formát rok mesiac deň čas.prípona súboru.
Napríklad, ak do databázy Planning Sample nahráte súbor s názvom Sample_Budget.xls,
systém TM1 premenuje tento súbor na Sample_Budget.xls_20090617155650.xls a uloží
ho do nasledujúceho umiestnenia:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\Sample_Budget.
xls_20090617155650.xls

Bezpečnostné aspekty vytvárania a zobrazovania aplikácií
Nasledujúca tabuka uvádza bezpečnostné oprávnenia, ktoré sú potrebné pre vykonávanie
akcií súvisiacich s aplikáciami TM1.
Podrobné informácie nájdete v téme “Správa zabezpečenia aplikácií TM1” na strane 91.
Akcia

Vyžadované bezpečnostné oprávnenie

Vytvorenie aplikácie najvyššej úrovne

Užívate musí by členom skupiny ADMIN alebo
DataAdmin

Vytvorenie aplikácie druhej úrovne

Oprávnenia administrátora pre rodičovskú
aplikáciu

Zobrazenie a použitie aplikácií a odkazov

Read (čítanie)

Pridanie súkromného odkazu na aplikáciu

Read (čítanie)

Kapitola 5. Organizácia objektov v aplikáciách TM1
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Akcia

Vyžadované bezpečnostné oprávnenie

Publikovanie súkromnej aplikácie

Užívate musí by členom skupiny ADMIN alebo
DataAdmin

Publikovanie súkromného odkazu na verejný
objekt

Admin (administrátor)

Publikovanie súkromného odkazu na súkromný
objekt

Nie je možné

Privlastnenie verejnej aplikácie alebo odkazu

Admin (administrátor)

Odstránenie verejnej aplikácie alebo odkazu

Admin (administrátor)

Odstránenie súkromnej aplikácie

Admin (administrátor)

Odstránenie súkromného odkazu

Read (čítanie)

Vytváranie a správa aplikácií
Aby ste mohli zača pridáva aplikácie na server IBM Cognos TM1, člen skupiny ADMIN
alebo DataAdmin musí najskôr vytvori aplikácie najvyššej úrovne.
Aplikácie najvyššej úrovne sú aplikácie, ktoré sú uvedené priamo pod skupinou Aplikácie v
nástroji Server Explorer. Aplikácie druhej úrovne sú uvedené pod rodičovskými aplikáciami,
ako je popísané v téme “Súčasné vytvorenie nového objektu a pridanie odkazu na aplikáciu”
na strane 84.
V nasledujúcom príklade môžete vidie skupinu aplikácií (Applications), tri aplikácie
najvyššej úrovne (European Sales, North American Sales a PacRim Sales) a dve aplikácie
druhej úrovne (China a Indonesia) pod aplikáciou najvyššej úrovne PacRim Sales.

Vytvorenie aplikácie najvyššej úrovne
Poda nasledujúcich pokynov môžete vytvori aplikáciu najvyššej úrovne.

Procedúra
1. Uistite sa, že na serveri IBM Cognos TM1 sa zobrazuje skupina Aplikácie. Ak sa skupina
nezobrazuje, kliknite na možnos Zobrazi, Aplikácie v nástroji Server Explorer.
2. V nástroji Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu Aplikácie na
serveri, na ktorom chcete vytvori aplikáciu, a potom kliknite na možnos Vytvori novú
aplikáciu.
TM1 vloží novú aplikáciu najvyššej úrovne s dočasným názvom Nový priečinok do
vybratej skupiny Aplikácie.
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3. Uvete názov pre novú aplikáciu.
Nezabúdajte, že systém Microsoft Windows používa niekoko rezervovaných názvov
zariadení, ktoré nemôžete použi ako názvy priečinkov alebo súborov. Aktuálny zoznam
rezervovaných názvov zariadení nájdete na webovej stránke systému Microsoft Windows.
Všetky aplikácie sú súkromné objekty, ku ktorým môže pristupova iba užívate, ktorý
vytvoril aplikáciu. Aplikáciu musíte publikova, aby bola prístupná pre iných užívateov
systému TM1. Verejné aplikácie je možné vytvára iba v aplikáciách TM1 Architect a
TM1 Perspectives. Užívatelia aplikácie TM1 Client môžu vytvára iba súkromné
aplikácie.
4.

Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu a výberom možnosti Bezpečnos,
Zverejni sprístupnite aplikáciu pre iných užívateov.
Poznámka: Typ ikony aplikácie závisí od toho, či je aplikácia súkromná alebo verejná.
v Pri súkromných aplikáciách sa zobrazuje ikona Súkromné aplikácie
kúč v pravom hornom rohu.

obsahujúca

.
v Pri verejných aplikáciách sa zobrazuje ikona Verejné aplikácie
Teraz môžete pridáva odkazy alebo podriadené aplikácie pre aplikáciu.

Premenovanie aplikácií
Poda nasledujúcich pokynov môžete premenova aplikáciu.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu v okne Server Explorer.
2. Vyberte možnos Premenova.
Aktuálny názov aplikácie je vybratý a môžete ho upravi.
3. Napíšte nový názov pre aplikáciu.
4. Stlačte kláves Enter.

Odstraňovanie aplikácií
Môžete odstráni ubovonú aplikáciu - verejnú aj súkromnú - pre ktorú máte oprávnenie
ADMIN.
Poznámka: Ke odstránite aplikáciu, systém IBM Cognos TM1 odstráni všetky podriadené
aplikácie a odkazy, ktoré sa nachádzajú v aplikácii.
Ak máte oprávnenie ADMIN pre aplikáciu, musíte ma aj oprávnenie ADMIN pre všetky
odkazy a podriadené aplikácie v rámci aplikácie bez ohadu na bezpečnostné oprávnenia,
ktoré systém TM1 uplatňuje prostredníctvom okna Bezpečnostné oprávnenia systému TM1.
Preto ak máte oprávnenie ADMIN pre aplikáciu, môžete odstráni aj tie podriadené aplikácie
a odkazy, pre ktoré vám bolo udelené iba oprávnenie READ alebo NONE.
Na ilustráciu oprávnenia ADMIN pri odstraňovaní aplikácií si vezmime nasledujúci príklad.
Na serveri sa nachádzajú tri aplikácie (App1, App2 a App3), pričom všetky tieto aplikácie
boli vytvorené členom skupiny ADMIN.
Administrátor definoval nasledujúce bezpečnostné oprávnenia pre aplikácie pre skupinu
užívateov North America:
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Názov aplikácie

Bezpečnostné oprávnenia pre skupinu užívateov
North America

App1

Admin (administrátor)

App2

Read (čítanie)

App3

None (žiadne)

Ke sa člen skupiny užívateov North America prihlási na server IBM Cognos TM1, zobrazí
sa aplikácia App1, pre ktorú má oprávnenie ADMIN, a aplikácia App2, pre ktorú má
oprávnenie READ. Aplikácia App3 sa nezobrazí, pretože tento užívate má oprávnenie
NONE pre túto aplikáciu.
Teraz ke sa člen skupiny užívateov North America pokúsi odstráni aplikáciu App1,
aplikácia sa úspešne odstráni. Toto sa očakáva, pretože skupina užívateov North America má
oprávnenie ADMIN pre aplikáciu App1, vaka čomu môže odstráni aplikácie. Aplikácie
App2 a App3 (spolu so všetkými odkazmi, ktoré obsahujú) sa tiež odstránia bez varovania, a
to napriek tomu, že skupina North America má oprávnenie READ a NONE pre tieto
aplikácie.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu v okne Server Explorer.
2. Kliknite na možnos Odstráni.
3. Ke sa zobrazí výzva na potvrdenie, kliknite na tlačidlo Áno.

Vytvorenie aplikácie druhej úrovne v rámci existujúcej
aplikácie
Aplikácie druhej úrovne môžu vytvára všetci užívatelia systému IBM Cognos TM1 s
oprávnením Admin pre existujúcu aplikáciu.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na existujúcu aplikáciu.
2. Kliknite na Nové, Aplikácia.
TM1 vloží novú aplikáciu druhej úrovne s dočasným názvom Nový priečinok do
existujúcej aplikácie.
3. Uvete názov pre novú aplikáciu.
TM1 vytvorí aplikáciu ako súkromný objekt, ku ktorému máte prístup len vy.
4. Ak ste členom skupiny ADMIN alebo DataAdmin a chcete publikova aplikáciu, aby k
nej mohli pristupova aj iní užívatelia systému TM1, kliknite pravým tlačidlom myši na
aplikáciu a vyberte možnos Bezpečnos, Zverejni.
Pri publikovaní aplikácie druhej úrovne táto aplikácia zdedí bezpečnostné oprávnenia
definované pre nadradenú aplikáciu. Tieto bezpečnostné oprávnenia môžete zmeni poda
pokynov v téme “Priradenie bezpečnostných oprávnení pre aplikácie a odkazy systému
TM1 k skupinám užívateov” na strane 91.

Pridávanie odkazov na objekty TM1 do aplikácie
Môžete prida odkazy na objekty zo servera IBM Cognos TM1, na ktorom sa nachádza
aplikácia, ako aj na objekty z iných serverov, ku ktorým ste pripojení.
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Procedúra
1. Vyberte objekt v nástroji Server Explorer.
2. Pomocou myši presuňte objekt na aplikáciu.
V aplikácii sa zobrazí odkaz na objekt.
Všetky odkazy, ktoré pridáte, sa predvolene nastavia ako súkromné odkazy, ako naznačuje
symbol kúča nad ikonou objektu. K tomuto odkazu môžete pristupova len vy.
Ikona

Popis
Odkaz na kocku SalesCube, ktorá bola pridaná do aplikácie North
American Sales.
TM1 pridá obrázok so šípkou zástupcu do ikony objektu, čo
znamená, že ide o odkaz.
Do dolnej časti ikony odkazu sa pridá obrázok kúča označujúci
súkromné odkazy. V prípade súkromných objektov sa tento obrázok
pridá do dolného aj horného pravého rohu ikony.

Zmena odkazu na verejný
Ak chcete odkaz sprístupni pre ostatných užívateov systému IBM Cognos TM1, musíte
publikova tento odkaz kliknutím pravým tlačidlom myši na odkaz a výberom položky
Položka aplikácie, Bezpečnos, Zverejni.
TM1 vloží do ikony objektu šípku zástupcu, čo značí, že ide o verejný odkaz na verejný
objekt.
Ikona

Popis
Verejný odkaz na verejnú podmnožinu.

Verejný odkaz na verejné zobrazenie.

Na zjednodušenie procesu vytvárania verejného odkazu môžete kliknú pravým tlačidlom
myši na objekt v programe Server Explorer, podrža pravé tlačidlo myši a potom potiahnu a
pusti objekt na aplikáciu. Ke pustíte objekt, TM1 zobrazí ponuku zástupcu. Kliknite na
položku Vytvori verejný odkaz.
Verejné odkazy môžete publikova len vo verejných aplikáciách. Ke publikujete odkaz v
aplikácii, bezpečnostné oprávnenia pre odkazy sa zdedia z bezpečnostných oprávnení
definovaných pre rodičovskú aplikáciu. Bezpečnostné oprávnenia môžete zmeni poda
nasledujúcich krokov v téme “Priradenie bezpečnostných oprávnení pre aplikácie a odkazy
systému TM1 k skupinám užívateov” na strane 91.
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Pridávanie odkazov na súkromné zobrazenia a podmnožiny do
aplikácie
Ke pridáte odkaz na súkromné zobrazenie alebo podmnožinu do aplikácie, tento odkaz sa
vytvorí ako súkromný odkaz, čo je predvolené správanie pri vytváraní akéhokovek odkazu v
aplikácii.
Systém IBM Cognos TM1 pridá obrázok s dvomi kúčmi do ikony odkazu, čo značí
súkromný odkaz na súkromný objekt.
Ikona

Popis
Súkromný odkaz na súkromnú podmnožinu

Súkromný odkaz na súkromné zobrazenie.

Tieto ikony vám pomôžu odlíši:
v súkromné odkazy na súkromné objekty a
v súkromné odkazy na verejné objekty.
Systém TM1 pridá obrázok s jedným kúčom do ikony odkazu, čo značí súkromný odkaz na
verejný objekt.
Ikona

Popis
Súkromný odkaz na verejnú podmnožinu

Súkromný odkaz na verejné zobrazenie.

Ak publikujete súkromné zobrazenie alebo podmnožinu, pre ktoré existuje odkaz, tento odkaz
je už alej neplatný a pri prístupe naň sa zobrazí chybová správa.
Napríklad, ak vytvoríte odkaz na súkromné zobrazenie s názvom Zobrazenie1 a potom
Zobrazenie1 zmeníte na verejné, odkaz sa preruší a nedokáže otvori toto zobrazenie. Zobrazí
sa nasledujúca chybová správa: Nie je možné nájs súkromné zobrazenie 'Zobrazenie1' kocky
'plan_BudgetPlan' na serveri 'vzor plánovania'.
V takomto prípade by ste mali vymaza starý odkaz a vloži nový odkaz na (teraz) verejné
zobrazenie alebo podmnožinu.

Súčasné vytvorenie nového objektu a pridanie odkazu na
aplikáciu
Z prostredia aplikácie môžete vytvori objekt IBM Cognos TM1. Systém TM1 vytvorí objekt
na serveri, na ktorom sa nachádza aplikácia, a do aplikácie vloží súkromný odkaz na objekt. V
rámci aplikácie môžete vytvori dimenzie, kocky, procesy a pomocné úlohy.
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Procedúra
1. V nástroji Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu, z ktorej chcete
vytvori objekt, a kliknite na možnos Nové <typ objektu> v ponuke zástupcov.
Napríklad, ak chcete vytvori novú kocku, kliknite na možnos Nové, Kocka.
Ke vyberiete typ objektu, zobrazí sa dialógové okno alebo okno. Napríklad, ak kliknete
na možnos Nové, Kocka, zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie kocky.
2. Vykonajte kroky vyžadované na vytvorenie vybratého objektu.
Potom systém TM1 vytvorí objekt na serveri a vloží súkromný odkaz na objekt v
aplikácii.
Tento príklad ilustruje výsledok vytvorenia kocky s názvom New Cube v aplikácii North
American Sales.

Pridávanie odkazov na súbory do aplikácie
Do aplikácií IBM Cognos TM1 môžete pridáva odkazy na súbory ubovoného typu,
napríklad Excel, Word, PowerPoint, PDF alebo akékovek iné súbory, ktoré sú uložené vo
vašom počítači alebo sieti.
Poznámky:
v Do aplikácie môžete prida odkaz na ubovoný súbor programu Excel. Nemusíte používa
iba súbory Excel obsahujúce segmenty TM1 alebo iné funkcie TM1.
v Súbory sa otvárajú v programe, ku ktorému sú priradené v nastaveniach typov súborov
systému Microsoft Windows. TM1 zobrazí ikonu pre každý súbor poda tohto priradenia.

Procedúra
1. V nástroji Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu, do ktorej chcete
prida odkaz na súbor, a potom kliknite na tlačidlo Prida súbor v ponuke zástupcov.
Zobrazí sa dialógové okno Prida súbor.
2. Prejdite do adresára obsahujúceho súbor a vyberte súbor, ktorý chcete prida do aplikácie.
3. Vyberte spôsob, ako má TM1 prida súbor do aplikácie.
Pripoji súbor ako odkaz - súbor zostane v aktuálnom umiestnení a do aplikácie TM1 sa
vloží odkaz na tento súbor.
Ke sa súbor pridá ako odkaz, v aplikácii TM1 sa zobrazí ako ikona so šípkou. Napríklad,
ikona súboru Excel pridaného s použitím možnosti Pripoji súbor ako odkaz bude v
.
strome objektov aplikácie TM1 vyzera takto:
Najväčšou výhodou tohto spôsobu je to, že všetky úpravy a zmeny v súbore programu
Excel sa okamžite premietnu v aplikácii. Ak vyberiete túto možnos, súbor programu
Excel by sa mal nachádza v zdieanom priečinku a tento súbor by ste mali vyhada v
sieti, aby sa vytvorila cesta UNC k súboru.
Skopírova súbor na server TM1 - skopíruje súbor na server TM1, na ktorom sa
nachádza aplikácia.
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Tento typ odkazu sa v aplikácii TM1 zobrazí ako ikona bez šípky. Napríklad, súbor Excel,
ktorý bol pridaný s použitím možnosti Skopírova súbor na server TM1 bude ma v
:
aplikáciách TM1 nasledujúcu ikonu:
TM1 skopíruje nahraté súbory do podadresára }Externals v adresári údajov servera TM1.
Napríklad, ak súbor Excel pridáte do aplikácie na serveri sdata, ktorý je súčasou vzorovej
databázy TM1, TM1 uloží súbor do nasledujúceho umiestnenia:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\sdata\}Externals.
Najväčšou výhodou tejto možnosti je, že súbor bude k dispozícii pri každom spustení
servera TM1. Zmeny v pôvodnom zdrojovom súbory sa však automaticky neprejavia v
súbore na serveri TM1. Musíte aktualizova súbor na serveri, aby ste mali k dispozícii
zmeny.
v Podrobné informácie o aktualizácii súborov Excel, ktoré boli skopírované na server
TM1, nájdete v téme “Aktualizácia súborov programu Excel na serveri TM1” na strane
87.
v Podrobné informácie o aktualizácii iných súborov ako Excel, ktoré boli skopírované na
server TM1, nájdete v téme “Aktualizácia iných súborov ako súbory programu Excel
na serveri TM1” na strane 88.
Poznámka: Ak vyberiete možnos Skopírova súbor na server TM1, súbor, ktorý
chcete nahra, nesmie by používaný v inom programe. Ak sa pokúsite nahra otvorený
súbor, TM1 zobrazí chybové hlásenie. Pred nahratím súboru na server TM1 sa uistite, že
nie je otvorený.
4. Vyberte možnos Verejné alebo Súkromné.
v Verejné - Odkaz na súbor bude dostupný aj pre iných používateov, ktorí majú prístup
k aplikácii TM1.
v Súkromné - K odkazu na súbor budete môc pristupova iba vy.
5. Kliknite na položku Otvori.
Súbor je teraz dostupný v rámci aplikácie TM1.
K súborom v aplikáciách TM1 môžete pristupova aj z aplikácie TM1 Web. Podrobné
informácie nájdete v nasledujúcich témach v tejto časti:
v “Publikovanie aplikácií a odkazov systému TM1” na strane 93.
v “Publikovanie aplikácií TM1 v aplikácii TM1 Web” na strane 94.

Pochopenie verejných a súkromných odkazov na súbory
IBM Cognos TM1 používa nasledujúce formáty ikon na vizuálnu identifikáciu verejných a
súkromných odkazov na súbory v aplikáciách TM1.
Ikona

Popis
Verejný odkaz na súbor, ktorý bol pridaný do systému TM1 ako
odkaz.
Súkromný odkaz na súbor, ktorý bol pridaný do systému TM1 ako
odkaz.

Verejný odkaz na súbor, ktorý bol skopírovaný na server TM1.
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Ikona

Popis
Súkromný odkaz na súbor, ktorý bol skopírovaný na server TM1.

Správanie súborov nahratých na server TM1
Nahratý súbor je súbor, ktorý bol pridaný do aplikácie IBM Cognos TM1 s použitím možnosti
Kopírova súbor na server TM1.
Nahraté súbory sa správajú inak ako odkazované súbory, pretože nahraté súbory sú skutočne
skopírované na nahraté na server IBM Cognos TM1.
v TM1 skopíruje a uloží nahraté súbory na server TM1 do nasledujúceho adresára:
<adresár_údajov_servera>\}Externals.
v Ke nahráte súbor na server TM1, k názvu súboru sa pripojí dátumová a časová značka.
Napríklad, ak na server TM1 nahráte súbor US Budget.xls, súbor sa uloží pod názvom
Budget.xls_20040702193054.xls.
v Ke odstránite nahratý server z aplikácie TM1, TM1 odstráni kópiu nahratého súboru z
adresára }Externals. Pôvodný súbor, ktorý nie je uložený na serveri TM1 a z ktorého bol
skopírovaný nahratý súbor, nebude odstránený.
v Ak chcete vytvori hypertextové prepojenie, ktoré otvorí nahratý súbor z webového hárka
alebo iného súboru aplikácie TM1 v aplikácii TM1 Web, hypertextové prepojenie sa musí
odkazova na názov nahratého súboru priradený serverom TM1. Podrobné informácie
nájdete v téme “Vytváranie hypertextových prepojení na nahraté súbory” na strane 95.

Aktualizácia súborov programu Excel na serveri TM1
Server IBM Cognos TM1 poskytuje vyhradený proces na aktualizáciu súborov programu
Excel, ktoré boli nahraté na server IBM Cognos TM1. Podrobné informácie o aktualizácií
súborov iných ako Excel (Word, PowerPoint alebo iných) nájdete v téme “Aktualizácia iných
súborov ako súbory programu Excel na serveri TM1” na strane 88.

Procedúra
1. Dvakrát kliknite na súbor v nástroji Server Explorer.
Súbor sa otvorí v programe Excel, pričom v záhlaví okna bude uvedený dočasný názov,
napríklad TM12C5D.xls.

2.
3.

4.

5.

Poznámka: Je dôležité zapamäta si pôvodný názov súboru, ktorý aktualizujete (nie
tento dočasný názov súboru). V kroku 4 budete musie vybra pôvodný súbor.
Uplatnite úpravy v dokumente programu Excel.
Kliknite na položku TM1 > Uloži zošit na server TM1 > Aktualizova existujúci
súbor aplikácie na serveri TM1.
Zobrazí sa dialógové okno Vybra externý súbor TM1, ktorý sa má aktualizova.
Vyberte pôvodný súbor programu Excel, ktorý sa má aktualizova.
Uistite sa, že ste vybrali pôvodný súbor Excel, ktorý ste otvorili v kroku 1. Systém TM1
prepíše tento súbor bez varovania.
Kliknite na tlačidlo OK.
Systém TM1 aktualizuje súbor na serveri TM1. Súbor programu Excel je teraz dostupný v
rámci rodičovskej aplikácie.

Kapitola 5. Organizácia objektov v aplikáciách TM1

87

Aktualizácia iných súborov ako súbory programu Excel na
serveri TM1
Súbory iné ako súbory programu Excel, ktoré boli nahraté na server IBM Cognos TM1
môžete upravi uložením súboru do externého súboru a následným opätovným pridaním tohto
súboru na server.

Procedúra
1. Dvakrát kliknite na súbor v nástroji Server Explorer.
Súbor sa otvorí v súvisiacom programe, pričom v záhlaví okna bude uvedený dočasný
názov, napríklad TM163.doc.
Napríklad, odoslaný súbor programu Word sa otvorí v programe Microsoft Word.
2. V príslušnom programe vykonajte zmeny v tomto súbore a potom pomocou funkcie
Uloži ako tohto programu uložte súbor do nového umiestnenia a pod novým názvom.
Poznámka: Zapamätajte si názov a umiestnenie upraveného súboru, aby ste ho v alšom
kroku mohli znova prida do systému TM1.
3. V nástroji Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na pôvodnú verziu súboru a
vyberte možnos Odstráni.
Systém TM1 zobrazí dialógové okno Potvrdi odstránenie, prostredníctvom ktorého
môžete odstráni súbor.
4. Znova pridajte aktualizovaný súbor poda pokynov v téme “Pridávanie odkazov na
súbory do aplikácie” na strane 85.

Pridávanie odkazov na adresy URL do aplikácie
Do aplikácie môžete prida adresu URL pre protokoly http:// a https://.
Ke otvoríte odkaz na adresu URL v aplikácii systému IBM Cognos TM1 z prostredia TM1
Server Explorer alebo TM1 Web, v predvolenom webovom prehliadači vo vašom systéme sa
zobrazí cie adresy URL.

Procedúra
1. V nástroji Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu, do ktorej chcete
prida odkaz na adresu URL, a potom kliknite na tlačidlo Prida adresu URL v ponuke
zástupcov.
Zobrazí sa dialógové okno Prida adresu URL.
2. Uvete úplnú adresu URL vrátane protokolu (http:// alebo https://).
Napríklad: http://www.Company.com
3. Uvete popisný názov pre adresu URL.
Napríklad: Webová lokalita spoločnosti
4. Kliknutím na tlačidlo OK pridajte adresu URL.
Adresa URL sa pridá do aplikácie TM1 s predvolenou ikonou prepojenia na adresu URL
v systéme.

Práca s odkazmi na objekty, súbory a adresy URL v aplikáciách TM1
Dvojitým kliknutím na odkaz na objekt, súbor alebo adresu URL v aplikácii IBM Cognos
TM1 môžete spusti predvolenú akciu pre daný objekt.
Kliknutím pravým tlačidlom myši môžete zobrazi zoznam všetkých podporovaných akcií pre
objekt.
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Nasledujúca tabuka uvádza popisy predvolených akcií pre všetky objekty, súbory a adresy
URL, ku ktorým máte prístup z aplikácií TM1.
Typ odkazu

Predvolená akcia

Kocka

Otvorí predvolené zobrazenie kocky v nástroji Cube Viewer.

Zobrazenie kocky

Otvorí zobrazenie v nástroji Cube Viewer.

Dimenzia

Otvorí predvolenú podmnožinu dimenzie v Editore podmnožín. Ak nie
je definovaná predvolená podmnožina, otvorí sa podmnožina Všetky.

Podmnožina

Otvorí podmnožinu v Editore podmnožín.

Proces

Otvorí proces v režime úprav v okne doplnku TurboIntegrator.

Pomocná úloha

Ak pomocná úloha nie je aktívna, otvorí ju v sprievodcovi nastavením
pomocnej úlohy. (Aktívnu pomocnú úlohu nemôžete otvori.)

Súbor

Otvorí súbor v programe ku ktorému je priradený v nastaveniach typov
súborov systému Microsoft Windows. Napríklad, súbor s príponou .xls
sa otvorí v programe Excel.

Adresa URL

Otvorí adresu URL v predvolenom webovom prehliadači v systéme.

Poznámka: Ak pristupujete k objektom TM1 na inom serveri IBM Cognos TM1, tento
server musí by spustený a musíte by na ňom prihlásení.
v Ak sa pokúsite otvori odkaz na objekt na serveri, ktorý je spustený, no nie ste na ňom
prihlásení, TM1 zobrazí výzvu na prihlásenie na server.
v Ak sa pokúsite otvori odkaz na objekt na serveri, ktorý nie je spustený, TM1 zobrazí
nasledujúce varovanie: Server, na ktorom sa nachádza objekt, neodpovedá. Chcete obnovi
zobrazenie Server Explorer?
Spustite server, na ktorom sa nachádza zdrojový objekt, aby ste znova získali prístup k
odkazu.

Zobrazenie vlastností aplikácie systému TM1
Vykonaním nasledujúceho postupu môžete zobrazi vlastnosti odkazov a podriadených
aplikácií v aplikácii systému IBM Cognos TM1.

Procedúra
1. Vyberte aplikáciu v nástroji Server Explorer.
2. Ak sa v nástroji Server Explorer nezobrazuje panel Vlastnosti, kliknite na možnos
.
Zobrazi, Okno vlastností
V paneli Vlastnosti sú uvedené všetky informácie o odkazoch a podriadených
aplikáciách, pre ktoré máte aspoň oprávnenie na čítanie. Odkazy a podriadené aplikácie,
ku ktorým nemáte žiadny prístup, sa nezobrazia v nástroji Server Explorer, takže môžete
zobrazi iba vlastnosti týchto položiek.
V paneli Vlastnosti budú uvedené iba priamo podriadené aplikácie vybratej aplikácie
systému TM1.
3. Ak chcete položky v paneli Vlastnosti zoradi abecedne poda hodnoty vlastnosti,
kliknite na označenie stĺpca, poda ktorého chcete zoradi položky. Napríklad, ak chcete
abecedne usporiada položky poda aktuálneho stavu, kliknite na označenie stĺpca Stav.
Pre všetky odkazy a podriadené aplikácie sa zobrazia nasledujúce vlastnosti.
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Vlastnos

Popis

Názov

Názov odkazu alebo podriadenej aplikácie, ako je definovaný vo vybratej
aplikácii.
Upravi môžete iba tie názvy odkazov, ktoré priamo nekorešpondujú s
názvami zdrojových objektov. Napríklad, vo vyššie uvedenom príklade sa
odkaz Price odkazuje na zdrojovú kocku s názvom PriceCube.

Systémový názov

v Pri väčšine odkazov Systémový názov predstavuje skutočný názov
zdrojového objektu, na ktorý sa odkaz odkazuje.
v V prípade súborov, ktoré boli nahraté na server IBM Cognos TM1,
Systémový názov predstavuje názov, ktorý bol priradený k súboru na
serveri TM1. Pravidlá pomenúvania súborov odosielaných na server TM1
sú uvedené v téme “Správanie súborov nahratých na server TM1” na
strane 87.
v V prípade súborov, ktoré sú pripojené ako odkaz, Systémový názov
predstavuje cestu UNC k súboru.
v Vlastnos Systémový názov sa nevzahuje na podriadené aplikácie.

Server

Server TM1, na ktorom sa nachádza zdrojový objekt odkazu.
Napríklad, vo vyššie uvedenom príklade sa zdrojová kocka pre odkaz
Currency nachádza na serveri inventory.

Súkromné

Táto vlastnos sa vzahuje iba na podmnožiny a zobrazenia.
Vlastnos Súkromné označuje, či je zdroj odkazu na podmnožinu alebo
zobrazenie súkromným objektom. Hodnota vlastnosti Áno znamená, že
zdrojový objekt je súkromný. Hodnota Nie znamená, že je tento objekt
verejný.
Napríklad, vo vyššie uvedenom príklade sú zdrojové objekty pre odkaz na
podmnožinu North American Currencies, ako aj zobrazenia North American
Price Plan a North American Models, súkromnými objektmi.

Stav

Táto vlastnos uvádza aktuálnu dostupnos odkazov a podriadených
aplikácií. Existujú tri možné hodnoty vlastnosti Stav:
v

Dostupné - Odkaz alebo podriadená aplikácia sú dostupné na použitie.

v Nepripojené - Nie ste pripojený k serveru TM1, na ktorom sa nachádza
zdrojový objekt odkazu. Znova sa prihláste na server, aby ste zas získali
prístup k odkazu.
v Nedostupné - Server TM1, na ktorom sa nachádza zdrojový objekt pre
odkaz, nie je spustený, a preto nemôžete získa prístup k odkazu.
Zabezpečenie

Táto vlastnos značí vaše bezpečnostné oprávnenia pre odkaz alebo
podriadenú aplikáciu.

Odstránenie odkazov na objekty, súbory a adresy URL z
aplikácií systému TM1
Poda nasledujúcich pokynov môžete odstráni odkaz na objekt z aplikácie systému IBM
Cognos TM1.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz na objekt v aplikácii.
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Poznámka: Odkaz na objekt musíte vybra v aplikácii. Ak zdrojový objekt vyberiete v
inom umiestnení v hierarchii, tento objekt nebudete môc odstráni z aplikácie.
2. Kliknite na Položka aplikácie, Odstráni.
Ak chcete odstráni odkaz na súbor alebo adresu URL z aplikácie:
v Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor v aplikácii.
v Vyberte možnos Odstráni.

Premenovanie odkazov na objekty, súbory a adresy URL v
aplikáciách systému TM1
Odkaz na objekt alebo súbor v aplikácii systému IBM Cognos TM1 nemusí ma rovnaký
názov ako zdrojový súbor, s ktorým súvisí. Odkaz na objekt alebo súbor môžete premenova
v aplikácii a zároveň zachova prepojenie na zdrojový súbor.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu.
2. Vyberte možnos Premenova nasledujúcim spôsobom:
v Ak chcete premenova odkaz na objekt, kliknite na možnos Položka aplikácie,
Premenova.
v Ak chcete premenova odkaz na súbor alebo adresu URL, kliknite na možnos
Premenova.
Názov odkazu je vybratý a môžete ho upravi.
3. Napíšte nový názov pre odkaz.
4. Stlačte kláves Enter.

Odstránenie zdrojových objektov, na ktoré sa odkazujú
aplikácie TM1
Ke odstránite zdrojový objekt, na ktorý sa odkazuje aplikácia systému IBM Cognos TM1,
systém TM1 neodstráni príslušný odkaz na objekt z aplikácie.
Napríklad, ak vymažete zobrazenie Predaje Kanada z údajového servera, odkaz na zobrazenie
predaje Kanada zostane v aplikácii Predaje Severná Amerika.
Ak sa pokúsite otvori odkaz na objekt alebo súbor v aplikácie, pričom zdrojový objekt alebo
súbor bol odstránený zo servera IBM Cognos TM1, systém TM1 zobrazí chybové hlásenie
uvádzajúce, že objekt 'US Sales' sa nenašiel na serveri 'sdata' a požiada vás, aby ste odstránili
odkaz.
Ke bol zdroj pre objekt alebo súbor v aplikácii vymazaný zo servera, mali by ste vymaza
príslušný odkaz z aplikácie. Podrobné informácie nájdete v téme “Odstránenie odkazov na
objekty, súbory a adresy URL z aplikácií systému TM1” na strane 90.

Správa zabezpečenia aplikácií TM1
Nasledujúce časti popisujú priradenie bezpečnostných oprávnení pre aplikácie IBM Cognos
TM1 a odkazy na skupiny používateov na serveri IBM Cognos TM1, ako aj publikovanie a
osvojovanie si aplikácií a odkazov TM1.

Priradenie bezpečnostných oprávnení pre aplikácie a odkazy
systému TM1 k skupinám užívateov
Môžete priradi bezpečnostné oprávnenia pre verejné položky (ako sú odkazy a podriadené
aplikácie) v rámci verejných aplikácií systému IBM Cognos TM1 k skupinám užívateov na
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serveri IBM Cognos TM1. Musíte ma oprávnenie administrátora pre aplikáciu, aby ste mohli
priradi nastavenia bezpečnosti v rámci aplikácie.
Nemôžete priradi bezpečnos pre súkromné aplikácie a odkazy - prístup k súkromným
položkám majú len tí užívatelia, ktorí vytvorili tieto položky.

Procedúra
1. V nástroji Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu systému TM1
obsahujúcu položky, pre ktoré chcete nastavi bezpečnostné oprávnenia.
2. Kliknite na Bezpečnos, Bezpečnostné oprávnenia.
Zobrazí sa okno Bezpečnostné oprávnenia. V tomto okne sú uvedené všetky verejné
položky (objekty, súbory, adresy URL a podriadené aplikácie systému TM1), ktoré sa
nachádzajú v aktuálnej aplikácii.
3. Vyberte bunku v prieniku položky, pre ktorú chcete definova bezpečnostné oprávnenia, a
skupiny užívateov, ktorej chcete priradi bezpečnostné oprávnenia.
4. Vyberte niektoré z dostupných bezpečnostných oprávnení.
Bezpečnostné
oprávnenie

Ako sa uplatňuje v aplikáciách TM1

Ako sa uplatňuje v odkazoch

None (žiadne)

Členovia tejto skupiny užívateov nemôžu
zobrazi aplikáciu alebo jej obsah.

Členovia tejto skupiny
užívateov nemôžu zobrazi
odkaz.

Read (čítanie)

Členovia tejto skupiny užívateov môžu
zobrazi aplikáciu a použi tie odkazy v
rámci aplikácie, pre ktoré má táto skupina
aspoň oprávnenie na čítanie. Členovia môžu
tiež vytvára súkromné odkazy v rámci
aplikácie.

Členovia tejto skupiny
užívateov môžu zobrazi
odkaz.

Admin
(administrátor)

Členovia tejto skupiny užívateov môžu
zobrazi aplikáciu, použi odkazy v rámci
aplikácie a vytvára verejné aj súkromné
odkazy v rámci aplikácie. Môžu tiež vytvára
súkromné podriadené aplikácie.

Členovia tejto skupiny
užívateov môžu zobrazi
odkaz. Môžu tiež upravi alebo
odstráni tento odkaz. Môžu
publikova verejné odkazy a
privlastni si verejné odkazy.

Členovia s oprávnením Admin pre aplikáciu
môžu nastavova bezpečnostné oprávnenia
pre všetky odkazy a podriadené aplikácie v
rámci aplikácie.

5. Zopakujte kroky 3 a 4 pre všetky alšie položky, pre ktoré chcete definova bezpečnostné
oprávnenia.
6. Kliknite na tlačidlo OK.

Výsledky
Skupine užívateov môže by udelené oprávnenie Read alebo Admin pre odkaz, hoci pre
objekt súvisiaci s odkazom má táto skupina oprávnenie None. V tomto prípade členovia
skupiny užívateov nebudú môc vidie odkaz v aplikácii.
Napríklad, ak bolo skupine užívateov udelené oprávnenie None pre kocku, táto skupina má
však oprávnenie Read pre odkaz na tú istú kocku, členovia skupiny užívateov nebudú vidie
odkaz na kocku v aplikácii.
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Publikovanie aplikácií a odkazov systému TM1
V nasledujúcich častiach sa dozviete, ako môžete publikova aplikácie a odkazy systému IBM
Cognos TM1. Informácie o bezpečnostných oprávneniach vyžadovaných na vykonanie týchto
postupov nájdete v téme "Security Considerations for Creating and Viewing Applications".

Publikovanie súkromných aplikácií systému TM1
Poda nasledujúcich pokynov môžete publikova súkromnú aplikáciu.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu v okne Server Explorer.
2. Kliknite na Bezpečnos, Publikova.
Poznámka: Pri publikovaní súkromnej aplikácie systém IBM Cognos TM1 publikuje aj
všetky súkromné odkazy na verejné objekty v rámci aplikácie.

Publikovanie súkromných odkazov na verejné objekty
Môžete publikova súkromné odkazy vo verejných aplikáciách.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz v nástroji Server Explorer.
2. Vyberte možnos Položka aplikácie, Bezpečnos, Publikova.

Privlastnenie si aplikácií a odkazov systému TM1
Môžete si privlastni verejné aplikácie a odkazy systému IBM Cognos TM1. Ak položku
aplikácie alebo odkazu nastavíte ako súkromnú, k tejto položke budete môc pristupova iba
vy.

Privlastnenie si verejnej aplikácie TM1
Poda nasledujúcich pokynov si môžete privlastni verejnú aplikáciu.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu v okne Server Explorer.
2. Vyberte možnos Bezpečnos, Nastavi ako súkromné.
Ke si privlastníte verejnú aplikáciu, automaticky sa privlastnia aj všetky verejné odkazy
v rámci aplikácie.
Ak verejná aplikácia obsahuje odkazy na dva objekty rovnakého typu s rovnakým
názvom, pričom jeden je verejný a jeden súkromný, pri privlastnení aplikácie sa k názvu
verejného odkazu pripojí reazec _Public.
Napríklad, nasledujúci obrázok znázorňuje aplikáciu European Sales obsahujúcu dva
odkazy na zobrazenia s názvom Northern Europe Sales, pričom jedno je verejné a druhé
súkromné.

Ke si privlastníte aplikáciu European Sales application, verejný odkaz sa skonvertuje na
súkromný a jeho názov sa zmení na Northern Europe Sales_Public, čo znamená, že toto je
súkromný odkaz na verejný objekt.
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Zmena názvu je nevyhnutná, pretože aplikácia nemôže obsahova dva súkromné odkazy
na jeden typ objektu s rovnakým názvom.

Privlastnenie verejného odkazu
Poda nasledujúcich pokynov si môžete privlastni verejný odkaz.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz v nástroji Server Explorer.
2. Vyberte možnos Položka aplikácie, Bezpečnos, Nastavi ako súkromné.

Zobrazovanie logických zoskupení v aplikáciách systému TM1
Jednou z najväčších výhod aplikácií systému IBM Cognos TM1 je tá, že vám umožňujú
zobrazova a spravova objekty a súbory v logických zoskupeniach. Toto zjednodušuje
používanie TM1, pretože môžete jednoducho identifikova súbory a objekty v aplikáciách
špecifických pre úlohu bez toho, že by ste museli prehadáva rozsiahle zoznamy objektov
poda typu.
Zakázaním zobrazovania objektov poda typu si môžete ešte viac zjednoduši používanie
systému TM1. Získate tak prehadnejšie a intuitívnejšie prostredie v nástroji Server Explorer.
(Predvolene sa v nástroji Server Explorer zobrazujú všetky typy objektov.)
Ak chcete zakáza zobrazenie konkrétneho typu objektu, kliknite na možnos Zobrazi, <typ
objektu> v nástroji Server Explorer. Týmto zrušíte značku začiarknutia veda typu objektu v
ponuke Zobrazi a zakážete zobrazenie daného typu objektu v nástroji Server Explorer. V
nasledujúcom príklade sú zakázané všetky objekty okrem objektov Aplikácie.
Poznámka: Ke zakážete zobrazenie niektorého typu objektov v nástroji Server Explorer,
odkazy na objekty tohto typu sa naalej budú zobrazova v aplikáciách TM1. Riadiace
objekty sa však nebudú zobrazova v rámci aplikácií, ke je zakázané zobrazenie riadiacich
objektov v nástroji Server Explorer.

Publikovanie aplikácií TM1 v aplikácii TM1 Web
Všetky odkazy na kocky, zobrazenia, súbory a adresy URL v aplikáciách IBM Cognos TM1
sa automaticky sprístupnia v aplikácii TM1 Web.
Ak chcete zobrazi hárok Microsoft Excel ako webový hárok v aplikácii Cognos TM1 Web,
počnúc vydaním IBM Cognos TM1, verzia 10.2, musí by tento súbor vo formáte .xlsx alebo
.xlsm programu Microsoft Excel 2007 alebo novšej verzie.
Predpokladajme, že North American Sales je verejná aplikácia obsahujúca odkazy na
kolekciu objektov systému TM1 a súbory programu Excel. Ke sa pripojíte k serveru IBM
Cognos TM1 s názvom sdata prostredníctvom aplikácie TM1 Web, tieto odkazy sa zobrazia v
časti Aplikácie.
Pri práci v aplikácii TM1 Web môžete kliknutím na odkaz otvori a zobrazi túto aplikáciu a
to nasledovne:
v Kocky a zobrazenia sa zobrazia priamo v aplikácii TM1 Web.
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v Súbory programu Excel sa zobrazia ako webové hárky TM1 priamo v aplikácii TM1 Web.
Poznámka: Súbory programu Excel, ktoré boli zabezpečené prostredníctvom príkazu
Nástroje, Ochrana programu Excel, nie je možné zobrazi v aplikácii TM1 Web.
v Súbory iné ako súbory programu Excel sa otvoria v priradených programoch.
Poznámka: Niektoré typy súborov a programy nemusí by možné zobrazi v aplikácii
TM1 Web.
v Odkazy URL sa zobrazia v samostatnom okne webového prehliadača.
Napríklad, kliknutím na súbor programu Excel otvoríte tento súbor vo formáte webového
hárka v aplikácii TM1.
Poznámka: Systém TM1 určí šírky stĺpcov vo webovom hárku na základe súboru programu
Excel, z ktorého sa vygeneroval tento webový hárok. Ak sa do stĺpcov v súbore programu
Excel nezmestí celý názov riadka a stĺpca, príslušné označenia vo webovom hárku sa skrátia.
Prostredníctvom aplikácie TM1 Web môžete pristupova k verejným aj súkromným
aplikáciám a odkazom. K súkromným aplikáciám a odkazom môžu prostredníctvom aplikácie
TM1 Web pristupova iba tí užívatelia, ktorí vytvorili tieto položky. Prístup k verejným
aplikáciám a odkazom v aplikácii TM1 Web sa určuje na základe bezpečnostných oprávnení
definovaných pre zdrojové aplikácie a odkazy na serveri TM1. Podrobné informácie o
nastavovaní bezpečnostných oprávnení nájdete v téme “Priradenie bezpečnostných oprávnení
pre aplikácie a odkazy systému TM1 k skupinám užívateov” na strane 91.

Nastavenia vlastností webového hárka systému TM1
Vlastnosti webových hárkov sa konfigurujú v nástroji Server Explorer a určujú spôsob
zobrazenia a správania sa súboru programu Excel, ke sa tento webový hárok zobrazí v
aplikácii IBM Cognos TM1 Web.

Procedúra
1. V nástroji Server Explorer otvorte aplikáciu TM1 obsahujúcu súbor programu Excel, z
ktorého sa generuje webový hárok systému TM1.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor programu Excel.
3. Kliknite na položku Vlastnosti.
Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti aplikácie TM1 Web.
4. Pomocou možností na kartách Všeobecné a Vlastnosti zobrazenia nastavte vlastnosti
webového hárka TM1.
Podrobné informácie o možnostiach vlastností v aplikácii TM1 Web nájdete v publikácii
TM1 Perspectives, TM1 Architect a TM1 Web.
5. Kliknite na tlačidlo OK.

Vytváranie hypertextových prepojení na nahraté súbory
Ak chcete, aby webový hárok obsahoval hypertextové prepojenie na nahratý súbor, toto
hypertextové prepojenie musí obsahova umiestnenie a názov, ktorý systém IBM Cognos
TM1 priradil k nahratému súboru.
Ke do aplikácie TM1 pridáte nahratý súbor, na serveri IBM Cognos TM1 sa uloží kópia
tohto súboru, pričom k názvu súboru sa pripojí dátumová a časová značka. Napríklad:
Report_2006.xls_20070123212746.xls

Ak hypertextové prepojenie nebude obsahova názov súboru priradený systémom TM1, toto
prepojenie nebude fungova v aplikácii TM1 Web a zobrazí sa chyba, napríklad:
Kapitola 5. Organizácia objektov v aplikáciách TM1
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"Súbor neexistuje: TM1://planning sample/blob/PUBLIC/.\}Externals\upload_test_2.xls".

Procedúra
1. V paneli Vlastnosti nástroja Server Explorer vyhadajte Systémový názov predstavujúci
názov odoslaného súboru Excel, ktorý bude cieom hypertextového prepojenia, priradený
systémom TM1.
2. Hypertextové prepojenie na odoslaný súbor programu Excel vytvorte v nasledujúcom
formáte:
TM1://ServerName/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Filename

kde:
v ServerName je názov servera TM1, na ktorom sa nachádza tento súbor programu
Excel.
v Filename je názov, ktorý systém TM1 priradil k nahratému súboru programu Excel.
Napríklad:
TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\Report_2006.xls_20070123212746.xls

3. V programe Excel pridajte hypertextové prepojenie na príslušné miesto v hárku.
4. Pridajte hárok do aplikácie systému TM1 a potom zobrazte súbor ako webový hárok v
aplikácii TM1 Web.

Zobrazovanie webových hárkov obsahujúcich hexadecimálny
znak 0x1A
V aplikácii IBM Cognos TM1 Web nie je možné otvori webový hárok obsahujúci
hexadecimálny znak 0x1A. Ak sa pokúsite otvori webový hárok obsahujúci hexadecimálny
znak 0x1A, aplikácia TM1 zobrazí nasledujúcu chybu:
Vyskytla sa chyba pri konverzii zošita programu Microsoft Excel na formát XML: '',
hexadecimálna hodnota 0x1A, nie je platný znak. Riadok: 54, pozícia: 34.
Ak odstránite hexadecimálny znak 0x1A z webového hárka, súbor sa otvorí v aplikácii TM1
Web.
Poznámka: Funkcia ASCIIOutput doplnku TurboIntegrator umiestni hexadecimálny znak
0x1A na koniec všetkých vygenerovaných súborov. Ak pomocou funkcie ASCIIOutput
exportujete údaje TM1 do súboru ASCII a potom sa tento súbor pokúsite otvori ako webový
hárok TM1, vráti sa táto chyba.
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Kapitola 6. Importovanie údajov s hárkami hárkov na
spracovanie údajov
Táto čas popisuje, ako môžete importova údaje do kocky systému IBM Cognos TM1
pomocou hárkov na spracovanie údajov. Hárok na spracovanie údajov je upravený hárok
programu Excel, v ktorom pomocou funkcií systému TM1 posielate hodnoty do určeného
umiestnenia v existujúcej kocke.
Poznámka: Hoci sú hárky na spracovanie údajov naalej platným spôsobom importovania
údajov, tieto hárky sú zastarané v aktuálnom vydaní systému TM1. Preto vám dôrazne
odporúčame importova údaje do kociek TM1 pomocou funkcií TurboIntegrator.
V tejto časti sú popísané nasledujúce témy.
v Prehad hárkov na spracovanie údajov
v Importovanie údajov pomocou hárkov na spracovanie údajov

Prehad hárkov na spracovanie údajov
Hárok na spracovanie údajov je upravený hárok programu Excel, v ktorom pomocou funkcií
posielate vstupné hodnoty do určeného umiestnenia v existujúcej kocke TM1.
Pomocou hárkov na spracovanie údajov môžete konvertova vstupné hodnoty, ktoré sa
nemapujú priamo na existujúce prvky. Napríklad, v nasledujúcej tabuke prvé dva stĺpce
obsahujú kódy, ktoré priamo nezodpovedajú prvkom v kocke, do ktorej sa posielajú hodnoty.
Scenár

Región

Model

Rozmer

Jan

Feb

Mar

001

R54

S série 1,8 L ...

Cena

25259,93

25830,76

25041,90

002

R54

S série 1,8 L ...

Cena

25259,93

25830,76

25041,90

001

R32

S série 1,8 L ...

Cena

25259,93

25830,76

25041,90

002

R32

S série 1,8 L ...

Cena

25259,93

25830,76

25041,90

001

R1A

S série 1,8 L ...

Cena

25259,93

25830,76

25041,90

002

R1A

S série 1,8 L ...

Cena

25259,93

25830,76

25041,90

001

R30

S série 1,8 L ...

Cena

25259,93

25830,76

25041,90

002

R30

S série 1,8 L ...

Cena

25259,93

25830,76

25041,90

V tomto príklade kódy v prvom stĺpci reprezentujú prvky v dimenzii Actvsbud. Pomocou
jednoduchej funkcie IF môžete skonvertova 001 na Skutočné a 002 na Rozpočtové.
Druhý stĺpec obsahuje štyri kódy regiónu, ktoré sa mapujú na regióny ako Argentína, Spojené
štáty a Grécko. Keby toto boli jediné hodnoty, mohli by ste napísa vnorený vzorec IF a
skonvertova tieto hodnoty na prvky. Ak počet možných hodnôt rastie, napísanie vnoreného
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vzorca IF môže by ažkopádne a náchylné k chybám. Ako alternatívu môžete vytvori
dvojrozmernú kocku, ktorá slúži ako vyhadávacia tabuka na získavanie názvov prvkov.

Importovanie údajov pomocou hárkov na spracovanie údajov
Pomocou hárkov na spracovanie údajov môžete vykonáva nasledujúce úlohy:
v Importova údaje zo vstupných riadkov vyžadujúcich transformácie.
v Aktualizova kocky, nie však vytvára kocky alebo konsolidácie.
v Používa prechodnú oblas na importovanie údajov.
TM1 prečíta vstupné záznamy, jeden za druhým, do prvého riadka hárka na spracovanie
údajov a potom pošle údajové hodnoty súvisiace so záznamami do kocky TM1.
Pod prvým riadkom hárka na spracovanie údajov tento hárok obsahuje:
v Pokyny na konverziu hodnôt, ktoré sa mapujú na názvy prvkov, no ich názov nevyhovuje
pravidlám pre názvy.
v Akékovek výpočty na transformáciu údajov meniace údajové hodnoty pred importovaním.
v Vzorce DBS (odoslanie údajov do databázy), ktoré mapujú vstupné údaje na bunky v
kocke. Každý vzorec odošle hodnotu z prvého riadka do umiestnenia v kocke
identifikovaného jedným prvkom v každej dimenzii kocky.
Poznámka: V hárkoch na spracovanie údajov sa musia používa vzorce DBS, nie vzorce
DBSW. V hárkoch na spracovanie údajov sa musia používa vzorce DBR, nie vzorce
DBRW.
v Ďalšie hodnoty v jednotlivých vstupných riadkoch poskytujú názvy prvkov priamo alebo
prostredníctvom pokynov na konverziu.
Nasledujúci proces poskytuje zhrnutie vyžadovaných krokov pri importovaní údajov:
v Načítanie prvého vstupného záznamu do hárka na spracovanie údajov ako príkladu.
v Porovnanie vstupu so štruktúrou kocky.
v Mapovanie vstupných hodnôt na názvy prvkov, ak je to potrebné.
v Vytvorenie vzorca DBS pre každú vstupnú hodnotu, ktorá sa načítava do bunky kocky.
v Spracovanie všetkých vstupných záznamov.

Načítanie prvého vstupného riadka
Pomocou hárkov na spracovanie údajov môžete spracováva údaje z nasledujúcich zdrojov
údajov:
v Súbory ASCII
v Zdroje údajov ODBC
v Kocky TM1
V nasledujúcich troch častiach nájdete pokyny na načítanie úvodného záznamu z jednotlivých
zdrojov záznamov.

Procedúra
1. Vytvorte nový hárok programu Excel a zatvorte všetky alšie hárky.
2. Kliknite na položku TM1 > Spracova údaje > Príklad.
Zobrazí sa dialógové okno Vybra kocku, Zdroj údajov ODBC alebo Plochý súbor.
3. Ak chcete zmeni zdroj údajov, kliknite na možnos Kocka, ODBC alebo Plochý súbor.
Zobrazí sa dialógové okno výberu.
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4. Vyberte zdrojovú kocku, zdroj údajov alebo vstupný súbor a kliknite na tlačidlo OK.
Napríklad, v prípade vstupného súboru, vyberte súbor price.cma v adresári
\inštalačný_adresár\PData. V prípade zdroja údajov ODBC zmeňte meno klienta a heslo,
ak je to potrebné.
V prvom riadku hárka na spracovanie údajov sa zobrazí prvý záznam vo vstupnom
súbore.
5. Ak používate vstupný súbor, kliknite na možnos Upravi, Uloži a uložte hárok na
spracovanie údajov pod názvom PriceProcessing.xls.
6. Ak používate zdroj údajov ODBC, vyberte tabuku a kliknite na tlačidlo OK.
V prvom riadku hárka sa zobrazí prvý záznam v zdroji údajov ODBC.
7. Ak používate zdrojovú kocku, kliknite na možnos Exportova.
V prvom riadku hárka sa zobrazí prvý záznam v zdrojovej kocke.

Porovnávanie vstupných záznamov so štruktúrami kocky
Príklady v tomto návode spracúvajú údaje do vzorovej kocky SalesCube, ktorá má
nasledujúcu štruktúru.
Rozmer

Vzorové prvky

Actvsbud

Skutočné, Rozpočet

Región

Argentína, Belgicko, Spojené štáty

Model

S Series 1.8 L Sedan, S Series 2.0 L Sedan

Account1

Jednotky, Obrat, Cena

Mesiac

Jan, Feb, Mar, Apr

Ak chcete zaplni kocku SalesCube, každý záznam v zdroji údajov musí obsahova
nasledujúce podrobnosti:
v Údaje jednej alebo viacerých buniek.
v Názvy prvkov z rôznych dimenzií, ktoré identifikujú umiestnenie bunky pre každú
importovanú hodnotu alebo vstupné hodnoty, ktoré môžete namapova na názvy prvkov.
Informácie o prvkoch môžu by neúplné. Napríklad, ke zdrojové záznamy obsahujú viaceré
hodnoty pre jeden ukazovate, tento ukazovate je volitený. Chýbajúci ukazovate môžete
zada pomocou vzorca DBS.
Pozrite si nasledujúci záznam, ako sa objaví v hárku na spracovanie údajov. Tento záznam
obsahuje údaje o mesačných cenách pre jeden model automobilu. Pri namapovaní týchto
údajov na kocku SalesCube je najskôr potrebné skonvertova dve vstupné hodnoty na názvy
prvkov a zada chýbajúce názvy prvkov.

Vyskúšajme každú vstupnú hodnotu:
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v Bunka A1 obsahuje kód, ktorý identifikuje údaje o cenách ako skutočné alebo rozpočtové
sumy. Kód 001 reprezentuje Skutočné a kód 002 reprezentuje Rozpočtové, čo sú dva prvky
v dimenzii Actvsbud. Pomocou funkcie programu Excel IF môžete tieto hodnoty
skonvertova na názvy prvkov.
v Bunka B1 dodá kód regiónu, ktorý zodpovedá názvu prvku v dimenzii Región.
Predpokladajme, že vstup má 21 kódov regiónu, ktoré vyžadujú konverziu. Ak chcete tieto
hodnoty skonvertova, môžete vytvori dvojrozmernú kocku, ktorá slúži ako vyhadávacia
tabuka.
v Bunka C1 dodá názvy modelov automobilov, presne tak, ako sa nachádzajú v dimenzii.
Nevyžaduje sa žiadna konverzia.
v Bunky D1 až I1 dodajú mesačné údaje. Tieto údaje musíte namapova na prvky v dimenzii
Mesiac.
V každom zdrojovom zázname chýba bunka obsahujúca Cenu, čo je prvok v dimenzii
Account1. Túto hodnotu zadáte priamo vo vzorcoch DBS, ktoré odošlú údajové hodnoty
priamo do kocky.

Konverzia s použitím vzorcov IF
Prvý stĺpec v súbore price.cma obsahuje kód scenára 001 pre skutočné hodnoty a 002 pre
rozpočet. Pomocou funkcie IF programu Excel môžete tento kód skonvertova na názov
príslušného prvku z dimenzie Actvsbud.

Procedúra
1. Kliknite na bunku A3 v hárku.
2. Zadajte nasledujúci vzorec:
=IF(A1="001","Actual","Budget")

Mapovanie prostredníctvom pevne stanovených označení
Bunky D1 až O1 obsahujú hodnoty, ktoré sa mapujú na 12 prvkov v dimenzii Month (Jan Dec). Keže sa tieto vstupné stĺpce vždy mapujú na tie isté mesiace, názvy prvkov môžete
zada priamo do hárka na spracovanie údajov.
Názvy prvkov sa musia by presne rovnaké ako v dimenzii. Predís chybám pri prepise
môžete skopírovaním názvov z okna Editora podmnožín.
Nasledujúce kroky ilustrujú proces kopírovania názvov prvkov z okna Editora podmnožín.

Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. Dvakrát kliknite na dimenziu Month.
Otvorí sa okno Editora podmnožín.
3.
4.
5.
6.

V paneli Strom vyberte dvanás mesiacov Jan - Dec.
Kliknite na položku Upravi, Vybra prvky, Horizontálne.
Vráte sa do hárka na spracovanie údajov.
Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku D3 a vyberte možnos Prilepi.
Systém TM1 prilepí názvy prvkov vodorovne počnúc bunkou D3.

Konvertovanie pomocou vyhadávacej kocky
Stĺpec B, druhý vstupný stĺpec, poskytuje kódy, ktoré identifikujú 21 regiónov, v ktorých sa
predávajú modely automobilov. Napríklad R54 reprezentuje Argentínu. Ak chcete tieto kódy
skonvertova na názvy prvkov, máte dve možnosti:
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v Vytvorte vnorený vzorec IF. Ako zoznam kódov rastie, táto možnos sa stáva
ažkopádnou.
v Vytvorte dvojrozmernú kocku, ktorá slúži ako vyhadávacia kocka pre názvy regiónov a
potom získajte názvy pomocou vzorca DBR.
Vytvoríme vyhadávaciu kocku s názvom Translate, ktorá obsahuje dve dimenzie, RegCodes
a RegName.

Importovanie jedinečných názvov
Pomocou TurboIntegrator môžete vytvori dimenziu, ktorej prvky predstavujú jedinečné
hodnoty zo vstupného stĺpca. V tomto príklade je druhým stĺpcom price.cma.

Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. V paneli Strom kliknite pravým tlačidlom myši na položku Procesy a vyberte možnos
Vytvori nový proces.
Zobrazí sa dialógové okno TurboIntegrator.
3. Ako typ zdroja údajov vyberte možnos ASCII.
4. Kliknite na tlačidlo Prehadáva veda názvu zdroja údajov a vyhadajte súbor
price.cma v adresári \inštalačný_adresár\Pdata.
5. Kliknite na kartu Premenné.
6. Vyberte hodnotu Ignorova pre typ obsahu všetkých stĺpcov okrem toho, ktorý
obsahuje kódy, ktoré chcete importova. V tomto príklade obsahuje importované kódy
stĺpec 2 (identifikovaný vzorovou hodnotou R54).
7. Kliknite na kartu Mapy.
8. Vyberte hodnotu Žiadna akcia v častiach Akcia kocky aj Akcia údajov vedajšej karty
Kocky.
9. Kliknite na vedajšiu kartu Dimenzie a vykonajte nasledujúce kroky:
v V poli Dimenzia napíšte Translate.
v V zozname Akcia vyberte možnos Vytvori.
v V zozname Typ prvku vyberte možnos Číselné.
10. Kliknutím na možnos Súbor, Uloži uložte proces pod názvom
create_RegCodes_dimension.
11. Kliknutím na možnos Súbor, Spusti vytvorte dimenziu RegCodes.

Výsledky
Dimenzia RegCodes je teraz dostupná v nástroji Server Explorer.

Vytvorenie dimenzie RegName
Poda nasledujúcich pokynov môžete vytvori dimenziu RegName s jednoduchým
reazcovým prvkom.

Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. V paneli Strom kliknite pravým tlačidlom myši na položku Dimenzie a vyberte možnos
Vytvori novú dimenziu.
Otvorí sa okno Editor dimenzií.
3. Kliknite na Upravi, Vloži prvok.
Zobrazí sa dialógové okno Vloži prvok dimenzie.
4. V poli Názov prvku uvete Názov.
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5. V zozname Typ prvku vyberte možnos Reazec.
6. Kliknite na Prida.
Prvok Názov sa teraz otvorí ako reazcový prvok.
7. Kliknite na tlačidlo OK.
8. Kliknite Upravi, Uloži a uložte dimenziu pod názvom RegName.

Vytvorenie kocky Translate
Poda nasledujúcich pokynov môžete vytvori kocku Translate.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Kocky v nástroji Server Explorer a vyberte
možnos Vytvori novú kocku.
Zobrazí a okno Vytvorenie kocky.
2. V poli Názov kocky uvete Translate.
3. V poli Dostupné dimenzie dvakrát kliknite na položku RegCodes.
Položka RegCodes sa presunie do poa Dimenzie v novej kocke.
4. V poli Dostupné dimenzie dvakrát kliknite na položku RegName.
Položka RegName sa presunie do poa Dimenzie v novej kocke.
5. Kliknutím na tlačidlo OK uložte dvojrozmernú kocku Translate.

Načítanie údajov do kocky Translate
V nástroji Cube Viewer môžete teraz urči príslušné názvy oblastí pre kódy oblastí.
Nasledujúce pokyny ilustrujú postup načítania názvov oblastí do kocky Translate.

Procedúra
1. V paneli Strom v okne Server Explorer dvakrát kliknite na položku Translate.
Zobrazí sa okno Cube Viewer.
2. Stlačením klávesu F9 zobrazte prvky vo všetkých dimenziách kocky Translate.
3. Uvete názvy oblastí pre jednotlivé kódy oblastí poda nasledujúcej tabuky.
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RegCode

Názov

R54

Argentína

R32

Belgicko

R55

Brazília

R1B

Kanada

R56

Čile

R45

Dánsko

R33

Francúzsko

R49

Nemecko

R44

Veká Británia

R30

Grécko

R353

Írsko

R39

Taliansko

R352

Luxembursko

R52

Mexiko

R31

Holandsko

RegCode

Názov

R47

Nórsko

R351

Portugalsko

R34

Španielsko

R46

Švédsko

R1A

Spojené štáty

R598

Uruguaj

4. Kliknutím na Súbor, Zatvori sa vráte do okna Server Explorer.
5. Kliknutím na Súbor, Uloži všetky údaje v nástroji Server Explorer uložte hodnoty
buniek.

Vytvorenie vzorca DBR
Teraz môžete vytvori vzorec DBR, ktorý získa názvy oblastí pre jednotlivé kódy načítané do
hárka na spracovanie údajov.
Poznámka: V hárkoch na spracovanie údajov sa musia používa vzorce DBR, nie vzorce
DBRW.

Procedúra
1. Kliknite na bunku B3 v hárku na spracovanie údajov.
2. Kliknite na položku TM1 > Upravi vzorec.
Otvorí sa lišta Upravi vzorec.
3. Kliknite na položku DB Ref.
Zobrazí sa dialógové okno Vybra kocku.
4. Kliknite na možnos Vybra.
5.

6.
7.
8.

Zobrazí sa alšie dialógové okno Vybra kocku.
Vyberte možnos local:Translate a kliknite na tlačidlo OK.
Systém TM1 správne predpokladá, že prvok z dimenzie RegCodes sa nachádza v bunke
B1, nedokáže však nájs prvok pre prvok RegName a preto ho zobrazí ako nedefinovaný.
Kliknite na položku RegName.
Zobrazí sa Editor podmnožín.
Vyberte prvok Názov a kliknite na tlačidlo OK.
V poli RegName sa zobrazí hodnota Vybraté.
Kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne Upravi odkaz na: Translate.
V lište Upravi vzorec sa zobrazí úplný vzorec:
=DBR("local:Translate", $B$1, "Name")

Tento vzorec vráti hodnotu z kocky Translate v prieniku prvku RegCodes v bunke B1 a
prvku RegName s názvom Name.
9. Kliknutím na tlačidlo OK vložíte vzorec do bunky B3.

Výsledky
V bunke B3 bude teraz uvedená hodnota Argentina, čo je správna oblas pre kód R54.
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Vytváranie vzorcov DBS (Database Send - odoslanie do
databázy)
Vzorce DBS odosielajúce číselné hodnoty údajov do kocky môžete chcie vytvori z
nasledujúcich dôvodov:
v Skonvertovali ste kódy mapujúce prvky v dimenzii Actvsbud.
v Skonvertovali ste kódy mapujúce prvky v dimenzii Region.
v Viacero údajových hodnôt ste mapovali na príslušné mesiace.
Riadky obsahujúce vzorce DBS uvete pod riadkami obsahujúcimi údaje a pokyny na
mapovanie. Neuvádzajte ich v prvom riadku, pretože tento riadok sa prepíše, ke bude systém
TM1 načítava záznamy do hárka, v ktorom sa spracujú.

Procedúra
1. Kliknite na bunku D4, čo je prázdna bunka, do ktorej sa uloží prvý vzorec DBS.
2. Kliknite na položku TM1 > Upravi vzorec.
Otvorí sa lišta Upravi vzorec.
3. Kliknite na možnos Odosla do databázy.
TM1 zobrazí výzvu na výber hodnoty, ktorá sa má posla do kocky.
4. Dvakrát kliknite na bunku D1 obsahujúcu hodnotu bunky Jan.
5.

6.

7.
8.

TM1 zobrazí výzvu na výber typu odkazu na bunku.
Kliknite na možnos Odkaz na stĺpec.
Vzorec DBS sa vždy odkazuje na riadok 1, ale odkaz na stĺpec bude relatívny k
umiestneniu vzorca.
TM1 zobrazí výzvu na určenie typu údajov v bunke.
Kliknite na možnos Číselné.
Zobrazí sa dialógové okno Vybra kocku, v ktorom budete musie vybra kocku, do
ktorej sa majú načíta údaje.
Kliknite na možnos Vybra.
Zobrazí sa alšie dialógové okno Vybra kocku.
Vyberte kocku local:SalesCube a kliknite na tlačidlo OK.
Zobrazí sa dialógové okno Upravi odkaz na kocku s väčšinou pokynov na mapovanie
pre hodnotu (bunka D1), ktorá sa má odosla do kocky.
Bunka A3 poskytuje prvok v dimenzii Actvsbud.
v Bunka B1 poskytuje prvok v dimenzii Region.
v Bunka C1 poskytuje prvok v dimenzii Model.
v Bunka D3 poskytuje prvok v dimenzii Month.

Na dokončenie mapovania musíte identifikova prvok pre dimenziu Account1. Súbor
price.cma obsahuje hodnoty cien, takže všetky vzorce DBS by sa mali mapova na
prvok ceny.
9. Kliknite na položku account1.
Zobrazí sa Editor podmnožín.
10. Vyberte položku Price a kliknite na tlačidlo OK.
V poli account1 v dialógovom okne Upravi odkaz na kocku sa bude zobrazova
hodnota Vybraté.
11. Kliknite na tlačidlo OK.
V lište Upravi vzorec sa zobrazí vygenerovaná funkcia DBS:
DBS(D$1,"local:SalesCube",$A$3,$B$3,$C$1,"Price",D$3)
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Podrobné vysvetlenie tohto vzorca nájdete v téme “Syntax funkcie DBS”.
12. Kliknutím na tlačidlo OK umiestnite tento vzorec do hárka, v ktorom sa spracujú údaje.
13. Vzorec v bunke D3 skopírujte do rozsahu buniek E3:O3.
14. Uložte hárok PriceProcessing.

Syntax funkcie DBS
Funkcia DBS používa nasledujúcu syntax:
DBS (value, server:cube, e1, e2[,...en]):
Argument

Popis

value

Číselná hodnota, ktorá sa odošle do kocky.

server:cube

Názov kocky, ktorá prijíma odoslanú hodnotu. Pred názvom kocky musí by
uvedený názov servera, na ktorom sa kocka nachádza, napríklad
sdata:SalesCube.

e1,...en

Prvky, ktoré identifikujú umiestnenie bunky v kocke, ktorá prijíma hodnotu.
Argumenty prvku zadávajte v poradí dimenzií. Napríklad, prvok e1 musí
by prvok z prvej dimenzie kocky, e2 musí by prvok z druhej dimenzie
kocky.

Spracovanie zdroja údajov pre kocku
Po vytvorení hárka spracovanie údajov môžete spracováva údaje pre kocku.
Ak ste spravili cvičenia v tejto časti, viete, že hárok PriceProcessing spracováva hodnoty ceny
pre kocku SalesCube.
Pomocou hárkov na spracovanie údajov nemôžete zapisova hodnoty do buniek kocky
vypočítaných na základe pravidiel, rovnako ako nemôžete upravi hodnoty buniek odvodené
na základe pravidiel.
v Musíte sa najskôr uisti, že hodnoty Price v kocke SalesCube nie sú odvodené na základe
pravidiel.
v Potom môžete spracova zdroj údajov na kocku.

Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. Dvakrát kliknite na kocku SalesCube.
3. Skontrolujte, či je ku kocke pripojené pravidlo. Ak nie je, prejdite na krok 8.
4. Ak je pripojené pravidlo, otvorte toto pravidlo v Editore pravidiel.
5. Preskúmajte toto pravidlo a zistite, či sa hodnota Price vypočíta na základe pravidla.
Poznámka: Nezabúdajte, že pravidlo obsahuje nasledujúci príkaz, ktorý vypočíta
hodnotu Price na číselnej aj konsolidovanej úrovni:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

Tento príkaz vypočíta hodnotu Price na číselnej aj konsolidovanej úrovni.
6. Uvete znak mriežky (#) na začiatku oboch príkazov, aby sa zakázal výpočet hodnoty
Price.
#[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);#C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

7. Uložte pravidlo.
Teraz môžete použi hárok na spracovanie údajov v zdrojovom súbore Price.cma pre
kocku SalesCube.
Kapitola 6. Importovanie údajov s hárkami hárkov na spracovanie údajov

105

8. Ak nie je pripojené žiadne pravidlo, otvorte hárok na spracovanie údajov obsahujúci
vzorce DBS a pokyny na mapovanie.
Ak ste si pozreli predchádzajúce príklady v tejto časti, otvorte hárok na spracovanie
údajov PriceProcessing.
9. Zatvorte všetky alšie hárky.
10. Kliknite na položku TM1 > Spracova údaje > Spracova.
Zobrazí sa dialógové okno Vybra kocku, zdroj ODBC alebo plochý súbor.
11. Kliknite na možnos Plochý súbor.
Zobrazí sa dialógové okno Vybra vstupný súbor.
12. Vyberte zdrojový súbor Price.cma a kliknite na tlačidlo OK.
TM1 spracuje zdrojový súbor. Počas spracovania sa zobrazí ukazovate priebehu.
TM1 sekvenčne prečíta každý záznam zdrojového súboru do prvého riadka hárka na
spracovanie údajov. Hárok na spracovanie údajov sa prepočíta pri načítaní každého
záznamu a vzorce DBS odošlú hodnoty z prvého riadka do príslušnej bunky kocky.
13. Zobrazte kocku SaleCube a všimnite si, že hodnoty Price sa zmenili o hodnoty zo súboru
Price.cma.
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Kapitola 7. Riadenie prístupu k objektom TM1
Táto čas popisuje, ako môžete obmedzi prístup k objektom na serveri IBM Cognos TM1
pre všetky inštalácie systému IBM Cognos TM1 bez ohadu na spôsob autentifikácie.

Priraovanie bezpečnostných práv k skupinám
V systéme TM1 môžete priradi bezpečnos na úrovni objektov k ubovonej
neadministrančnej skupine užívateov. Priradením bezpečnostných práv k skupinám môžete
riadi prístup užívateov k objektom TM1.
Poznámka: Bezpečnostné práva nemôžete priradi skupinám ADMIN, DataAdmin alebo
SecurityAdmin. Oprávnenia týchto skupín sú vopred definované a v dialógovom okne
Bezpečnostné oprávnenia systému TM1 sa zobrazia ako zakázané.
Pozor tiež na to, že sa akceptujú len anglické verzie položiek úrovne zabezpečenia. Pri
manuálnom zadávaní úrovní zabezpečenia v riadiacej kocke bezpečnosti buniek systému TM1
sa musia použi nasledujúce kúčové slová presne tak, ako sú uvedené tu.
Bezpečnostné oprávnenia na úrovni objektov pre skupiny v systéme TM1 sú:
v
v

Admin - skupina má úplný prístup ku kocke, prvku, dimenzii či inému objektu.
Lock - skupina môže zobrazova a upravova zobrazenie, kocku, dimenziu či iný objekt a
môže natrvalo uzamyka objekty, aby ich nemohli aktualizova iní užívatelia.

Read - skupina môže zobrazova kocku, prvok, dimenziu, proces alebo pomocnú úlohu,
ale nemôže na objekte vykonáva operácie.
v Reserve - skupina môže zobrazova a upravova zobrazenie, kocku, dimenziu či iný
objekt a môže dočasne rezervova objekty, aby ich nemohli aktualizova iní užívatelia.
v Write - skupina môže zobrazova a aktualizova kocku, prvok, dimenziu, proces alebo
pomocnú úlohu.
v None - skupina nemôže zobrazova kocku, prvok, dimenziu, proces alebo pomocnú úlohu
a nemôže na objekte vykonáva operácie.
v

Nasledujúca tabuka popisuje bezpečnostné práva, ktoré môžete priradi skupinám.
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Oprávnenie Objekt

Popis

Admin

Cube

Členovia skupiny môžu číta, zapisova, rezervova, uzamyka a
vymaza kocku. Môžu uklada verejné zobrazenia kocky. Môžu tiež
udeova bezpečnostné práva iným užívateom pre tento objekt.

Element

Členovia skupiny môžu pristupova k prvku, aktualizova,
rezervova, uzamyka a vymaza prvok. Môžu tiež udeova
bezpečnostné práva iným užívateom pre tento objekt.

Rozmer

Členovia skupiny môžu pridáva, odstraňova a meni poradie
prvkov v dimenzii a môžu dimenziu rezervova alebo uzamknú.
Môžu uklada verejné podmnožiny dimenzie. Môžu tiež udeova
bezpečnostné práva iným užívateom pre tento objekt.

Aplikácia

Členovia skupiny môžu zobrazi aplikáciu, použi odkazy v rámci
aplikácie a vytvori verejné aj súkromné odkazy v aplikácii.
Ke má skupina oprávnenie Admin k nejakej aplikácii, členovia
tejto skupiny môžu nastavova bezpečnostné oprávnenia pre všetky
odkazy a podaplikácie v rámci aplikácie pre ostatné skupiny, ale nie
ich vlastnú skupinu.

Lock

Odkaz

Členovia skupiny môžu použi odkaz ako aj aktualizova alebo
odstráni odkaz. Môžu publikova verejné odkazy a privlastni si
verejné odkazy.

Cube

Členovia skupiny majú všetky privilégiá implikované povolením
Write a môžu tiež uzamknú kocku. Ke je kocka uzamknutá, nikto
nemôže upravi jej údaje.
Zámok môžu odstráni len užívatelia, ktorí majú práva Admin pre
kocku.
Zámky zostávajú aktívne ak po tom, ako sa vzdialený server vypne.

Prvok

Členovia skupiny majú všetky privilégiá implikované povolením
Write a môžu tiež uzamknú prvok. Ke je prvok uzamknutý, nikto
nemôže aktualizova bunky kocky identifikované týmto prvkom
Zámok môžu odstráni len užívatelia, ktorí majú práva Admin pre
prvok.
Zámky zostávajú aktívne ak po tom, ako sa vzdialený server vypne.

Rozmer

Členovia skupiny majú všetky privilégiá implikované povolením
Write a môžu tiež uzamknú dimenziu. Ke je dimenzia uzamknutá,
nikto nemôže upravi štruktúru dimenzie.
Zámok môžu odstráni len užívatelia, ktorí majú práva Admin pre
dimenziu.
Zámky zostávajú aktívne ak po tom, ako sa vzdialený server vypne.
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Oprávnenie Objekt

Popis

Read

Cube

Členovia skupiny môžu prezera bunky v kocke, ale nemôžu meni
ich údaje.

Element

Členovia skupiny môžu prezera bunky identifikované prvkom, ale
nemôžu meni ich údaje.

Rozmer

Členovia skupiny môžu prezera prvky v dimenzii, ale nemôžu
pridáva, odstraňova ani meni poradie prvkov.

Proces

Členovia skupiny môžu prezera proces v programe Server Explorer
a môžu vykona proces manuálne, ale nemôžu ho upravova.
Poznámka: Oprávnenia priradené k procesom sa ignorujú pri
spustení procesu z pomocnej úlohy.

Pomocná úloha

Členovia skupiny môžu prezera pomocnú úlohu v programe Server
Explorer a môžu vykona pomocnú úlohu manuálne, ale nemôžu ju
upravova.

Aplikácia

Členovia skupiny môžu prezera aplikáciu a používa všetky verejné
odkazy v rámci aplikácie, ku ktorej majú aspoň oprávnenie Read.
Môžu vytvára súkromné odkazy v aplikácii a tiež vytvára
súkromné podaplikácie

Odkaz

Členovia skupiny môžu otvára odkaz, ale nemôžu aktualizova
odkaz v aplikácii. Členovia skupiny však môžu vykonáva operáciu
"uloži ako" na uloženie novej súkromnej verzie odkazu.

Cube

Členovia skupiny majú všetky privilégiá implikované povolením
Write a môžu tiež rezervova kocku, aby na ňu iní užívatelia
nemohli aplikova úpravy. Rezerváciu môže odstráni bu užívate,
ktorý rezervoval kocku alebo užívatelia, ktorí majú práva Admin pre
kocku.

Reserve

Platnos rezervácie uplynie automaticky, ke sa rezervujúci užívate
odpojí od vzdialeného servera alebo ke sa server vypne.
Element

Členovia skupiny majú všetky privilégiá implikované povolením
Write a môžu tiež rezervova prvok, aby iní užívatelia nemohli
aktualizova bunky kocky identifikované prvkom. Rezerváciu môže
odstráni bu užívate, ktorý rezervoval prvok alebo užívatelia, ktorí
majú práva Admin pre prvok.
Platnos rezervácie uplynie automaticky, ke sa rezervujúci užívate
odpojí od vzdialeného servera alebo ke sa server vypne.

Rozmer

Členovia skupiny majú všetky privilégiá implikované povolením
Write a môžu tiež rezervova dimenziu, aby ju iní užívatelia nemohli
predefinova. Rezerváciu môže odstráni bu užívate, ktorý
rezervoval dimenziu alebo užívatelia, ktorí majú práva Admin pre
dimenziu.
Platnos rezervácie uplynie automaticky, ke sa rezervujúci užívate
odpojí od vzdialeného servera alebo ke sa server vypne.
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Oprávnenie Objekt

Popis

Write

Cube

Členovia skupiny môžu číta a aktualizova bunky. Môžu uklada
súkromné zobrazenia kocky. Prístupové oprávnenie Write sa
neaplikuje na bunky identifikované konsolidovanými prvkami alebo
na bunky odvodené z pravidiel.

Element

Členovia skupiny môžu číta a aktualizova bunky identifikované
prvkom a upravova atribúty prvku.

Rozmer

Členovia skupiny môžu upravi atribúty prvkov, upravi formáty
prvkov a vytvori súkromné podmnožiny pre dimenziu. Členovia
tiež môžu upravova atribúty pre samotnú dimenziu.

Cube

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

Element

Členovia skupiny nemôžu prezera prvok v Editore podmnožín ani
Editore dimenzií a nemôžu prezera bunky identifikované prvkom
pri prehadávaní kocky.

Rozmer

Členovia skupiny nemôžu prezera dimenziu v programe Server
Explorer a nemôžu prehadáva kocku, ktorá obsahuje túto
dimenziu.

Proces

Členovia skupiny nemôžu prezera proces v programe Server
Explorer, teda nemôžu proces vykonáva.
Poznámka: Oprávnenia priradené k procesom sa ignorujú pri
spustení procesu z pomocnej úlohy.

Pomocná úloha

Členovia skupiny nemôžu prezera pomocnú úlohu v programe
Server Explorer, teda nemôžu pomocnú úlohu vykonáva.

Aplikácia

Členovia skupiny nemôžu vidie aplikáciu ani jej obsah v nástroji
Server Explorer.

Odkaz

Členovia skupiny nemôžu vidie odkaz v nástroji Server Explorer.

None

Interakcia rozličných bezpečnostných oprávnení pre objekty
Ak určíte rozličné bezpečnostné oprávnenia pre objekty identifikujúce údaje bunky, systém
TM1 uplatní v bunke najprísnejšie bezpečnostné oprávnenia.

Scenár 1
Predpokladajme, že užívateovi ste udelili oprávnenie Read pre kocku SalesCube a
oprávnenie Write pre prvky tejto kocky. V tomto prípade oprávnenie Read pre kocku nahradí
oprávnenie Write pre prvky a užívate bude môc zobrazi údaje kocky, nebude ich môc
však upravi.

Scenár 2
Kocka SalesPriorCube obsahuje nasledujúce dimenzie:
v Actvsbud
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v
v
v
v

Region
Model
Account1
Month

Predpokladajme, že užívate má oprávnenie Write pre kocku SalesPriorCube, oprávnenie
Read pre všetky prvky dimenzie Actvsbud a oprávnenie Write pre všetky prvky iných
dimenzií. Prvky dimenzie Actvsbud identifikujú všetky bunky v kocke, a preto užívate
nemôže zmeni žiadne údaje kocky.

Scenár 3
Môžete zmeni bezpečnostné oprávnenia pre kocky aj dimenzie. Ke majú skupiny
bezpečnostné oprávnenia pre kocku, tieto oprávnenia sa vzahujú na všetky dimenzie v kocke,
pokia neobmedzíte oprávnenia pre konkrétne dimenzie alebo prvky.
Predpokladajme, že chcete, aby regionálne skupiny užívateov mohli číta všetky údaje v
kocke SalesPriorCube. Taktiež chcete, aby každá skupina mohla aktualizova údaje vo
svojom regióne. Napríklad chcete, aby predajcovia zo skupiny North America mohli
aktualizova údaje pre Severnú Ameriku.
Pri implementácii bezpečnostnej schémy by ste mohli postupova takto:
v Vytvoríte skupiny pre jednotlivé regióny.
v Pridáte užívateov do príslušných skupín.
v Každej regionálnej skupine udelíte oprávnenie Write pre kocku SalesPriorCube.
v Skupine North America udelíte oprávnenie Read k prvkom, ktoré sa nevzahujú na údaje
regiónu North America.
Túto bezpečnostnú schému odzrkadujú vzorové údaje systému TM1. Užívate Usr1 patrí do
skupiny North America, ktorá má oprávnenie Write pre údaje súvisiace s oblasami v regióne
North America a oprávnenie Read pre údaje súvisiace s oblasami v iných regiónoch.

Zabezpečenie kociek
Môžete rozšíri alebo obmedzi prístup skupiny užívateov k jednotlivým prvkom kockám.
Ke vytvoríte novú kocku, alšie skupiny užívateov budú ma zo začiatku oprávnenie
None pre túto novú kocku. Preto musíte priradi bezpečnostné oprávnenia pre novú kocku k
týmto skupinám.

Určenie bezpečnostných oprávnení pre kocky
Poda nasledujúcich pokynov môžete priradi bezpečnostné oprávnenia ku kocke.

Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. Kliknite na ikonu Kocky pre server, s ktorým pracujete.
3. Kliknite na Kocky, Bezpečnostné oprávnenia.
Zobrazí sa dialógové okno Bezpečnostné oprávnenia systému TM1.
4. Kliknite na bunku v prieniku názvu kocky a názvu skupiny, ktorej chcete udeli
oprávnenia.
Výberom rozsahu buniek môžete priradi oprávnenia pre viacero kociek alebo viacero
skupín užívateov. Ak chcete vybra rozsah buniek, kliknutím na niektorú bunku určte
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začiatok rozsahu, stlačte kláves Shift a potom kliknutím na požadovanú bunku pod
vybratou bunkou v stĺpci alebo napravo od vybratej bunky v riadku určte koniec rozsahu.
5. Vyberte úroveň prístupu, ktorú chcete nastavi.
V bunke sa zobrazí názov vybratého prístupového oprávnenia.
6. Kliknite na tlačidlo OK.

Rezervácia a uvoňovanie kociek
Ke si užívate rezervuje kocku, získa výhradné oprávnenia na aktualizáciu údajov v tejto
kocke. Iní užívatelia nemôžu upravi údaje kocky, kým sa táto kocka neuvoní. Kocku môže
uvoni bu užívate, ktorý ju rezervoval, alebo užívate s oprávnením Admin pre túto
kocku.
Rezervovanie kocky môžete chápa aj ako spôsob dočasného „zmrazenia“ údajov v kocke.
Platnos rezervácie automaticky uplynie, ke sa užívate, ktorý rezervoval prvok, odpojí od
vzdialeného servera, alebo ke sa server vypne.

Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. Vyberte kocku, ktorú chcete rezervova.
3. Kliknite na Kocka, Bezpečnos, Rezervova.
Uvonenie kocky:
4. Postupujte poda krokov 1 a 2 postupu pri rezervácii kocky.
5. Kliknite na Kocka, Bezpečnos, Uvoni.

Zamykanie a odomykanie kociek
Ke je kocka uzamknutá, užívatelia nemôžu upravi údaje kocky alebo odomknú kocku,
pokia nie sú členmi predvolenej skupiny Admin. Členovia užívateom definovaných skupín,
ktorí majú oprávnenia Admin, nebudú môc odomknú kocku. Kocku môžu odomknú iba
členovia predvolenej skupiny Admin (alebo DataAdmin).
Uzamknutie kocky môžete chápa aj ako spôsob trvalej archivácie údajov v kocke. Zámky
zostanú aktívne aj po vzdialeného servera.

Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. Vyberte kocku, ktorú chcete uzamknú.
3. Kliknite na Kocka, Bezpečnos, Uzamknú.
Odomknutie kocky:
4. Postupujte poda krokov 1 a 2 postupu pri uzamknutí kocky.
5. Kliknite na Kocka, Bezpečnos, Odomknú.

Zabezpečenie prvkov
V dialógovom okne Bezpečnostné oprávnenia pre prvok môžete rozšíri alebo obmedzi
prístup skupiny užívateov k jednotlivým prvkom.

Určenie bezpečnostných oprávnení pre prvky
Poda nasledujúcich pokynov môžete priradi bezpečnostné oprávnenia pre prvky.
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Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. Vyberte dimenziu, s ktorou chcete pracova.
3. Kliknite na Dimenzia, Bezpečnos, Bezpečnostné oprávnenia pre prvky.
Zobrazí sa dialógové okno Bezpečnostné oprávnenia systému TM1.
4. Kliknite na bunku v prieniku názvu prvku a názvu skupiny.
Výberom rozsahu buniek môžete priradi oprávnenia pre viacero prvkov alebo viacero
skupín užívateov. Ak chcete vybra rozsah buniek, kliknutím na niektorú bunku určte
začiatok rozsahu, stlačte kláves Shift a potom kliknutím na požadovanú bunku pod
vybratou bunkou v stĺpci alebo napravo od vybratej bunky v riadku určte koniec rozsahu.
5. Vyberte úroveň prístupu, ktorú chcete nastavi.
V bunke sa zobrazí názov vybratého prístupového oprávnenia.
6. Kliknite na Uloži alebo OK.
Poznámka: Ak kliknete na položku Save, môžete pokračova v priraovaní
bezpečnostných oprávnení k rozličným prvkom. K prvkom v iných dimenziách môžete
získa prístup výberom dimenzie v poli Vybra dimenziu.

Interakcia bezpečnostných práv pre listové a konsolidované
prvky
Môžete nastavi rôzne úrovne bezpečnosti pre konsolidovaný prvok a listové prvky, ktoré
patria do konsolidácie.
Napríklad, dimenzia Región vo vzorových údajoch majú nasledujúcu hierarchiu prvkov:

Predpokladajme, že Usr4 má prístup Read k listovému prvku Kanada a prístup None ku
konsolidovanému prvku Severná Amerika. Usr4 môže vidie údaje identifikované prvkom
Kanada, ale nemôže vidie konsolidované údaje identifikované prvkom Severná Amerika.

Rezervácia a uvoňovanie prvkov
Ke si užívate rezervuje prvok, získa výhradné oprávnenia na aktualizáciu údajov
identifikovaných týmto prvkom. Iní užívatelia nemôžu upravi údaje prvku, kým sa tento
prvok neuvoní. Prvok môže uvoni bu užívate, ktorý ho rezervoval, alebo užívate s
oprávnením Admin pre tento prvok.
Rezervovanie prvkov môžete chápa aj ako spôsob dočasného „zmrazenia“ údajov, ktoré
identifikuje. Platnos rezervácie automaticky uplynie, ke sa užívate, ktorý rezervoval
prvok, odpojí od vzdialeného servera, alebo ke sa server vypne.

Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. Dvakrát kliknite na dimenziu, s ktorou chcete pracova.
Zobrazí sa Editor podmnožín.
3. Vyberte prvok, ktorý chcete rezervova.
4. Kliknite na Upravi, Bezpečnos, Rezervova.
Uvonenie prvku:
5. Zopakujte kroky 1 až 3 z postupu pre rezervovanie prvku.
6. Kliknite na Upravi, Bezpečnos, Uvoni.
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Uzamykanie a odomykanie prvkov
Ke užívate uzamkne prvok, údaje identifikované týmto prvkom budú môc upravi iba
užívatelia s oprávnením Admin pre tento prvok. Tieto údaje nebude môc upravi ani
užívate, ktorý uzamkol tento prvok, pokia preň nemá oprávnenie Admin.
Uzamykanie prvkov môžete chápa aj ako spôsob trvalej archivácie údajov, ktoré identifikuje.
Zámky zostanú aktívne aj po vypnutí vzdialeného servera.

Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. Dvakrát kliknite na dimenziu, s ktorou chcete pracova.
Zobrazí sa Editor podmnožín.
3. Vyberte prvok, ktorý chcete uzamknú.
4. Kliknite na Upravi, Bezpečnos, Uzamknú.
Odomknutie prvku:
5. Zopakujte kroky 1 až 3 z postupu pre uzamknutie prvku.
6. Kliknite na Upravi, Bezpečnos, Odomknú.

Zabezpečenie buniek
Bezpečnos na úrovni buniek sa vzahuje na určené bunky a je nadradená všetkým alším
bezpečnostným mechanizmom systému TM1. Bezpečnos na úrovni buniek vyžaduje:
v Vytvorenie riadiacej kocky bezpečnosti bunky, ktorá obsahuje podmnožinu dimenzií
kocky, ktorých bezpečnos na úrovni buniek konfigurujete.
v Nastavenie bezpečnosti pre príslušné bunky v riadiacej kocke bezpečnosti priradením
bezpečnostných práv pre bezpečnostné skupiny systému TM1.
Poznámka: Aby sa na bunku vzahovala bezpečnos na úrovni prvkov, k žiadnej
bezpečnostnej skupine bunky nemôžu by priradené žiadne bezpečnostné oprávnenia.
Bezpečnos na úrovni buniek je nad bezpečnosou na úrovni prvkov, takže bezpečnos pre
bunku musí by nedefinovaná.
Bezpečnos na úrovni buniek sa aplikuje na listové prvky a všeobecne sa neaplikuje na
konsolidácie, hoci pomocou bezpečnostných práv None a Read môžete riadi zobrazovanie
alebo úpravy konsolidácií.

Vytvorenie riadiacej kocky bezpečnosti na úrovni buniek
Poda nasledujúcich pokynov môžete vytvori riadiacu kocku bezpečnosti na úrovni buniek.

Procedúra
1. V aplikácii TM1 Architect alebo TM1 Perspectives kliknite pravým tlačidlom myši na
kocku, pre ktorú chcete definova bezpečnos na úrovni buniek, a potom vyberte možnos
Bezpečnos, Vytvori riadiacu kocku bezpečnosti na úrovni buniek.
Systém TM1 automaticky vytvorí riadiacu kocku bezpečnosti vo formáte
}CellSecurity_NázovKocky, kde NázovKocky je názov vybratej kocky. Napríklad, ak ste
vybrali kocku SalesCube, systém TM1 vytvorí riadiacu kocku bezpečnosti s názvom
}CellSecurity_SalesCube.
Systém TM1 pridá dimenzie z pôvodnej bunky, ktoré sú potrebné na nastavenie
bezpečnosti, do novo vytvorenej riadiacej kocky bezpečnosti, a do tejto novej kocky
navyše pridá dimenziu }Groups ako poslednú dimenziu.
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2. Ak sa riadiaca kocka nezobrazila, kliknite na možnos Zobrazi, Zobrazi riadiace
objekty.
Systém TM1 zobrazí novú riadiacu kocku bezpečnosti spolu s pôvodnou kockou.

Ak chcete uplatni bezpečnos pre bunky v riadiacej kocke bezpečnosti poda
bezpečnostnej skupiny systému TM1:
3. Otvorte riadiacu kocku bezpečnosti, ktorú ste práve vytvorili, dvojitým kliknutím na
riadiacu kocku bezpečnosti, napríklad:

zobrazte skupiny riadenia bezpečnosti alebo
4. Kliknutím na tlačidlo Prepočíta
kliknite na možnos Možnosti, Automatické prepočítanie.
5. Rozvinutím riadkov zobrazte bunky, pre ktoré chcete nastavi bezpečnostné oprávnenia.
Poznámka: Pamätajte, že bezpečnos na úrovni buniek sa vzahuje na prvky najnižšej
úrovne.
6. Prirate bezpečnostné oprávnenia pre jednotlivé skupiny výberom úrovne zabezpečenia v
jednotlivých bunkách kocky.
Podrobné informácie nájdete v téme “Priraovanie bezpečnostných práv k skupinám” na
strane 107.
Napríklad, pre mesiace v druhom kvartáli boli pre skupinu Inspectors určené
bezpečnostné oprávnenia None.
7. Zatvorte riadiacu kocku bezpečnosti.
8. Uložte zobrazenie.
9. Otestujte úrovne zabezpečenia tak, že sa prihlásite ako užívate, ktorý je členom
príslušnej bezpečnostnej skupiny, a zobrazíte kocku, pre ktorú ste nastavili bezpečnos.
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Definovanie bezpečnosti na úrovni buniek prostredníctvom
pravidiel
Miesto priameho zadávania bezpečnostných oprávnení do buniek riadiacej kocky môžete
bezpečnos na úrovni buniek v riadiacej kocke definova prostredníctvom pravidiel systému
TM1.
Bližšie informácie o uplatňovaní zabezpečenia na úrovni buniek prostredníctvom pravidiel
nájdete v publikácii Operácie systému TM1.
Predpokladajme, že chcete vytvori pravidlo, ktoré definuje bezpečnos na úrovni buniek pre
kocku }CellSecurity_SalesCube. Nasledujúce pravidlo zabráni užívateom zo skupiny
Inspectors v zobrazení buniek identifikovaných prvkom Greece.
[’Greece’,’Inspectors’] = S:’NONE’;

Poznámka: Uistite sa, že sú názvy bezpečnostných skupín jedinečné a že iné dimenzie alebo
prvky nemajú rovnaký názov.
Výhody implementácie bezpečnosti prostredníctvom pravidiel sú:
v Nemusíte uvádza bezpečnostné oprávnenia v bunkách riadiacej kocky na správu
bezpečnosti, čím ušetríte čas, ktorý by ste museli venova zadávaniu údajov.
v Keže systém TM1 neukladá reazcové hodnoty pravidiel do pamäte a ani na disk, ušetríte
pamä aj úložný priestor.

Zabezpečenie dimenzií
Môžete rozšíri alebo obmedzi prístup skupiny užívateov k jednotlivým dimenziám.
Dimenzie na serveri IBM Cognos TM1 predvolene riadia bezpečnostné mechanizmy systému
TM1, a to nasledovne:
v Iba členovia skupín ADMIN a DataAdmin môžu vytvára a odstraňova dimenzie na
serveri TM1.
v Skupiny s oprávnením Read pre dimenziu môžu zobrazi atribúty dimenzií a prvkov
prostredníctvom nástroja Server Explorer, nemôžu však upravi hodnoty atribútov.
v Iné skupiny majú zo začiatku oprávnenie None pre nové skupiny.
v Ak k prvku dimenzii neboli priradené žiadne nastavenia bezpečnosti, skupiny majú
oprávnenie Write pre nové prvky v tejto dimenzii.
v Ak priradíte bezpečnostné oprávnenia k aspoň jednému prvku v dimenzii, skupiny budú
ma oprávnenie None pre nové prvky v tejto dimenzii. Pre existujúce prvky zostanú v
platnosti pôvodné oprávnenia (Write), pokia ich nezmeníte.
Poznámka: Ak budete chcie po zmene nastavení bezpečnosti v dimenzii obnovi
predvolené nastavenia (skupiny majú oprávnenie Write pre nové prvky pridané do dimenzie),
vypnite server TM1 a manuálne odstráňte súbor }ElementSecurity<názov_dimenzie>.cub.

Určenie bezpečnostných oprávnení pre dimenzie
Poda nasledujúcich pokynov môžete priradi bezpečnostné oprávnenia pre dimenziu.

Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. Kliknite na ikonu Dimenzie pre server, s ktorým pracujete.
3. Kliknite na Dimenzie, Bezpečnostné oprávnenia.
Zobrazí sa dialógové okno Bezpečnostné oprávnenia systému TM1.
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4. Kliknite na bunku v prieniku názvu dimenzie a názvu skupiny.
Výberom rozsahu buniek môžete priradi oprávnenia pre viacero dimenzií alebo viacero
skupín užívateov. Ak chcete vybra rozsah buniek, kliknutím na niektorú bunku určte
začiatok rozsahu, stlačte kláves Shift a potom kliknutím na požadovanú bunku pod
vybratou bunkou v stĺpci alebo napravo od vybratej bunky v riadku určte koniec rozsahu.
5. Vyberte úroveň prístupu, ktorú chcete nastavi.
V bunke sa zobrazí názov vybratého prístupového oprávnenia.
6. Kliknite na tlačidlo OK.

Rezervácia a uvoňovanie dimenzií
Ke si užívate rezervuje dimenziu, získa výhradné oprávnenia na pridávanie, odstraňovanie
a reorganizáciu prvkov v tejto dimenzii. Iní užívatelia nebudú môc upravi túto dimenziu,
kým sa neuvoní. Dimenziu môže uvoni bu užívate, ktorý ju rezervoval, alebo užívate s
oprávnením Admin pre túto dimenziu.
Pred zmenou definície dimenzie by ste ju mali rezervova. Platnos rezervácie automaticky
uplynie, ke sa užívate, ktorý rezervoval prvok, odpojí od vzdialeného servera, alebo ke sa
server vypne.

Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. Vyberte dimenziu, s ktorou chcete pracova.
3. Kliknite na Dimenzia, Bezpečnos, Rezervova.
Uvonenie dimenzie:
4. Postupujte poda krokov 1 a 2 postupu pri rezervácii dimenzie.
5. Kliknite na Dimenzia, Bezpečnos, Uvoni.

Zamykanie a odomykanie dimenzií
Ke užívate uzamkne dimenziu, pridáva, odstraňova a reorganizova prvky v tejto
dimenzii budú môc iba užívatelia s oprávnením Admin pre túto dimenziu. Túto dimenziu
nebude môc upravi ani užívate, ktorý uzamkol dimenziu, pokia nemá oprávnenie Admin
pre túto dimenziu.
Uzamknutím dimenzie môžete získa výhradnú kontrolu nad jej definíciou.

Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. Vyberte dimenziu, s ktorou chcete pracova.
3. Kliknite na Dimenzia, Bezpečnos, Uzamknú v kontextovej ponuke.
Uvonenie dimenzie:
4. Postupujte poda krokov 1 a 2 postupu pri uzamknutí dimenzie.
5. Kliknite pravým tlačidlom myši na dimenziu a vyberte Dimenzia, Bezpečnos,
Odomknú.

Zabezpečenie procesov
Môžete rozšíri alebo obmedzi prístup skupiny užívateov k jednotlivým procesom
TurboIntegrator.
Poznámka: Ke sa procesy TurboIntegrator spúšajú v rámci pomocnej úlohy, systém TM1
ignoruje bezpečnostné oprávnenia priradené k týmto procesom. Schopnos skupiny spusti
Kapitola 7. Riadenie prístupu k objektom TM1
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proces z bezpečnostnej úlohy určujú bezpečnostné oprávnenia, ktoré boli priradené k
pomocnej úlohe. Napríklad, ak má skupina oprávnenia None pre Proces1, ale oprávnenia
Read pre pomocnú úlohu zahrňujúcu Proces1, táto skupina môže spusti Proces1 z pomocnej
úlohy.

Určenie bezpečnostných oprávnení pre procesy
Poda nasledujúcich pokynov môžete priradi bezpečnostné oprávnenia pre proces.

Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. Kliknite na ikonu Proces pre server, s ktorým pracujete.
3. Kliknite na Procesy, Bezpečnostné oprávnenia.
Zobrazí sa dialógové okno Bezpečnostné oprávnenia systému TM1.
4. Kliknite na bunku v prieniku názvu procesu a názvu skupiny.
Výberom viacerých buniek môžete priradi oprávnenia pre viacero procesov alebo
viacero skupín užívateov.
Ak chcete vybra rozsah susedných buniek, kliknutím na niektorú bunku určte začiatok
rozsahu, stlačte kláves Shift a potom kliknutím na požadovanú bunku pod vybratou
bunkou v stĺpci alebo napravo od vybratej bunky v riadku určte koniec rozsahu.
Ak chcete vybra viacero buniek, ktoré nenasledujú po sebe, stlačte kláves CRTL a
kliknite na jednotlivé bunky.
5. Vyberte úroveň prístupu, ktorú chcete nastavi.
V bunke sa zobrazí názov vybratého prístupového oprávnenia.
6. Kliknite na tlačidlo OK.

Povolenie procesom upravova bezpečnostné údaje
Možnos Bezpečnostný prístup TM1 určuje, či proces môže upravova bezpečnostné údaje
v skripte procesu. Túto možnos môžu nastavi iba členovia skupín ADMIN a
SecurityAdmin. Táto možnos sa nastavuje pre individuálne procesy z ponuky Proces v
programe menu Server Explorer.
Ke je možnos Bezpečnostný prístup povolená pre proces:
v Členovia skupiny DataAdmin nemôžu upravi proces, keže môže obsahova skripty,
ktoré môžu zmeni zabezpečenie systému TM1.
v Len členovia v úplnej skupine ADMIN môžu upravova proces po povolení možnosti
Bezpečnostný prístup.
v Členovia skupiny SecurityAdmin môžu zobrazova procesy a zapína a vypína túto
možnos, ale nikdy nemajú povolené upravova obsah procesu.
v Možnos Zobrazenie v ponuke Proces sa sprístupní a umožní užívateom v skupinách
DataAdmin a SecurityAdmin zobrazova procesy v režime len na čítanie.
Ďalšie podrobnosti o skupinách ADMIN, SecurityAdmin a DataAdmin nájdete v publikácii
Operácie systému TM1.

Povolenie možnosti bezpečnostného prístupu pre proces
Možnos Bezpečnostný prístup je pre všetky nové procesy predvolene zakázaná. Ak chcete
novému procesu povoli úpravu nastavení bezpečnosti systému TM1, musíte manuálne
povoli možnos Bezpečnostný prístup pre tento proces.
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Procedúra
1. Vyberte proces v nástroji Server Explorer.
2. Kliknite na Proces, Bezpečnostný prístup.
Značka začiarknutia veda možnosti Bezpečnostný prístup znamená, že systém TM1
povolí vybratému procesu úpravu bezpečnostných údajov.
Poznámka: Ak ste vykonali aktualizáciu na verziu 9.4 alebo novšiu verziu systému TM1
zo staršej verzie systému TM1, možnos Bezpečnostný prístup sa automaticky povolí pre
všetky existujúce procesy TM1. Vaka tomu budú môc vaše existujúce procesy naalej
fungova bez potreby individuálne nastavi možnos Bezpečnostný prístup pre jednotlivé
procesy.

Zobrazenie procesu v režime len na čítanie
Ak je povolená možnos Bezpečnostný prístup pre proces, užívatelia zo skupín DataAdmin
a SecurityAdmin môžu tento proces zobrazi iba v režime len na čítanie.

Procedúra
1. Vyberte proces v nástroji Server Explorer.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na proces a kliknite na tlačidlo Zobrazi.
Proces sa zobrazí v režime len na čítanie.

Zabezpečenie pomocných úloh
Môžete zlepši alebo obmedzi prístup skupín k jednotlivým pomocným úlohám.

Určenie bezpečnostných oprávnení pre pomocné úlohy
Poda nasledujúcich pokynov môžete priradi bezpečnostné oprávnenia pre pomocnú úlohu.

Procedúra
1. Otvorte program Server Explorer.
2. Kliknite na ikonu Pomocné úlohy pre server, s ktorým pracujete.
3. Kliknite na Pomocné úlohy, Bezpečnostné oprávnenia.
Zobrazí sa dialógové okno Bezpečnostné oprávnenia systému TM1.
4. Kliknite na bunku v prieniku názvu pomocnej úlohy a názvu skupiny.
Výberom viacerých buniek môžete priradi oprávnenia pre viacero pomocných úloh alebo
viacero skupín užívateov.
Ak chcete vybra rozsah susedných buniek, kliknutím na niektorú bunku určte začiatok
rozsahu, stlačte kláves Shift a potom kliknutím na požadovanú bunku pod vybratou
bunkou v stĺpci alebo napravo od vybratej bunky v riadku určte koniec rozsahu.
Ak chcete vybra viacero buniek, ktoré nenasledujú po sebe, stlačte kláves CRTL a
kliknite na jednotlivé bunky.
5. Vyberte úroveň prístupu, ktorú chcete nastavi.
V bunke sa zobrazí názov vybratého prístupového oprávnenia.
6. Kliknite na tlačidlo OK.

Zabezpečenie aplikácií a odkazov
Môžete priradi bezpečnostné oprávnenia pre verejné položky (ako sú odkazy a podriadené
aplikácie) v rámci verejných aplikácií systému TM1 pre skupiny užívateov na serveri IBM
Cognos TM1. Musíte ma oprávnenie Admin pre aplikáciu, aby ste mohli priradi nastavenia
bezpečnosti v rámci aplikácie.
Kapitola 7. Riadenie prístupu k objektom TM1
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Nemôžete priradi bezpečnos pre súkromné aplikácie a odkazy - prístup k súkromným
položkám majú len tí užívatelia, ktorí vytvorili tieto položky.

Procedúra
1. V nástroji Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu obsahujúcu
položku, ku ktorej chcete priradi bezpečnostné oprávnenia.
2. Kliknite na Bezpečnos, Bezpečnostné oprávnenia.
Zobrazí sa okno Bezpečnostné oprávnenia systému TM1. V zozname Názov budú
uvedené všetky verejné položky (objekty systému TM1, súbory Excel a podriadené
aplikácie), ktoré sa nachádzajú v aktuálnej aplikácii.
3. Vyberte bunku v prieniku položky, pre ktorú chcete definova bezpečnostné oprávnenia, a
skupiny užívateov, ktorej chcete priradi bezpečnostné oprávnenia.
4. Vyberte niektoré z dostupných bezpečnostných oprávnení.
Podrobné informácie nájdete v téme “Priraovanie bezpečnostných práv k skupinám” na
strane 107.
5. Zopakujte kroky 3 a 4 pre všetky alšie položky, pre ktoré chcete definova bezpečnostné
oprávnenia.
6. Kliknite na tlačidlo OK.
Skupine užívateov môžete udeli oprávnenie Read alebo Admin pre odkaz, hoci pre
objekt súvisiaci s odkazom má táto skupina oprávnenie None. V tomto prípade členovia
skupiny užívateov nebudú môc vidie odkaz v aplikácii.
Napríklad, ak bolo skupine užívateov udelené oprávnenie None pre kocku, táto skupina
má však oprávnenie Read pre odkaz na tú istú kocku, členovia skupiny užívateov
nebudú vidie odkaz na kocku v aplikácii.
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Kapitola 8. Používanie tlačidiel akcií TM1 na zostavovanie
aplikácií webových hárkov
Táto čas popisuje funkcie tlačidiel akcií IBM Cognos TM1, prostredníctvom ktorých môžete
spúša procesy a prepína medzi hárkami a webovými hárkami.

Prehad
Tlačidlo Akcia môžete vloži do hárku, takže užívatelia budú môc spúša proces
TurboIntegrator alebo prechádza na iný hárok. Užívatelia môžu využíva tieto tlačidlá pri
práci s hárkami v programe Microsoft Excel so doplnkom TM1 alebo s webovými hárkami v
aplikácii TM1 Web.
Tlačidlo Akcia dokáže vykona ubovonú z nasledujúcich úloh:
v Spusti proces TurboIntegrator.
v Prejs na iný hárok.
v Spusti proces TurboIntegrator a potom prejs na iný hárok.
v Prepočíta hárok alebo prebudova aktívny formulár TM1 Active v hárku.
Nasledujúci obrázok ukazuje príklad tlačidla Akcia v hárku.

Pridanie tlačidla akcie do hárka
Vykonaním nasledujúcich krokov môžete vloži tlačidlo akcie do prázdnej bunky v hárku.

Procedúra
1. V programe Excel vyberte prázdnu bunku v hárku, do ktorej chcete vloži tlačidlo akcie.
Poznámka: Tlačidlo akcie nie je možné vloži do bunky obsahujúcej akcie.
2. V ponuke TM1 vyberte položku Vloži tlačidlo akcie alebo kliknite na položku Vloži
v paneli nástrojov TM1.
tlačidlo akcie
Tlačidlo akcie sa vloží do aktuálne vybratej bunky a zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti
tlačidla akcie.
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3. V dialógovom okne Vlastnosti tlačidla akcie kliknite na položku Server TM1 a v
zozname vyberte server, na ktorom sú uložené údaje.
Ak chcete, aby sa názov servera IBM Cognos TM1 dynamicky prevzal z bunky alebo
pomenovaného rozsahu pri každom kliknutí na tlačidlo akcie, označte začiarkavacie
políčko Použi odkaz a potom uvete bunku alebo pomenovaný rozsah.
v Ak chcete vybra odkaz na bunku, kliknite na tlačidlo Odkaz v programe Excel
potom kliknite na bunku, v ktorej je uvedený názov servera, v aktuálnom hárku.
v Ak sa má názov procesu získa prostredníctvom odkazu na pomenovaný rozsah v
programe Excel, použite nasledujúci formát:

a

=NameOfRange

Pomenovaný rozsah sa môže odkazova iba na jednu bunku obsahujúcu text
predstavujúci názov servera.
Ak v súčasnosti nie ste pripojený k serveru, ktorý chcete použi, kliknite na tlačidlo
Pripoji a prihláste sa na server.
4. V poli Akcia vyberte príslušnú akciu, ktorú má tlačidlo akcie vykona.
Potom je potrebné nakonfigurova tlačidlo akcie poda vybratého typu akcie. Podrobné
pokyny nájdete v nasledujúcich častiach:
Akcia

Pozrite si

Spusti proces TurboIntegrator

“Konfigurácia tlačidla akcie pre spustenie
procesu”

Prejs na iný hárok

“Konfigurácia tlačidla akcie pre prechod do iného
hárka” na strane 126

Spusti proces a potom prejs na iný hárok

“Konfigurácia tlačidla akcie pre spustenie procesu
a prechod do alšieho hárka” na strane 128

Prepočíta/prebudova

“Konfigurácia tlačidla akcie pre prepočítanie
alebo prebudovanie hárka” na strane 128

5. Nastavte vlastnosti vzhadu tlačidla akcie. Pozrite si tému “Konfigurácia vlastností
vzhadu tlačidla akcie” na strane 130.
6. Ak chcete dokonči vytváranie tlačidla akcie a vráti sa do hárku, kliknite na tlačidlo OK
v dialógovom okne Vlastnosti tlačidla akcie.

Výsledky
Tlačidlo akcie sa aktualizuje v hárku a môžete ho zača používa.

Konfigurácia tlačidla akcie pre spustenie procesu
Nasledujúce pokyny poskytujú súhrn procesu konfigurácie tlačidla akcie tak, aby spúšalo
proces TurboIntegrator.

Procedúra
1. V dialógovom okne Vlastnosti tlačidla akcie vyberte možnos Spusti proces
TurboIntegrator.
Zobrazí sa karta Proces.
2. Vyberte proces, ktorý sa má spusti. Pozrite si tému “Výber procesov na spustenie” na
strane 123.
3. Nastavte parametre procesu. Pozrite si tému “Nastavovanie parametrov procesov” na
strane 124.
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4. Vyberte výpočet, ktorý má systém TM1 vykona pred tým, ako tlačidlo akcie spustí
proces. Pozrite si tému “Konfigurácia tlačidla akcie pre prepočítanie alebo prebudovanie
hárka” na strane 128.
5. Vyberte výpočet, ktorý má systém TM1 vykona po dokončení procesu. Pozrite si tému
“Nastavenie volieb procesov pre výpočet” na strane 125.
6. Nakonfigurujte správy, ktoré má systém TM1 zobrazi pred spustením procesu a po jeho
vykonaní. Pozrite si tému “Nastavenie volieb procesu pre zobrazovanie správ” na strane
125.

Výber procesov na spustenie
Procesy, ktoré chcete spusti, môžete vybra jedným z dvoch spôsobov:
v Vyberte názov procesu v zozname Proces.
v Dynamicky načítajte názov procesu pomocou odkazu programu Excel.

Výber názvu procesu v zozname procesov
Vykonaním nasledujúceho postupu môžete vybra názov procesu v zozname dostupných
procesov na aktuálnom serveri IBM Cognos TM1.

Procedúra
Na karte Proces v dialógovom okne Vlastnosti tlačidla akcie kliknite na zoznam Proces a
vyberte príslušný proces zo zoznamu procesov na serveri TM1, ku ktorému ste pripojení.
Zobrazí sa tabuka Parametre s parametrami vybratého procesu.

Výsledky
Hodnoty parametrov vybratého procesu musíte zada v tabuke Parametre. Pozrite si tému
“Zadávanie hodnôt parametrov v tabuke Parametre” na strane 124.

Získanie názvu procesu prostredníctvom odkazu programu Excel
Ak chcete dynamicky získa názov procesu odkazovaním sa na bunku alebo pomenovaný
rozsah v aktuálnom hárku, vykonajte nasledujúce kroky. Názov procesu sa získa po kliknutí
na tlačidlo akcie.

Procedúra
1. V dialógovom okne Vlastnosti tlačidla akcie vyberte možnos Získa informácie o
procese z hárku v zozname Proces.
veda poa Názov procesu a vyberte
2. Kliknite na tlačidlo Odkaz programu Excel
bunku v aktuálnom hárku.
Zobrazí sa dialógové okno Vybra bunku.
3. Kliknite na bunku obsahujúcu názov procesu v aktuálnom hárku.
Umiestnenie sa automaticky zapíše do dialógového okna Vybra bunku.
4. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Vybra bunku.
V poli Názov procesu sa zobrazí odkaz na bunku.
5. Ak sa má názov procesu získa prostredníctvom odkazu na pomenovaný rozsah v
programe Excel, použite nasledujúci formát:
=NameOfRange

Pomenovaný rozsah sa môže odkazova iba na jednu bunku obsahujúcu text predstavujúci
názov procesu.
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Nastavovanie parametrov procesov
V závislosti od spôsobu zvolenia názvu procesu na spustenie zadajte hodnoty parametrov
jedným z nasledujúcich spôsobov.
v Hodnoty parametrov zadajte do mriežky Parameter.
v Vytvorte odkaz programu Excel na načítanie hodnôt parametrov.

Zadávanie hodnôt parametrov v tabuke Parametre
Ak ste názov procesu vybrali priamo v zozname Proces, poda nasledujúcich pokynov
môžete prida hodnoty parametrov priamo do tabuky Parametre. Bu môžete priamo zada
hodnoty jednotlivých parametrov do tabuky, alebo môžete urči, že sa hodnoty parametrov
majú dynamicky prevzia z aktuálneho hárka prostredníctvom odkazov programu Excel po
kliknutí na tlačidlo akcie.

Procedúra
1. Na karte Proces v dialógovom okne Vlastnosti tlačidla akcie zadajte hodnoty
parametrov v tabuke Parametre.
Ak chcete priamo zada hodnoty parametrov, napíšte hodnoty pre jednotlivé parametre v
tabuke.
2. Ak chcete vytvori odkaz, prostredníctvom ktorého sa dynamicky prevezme hodnota
parametra z aktuálneho hárka, vyberte bunku Hodnota a potom kliknite na tlačidlo
Zobrazí sa dialógové okno Vybra bunku.
3. pomocou dialógového okna Vybra bunku môžete v hárku vybra bunku obsahujúcu
hodnotu parametra.

Získanie hodnôt parametrov prostredníctvom odkazu programu
Excel
Ak ste v zozname Proces vybrali možnos Získa informácie o procese z hárka, musíte
vytvori odkaz programu Excel, prostredníctvom ktorého sa budú dynamicky získava
parametre procesu z hárka.
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Procedúra
1. Kliknite na tlačidlo Odkaz programu Excel
veda poa Parametre a vyberte odkaz
v aktuálnom hárku.
Zobrazí sa dialógové okno Vybra rozsah.
2. Vyberte rozsah buniek obsahujúcich hodnoty parametrov v hárku. Každá z týchto buniek
môže obsahova hodnotu pre iba jeden parameter.
Poznámka: Parametre musíte zada v rovnakom poradí a s rovnakým typom (reazec,
číslo) ako sa používajú v procese.
3. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Vybra rozsah.
V poli Parametre sa zobrazí odkaz na bunku.
Ak sa chcete odkazova na pomenovaný rozsah v programe Excel, použite nasledujúci
formát:
=NameOfRange

Pomenovaný rozsah sa môže odkazova na jednu bunku alebo rozsah buniek, v závislosti
od parametrov očakávaných procesom.
Ak sa parametre procesu zmenia, musíte zmeni aj názov procesu a nastavenia
parametrov pre tlačidlo akcie, aby sa prostredníctvom tohto tlačidla správne spustil
proces.
Poznámka: Z dôvodu problému v programe Microsoft Excel tlačidlo akcie vytvorené a
uložené v programe Excel 2007, ktoré spúša proces TurboIntegrator so vstupnými
parametrami, prestane fungova po uložení a opätovnom otvorení súboru. Tento problém
môžete obís tak, že súbor hárka obsahujúci tlačidlo akcie spúšajúce proces TI, ktorý
vyžaduje parametre, uložíte v programe Excel 2007 ako súbor .xls.

Nastavenie volieb procesov pre výpočet
V dialógovom okne Možnosti procesu môžete vybra operáciu výpočtu, ktorá sa vykoná po
spustení procesu.

Procedúra
1. Kliknutím na položku Možnosti zobrazte dialógové okno Možnosti procesu.
2. Vyberte operáciu výpočtu, ktorá sa má vykona po spustení procesu. Dostupné možnosti
výpočtu sú:
v Automaticky prepočíta hárok - Prepočíta hodnoty v aktuálnom hárku.
v Prebudova hárok - Znova načíta aktívny formulár TM1 poda pôvodnej konfigurácie
definície zostavy.
v Žiadne - Tlačidlo akcie nevykoná žiadny výpočet alebo operáciu prebudovania v
hárku.

Nastavenie volieb procesu pre zobrazovanie správ
V dialógovom okne Možnosti procesu môžete definova rozličné okná so správami, ktoré
systém TM1 zobrazí pred a po spustení procesu.

Procedúra
1. Kliknutím na položku Možnosti na karte Proces otvorte dialógové okno Možnosti
procesu.
2. Vyberte potvrdzujúce správy a správy o stave, ktoré má systém TM1 zobrazova.
v Zobrazi správu o úspechu operácie - Zobrazí správu po úspešnom vykonaní
procesu.
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v Zobrazi správu o zlyhaní operácie - Zobrazí správu, ak sa proces nevykoná úspešne.
v Zobrazi potvrdzovacie dialógové okno - Zobrazí potvrdzovaciu správu pred
spustením procesu. Užívate môže kliknú na tlačidlo Áno alebo Nie.
3. Zadajte alebo upravte text vybratých správ. Text správ môžete prevzia aj dynamicky
odkazovaním sa na bunku alebo pomenovaný rozsah. Napríklad:
v Ak chcete prevzia text správy z bunky A1 v aktuálnom hárku, v poli správy uvete
=A1.
v Ak sa chcete odkazova na pomenovaný rozsah v programe Excel, použite formát:
=NameOfRange.
Pomenovaný rozsah sa môže odkazova iba na jednu bunku obsahujúcu text správy.

Používanie vlastnosti názvu servera tlačidla akcie
Dialógové okno Vlastnosti tlačidla akcií obsahuje pole, v ktorom môžete uvies bunku alebo
pomenovaný rozsah, z ktorého sa dynamicky získa názov servera IBM Cognos TM1 pre
tlačidlo akcie. Ak chcete použi túto funkciu, označte začiarkavacie políčko Použi odkaz v
časti Server TM1 v dialógovom okne Vlastnosti tlačidla akcií a potom uvete bunku alebo
pomenovaný rozsah.

Konfigurácia tlačidla akcie pre prechod do iného hárka
Pomocou tlačidla akcie môžete prejs do iného hárka v rámci toho istého zošita alebo do
hárka v inom zošite.
Nasledujúce pokyny poskytujú súhrn procesu konfigurácie tlačidla akcie pre prechod do iného
hárka.

Procedúra
1. V dialógovom okne Vlastnosti tlačidla akcie vyberte možnos Prejs do iného hárka.
Zobrazí sa karta Hárok.
2. Vyberte cieový hárok. Pozrite si tému “Výber cieového hárka”.
3. Nastavte možnos Priradi prvky nadpisu. Pozrite si tému “Aktivova možnos
Spárova prvky nadpisov” na strane 127.
4. Nastavte možnos Nahradi aktuálny zošit. Pozrite si tému “Nastavenie možnosti
Nahradi aktuálny zošit” na strane 127.
5. Vyberte výpočet, ktorý má systém TM1 vykona pred tým, ako tlačidlo akcie vykoná
prechod do alšieho hárka. Pozrite si tému “Konfigurácia tlačidla akcie pre prepočítanie
alebo prebudovanie hárka” na strane 128.
6. Vyberte výpočet, ktorý má systém TM1 vykona po dokončení prechodu. Pozrite si tému
“Nastavenie možností výpočtu po prechode do hárka” na strane 128.

Výber cieového hárka
Hárok môžete vybra priamym výberom hárka v zozname alebo napísaním jeho názvu.

Procedúra
1. Kliknite na možnos Aplikácie TM1 a potom kliknite na položku Prehadáva.
Zobrazí sa dialógové okno Vybra hárok.
Poznámka: Cieový zošit môžete vybra aj kliknutím na možnos Súbory a následným
kliknutím na tlačidlo Prehadáva. Potom vyberte súbor hárka v dialógovom okne
Otvori a kliknite na tlačidlo Otvori. Ďalším spôsobom výberu cieového zošita je
kliknutím na tlačidlo Odkaz programu Excel
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2. Vyberte hárok a potom kliknutím na tlačidlo OK sa vráte do dialógového okna
Vlastnosti tlačidla akcie.
V poli Zošit sa zobrazí cesta k priečinku aplikácie a názov hárku, ktorý ste vybrali.
3. Ak chcete manuálne uvies cestu k priečinku aplikácie a názov hárku, uvete tieto
informácie v poli Zošit:
v Začnite názvom prvého priečinka pod položkou Aplikácie a jednotlivé úrovne
priečinkov oddete znakom opačnej lomky (\). V ceste neuvádzajte priečinok
Aplikácie. Napríklad:
Planning
Sample\Bottom Up Input\Budget Input

v Ak chcete urči umiestnenie hárka a bunky, v poli Hárok uvete názov hárka a
umiestnenie bunky v nasledujúcom formáte:
=SheetName!ColumnNameRowName

Poznámka: Ak uvediete názov hárka obsahujúci medzery, tento názov musíte
uzavrie do jednoduchých úvodzoviek, ako je uvedené v nasledujúcom príklade.
='My First Sheet'!$A$2

Aktivova možnos Spárova prvky nadpisov
Možnos Spárova prvky nadpisov automaticky spáruje nastaví text dimenzie nadpisov v
cieovom pracovnom hárku, ke užívate klikne na tlačidlo Akcia, aby prešiel na cieový
pracovný hárok.
Ak je povolená možnos Porovna prvky nadpisu, dimenzie v zdrojových a cieových
hárkoch sa automaticky porovnajú na základe funkcií SUBNM a DBRW systému TM1, a to
nasledovne:
v TM1 automaticky porovná dimenzie nadpisu v zdrojovom a cieovom hárku poda vzorca
SUBNM v bunke.
Napríklad, ke existuje tá istá dimenzia v cieovom aj cieovom hárku, prvok vybratý v
zdrojovom hárku sa nastaví na rovnakú dimenziu v cieovom pracovnom hárku. Ke sa
vyberie stĺpec v zdrojovom pracovnom hárku, spáruje sa so stĺpcom s rovnakými
dimenziami nadpisov v cieovom pracovnom hárku.
v TM1 automaticky porovná riadkové a stĺpcové dimenzie aktuálne vybratej bunky DBRW v
zdrojovom hárku s príslušnými dimenziami nadpisu v cieovom hárku, ak existujú.
Napríklad, ak Prevádzkový náklad a Feb-2004 sú prvky dimenzie riadka a stĺpca pre práve
vybratý prvok v zdrojovom hárku, pri navigovaní sa potom tieto prvky dimenzie spárujú s
dimenziami nadpisov v cieovom pracovnom hárku. Ak vyberiete riadok Prevádzkový
náklad aj stĺpec Feb-2004 v zdrojovom pracovnom hárku, bunka DBRW je bunka, ktorá
existuje v riadku Prevádzkový náklad aj stĺpci Feb-2004. Dimenzia riadkov a stĺpcov
bunky DBRW sa potom spárujú s dimenziami nadpisov v cieovom pracovnom hárku.

Nastavenie možnosti Nahradi aktuálny zošit
Možnos Nahradi aktuálny zošit určuje, či sa cieový hárok otvorí v novom okne alebo v
tom istom okne, pričom nahradí zdrojový hárok.
Napríklad:
v Ak možnos Nahradi aktuálny zošit nie je označená (predvolené nastavenie) a pracujete
v aplikácii TM1 Web, zdrojový zošit zostane otvorený a cieový zošit sa otvorí na novej
karte.
v Ak je označená možnos Nahradi aktuálny zošit a pracujete v aplikácii TM1 Web,
zdrojový zošit bude nahradený cieovým zošitom na tej istej karte a neotvorí sa nová karta.
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Dôležité: Ak zapnete možnos Nahradi aktuálny zošit, nezabudnite predtým, ako
vyskúšate nové tlačidlo, zošit uloži. Ke kliknete na tlačidlo, aktuálny zošit sa zatvorí a
môžete tak prís o vykonané zmeny.

Nastavenie možností výpočtu po prechode do hárka
Nastavte možnosti výpočtu, ktoré sa majú uplatni na cieový hárok po prechode doň.

Procedúra
Na karte Hárok vyberte požadované možnosti v poli Výpočet.
v Automaticky prepočíta hárok - Prepočíta hodnoty v aktuálnom hárku.
v Prebudova hárok - Znova načíta aktívny formulár TM1 poda pôvodnej konfigurácie
definície zostavy.
v Žiadne - Tlačidlo akcie nevykoná žiadny výpočet alebo operáciu prebudovania v hárku.

Konfigurácia tlačidla akcie pre spustenie procesu a prechod do
alšieho hárka
Pri konfigurovaní tlačidla akcie spúšajúceho proces TurboIntegrator a vykonávajúceho
prechod do iného hárka postupujte takto.

Procedúra
1. V dialógovom okne Vlastnosti tlačidla akcie kliknite na možnos Spusti proces a
prejs do hárka.
Zobrazí sa karta Proces.
2. Vyberte proces, ktorý sa má spusti po kliknutí na tlačidlo akcie. Pozrite si tému
“Konfigurácia tlačidla akcie pre spustenie procesu” na strane 122.
3. Vyberte hárok, ktorý má otvori tlačidlo akcie. Pozrite si tému “Konfigurácia tlačidla
akcie pre prechod do iného hárka” na strane 126.

Konfigurácia tlačidla akcie pre prepočítanie alebo prebudovanie hárka
Tlačidlo akcie môžete nakonfigurova tak, aby vykonalo iba operáciu prepočítania alebo
prebudovania bez spustenia procesu TI alebo prechodu do nového hárka. Toto môže by
užitočné napríklad vtedy, ke chcete aktualizova aktuálny hárok alebo znova načíta
pôvodnú verziu aktívneho formulára.
Na karte Výpočet môžete tiež vybra operáciu výpočtu, ktorú má TM1 vykona pred
spustením procesu TI alebo prechodom do iného hárka.

Procedúra
1. Poda pokynov v téme “Pridanie tlačidla akcie do hárka” na strane 121 vložte tlačidlo
akcie do hárka.
2. V dialógovom okne Vlastnosti tlačidla akcie kliknite na kartu Výpočet.
3. Na karte Výpočet vyberte možnos výpočtu, ktorá sa má použi.
v Automaticky prepočíta hárok - Prepočíta hodnoty v aktuálnom hárku.
v Prebudova hárok - Znova načíta aktívny formulár TM1 poda pôvodnej konfigurácie
definície zostavy.
v Žiadne - Tlačidlo akcie nevykoná žiadny výpočet alebo operáciu prebudovania v
hárku.
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4. Poda pokynov v téme “Konfigurácia vlastností vzhadu tlačidla akcie” na strane 130
nastavte vzhad tlačidla.
5. Kliknutím na tlačidlo OK v dialógovom okne Vlastnosti tlačidla akcie zatvoríte
dialógové okno a vložíte tlačidlo akcie do hárka.

Porozumenie správaniu tlačidiel akcií v aktívnych formulároch TM1
Táto čas sumarizuje správanie a poradie operácií pri používaní tlačidla Akcia s aktívnymi
formulármi.

Základné správanie tlačidla akcia
Vždy, ke kliknete na tlačidlo Akcia, vykonajú sa nasledujúce kroky v tomto poradí:
1. Zaznamená sa vzorec DBRW pre práve vybratú bunku v zdrojovom pracovnom hárku.
Vzorec bunky DBRW sa zaznamená pred nasledujúcou operáciou Recalc (F9), lebo
prepočítanie by mohlo zmeni počet aktívnych riadkov formulárov v dôsledku potlačenia
nuly alebo podmnožín riadkov založených na MDX.
2. Operácia prepočítania (F9) alebo prebudovania sa vykoná na aktuálnom pracovnom
hárku, v závislosti od možnosti výpočtu, ktorá bola zvolená na karte Vypočíta
dialógového okna Vlastnosti tlačidla Akcia.
3. Aktualizované hodnoty sa zaznamenajú pre všetky prípadné ostatné bunky, ktoré sú
odkazované pomocou rozšírených volieb mapovania.

Ďalšie správanie tlačidla Akcia
Po dokončení vyššie uvedených základných krokov sa vykonajú nasledujúce alšie kroky, v
závislosti od toho, či tlačidlo Akcia spúša proces TI, naviguje na iný pracovný hárok alebo
obe možnosti.
Pri použití tlačidla Akcia len na spúšanie procesu TI:
1. Spustí sa proces TI.
2. Vykoná sa operácia výpočtu, ktorá bola zvolená v dialógovom okne Možnosti procesu
tlačidla Akcia.
Pri použití tlačidla Akcia len na navigáciu:
1. Spustí sa úkon navigácie.
2. Cieové hodnoty sa nastavujú v cieovom pracovnom hárku.
3. Operácia výpočtu, ktorá bola zvolená na karte Pracovný hárok dialógového okna
Vlastnosti tlačidla Akcia, sa vykoná na cieovom pracovnom hárku
Pri použití tlačidla Akcia na spúšanie procesu TI a navigáciu na pracovný hárok:
1. Spustí sa proces TI.
2. Vykoná sa operácia výpočtu, ktorá bola zvolená v dialógovom okne Možnosti procesu
tlačidla Akcia.
3. Spustí sa úkon navigácie.
4. Cieové hodnoty sa nastavujú v cieovom pracovnom hárku.
5. Operácia výpočtu, ktorá bola zvolená na karte Pracovný hárok dialógového okna
Vlastnosti tlačidla Akcia, sa vykoná na cieovom pracovnom hárku
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Konfigurácia vlastností vzhadu tlačidla akcie
Na karte Vzhad môžete nakonfigurova názov, obrázok pozadia a iné vizuálne
charakteristiky tlačidla akcie.
Ak chcete upravi vlastnosti vzhadu tlačidla, kliknite na kartu Vzhad.
Karta Vzhad obsahuje nasledujúce možnosti:
v Názov - Určuje text popisu, ktorý sa zobrazí na tlačidle.
v Písmo - Zobrazí štandardné dialógové okno na výber písma, v ktorom môžete zmeni typ a
vekos písma pre text tlačidla.
v Zobrazi obrázok pozadia - Umožňuje vybra súbor obrázka (vo formáte BMP, GIF
alebo JPG), ktorého vekos sa prispôsobí vekosti tlačidla.
v Zobrazi ako hypertextové prepojenie - Ak je povolená táto možnos, tlačidlo sa zobrazí
ako hypertextové prepojenie s modrým podčiarknutým textom, nie ako štandardné tlačidlo.
v Náhad - V tejto oblasti sa zobrazí náhad tlačidla.
v Farby - Umožňuje nastavi farby textu a pozadia pre tlačidlo. Kliknutím na vzorku farby
môžete zobrazi dialógové okno Farba, v ktorom môžete vybra štandardnú farbu alebo
definova volitenú farbu.

Používanie rozšírených volieb navigácie a mapovania
Pomocou dialógového okna Rozšírené možnosti môžete manuálne mapova polia medzi
zdrojovým hárkom a cieovým hárkom pri vkladaní tlačidla Akcia, ktorý umožňuje
prechádza z jedného hárku na druhý. Tento nástroj vám pomôže mapova dimenzie, bunky a
hodnoty zo zdrojového hárku a cieový hárok.
Poznámka: Rozšírené mapovanie sa aplikuje po vykonaní akéhokovek automatického
mapovania pomocou možnosti Spárova prvky nadpisov.
Ak chcete otvori dialógové okno Rozšírené možnosti, kliknite na položku Rozšírené
možnosti na karte Hárok.
Dialógové okno Rozšírené možnosti obsahuje mriežku, kde môžete definova mapovanie
polí medzi zdrojovým a cieovým hárkom. Pomocou tlačidiel Prida a Odstráni môžete
spravova riadky v mriežke.

Konfigurovanie mapovania zdrojov na ciele
Zdrojový pracovný hárok namapujete na cieový pracovný hárok nastavením hodnôt pre polia
Typ zdroja, Zdrojový objekt, Typ ciea a Cieový objekt v mriežke Rozšírené mapovanie.
V tejto tabuke môžete urči spôsob priradenia medzi prvkami v zdrojovom a cieovom hárku
pri otvorení cieového hárku. Každý riadok v tabuke definuje jednu konfiguráciu mapovania.
Poda nasledujúcich krokov nakonfigurujete rozšírené mapovanie:
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Krok

Pozrite si

Označte typ objektu na mapovanie

“Nastavenie typu zdroja” na strane 131

Určite hodnotu pre typ objektu, ktorý používate

“Nastavenie zdrojového objektu” na strane 131

Označte typ bunky na mapovanie

“Nastavenie typu ciea” na strane 131

Označte, kam sa vloží hodnota zo zdrojového
objektu

“Nastavenie cieového objektu” na strane 131

Ďalšie konfigurácie mapovaní vykonáte zopakovaním týchto krokov.

Nastavenie typu zdroja
Pole Typ zdroja reprezentuje typ objektu pre hodnotu, ktorú chcete namapova.
Typ zdroja vyberte nasledovne:
v SUBNM - označuje, že mapujete z bunky, ktorá obsahuje dimenziu nadpisu v zdrojovom
hárku.
v Vybraté DBRW - Určuje, že vykonávate mapovanie z bunky obsahujúcej vzorec DBRW v
zdrojovom hárku.
v Hodnota - označuje, že zadáte reazcovú alebo číselnú hodnotu, ktorá sa odošle do ciea.

Nastavenie zdrojového objektu
Pole Zdrojový objekt vezme hodnotu alebo výraz programu Excel, ktorý vyhodnotí hodnotu
v závislosti od toho, čo je zvolené v poli Typ zdroja.
Zdrojový objekt zadajte nasledovne:
v Ak je typ zdroja nastavený na SUBNM, potom musíte zada názov dimenzie nadpisu, ktorá
existuje v zdrojovom hárku.
v Ak je typ zdroja nastavený na Zvolené DBRW, potom musíte zada názov dimenzie
nadpisu riadku alebo stĺpca, ktorá existuje v zdrojovom hárku.
v Ak je typ zdroja nastavený na Hodnota, potom musíte zada reazcovú alebo číselnú
hodnotu, ktorá sa odošle do cieového hárku.
Poznámka: Tieto hodnoty môžete prevzia aj zo zdrojového hárka vytvorením odkazu
programu Excel pomocou symbolu =.

Nastavenie typu ciea
Typ ciea je typ bunky v cieovom hárku, kam sa vloží hodnota z poa Zdrojový objekt.
Typ ciea vyberte nasledovne:
v SUBNM - označuje, že cie je dimenzia nadpisu v cieovom hárku.
v Pomenovaný rozsah - označuje, že cie je pomenovaný rozsah v cieovom hárku.
v Rozsah - označuje, že cie je bunka v cieovom hárku.
Poznámka: Ak nastavíte Typ ciea bu na Pomenovaný rozsah alebo Rozsah, všetky
prípadné už existujúce údaje alebo vzorec v cieovej bunke budú prepísaní, ke pomocou
tlačidla Akcia vykonáte navigáciu. Ak cieová bunka obsahuje funkciu DBRW, táto funkcia
sa stratí a bunka sa nebude môc pripoji k serveru IBM Cognos TM1, číta z neho údaje
alebo zapisova naň.

Nastavenie cieového objektu
Cieový objekt je miesto v cieovom hárku, kam sa vloží hodnota zo zdrojového objektu zo
zdrojového objektu. Toto miesto môže by bu názov dimenzie nadpisu, konkrétne
umiestnenie bunky alebo pomenovaný rozsah v cieovom hárku, v závislosti od toho, čo ste
zvolili ako Typ ciea.
Cieový objekt zadajte nasledovne:
v Ak je Typ ciea nastavený na SUBNM, zadajte názov dimenzie nadpisu v cieovom hárku.
Ke je Typ ciea nastavený na SUBNM, musíte tiež zada hodnotu pre polia Podmnožina
a Alias.
v Ak je Typ ciea nastavený na Pomenovaný rozsah, zadajte názov rozsahu v cieovom
hárku.
Kapitola 8. Používanie tlačidiel akcií TM1 na zostavovanie aplikácií webových hárkov
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v Ak je Typ ciea nastavený na Rozsah, zadajte umiestnenie bunky v cieovom hárku.
Hodnotu pre Cieový objekt môžete zada priamo zadaním hodnoty umiestnenie alebo môže
pomocou odkazu programu Excel toto umiestnenie načíta.
v Priame zadanie hodnoty
Ak chcete identifikova umiestnenie v cieovom hárku, zadajte hodnotu priamo do poa
Cieový objekt bez symbolu =. Napríklad, zadajte C3, čím identifikujete umiestnenie
Cieového objektu ako bunku C3 cieového hárku.
v Referenčná bunka programu Excel
Ak chcete odkazova bunku v zdrojovom hárku, ktorý obsahuje umiestnenie pre cieový
objekt, použite symbol =. Napríklad, bunka A1 v zdrojovom hárku by mohla obsahova
hodnotu C3, ktorá reprezentuje umiestnenie bunky pre cieový objekt v cieovom hárku.
Ďalšie konfigurácie mapovaní vykonáte zopakovaním vyššie uvedených krokov.

Príklad mapovania zdrojovej hodnoty na cieovú bunku
Tento príklad ukazuje namapovanie pevne zapísanej hodnoty na jednu bunku v cieovom
pracovnom hárku.

Príklad mapovania zdrojovej SUBNM na cieovú bunku
Môžete špecifikova, aby sa dimenzia nadpisu SUBNM v zdrojovom pracovnom hárku
namapovala na zodpovedajúcu SUBNM, pomenovaný rozsah alebo rozsah (bunku) v
cieovom pracovnom hárku.
Napríklad, nasledujúci obrázok ukazuje prvok nadpisu S Series 2.0 L Wagon práve vkladaný
do bunky B2 v cieovom pracovnom hárku ako naformátované záhlavie.
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Príklad mapovania zvoleného DBRW na cieový pracovný
hárok
V toto príklade dimenzia nadpisov riadka a stĺpca pre zvolenú bunku DBRW sú zobrazené v
cieovom pracovnom hárku.

Úprava existujúceho tlačidla Akcia
Po vložení tlačidla Akcia môžete upravova jeho vlastnosti, vekos a umiestnenie, čo je
popísané v nasledujúcich častiach.
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Úpravy záhlavia, obrázku pozadia a vlastností existujúceho
tlačidla Akcia
Ak chcete upravi vlastnosti tlačidla Akcia, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo a z
ponuky vyberte možnos.
Kontextová ponuka obsahuje nasledujúce hlavné možnosti:
v Označenie - otvorí dialógové okno Označenie tlačidla, v ktorom môžete upravi označenie
tlačidla.
v Obrázok pozadia - otvorí dialógové okno na výber súboru, takže môžete prehadáva a
vybra obrázok, ktorý sa má použi ako pozadie tlačidla.
v Vlastnosti - otvorí dialógové okno Vlastnosti tlačidla Akcia, kde môžete nakonfigurova
úkony, ktoré sa majú vykona, ke užívate klikne na tlačidlo.

Presúvanie tlačidla akcie a zmena vekosti tlačidla
Ke kliknete mimo nového tlačidla akcie, tlačidlo sa sprístupní a ukončí sa režim návrhu.
Preto ak chcete zmeni vekos tohto tlačidla alebo ho premiestni, musíte znova povoli
režim návrhu v aplikácii Excel a to nasledujúcim spôsobom:

Procedúra
1. V programe Excel kliknite na Zobrazi, Panely s nástrojmi, Panel s nástrojmi
Ovládacie prvky.
Zobrazí sa Panel s nástrojmi Ovládacie prvky programu Excel.
.
2. Kliknite na tlačidlo Režim návrhu
Textové označenia tlačidiel akcií v aktuálnom hárku sa skryjú.
3. Kliknite na tlačidlo akcie, ktoré chcete presunú alebo ktorého vekos chcete zmeni.
Na tlačidle sa zobrazia manipulátory, ktoré znamenajú, že tlačidlo môžete presunú alebo
zmeni jeho vekos.
v Ak chcete zmeni vekos tlačidla, potiahnite za niektorý manipulátor.
v Ak chcete presunú tlačidlo, kliknite na tlačidlo a premiestnite ho do nového
umiestnenia.
ukončite režim návrhu.
4. Kliknutím na tlačidlo Režim návrhu
Z tlačidla zmiznú manipulátory a tlačidlo sa znova sprístupní.
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Kapitola 9. Používanie rezervácií údajov
V tejto časti nájdete popisy všetkých úloh správcov, modelárov, vývojárov a programátorov
súvisiacich s povolením a implementáciou funkcie rezervácie údajov systému IBM Cognos
TM1.
Poznámka: Rezervácia údajov predvolene nie je povolená. Skôr ako budete môc spravova
rezervácie údajov pomocou súvisiacich funkcií TurboIntegrator (TI) a funkcií rozhrania API,
administrátor musí povoli a nakonfigurova túto schopnos.

Prehad rezervácie údajov
Rezervácia údajov je funkcia servera TM1, ktorá umožňuje nakonfigurova výhradný prístup
na zápis k regiónom kocky pre jednotlivých užívateov. Po rezervovaní údajov v oblasti môže
tieto údaje upravi iba daný užívate, kým sa rezervácia neuvoní.
Pomocou funkcie rezervácie údajov môžete podporova konkrétne obchodné procesy alebo
riadi zadávanie údajov prostredníctvom získavania a uvoňovania rezervácií údajov dynamicky a poda potreby. Napríklad, rezervácia údajov poskytuje alternatívny spôsob
dynamického riadenia oprávnenia na zápis do údajov kocky miesto dynamickej úpravy
nastavení zabezpečenia TM1 s cieom dosiahnu podobné obmedzenie oprávnení na zápis.
Poznámka: Všetky rezervácie údajov sa musia riadi prostredníctvom volitených aplikácií,
ktoré vytvoríte pomocou poskytnutých funkcií TurboIntegrator (TI) a funkcií rozhrania API.
Tieto aplikácie by ste mali navrhnú tak, aby získavali, uvoňovali a spravovali rezervácie
údajov v súlade s obchodnými procesmi.

Kedy použi rezerváciu údajov
Rezervácia údajov je užitočná v prípade, že chcete manuálne alebo dynamicky riadi
oprávnenia užívateov na zápis do údajov TM1 spôsobom zohadňujúcim váš podnikový
proces. V závislosti od vašich presných požiadaviek môžete uplatňova túto funkciu poda
potreby alebo dynamicky prostredníctvom funkcií TurboIntegrator a funkcií rozhrania API.
Napríklad, pomocou funkcie rezervácie údajov môžete:
v Manuálne spusti jednorazový proces TurboIntegrator, ktorý prostredníctvom funkcie
rezervácie údajov zabraňuje všetkým užívateom vo vykonávaní alších úprav v údajoch
po dokončení projektu alebo uzatvorení rozpočtu.
v Uplatňova rezervácie údajov s použitím tlačidiel akcií TM1 a procesov TurboIntegrator v
hárku Microsoft Excel alebo webovom hárku TM1 za účelom dynamického riadenia
oprávnenia na zápis do údajov pri práci s údajmi na základe rolí užívateov a podnikového
procesu vašej spoločnosti.
v Dynamicky získava a uvoňova rezervácie údajov pomocou funkcií rozhrania API
servera TM1 v rámci volitenej externej aplikácie.

Ako používa rezerváciu údajov
Ak chcete používa funkciu rezervácie údajov, najskôr musíte povoli a nakonfigurova túto
funkciu pre jednotlivé kocky a skupiny užívateov a potom uplatni a spravova rezervácie
údajov prostredníctvom programov využívajúcich funkcie TurboIntegrator alebo funkcie
rozhrania API.
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Na povolenie funkcie rezervácie údajov použite nasledujúce nástroje TM1:
v Riadiaca kocka }CubeProperties - Povouje a konfiguruje funkciu rezervácie údajov pre
jednotlivé kocky. Podrobné informácie nájdete v téme “Povolenie rezervácie údajov pre
kocky” na strane 141.
v Priradenia schopností - Určuje, či členovia skupiny užívateov môžu spravova (získava
a uvoňova) rezervácie údajov pre seba samých a iných užívateov. Podrobné informácie
nájdete v téme “Umožnenie skupinám užívateov spravova rezervácie údajov” na strane
142.
Na uplatnenie a správu rezervácií údajov musíte používa funkcie TurboIntegrator a funkcie
rozhrania API servera TM1, ktoré umožňujú získava, uvoňova a spravova rezervácie
prostredníctvom programu. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich témach:
v “Správa rezervácií údajov pomocou funkcií TurboIntegrator” na strane 145
v “Správa rezervácií údajov pomocou funkcií rozhrania TM1 API” na strane 150

Ako funkcia rezervácie údajov komunikuje s inými funkciami
systému TM1
Podrobné informácie o tom, ako funkcia rezervácie údajov komunikuje s inými funkciami
systému TM1, ako sú prerozdeovanie údajov, procesy TurboIntegrator a bezpečnostné
mechanizmy, nájdete v téme “Úvod do interakcie funkcie rezervácie údajov s ostatnými
funkciami” na strane 138.
S funkciou rezervácie údajov môžete používa aj funkciu vrstvy zabezpečenia. Bližšie
informácie nájdete v téme Kapitola 10, “Vrstva zabezpečenia”, na strane 157.

Nástroje na monitorovanie rezervácie údajov
Aktivitu rezervácie údajov a priradenia môžete monitorova pomocou nástroja Server
Explorer, pomocného programu TM1Top, protokolu auditu TM1 a niektorých funkcií
TurboIntegrator a funkcií rozhrania API. Podrobné informácie nájdete v téme “Monitorovanie
rezervácií údajov” na strane 143.

Režimy rezervácie údajov
Režimy rezervácie údajov umožňujú konfigurova funkciu Rezervácia údajov v závislosti od
toho, ako chcete riadi prístup s oprávnením na zápis k vašim údajom. Ke povolíte funkciu
Rezervácia údajov pre kocku, zvolíte jeden z dostupných režimov rezervácie údajov.
K dostupným režimom rezervácie údajov patria:
v Off (OFF)
v Required (REQUIRED)
v Required Shared (REQUIREDSHARED)
v Allowed (ALLOWED)
Štandardne je rezervácia údajov nastavená na režim OFF pre všetky kocky.
Režim rezervácie údajov môžete konfigurova individuálne pre každú kocku zadaním
kúčového slova pre režim vo vlastnosti DataReservationMode kocky v riadiacej kocke
}CubeProperties. Podrobnejšie informácie nájdete v téme “Vlastnos DataReservationMode”
na strane 141.
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Režim Required
Režim REQUIRED zakáže prístup s oprávnením na zápis pre všetkých užívateov pre celú
kocku a od vás bude vyžadova, aby ste explicitne priradili rezerváciu údajov pre každého
užívatea, ktorý potrebuje zapisova do tejto kocky.
Napríklad, užívate musí ma rezerváciu údajov na bunke, ak chce do tejto bunky zapisova.
Tento režim nastavíte zadaním hodnoty REQUIRED v riadiacej kocke }CubeProperties pre
konkrétnu kocku.

Režim Required Shared
Režim REQUIREDSHARED je variáciou režimu REQUIRED, ktorý umožňuje prekrývanie
rezervácie údajov pre rôznych užívateov. Všetky ostatné aspekty tohto režimu sa správajú
rovnako ako pri režime REQUIRED.
Tento režim nastavíte zadaním hodnoty REQUIREDSHARED v riadiacej kocke
}CubeProperties pre konkrétnu kocku.
Režim REQUIREDSHARED bol implementovaný na zosúladenie žiadostí o presahovanie,
ktoré zosilňujú schopnos upravova viaceré uzly v aplikáciách IBM Cognos TM1. Tento
režim je predvolený priradený režim RÚ na všetkých kockách reprezentovaných zobrazeniami
kociek alebo manuálnymi závislosami v aplikáciách TM1.
V režime REQUIRED server TM1 obmedzuje prístup s oprávnením na zápis na segment tak,
že v ubovonom momente povouje len jednému užívateovi ma rezerváciu pre uzol. V
režime REQUIREDSHARED si musí aplikácia vynúti toto obmedzenie v prípade potreby.
Napríklad, pomocou režimu REQUIREDSHARED môžete povoli prístup pre viacerých
užívateov k tomu istému konsolidovanému uzlu. Aplikácia by však potom potrebovala
obmedzi prístup k listovým uzlom konsolidácie priradením bezpečnostných práv TM1
súvisiacim prvkom. Príklad tejto situácie je zobrazený v nasledujúcej hierarchii.
Tabuka 2. Príklad hierarchie s použitím režimu REQUIREDSHARED pre rezerváciu údajov
konsolidácia: Nové Anglicko

Užívate A

Užívate B

Listové uzly:

MA

Prístup s
oprávnením na
zápis (WRITE)

Prístup s oprávnením na čítanie (READ)

CT

Prístup s
oprávnením na
zápis (WRITE)

Prístup s oprávnením na čítanie (READ)

VT

Prístup s
oprávnením na
zápis (WRITE)

Prístup s oprávnením na čítanie (READ)

NH

Prístup s
oprávnením na
čítanie (READ)

Prístup s oprávnením na zápis (WRITE)

RI

Prístup s
oprávnením na
čítanie (READ)

Prístup s oprávnením na zápis (WRITE)

ME

Prístup s
oprávnením na
čítanie (READ)

Prístup s oprávnením na zápis (WRITE)
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Aplikácia môže obmedzi prístup s oprávnením na zápis na listové uzly MA, CT a VT pre
užívatea A a na NH, RI a ME pre užívatea B. Toto obmedzenie možno vynúti pomocou
bezpečnosti na úrovni prvkov. Užívate A aj užívate B potom môžu získa zdieanú
rezerváciu údajov na konsolidácii s názvom Nové Anglicko. Rezervácia umožní obom
užívateom prístup s oprávnením na zápis do segmentu, pričom základná bezpečnos obmedzí
prístup k sade listových uzlov užívatea.

Režim Allowed
Režim ALLOWED udržiava prístup s oprávnením na zápis na základe bezpečnosti pre
všetkých užívateov v celej kocke, ale umožňuje selektívne obmedzi prístup s oprávnením na
zápis na oblas kocky priraovaním rezervácií údajov jednotlivým užívateom poda potreby.
Napríklad, režim ALLOWED umožňuje pomocou rezervácie údajov odstavi čas kocky pre
konkrétneho užívatea a súčasne zachova prístup s oprávnením na zápis dostupný pre
všetkých ostatných užívateov pre zvyšok kocky.
Tento režim nastavíte zadaním hodnoty ALLOWED v riadiacej kocke }CubeProperties pre
konkrétnu kocku.

Úvod do interakcie funkcie rezervácie údajov s ostatnými funkciami
V tejto časti nájdete popis toho, ako rezervácie údajov spolupracujú s inými funkciami
systému TM1, ako sú zabezpečenie, prerozdelenie údajov, procesy TurboIntegrator (TI) a
izolované priestory.

Rezervácie údajov a bezpečnos
Rezervácie údajov sa líšia od bezpečnostných mechanizmov systému TM1 v nasledujúcich
smeroch.
v Rezervácie údajov nenahradzujú bezpečnostné priradenia systému TM1, ale len pridávajú
alšiu vrstvu obmedzení.
v Rezervácie údajov sa vzahujú na jednotlivých užívateov, kým bezpečnostné mechanizmy
systému TM1 sa vzahujú na skupiny užívateov.
v Rezervácie údajov uplatňujú obmedzenia len na údaje kocky a jednotlivých užívateov.
Neriadia žiadne iné objekty systému TM1.
Toto správanie je rovnaké pre režimy rezervácie údajov REQUIRED a ALLOWED.

Rezervácia údajov a užívateské rozhranie TM1
Rezervácia údajov má vplyv na vzhad buniek v zobrazení kocky vo všetkých užívateských
rozhraniach systému TM1, ako sú Server Explorer, TM1 Perspectives a TM1 Web.
Toto správanie je odlišné v závislosti od režimu rezervácie údajov.

Režim REQUIRED
Ke je kocka nakonfigurovaná tak, aby používala rezerváciu údajov v režime REQUIRED,
všetky bunky sa zobrazia so sivým pozadím a nebudú zapisovatené, okrem buniek
obsiahnutých vo vašej oblasti RÚ. Len bunky v RÚ pre aktuálneho užívatea budú
zapisovatené a zobrazia sa a bielym pozadím.
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Režim ALLOWED
Ke je kocka nakonfigurovaná tak, aby používala rezerváciu údajov v režime ALLOWED,
všetky bunky budú zapisovatené, v závislosti od zabezpečenia a zobrazia s bielym pozadím,
okrem buniek obsiahnutých v rezerváciách údajov ostatných užívateov. Bunky rezervované
inými užívatemi sa zobrazia so sivým pozadím a nie sú zapisovatené.
Podrobné informácie o kontrole, či je bunka súčasou RÚ, nájdete v téme “Zobrazenie stavu
rezervácie údajov pre bunku v nástroji Server Explorer” na strane 143.

Rezervácie údajov a rozširovanie údajov
Rozširovanie údajov s správa rovnako ako predtým - bunky, ktoré nie sú zapisovatené,
napríklad vypočítané bunky alebo bunky s pozastavením sa pri procese rozširovania
preskočia. Ke má užívate rezerváciu údajov a vykoná operáciu rozširovania údajov, len
bunky v oblasti RÚ tohto užívatea sa budú považova za zapisovatené a všetky ostatné
bunky sa preskočia.
Toto správanie je rovnaké pre režimy rezervácie údajov REQUIRED a ALLOWED.

Rezervácie údajov a procesy a pomocné úlohy nástroja
TurboIntegrator
Mali by ste porozumie nasledujúcim aspektom pri používaní rezervácie údajov, ako aj
spúšaní interaktívnych (nenaplánovaných) a naplánovaných pomocných úloh/procesov
TurboIntegrator (TI):
Určité správanie je odlišné, v závislosti od toho, ktorý režim rezervácie údajov sa používa a či
sa pomocná úloha spúša interaktívne alebo naplánovane.

Interaktívne procesy a pomocné úlohy
Ke užívate interaktívne spustí proces alebo pomocnú úlohu, napríklad z užívateského
rozhrania systému TM1, tento proces alebo pomocná úloha sa spustí pod týmto užívateom.
v Pre režim REQUIRED to znamená, že proces/pomocná úloha môžu zapisova len do
údajov definovaných v RÚ vo vlastníctve tohto užívatea.
v Pre režim ALLOWED môžu proces či pomocná úloha zapisova do ubovonej bunky,
ktorá je bu obsiahnutá v RÚ pre tohto užívatea, ale proces či pomocná úloha nemôžu
zapisova do buniek v RÚ iného užívatea.
Nasledujúce správanie je rovnaké pre režimy rezervácie údajov REQUIRED a ALLOWED.
v Ak je operácia zápisu v interaktívnom procese či pomocnej úlohe v konflikte s rezerváciou
údajov iného užívatea, potom tento proces či pomocná úloha zlyhajú a užívateovi sa
zobrazí chybová správa.
v Ak chcete spusti proces, ktorý získava a uvoňuje RÚ, užívate, ktorý spustil tento proces,
musí patri do skupiny užívateov, ktorý má schopnos ManageDataReservation
nastavova GRANT.

Naplánované pomocné úlohy
Ke sa naplánovaná pomocná úloha spustí automaticky, spustí sa ako administrátor. Z tohto
dôvodu pomocná úloha nemusí by schopná zapisova do niektorých buniek, ak sú tieto
bunky v rezervácii údajov iného užívatea.
Ke naplánovaná pomocná úloha zaznamená konflikt rezervácie údajov, toto správanie bude
odlišné v závislosti od toho, ktorá rezervácia údajov sa práve v kocke používa.
Kapitola 9. Používanie rezervácií údajov
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v Ak v režime REQUIRED je operácia zápisu v naplánovanej pomocnej úlohe v konflikte s
rezerváciou údajov, táto pomocná úloha zlyhá.
Ak chcete povoli naplánovanej pomocnej úlohe zapisova do rezervovaných buniek pri
použití RÚ v režime REQUIRED, musíte toto zabezpeči programovatene vo vašom
procese TurboIntegrator tak, že povolíte administrátorovi zapisova do rezervovaných
buniek. Proces TurboIntegrator môžete modifikova tak, aby získaval a uvoňoval
nevyhnutné RÚ pre administrátora alebo prípadne ponecha, aby proces dočasne
vypol/zapol funkciu RÚ pre príslušné kocky.
v Ak v režime ALLOWED je operácia zápisu v naplánovanej pomocnej úlohe v konflikte s
rezerváciou údajov, táto pomocná úloha vykoná operáciu rollback a počká, na uvonenie
rezervácie. Ke dôjde k uvoneniu rezervácie, pomocná úloha sa pokúsi zopakova
operáciu.
Čakajúcu pomocnú úlohu nemôžete zruši zmením režimu rezervácie údajov na
REQUIRED alebo OFF. Pomocná úloha bude naalej čaka, kým nedôjde k jednej z
nasledujúcich udalostí.
– Uvonenie rezervácie údajov, ktorá blokuje pomocnú úlohu, takže pomocná úloha môže
pokračova.
– Zrušenie pomocnej úlohy s použitím pomocného programu TM1 Top.
– Vypnutie servera, čím sa pomocná úloha zruší.
– Deaktivácia naplánovanej pomocnej úlohy.

Rezervácie údajov a izolované priestory
Mali by ste porozumie nasledujúcim aspektom o získavaní a uvoňovaní rezervácií údajov
na konkrétnej kocke pri súčasnom zadávaní údajov do izolovaných priestorov tej istej kocky.
Rezervácie údajov sa aplikujú na základnú verziu kocky a každý izolovaný priestor vytvorený
z tejto kocky.
Nasledujúce správanie izolovaného priestoru platí len pre režim rezervácie údajov
REQUIRED.
v Ak je pre kocku povolená funkcia RÚ, potom musíte ma RÚ na tejto kocke, aby ste mohli
zapisova do podkladových údajov či ubovoného izolovaného priestoru tejto kocky.
Napríklad, ak užívate má RÚ ma kocke Predaj, tento užívate môže zapisova do tej istej
sady buniek v ubovonom izolovanom priestore vytvorenom z kocky Predaj.
v Ak boli vaše RÚ pre kocku uvonené, potom už alej nemôžete zapisova do žiadneho
izolovaného priestoru tejto kocky.
v Môžete potvrdi izolovaný priestor do podkladových údajov po uvonení RÚ, avšak
upravené hodnoty pre ubovoné bunky, ktoré už naalej nie sú rezervované pre vás, sa
zrušia s chybami a vaše zmeny sa stratia. Ak chcete úspešne potvrdi upravené hodnoty na
podkladových údajoch, musíte najskôr znova získa potrebné RÚ na tejto kocke a až potom
sa pokúsi potvrdi izolovaný priestor.

Rezervácie údajov, izolované priestory a front úloh
Ak používate rezervácie údajov s izolovanými priestormi a funkciou Front úloh, nasledujúce
správanie sa aplikuje pri potvrdzovaní údajov izolovaného priestoru do podkladových údajov,
v závislosti od toho, ktorý režim rezervácie údajov kocka práve používa.
v V režime REQUIRED musia by všetky rezervácie údajov pozastavené, kým sa operácia
vo fronte nedokončí, aby mohli by údaje izolovaného priestoru úspešne uložené do
podkladových údajov. Ak sa potrebné rezervácie údajov uvonia predtým, ako front úloh
uloží údaje alebo ak sa zaznamená konflikt rezervácie údajov, hodnoty v konfliktných
bunkách sa neuložia.
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v Ak v režime ALLOWED izolovaný priestor potvrdí vo fronte úloh konflikty s rezerváciami
údajov, front úloh vykoná operáciu rollback pre túto operáciu a počká, kým nedôjde k
uvoneniu konfliktnej rezervácie. Všetky úlohy vo fronte úloh budú zablokované, kým
čakajúce úlohy nebudú ma povolené pokračova. Jediným spôsobom na odblokovanie
frontu úloh je uvoni rezervácie údajov.

Povolenie rezervácie údajov
Rezervácia údajov predvolene nie je povolená. Skôr ako budete môc spravova rezervácie
údajov pomocou súvisiacich funkcií TurboIntegrator (TI) a funkcií rozhrania API,
administrátor musí povoli a nakonfigurova túto schopnos.
Pred použitím rezervácií údajov musíte:
v Povoli túto schopnos pre jednotlivé kocky (konfiguruje sa v riadiacej kocke
}CubeProperties).
Podrobné informácie nájdete v téme “Povolenie rezervácie údajov pre kocky”.
v Povoli užívateom správu, získavanie a uvoňovanie rezervácií údajov pre seba samých a
iných užívateov (konfiguruje sa v okne Priradenia schopností).
Podrobné informácie nájdete v téme “Umožnenie skupinám užívateov spravova
rezervácie údajov” na strane 142.
Po povolení rezervácie údajov pre kocku sa bude táto schopnos vzahova na všetkých
užívateov danej kocky, no môže sa spravova iba tými členmi skupiny užívateov, ktorým
bolo udelené príslušné oprávnenie v okne priradenia schopností.

Povolenie rezervácie údajov pre kocky
Pomocou vlastnosti DataReservationMode v riadiacej kocke }CubeProperties môžete povoli
alebo zakáza rezerváciu údajov pre konkrétnu kocku.
Bližšie informácie o riadiacej kocke }CubeProperties nájdete v časti „Riadiace kocky“ v
publikácii Operácie systému TM1.

Procedúra
1. V nástroji Server Explorer kliknite na ponuku Zobrazi a potom označte možnos
Zobrazi riadiace objekty.
V nástroji Server Explorer sa zobrazia všetky riadiace kocky servera TM1 s predponou
pravej zloženej zátvorky (}). Napríklad: }CubeProperties.
2. V paneli Strom nástroja Server Explorer kliknutím rozviňte uzol Kocky a potom dvakrát
kliknite na riadiacu kocku }CubeProperties.
3. Zadajte hodnotu pre niektorý z dostupných režimov rezervácie údajov v prieniku prvku
DataReservationMode (vlastnos) a názvu kocky, čím povolíte funkciu rezervácie údajov
pre danú kocku.

Vlastnos DataReservationMode
Vlastnos DataReservationMode používa nasledujúce hodnoty v riadiacej kocke
}CubeProperties na konfigurovanie funkcie Rezervácia údajov pre jednotlivé kocky.
Tieto hodnoty zadávajte do riadiacej kocky }CubeProperties len v angličtine. Hodnoty týchto
kúčových slov nie sú preložené.
Podrobnejšie informácie o rozdieloch medzi rôznymi režimami rezervácie údajov nájdete v
téme “Úvod do interakcie funkcie rezervácie údajov s ostatnými funkciami” na strane 138.
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Hodnota

Popis

OFF

Vypne funkciu Rezervácia údajov pre konkrétnu kocku.
Predvolená hodnota je OFF.

REQUIRED

Nastaví funkciu Rezervácia údajov na režim REQUIRED pre
konkrétnu kocku.
Tento režim zakáže prístup s oprávnením na zápis pre všetkých
užívateov pre celú kocku a od vás bude vyžadova, aby ste
explicitne priradili rezerváciu údajov pre každého užívatea, ktorý
potrebuje zapisova do tejto kocky.
Napríklad, užívate musí ma rezerváciu údajov na bunke, ak chce
do tejto bunky zapisova.

REQUIREDSHARED

Nastaví funkciu Rezervácia údajov na režim REQUIREDSHARED
pre konkrétnu kocku.
Tento režim je variáciou režimu REQUIRED, ktorý umožňuje
prekrývanie rezervácie údajov pre rôznych užívateov. Všetky
ostatné aspekty tohto režimu sa správajú rovnako ako pri režime
REQUIRED.
Režim REQUIREDSHARED bol implementovaný na zosúladenie
žiadostí o presahovanie, ktoré zosilňujú schopnos upravova
viaceré uzly v aplikáciách IBM Cognos TM1. Tento režim je
predvolený priradený režim RÚ na všetkých kockách
reprezentovaných zobrazeniami kociek alebo manuálnymi
závislosami v aplikáciách TM1.
V režime REQUIRED server TM1 obmedzuje prístup s oprávnením
na zápis na segment tak, že v ubovonom momente povouje len
jednému užívateovi ma rezerváciu pre uzol. V režime
REQUIREDSHARED si musí aplikácia vynúti toto obmedzenie v
prípade potreby.

ALLOWED

Nastaví funkciu Rezervácia údajov na režim ALLOWED pre
konkrétnu kocku.
Tento režim udržiava prístup s oprávnením na zápis na základe
bezpečnosti pre všetkých užívateov v celej kocke, ale umožňuje
selektívne obmedzi prístup s oprávnením na zápis na oblas kocky
priraovaním rezervácií údajov jednotlivým užívateom poda
potreby.
Napríklad, režim ALLOWED umožňuje pomocou rezervácie
údajov odstavi čas kocky pre konkrétneho užívatea a súčasne
zachova prístup s oprávnením na zápis dostupný pre všetkých
ostatných užívateov pre zvyšok kocky.

Umožnenie skupinám užívateov spravova rezervácie údajov
Pomocou nasledujúcich položiek v okne Priradenie schopností TM1 povolíte členom skupiny
používateov spravova (získava alebo uvoňova) rezervácie údajov pre seba aj iných
používateov.
Tieto schopnosti sa konfigurujú pre celú skupinu užívateov, nie pre jednotlivých užívateov.
Užívate musí by členom skupiny, aby sa naň vzahovala táto schopnos.
Poznámka: K oknu Priradenie schopností majú prístup iba správcovia systému TM1.
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Ďalšie podrobnosti o priradeniach schopností nájdete v publikácii Operácie systému TM1.
Schopnos

Popis

ManageDataReservation

Umožňuje členom skupiny získava a uvoňova rezervácie
údajov.
Táto schopnos sa vzahuje na celý server. Schopnosti nie je
možné uplatňova pre konkrétne kocky alebo užívateov.
Pre túto schopnos je vždy nastavená hodnota GRANT pre
štandardné skupiny ADMIN, DataAdmin a SecurityAdmin a
nemôžu sa upravi.
Hodnoty pre neadministračné skupiny:
DENY - Predvolená hodnota pre všetky neadministračné skupiny.
GRANT - Povouje túto schopnos pre skupinu užívateov.

DataReservationOverride

Umožňuje členom skupiny uvoňova rezervácie iných užívateov.
Pre túto schopnos je vždy nastavená hodnota GRANT pre
štandardné skupiny ADMIN, DataAdmin a SecurityAdmin a
nemôžu sa upravi.
Hodnoty pre neadministračné skupiny:
DENY - Predvolená hodnota pre všetky neadministračné skupiny.
GRANT - Povouje túto schopnos pre skupinu užívateov.

Procedúra
1. V nástroji Server Explorer kliknite pravým tlačidlom myši na server a vyberte možnos
Priradenia schopností.
2. V okne Priradenia schopností zadajte hodnoty pre schopnosti ManageDataReservation a
DataReservationOverride v prieniku so skupinou užívateov, ktorú chcete
nakonfigurova.

Monitorovanie rezervácií údajov
Pri monitorovaní aktivity a stavu rezervácie údajov môžete používa nasledujúce nástroje.
v
v
v
v

Server Explorer
Pomocný program TM1 Top
Protokol auditu systému TM1
Funkcie TurboIntegrator a rozhrania API

Zobrazenie stavu rezervácie údajov pre bunku v nástroji Server
Explorer
Stav ubovonej bunky v zobrazení kocky môžete v nástroji Server Explorer zisti takto:

Procedúra
V nástroji Server Explorer otvorte zobrazenie kocky, kliknite pravým tlačidlom myši na
bunku a potom vyberte možnos Upravi stav.
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Zobrazí sa okno so správou uvádzajúcou, či je možné zmeni hodnotu bunky, alebo že
hodnotu bunky nie je možné zmeni z dôvodu rezervácie údajov alebo iného obmedzenia
prístupu k údajom.

Monitorovanie vláken čakajúcich na rezervácie údajov
pomocou programu TM1 Top
Pomocou pomocného programu TM1 Top môžete monitorova vlákna čakajúce na uvonenie
rezervácií údajov. Vlákna v tomto stave budú v programe TM1 Top uvedené s hodnotou DDR
(Data Reservation Release) v poli Stav:
Wait:DRR
Podrobnejšie informácie o stavoch čakania pomocného programu TM1 Top nájdete v časti
„Pochopenie stavov spracovania vláken“ v téme „Monitorovanie systému a výkonu“ v
publikácii Operácie systému TM1.

Monitorovanie udalostí rezervácie údajov pomocou protokolu
auditu
Ak je povolené protokolovanie auditu pre server TM1, server Cognos TM1 bude
zaznamenáva udalosti rezervácie údajov. Vyhadáva a prezera si históriu úloh rezervácie
údajov môžete v protokole auditu TM1.
Podrobnejšie informácie o používaní protokolu auditu systému TM1 nájdete v téme
„Monitorovanie systému a výkonu“ v publikácii Operácie systému TM1.
Nasledujúca tabuka uvádza pä udalostí protokolu auditu vzahujúce sa na rezervácie údajov.
Udalos protokolu auditu

Popis udalosti

Nastavenie vlastnosti:
CubeDataReservationEnable

Zaznamená sa, ke sa zmení hodnota vlastnosti
CubeDataReservationEnable pre kocku.

Rezervácia údajov: Získané

Zaznamená sa pri získaní rezervácie údajov.

Rezervácia údajov: Uvonené

Zaznamená sa pri uvonení rezervácie údajov.

Rezervácia údajov: Zrušenie získania
rezervácie

Zaznamená sa, ke sa zruší získanie rezervácie.

Rezervácia údajov: Zrušenie uvonenia

Zaznamená sa, ke sa zruší uvonenie rezervácie.

Poznámky k udalostiam zrušenia
v Pri zrušení operácie získania rezervácie údajov sa uvoní rezervácia.
v Pri zrušení operácie uvonenia rezervácie údajov sa znova získa rezervácia.

Vyhadávanie udalostí rezervácie údajov
Všetky udalosti rezervácie údajov súvisia s objektom kocky TM1 a preto sú v protokole
auditu zoskupené ako udalosti kocky. Tieto udalosti môžete v okne Protokol auditu vyhada
nasledujúcim spôsobom:
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Procedúra
1.
2.
3.
4.

Otvorte okno Protokol auditu v nástroji Server Explorer.
V časti Typ udalosti vyberte možnos Objekt.
V poli Typ objektu vyberte možnos Kocka.
V rozbaovacom zozname Udalos vyberte niektorý z typov udalostí rezervácie údajov.

5. Spustite vyhadávanie.

Monitorovanie rezervácií údajov pomocou funkcií
TurboIntegrator a rozhrania API
V rámci svojho vlastného riešenia by ste mohli použi nasledujúce funkcie TM1
TurboIntegrator a funkcie rozhrania API na preskúmavanie objektov kociek a získavanie
informácií o súvisiacich rezerváciách údajov pre jednotlivé kocky prostredníctvom programu.
v TurboIntegrator - “Funkcia CubeDataReservationGet” na strane 148.
v TM1 API - “Funkcia TM1DataReservationGetAll” na strane 153.

Správa rezervácií údajov pomocou funkcií TurboIntegrator
Na získavanie, uvoňovanie a správu rezervácií údajov môžete použi nasledujúce funkcie
TurboIntegrator (TI).
v Funkcia CubeDataReservationAcquire
v Funkcia CubeDataReservationRelease
v Funkcia CubeDataReservationReleaseAll
v Funkcia CubeDataReservationGet
v Funkcia CubeDataReservationGetConflicts
Rezervácie údajov sú definované konkrétnou kockou, užívateom a n-ticou (usporiadaná
množina prvkov).

Funkcia CubeDataReservationAcquire
Funkcia CubeDataReservationAcquire rezervuje údaje pre určenú kocku, užívatea alebo
n-ticu.
Táto funkcia TurboIntegrator je platná iba v procesoch TurboIntegrator.

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

Popis

Cube

Názov kocky.

User

Meno vlastníka novej rezervácie.
Toto meno užívatea sa overí, aby sa zabezpečilo, že tento užívate existuje.
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Argument

Popis

bForce

Booleovská hodnota určujúca správanie, ak je požadovaná rezervácia v
konflikte s existujúcou rezerváciou.
Ak sa nastaví na hodnotu 0 (false) a požiadavka je v konflikte s existujúcou
rezerváciou, požiadavka sa odmietne.
Ak sa nastaví na hodnotu 1 (true) a užívate spúšajúci proces
TurboIntegrator má schopnos DataReservationOverride, kolidujúce
rezervácie sa uvonia a schváli sa požadovaná rezervácia.

Address

Tokenizovaná reazcová postupnos názvov prvkov definujúcich n-ticu.
Poradie musí by rovnaké ako v pôvodnej dimenzii kocky.
Rezervovaná oblas bude pozostáva zo všetkých buniek v kocke, ktoré sú
súčasou n-tice. Môžete si vybra jeden prvok z každej dimenzie alebo
uvedením prázdneho reazca medzi oddeovačmi môžete vybra celú
dimenziu. V závislosti od umiestnenia prvku v hierarchii požiadavka
rezervuje jednu bunku, segment alebo celú kocku.

AddressDelimiter

Volitený znakový reazec oddeujúci názvy prvkov v parametri Adresa.
Predvolená hodnota je '|'.

Návratová hodnota
Booleovská - vráti hodnotu true, ak sa podarilo získa rezerváciu.

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

V nasledujúcom príklade sa parameter bForce nastaví na hodnotu 1 na vynútené uplatnenie
požiadavky DR v príklade konfliktu a pre parameter AddressDelimiter sa používa iný znak
oddeovača.
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User2’,1,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

Funkcia CubeDataReservationRelease
Funkcia CubeDataReservationRelease uvoní určenú rezerváciu údajov.
Táto funkcia TurboIntegrator je platná iba v procesoch TurboIntegrator.
Ak uvedený užívate nie je vlastníkom rezervácie, táto operácia bude úspešná iba vtedy, ak
má tento uvedený užívate schopnos DataReservationOverride.

Syntax
CubeDataReservationRelease(Cube, User, Address,[AddressDelimiter])
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Argument

Popis

Cube

Názov kocky.

Argument

Popis

User

Meno vlastníka rezervácie.
Toto meno užívatea sa overí, aby sa zabezpečilo, že tento užívate
existuje.

Adresa

Tokenizovaná reazcová postupnos názvov prvkov definujúcich n-ticu.
Poradie musí by rovnaké ako v pôvodnej dimenzii kocky.

AddressDelimiter

Volitený znakový reazec oddeujúci názvy prvkov v parametri Adresa.
Predvolená hodnota je '|'.

Návratová hodnota
Booleovská - vráti hodnotu true, ak sa podarilo uvoni rezerváciu.

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

V nasledujúcom príklade sa používa iný znak pre parameter AddressDelimiter.
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User2’,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

Funkcia CubeDataReservationReleaseAll
Funkcia CubeDataReservationReleaseAll uvoní viacero existujúcich rezervácií údajov.
Táto funkcia TurboIntegrator je platná iba v procesoch TurboIntegrator.
Uvonia sa všetky rezervácie na určenej adrese, ktoré vyhovujú filtru užívateov. Prázdny
filter užívateov znamená, že sa má funkcia uplatni pre všetkých užívateov.
Ak filter užívateov neurčuje rovnakého užívatea ako je užívate, ktorý spúša proces
TurboIntegrator, musí sa povoli schopnos DataReservationOverride.
Ak sa použije prázdny filter užívateov a v poli adresy sa použijú iba zástupné znaky, uvonia
sa všetky rezervácie.

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

Popis

Cube

Názov kocky.

UserFilter

Filter mien užívateov, poda ktorého sa majú vyhada existujúce
rezervácie.

Address

Tokenizovaná reazcová postupnos názvov prvkov definujúcich n-ticu.
Poradie musí by rovnaké ako v pôvodnej dimenzii kocky.
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Argument

Popis

AddressDelimiter

Volitený znakový reazec oddeujúci názvy prvkov v parametri Adresa.
Predvolená hodnota je '|'.

Návratová hodnota
Booleovská - vráti hodnotu true, ak sa nezistili žiadne chyby.

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

Nasledujúci príklad funkcie uvoní všetky rezervácie v určenej kocke pre všetkých
užívateov.
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’’,’||’);

Funkcia CubeDataReservationGet
Funkcia CubeDataReservationGet vyhadá existujúce rezervácie v konkrétnej kocke pre
všetkých užívateov alebo konkrétneho užívatea.
Táto funkcia TurboIntegrator je platná iba v procesoch TurboIntegrator.

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

Popis

Index

Cyklický index s východiskovou hodnotou 1, ktorý sa použije pri prechode
rezerváciami v určenej kocke.

Kocka

Názov kocky, ktorá sa má prehadáva.

Užívate

Meno vlastníka rezervácie, ktoré sa má použi ako filter.
Ak toto pole necháte prázdne, funkcia vráti rezervácie pre všetkých
vlastníkov.
Ak uvediete meno, funkcia vyfiltruje výsledky iba na konkrétneho vlastníka.

OddeovačAdries

Volitený znakový reazec oddeujúci názvy prvkov vo vrátenom parametri
Adresa.
Predvolená hodnota je '|'.

Návratová hodnota
Address - čas vytvorenia rezervácie, meno vlastníka rezervácie a adresa prvku rezervácie.
Najskôr je uvedený čas vytvorenia, po ňom nasleduje oddeovač, ID užívatea, oddeovač a
ID prvkov oddelené oddeovačmi v poradí dimenzií v kocke (pôvodné poradie).
Ak neexistuje žiadna položka pre určený index, vráti sa prázdny reazec.
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Formát návratovej hodnoty je:
[creation time][delimiter][owner
name][delimiter][element1][delimiter][element2][delimiter]...[elementN]
Napríklad:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Poznámka: Rezervácie sa môžu počas výpisu zoznamu rezervácií zmeni, takže index
nezaručuje, že získate úplný zoznam rezervácií. Rezervácie sa môžu prida alebo odstráni z
ktorejkovek pozície v zozname, takže rezervácie sa môžu vynecha alebo zopakova pri
cyklickom prechode hodnotami indexu.
Ak je určený filter vlastníkov, index sa bude vzahova iba na členov filtrovaného zoznamu.
Ak má zoznam rezervácií nasledujúcich vlastníkov: User1, User1, User2 a požiadavka určuje
vlastníka User2, index 1 získa tretieho člena zo zoznamu.

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

Nasledujúci príklad vyhadá všetky rezervácie vlastnené užívateom Fred Bloggs v kocke
Expense Input a spraví s nimi „niečo užitočné“:
vIndex = 1;
vCube = ’Expense Input’;
vUserFilter = ’Fred Bloggs’;
vDelim = ’|’;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
WHILE (vAddress @<> ’’);
vSep1 = SCAN( vDelim, vAddress);
vDRUser = SUBST( vAddress, 1, vSep1 - 1);
vDRAddress = SUBST( vAddress, vSep1 + 1, LONG(vDRAddress) - vSep1);
#
do something meaningful with the
user and reservation address here
vIndex = vIndex + 1;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
END;

Funkcia CubeDataReservationGetConflicts
Funkcia CubeDataReservationGetConflicts vyhadá existujúce rezervácie v konkrétnej kocke,
ktoré sú v konflikte s uvedeným užívateom, adresou alebo n-ticou.
Táto funkcia TurboIntegrator je platná iba v procesoch TurboIntegrator.

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

Popis

Index

Cyklický index s východiskovou hodnotou 1, ktorý sa použije pri
prechode konfliktami vyhovujúcimi kritériám.

Cube

Názov kocky, ktorá sa má vyhada.
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Argument

Popis

User

Dotaz vyhadá rezervácie, ktoré sú v konflikte s týmto užívateom.

Address

Tokenizovaná reazcová postupnos názvov prvkov definujúcich n-ticu.
Poradie musí by rovnaké ako v pôvodnej dimenzii kocky.

AddressDelimiter

Volitený znakový reazec oddeujúci názvy prvkov v parametri Adresa.
Predvolená hodnota je '|'.

Návratová hodnota
ConflictAddress - čas vytvorenia rezervácie, meno vlastníka rezervácie a adresa prvku
rezervácie. Najskôr je uvedený čas vytvorenia, po ňom nasleduje oddeovač, ID užívatea,
oddeovač a ID prvkov oddelené oddeovačmi v poradí dimenzií v kocke (pôvodné poradie).
Ak neexistuje žiadna položka pre určený index, vráti sa prázdny reazec.
Formát návratovej hodnoty je:
[creation time][delimiter][owner name][delimiter][element1][delimiter]
[element2][delimiter]...[elementN]

Napríklad:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Poznámka: Rezervácie sa môžu počas výpisu zoznamu konfliktných rezervácií zmeni,
takže index nezaručuje, že získate úplný zoznam rezervácií. Rezervácie sa môžu prida alebo
odstráni z ktorejkovek pozície v zozname, takže rezervácie sa môžu vynecha alebo
zopakova pri cyklickom prechode hodnotami indexu.

Správa rezervácií údajov pomocou funkcií rozhrania TM1 API
Pomocou nasledujúcich funkcií rozhrania TM1 C API môžete programovatene získava,
uvoňova a spravova rezervácie údajov.
v TM1DataReservationAcquire
v TM1DataReservationRelease
v TM1DataReservationReleaseAll
v TM1DataReservationGetAll
v TM1DataReservationGetConflicts
v TM1DataReservationValidate

Funkcia TM1DataReservationAcquire
Vyžiada rezerváciu údajov pre konkrétnu kocku IBM Cognos TM1, užívatea a n-ticu.
Ak existuje rezervácia vlastnená iným užívateom, ktorého oblas sa prelína s požadovanou
rezerváciou, požiadavka o rezerváciu sa zamietne, pokia sa nepoužije príznak bForce. Ak je
príznak bForce nastavený na hodnotu true a užívate používajúci rozhranie API má schopnos
DataReservationOverride, všetky kolidujúce rezervácie sa uvonia a povolí sa nová
rezervácia.
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Syntax
TM1DataReservationAcquire(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient, TM1V
bForce, TM1V elementArray);
Parameter

Popis

hPool

Štandardná pamäová oblas používaná všetkými príkazmi rozhrania API.

hCube

Identifikátor kocky, ku ktorej chcete získa prístup.

hClient

Vlastník, ktorý sa má použi pre rezerváciu.

bForce

Booleovská hodnota určujúca správanie, ak je požadovaná rezervácia v
konflikte s existujúcou rezerváciou.
Ak sa nastaví na hodnotu 0 (false) a požiadavka je v konflikte s existujúcou
rezerváciou, požiadavka sa odmietne.
Ak sa nastaví na hodnotu 1 (true), funkcia nahradí všetky kolidujúce
rezervácie.

elementArray

Pole identifikátorov prvkov definujúcich n-ticu. Ich poradie sa musí zhodova
s poradím v dimenzii.

Návratová hodnota
Booleovská hodnota true, ak bola požiadavka schválená, inak false.

Možné chyby
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

Funkcia TM1DataReservationRelease
Uvoní existujúcu rezerváciu údajov pre konkrétnu kocku IBM Cognos TM1, užívatea a
n-ticu.
Vlastník uvedený s parametrom hClient sa musí zhodova s vlastníkom rezervácie údajov,
aby bol príkaz úspešný, pokia pre užívatea volajúceho rozhranie API nie je povolená
schopnos DataReservationOverride.
Uvedená adresa sa musí presne zhodova.

Syntax
TM1DataReservationRelease(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Parameter

Popis

hPool

Štandardná pamäová oblas používaná všetkými príkazmi rozhrania API.
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Parameter

Popis

hCube

Identifikátor kocky, ku ktorej chcete získa prístup.

hClient

Vlastník rezervácie.

elementArray

Pole identifikátorov prvkov definujúcich n-ticu. Ich poradie sa musí zhodova s
poradím v dimenzii.

Návratová hodnota
Booleovská hodnota true, ak bola požiadavka úspešná, inak false. Ak sa nenájde rezervácia,
bude sa to považova za zlyhanie a vráti sa hodnota false. Nedostatočné oprávnenia sa
považujú za chyby.

Možné chyby
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

Funkcia TM1DataReservationReleaseAll
Uvoní viacero rezervácií údajov pre určeného užívatea servera IBM Cognos TM1.
Uvedená n-tica určuje východiskový bod pre vyhadávanie. Uvonia sa všetky rezervácie
vlastnené určeným užívateom, ktoré sa vzahujú iba na oblas definovanú adresou.
Rezervácie, ktoré presahujú adresu, sa neuvonia.
Ak určíte klienta NULL, odstránia sa rezervácie pre všetkých užívateov. Ak vlastník nie je
totožný s užívateom spúšajúcim príkaz, tento užívate musí ma schopnos
DataReservationOverride. Pokusy o spustenie tohto príkazu pre iného užívatea alebo
všetkých užívateov bez tejto schopnosti sa zamietnu bez toho, že by sa vyhadali rezervácie.
Administrátor môže uvoni všetky rezervácie pre kocku určením klienta NULL a zástupných
znakov pre všetky prvky v adrese.

Syntax
TM1DataReservationReleaseAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
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Parameter

Popis

hPool

Štandardná pamäová oblas používaná všetkými príkazmi rozhrania API.

hCube

Identifikátor kocky, ku ktorej chcete získa prístup.

hClient

Vlastník rezervácie.

Parameter

Popis

elementArray

Pole identifikátorov prvkov definujúcich východiskový bod pre operáciu
uvonenia. Ich poradie sa musí zhodova s poradím v dimenzii.

Návratová hodnota
Booleovská hodnota true, ak sa nevyskytli žiadne chyby.

Možné chyby
v
v
v
v

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

Funkcia TM1DataReservationGetAll
Určuje rezervácie údajov, ktoré sú v súčasnosti aktívne v kocke IBM Cognos TM1.
Parameter klienta je volitený. Ak ho neuvediete (parameter je nastavený na hodnotu
TM1ObjectNull), vrátia sa všetky rezervácie údajov pre kocku.
Ak uvediete parameter klienta, vrátia sa iba rezervácie údajov pre konkrétneho užívatea.

Syntax
TM1DataReservationGetAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient);
Parameter

Popis

hPool

Štandardná pamäová oblas používaná všetkými príkazmi rozhrania
API.

hCube

Identifikátor kocky, ku ktorej chcete získa prístup.

hClient

Volitený identifikátor užívatea, pre ktorého sa majú vyhada
rezervácie.

Návratová hodnota
Pole údajov o rezerváciách údajov v nasledujúcom formáte:
v [1] Názov kocky (TM1ValTypeString)
v [2-n] Pole údajov o rezerváciách údajov (TM1ValTypeArray)
– [1] Čas vytvorenia
– [2] Meno užívatea (TM1ValTypeString)
– [3-n] Pole názvov prvkov definujúcich n-ticu (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Názov prvku (TM1ValTypeString)
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Možné chyby
TM1ErrorObjectHandleInvalid

Funkcia TM1DataReservationGetConflicts
Určuje aktívne rezervácie údajov v kocke na serveri IBM Cognos TM1, ktoré budú v
konflikte s určeným klientom (užívateom) a adresou.
Pomocou tohto príkazu môžete zhromaždi potrebné informácie, aby ste mohli zisti príčinu
zlyhania pokusu o získanie rezervácie, pokia je rezervácia, v dôsledku ktorej došlo k
zamietnutiu požiadavky, stále aktívna.

Syntax
TM1DataReservationGetConflicts(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient, TM1V
elementArray)
Parameter

Popis

hPool

Štandardná pamäová oblas používaná všetkými príkazmi rozhrania API.

hCube

Identifikátor kocky, ku ktorej chcete získa prístup.

hClient

Klient (užívate), ktorý sa má porovna s aktuálnymi vlastníkmi rezervácií.

elementArray

Pole identifikátorov prvkov definujúcich n-ticu, ktoré sa majú porovna. Ich
poradie sa musí zhodova s poradím v dimenzii.

Návratová hodnota
Vráti pole údajov o rezerváciách údajov v nasledujúcom formáte:
v [1] Názov kocky (TM1ValTypeString)
v [2-n] Pole údajov o rezerváciách údajov (TM1ValTypeArray)
– [1] Čas vytvorenia
– [2] Meno užívatea (TM1ValTypeString)
– [3-n] Pole názvov prvkov definujúcich n-ticu (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Názov prvku (TM1ValTypeString)

Funkcia TM1DataReservationValidate
Overí všetky rezervácie údajov v kocke IBM Cognos TM1.
Odstránia sa všetky rezervácie vlastnené klientmi (užívatemi), ktorí už neexistujú.

Syntax
TM1DataReservationValidate(TM1P hPool, TM1V hCube);
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Parameter

Popis

hPool

Štandardná pamäová oblas používaná všetkými príkazmi rozhrania API.

Parameter

Popis

hCube

Identifikátor kocky, ku ktorej chcete získa prístup.

Návratová hodnota
Booleovská hodnota true.

Možné chyby
TM1ErrorObjectNotFound (neplatná kocka)

Chybové kódy API pri rezervácii údajov
Nasledujúca tabuka popisuje možné chybové kódy, ktoré sa môžu vráti z funkcií rozhrania
IBM Cognos TM1 C API pri rezervácii údajov.
Chyby

Popis

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid

Počet prvkov sa nezhoduje s počtom dimenzií
kocky.

TM1ErrorObjectHandleInvalid

Identifikátor Kocka, Klient alebo Prvok sa
nenamapuje na existujúci objekt.

TM1ErrorCubeKeyInvalid

Dodaný prvok sa nezhoduje s prvkom v dimenzii
na tejto pozícii. Dodaný prvok je UDC.

TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

Schopnos používa rezerváciu nie je udelená.

TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

Pokus o uvonenie rezervácie, ke nejde o
vlastníka a nebola udelená schopnos nahrádza.
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Kapitola 10. Vrstva zabezpečenia
Funkcia vrstvy zabezpečenia poskytuje mechanizmus na obmedzenie schopnosti užívateov
zapisova do kocky a to bez sporu o dimenzie kocky a bez potreby zmeni východiskové
nastavenia bezpečnosti servera TM1. Účelom funkcie vrstvy zabezpečenia je zabráni
všetkým užívateom v úprave údajov v bunkách okrem administrátorov. Podobne ako v
prípade bezpečnosti na úrovni buniek, funkcia vrstvy zabezpečenia vám umožňuje definova
obmedzenia pre iba niektoré dimenzie údajovej kocky.
Funkcia vrstvy zabezpečenia sa nevzahuje na užívateov zo skupiny Admin. Kocka vrstvy
zabezpečenia sa považuje za bezpečnostnú kocku, takže proces TurboIntegrator musí ma
oprávnenie GrantSecurityAccess, aby ju mohol upravi. Obmedzenia funkcie vrstvy
zabezpečenia sa však nevzahujú na užívateov zo skupiny Admin. Táto funkcia nie je
totožná so stavom oprávnení (LOCK a RESERVE), ktorý sa nevzahuje na užívateov zo
skupiny Admin.
Názov kocky vrstvy zabezpečenia má predponu, ktorá ju identifikuje ako kocku vrstvy
zabezpečenia, a to rovnakým spôsobom ako sa identifikujú kocky bezpečnosti na úrovni
buniek. }SecurityOverlayGlobal_<Data Cube Name>
Z údajovej kocky sa mapuje prvých N dimenzií. Poslednou dimenziou je dimenzia
}SecurityOverlay. Táto posledná dimenzia definuje údaje, ktoré sú uložené v kocke vrstvy
zabezpečenia. Obsahuje iba jeden prvok. Do prvku OverlayData sa ukladajú údaje, ktoré sa
používajú pri implementácii vrstvy zabezpečenia. Do tohto prvku OverlayData sa ukladajú
hodnoty obmedzujúce prístup. Tento prvok je reazcový. Dimenzia }SecurityOverlay je
potrebná z toho dôvodu, že server TM1 nepodporuje kocky s iba jednou dimenziou.

Funkcia SecurityOverlayCreateGlobalDefault
Táto funkcia umožňuje vytvori alebo zniči kocku vrstvy zabezpečenia a nastavi vrstvu pre
danú oblas údajovej kocky.
Nezabúdajte, že ak vytvoríte údajovú kocku s názvom naznačujúcim, že ide o kocku vrstvy,
pri reštartovaní servera sa údaje skonvertujú na vrstvu. Pri načítaní kocky sa nakonfiguruje
ako vrstva, ak sa nájde vyhovujúca údajová kocka.
Táto funkcia TM1 TurboIntegrator je platná iba v procesoch TurboIntegrator.

Syntax
SecurityOverlayCreateGlobalDefault (Cube,
DimensionMap)
Argument

Popis

Cube

Názov kocky.

DimensionMap

Reazec, ktorý určuje, či sa majú vo vrstve použi
dimenzie na všetkých pozíciách. Poradie dimenzií
je rovnaké ako v pôvodnej kocke. Hodnota 1 pre
všetky zahrnuté dimenzie a 0 pre všetky vylúčené
dimenzie. Jednotlivé hodnoty oddete
dvojbodkou.
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Argument

Popis

Booleovská návratová hodnota

True, ak je operácia úspešná. V opačnom prípade
závažná chyba.

Ďalšie informácie

Aby bol tento proces TurboIntegrator úspešný,
musí sa nastavi vlastnos GrantSecurityAccess.
Vytvorí kocku predvoleného globálneho vrstvy
zabezpečenia. Globálne vrstvy sa vzahujú na
všetkých užívateov.

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

Funkcia SecurityOverlayDestroyGlobalDefault
Táto funkcia umožňuje zniči kocku vrstvy zabezpečenia a nastavi vrstvu pre danú oblas
údajovej kocky.
Nezabúdajte, že ak vytvoríte údajovú kocku s názvom naznačujúcim, že ide o kocku vrstvy,
pri reštartovaní servera sa údaje skonvertujú na vrstvu. Pri načítaní kocky sa nakonfiguruje
ako vrstva, ak sa nájde vyhovujúca údajová kocka.
Táto funkcia TM1 TurboIntegrator je platná iba v procesoch TurboIntegrator.

Syntax
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault (Cube)
Argument

Popis

Cube

Názov kocky.

Booleovská návratová hodnota

True, ak je operácia úspešná. V opačnom prípade
závažná chyba.

Ďalšie informácie

Aby bol tento proces TurboIntegrator úspešný,
musí sa nastavi vlastnos GrantSecurityAccess.
Vytvorí kocku predvoleného globálneho vrstvy
zabezpečenia. Globálne vrstvy sa vzahujú na
všetkých užívateov.

Príklad
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault('DataCube');

Funkcia SecurityOverlayGlobalLockNode
Táto funkcia umožňuje obmedzi prístupové práva uzla na režim len na čítanie uzamknutím
uzla. Táto funkcia používa globálnu vrstvu, takže má vplyv na všetkých užívateov. Pred
použitím tohto príkazu sa musí vytvori kocka vrstvy. Prvky uvedené v adrese sa musia
vzahova iba na dimenzie použité vo vrstve.
Táto funkcia TM1 TurboIntegrator je platná iba v procesoch TurboIntegrator.
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Syntax
SecurityOverlayGlobalLockNode(bLock, Cube, Address, [AddressDelimiter])
Argument

Popis
1 - uzamknú. 0 - odomknú.

bLock
Cube
Názov kocky.
Address
Tokenizovaná reazcová postupnos názvov
prvkov vrstvy definujúcich n-ticu. Poradie musí
by rovnaké ako v pôvodnej dimenzii kocky.
AddressDelimiter
Volitený znakový reazec oddeujúci názvy
prvkov v parametri
Address. Predvolená hodnota je '|'.

Booleovská návratová hodnota

True, ak je operácia úspešná. V opačnom prípade
závažná chyba.

Ďalšie informácie

Aby bol tento proces TurboIntegrator úspešný,
musí sa nastavi vlastnos GrantSecurityAccess.
Vytvorí kocku predvoleného globálneho vrstvy
zabezpečenia. Globálne vrstvy sa vzahujú na
všetkých užívateov.

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

V prvom príklade sa vo vrstve používa iba jedna dimenzia. V alších dvoch príkladoch sa
používajú dve dimenzie.
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Kapitola 11. TM1 Web API
Aplikáciu IBM Cognos TM1 Web môžete používa ako samostatnú aplikáciu, no môžete ju
používa aj v rámci vašich vlastných webových aplikácií. Programátori webových stránok a
vývojári aplikácií TM1 môžu prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania (API)
aplikácie Cognos TM1 Web zahrnú objekty TM1 Web do vlastných webových stránok,
aplikácií a riadiacich panelov.
Rozhranie API aplikácie Cognos TM1 Web zahŕňa dve samostatné množiny rozhraní API.
Tieto rozhrania API taktiež používajú rovnakú metódu prihlasovania využívajúcu tokeny
relácie alebo ID relácie aplikácie TM1.
V závislosti od vašich konkrétnych požiadaviek v oblasti vývoja si môžete vybra vhodné
rozhranie API a s obomi používa rovnakú metódu prihlásenia.
Prihlásenie relácie rozhrania API aplikácie Cognos TM1 Web
Rozhrania API aplikácie Cognos TM1 Web používajú rovnakú metódu prihlasovania
využívajúcu tokeny relácie na jedinečnú identifikáciu a oddelenie relácií aplikácie
Cognos TM1 Web alebo ID relácií aplikácie TM1 na jedinečnú identifikáciu servera
TM1 Server. Tento spôsob prihlásenia môžete používa s obomi rozhraniami API.
Bližšie informácie najdete v časti “Prihlásenie do relácie rozhrania API aplikácie
TM1 Web”.
Rozhranie URL API aplikácie Cognos TM1 Web
Rozhranie URL API poskytuje prístup k objektom Websheet a CubeViewer
prostredníctvom špeciálnej množiny adries URL a parametrov. Jednoduché príklady
môžete realizova priamo v paneli adresy webového prehliadača. Aby ste dokázali
vytvori riešenie využívajúce rozhranie URL API, musíte pozna jazyk HTML a
prípadne aj jazyk JavaScript.
Pozrite si tému “rozhranie URL API aplikácie TM1 Web” na strane 168.
Knižnica JavaScript aplikácie Cognos TM1 Web
Knižnica JavaScript umožňuje prístup k objektom Websheet a CubeViewer aplikácie
TM1 Web prostredníctvom programu v kombinovanom prostredí na vývoj webových
stránok HTML, JavaScript a Dojo. Aby ste dokázali použi knižnicu JavaScript,
musíte ma praktické vedomosti o HTML, JavaScript, Dojo a HTML Document
Object Model (DOM).
Pozrite si tému “Knižnica JavaScript aplikácie TM1 Web” na strane 192.

Prihlásenie do relácie rozhrania API aplikácie TM1 Web
Metóda prihlásením s použitím tokenu relácie umožňuje jednoznačne identifikova reláciu
aplikácie Cognos TM1 Web. Táto metóda prihlásenia je odporúčaná v prípade rozhrania API
URL. Metóda prihlásenia s použitím ID relácie aplikácie TM1 umožňuje jedinečne
identifikova reláciu servera Cognos TM1, ktorá môže ma viacero relácií aplikácie TM1
Web. Moduly session a login z knižnice JavaScript uahčujú správu relácií.

Prihlásenie pomocou bezpečnostného symbolu relácie
Pri prihlásení sa pomocou bezpečnostného symbolu relácie sa vráti jedinečný bezpečnostný
symbol relácie predstavujúci reláciu prihlásenia pre kombináciu konkrétneho užívatea,
administračného hostitea a server TM1.
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Dôležité: Každá relácia TM1 Web je priradená relácii HTTP. Bezpečnostný symbol relácie
TM1 Web je možné použi len pod reláciou HTTP, v ktorej bol vytvorený. Nemôžete uloži
bezpečnostný symbol relácie TM1 Web, otvori prehliadač na inom zariadení a získa prístup
k relácii TM1 Web, ktorá korešponduje s týmto bezpečnostným symbolom relácie, pretože
relácia HTTP bude odlišná.
Prostredníctvom rozhrania JavaScript XMLHttpRequest API môžete odosla požiadavku
HTTP na prihlásenie na server Cognos TM1 Web. Potom sa vráti bezpečnostný symbol
relácie vo formáte JSON (JavaScript Object Notation) z požiadavky. Po prijatí
bezpečnostného symbolu relácie môžete tento symbol použi pri otváraní objektov aplikácie
TM1 Web.
V prípade, že uplynie vyhradený čas v rámci relácie HTTP z dôvodu nečinnosti, relácia
aplikácie Cognos TM1 Web a súvisiaci bezpečnostný symbol stratia platnos.

Prihlásenie pomocou ID relácie aplikácie TM1
Užívatelia sa môžu prihlási aj zadaním relácie servera TM1 pomocou TM1SessionId.
Relácia servera TM1 použitá reláciou TM1 Web sa nikdy nezmení a musí by vygenerovaná
alebo zadaná pri vytvorení. Tú istú reláciu servera TM1 môžu využíva viaceré relácie TM1
Web.

Moduly Session a Login
V knižnici JavaScript sú k dispozícii moduly rozhrania API session a LoginDialog, ktoré
umožňujú správu relácií a prihlasovacích dialógových okien.
Bližšie informácie nájdete v časti “Moduly rozhraní API session a LoginDialog” na strane
165.

Prihlásenie pomocou bezpečnostného symbolu relácie
Celý proces prihlásenia pomocou bezpečnostného symbolu relácie pozostáva z nasledujúcich
krokov.
1. Ak používate URL API, nastavte konfiguračný parameter
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled v súbore tm1web_config.xml.

2.
3.
4.
5.

Poznámka: Tento konfiguračný parameter nie je potrebný, ak používate knižnicu
JavaScript.
Zhromaždite množinu parametrov pre požiadavku na prihlásenie poda používaného typu
autentifikácie na serveri Cognos TM1.
Odošlite požiadavku na prihlásenie na server Cognos TM1 Web prostredníctvom
rozhrania JavaScript XMLHttpRequest API alebo iným podobným spôsobom.
Spracujte odpove JSON, aby ste získali vrátený bezpečnostný symbol relácie.
Použite bezpečnostný symbol relácie pri otváraní objektov Websheet a CubeViewer.

Konfiguračný parameter pre prihlásenie pomocou
bezpečnostného symbolu relácie
Ak prihlásenie pomocou bezpečnostného symbolu relácie používate s rozhraním URL API,
konfiguračný parameter LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled v súbore
tm1web_config.xml musíte nastavi na hodnotu False.
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Tento parameter umožňuje opakované použitie relácie URL API pre uvedeného
administračného hostitea, server TM1 a (volitene) meno užívatea.
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Parametre požiadavky na prihlásenie
Pri prihlásení pomocou bezpečnostného symbolu relácie musíte v rámci požiadavky odosla
množinu parametrov poda používaného typu autentifikácie na serveri Cognos TM1.
V prípade štandardnej autentifikácie a integrovaného prihlásenia TM1 použite nasledujúci
formát parametrov:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_server_name
v param2=username
v param3=password
Napríklad:
param0=localhost&param1=SData&param2=admin&param3=apple
Ak používate zabezpečenie IBM Cognos Business Intelligence pre autentifikáciu, použite
nasledujúci formát zahrňujúci hodnotu pre parameter camPassport:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_Server_name
v param2=camPassport

Odpove vo formáte JSON pre prihlásenie pomocou
bezpečnostného symbolu relácie
Výsledky požiadavky na prihlásenie sa vrátia vo formáte reazca JSON.
Ak bola požiadavka na prihlásenie úspešná, odpove sa vráti v nasledujúcom formáte.
{
"reply":{
"adminHost":adminHost,
"sessionToken":sessionToken,
"tm1Server":tm1Server,
"username":username
}
}

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

Ak požiadavka na prihlásenie nebola úspešná, vráti sa nasledujúca odpove.
{ "reply":null}
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Príklad
V nasledujúcom príklade sa prostredníctvom rozhrania JavaScript XMLHttpRequest API
odošle požiadavka na prihlásenie na server TM1 Web a získa sa priradený bezpečnostný
symbol relácie.
<script type="text/javascript">
function login() {
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", "http://localhost:9510/tm1web/api/TM1Service/login", true);
xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhr.onload = function() {
var response = JSON.parse(xhr.responseText).reply;
if(response != null) {
var sessionToken = response.sessionToken;
console.debug("Session token: " + sessionToken);
}
else {
console.error("Login failed.");
}
}
var params = "param0=localhost&param1=Planning+Sample&param2=admin&param3=apple";
xhr.send(params);
};
</script>

Konfiguračný parameter LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled
Prostredníctvom konfiguračného parametra LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled
môžete urči, ako má rozhranie URL API aplikácie TM1 Web narába s reláciami prihlásenia.
Nakonfigurovaním tohto parametra môžete urči, či má rozhranie URL API sledova
samostatné jedinečné relácie prihlásenia.
Tento parameter umožňuje opakované použitie relácie URL API pre uvedeného
administračného hostitea, server TM1 a (volitene) meno užívatea.
Ak prihlásenie pomocou bezpečnostného symbolu relácie používate s rozhraním URL API,
konfiguračný parameter LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled v súbore
tm1web_config.xml musíte nastavi na hodnotu False. Bližšie informácie o prihlásení s
použitím bezpečnostného symbolu relácie nájdete v téme “Prihlásenie do relácie rozhrania
API aplikácie TM1 Web” na strane 161.

Formát
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value=True or False/>
Napríklad:
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Hodnoty
Predvolená hodnota je True.
True
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TM1 Web sa pokúsi porovna novú požiadavku na prihlásenie s existujúcou reláciou
prihlásenia poda poskytnutých informácií (administračný hostite TM1, server
TM1, meno užívatea).

Tento parameter by ste mali na hodnotu True nastavi iba vtedy, ak sa vykoná iba
jedno prihlásenie pre jedinečnú kombináciu administračného hostitea TM1, server
TM1 a meno užívatea.
False

Určuje, že sa pri každom otvorení objektu aplikácie TM1 Web prostredníctvom
rozhrania URL API aplikácie TM1 Web musí poskytnú bezpečnostný symbol
relácie. V opačnom prípade sa zobrazí výzva.
Ak plánujete používa viacero relácií prihlásenia s rozhraním URL API aplikácie
TM1 Web, tento parameter nastavte na hodnotu False. Túto konfiguráciu musíte
použi aj v prípade, že používate viacero prihlasovacích relácií s rozhraním URL
API a inými klientmi TM1 Web, ako sú TM1 Web a TM1 Application Web. V tejto
konfigurácii sa zabezpečí izolovanos a jedinečnos užívateských relácií pomocou
bezpečnostných symbolov relácie.

Prihlásenie pomocou ID relácie aplikácie TM1
Užívatelia sa môžu prihlási aj zadaním relácie servera TM1 pomocou administračného
hostitea, názvu servera TM1 a TM1SessionId. TM1SessionId korešponduje s užívateskou
reláciou na serveri TM1. Získanie dát zo servera TM1 vyžaduje, aby bola použitá platná
užívateská relácia. Každá relácia TM1 Web vyžaduje reláciu servera TM1. Celkový proces
prihlásenia pomocou ID relácie aplikácie TM1 je podobný procesu prihlasovania pomocou
tokenu relácie s tým rozdielom, že v tomto prípade je parameter sessionToken nahradený
parametrom TM1SessionID:
TM1SessionId=valid TM1 session ID
Táto metóda prihlásenia vytvorí novú reláciu TM1 Web a znova použije reláciu servera TM1,
ktorá korešponduje s TM1SessionId. Ak je relácia servera TM1 zdieaná medzi reláciami
TM1 Web, zneplatnenie relácie servera TM1 spôsobí aj zneplatnenie relácií TM1 Web.

Príklad
V nasledujúcom príklade je tento typ autentifikácie pri prihlásení podporený tým, že je
parameter TM1SessionId zahrnutý do adresy URL.

http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input&AdminHost=localh

Moduly rozhraní API session a LoginDialog
Pomocou rozhraní API session a LoginDialog môžete jednoducho spravova užívateské
relácie a prihlasovacie dialógové okná prostredníctvom knižnice JavaScript.

Rozhranie Session
Pomocou rozhrania tm1web/api/session/session môžete prevzia informácie súvisiace s
reláciou aplikácie TM1 Web. Pomocou tohto rozhrania sa môžete prihlási do relácie
aplikácie TM1 Web, odhlási sa z nej alebo získa informácie o tejto relácii.

Metódy
login(parametre)
Prihlási sa do aplikácie TM1 Web.
Parametre: params Objekt s prihlasovacími informáciami v nasledujúcom formáte:
{
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple"
}
Kapitola 11. TM1 Web API
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Alebo
{
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
camPassport: "8sdf83uijsjdfsd903sd"
}

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

Vráti hodnotu dojo/promise/Promise ako prísub, že sa preloží pri dokončení akcie
prihlásenia. Ak prihlásenie zlyhá, prísub bude odmietnutý, v opačnom prípade bude
preložený. Do prísubu sa odovzdá objekt v nasledujúcom formáte, ak bude
prihlásenie úspešné.
{
sessionToken: "7118fad5-bbeb-4b3e-8bea-4b4a45ca2735",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA",
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "Admin"
}

getInfo(sessionToken)
Prevezme informácie súvisiace s reláciou aplikácie TM1 Web prislúchajúcej k
určenému tokenu relácie.
Parametre: sessionToken Token relácie súvisiaci s reláciou aplikácie TM1 Web, z
ktorej sa majú získa informácie.
Vráti hodnotu dojo/promise/Promise ako prísub, že bude preložený po dokončení
akcie. Ak sa nepodarí získa informácie, prísub bude odmietnutý, v opačnom
prípade bude preložený. Do prísubu sa odovzdá objekt v nasledujúcom formáte, ak
bude získavanie informácií úspešné.
{
sessionToken: "7118fad5-bbeb-4b3e-8bea-4b4a45ca2735",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA",
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "Admin"
}

logout(sessionToken)
Odhlási sa z relácie a zruší platnos relácie aplikácie TM1 Web prislúchajúcej k
určenému tokenu relácie.
Parametre: sessionToken Token relácie prislúchajúci k relácii aplikácie TM1 Web,
ktorej platnos sa má zruši.
Vráti hodnotu dojo/promise/Promise ako prísub, že bude preložený po dokončení
akcie. Ak sa nepodarí získa informácie, prísub bude odmietnutý, v opačnom
prípade bude preložený. Akcia sa dokončí úspešne, aj ke relácia neexistuje alebo ak
jej platnos už bola zrušená.
Bližšie informácie nájdete v dokumentácii Dojo k triede dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html).
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Príklady
// login
require([
"tm1web/api/session/session"
], function(session) {
session.login({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple"
}).then(function(sessionInfo) {
// Create Workbook or CubeViewer using sessionInfo.sessionToken
}, function() {
// Handle login failure appropriately
});
});
// getInfo
require([
"tm1web/api/session/session"
], function(session) {
session.getInfo("sessionToken").then(function(sessionInfo) {
// Continue using obtained sessionInfo
});
});
// logout
require([
"tm1web/api/session/session"
], function(session) {
session.logout("sessionToken").then(function() {
// Logout has successfully completed
});
});

Modul LoginDialog
Pomocou funkcie tm1web/api/session/LoginDialog môžete zobrazi alebo zniči
prihlasovacie dialógové okno.

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

Zostavenie
Modul LoginDialog akceptuje niekoko parametrov pre zostavenie okna.
onLogin
Typ: Funkcia
Spätné volanie po úspešnom prihlásení. Do tejto funkcie sa pri spustení postúpi
objekt obsahujúci informácie o relácii.
Príklad tohto objektu:
{
tm1SessionId : "JcFxniSEzsJZVlQQhYDLDQ",
sessionToken : "baa4ff9a-ddfb-41d1-9c71-f0add92325fd",
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adminHost : "localhost",
tm1Server : "Planning Sample",
username : "Admin"
}

Tento objekt má rovnaký formát ako odpove z metódy login rozhrania
tm1web/api/session/session.
adminHost
Typ: Reazec (nepovinný)
Predvolená hodnota: localhost
Administračný hostite, z ktorého sa má získa zoznam serverov TM1. Ak
neuvediete žiadny parameter administračného hostitea, použije sa hodnota
parametra AdminHost v súbore tm1web_config.xml, ak tento parameter existuje.
tm1Server
Typ: Reazec (nepovinný)
Server TM1, na ktorom sa má užívate prihlási.
adminHostVisible
Typ: Booleovský (nepovinný)
Predvolená hodnota: true
Ak má hodnotu false, textové pole administračného hostitea bude skryté v
prihlasovacom dialógovom okne.
tm1ServersVisible
Typ: Booleovský (nepovinný)
Predvolená hodnota: true
Ak má hodnotu false, zoznam serverov TM1 bude skrytý v prihlasovacom
dialógovom okne.
Vlastnosti adminHost, tm1Server, adminHostVisible a tm1ServersVisible je možné
nakonfigurova v rámci tej istej metódy.
Napríklad:
loginDialog.set("adminHost", "Planning Sample");

Metódy
show() Zobrazí prihlasovacie dialógové okno.
destroy()
Zničí prihlasovacie dialógové okno.
Bližšie informácie nájdete v dokumentácii Dojo k triede dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html).

rozhranie URL API aplikácie TM1 Web
Prostredníctvom rozhrania URL API aplikácie TM1 Web môžete prida objekty Websheet a
CubeViewer aplikácie Cognos TM1 Web do ubovoných dokumentov HTML alebo
webových riešení.
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Prehad rozhrania URL API aplikácie Cognos TM1 Web
Rozhranie URL API poskytuje rámec na vytváranie adries URL zobrazujúcich objekty
Websheet a CubeViewer aplikácie Cognos TM1 Web na vašich vlastných webových
stránkach.
Prostredníctvom rozhrania URL API môžete objekty Websheet a CubeViewer zahrnú do
ubovoného riešenia založeného na jazyku HTML, ako sú napríklad webové stránky, webové
aplikácie a riadiace panely. Rozhranie URL API poskytuje prístup k objektom Websheet a
CubeViewer prostredníctvom špeciálnej množiny adries URL a parametrov.

Vývojárske nástroje
Aby ste dokázali vytvori riešenie využívajúce rozhranie URL API, musíte pozna jazyk
HTML a prípadne aj jazyk JavaScript.
Na účely testovania a pri jednoduchých príkladoch môžete použi rozhranie URL API priamo
v lište adresy webového prehliadača. Riešenie využívajúce rozhranie URL API môžete
vytvori v jednoduchom textovom editore alebo ubovonom vývojovom prostredí
podporujúcom jazyky HTML a JavaScript.
Rozhranie URL API používa vložené rámce HTML (značka <iframe>) ako primárny spôsob
zobrazenia objektov CubeViewer a Websheet na volitených webových stránkach.

Funkcie
Môžete zostavi adresy URL poskytujúce nasledujúce schopnosti na vašich webových
stránkach:
v Objekty Websheet a CubeViewer
– Prístup a zobrazenie objektov CubeViewer a Websheet
– Nastavenie prvkov nadpisu dimenzií
– Nastavenie vlastností, ako sú povolenie alebo zakázanie lišty nástrojov
v Objekty CubeViewer
– Zobrazenie v režime tabuky, grafu alebo tabuky a grafu
– Zmena typu grafu
– Povolenie/zakázanie automatického prepočítavania
– Uloženie rozloženia pre zobrazenie kocky
– Prepočítanie zobrazenia
v Objekty Websheet
– Prebudovanie aktívnych formulárov

Úvod do rozhrania URL API aplikácie Cognos TM1 Web
Adresa URL pozostáva zo základnej adresy URL a konkrétnych parametrov TM1, pričom táto
celá adresa URL sa potom postúpi na server TM1 Web. Prostredníctvom tejto adresy URL
môžete otvori a zobrazi objekt Websheet alebo CubeViewer. Prostredníctvom rozhrania
URL API môžete tiež vykonáva rôzne akcie s týmito objektmi.
Základná adresa URL je od parametrov oddelená znakom mriežky (#) a celá adresa má
nasledujúci formát:
BaseUrl#Parameters
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Ak chcete v rámci jednej adresy URL uvies viacero parametrov, jednotlivé parametre
oddete znakom zavináča (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value

Príklad lišty adresy vo webovom prehliadači
Skopírovaním nasledujúcej adresy URL do lišty adresy webového prehliadača môžete
zobrazi jednoduchý príklad rozhrania URL API.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&Username=admin
&Password=apple

Používanie rozhrania URL API vo webových stránkach
Rozhranie URL API používa vložené rámce HTML (značka <iframe>) na zobrazenie
objektov CubeViewer a Websheet na volitených webových stránkach. Značka <iframe> je
primárnym spôsobom zobrazenia objektov CubeViewer a Websheet prostredníctvom
rozhrania URL API.
Po zobrazení objektu aplikácie TM1 Web vo vloženom rámci môžete vykonáva rôzne akcie s
týmto objektom zmenou vlastnosti src (zdroj) vloženého rámca na inú adresu URL.
Bližšie informácie najdete v časti “Zobrazovanie objektov aplikácie Cognos TM1 Web
pomocou značiek <iframe> v kóde HTML” na strane 172.

Základná adresa URL v rozhraní URL API aplikácie Cognos TM1
Web
Základná adresa URL je východiskom pri zostavovaní požiadaviek prostredníctvom rozhrania
URL API aplikácie Cognos TM1 Web.
Nasledujúca vzorová adresa je príkladom základnej adresy URL:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Spojením základnej adresy URL s parametrami zostavíte úplnú požiadavku.
Základná adresa URL má nasledujúci formát:
http://WebServerName:PortNumber/tm1web/UrlApi.jsp
WebServerName
Názov domény alebo IP adresa počítača, na ktorom je nasadený server Cognos TM1
Web.
Napríklad, ak pracujete priamo na počítači, na ktorom je spustený server Cognos
TM1 Web, ako hodnotu parametra WebServerName môžete použi localhost.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Ak je server TM1 Web spustený na vzdialenom počítači, uvete názov systému v
nasledujúcom tvare:
http://MyWebServer:9510/tm1web/UrlApi.jsp
http://www.example.com:9510/tm1web
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PortNumber
Číslo portu webového aplikačného servera.
Pri štandardnej inštalácii TM1 sa používa číslo portu 9510.
UrlApi.jsp
Schopnosti rozhrania URL API aplikácie Cognos TM1 Web sa sprístupňujú
prostredníctvom súboru UrlApi.jsp.

Parametre rozhrania URL API aplikácie Cognos TM1 Web
Prostredníctvom parametrov môžete definova objekty aplikácie Cognos TM1 Web, ktoré sa
majú otvori, a akcie, ktoré sa majú vykona pre tieto objekty. Úplný reazec adresy URL
vytvoríte pridaním parametrov k základnej adrese URL.
Základná adresa URL je od parametrov oddelená znakom mriežky (#) a celá adresa má
nasledujúci formát:
BaseUrl#Parameters
Napríklad:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Ak chcete použi viacero parametrov, jednotlivé parametre oddete znakom zavináča (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value
Poznámka: V parametroch sa rozlišuje vekos písmen. Parametre “Action” a “action” sú
totožné, no odporúča sa, aby bolo prvé písmeno veké, keže sa tým zlepšuje čitatenos.
Najbežnejšie parametre sú Action a Type, pomocou ktorých môžete otvori objekty
Workbook a CubeViewer. Napríklad, nasledujúca adresa URL ilustruje príklad otvorenia
objektu CubeViewer pomocou parametrov.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Po otvorení objektu Websheet alebo CubeViewer na webovej stránke môžete prostredníctvom
alších parametrov vykona alšie akcie s objektom. Napríklad, v nasledujúcich adresách
URL sa používajú parametre AutoRecalc a HideDimensionBar.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Bližšie informácie o práci s parametrami nájdete v nasledujúcich témach:
v “Používanie parametra Action s objektmi aplikácie TM1 Web” na strane 176.
v “Otváranie objektov aplikácie TM1 Web pomocou parametra Open” na strane 176.
v “Uplatnenie parametrov a akcií pre existujúci objekt aplikácie TM1 Web” na strane 177.

Používanie únikových znakov adries URL v rozhraní URL API
Pri vytváraní adries URL obsahujúcich medzery a iné špeciálne znaky použite únikové znaky
adries URL.
Najbežnejšie príklady únikových znakov adries URL sú:
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Character

Únikový znak

Medzera

%20

$

%24

%

%25

&

%26

=

%3D

Princípy rozhrania URL API aplikácie Cognos TM1 Web
Z základným konceptom používania rozhrania URL API patria: zobrazovanie objektov vo
vložených rámcoch HTML, určenie prihlasovacích údajov, otváranie objektov a vykonávanie
akcií.

Zobrazovanie objektov aplikácie Cognos TM1 Web pomocou
značiek <iframe> v kóde HTML
Vložené rámce HTML (značka <iframe>) umožňujú zobrazi objekty CubeViewer a
Websheet pomocou rozhrania URL API na volitených webových stránkach.
Značka <iframe> je primárnym spôsobom zobrazenia objektov CubeViewer a Websheet na
volitených webových stránkach prostredníctvom rozhrania URL API.
Po zobrazení objektu aplikácie TM1 Web vo vloženom rámci môžete vykonáva rôzne akcie s
týmto objektom zmenou vlastnosti src (zdroj) vloženého rámca na inú adresu URL.

Príklad
V nasledujúcom príklade sa pomocou štandardného tlačidla HTML a funkcie JavaScript
načítava objekt Websheet do vloženého rámca.
<!-- Button to load the websheet -->
<button onClick="loadWebsheet();">Load Websheet</button>
<!-- The iframe to host and display the Websheet -->
<iframe id="websheetId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// The function to assemble the required URL and display the Websheet
function loadWebsheet() {
// Get a reference to the iframe
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL that specifies the Websheet you want to open
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var websheetURL = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet";
websheetURL = websheetURL + "&Workbook=Applications/Planning Sample/";
websheetURL = websheetURL + "Management Reporting/Actual v Budget";
websheetURL = websheetURL + "&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
// Assign the URL to the iframe to display the Websheet
webSheet.src = websheetURL;
};
</script>

Určenie parametrov pre administračného hostitea TM1 a server
TM1 prostredníctvom rozhrania URL API
Prostredníctvom parametrov AdminHost a TM1Server môžete urči názov
administračného hostitea a servera Cognos TM1 v reazci adresy URL.
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Parametre AdminHost a TM1Server môžu by v adrese URL uvedené s príkazom
#Action=Open alebo môžu by určené implicitne s použitím bezpečnostného symbolu
relácie.
Tieto hodnoty sú volitené v adrese URL, ale musia by v systéme TM1 nastavené niektorým
z nasledujúcich spôsobov.
v
v
v
v
v

V súbore tm1web_config.xml
Prostredníctvom bezpečnostného symbolu relácie
V reazci adresy URL
Odoslané na server TM1 Web prostredníctvom prihlásenia pomocou formulára
Poskytnuté užívateom, ke sa zobrazí výzva v aplikácii TM1 Web

Ak sa tieto hodnoty nenájdu, server TM1 zobrazí malé kontextové okno, v ktorom vyzve
užívatea, aby zadal tieto informácie.
Názov administračného hostitea a servera a určujú v nasledujúcom poradí:
1. Ak je určený bezpečnostný symbol relácie, administračný hostite a server TM1 sa určia
na základe neho, keže sa odkazuje na konkrétnu reláciu.
2. Ak adresa URL obsahuje parametre AdminHost a TM1Server, tieto parametre nahradia
hodnoty nastavené v súbore tm1web_config.xml.
3. Ak tieto hodnoty chýbajú z reazca adresy URL, aplikácia TM1 Web sa pokúsi zisti, či
boli nastavené v súbore tm1web_config.xml.
4. Ak parametre AdminHost a TM1Server chýbajú z reazca adresy URL aj súboru
tm1web_config.xml, systém zobrazí výzvu na zadanie týchto informácií.

Príklad
Tieto parametre majú nasledujúci formát:
&AdminHost=AdminHostName&TM1Server=TM1ServerName
kde:
NázovAdministračnéhoHostitea
Názov systému, na ktorom je spustený administračný hostite TM1.
NázovServeraTM1
Názov servera TM1, na ktorý sa má aplikácia prihlási.
Napríklad, v nasledujúcom vzorovom kóde sa používa lokálny systém a databáza TM1
Planning Sample.
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Správa prihlásenia a odhlásenia užívateov v rozhraní URL API
Ak chcete zobrazi objekty aplikácie TM1 Web pomocou rozhrania URL API, musíte sa
prihlási na server IBM Cognos TM1.
Proces prihlasovania užívateov môžete spravova nasledujúcimi spôsobmi:
Prihlásenie pomocou bezpečnostného symbolu relácie
Pri prihlásení pomocou bezpečnostného symbolu relácie sa sledujú jedinečné
užívateské relácie medzi viacerými inštanciami aplikácie TM1 Web,
administračnými hostitemi TM1 a servermi TM1.
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Prihlásenie pomocou bezpečnostného symbolu relácie je odporúčaným spôsobom
prihlásenia. Tento prístup k prihlasovaniu použite v situácii, ke sa vaši užívatelia
prihlasujú do viacerých inštancií serverov TM1 Web alebo samostatných serverov
TM1 súčasne.
Bližšie informácie najdete v časti “Prihlásenie do relácie rozhrania API aplikácie
TM1 Web” na strane 161.
Prihlásenie pomocou ID relácie aplikácie TM1
Užívatelia sa môžu prihlási aj zadaním relácie servera TM1 pomocou
administračného hostitea, názvu servera TM1 a TM1SessionId. TM1SessionId
korešponduje s užívateskou reláciou na serveri TM1. Každá relácia TM1 Web
vyžaduje reláciu servera TM1. Relácia servera TM1 použitá reláciou TM1 Web sa
nikdy nezmení a musí by vygenerovaná alebo zadaná pri vytvorení. Tú istú reláciu
servera TM1 môžu využíva viaceré relácie TM1 Web.
Táto metóda prihlásenia vytvorí novú reláciu TM1 Web a znova použije reláciu
servera TM1, ktorá korešponduje s TM1SessionId. Ak je relácia servera TM1
zdieaná medzi reláciami TM1 Web, zneplatnenie relácie servera TM1 spôsobí aj
zneplatnenie relácií TM1 Web.
Tento typ autentifikácie môže by pri prihlásení podporený tým, že je parameter
TM1SessionId zahrnutý do adresy URL. Napríklad:

http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input&AdminHost=l

Zahrnutie prihlasovacích údajov užívatea do adresy URL
Prihlasovacie informácie môžete urči v adrese URL pri prístupe k objektom
aplikácie TM1 Web. Adresa URL musí zahŕňa hodnoty parametrov AdminHost,
TM1Server, UserName alebo Password.
POZOR:
Uvedenie hesla v rámci URL nie je bezpečné.
Kontextové okno prihlásenia
Ak z nejakého dôvodu nie sú poskytnuté niektoré alebo žiadne prihlasovacie
informácie, pred zobrazením objektov aplikácie Cognos TM1 Web sa najprv zobrazí
popup okno s výzvou na prihlásenie užívatea.
Prihlásenie na základe formulára
Prihlasovacie údaje užívateov môžete získa prostredníctvom štandardného
formulára HTML so vstupnými poliami a potom môžete odosla tieto informácie na
server Cognos TM1 Web. Bližšie informácie najdete v časti “Prihlásenie na základe
formulára v rozhraní URL API aplikácie Cognos TM1 Web”.
Ak používate bezpečnostnú autentifikáciu IBM Cognos Business Intelligence, môžete urči
parameter CamPassport.
Prihlásenie na základe formulára v rozhraní URL API aplikácie Cognos TM1 Web:
Prihlasovacie údaje užívateov môžete získa prostredníctvom štandardného formulára
HTML so vstupnými poliami a potom môžete odosla tieto informácie na server Cognos TM1
Web.
Uistite sa, že formulár obsahuje polia <input> s nasledujúcimi názvami. Názvy polí a ich
súvisiace hodnoty sa odošlú na server Cognos TM1 Web pri odoslaní formulára.
v AdminHost
v TM1Server
v Username
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v Password
Príklad
<!-- Login form -->
<form id="loginInfoForm" method="post">
Admin Host: <input type="text" value="localhost" name="AdminHost" /><br>
TM1 Server: <input type="text" value="Planning Sample" name="TM1Server" /><br>
User Name: <input type="text" value="admin" name="Username" /><br>
Password: <input type="password" value="apple" name="Password" /><br>
<input type="button" value="Submit" onclick="loadCubeview();" />
</form>
<!-- The iframe to host and display the TM1 Web object -->
<iframe id="cubeviewId" name="cubeviewIFrame" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function submits the login form and opens a CubeViewer
function loadCubeview() {
// Get a reference to the login form
var loginForm = document.getElementById("loginInfoForm");
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var params = "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan";
params = params + "&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
// Assign the URL to the action property of the login form
loginForm.action = baseUrl + params;
// NOTE: Be sure to use the iframe name for the target of the login form
loginForm.target = "cubeviewIFrame";
// Submit the form to login and display the TM1 Web object
loginForm.submit();
};
</script>

Odhlásenie z rozhrania URL API aplikácie Cognos TM1 Web:
Použitím parametra Action=Logout môžete ukonči aktuálnu užívateskú reláciu v rozhraní
URL API.
Akcia odhlásenia sa vzahuje na vložené rámce, v ktorých je už zobrazený objekt aplikácie
TM1 Web. Akcia odhlásenia ukončí reláciu, v rámci ktorej sa otvoril objekt aplikácie TM1
Web, a taktiež ukončí reláciu pre všetky alšie inštancie rozhrania URL API v rámci tej istej
relácie.
Akcia Logout používa nasledujúci formát:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Logout
Príklad
Nasledujúci príklad ukončí reláciu súvisiacu s vloženým rámcom a súvisiacim objektom TM1
Web.
function logout() {
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
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var webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Logout";
};

Používanie parametra Action s objektmi aplikácie TM1 Web
Parameter Action určuje typ akcie, ktorá sa má vykona s objektom aplikácie TM1 Web.
Najbežnejším typom akcie je vykonanie príkazu #Action=Open, prostredníctvom ktorého
môžete otvori objekt CubeViewer alebo Websheet.
Parameter Action použite v reazci adresy URL nasledujúcim spôsobom:
#Action=TypeOfAction
Hodnota TypeOfAction predstavuje niektorú z podporovaných akcií, ako sú Open, Recalc
alebo Close.
Zoznam všetkých dostupných typov akcií nájdete v téme “Parameter Action rozhrania URL
API” na strane 186.

Príklad
Napríklad, nasledujúca adresa URL otvorí objekt CubeViewer aplikácie TM1 Web.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Otváranie objektov aplikácie TM1 Web pomocou parametra Open
Objekty aplikácie TM1 Web môžete otvori a zobrazi pomocou príkazu Action=Open a
parametra Type.
Parameter Open určuje, že chcete otvori a zobrazi objekt aplikácie TM1 Web, kým
parameter Type určuje typ objektu.
Action=Open&Type=object_type
Hodnota object_type môže by WebSheet alebo CubeViewer. V závislosti od typu objektu
sa môžu vyžadova alšie parametre presne určujúce objekt, ktorý sa má otvori. Pri použití
príkazu Open môžete v rámci adresy URL urči aj nadpis a iné vlastnosti zobrazenia.
Napríklad, nasledujúca adresa URL ilustruje príklad otvorenia objektu CubeViewer pomocou
parametrov Open a Type.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Bližšie informácie o otváraní objektov nájdete v nasledujúcich témach:
v “Zobrazenie objektov Websheet pomocou rozhrania URL API” na strane 177.
v “Zobrazovanie objektov CubeViewer pomocou rozhrania URL API” na strane 180.
Po otvorení objektu Websheet alebo CubeViewer na webovej stránke môžete prostredníctvom
alších parametrov vykona alšie akcie s objektom. Bližšie informácie najdete v časti
“Uplatnenie parametrov a akcií pre existujúci objekt aplikácie TM1 Web” na strane 177.
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Uplatnenie parametrov a akcií pre existujúci objekt aplikácie TM1
Web
Po zobrazení objektu aplikácie Cognos TM1 Web na webovej stránke môžete
prostredníctvom parametrov vykona alšie akcie s týmto objektom zmenou adresy URL pre
tento objekt.
Ak chcete vykona akcie s objektom Websheet alebo CubeViewer, ktorý je už zobrazený,
vytvorte novú adresu URL obsahujúcu požadované parametre. Potom uplatnite túto novú
adresu URL na vlastnos src (zdroj) vloženého rámca, v ktorom je zobrazený tento objekt.
Ak je tento objekt už zobrazený vo vloženom rámci, musíte pripoji iba parametre akcií k
základnej adrese URL a vytvori tak novú adresu URL.
Napríklad, v nasledujúcich adresách sú k základnej adrese pripojené parametre AutoRecalc
a HideDimensionBar.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true

Poznámka:
Parameter AutoRecalc je aplikovatený len v CubeViewer. Nie je podporovaný pre webové
hárky.
Vo webových hárkoch je automatické prepočítavanie riadené parametrom
UseBookRecalcSetting a nastavením zošitu Excel. Bližšie informácie nájdete v téme
Webové Konfiguračné parametre aplikácie Cognos TM1 Web.

Príklad
Nasledujúci príklad uvádza funkciu JavaScript uplatňuje aktualizovanú adresu URL na
vlastnos src vloženého rámca, v ktorom je už zobrazený objekt CubeViewer.
<!-- Use this iframe to display the CubeViewer (code not shown) -->
<iframe id="cubeviewId"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function updates an existing CubeViewer object
function toggleDimensionBar() {
// Get a reference to the existing iframe and CubeViewer
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Create an updated URL and apply it to the iframe
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#HideDimensionBar=True";
};
</script>

Zobrazenie objektov Websheet pomocou rozhrania URL API
Objekt Websheet je súbor tabukového dokumentu programu Microsoft Excel obsahujúci
údaje Cognos TM1, ktorý môžete zobrazi vo webovom prehliadači. Prostredníctvom
rozhrania URL API môžete zobrazi objekt Websheet vo vloženom rámci HTML (iframe) a
potom uplatni alšie akcie alebo parametre pre tento objekt.

Otvorenie objektu Websheet
Ak chcete otvori objekt typu Websheet pomocou rozhrania URL API, uvete cestu k
umiestneniu objektu Websheet v priečinku aplikácií na serveri TM1.
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Procedúra
1. Spustite aplikáciu Cognos TM1 Web, rozviňte uzol Aplikácie a vyhadajte objekt
Websheet, ktorý chcete otvori.
2. Zostavte textový reazec predstavujúci cestu k objektu Websheet.
Cestu začnite reazcom Applications/ a jednotlivé podpriečinky oddete znakom lomky
(/).
Napríklad: Applications/Moje zostavy/Zostava_2014.xls
3. Parameter Workbook v adrese URL nastavte na rovnakú cestu.
#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/My
Reports/Report_2014
4. Tieto parametre pripojte k základnej adrese URL, aby sa tak vytvorila úplná požiadavka
adresy URL.

Príklad
Skopírujte nasledujúcu adresu URL priamo do lišty adresy webového prehliadača, aby sa
zobrazil príklad grafu.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Nasledujúca funkcia JavaScript načíta objekt Websheet do vloženého rámca.
function loadWebsheet() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

Nastavenie vlastností zobrazenia pre objekty Websheet
Vlastnos zobrazenia pre objekt webového hárka môžete nastavi zahrnutím súvisiaceho
parametra do vašej adresy URL.
Na zmenu zobrazenia objektu webového hárka môžete použi nasledujúci parameter:
HideToolbar
Povouje alebo zakazuje panel nástrojov. Predvolene je táto možnos povolená.

Príklady
Použite nasledujúci formát vo vašej adrese URL na riadenie vlastnosti zobrazenia objektu
webového hárka.
property=value

Napríklad, pridaním nasledujúceho riadka do adresy URL môžete zakáza zobrazenie lišty
nástrojov.
HideToolbar=True
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Výber prvkov nadpisu dimenzie pre objekty webových hárkov
Môžete nastavi aktuálne prvky v dimenzii nadpisu objektu webového hárku pre ubovonú
bunku obsahujúcu funkciu SUBNM.
Dimenziu môžete urči prostredníctvom čísla hárka, čísla riadka a čísla stĺpca alebo
prostredníctvom názvu dimenzie.
Nový prvok môžete vybra prostredníctvom názvu prvku alebo indexu prvku.

Formát a hodnoty
Ak chcete dimenziu urči prostredníctvom čísla hárka, riadka a stĺpca, použite nasledujúci
formát:
Title_S#-R#-C#=elementNameOrIndex
Ak chcete dimenziu urči prostredníctvom názvu dimenzie, použite nasledujúci formát:
Title_dimensionName=elementNameOrIndex
Použite nasledujúce parametre:
Title_S#-R#-C#
Určuje dimenziu nadpisu poda čísla hárka, čísla riadka a čísla stĺpca.
Symboly # nahrate číslom hárka, číslom riadka a číslom stĺpca, kde sa nachádza
bunka SUBNM dimenzie vo webovom hárku.
Title_názovDimenzie
Určuje dimenziu nadpisu poda názvu dimenzie.
elementNameOrIndex
Reazcová hodnota predstavujúca názov alebo číselná hodnota predstavujúca index
nového prvku nadpisu, ktorý chcete vybra.
Ak chcete nový prvok nadpisu vybra poda indexu prvku, nie poda názvu prvku, v
adrese URL použite parameter UseIndex nasledujúcim spôsobom:
Title_S#-R#-C#=ElementIndexNumber&UseIndex=true

Príklad
Poda nasledujúceho príkladu najskôr otvorte webový hárok a potom zmeňte prvok nadpisu.
1. Najskôr skopírujte nasledujúcu adresu URL priamo do lišty adresy webového prehliadača,
aby sa otvoril webový hárok.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
2. Ak chcete zmeni prvok nadpisu, skopírujte a prilepte nasledujúcu adresu URL do toho
istého okna webového prehliadača.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_S0-R11-C2=Canada

3. Skopírovaním parametra Title_S#-R#-C# na koniec základnej adresy URL môžete
dosiahnu podobné výsledky.
Tip: Ke zmeny uplatňujete prostredníctvom parametrov, v adrese URL je potrebné
upravi iba čas parametrov. Základná adresa URL zostáva nezmenená.
Title_S0-R11-C2=US
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4. Poda nasledujúceho príkladu s parametrom UseIndex môžete vybra nový nadpis poda
indexu prvku.
Title_S0-R11-C2=3&UseIndex=true

Zobrazovanie objektov CubeViewer pomocou rozhrania URL
API
Objekty CubeViewer zobrazujú zobrazenia kociek TM1 na volitených webových stránkach.
Prostredníctvom rozhrania URL API môžete zobrazi objekt CubeViewer vo vloženom rámci
HTML (iframe) a potom poda potreby uplatni alšie akcie alebo parametre pre tento objekt.

Otvorenie objektu CubeViewer
Objekt CubeViewer aplikácie Cognos TM1 Web môžete identifikova a otvori
skombinovaním príkazu Action=Open s parametrami Type, Cube, View a AccessType
v adrese URL.
Objekt CubeViewer môžete otvori pomocou príkazu v nasledujúcom formáte:
#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=CubeName&View=ViewName
&AccessType=Status
kde:
v
v

CubeName je názov kocky, do ktorej patrí zobrazenie.
ViewName je názov zobrazenia kocky.

v

Status predstavuje stav zobrazenia kocky (verejné alebo súkromné). Musíte uvies
hodnotu Public alebo Private, ktorá bude identifikova konkrétne zobrazenie kocky, ktoré
sa má otvori.

Skopírujte nasledujúcu adresu URL priamo do lišty adresy webového prehliadača, aby sa
zobrazil príklad grafu.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Objekt CubeViewer môžete do vloženého rámca načíta aj pomocou nasledujúcej funkcie
JavaScript.
function loadCubeview() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
};

Nastavenie vlastností zobrazenia pre objekty CubeViewer
Uvedením súvisiacich parametrov v adrese URL môžete nastavi vlastnosti zobrazenia
objektu CubeViewer.
Na zmenu zobrazenia objektu CubeViewer môžete použi tieto parametre:
AutoRecalc
Povouje alebo zakazuje automatické prepočítavanie. Predvolene je táto možnos
zakázaná.
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Poznámka:
Parameter AutoRecalc je použitený len v CubeViewer. Nie je podporovaný pre
webové hárky. Režim automatického prepočítavania sa používa na akcie ako sú
zmeny polí, zmeny nadpisov a zmeny nastavenia odstraňovania nulových hodnôt.
Režim automatického prepočítavania sa nepoužíva na zmenu údajov v bunkách
najnižšej úrovne. Bunky najnižšej úrovne sa vždy zmenia na zelené, ke sú
upravené.
V CubeViewer slúži parameter AutoRecalc na rovnaký účel ako tlačidlo v lište
nástrojov Režim automatického prepočítania (ktoré neexistuje pre webové hárky).
Ke je režim automatického prepočítavania vypnutý (režim manuálneho
prepočítavania), akcie ako sú zmeny polí, zmeny nadpisov a zmeny nastavenia
odstraňovania nulových hodnôt vyžadujú prepočítanie údajov pre ich obnovenie.
Vo webových hárkoch je automatické prepočítavanie riadené parametrom
UseBookRecalcSetting a nastavením zošitu Excel. Bližšie informácie nájdete v
téme Konfiguračné parametre aplikácie Cognos TM1 Web.
HideDimensionBar
Povouje alebo zakazuje Označenie okna. Predvolene je táto možnos povolená.
Poznámka: Toto nastavenie sa vzahuje iba na objekty CubeViewer.
HideToolbar
Povouje alebo zakazuje panel nástrojov. Predvolene je táto možnos povolená.

Príklady
Použite nasledujúci formát vo vašej adrese URL na riadenie vlastností zobrazenia objektu
CubeViewer.
property=value

Vlastnosti zobrazenia objektu CubeViewer môžete zmeni napríklad pridaním nasledujúceho
reazca k adrese URL.
AutoRecalc=False
HideDimensionBar=True
HideToolbar=True

Výber prvkov nadpisu pre objekt CubeViewer
Prvky nadpisu v objekte CubeViewer môžete nastavi pridaním parametra title určujúceho
názov dimenzie a elementu do adresy URL.
Použite nasledujúci formát a parametre:
Title_DimensionName=ElementNameOrIndex
Parametre:
DimensionName
Názov dimenzie nadpisu, ktorý chcete zmeni.
ElementNameOrIndex
Názov alebo index nového prvku nadpisu, ktorý chcete vybra.
Ak chcete nový prvok nadpisu vybra poda indexu prvku, nie poda nadpisu prvku,
v adrese URL uvete parameter UseIndex:
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&Title_DimensionName=ElementIndex&UseIndex=True

Príklad
V nasledujúcom príklade sa najskôr otvorí objekt CubeViewer a potom sa zmení prvok
nadpisu.
1. Najskôr skopírujte nasledujúcu adresu URL priamo do lišty adresy webového prehliadača,
aby sa otvoril objekt CubeViewer.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed
&AccessType=Public&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
2. Ak chcete zmeni prvok nadpisu, skopírujte a prilepte nasledujúcu adresu URL do lišty
adresy v tom istom okne webového prehliadača.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_plan_version=FY 2003 Budget

3. Parameter prilepte na koniec základnej adresy URL, čím sa aktualizuje prvok nadpisu.
Title_plan_business_unit=Canada
Tip: Ke vykonávate zmeny prostredníctvom parametrov, je potrebné zmeni iba tú čas
adresy URL, ktorá obsahuje parametre. Základná adresa URL zostáva nezmenená.
4. Pokúste sa vybra nový nadpis poda indexu prvku pomocou parametra UseIndex.
Title_plan_business_unit=7&UseIndex=True

Zobrazovanie grafov pomocou objektov CubeViewer
Podobne ako aplikácia TM1 Web, objekt CubeViewer môže zobrazi údaje TM1 vo forme
tabuky, grafu alebo kombinácie tabuky a grafu. Možnosti zobrazenia môžete nastavi
pomocou parametrov DisplayMode a ChartType.
Nastavenie možností zobrazenia tabuky a grafu:
Prostredníctvom parametra DisplayMode môžete nastavi zobrazenie objektu CubeViewer
tak, aby sa zobrazoval iba ako tabuka, ako graf alebo ako tabuka aj graf.
Parameter DisplayMode používa nasledujúci formát:
DisplayMode=value
Dostupné možnosti sú:
v Grid
v Chart
v GridAndChart
Príklad
DisplayMode=Chart
DisplayMode=Grid
DisplayMode=GridAndChart
Nastavenie typu grafu prostredníctvom rozhrania URL API:
Pomocou parametra ChartType môžete urči typ grafu, ktorý sa má zobrazi pre objekt
CubeViewer.
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Parameter ChartType má nasledujúci formát:
ChartType=ChartName
kde ChartName môže by reazcová hodnota predstavujúca niektorý z dostupných typov
grafov, napríklad Column alebo Pie. Zoznam dostupných typov grafov nájdete v téme
“Parameter ChartType rozhrania URL API” na strane 188.
Príklad adresy URL
Skopírujte nasledujúcu adresu URL priamo do lišty adresy webového prehliadača, aby sa
zobrazil príklad grafu.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
&DisplayMode=GridAndChart&ChartType=Pie
Príklad funkcie JavaScript
<body>
<select title="Chart Type" onchange="setChartType(this.value);>
<option></option>
<option value="Point">Point</option>
<option value="Bubble">Bubble</option>
<option value="Line">Line</option>
<option value="Spline">Spline</option>
<option value="StepLine">Step Line</option>
<option value="Bar">Bar</option>
<option value="StackedBar">Stacked Bar</option >
<option value="Column">Column</option>
<option value="StackedColumn">Stacked Column</option>
<option value="Area">Area</option>
<option value="SplineArea">Spline Area</option >
<option value="StackedArea">Stacked Area</option>
<option value="Pie">Pie</option>
<option value="Doughnut">Doughnut</option>
<option value="Range">Range</option >
<option value="SplineRange">Spline Range</option>
</select>
<iframe id="cubeviewId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
function setChartType(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#ChartType=" + value;
};
</script>
</body>

Aktualizácia starších projektov URL API na nové rozhranie URL
API aplikácie Cognos TM1 Web 10.2.2
Poda týchto informácií môžete aktualizova svoje volitené webové stránky používajúce
rozhranie URL API aplikácie Cognos TM1 Web založené na prostredí .NET na nové
rozhranie URL API aplikácie Cognos TM1 Web 10.2.2 založené na prostredí Java.
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Počnúc vydaním IBM Cognos TM1, verzia 10.2.0, sa aplikácia Cognos TM1 Web spúša na
webovom aplikačnom serveri založenom na prostredí Java™, ako napríklad Apache Tomcat.
Aplikácia Cognos TM1 Web, verzia 10.2.0, nevyžaduje a nevyužíva balík Microsoft .NET
Framework. Z tohto dôvodu sa zmenila syntax a funkcie rozhrania URL API.

zmeny v prostredí aplikácie Cognos TM1 Web 10.2.0
Zhrnutie niektorých z najdôležitejších zmien v aplikácii Cognos TM1 Web nájdete v
nasledujúcom zozname. Bližšie informácie o inštalácii, konfigurácii a architektúre nájdete v
publikácii Inštalácia a konfigurácia systému Planning Analytics.
Nový predvolený inštalačný adresár aplikácie TM1 Web
Počnúc verziou 10.2.0 je predvoleným inštalačným adresárom aplikácie Cognos
TM1 Web nasledujúci adresár:
<inštalačný_adresár_TM1>\webapps\tm1web\
Nová predvolená adresa URL pre otvorenie aplikácie TM1 Web
Aplikáciu Cognos TM1 Web, verzia 10.2.0, môžete otvori na nasledujúcej novej
predvolenej adrese URL:
http://localhost:9510/tm1web/
Nový konfiguračný súbor a parametre aplikácie TM1 Web
Aplikácia Cognos TM1 Web, verzia 10.2.0, používa nový konfiguračný súbor s
názvom tm1web_config.xml. Tento súbor nahrádza súbor web.config z
predchádzajúcich verzií aplikácie Cognos TM1 Web.
Nový konfiguračný súbor sa nachádza v nasledujúcom umiestnení:
<inštalačný_adresár_TM1>\webapps\tm1web\web-inf\configuration

Zmeny v rozhraní URL API aplikácie Cognos TM1 Web 10.2.2
Rozhranie URL API aplikácie Cognos TM1 Web 10.2.2 obsahuje nasledujúce zmeny a
vylepšenia:
Objekty
v Navigačný strom aplikácie Cognos TM1 Web nie je podporovaný v rozhraní URL
API vo verzii 10.2.2.
v Rozhranie URL API vo verzii 10.2.2 nepoužíva parameter ObjectId na
sledovanie a uplatňovanie akcií pre existujúce objekty na webovej stránke. Nové
rozhranie URL API miesto toho uchováva aktuálny stav objektu interne, čím sa
zlepšuje použitie medzi rôznymi doménami. Teraz môžete uplatni alšie akcie
pre objekty TM1 Web prostredníctvom rámcov iframe, v ktorých je objekt
zobrazený.
Parametre
v Parametre sú teraz oddelené od základnej adresy URL znakom mriežky (#), nie
znakom otáznika (?).
Napríklad: http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Parameters
v Parameter OpenObject bol premenovaný na Open.
v Hodnoty parametrov Yes a No boli nahradené hodnotami True a False. Hodnoty
0 a 1 zostávajú naalej v platnosti.
v Správanie parametra Action=Save vo verzii 10.2.2 je odlišné a vzahuje sa iba
na objekt CubeViewer. Táto akcia uloží iba rozloženie zobrazenia, neuloží zmeny
v údajoch. Zmeny v údajoch objektu CubeViewer môžete uloži pomocou akcie
Recalc.
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v Parameter HideTitlebar bol premenovaný na HideDimensionBar.
v Parameter HideTabs sa už nepoužíva.
v Parameter ChartType teraz miesto číselných hodnôt používa reazcové hodnoty.

Vyžadované zmeny v kóde pri aktualizácii na rozhranie URL API
verzie 10.2.2
Pri aktualizácii projektov na nové rozhranie URL API musíte vykona nasledujúce zmeny v
kóde.
Zmena základnej adresy URL
Zmeňte existujúce základné adresy URL na nový formát používaný v aplikácii
Cognos TM1 Web 10.2.2.
v Nahrate túto adresu URL: http://HostName/TM1Web/TM1WebMain.aspx
v Touto adresou URL: http://HostName:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Súbor UrlApi.jsp nahrádza súbor obslužnej rutiny TM1WebMain.aspx.
Aktualizácia parametrov v adrese URL
Pozrite si zoznam zmien v rozhraní URL API v aplikácii Cognos TM1 Web 10.2.2.
Napríklad, parametre sa teraz od základnej adresy URL oddeujú znakom mriežky
(#) a niektoré parametre boli premenované.
Aktualizácia procesu prihlásenia
V adrese URL aplikácie verzie 10.2.2 sa používa nový spôsob prihlásenia pomocou
bezpečnostného symbolu relácie, ktorý jedinečne identifikuje relácie prihlásenia.
Taktiež je k dispozícii nové prihlásenie prostredníctvom formulára.
Nahradenie parametra ObjectId
Aktualizujte všetky časti kódu, v ktorých sa používa parameter ObjectId na
sledovanie otvorených objektov.
Nové rozhranie URL API už nepoužíva tento parameter, ale aktuálny stav objektu
uchováva interne, čím sa zlepšuje použitie medzi rôznymi doménami. Vaka tejto
funkcii môžete uplatni viacero akcií na objekt aplikácie TM1 Web úpravou
vlastnosti src rámca iframe pri každej aktualizácii objektu.

Referenčné informácie k parametrom rozhrania v adrese URL
aplikácie Cognos TM1 Web
Prostredníctvom parametrov môžete definova objekty IBM Cognos TM1, ktoré sa majú
otvori, a akcie, ktoré sa majú vykona pre tieto objekty. Úplný reazec adresy URL vytvoríte
pridaním parametrov k základnej adrese URL.
Poznámka: Formát parametrov je uvedený ako &<parameter>=<value>. V príkladoch
môže by parameter uvedený ako #<parameter>. Znak & oddeuje jednotlivé parametre,
kým znak # označuje začiatok parametrov v príkladoch.

Parameter AccessType rozhrania URL API
Parameter AccessType určuje stav zobrazenia kocky (verejné alebo súkromné), ktoré chcete
zobrazi.
Tento parameter sa používa v kombinácii s parametrom Action pri otváraní objektov
CubeViewer.

Formát
&AccessType=Value
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Hodnoty
Hodnota

Popis

Private

Určuje, že zobrazenie kocky má stav Súkromné.

Public

Určuje, že zobrazenie kocky má stav Verejné.

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

Parameter Action rozhrania URL API
Parameter Action špecifikuje typ akcie, ktorá sa má vykona na webovom objekte IBM
Cognos TM1.

Formát
&Action=Type_Of_Action

Hodnoty
Hodnota

Popis

Close

Zatvorí existujúci objekt.

Logout

Ukončí reláciu pre všetky alšie inštancie rozhrania URL API v rámci tej
istej relácie.

Open

Otvorí objekt aplikácie Cognos TM1 Web.

Rebuild

Prepočíta hodnoty a prebuduje všetky podmnožiny pre aktívny formulár
Cognos TM1 vo webovom hárku.
Táto akcia je totožná s kliknutím na tlačidlo Prebudova v lište nástrojov
aplikácie Cognos TM1 Web.

Recalc

Prepočíta existujúci objekt Websheet alebo CubeViewer.

Reload

Iba znova načíta objekt CubeViewer.

Save

Uloží rozloženie zobrazenia kocky. Vzahuje sa iba na objekty CubeViewer.
Poznámka: Táto akcia Save neuloží žiadne zmeny v údajoch v zobrazení.
Zmenené údaje môžete uloži pomocou akcie Recalc.

Príklad adresy URL
Nasledujúci príklad adresy URL ilustruje niektoré akcie, ktoré môžete vykona s objektmi
CubeViewer a Websheet zobrazenými na webovej stránke.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Save
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Reset
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Close
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Príklad funkcií JavaScript
Nasledujúci príklad ilustruje niekoko funkcií JavaScript vykonávajúcich rozličné akcie s
objektmi CubeViewer a Websheet.
<script type="text/javascript">
function loadWebsheet() {
webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan
&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function rebuildActiveForms() {
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Rebuild";
};
function recalculate() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Recalc";
};
function resetView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Reset";
};
function saveView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Save";
};
function close() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Close";
};
</script>

Parameter AdminHost rozhrania URL API
Parameter AdminHost definuje názov systému, na ktorom je spustený administračný
hostite IBM Cognos TM1. Predvolená hodnota je localhost.

Formát
&AdminHost=admin_host_name

Hodnoty
Hodnota parametra AdminHost predstavuje názov systému, na ktorom je spustený
administračný server Cognos TM1.

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

Parameter AutoRecalc rozhrania URL API
Pomocou parametra AutoRecalc môžete povoli alebo zakáza automatické prepočítavanie.
Predvolene je táto možnos zakázaná.

Formát
&AutoRecalc=value

Hodnoty
Hodnota

Popis

0, false

Zakazuje automatické prepočítavanie.

1, true

Povouje automatické prepočítavanie.

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

Parameter ChartType rozhrania URL API
Pomocou parametra ChartType môžete urči typ grafu, ktorý sa má zobrazi.

Formát
&ChartType=chart_type

Hodnoty
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Hodnota

Typ grafu

Point

Bodový graf

Bubble

Bublinový graf

Line

Čiarový graf

Spline

Krivkový graf

Stepline

Krokový čiarový graf

Bar

Pruhový graf

Stackedbar

Skladaný pruhový graf

Column

Stĺpec

Stackedcolumn

Skladaný stĺpcový graf

Area

Oblas

Splinearea

Krivková oblas

Stackedarea

Skladaný plošný graf

Pie

Koláčový graf

Doughnut

Prstencový graf

Range

Rozsah

Splinerange

Krivkový rozsah

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

Parameter Cube rozhrania URL API
Pomocou parametra Cube môžete urči názov kocky, do ktorej patrí zobrazenie.

Formát
&Cube=cube_name

Hodnoty
Hodnota parametra Cube predstavuje názov kocky obsahujúcej zobrazenie, ktoré chcete
otvori.

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

Parameter DisplayMode rozhrania URL API
Pomocou parametra DisplayMode môžete zobrazi objekt CubeViewer v režime tabuky,
grafu alebo v režime tabuky a grafu.

Formát
&DisplayMode=display_type

Hodnoty
Hodnota

Popis

Chart

Zobrazí objekt CubeViewer v režime grafu.

Grid

Zobrazí objekt CubeViewer v režime tabuky.

GridAndChart

Zobrazí objekt CubeViewer vo forme tabuky aj grafu.

Príklad
Nasledujúci príklad je príkladom adresy URL vzahujúcej sa na objekt CubeViewer, ktorý je
už zobrazený.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#DisplayMode=Chart

V nasledujúcom príklade sa používa funkcia JavaScript na zmenu režimu zobrazenia.
function setDisplayMode(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView.src = baseUrl + "#DisplayMode=" + value;
};
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Parameter HideDimensionBar rozhrania URL API
Pomocou parametra HideDimensionBar môžete urči, či sa má zobrazi záhlavie okna
dimenzie pre objekt CubeViewer. Toto nastavenie sa vzahuje iba na objekty CubeViewer.

Formát
&HideDimensionBar=value

Hodnoty
Hodnota

Popis

1, true

Záhlavie okna dimenzie sa nebude zobrazova.

0, false

Záhlavie okna dimenzie sa zobrazí.

Príklad
#HideDimensionBar=true

Parameter HideToolbar rozhrania URL API
Pomocou parametra HideToolbar môžete urči, či sa má zobrazi lišta nástrojov pre objekty
CubeViewer a Websheet.

Formát
&HideToolbar=value

Hodnoty
Hodnota

Popis

1, false

Lišta nástrojov sa nebude zobrazova.

0, true

Lišta nástrojov sa bude zobrazova.

Príklad
#HideToolbar=1

Parameter TM1Server rozhrania URL API
Parameter TM1Server špecifikuje server IBM Cognos TM1, na ktorý sa má aplikácia
prihlási.

Formát
&TM1Server=TM1_server_name

Hodnoty
Hodnota parametra TM1Server predstavuje názov servera Cognos TM1, na ktorý sa chcete
prihlási.

Príklad
&TM1Server=Planning Sample

Parameter URL API TM1SessionId
Parameter TM1SesionId špecifikuje server IBM Cognos TM1, na ktorý sa má aplikácia
prihlási.
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Formát
&TM1SessionId=valid_TM1_session_ID

Hodnoty
Užívatelia sa môžu prihlási aj zadaním relácie servera TM1 pomocou administračného
hostitea, názvu servera TM1 a TM1SessionId. Parameter TM1SessionId korešponduje s
reláciou užívatea na serveri TM1.
Bližšie informácie najdete v časti “Prihlásenie do relácie rozhrania API aplikácie TM1 Web”
na strane 161.

Príklad

http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input&AdminHost=localh

Parameter Type rozhrania URL API
Parameter Type sa používa spolu s parametrom Action a určuje typ objektu, ktorý chcete
otvori.

Formát
&Type=object_type

Hodnoty
Hodnota

Popis

CubeViewer

Definuje objekt ako objekt typu CubeViewer.

Websheet

Definuje objekt ako objekt typu Websheet.

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

Parameter View rozhrania URL API
Pomocou parametra View môžete urči názov zobrazenia kocky, ktoré chcete otvori.

Formát
&View=view_name

Hodnoty
Hodnota parametra View predstavuje názov zobrazenia kocky.

Príklad
View=Budget%20Input%20Detailed

Nasledujúci príklad ilustruje úplnú adresu URL:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
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Parameter Workbook rozhrania URL API
Parameter Workbook určuje cestu k zošitu, ktorý sa má načíta, v strome servera IBM
Cognos TM1.

Formát
&Workbook=path_to_workbook

Hodnoty
Hodnota parametra Workbook predstavuje cestu k objektu Websheet aplikácie Cognos TM1
v priečinku aplikácie TM1.

Príklad
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
Nasledujúci príklad ilustruje úplnú adresu URL:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

Knižnica JavaScript aplikácie TM1 Web
Prostredníctvom knižnice JavaScript aplikácie Cognos TM1 Web môžete pristupova k
objektom Websheet a CubeViewer aplikácie TM1 Web v kombinovanom prostredí na vývoj
webových stránok HTML, JavaScript a Dojo. Aby ste dokázali použi knižnicu JavaScript,
musíte ma praktické vedomosti o JavaScript, Dojo Toolkit a HTML Document Object Model
(DOM).

Prehad
Knižnica JavaScript aplikácie Cognos TM1 Web obsahuje nasledujúce hlavné triedy:
Trieda Workbook
Predstavuje webový hárok aplikácie TM1 Web.
Trieda CubeViewer
Predstavuje objekt TM1 Web CubeViewer.
Tieto hlavné triedy rozširujú triedu widgetov Dojo Toolkit s názvom dijit._WidgetBase. Toto
rozšírenie umožňuje priradenie objektov Workbook a CubeViewer ako potomkov iných
objektov Dojo, ako sú kontajnery kariet Dojo a iné kontajnery.
Bližšie informácie o knižnici Dojo nájdete v dokumentácii ku knižnici Dojo:
http://dojotoolkit.org/documentation/.
Objekty Websheet a CubeViewer majú tiež množinu súvisiacich vlastností a metód, ku
ktorým môžete pristupova prostredníctvom programov. Tieto objekty sa načítavajú
asynchrónne a musia sa načíta pred tým, ako bude môc váš kód komunikova s týmito
objektmi.
Poznámka:
V knižnici JavaScript aplikácie Cognos TM1 Web sú nasledujúce objekty zastarané:
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v tm1web/cubeview/CubeViewer
v tm1web/websheet/Workbook
Miesto nich by ste mali používa objekty tm1web/api/CubeViewer a
tm1web/api/Workbook. Moduly v rámci balíkov tm1web/cubeview a tm1web/websheet
teraz predstavujú aliasy modulov v rámci balíka tm1web/api package.

Konfigurácia
Aby ste mohli zača používa knižnicu JavaScript aplikácie Cognos TM1 Web, musíte
vykona nasledujúce konfiguračné kroky.
1. Nainštalujte aplikáciu Cognos TM1 Web a uistite sa, že sa môžete prihlási do
štandardného užívateského rozhrania prostredníctvom webového prehliadača.
2. Pridajte vyžadované odkazy do časti head súborov vašich volitených webových stránok
používajúcich knižnicu JavaScript.
Podrobné informácie nájdete v téme “Značky v častiach <head> a <body> kódu HTML
vyžadované knižnicou JavaScript”.

Úvod do knižnice JavaScript
Po nakonfigurovaní prostredia Cognos TM1 Web môžete zača písa kód vašich webových
stránok využívajúcich knižnicu JavaScript na prístup k objektom. Bližšie informácie a
príklady nájdete v nasledujúcich témach:
v “Načítavanie objektov Websheet pomocou knižnice JavaScript” na strane 197.
v “Načítavanie objektov CubeViewer pomocou knižnice JavaScript” na strane 198.

Konfigurácia zavádzača AMD pre knižnicu JavaScript
Počnúc vydaním IBM Planning Analytics Local 2.0.0 už nie je potrebné na načítanie modulov
knižnice JavaScript aplikácie TM1 Web používa tú verziu softvéru Dojo, ktorá bola
poskytnutá s aplikáciou TM1 Web.
Aplikácia TM1 Web teraz podporuje načítavanie modulov knižnice JavaScript pomocou
zavádzača AMD zo softvéru Dojo verzie 1.7 a novších verzií.
Bližšie informácie nájdete v časti “Konfigurácia zavádzača AMD pre knižnicu JavaScript” na
strane 194.

Značky v častiach <head> a <body> kódu HTML vyžadované
knižnicou JavaScript
Časti <head> a <body> kódu HTML volitenej webovej stránky používajúcej knižnicu
Cognos TM1 JavaScript musia obsahova niekoko vyžadovaných značiek a odkazov.
Do všetkých dokumentov HTML používajúcich knižnicu JavaScript musíte prida
nasledujúce značky:
v Uvete deklaráciu HTML 5 DOCTYPE.
v Pridajte referencie meta do časti <head>.
v Do časti <body> pridajte značku class.
v Pridajte alší kód na spracovanie konfigurácie zavádzača AMD, aby sa správne vyhadali
moduly knižnice JavaScript.
Tieto značky sa odkazujú na súbory v inštalačnom adresári aplikácie Cognos TM1 Web.
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Inštalačné_umiestnenie_TM1\webapps\tm1web\...

Príklad
Použite nasledujúce značky a referencie ako šablónu.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
</head>
<body class="claro tm1web"></body>
</html>

Konfigurácia zavádzača AMD pre knižnicu JavaScript
Počnúc vydaním Dojo verzie 1.7 môžete pomocou zavádzača AMD načítava moduly
knižnice JavaScript.
Skôr ako budete môc pomocou funkcie require zavádzača AMD načíta modul knižnice
JavaScript, musíte zavádzač AMD nakonfigurova tak, aby vyhadával a mapoval moduly.
Nasledujúci príklad ukazuje, ako môžete zavádzač AMD nakonfigurova pre podporované
verzie Dojo.
Poznámka: V nasledujúcich príkladoch predstavuje location/to/tm1web/scripts/tm1web
adresu URI aplikácie TM1 Web. Táto adresa môže by napríklad http://localhost:9510/
tm1web/scripts/tm1web.
Nasledujúci príklad ilustruje konfiguráciu zavádzača AMD pre verzie 1.8, 1.9 a 1.10 softvéru
Dojo.
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "location/to/tm1web/scripts/tm1web"
},
{
name: "tm1webCom",
location: "location/to/tm1web/scripts/com"
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojo"
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "location/to/tm1web/scripts/dijit"
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojox"
}
],
map: {
tm1web: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webCom: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
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dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webRave: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojo: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDijit: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojox: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
}
});

Nasledujúci príklad ilustruje konfiguráciu zavádzača AMD pre verziu 1.7 softvéru Dojo.
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "location/to/tm1web/scripts/tm1web",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webCom",
location: "location/to/tm1web/scripts/com",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webRave",
location: "location/to/tm1web/scripts/com",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojo",
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packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox"
}
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "location/to/tm1web/scripts/dijit",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox"
}
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojox",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox"
}
}
]
});

Nasledujúci príklad znázorňuje úplnú konfiguráciu.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<script src="path/to/the/1.10/version/of/dojo.js"></script>
<script>
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/tm1web"
},
{
name: "tm1webCom",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/com"
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dojo"
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dijit"
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dojox"
}
],
map: {
tm1web: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webCom: {
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dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webRave: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojo: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDijit: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojox: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
}
});
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook) {
// Create and work with Workbook object
});
</script>
</head>
<body class="claro tm1web"></body>
</html>

Načítavanie objektov Websheet pomocou knižnice JavaScript
Pomocou funkcie JavaScript môžete vytvori inštanciu objektu Websheet. Po načítaní objektu
môžete tento objekt priradi ako potomka tela dokumentu na účely zobrazenia na vašej
webovej stránke.
Objekt Websheet môžete načíta určením vyžadovaných vlastností a volitených funkcií
definujúcich objekt v nasledujúcom formáte.
new Workbook({properties ..., functions ...});
Parameter properties zahŕňa hodnoty určujúce prihlasovacie údaje a objekt Websheet, ktorý
chcete otvori.
Parameter functions môže zahŕňa volitený kód, ktorý vás bude informova o udalostiach
onLoad a onTitleDimensionElementChange pre objekt.
Bližšie informácie najdete v časti “Trieda Workbook knižnice JavaScript aplikácie Cognos
TM1 Web” na strane 204.
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Príklad
Nasledujúci príklad je príkladom funkcie JavaScript, ktorá načíta objekt webového hárka.
Kód na vytvorenie inštancie objektu musí používa špecifickú syntax AMD (Asynchronous
Module Definition) a obsahova kúčové slovo require. Po vytvorení objektu ho táto funkcia
priradí ako potomka tela dokumentu.
// Load Websheet with parameters for adminHost, tm1Server, username and password
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

V nasledujúcom príklade sa načíta objekt Websheet s použitím bezpečnostného symbolu
relácie na prihlásenie.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Načítavanie objektov CubeViewer pomocou knižnice
JavaScript
Pomocou funkcie JavaScript môžete vytvori inštanciu objektu Objekt CubeViewer. Po
vytvorení môžete tento objekt priradi ako potomka tela dokumentu na účely zobrazenia na
vašej webovej stránke.
Objekt CubeViewer môžete načíta určením vyžadovaných vlastností a volitených funkcií
definujúcich objekt v nasledujúcom formáte.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
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Parameter properties zahŕňa hodnoty určujúce prihlasovacie údaje a objekt CubeViewer,
ktorý chcete otvori.
Parameter functions môže zahŕňa volitený kód, ktorý vás bude informova o udalostiach
onLoad a onTitleDimensionElementChange pre objekt.
Bližšie informácie najdete v časti “Trieda CubeViewer knižnice JavaScript aplikácie Cognos
TM1 Web” na strane 214.

Príklad
Nasledujúci príklad je príkladom funkcie JavaScript, ktorá načíta objekt CubeViewer.
Kód na vytvorenie inštancie objektu musí používa špecifickú syntax AMD a obsahova
kúčové slovo require softvéru Dojo. Po vytvorení objektu ho táto funkcia priradí ako
potomka tela dokumentu.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer",
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
}
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

V nasledujúcom príklade sa načíta objekt CubeViewer s použitím bezpečnostného symbolu
relácie na prihlásenie.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer",
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
}
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};
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Funkcie spätného volania v knižnici JavaScript
Pri inštanciácii objektov Websheet a CubeViewer môžete definova funkcie spätného volania.
Funkcie spätného volania zachytávajú zmeny v dimenziách nadpisu súvisiaceho objektu, aby
sa mohli spracova tieto udalosti.
Objekty Websheet a CubeViewer používajú rovnaký formát definovania funkcie spätného
volania. Funkcia spätného volania sa pridáva priamo do funkcie, ktorá inštancuje objekt
aplikácie TM1 Web. Do tejto funkcie sa poskytuje kód na spracovanie udalosti.

Formát
Funkcie spätného volania sa definujú v nasledujúcom formáte:
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
// Add your code here to handle the title change event
}

Ke sa zistí zmena v dimenzii nadpisu, do funkcie spätného volania sa odovzdá objekt
elementInfo. Obsah objektu elementInfo sa líši od obsahu objektov Websheet a
CubeViewer. Poda týchto informácií môžete identifikova zmenenú dimenziu nadpisu.
Objekt elementInfo objektu Websheet:
sheetIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou nula pre hárok obsahujúci zmenenú bunku
SUBNM.
rowIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou nula pre riadok obsahujúci zmenenú
bunku SUBNM.
columnIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou nula pre stĺpec obsahujúci zmenenú bunku
SUBNM.
dimension
Typ: Reazec
Názov dimenzie.
element
Typ: Reazec
Názov prvku.
elementIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou 1 pre prvok dimenzie.
Objekt elementInfo objektu CubeViewer:
dimension
Typ: Reazec
Názov dimenzie.
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element
Typ: Reazec
Názov prvku.
elementIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou 1 pre prvok dimenzie.

Príklad funkcie spätného volania pre objekt Websheet
Nasledujúci príklad uvádza funkciu spätného volania definovanú v rámci funkcie
načítavajúcej objekt Websheet.
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",,
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Príklad funkcie spätného volania pre objekt CubeViewer
Nasledujúci príklad uvádza funkciu spätného volania definovanú v rámci funkcie
načítavajúcej objekt CubeViewer.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer"
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};
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Vzorový kód knižnice JavaScript pre vlastnosti a metódy
Po načítaní objektov Websheet a CubeViewer pomocou knižnice JavaScript aplikácie Cognos
TM1 Web môžete na ne uplatni dostupné vlastnosti a metódy prostredníctvom
objektovo-orientovaného prístupu.
Nasledujúce vzorové kódy ilustrujú, ako môžete uplatni rozličné vlastnosti a metódy.
Objekt Websheet
v Prebudovanie aktívnych formulárov v objekte Websheet
v Prepočítanie objektu Websheet
Objekt CubeViewer
v Povolenie/zakázanie režimu automatického prepočítavania
v
v
v
v

Povolenie/zakázanie záhlavia okna dimenzie
Obnovenie pôvodného zobrazenia pre objekt CubeViewer
Uloženie zobrazenia
Nastavenie režimu zobrazenia a typu grafu

Objekty Websheet a CubeViewer
v Zatvorenie objektu Websheet alebo CubeViewer
v Odhlásenie

Príklad
<script type="text/javascript">
// Rebuild the active form in a Websheet
// ---------------------function rebuildActiveForms() {
loadedWebsheet.rebuildActiveForms().then(
function() {
console.debug("Active form rebuild completed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Recalculate a Websheet
// ---------------------function recalculate() {
loadedWebsheet.recalculate().then(
function() {
console.debug("Recalculate completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Set the AutoRecalcMode for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleAutoRecalcMode(enabled) {
loadedCubeview.set("automaticRecalculation", enabled).then(
function() {
var message = enabled ?
"Enabling auto recalc completed successfully." :
"Disabling auto recalc completed successfully.";
console.debug(message);
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},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Turn on/off the dimension title bar for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleDimensionBar(visible) {
loadedCubeview.set("dimensionBarVisible", visible);
};
// Reset a CubeViewer object to it’s original view
// ---------------------function resetView() {
loadedCubeview.reset().then(
function() {
console.debug("View reset completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Save a view for a CubeViewer object
// ---------------------function saveView() {
loadedCubeview.save().then(
function() {
console.debug("Saving view completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Close a Websheet or CubeViewer object
// ---------------------function close() {
loadedWebsheet.destroy();
};
// Set the display mode for a CubeViewer object
// Valid values include Grid, Chart, GridAndChart
// ---------------------function setDisplayMode() {
require(["tm1web/cubeview/DisplayMode"], function(DisplayMode) {
loadedCubeview.set("displayMode", DisplayMode.Grid).then(
function() {
console.debug("Display mode change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
// Set the chart type for a CubeViewer object
// ---------------------function setChartType() {
require(["tm1web/cubeview/ChartType"], function(ChartType) {
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loadedCubeview.set("chartType", ChartType.Pie).then(
function() {
console.debug("Chart type change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
// Logout from the session associated with the specified TM1 Web object
// ---------------------function logout() {
loadedCubeview.logout().then(
function() {
console.debug("Session destroyed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
</script>

Trieda Workbook knižnice JavaScript aplikácie Cognos TM1
Web
Trieda Workbook predstavuje objekt Websheet aplikácie Cognos TM1 Web.
Objekty Workbook rozširujú objekt widgetu Dojo (dijit._WidgetBase) a môžu sa priradi
ako dcérske objekty kontajnera kariet Dojo (dijit.layout.TabContainer) alebo iných
kontajnerov. Bližšie informácie nájdete v dokumentácii k Dojo (http://dojotoolkit.org/
documentation/).
Okrem dostupných vlastností a metód objektu widgetu Dojo môžu objekty Workbook ma aj
vlastnosti a metódy súvisiace s TM1, ku ktorým môžete pristupova prostredníctvom
programov.
Objekty Workbook sa načítavajú asynchrónne a musia sa načíta pred tým, ako bude môc
váš kód komunikova s týmito objektmi.

Formát
Objekt Websheet môžete načíta určením vyžadovaných vlastností a volitených funkcií
definujúcich objekt v nasledujúcom formáte.
new Workbook({properties ..., functions ...});
Vlastnosti
Vlastnosti zahrňujú nasledujúce hodnoty definujúce objekt Websheet.
v adminHost
v
v
v
v
v
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tm1Server
username
password
camPassport
sessionToken

v objectId
v path
Poznámka: Prihlasovacie údaje môžete poskytnú bu ako token relácie a ID
objektu alebo zahrnutím osobitných hodnôt pre TM1 Administračný hostite, TM1
Server, meno užívatea, heslo alebo objekt camPassport.
Funkcie
Funkcie môžu zahŕňa nasledujúci volitený kód:
v Funkcia onLoad vás bude informova o načítaní objektu, ke bude objekt
pripravený na komunikáciu.
v Deklaráciu onTitleDimensionElementChange použite, aby ste mohli spracova
udalos, ke užívate zmení nadpis dimenzie v súvisiacom objekte.
v Deklaráciu OnActionButtonExecution použite, aby ste mohli spracova udalos,
ke sa spustí tlačidlo akcie.

Príklad
Nasledujúci príklad je príkladom funkcie JavaScript, ktorá načíta objekt webového hárka.
Prihlasovacie údaje môžu by poskytnuté pomocou tokenu relácie.
Poznámka: Trieda Workbook akceptuje objectId ako parameter počas konštrukcie. objectId
by mal by zahrnutý s sessionToken na identifikáciu webovej relácie TM1.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
objectId: "objectIdOfNewWorkbook"
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Vlastnosti triedy Workbook
Trieda Workbook obsahuje nasledujúce vlastnosti.
Pri inštanciácii objektu CubeViewer alebo Workbook zdieajú tieto dva objekty nasledujúce
vlastnosti.
sessionToken
Typ: Reazec
Určuje reláciu aplikácie TM1 Web, ktorá sa má použi s objektom. Túto vlastnos
nepoužívajte s vlastnosami adminHost, tm1Server, username, password a
camPassport. Ak neuvediete túto vlastnos a neposkytnete žiadne alšie
prihlasovacie údaje, pri spustení sa zobrazí dialógové okno s výzvou na prihlásenie.
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objectId
Typ: Reazec
Identifikátor zošita. Jedinečný identifikátor, prostredníctvom ktorého sa môžete
odkazova na konkrétny zošit.
objectId by mal by zahrnutý s sessionToken na identifikáciu webovej relácie
TM1.
Napríklad:
new Workbook({
sessionToken: "previousSessionToken",
objectId: "objectIdOfNewWorkbook"
});

adminHost
Typ: Reazec
Predvolená hodnota: localhost
Administračný hostite, ktorý sa má použi pri načítaní objektu. Túto vlastnos
nepoužívajte s vlastnosou sessionToken.
tm1Server
Typ: Reazec
Server TM1, ktorý sa má použi pri načítaní objektu. Túto vlastnos nepoužívajte s
vlastnosou sessionToken. Ak neuvediete túto vlastnos a neuvediete ani vlastnos
sessionToken, pri spustení sa zobrazí dialógové okno s výzvou na prihlásenie.
username
Typ: Reazec
Meno užívatea, ktoré sa má použi pri načítaní objektu. Túto vlastnos nepoužívajte
s vlastnosami sessionToken a camPassport. Ak neuvediete túto vlastnos a
neuvediete ani vlastnos sessionToken alebo camPassport, pri spustení sa zobrazí
dialógové okno s výzvou na prihlásenie.
password
Typ: Reazec
Heslo, ktoré sa má použi pri načítaní objektu. Ak neuvediete túto vlastnos a
neuvediete ani vlastnos sessionToken, pri spustení sa zobrazí dialógové okno s
výzvou na prihlásenie.
camPassport
Typ: Reazec
Autentifikačný prístupový kód Cognos BI (prístupový kód CAM), ktorý sa má
použi pri načítaní objektu. Túto vlastnos nepoužívajte s vlastnosou username
alebo sessionToken.
domNode
Typ: HTMLElement
Podkladový prvok HTML predstavujúci widget. Táto vlastnos je automaticky
definovaná počas zostavovania objektov a nemali by ste ju uvádza pri vytváraní
inštancie.
Bližšie informácie nájdete v dokumentácii Dojo k triede dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html).
Nasledujúce vlastnosti sa použijú iba vtedy, ke vytvárate inštanciu objektu zošita.
path
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Typ: Reazec

Cesta v strome priečinkov aplikácie servera TM1 k zošitu, ktorý sa má načíta.
Napríklad: "Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input"
replaceOnNavigate
Typ: booleovský (predvolená hodnota: true)
Ak má hodnotu true počas prechodu do nového zošita prostredníctvom tlačidla
akcie, tento widget bude nahradený novým zošitom, pričom existujúci zošit sa
zatvorí.
Ak má hodnotu false, vytvorenie nového zošita alebo nahradenie existujúceho zošita
na základe informácií postúpených do metódy onActionButtonExecution je
zodpovednosou spotrebitea.

Získavanie hodnôt vlastností
Všetky vlastnosti, pre ktoré sa získava hodnota, sa volajú v nasledujúcom formáte:
get("property_Name").
Napríklad: get("sandboxes");
sandboxes
Získa všetky dostupné izolované priestory.
Vráti dojo.promise.Promise ako zástupný objekt, ktorý sa preloží pri získaní
izolovaných priestorov. Pri preklade zástupného symbolu sa postúpi pole objektov
predstavujúcich dostupné izolované priestory do všetkých spätných volaní
zaregistrovaných pre zástupný objekt.
Jednotlivé objekty používajú nasledujúci formát:
name (reazec) - Názov izolovaného priestoru.
active (booleovský) - True, ak je tento izolovaný priestor aktívnym izolovaným
priestorom pre objekt, inak false.
baseSandbox
(booleovský) - True, ak je tento izolovaný priestor základný izolovaný
priestor, inak false.
defaultSandbox
(booleovský) - True, ak je tento izolovaný priestor predvoleným
izolovaným priestorom, inak false.

Nastavi vlastnosti
Všetky vlastnosti, ktoré nastavujú hodnotu, sa volajú v nasledujúcom formáte:
set("property_Name", value)
Napríklad: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Nastavuje určený izolovaný priestor ako aktívny.
Parameter: (String) izolovaný priestor. Názov izolovaného priestoru, ktorý sa má
nastavi ako aktívny.
Vráti: dojo.promise.Promise ako zástupný objekt, ktorý sa preloží po aktivovaní
izolovaného priestoru.
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subset Nastavuje objekt podmnožiny.
Parameter: (objekt) podmnožina Objekt predstavujúci objekt podmnožiny dimenzie,
ktorý sa má nastavi. Tento objekt má nasledujúci formát:
sheetIndex
Typ: Celé číslo
Index hárka (od nuly) obsahujúceho bunku SUBNM, ktorej podmnožinu
dimenzie chcete zmeni.
rowIndex
Typ: Celé číslo
Index riadka (od nuly) obsahujúceho bunku SUBNM, ktorej podmnožinu
dimenzie chcete zmeni.
columnIndex
Typ: Celé číslo
Index stĺpca (od nuly) obsahujúceho bunku SUBNM, ktorej podmnožinu
dimenzie chcete zmeni.
dimension
Typ: Reazec
Názov dimenzie. Nesmie sa používa spolu s sheetIndex, rowIndex a
columnIndex.
setExpression
Typ: Reazec
Výraz MDX používaný na definovanie podmnožiny. Nesmie sa používa
spolu s vlastnosou subset. Čiže vstup môže obsahova bu vlastnos
setExpression, alebo názov podmnožiny.
subset Typ: Reazec
Názov podmnožiny dimenzie, ktorá sa má nastavi. Nesmie sa používa
spolu s vlastnosou setExpression.
alias

Typ: Reazec
Alias podmnožiny dimenzie, ktorá sa má nastavi.

element
Typ: Reazec
Názov prvku. Nesmie sa používa spolu s vlastnosou elementIndex.
elementIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou 1 pre prvok dimenzie, ktorý sa má
nastavi. Nesmie sa používa spolu s vlastnosou element.
Vráti hodnotu dojo.promise.Promise ako prísub, že sa preloží pri nastavení
objektov podmnožiny. Do všetkých spätných volaní, ktoré sa zaregistrujú pre
prísub, sa postúpi objekt s formátom zhodným s formátom podmnožiny, ktorá bola
postúpená do tejto metódy. Ak podmnožina nebola zmenená, postúpi sa prázdna
hodnota.
subsets
Nastaví viacero objektov podmnožín.
Parameter: (Object[]) subsets Pole objektov podmnožín, ktoré sa majú nastavi.
Jednotlivé objekty používajú nasledujúci formát:
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sheetIndex
Typ: Celé číslo
Index hárka (od nuly) obsahujúceho bunku SUBNM, ktorej podmnožinu
dimenzie chcete zmeni.
rowIndex
Typ: Celé číslo
Index riadka (od nuly) obsahujúceho bunku SUBNM, ktorej podmnožinu
dimenzie chcete zmeni.
columnIndex
Typ: Celé číslo
Index stĺpca (od nuly) obsahujúceho bunku SUBNM, ktorej podmnožinu
dimenzie chcete zmeni.
dimension
Typ: Reazec
Názov dimenzie. Nesmie sa používa spolu s sheetIndex, rowIndex a
columnIndex.
setExpression
Typ: Reazec
Výraz MDX používaný na definovanie podmnožiny. Nesmie sa používa
spolu s vlastnosou subset. Čiže zo vstupu sa poskytne vlastnos
setExpression alebo subset.
subset Typ: Reazec
Názov podmnožiny dimenzie, ktorá sa má nastavi. Nesmie sa používa
spolu s vlastnosou setExpression.
alias

Typ: Reazec
Alias podmnožiny dimenzie, ktorá sa má nastavi.

element
Typ: Reazec
Názov prvku. Nesmie sa používa spolu s vlastnosou elementIndex.
elementIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou 1 pre prvok dimenzie, ktorý sa má
nastavi. Nesmie sa používa spolu s vlastnosou element.
Vráti hodnotu dojo.promise.Promise ako prísub, že sa preloží pri nastavení
objektov podmnožiny. Do všetkých spätných volaní, ktoré sa zaregistrujú pre
prísub, sa postúpi množina objektov s formátom zhodným s formátom objektov
podmnožín, ktoré boli postúpené do tejto metódy pre úspešne nastavené
podmnožiny.
titleDimensionElement
Nastavuje prvok dimenzie nadpisu.
Parameter: (Object) prvok Objekt predstavujúci prvky dimenzie nadpisu, ktoré sa
majú nastavi. Tento objekt má nasledujúci formát:
sheetIndex
Typ: Celé číslo
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Index s východiskovou hodnotou nula pre hárok obsahujúci bunku
SUBNM, v ktorej chcete zmeni prvok dimenzie.
rowIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou nula pre riadok obsahujúci bunku
SUBNM, v ktorej chcete zmeni prvok dimenzie.
columnIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou nula pre stĺpec obsahujúci bunku
SUBNM, v ktorej chcete zmeni prvok dimenzie.
element
Typ: Reazec
Názov prvku. Nepoužívajte spolu s vlastnosou elementIndex.
elementIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou 1 pre prvok dimenzie, ktorý sa má
nastavi. Nepoužívajte spolu s vlastnosou element.
Vráti dojo.promise.Promise ako zástupný objekt, ktorý sa preloží po nastavení
prvku dimenzie nadpisu. Do všetkých spätných volaní, ktoré sú zaregistrované pre
zástupný objekt, sa odovzdá objekt vyhovujúci formátu prvku, ktorý sa odovzdal do
tejto metódy. Ak sa prvok nezmenil, odovzdá sa prázdna hodnota.
titleDimensionElements
Nastavuje viacero prvkov dimenzie nadpisu.
Parameter: (Object[]) prvky Pole prvkov dimenzie nadpisu, ktoré sa majú nastavi.
Jednotlivé objekty používajú nasledujúci formát:
sheetIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou nula pre hárok obsahujúci bunku SUBNM
pre prvok dimenzie, ktorý chcete zmeni. Volitené, ke sa používa s
vlastnosoudimension, ale povinné s vlastnosami rowIndex a
columnIndex.
rowIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou nula pre riadok obsahujúci bunku
SUBNM pre prvok dimenzie, ktorý chcete zmeni. Tento parameter
nepoužívajte s parametrom dimension.
columnIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou nula pre stĺpec obsahujúci bunku SUBNM
pre prvok dimenzie, ktorý chcete zmeni. Tento parameter nepoužívajte s
parametrom dimension.
dimenzia
Typ: Reazec
Názov dimenzie. Tento parameter nepoužívajte s parametrami rowIndex a
columnIndex.
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element
Typ: Reazec
Názov prvku. Nepoužívajte spolu s vlastnosou elementIndex.
elementIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou 1 pre prvok dimenzie, ktorý sa má
nastavi. Nepoužívajte spolu s vlastnosou element.
Vráti dojo.promise.Promise ako zástupný objekt, ktorý sa preloží po nastavení
prvkov dimenzie nadpisu. Do všetkých spätných volaní, ktoré sú zaregistrované pre
zástupný objekt, sa odovzdá pole objektov vyhovujúcich formátu objektov prvkov,
ktoré sa odovzdali do tejto metódy pre prvky, ktoré sa úspešne nastavili.

Metódy triedy Workbook
Trieda Workbook obsahuje nasledujúce metódy.
startup
Začne proces spúšania pre tento objekt. Túto funkciu zavolajte po pridaní objektu
do dokumentu. Metóda onLoad sa spustí po dokončení procesu spustenia.
Vzahuje sa na objekty CubeViewer aj Workbook.
Syntax: startup()
Príklad:
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();

Informácie o triede dijit._WidgetBase#startup nájdete v dokumentácii k softvéru
Dojo.
commitActiveSandbox
Potvrdí zmenené údaje v aktívnom izolovanom priestore do východiskového
izolovaného priestoru.
Vráti dojo.promise.Promise. Zástupný objekt, ktorý sa preloží po dokončení
pokusu o potvrdenie izolovaného priestoru. Do všetkých spätných volaní, ktoré sú
zaregistrované pre zástupný objekt, sa odovzdá booleovská hodnota true, ak bolo
potvrdenie izolovaného priestoru úspešné, alebo hodnota false, ak potvrdenie nebolo
úspešné.
copy

Skopíruje vybraté bunky do schránky, ak existuje výber.

destroy
Zničí tento objekt a pripraví ho na zhromažovanie nepoužívaných objektov.
Pozrite si tému o dijit._WidgetBase#destroy v dokumentácii Dojo.
logout Zničí reláciu aplikácie TM1 Web, ktorá je priradená k tokenu sessionToken tohto
objektu.
Vráti dojo.promise.Promise ako zástupný objekt, ktorý sa preloží po vykonaní
odhlásenia.
onActionButtonExecution
Zavolaná, ke sa spustí tlačidlo akcie.
Syntax: onActionButtonExecution: function(executionResults){}
Parametre: Objekt executionResults používajúci nasledujúci formát:
calculation
Typ: Reazec
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Aký typ výpočtu sa vyskytol na aktuálnom zošite pred spustením tlačidla
akcie.
Hodnota bude niektorá z "None", "Recalculate", "Rebuild".
navigation
Typ: Objekt
Táto vlastnos existuje, len ak sa vyskytla navigácia v zošite alebo hárku
ako súčas spustenia tlačidla akcie.
calculation
Typ: Reazec
Aký typ výpočtu sa vyskytol na cieovom zošite po výskyte
navigácie tlačidla akcie.
Hodnota bude niektorá z "None", "Recalculate", "Rebuild".
objectId
Typ: Reazec
ID objektu v zošite, do ktorého bolo navigované. Ak sa vyskytla
akcia na hárku v rovnakom zošite, ID objektu bude zhodné s
aktuálnym zošitom.
path

Typ: Reazec
Cesta k zošitu, do ktorého bolo navigované.

name

Typ: Reazec
Názov cieového zošita.

sheetIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou nula pre hárok, do ktorého bolo
navigované.
replace
Typ: Boolean
Či bolo tlačidlo akcie nakonfigurované na nahradenie existujúceho
zošita.
tiProcess
Typ: Objekt
Táto vlastnos existuje, len ak bol proces TI vykonaný ako súčas spustenia
tlačidla akcie.
calculation
Typ: Reazec
Aký typ výpočtu sa vyskytol na aktuálnom zošite po vykonaní
procesu TI.
Hodnota bude niektorá z "None, "Recalculate", "Rebuild".
name

Typ: Reazec
Názov procesu TI, ktorý bol vykonaný.

executionSucceeded
Typ: Boolean
Či bolo vykonanie procesu TI úspešné alebo nie.
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onLoad
Spustí sa, ke sa dokončí načítavanie objektu.
onTitleDimensionElementChange
Spustí sa po zmene prvku nadpisu. Môže sa nahradi pri zostavovaní objektu alebo
pripoji prostredníctvom modulu dojo/aspect.
Syntax: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Parametre: Objekt elementInfo používajúci nasledujúci formát:
sheetIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou nula pre hárok obsahujúci zmenenú bunku
SUBNM.
rowIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou nula pre riadok obsahujúci zmenenú
bunku SUBNM.
columnIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou nula pre stĺpec obsahujúci zmenenú bunku
SUBNM.
dimension
Typ: Reazec
Názov dimenzie.
element
Typ: Reazec
Názov prvku.
elementIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou 1 pre prvok dimenzie.
paste

Prilepí obsah schránky do aktuálne vybratej oblasti, ak existuje výber.

rebuildActiveForms
Prebuduje aktívne formuláre v zošite.
Vráti dojo.promise.Promise ako zástupný symbol, ktorý sa preloží po prebudovaní
aktívnych formulárov.
redo

Vykoná akciu zopakovania posledného kroku.
Vráti hodnotu dojo.promise.Promise ako prísub, že sa preloží pri dokončení akcie
Znova vykona.

replace
Akceptuje objectId a nahradí existujúci zošit zošitom, ktorý je reprezentovaný z
daného objectId (pokia nie je rovnaký ako existujúci webový hárok, v ktorom sa
nevykoná žiadna akcia).
Nahradenie predpokladá, že zošit, ktorý nahrádza ten existujúci, používa rovnakú
webovú reláciu TM1 ako predchádzajúci zošit.
undo

Vykoná akciu zrušenia posledného kroku.
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Vráti dojo.promise.Promise ako zástupný objekt, ktorý sa preloží po vykonaní
akcie zrušenia posledného kroku.

Trieda CubeViewer knižnice JavaScript aplikácie Cognos TM1
Web
Trieda CubeViewer predstavuje objekt CubeViewer aplikácie Cognos TM1 Web.
Objekty CubeViewer rozširujú objekt widgetu Dojo (dijit._WidgetBase) a môžu sa priradi
ako dcérske objekty kontajnera kariet Dojo (dijit.layout.TabContainer) alebo iných
kontajnerov. Bližšie informácie nájdete v dokumentácii k Dojo (http://dojotoolkit.org/
documentation/).
Okrem dostupných vlastností a metód objektu widgetu Dojo môžu objekty CubeViewer ma
aj vlastnosti a metódy súvisiace s TM1, ku ktorým môžete pristupova prostredníctvom
programov.
Objekty CubeViewer sa načítavajú asynchrónne a musia sa načíta pred tým, ako bude môc
váš kód komunikova s týmito objektmi.

Formát
Objekt CubeViewer môžete načíta určením vyžadovaných vlastností a volitených funkcií
definujúcich objekt v nasledujúcom formáte.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Vlastnosti
Vlastnosti zahrňujú nasledujúce hodnoty definujúce objekt CubeViewer.
v adminHost
v
v
v
v
v
v
v
v
v

tm1Server
username
password
camPassport
sessionToken
objectId
view
cube
isPublic

Poznámka: Prihlasovacie údaje môžete poskytnú bu ako token relácie a ID
objektu alebo zahrnutím osobitných hodnôt pre TM1 Administračný hostite, TM1
Server, meno užívatea, heslo alebo objekt camPassport.
Funkcie
Funkcie môžu zahŕňa nasledujúci volitený kód:
v Funkcia onLoad vás bude informova o načítaní objektu, ke bude objekt
pripravený na komunikáciu.
v Deklarácia onTitleDimensionElementChange umožňuje spracova udalos,
ke užívate zmení nadpis dimenzie v súvisiacom objekte.
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Príklad
Nasledujúci príklad je príkladom funkcie JavaScript, ktorá načíta objekt CubeViewer.
Prihlasovacie údaje sa poskytujú prostredníctvom bezpečnostného symbolu relácie.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer"
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Vlastnosti triedy CubeViewer
Trieda CubeViewer obsahuje nasledujúce vlastnosti.
Pri inštanciácii objektu CubeViewer alebo Workbook zdieajú tieto dva typy objektov
nasledujúce vlastnosti:
sessionToken
Typ: Reazec
Určuje reláciu aplikácie TM1 Web, ktorá sa má použi s objektom. Túto vlastnos
nepoužívajte s vlastnosami adminHost, tm1Server, username, password a
camPassport. Ak neuvediete túto vlastnos a neposkytnete žiadne alšie
prihlasovacie údaje, pri spustení sa zobrazí dialógové okno s výzvou na prihlásenie.
objectId
Typ: Reazec
Identifikátor objektu CubeViewer. Jedinečné číslo, ktoré môžete použi pre odkaz na
konkrétny objekt CubeViewer.
adminHost
Typ: Reazec
Predvolená hodnota: localhost
Administračný hostite, ktorý sa má použi pri načítaní objektu. Túto vlastnos
nepoužívajte s vlastnosou sessionToken.
tm1Server
Typ: Reazec
Server TM1, ktorý sa má použi pri načítaní objektu. Túto vlastnos nepoužívajte s
vlastnosou sessionToken. Ak neuvediete túto vlastnos a neuvediete ani vlastnos
sessionToken, pri spustení sa zobrazí dialógové okno s výzvou na prihlásenie.
username
Typ: Reazec
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Meno užívatea, ktoré sa má použi pri načítaní objektu. Túto vlastnos nepoužívajte
s vlastnosami sessionToken a camPassport. Ak neuvediete túto vlastnos a
neuvediete ani vlastnos sessionToken alebo camPassport, pri spustení sa zobrazí
dialógové okno s výzvou na prihlásenie.
password
Typ: Reazec
Heslo, ktoré sa má použi pri načítaní objektu. Ak neuvediete túto vlastnos a
neuvediete ani vlastnos sessionToken, pri spustení sa zobrazí dialógové okno s
výzvou na prihlásenie.
camPassport
Typ: Reazec
Autentifikačný prístupový kód Cognos BI (prístupový kód CAM), ktorý sa má
použi pri načítaní objektu. Túto vlastnos nepoužívajte s vlastnosou username
alebo sessionToken.
domNode
Typ: HTMLElement
Podkladový prvok HTML predstavujúci widget. Táto vlastnos je automaticky
definovaná počas zostavovania objektov a nemali by ste ju uvádza pri vytváraní
inštancie.
Bližšie informácie nájdete v dokumentácii Dojo k triede dijit._WidgetBase
(https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/_WidgetBase.html).
Nasledujúce vlastnosti sa použijú iba vtedy, ke vytvárate inštanciu objektu CubeViewer.
view

Typ: Reazec
Názov zobrazenia kocky, ktoré sa má načíta.

cube

Typ: Reazec
Názov kocky obsahujúcej zobrazenie, ktoré sa má načíta.

isPublic
Typ: Boolean
Predvolená hodnota: true
Typ prístupu k zobrazeniu kocky, ktoré sa má načíta.
Hodnota true znamená, že sa má načíta verejné zobrazenie kocky.
Hodnota false znamená, že sa má načíta súkromné zobrazenie kocky.

Získavanie hodnôt vlastností
Všetky vlastnosti, pre ktoré sa získava hodnota, sa volajú v nasledujúcom formáte:
get("property_Name").
Napríklad: get("sandboxes");
sandboxes
Získa všetky dostupné izolované priestory.
Vráti dojo.promise.Promise ako zástupný objekt, ktorý sa preloží pri získaní
izolovaných priestorov. Pri preklade zástupného symbolu sa postúpi pole objektov
predstavujúcich dostupné izolované priestory do všetkých spätných volaní
zaregistrovaných pre zástupný objekt.
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Jednotlivé objekty používajú nasledujúci formát:
v name: (Reazec) - Názov izolovaného priestoru.
v active: (Boolean) - True, ak je izolovaný priestor aktívnym izolovaným
priestorom pre objekt, inak false.
v baseSandbox: (Boolean) - True, ak je tento izolovaný priestor východiskovým
izolovaným priestorom, inak false.
v defaultSandbox: (Boolean) - True, ak je tento izolovaný priestor predvoleným
izolovaným priestorom, inak false.

Nastavenie hodnôt vlastností
Všetky vlastnosti, ktoré nastavujú hodnotu, sa volajú v nasledujúcom formáte:
set("property_Name", value)
Napríklad: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Nastavuje určený izolovaný priestor ako aktívny.
Parameter: (String) izolovaný priestor. Názov izolovaného priestoru, ktorý sa má
nastavi ako aktívny.
Vráti: dojo.promise.Promise ako zástupný objekt, ktorý sa preloží po aktivovaní
izolovaného priestoru.
automaticRecalculation
Povouje alebo zakazuje automatické prepočítavanie.
Parametre: Boolean.
v True povouje automatické prepočítavanie.
v False zakazuje automatické prepočítavanie.
Vráti: dojo.promise.Promise. Zástupný objekt, ktorý sa preloží pri povolení alebo
zakázaní automatického prepočítania.
chartType
Nastavuje typ grafu pre objekt CubeViewer.
Parametre: tm1web.cubeview.ChartType. Typ grafu, ktorý sa má nastavi.
Vráti: dojo.promise.Promise. Zástupný objekt, ktorý sa preloží pri nastavení typu
grafu.
dimensionBarVisible
Nastavuje viditenos lišty dimenzií.
Parametre: Boolean.
v True povouje zobrazenie lišty dimenzií.
v False zakazuje zobrazenie lišty dimenzií.
displayMode
Nastavuje režim zobrazenia objektu CubeViewer.
Parametre: tm1web.cubeview.DisplayMode. Režim zobrazenia, ktorý sa má
nastavi.
Vráti: dojo.promise.Promise. Zástupný objekt, ktorý sa preloží pri nastavení
režimu zobrazenia.
subset Nastavuje objekt podmnožiny.
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Parameter: (objekt) podmnožina Objekt predstavujúci objekt podmnožiny dimenzie,
ktorý sa má nastavi. Tento objekt má nasledujúci formát:
dimension
Typ: Reazec
Názov dimenzie.
setExpression
Typ: Reazec
Výraz MDX používaný na definovanie podmnožiny. Nesmie sa používa
spolu s vlastnosou subset. Čiže vstup môže obsahova bu vlastnos
setExpression, alebo názov podmnožiny.
subset Typ: Reazec
Názov podmnožiny dimenzie, ktorá sa má nastavi. Nesmie sa používa
spolu s vlastnosou setExpression.
alias

Typ: Reazec
Alias podmnožiny dimenzie, ktorá sa má nastavi.

element
Typ: Reazec
Názov prvku. Nesmie sa používa spolu s vlastnosou elementIndex.
elementIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou 1 pre prvok dimenzie, ktorý sa má
nastavi. Nesmie sa používa spolu s vlastnosou element.
Vráti hodnotu dojo.promise.Promise ako prísub, že sa preloží pri nastavení
objektov podmnožiny. Do všetkých spätných volaní, ktoré sa zaregistrujú pre
prísub, sa postúpi objekt s formátom zhodným s formátom podmnožiny, ktorá bola
postúpená do tejto metódy. Ak podmnožina nebola zmenená, postúpi sa prázdna
hodnota.
subsets
Nastaví viacero objektov podmnožín.
Parameter: (Object[]) subsets Pole objektov podmnožín, ktoré sa majú nastavi.
Jednotlivé objekty používajú nasledujúci formát:
dimension
Typ: Reazec
Názov dimenzie.
setExpression
Typ: Reazec
Výraz MDX používaný na definovanie podmnožiny. Nesmie sa používa
spolu s vlastnosou subset. Čiže zo vstupu sa poskytne vlastnos
setExpression alebo subset.
subset Typ: Reazec
Názov podmnožiny dimenzie, ktorá sa má nastavi. Nesmie sa používa
spolu s vlastnosou setExpression.
alias

Typ: Reazec
Alias podmnožiny dimenzie, ktorá sa má nastavi.
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element
Typ: Reazec
Názov prvku. Nesmie sa používa spolu s vlastnosou elementIndex.
elementIndex
Typ: Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou 1 pre prvok dimenzie, ktorý sa má
nastavi. Nesmie sa používa spolu s vlastnosou element.
Vráti hodnotu dojo.promise.Promise ako prísub, že sa preloží pri nastavení
objektov podmnožiny. Do všetkých spätných volaní, ktoré sa zaregistrujú pre
prísub, sa postúpi množina objektov s formátom zhodným s formátom objektov
podmnožín, ktoré boli postúpené do tejto metódy pre úspešne nastavené
podmnožiny.
titleDimensionElement
Nastavuje prvok dimenzie nadpisu.
Parameter: objekt prvku. Prvok dimenzie nadpisu, ktorý sa má nastavi. Tento objekt
používa nasledujúci formát:
dimension
Reazec
Názov dimenzie.
element
Reazec
Názov prvku. Tento parameter nepoužívajte s parametrom elementIndex.
elementIndex
Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou 1 pre prvok dimenzie, ktorý sa má
nastavi. Tento parameter nepoužívajte s parametrom element.
Vráti: dojo.promise.Promise. Zástupný objekt, ktorý sa preloží pri nastavení prvku
dimenzie. Do všetkých spätných volaní, ktoré sú zaregistrované pre zástupný objekt,
sa odovzdá objekt vyhovujúci formátu prvku, ktorý sa odovzdal do tejto metódy. Ak
sa prvok nezmenil, odovzdá sa prázdna hodnota.
titleDimensionElements
Nastavuje viacero prvkov dimenzie nadpisu.
Parameter: object[] elements. Pole prvkov dimenzie nadpisov, ktoré sa majú
nastavi. Jednotlivé objekty používajú nasledujúci formát:
dimension
Reazec
Názov dimenzie.
element
Reazec
Názov prvku. Tento parameter nepoužívajte s parametrom elementIndex.
elementIndex
Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou 1 pre prvok dimenzie, ktorý sa má
nastavi. Tento parameter nepoužívajte s parametrom element.
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Vráti dojo.promise.Promise. Zástupný objekt, ktorý sa preloží pri nastavení prvkov
dimenzie nadpisu. Do všetkých spätných volaní, ktoré sú zaregistrované pre zástupný
objekt, sa odovzdá pole objektov vyhovujúcich formátu objektov prvkov, ktoré sa
odovzdali do tejto metódy. Toto pole obsahuje informácie o prvkoch, ktoré sa
úspešne nastavili.

Metódy v triede CubeViewer
Trieda CubeViewer obsahuje nasledujúce metódy.
startup
Začne proces spúšania pre tento objekt. Túto funkciu zavolajte po pridaní objektu
do dokumentu. Metóda onLoad sa spustí po dokončení procesu spustenia.
Vzahuje sa na objekty CubeViewer aj Workbook.
Syntax: startup()
Príklad:
document.body.appendChild(loadedCubeViewer.domNode);
loadedCubeViewer.startup();

Informácie o triede dijit._WidgetBase#startup nájdete v dokumentácii k softvéru
Dojo.
commitActiveSandbox
Potvrdí zmenené údaje v aktívnom izolovanom priestore do východiskového
izolovaného priestoru.
Vráti dojo.promise.Promise. Zástupný objekt, ktorý sa preloží po dokončení
pokusu o potvrdenie izolovaného priestoru. Do všetkých spätných volaní, ktoré sú
zaregistrované pre zástupný objekt, sa odovzdá booleovská hodnota true, ak bolo
potvrdenie izolovaného priestoru úspešné. V opačnom prípade sa odovzdá hodnota
false.
copy

Skopíruje vybraté bunky do schránky, ak existuje výber.

destroy
Zničí tento objekt a pripraví ho na zhromažovanie nepoužívaných objektov.
Pozrite si tému o dijit._WidgetBase#destroy v dokumentácii Dojo.
logout Zničí reláciu aplikácie TM1 Web súvisiacu s objektom sessionToken objektu.
Vráti dojo.promise.Promise ako zástupný objekt, ktorý sa preloží po vykonaní
odhlásenia.
onLoad
Spustí sa, ke sa dokončí načítavanie objektu.
onTitleDimensionElementChange
Spustí sa po zmene prvku nadpisu. Môže sa nahradi pri zostavovaní objektu alebo
pripoji prostredníctvom modulu dojo/aspect.
Syntax: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Parameter: Objekt elementInfo. Tento objekt používa nasledujúci formát:
dimension
String
Názov zmenenej dimenzie.
element
String
Názov zmeneného prvku.
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elementIndex
Celé číslo
Index s východiskovou hodnotou 1 pre zmenený prvok dimenzie.
paste

Prilepí obsah schránky do aktuálne vybratej oblasti, ak existuje výber.

redo

Vykoná akciu zopakovania posledného kroku.
Vráti dojo.promise.Promise ako zástupný objekt, ktorý sa preloží po vykonaní
akcie opakovania posledného kroku.

reset
Obnoví pôvodný uložený stav pre zobrazenie kocky.
Vráti: dojo.promise.Promise. Zástupný objekt, ktorý sa preloží pri obnovení
zobrazenia kocky.
save
Uloží rozloženie zobrazenia kocky a prepíše existujúce rozloženie.
Vráti: dojo.promise.Promise. Zástupný objekt, ktorý sa preloží pri uložení
zobrazenia kocky.
undo

Vykoná akciu zrušenia posledného kroku.
Vráti dojo.promise.Promise ako zástupný objekt, ktorý sa preloží po vykonaní
akcie zrušenia posledného kroku.
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Príloha A. Podporované funkcie programu Microsoft Excel TM1 Web
Aplikácia IBM Cognos TM1 Web podporuje množstvo funkcií hárkov programu Excel. Tento
dodatok uvádza podporované funkcie programu Excel poda kategórie a v abecednom poradí
a popisuje rozdiely vo výkone medzi funkciami programu Excel a funkciami aplikácie TM1
Web.

Dátumové a časové funkcie
Nasledujúca tabuka uvádza dátumové a časové funkcie.
Funkcia

Popis

DATE

Vráti poradové číslo konkrétneho dátumu.

DATEVALUE

Skonvertuje dátum vo forme textu na poradové číslo.

DAY

Skonvertuje poradové číslo na deň v mesiaci.

DAYS360

Vypočíta počet dní medzi dvoma dátumami na základe 360-dňového roka.

HOUR

Skonvertuje poradové číslo na hodinu.

MINUTE

Skonvertuje poradové číslo na minútu.

MONTH

Skonvertuje poradové číslo na mesiac.

NOW

Vráti poradové číslo aktuálneho dátumu a času.

SECOND

Skonvertuje poradové číslo na sekundu.

TIME

Vráti poradové číslo konkrétneho času.

TIMEVALUE

Skonvertuje čas vo forme textu na poradové číslo.

TODAY

Vráti poradové číslo dnešného dátumu.

WEEKDAY

Skonvertuje poradové číslo na deň v týždni.

YEAR

Skonvertuje poradové číslo na rok.
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Finančné funkcie
Nasledujúca tabuka uvádza finančné funkcie.
Funkcia

Popis

DB

Vráti odpis aktíva pre špecifikované obdobie s použitím metódy fixného
klesajúceho odpisu.

DDB

Vráti odpis aktíva pre špecifikované obdobie s použitím dvojitej metódy
klesajúceho odpisu alebo nejakej inej metódy, ktorú zadáte.

FV

Vráti budúcu hodnotu investície.

IPMT

Vráti úrokovú platbu za investíciu pre dané obdobie.

IRR

Vráti vnútorné percento výnosu pre sériu peňažných príjmov.

ISPMT

Vypočíta úrok zaplatený počas špecifického obdobia investície.

MIRR

Vráti vnútorné percento výnosu, kde sú kladné a záporné peňažné toky
financované rôznymi sadzbami.

NPER

Vráti počet období pre investíciu.

NPV

Vráti čistú súčasnú hodnotu investície na základe série pravidelných
peňažných tokov a diskontnej sadzby.

PMT

Vráti pravidelnú platbu pre anuitu.

PPMT

Vráti platbu na zmocnitea pre investíciu pre dané obdobie.

PV

Vráti súčasnú hodnotu investície.

RATE

Vráti úrokovú mieru na obdobie anuity.

SLN

Vráti lineárne odpisovanie aktíva na jedno obdobie.

SYD

Vráti smerné číslo ročných odpisov aktíva pre špecifikované obdobie.

Informačné funkcie
Nasledujúca tabuka uvádza informačné funkcie podporované v produkte TM1 Web.
Funkcia

Popis

CELL

Vráti informácie o formátovaní, umiestnení alebo obsahu bunky.
Podora pre funkciu Cell je obmedzená na nasledujúce položky info_types:
adresa, riadok, ochrana, obsah, typ.

ISERR
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Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota akákovek chybová hodnota okrem
#N/A.

Funkcia

Popis

ISERROR

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota akákovek chybová hodnota.

ISNA

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota chybová hodnota #N/A.

NA

Vráti chybovú hodnotu #N/A.

Logické funkcie
Nasledujúca tabuka uvádza logické funkcie.
Funkcia

Popis

AND

Vráti hodnotu TRUE, ak jej argumenty sú TRUE.

FALSE

Vráti logickú hodnotu FALSE.

IF

Špecifikuje test, ktorý sa má vykona.

NOT

Obráti logiku svojich argumentov.

OR

Vráti hodnotu TRUE, ak je ubovoný argument TRUE.

TRUE

Vráti logickú hodnotu TRUE.

Vyhadávacie a odkazovacie funkcie
Nasledujúca tabuka uvádza vyhadávacie a odkazovacie funkcie.
Poznámka: Určité funkcie, napríklad LOOKUP a ROWS, môžu ako argumenty prijíma
dvojrozmerné polia. Aplikácia TM1 Web nepodporuje dvojrozmerné polia. V závislosti od
organizácie údajov a požiadaviek môžu tieto funkcie napriek tomu získa správne hodnoty,
napríklad, ke získavané údaje spadajú do úvodných dielov poa. Aby sa zabezpečila
správnos hodnôt pri práci s týmito funkciami v aplikácii TM1 Web, môže by potrebné
reorganizova vstupné údaje do opakovaných funkcií s použitím jednorozmerných polí alebo
môžete použi priame odkazy na bunky.
Funkcia

Popis

ADDRESS

Vráti odkaz ako text do jednej bunky v hárku.

CHOOSE

Vyberie hodnotu zo zoznamu hodnôt.

COLUMN

Vráti číslo stĺpca odkazu.

COLUMNS

Vráti počet stĺpcov v odkaze.

HLOOKUP

Vyhadá v prvom riadku poa a vráti hodnotu označenej bunky.
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Funkcia

Popis

HYPERLINK

Vytvorí zástupcu alebo skok, ktorý otvorí dokument na sieovom serveri,
intranete alebo Internete.

INDEX

Pomocou indexu vyberie hodnotu z odkazu alebo poa.

LOOKUP

Vyhadá hodnoty vo vektore alebo poli.

MATCH

Vyhadá hodnoty v odkaze alebo poli.

OFFSET

Vráti odsadenie odkazu z daného odkazu.

ROW

Vráti číslo riadku odkazu.

ROWS

Vráti počet riadkov v odkaze.

VLOOKUP

Vyhadá v prvom stĺpci poa a posúva sa po riadku, aby vrátil hodnotu
bunky.

Matematické a trigonometrické funkcie
Nasledujúca tabuka uvádza matematické a trigonometrické funkcie.
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Funkcia

Popis

ABS

Vráti absolútnu hodnotu čísla.

ACOS

Vráti arkuskosínus čísla.

ACOSH

Vráti inverznú hyperbolickú funkciu čísla.

ASIN

Vráti arkussínus čísla.

ASINH

Vráti inverzný hyperbolický sínus čísla.

ATAN

Vráti arkustangens čísla.

ATAN2

Vráti arkustangens zo súradníc x a y.

ATANH

Vráti inverzný hyperbolický tangens čísla.

CEILING

Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok
významnosti.

COMBIN

Vráti počet kombinácií pre daný počet objektov.

COS

Vráti kosínus čísla.

COSH

Vráti hyperbolický kosínus čísla.

DEGREES

Skonvertuje radiány ma stupne.

Funkcia

Popis

EVEN

Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie párne celé číslo.

EXP

Vráti mocninu daného čísla.

FACT

Vráti faktoriál čísla.

FLOOR

Zaokrúhli číslo nadol, smerom k nule.

INT

Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo.

LN

Vráti prirodzený logaritmus čísla.

LOG

Vráti logaritmus čísla so špecifikovaným základom.

LOG10

Vráti logaritmus čísla so základom 10.

MOD

Vráti zvyšok delenia.

ODD

Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie nepárne celé číslo.

PI

Vráti hodnotu pí.

POWER

Vráti výsledok mocniny čísla.

PRODUCT

Vynásobí svoje argumenty.

RADIANS

Skonvertuje číslo na radiány.

RAND

Vráti náhodné číslo medzi 0 a 1.

ROMAN

Skonvertuje arabskú číslicu na rímsku ako text.

ROUND

Zaokrúhli číslo na špecifikovaný počet číslic.

ROUNDDOWN

Zaokrúhli číslo nadol, smerom k nule.

ROUNDUP

Zaokrúhli číslo nahor, smerom od nuly.

SIGN

Vráti znamienko čísla.

SIN

Vráti sínus daného uhla.

SINH

Vráti hyperbolický sínus čísla.

SQRT

Vráti kladnú druhú odmocninu.

SUM

Pripočíta svoje argumenty.

SUMIF

Pripočíta bunky špecifikované daným kritériom.
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Funkcia

Popis

TAN

Vráti tangens čísla.

TANH

Vráti hyperbolický tangens čísla.

Textové a údajové funkcie
Nasledujúca tabuka uvádza textové a údajové funkcie.
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Funkcia

Popis

CHAR

Vráti znak určený číslom kódu.

CLEAN

Odstráni všetky netlačitené znaky z textu.

CODE

Vráti číselný kód pre prvý znak v textovom reazci.

CONCATENATE

Spojí niekoko textových položiek do jednej textovej položky.

DOLLAR

Skonvertuje číslo na text s použitím formátu meny $ (dolár).

EXACT

Skontroluje, či sú textové hodnoty identické.

FIND

Nájde jednu textovú hodnotu v inej (rozlišuje vekos písmen).

FIXED

Sformátuje číslo ako text s pevným počtom desatinných miest.

LEFT

Vráti znaky úplne vavo z textovej hodnoty.

LEN

Vráti počet znakov v textovom reazci.

LOWER

Skonvertuje text na malé písmená.

MID

Vráti špecifický počet znakov z textového reazca začínajúc na pozícii,
ktorú zadáte.

PROPER

Zmení prvé písmeno na veké písmeno v každom slove textovej hodnoty.

REPLACE

Nahradí znaky v texte.

REPT

Zopakuje text daný počet krát.

RIGHT

Vráti znaky úplne vpravo z textovej hodnoty.

SEARCH

Nájde jednu textovú hodnotu v inej (nerozlišuje vekos písmen).

SUBSTITUTE

Nahradí nový text za starý text v textovom reazci.

T

Skonvertuje jeho argumenty na text.

Funkcia

Popis

TEXT

Sformátuje číslo a skonvertuje ho na text.

TRIM

Odstráni medzery z textu.

UPPER

Skonvertuje text na veké písmená.

VALUE

Skonvertuje textový argument na číslo.

Štatistické funkcie
Nasledujúca tabuka uvádza štatistické funkcie.
Funkcia

Popis

AVEDEV

Vráti priemer absolútnych odchýlok údajových bodov od ich strednej
hodnoty.

AVERAGE

Vráti priemer svojich argumentov.

AVERAGEA

Vráti priemer svojich argumentov, vrátane číselných, textových a
logických hodnôt.

BINOMDIST

Vráti pravdepodobnos dvojčlenného rozdeovania jednotlivého pojmu.

CONFIDENCE

Vráti interval spoahlivosti pre strednú hodnotu populácie.

CORREL

Vráti koeficient korelácie medzi dvomi množinami údajov.

COUNT

Spočíta, koko čísiel je v zozname argumentov.

COUNTA

Spočíta, koko hodnôt je v zozname argumentov.

COUNTIF

Spočíta počet neprázdnych buniek v rozsahu, ktoré spĺňajú dané kritériá.

COVAR

Vráti kovarianciu, priemer produktov spárovaných odchýlok.

DEVSQ

Vráti sumu štvorcov odchýlok.

EXPONDIST

Vráti exponenciálne rozdelenie.

FISHER

Vráti Fischerovu transformáciu.

FISHERINV

Vráti inverziu Fischerovej transformácie.

FORECAST

Vráti hodnotu pozdĺž lineárneho trendu.

GEOMEAN

Vráti geometrický priemer.

GROWTH

Vráti hodnotu pozdĺž exponenciálneho trendu.
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Funkcia

Popis

HARMEAN

Vráti harmonický priemer.

INTERCEPT

Vráti úsek čiary lineárnej regresie.

KURT

Vráti exces množiny údajov.

LARGE

Vráti k-tu najväčšiu hodnotu v množine údajov.

LINEST

Vráti parametre lineárneho trendu.

LOGEST

Vráti parametre exponenciálneho trendu.

MAX

Vráti maximálnu hodnotu v zozname argumentov.

MATCH

Vráti relatívnu pozíciu položky v poli, ktorá vyhovuje určenej hodnote v
určenom poradí.

MAXA

Vráti maximálnu hodnotu v zozname argumentov, vrátane číselných,
textových a logických hodnôt.

MEDIAN

Vráti medián daných čísiel.

MIN

Vráti minimálnu hodnotu v zozname argumentov.

MINA

Vráti najmenšiu hodnotu v zozname argumentov, vrátane číselných,
textových a logických hodnôt.

NEGBINOMDIST

Vráti negatívne binomické rozdelenie, pravdepodobnos, že dôjde k
Number_f zlyhaniam pre Number_s-tým úspechom s pravdepodobnosou
úspechu Probability_f.

MODE

Vráti najbežnejšiu hodnotu v množine údajov.

NORMDIST

Vráti normálne kumulatívne rozdelenie.

NORMINV

Vráti inverziu normálneho kumulatívneho rozdelenia.

NORMSDIST

Vráti štandardné normálne kumulatívne rozdelenie.

NORMSINV

Vráti inverziu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia.

PEARSON

Vráti koeficient korelácie momentu Pearsonovho produktu.

PERMUT

Vráti počet permutácií pre daný počet objektov.

RSQ

Vráti štvorec koeficienta korelácie momentu Pearsonovho produktu.

SKEW

Vráti nesúmernos rozdelenia.

SLOPE

Vráti sklon čiary lineárnej regresie.

SMALL

Vráti k-tu najmenšiu hodnotu v množine údajov.

Funkcia

Popis

STANDARDIZE

Vráti normalizovanú hodnotu.

STDEV

Odhadne štandardnú odchýlku na základe vzorky.

STDEVA

Odhadne štandardnú odchýlku na základe vzorky, vrátane číselných,
textových a logických hodnôt.

STDEVP

Vypočíta štandardnú odchýlku na základe celej populácie.

STDEVPA

Vypočíta štandardnú odchýlku na základe celej populácie, vrátane
číselných, textových a logických hodnôt.

STEYX

Vráti štandardnú chybu predpovedanej hodnoty y pre každé x v regresii.

TREND

Vráti hodnoty pozdĺž lineárneho trendu.

VAR

Odhadne rozptyl na základe vzorky.

VARA

Odhadne rozptyl na základe vzorky, vrátane číselných, textových a
logických hodnôt.

VARP

Vypočíta rozptyl na základe celej populácie.

VARPA

Vypočíta rozptyl na základe celej populácie, vrátane číselných, textových
a logických hodnôt.

WEIBULL

Vráti Weibullovo rozdelenie.
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Príloha B. Nepodporované funkcie programu Microsoft Excel TM1 Web
Aplikácia IBM Cognos TM1 Web podporuje množstvo funkcií hárkov programu Excel. V
tejto prílohe nájdete zoznam tých funkcií programu Excel, ktoré aplikácia TM1 Web,
nepodporuje, usporiadaných poda abecedy a kategórií.

Funkcie na správu databáz a zoznamov
Táto tabuka uvádza funkcie správy, ktoré nie sú podporované v aplikácii TM1 Web.
Funkcia

Popis

DAVERAGE

Vráti priemer vybratých databázových záznamov.

DCOUNT

Spočíta bunky, ktoré obsahujú čísla v databáze.

DCOUNTA

Spočíta neprázdne bunky v databáze.

DGET

Vyextrahuje z databázy jednoduchý záznam, ktorý vyhovuje
špecifikovaným kritériám.

DMAX

Vráti maximálnu hodnotu z vybratých databázových záznamov.

DMIN

Vráti minimálnu hodnotu z vybratých databázových záznamov.

DPRODUCT

Vynásobí hodnoty v konkrétnom poli záznamov, ktoré vyhovujú
kritériám v databáze.

DSTDEV

Odhadne štandardnú odchýlku na základe vzorky zvolených
databázových záznamov.

DSTDEVP

Vypočíta štandardnú odchýlku na základe celej populácie zvolených
databázových záznamov.

DSUM

Pridá čísla v stĺpci polí záznamov v databáze, ktoré vyhovujú
kritériám.

DVAR

Odhadne odchýlku na základe vzorky zvolených databázových
záznamov.

DVARP

Vypočíta odchýlku na základe celej populácie zvolených
databázových záznamov.

Dátumové a časové funkcie
Táto tabuka uvádza funkcie dátumu a času, ktoré nie sú podporované v aplikácii TM1 Web.
Funkcia

Popis

EDATE

Vráti poradové číslo dátumu, ktorý je vyznačený počet mesiacov pred
alebo po začiatočnom dátume.

EOMONTH

Vráti poradové číslo posledného dňa mesiaca pred alebo po zadanom
počte mesiacov.

NETWORKDAYS

Vráti počet celých pracovných dní medzi dvoma dátumami.

WEEKNUM

Skonvertuje sériové číslo a číslo, ktoré reprezentuje, kde číselne spadá
týždeň v rámci roka.

WORKDAY

Vráti poradové číslo posledného dátumu pred alebo po zadanom počte
pracovných dní.
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Funkcia

Popis

YEARFRAC

Vráti čas roka reprezentujúcu počet celých dní medzu dátumami
start_date a end_date.

Finančné funkcie
Táto tabuka uvádza finančné funkcie, ktoré nie sú podporované v aplikácii TM1 Web.
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Funkcie

Popis

ACCRINT

Vráti akumulovaný úrok pre cenný papier, ktorý platí pravidelný úrok.

ACCRINTM

Vráti akumulovaný úrok pre cenný papier, ktorý platí úrok pri splatnosti.

AMORDEGRC

Vráti odpis pre každé účtovné obdobie s použitím amortizačného
koeficientu.

AMORLINC

Vráti odpis pre každé účtovné obdobie.

COUPDAYBS

Vráti počet dní od začiatku kupónového obdobia po dátum likvidácie.

COUPDAYS

Vráti počet dní v kupónovom období, ktoré obsahuje dátum likvidácie.

COUPDAYSNC

Vráti počet dní od dátumu likvidácie po dátum nasledujúceho kupónu.

COUPNCD

Vráti dátum nasledujúceho kupónu po dátume likvidácie.

COUPNUM

Vráti počet kupónov splatných medzi dátumom likvidácie a dátumom
splatnosti.

COUPPCD

Vráti dátum predchádzajúceho kupónu pred dátumom likvidácie.

CUMIPMT

Vráti kumulatívny úrok zaplatený dní medzi dvoma obdobiami.

CUMPRINC

Vráti kumulatívnu istinu zaplatenú na úver medzi dvoma obdobiami.

DISC

Vráti diskontnú sadzbu pre cenný papier.

DOLLARDE

Skonvertuje dolárovú cenu vyjadrenú ako zlomok na dolárovú cenu
vyjadrenú ako desatinné číslo.

DOLLARFR

Skonvertuje dolárovú cenu vyjadrenú ako desatinné číslo na dolárovú cenu
vyjadrenú ako zlomok.

DURATION

Vráti ročné trvanie cenného papiera s úrokovými platbami.

EFFECT

Vráti účinnú ročnú úrokovú mieru.

FVSCHEDULE

Vráti budúcu hodnotu počiatočnej istiny po aplikovaní série zložených
úrokových sadzieb.

INTRATE

Vráti úrokovú sadzbu pre plne investovaný cenný papier.

MDURATION

Vráti Macauleyovo modifikované trvanie pre cenný papier s
predpokladanou paritnou hodnotou 100 USD.

NOMINAL

Vráti ročnú nominálnu úrokovú mieru.

ODDFPRICE

Vráti cenu na jednu menovitú hodnotu 100 USD cenného papiera s
nepárnym prvým obdobím.

ODDFYIELD

Vráti výnos cenného papiera s nepárnym prvým obdobím.

ODDLPRICE

Vráti cenu na jednu menovitú hodnotu 100 USD cenného papiera s
nepárnym posledným obdobím.

ODDLYIELD

Vráti výnos cenného papiera s nepárnym posledným obdobím.

PRICE

Vráti cenu na jednu menovitú hodnotu 100 USD cenného papiera, ktorý
platí pravidelný úrok.

PRICEDISC

Vráti cenu na jednu menovitú hodnotu 100 USD diskontovaného cenného
papiera.

Funkcie

Popis

PRICEMAT

Vráti cenu na jednu menovitú hodnotu 100 USD cenného papiera, ktorý
platí úrok pri splatnosti.

RECEIVED

Vráti čiastku prijatú pri splatnosti pre plne investovaný cenný papier.

TBILLEQ

Vráti ekvivalentný výnos obligácie pre krátkodobý vládny dlhopis.

TBILLPRICE

Vráti cenu na jednu menovitú hodnotu 100 USD pre krátkodobý vládny
dlhopis.

TBILLYIELD

Vráti výnos pre krátkodobý vládny dlhopis.

VDB

Vráti odpis aktíva pre špecifikované alebo čiastočné obdobie s použitím
metódy degresívneho odpisu.

XIRR

Vráti vnútorné percento výnosu pre časový plán peňažných tokov, ktoré
nie sú nevyhnutne pravidelné.

XNPV

Vráti čistú súčasnú hodnotu pre časový plán peňažných tokov, ktoré nie sú
nevyhnutne pravidelné.

YIELD

Vráti úrok na cennom papieri, ktorý platí pravidelný úrok.

YIELDDISC

Vráti ročný výnos pre diskontný cenný papier, napríklad krátkodobý
vládny dlhopis.

YIELDMAT

Vráti ročný výnos cenného papiera, ktorý platí úrok pri splatnosti.

Informačné funkcie
Táto tabuka uvádza informačné funkcie, ktoré nie sú podporované v aplikácii TM1 Web.
Funkcia

Popis

ERROR.TYPE

Vráti číslo zodpovedajúce typu chyby.

INFO

Vráti informáciu o aktuálnom operačnom prostredí.

ISBLANK

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota prázdna.

ISEVEN

Vráti hodnotu TRUE, ak číslo je párne.

ISLOGICAL

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota logická hodnota.

ISNONTEXT

Vráti hodnotu TRUE, ak hodnota nie je text.

ISNUMBER

Vráti hodnotu TRUE, ak hodnota je číslo.

ISODD

Vráti hodnotu TRUE, ak číslo je nepárne.

ISREF

Vráti hodnotu TRUE, ak hodnota je odkaz.

ISTEXT

Vráti hodnotu TRUE, ak hodnota je text.

N

Vráti hodnotu skonvertovanú na číslo.

TYPE

Vráti číslo označujúce typ údajov hodnoty.
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Vyhadávacie a odkazovacie funkcie
Táto tabuka uvádza funkcie vyhadávania a odkazov, ktoré nie sú podporované v aplikácii
TM1 Web.
Funkcia

Popis

AREAS

Vráti počet oblastí v odkaze.

INDIRECT

Vráti odkaz označený textovou hodnotou-

RTD

Získa údaje v reálnom čase z programu, ktorý podporuje automatizáciu COM.

TRANSPOSE

Vráti transpozíciu poa.

Matematické a trigonometrické funkcie
Táto tabuka uvádza matematické a trigonometrické funkcie, ktoré nie sú podporované v
aplikácii TM1 Web.
Funkcia

Popis

FACTDOUBLE

Vráti dvojitý faktoriál čísla.

GCD

Vráti najväčší spoločný delite.

LCM

Vráti najmenší spoločný násobok.

MDETERM

Vráti determinant matice poa.

MINVERSE

Vráti inverznú maticu poa.

MMULT

Vráti maticový súčin dvoch polí.

MROUND

Vráti číslo zaokrúhlené na požadovaný násobok.

MULTINOMIAL

Vráti mnohočlen množiny čísiel.

QUOTIENT

Vráti celočíselnú čas delenia.

RANDBETWEEN

Vráti náhodné číslo medzi zadanými číslami.

SERIESSUM

Vráti súčet mocninového radu na základe vzorca.

SQRTPI

Vráti druhú odmocninu hodnoty (číslo * pi).

SUBTOTAL

Vráti medzisúčet v zozname alebo databáze.

SUMPRODUCT

Vráti súčet súčinov zodpovedajúcich komponentov poa.

SUMSQ

Vráti sumu štvorcov argumentov.

SUMX2MY2

Vráti súčet rozdielu štvorcov zodpovedajúcich hodnôt v dvoch
poliach.

SUMX2PY2

Vráti súčet súčtov štvorcov zodpovedajúcich hodnôt v dvoch poliach.

SUMXMY2

Vráti súčet štvorcov rozdielov zodpovedajúcich hodnôt v dvoch
poliach.

TRUNC

Oreže číslo na celé číslo.

Štatistické funkcie
Táto tabuka uvádza štatistické funkcie, ktoré nie sú podporované v aplikácii TM1 Web.
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Funkcia

Popis

BETADIST

Vráti beta kumulatívnu distribučnú funkciu.

Funkcia

Popis

BETAINV

Vráti inverziu kumulatívnej distribučnej funkcie pre špecifikovanú beta
distribúciu.

CHIDIST

Vráti jednostrannú pravdepodobnos rozdelenia chí-kvadrát.

CHIINV

Vráti inverziu jednostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát.

CHITEST

Vráti test nezávislosti.

COUNTBLANK

Spočíta počet prázdnych buniek v rozsahu.

CRITBINOM

Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú je kumulatívne binomické rozdelenie
menšie ako alebo rovné hodnote kritéria.

FDIST

Vráti rozdelenie pravdepodobnosti F.

FINV

Vráti inverziu rozdelenia pravdepodobnosti F.

FREQUENCY

Vráti rozloženie početnosti ako vertikálne pole.

FTEST

Vráti výsledok F-testu.

GAMMADIST

Vráti rozdelenie gama.

GAMMAINV

Vráti inverziu kumulatívneho rozdelenia gama.

GAMMALN

Vráti prirodzený logaritmus funkcie gama, G(x).

HYPGEOMDIST

Vráti hypergeometrické rozdelenie.

LOGINV

Vráti inverziu logaritmickonormálneho rozdelenia.

LOGNORMDIST

Vráti kumulatívne logaritmickonormálne rozdelenie.

NEGBINOMDIST

Vráti negatívne binomické rozdelenie.

PERCENTILE

Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu.

PERCENTRANK

Vráti percentuálny stupeň hodnoty v množine údajov.

POISSON

Vráti Poissonovo rozdelenie.

PROB

Vráti pravdepodobnos, že hodnoty v rozsahu sú medzi dvoma limitmi.

QUARTILE

Vráti kvartil množiny údajov.

RANK

Vráti stupeň čísla v zozname čísiel.

TDIST

Vráti Studentovo t-rozdelenie.

TINV

Vráti inverziu Studentovho t-rozdelenia.

TRIMMEAN

Vráti strednú hodnotu vnútra množiny údajov.

TTEST

Vráti pravdepodobnos spojenú so Studentovým t-testom.

ZTEST

Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu.

Textové a údajové funkcie
Táto tabuka uvádza textové a údajové funkcie, ktoré nie sú podporované v aplikácii TM1
Web.
Funkcia

Popis

ASC

Zmení anglické písmená plnej šírky (dvojbajtové) alebo znaky katakana
v znakovom reazci na znaky polovičnej šírky (jednobajtové).

BAHTTEXT

Skonvertuje číslo na text s použitím formátu meny ß (baht).

JIS

Zmení anglické písmená polovičnej šírky (jednobajtové) alebo znaky
katakana v znakovom reazci na znaky plnej (dvojbajtové).

PHONETIC

Extrahuje fonetické znaky (furigana) z textového reazca.

Príloha B. Nepodporované funkcie programu Microsoft Excel - TM1 Web
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Funkcia

Popis

AutoShapes

Aplikácia TM1 Web nepodporuje automatické tvary balíka Microsoft
Office.

Vyhlásenia
Tieto informácie boli vytvorené pre produkty a služby ponúkané v USA.
Tento materiály môže spoločnos IBM ponúka aj v iných jazykoch. Aby ste však mohli
pristupova k týmto materiálom v príslušnom jazyku, môže by potrebné, aby ste vlastnili
kópiu produktu alebo verziu produktu v danom jazyku.
Produkty, služby alebo súčasti popisované v tomto dokumente nemusí spoločnos IBM
ponúka v iných krajinách. Informácie o produktoch a službách, ktoré sú k dispozícii vo vašej
krajine, vám poskytne miestny zástupca spoločnosti IBM. Žiadny odkaz na produkt, program
alebo službu spoločnosti IBM neznamená ani nenaznačuje, že je možné použi len tento
produkt, program alebo službu spoločnosti IBM. Namiesto nich je možné použi ubovoný
funkčne rovnocenný produkt, program alebo službu, ktoré neporušujú žiadne právo
duševného vlastníctva spoločnosti IBM. Je však na zodpovednosti užívatea zhodnoti a
overi si funkčnos ubovoného produktu, programu alebo služby nepochádzajúcich od
spoločnosti IBM. Tento dokument môže opisova produkty, služby alebo súčasti, ktoré nie sú
súčasou Programu alebo licenčného oprávnenia, ktoré ste zakúpili.
Spoločnos IBM môže ma patenty alebo prihlášky patentov čakajúce na spracovanie, ktoré
sa týkajú predmetu tohto dokumentu. Získaním tohto dokumentu nezískavate licenciu na tieto
patenty. Otázky týkajúce sa licencií môžete posiela písomne na adresu:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
V prípade otázok týkajúcich sa licencie na dvojbajtové informácie (DBCS) kontaktujte
oddelenie intelektuálneho vlastníctva spoločnosti IBM vo vašej krajine alebo ich pošlite
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 neuplatňuje v Spojenom kráovstve ani v iných krajinách, v ktorých
takéto ustanovenia nie sú v súlade s miestnymi právnymi predpismi: SPOLOČNOSŤ
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU „TAK,
AKO JE“, BEZ AKÝCHKO VEK VÝSLOVNÝCH ALEBO MLČKY
PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA,
PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK NEPORUŠENIA PRÁV, PREDAJNOSTI ALEBO
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty nepovoujú zrieknutie sa
výslovných, ani mlčky predpokladaných záruk pri konkrétnych transakciách, preto sa na vás
toto vyhlásenie nemusí vzahova.
Tieto informácie môžu obsahova technické nepresnosti alebo tlačové chyby. Informácie
uvedené v tomto dokumente podliehajú pravidelným zmenám. Tieto zmeny budú zapracované
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do nových vydaní publikácie. Spoločnos IBM môže kedykovek a bez prechádzajúceho
upozornenia vykona vylepšenia alebo zmeny v produktoch alebo programoch popísaných v
tejto publikácii.
Akékovek odkazy na iné webové stránky než stránky spoločnosti IBM sa v tejto publikácii
poskytujú len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade sa nemôžu chápa ako prejav súhlasu s
obsahom týchto webových stránok. Materiály na týchto webových stránkach nie sú súčasou
materiálov k tomuto produktu spoločnosti IBM a ich použitie je výhradne na vaše vlastné
riziko.
Spoločnos IBM môže ubovoné vami poskytnuté informácie použi alebo rozširova
spôsobom, ktorý uzná za vhodný, bez toho, aby jej tým vznikli akékovek záväzky voči vám.
Držitelia licencií na tento program, ktorí chcú získa informácie o tomto programe na účely
povolenia: (i) výmeny informácií medzi nezávisle vytvorenými programami a inými
programami (vrátane tohto programu) a (ii) vzájomného využívania vymenených informácií,
by mali kontaktova:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada
Takéto informácie môžu by dostupné (v súlade s príslušnými podmienkami používania, čo v
niektorých prípadoch zahŕňa zaplatenie poplatku).
Spoločnos IBM poskytuje licenčný program popísaný v tomto dokumente a všetky dostupné
súvisiace licenčné materiály na základe podmienok zmluvy IBM Customer Agreement,
zmluvy IBM International Program License Agreement alebo akejkovek rovnocennej
zmluvy uzatvorenej medzi nami.
Všetky uvedené údaje o výkone boli získané v riadenom prostredí. Preto môžu by výsledky
získané v iných operačných prostrediach výrazne odlišné. Niektoré merania mohli by
vykonané systémoch na vývojovej úrovni a neexistuje žiadna záruka, že tieto merania budú
rovnaké aj na všeobecne dostupných systémoch. Okrem toho mohli by niektoré hodnoty
odhadnuté extrapoláciou. Skutočné výsledky môžu by odlišné. Užívatelia tohto dokumentu
by si mali overi príslušné údaje týkajúce sa ich konkrétneho prostredia.
Informácie o produktoch od iných spoločností ako IBM boli získané od dodávateov týchto
produktov, z nimi publikovaných oznámení alebo z iných verejne dostupných zdrojov.
Spoločnos IBM tieto produkty netestovala a nemôže potvrdi presnos vyhlásení týkajúcich
sa ich výkonu, kompatibility ani iných vyhlásení súvisiacich s produktmi nepochádzajúcimi
od spoločnosti IBM. Otázky týkajúce sa schopností produktov, ktoré nepochádzajú od
spoločnosti IBM, by ste mali adresova dodávateom týchto produktov.
Všetky vyhlásenia týkajúce sa budúceho smerovania alebo zámerov spoločnosti IBM môžu
by bez upozornenia zmenené alebo zrušené a predstavujú len ciele a zámery.
Tieto informácie obsahujú príklady údajov a hlásení používaných v každodenných operáciách
spoločnosti. S cieom docieli čo najväčšiu názornos tieto príklady obsahujú mená osôb,
názvy spoločností, pobočiek a produktov. Všetky tieto mená a názvy sú fiktívne a akákovek
ich podobnos s menami, názvami a adresami používanými v skutočnom podniku je úplne
náhodná.
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Ak si prezeráte elektronickú kópiu týchto informácií, fotografie ani farebné ilustrácie sa
nemusia zobrazi.
Táto Ponuka softvéru nepoužíva objekty cookie alebo iné technológie s cieom
zhromažova informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

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.
Snímky obrazovky s produktmi spoločnosti Microsoft boli použité so súhlasom spoločnosti
Microsoft.
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objekty
zobrazenie v nástroji Server Explorer 94
objekty CubeViewer
pomocou knižnice JavaScript 198
pomocou rozhrania URL API 180
objekty webových hárkov
hypertextové prepojenia na odoslané súbory aplikácií
pomocou knižnice JavaScript 197
pomocou rozhrania URL API 177
Oblas (cie pravidla) 48
odkazy
konverzia z verejných na súkromné 94
konverzia zo súkromných na verejné 93
prístupové oprávnenie admin 108
prístupové oprávnenie na čítanie 109
súkromné 93, 94
verejné 93, 94
žiadne prístupové oprávnenie 110
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96

parameter LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled
parametre rozhrania URL API
AccessType 185, 189
AdminHost 187
Akcia 186
AutoRecalc 188
HideDimensionBar 190
HideToolbar 190
ChartType 188
Kocka 189
TM1Server 190
TM1SessionId 191
Type 191
Zobrazi 191
Zošit 192
podadresár }Externals
súbory Excel 85
poda pravidiel
zoskupova 12
podporované funkcie programu Excel
ABS 226
ACOS 226
ACOSH 226
ADDRESS 225
AND 225
ASIN 226
ASINH 226
ATAN2 226
ATANH 226
AVEDEV 229
AVERAGE 229
AVERAGEA 229
BINOMDIST 229
CEILING 226
CELL 224
CLEAN 228
CODE 228
COLUMN 225
COMBIN 226
CONCATENATE 228
CONFIDENCE 229
CORREL 229
COS 226
COSH 226
COUNT 229
COUNTA 229
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podporované funkcie programu Excel (pokračovanie)
COUNTIF 229
COVAR 229
DATE 223
DATEVALUE 223
DAY 223
DAYS360 223
DB 224
DDB 224
DEGREES 226
DEVSQ 229
DOLLAR 228
EVEN 227
EXACT 228
EXP 227
EXPONDIST 229
FACT 227
FALSE 225
FIND 228
FISHER 229
FISHERINV 229
FIXED 228
FLOOR 227
FORECAST 229
Funkcia ATAN 226
FV 224
GEOMEAN 229
GROWTH 229
HARMEAN 230
HLOOKUP 225
HOUR 223
HYPERLINK 226
CHAR 228
CHOOSE 225
IF 225
INDEX 226
INT 227
INTERCEPT 230
IPMT 224
IRR 224
ISERR 224
ISERROR 225
ISNA 225
ISPMT 224
KURT 230
LARGE 230
LEFT 228
LEN 228
LINEST 230
LN 227
LOG 227
LOG10 227
LOGEST 230
LOOKUP 226
LOWER 228
MATCH 226, 230
MAX 230
MAXA 230
MEDIAN 230
MID 228
MIN 230
MINA 230
MINUTE 223
MIRR 224
MOD 227
MODE 230
MONTH 223

podporované funkcie programu Excel (pokračovanie)
MORMINV 230
NA 225
NEGBINOMDIST 230
NIE 225
NORMDIST 230
NORMSDIST 230
NORMSINV 230
NOW 223
NPER 224
NPV 224
ODD 227
OFFSET 226
OR 225
PEARSON 230
PERMUT 230
PI 227
PMT 224
POWER 227
PPMT 224
PRODUCT 227
PROPER 228
PV 224
RADIAN 227
RAND 227
RATE 224
REPLACE 228
REPT 228
RIGHT 228
ROMAN 227
ROUND 227
ROUNDDOWN 227
ROUNDUP 227
ROW 226
ROWS 226
RSQ 230
SEARCH 228
SECOND 223
SIGN 227
SIN 227
SINH 227
SKEW 230
SLN 224
SLOPE 230
SMALL 230
SQRT 227
STANDARDIZE 231
STDEV 231
STDEVA 231
STDEVP 231
STDEVPA 231
STEYX 231
STĹPCE 225
SUBSTITUTE 228
SUM 227
SUMIF 227
SYD 224
T 228
TAN 228
TANH 228
TEXT 229
TIME 223
TIMEVALUE 223
TODAY 223
TREND 231
TRIM 229
TRUE 225
Index
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podporované funkcie programu Excel (pokračovanie)
UPPER 229
VALUE 229
VAR 231
VARA 231
VARP 231
VARPA 231
VLOOKUP 226
WEEKDAY 223
WEIBULL 231
YEAR 223
Pomenované hierarchické úrovne 28
pomery
počítanie pomocou pravidiel 57
pomocná úloha
bezpečnos 119
prístupové oprávnenie na čítanie 109
žiadne prístupové oprávnenie 110
porovnávacie operátory
vzorce v pravidlách 50
potomok
pridávanie do konsolidovaných prvkov 18
pravidlá
ladenie 73
názvy súborov 47
odvodzovanie hodnôt 47
prehad 47
Rules Tracer 73
verzus konsolidácie 12
výberové zoznamy 37
pravidlá pomenúvania
objekty TM1 3
prehad úrovní hierarchie 9
prechod
-cez procesy 68
podrobností 10
preklad 41
premenovanie odkazov na aplikácie 91
prepájanie asymetrických kociek 64
prihlásenie pomocou bezpečnostného symbolu relácie 161
priradenie bezpečnostných práv 107
príkazy pravidiel
cyklické odkazy 57
funkcia DB 59
funkcia DB rules na zdieanie údajov kociek 59
funkcia STET 53
konsolidované a číselné prvky 53
nahradenie konsolidácií dimenzie 55
obchádzanie 53
Oblas 48
obmedzenie na jednoduché hodnoty 61
obmedzenie rozsahu 54
počítanie pomerov 57
pokyny 48
poradie výpočtu 55
prednos pred konsolidáciami dimenzie 55
prepájanie asymetrických kociek 64
syntax 48, 59
špecifikovanie ciea 48
usporiadanie 52
výpočet priemerov 63
vzor 59
Vzorec 48
vzorové aplikácie 57
prístupové oprávnenia
interakcie 110
priradenie k dimenziám 116
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prístupové oprávnenia (pokračovanie)
priradenie k pomocným úlohám 119
priradenie k procesom 118
priradenie k prvkom 113
priradenie ku kockám 111
prístupové oprávnenie na čítanie 109, 110
prístupové oprávnenie na rezervovanie 109
prístupové oprávnenie na uzamknutie 108, 109
prístupové oprávnenie na zápis 110
prístupové privilégiá
admin 107
čítanie 109, 110
konsolidované prvky 113
práva na replikáciu 39
rezervova 109
uzamknú 108, 109
zápis 110
žiadne 110
proces
bezpečnos 118
prístupové oprávnenie na čítanie 109
úprava bezpečnostných údajov 118
žiadne prístupové oprávnenie 110
prvky
bezpečnos 116
číselné 12
faktory váhy 10
konsolidované 12, 113
nastavenie poradia v dimenziách 20, 21
nastavenie poradia v nástroji Server Explorer 21
odomykanie 114
odstránenie konsolidovaných 19
odstránenie z dimenzie 19
poradie v dimenziách 20
pridávanie do dimenzie 16, 18
pridávanie súrodencov 18
priradenie prístupových oprávnení 113
prístupové oprávnenie admin 107
prístupové oprávnenie na čítanie 109
prístupové oprávnenie na rezervovanie 109
prístupové oprávnenie na uzamknutie 108
prístupové oprávnenie na zápis 110
reazec 12
rezervácia 113
typy 12
uvonenie 113
verzus atribúty 15
vyberanie v Editore dimenzií 22
vybra všetky viditené prvky 18
zamknutie 114
zmena pozície v rámci hierarchie 18
zoradenie v Editore dimenzií 22
žiadne prístupové oprávnenie 110
publikovanie aplikácií vo webovom klientovi 95

R
RDCLS 114
replikácie
cieový server 39
vyžadované prístupové práva
výhody 39
vzahy kociek 39
vzahy serverov 39
zdrojová kocka 39
zdrojový server 39
zrkadlová kocka 39

39

reazcové prvky
definované 12
Rezervácia údajov
ako používa 135
kedy používa 135
konfigurovanie 141
monitorovanie 143
monitorovanie pomocou funkcií 145
monitorovanie pomocou pomocného programu TM1 Top
pomocou funkcií rozhrania API 150
pomocou funkcií TurboIntegrator 145
povolenie 141
povolenie pre kocky 141
povolenie pre skupiny užívateov 143
prehad 135
správanie s ostatnými funkciami 138
zobrazenie stavu bunky 143
zobrazenie udalostí v protokole auditu 144
rezervované znaky
názvy objektov 3
Režimy rezervácie údajov 136
riadiaca kocka bezpečnosti 114
riadiace kocky
}PickList 36
rozbor
procesy rozboru 65, 67
rozhranie URL API aplikácie TM1 Web
Pozrite si URL API
rozptýlené dimenzie 31
Rules Tracer
prehad 73

S
SecurityOverlayCreateGlobalDefault 157
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault 158
server
cie 39
zdrojový 39
Server Explorer
nastavenie poradia prvkov 21
zakázanie zobrazenia vybratých objektov
skupiny
dimenzia 114
priradenie bezpečnostných práv 107
Sledovanie pravidiel
jednoduchý príklad 73
komplexný príklad 74
kontrola poskytovateov údajov 75
sledovanie poskytovateov údajov 75
sledovanie výpočtov 73
súhrn 10
súkromné
aplikácie 93
odkazy v aplikáciách 93
súrodenci
pridávanie do dimenzií 18
syntax
vzorce pravidiel 49

T
tlačidlo akcie
pridanie do hárka
Tlačidlo akcie
prehad 121

94

144

Tlačidlo akcie (pokračovanie)
prechod do iného hárka 126
presúvanie a zmena vekosti 134
rozšírené možnosti navigácie a mapovania 130
spustenie procesu a prechod do iného hárka 128
úprava 134
vlastnosti vzhadu 130
TM1
pravidlá pomenúvania objektov 3
TM1 Web API 161
TM1DataReservationAcquire 150
TM1DataReservationGetAll 153
TM1DataReservationRelease 151
TM1DataReservationReleaseAll 152
trieda CubeViewer
metódy 220
vlastnosti 215
trieda Workbook 204, 214
metódy 211
vlastnosti 205

U
URL API 169
aktualizácia starších projektov URL API 184
grafy CubeViewer 182
odhlásenie 175
otváranie objektov CubeViewer 180
otvorenie objektov Websheet 178
parameter Action 176
parameter AdminHost 173
parameter LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled 164
parameter Open 176
parameter TM1Server 173
parametre 171
použitie akcií na objekty 177
prehad 169
prihlásenie a odhlásenie užívateov 173
prihlásenie na základe formulára 174
prihlásenie pomocou bezpečnostného symbolu relácie 161
prvky nadpisu objektu CubeViewer 181
prvky nadpisu webových hárkov 179
referenčné informácie k parametrom 185
režimy zobrazenia objektov CubeViewer 182
syntax 169
typ grafu pre objekt CubeViewer 183
únikové znaky adries URL 171
úvod 169
vlastnosti zobrazenia objektov CubeViewer 180
vlastnosti zobrazenia objektov Websheet 178
základná adresa URL 170
základné koncepty 172
značka iframe v kóde HTML 172
zobrazenie objektov Websheet 177
zobrazovanie objektov CubeViewer 180

Ú
úroveň 0 (hierarchie dimenzie)

9

V
121

verejné
aplikácie 93
odkazy v aplikáciách
viaceré hierarchie 30

93

Index
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viaceré konsolidačné cesty 11
viacrozmernos
diagram 1
prehad 1
príklad 1
Vlastnos DataReservationMode 141
vrstva zabezpečenia 157
výberové zoznamy
definovanie na základe pravidiel 37
dimenzia 35
podmnožina 35
poradie prednosti 39
statické 35
typy 35
vytváranie 34
vytváranie s atribútmi prvkov 36
vytváranie s riadiacimi kockami 36
výpočet priemerov
príkazy pravidiel 63
vzorce DBS
prehad 98
vytváranie 104
vzorce pravidiel
číselné konštanty 49
odkazy na externé kocky 51
odkazy na interné kocky 51
syntax 49
vzorce v pravidlách
aritmetické operátory 50
logické operátory 50
logické podmienky 50
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vzorce v pravidlách (pokračovanie)
odkazy na kocky 51
porovnávacie operátory 50
porovnávanie výrazov 50

W
Webové hárky
nastavenie vlastností

95

Z
zdieanie údajov medzi kockami 59
zdrojové kocky 39
zdrojový server 39
znak & (zavináč) v pravidlách 50
znak | (zvislá čiara) v pravidlách 50
zoradenie prvkov
Editor dimenzií 22
poda abecedy v Editore dimenzií 23
poda hierarchie v Editore dimenzií 23
poda indexu v dimenzii 23
zoskupova
poda pravidiel 12
zrkadlové kocky 39
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žiadne prístupové oprávnenie
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