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Uvod
Za gradnjo modelov, ki uporabljajo dimenzije, kocke, povezave in pravila, uporabite IBM®
Cognos TM1 Performance Modeler. Ustvarite aplikacije iz pogledov kocke, dodelite delovni
tok in nastavite varnost. Zatem lahko razmestite, vzdržujete in opravljate skrbništvo nad
svojimi aplikacijami.

Iskanje informacij
Če želite poiskati dokumentacijo v spletu, vključno z vso prevedeno dokumentacijo, obiščite
center znanja IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami
Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami so namenjeni uporabnikom s fizično omejitvijo,
kot je na primer omejena gibljivost ali slabši vid. Nudijo jim pomoč pri uporabi izdelkov s
področja informacijske tehnologije. IBM Cognos TM1 ima nekaj komponent, ki podpirajo
pripomočke za ljudi s posebnimi potrebami. Podprti so v komponentah IBM Cognos TM1
Performance Modeler, IBM Cognos Insight in Cognos TM1 Operations Console.
Glejte Dodatek A, “Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami”, na strani 189.

Izjave o prihodnjih usmeritvah
Ta dokument opisuje trenutno funkcionalnost izdelka. Vključuje lahko tudi sklice na
postavke, ki trenutno niso na voljo. Iz tega ne gre sklepati, da bodo na voljo v prihodnosti.
Takšne navedbe niso zaveza, obljuba ali pravna dolžnost nudenja kakršnegakoli gradiva, kode
ali funkcionalnosti. Razvoj, izdaja in časovni plan funkcij ali funkcionalnosti ostajajo v celoti
predmet odločitve IBM-a.

Pravna izjava o vzorcih
The Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, katerakoli variacija
imen Sample Outdoors ali Great Outdoors in Planning Sample prikazujejo izmišljene
poslovne operacije z vzorčnimi podatki, ki se uporabljajo za razvoj vzorčnih aplikacij za IBM
in stranke IBM-a. Ti izmišljeni zapisi vključujejo vzorčne podatke za prodajne transakcije,
distribucijo izdelkov, finance in kadrovsko službo. Vsakršna podobnost z dejanskim imenom,
naslovom, kontaktnimi številkami ali vrednostmi transakcij je naključna. Druge vzorčne
datoteke lahko vsebujejo izmišljene podatke, ki so generirani ročno ali računalniško,
dejstvene podatke, pridobljene iz akademskih ali javnih virov, ali podatke, ki so uporabljeni z
dovoljenjem lastnika avtorskih pravic in se uporabljajo kot vzorčni podatki za razvoj vzorčnih
aplikacij. Navedena imena izdelkov so lahko blagovne znamke ustreznih lastnikov.
Nepooblaščeno kopiranje je prepovedano.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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Poglavje 1. Prvi koraki s programom Cognos TM1 Performance
Modeler
V programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler lahko oblikujete modele, ki so
namenjeni ustvarjanju aplikacij. Aplikacije lahko souporabljate s širokim občinstvom za
različne rabe.
Model je oblikovan v odgovor na poslovno potrebo. Podjetje želi na primer načrtovati svoje
stroške po poziciji izdatka za naslednjih 12 mesecev. Podjetje zbere informacije iz več
oddelkov, ki so razpršeni po širokem geografskem območju. Model je sestavljen iz naslednjih
osnovnih gradnikov: dimenzije, kocke in povezave. Poslovna logika je vdelana z izračuni
kocke in dimenzije. Podatki in metapodatki se ustvarijo iz vzdržujejo s pomočjo procesov.
Iz modela ustvarite aplikacijo. Aplikacija je vmesnik za uporabnike, ki delajo z modelom.
Skrbništvo nad aplikacijami, dodeljevanje varnosti in vzpostavljanje delovnega toka izvajate s
pomočjo programa Cognos TM1 Performance Modeler.
Večdimenzionalne kocke so ključnega pomena za model. Poglede ustvarite iz kock, s katerimi
uporabniku predstavite samo informacije, ki jih potrebuje. Za eno samo kocko imate lahko
različne poglede. Področni vodja lahko na primer želi pregledati podatke na konsolidirani
ravni, vodja oddelka pa lahko želi vnesti podrobne podatke za svoj oddelek. Oba uporabljata
isto kocko, vendar vidita različne poglede.
Dimenzije dajejo kockam strukturo. Kocka mora imeti vsaj dve dimenziji, vendar pa je
skupno število dimenzij, ki jih kocka lahko ima, določeno glede na njeno uporabo. Kocka, ki
shranjuje podatke, ima lahko več dimenzij. Kocka, ki si jo ogleduje uporabnik, mora imeti
dovolj dimenzij, da definira podatke, ne pa toliko, da je navigacija po kocki težavna.
Če dve kocki souporabljata podatke, lahko ustvarite bodisi povezavo za dinamično souporabo
podatkov ali povezavo za premikanje podatkov iz ene kocke v drugo, ki jo nato prekinete.
S programom TM1 Performance Modeler lahko hitro dodajate poslovno logiko in oblike
zapisa, kot so povezave in izračuni. Ko ustvarite povezave, izračune kock in izračune
dimenzij, se pravila in dovodniki generirajo samodejno. Pravila in dovodnike lahko pišete
ročno, da prilagodite in razširite model, vendar pa lahko najpogosteje uporabljeno logiko
ustvarite z avtomatiziranimi izračuni. Določena pogosto uporabljena logika je na voljo kot
funkcije znotraj izračunov.
Podatke lahko v aplikacije naložite z Vodenim uvozom. Voden uvoz samodejno ustvari
procese TurboIntegratorja, ki jih je mogoče znova izvajati ročno ali pa z opravilom po urniku.
Aplikacijo ustvarite tako, da v modelu poleg specifične dimenzije (hierarhija odobritev), s
katero se nastavi delovni tok, izberete vrednosti. Aplikacijo dodelite uporabniškim skupinam s
pomočjo hierarhije odobritev in s tem določite, kako kontributorji delajo z aplikacijo. Ne
potrebujejo vse aplikacije hierarhije odobritev, tako na primer tip osrednje aplikacije ne
potrebuje hierarhije odobritev. S kontrolno dimenzijo lahko souporabljate hierarhijo odobritev
v več aplikacijah.
Definirajte privzeto predstavitev aplikacije, vključno s postavitvijo in jeziki, ki naj bodo
uporabljeni. Nastavite varnost glede na skupino, da definirate dejanja, ki jih lahko v aplikaciji
opravijo člani skupine. Uporabite lahko zaščito IBM Cognos Access Manager ali zaščito
Cognos TM1.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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Kot skrbnik lahko obstoječo aplikacijo spremenite. Posodobite lahko na primer modelne
objekte, dodate in odstranite uporabnike in spremenite nastavitve dostopa. Prav tako lahko
upravljate posodabljanje kock izvajalnega okolja, vključno z uvažanjem podatkov in
metapodatkov.

Uporaba programa Performance Modeler v omrežju WAN
Uporabe programa Performance Modeler v javnem omrežju (WAN) ali omrežju s pomembno
latenco ne priporočamo.
Čeprav je lahko Performance Modeler na voljo za odjemalske računalnike iz portala TM1
Applications, je ta dostava primarno namenjena poenostavitvi razmestitve za oblikovalce
modelov, ki delajo v lokalnem omrežju (LAN). Uporabniki, ki so oddaljeni od strežnika TM1,
naj dostopajo do programa TM1 Performance Modeler s pomočjo seje oddaljenega namizja
(ali podobne tehnologije tankega odjemalca) do računalnika, ki je lokalen za strežnik TM1
Server.

Prijava v Cognos TM1 Applications
Preden lahko zaženete IBM Cognos TM1 Performance Modeler iz programa IBM Cognos
TM1 Applications, morate podati več konfiguracijskih parametrov za svojo specifično
implementacijo.
Potem ko so ti parametri nastavljeni, nadaljnji poskusi prijave od vas zahtevajo, da za strežnik
IBM Cognos TM1 , kjer se nahaja Cognos TM1 Applications, zagotovite samo veljavno
uporabniško ime in geslo.

Postopek
1. V spletnem brskalniku vnesite spletni naslov za vašo namestitev Cognos TM1
Applications, tipično http://server_name:9510/pmpsvc.
2. Vnesite vaše uporabniško ime in geslo ter kliknite V redu.
Če želite ustvariti in upravljati Cognos TM1 Applications, mora biti vneseno uporabniško
ime na strežniku Cognos TM1 član skupine ADMIN. Če želite ustvariti in upravljati
aplikacije prek več strežnikov Cognos TM1, morate na vseh strežnikih uporabiti isto ime
in geslo skrbniškega uporabnika.
3. Okno Aplikacije Planning navaja vse strežnike Cognos TM1, registrirane na skrbniškem
strežniku. Izberite strežnik, ki ga želite uporabiti za Cognos TM1 Applications in kliknite
V redu.

Zagon programa Cognos TM1 Performance Modeler iz programa TM1
Applications
IBM Cognos TM1 Performance Modeler lahko zaženete neposredno iz portala IBM Cognos
TM1 Applications. Nato lahko s programom Performance Modeler ustvarite in upravljate
TM1 Applications.

Preden začnete
Če želite ustvariti in upravljati Cognos TM1 Applications, morate biti član skupine ADMIN v
strežniku TM1.

Postopek
1. Prijavite se v Cognos TM1 Applications.
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2. Kliknite ikono Performance Modeler
, da zaženete Cognos TM1 Performance
Modeler.
Če izberete ikono v orodni vrstici, sistem prikaže poziv za izbiro strežnika TM1 Server, ki
ga želite uporabljati.
Opomba:
Če je Performance Modeler odprt na strežniku TM1, ki vsebuje okvarjene poglede kocke,
je izdano opozorilo in za prizadeto kocko ni prikazan noben pogled (veljaven ali
neveljaven).

Zagon programa Cognos TM1 Performance Modeler na meniju Start
sistema Windows ali prek bližnjice na namizju
IBM Cognos TM1 Performance Modeler lahko zaženete na meniju Start sistema Windows ali
prek ikone na namizju. Ko Performance Modeler zaženete s tem postopkom, ste overjeni na
strežniku TM1 Application Server, kar vam omogoča uporabo komponente Zasnova
aplikacije v programu Performance Modeler.

Preden začnete
Performance Modeler morate povezati samo s strežnikom, na katerem se izvaja različica
TM1, ki je enaka različici vaše namestitve programa Performance Modeler. Če je različica
programa Performance Modeler na primer 10.2.2, se mora na strežniku izvajati namestitev
programa TM1 različice 10.2.2. Če tega ne storite, uporabniki z nižjo različico programa
Performance Modeler lahko ne bodo mogli odpreti modela.

Postopek
1. Za začetek postopka prijave uporabite eno od naslednjih metod:
v Na meniju Start kliknite IBM Cognos TM1, IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.
v Dvokliknite bližnjico IBM Cognos TM1 Performance Modeler na namizju.
2. V pogovornem oknu Vzpostavi povezavo s sistemom IBM Cognos TM1 potrdite URL za
svoj sistem IBM Cognos TM1. URL podaja lokacijo strežnika TM1 Application Server za
vaš sistem in uporablja obliko zapisa http://<machine_name>:<port>/pmpsvc/
services.
3. Kliknite Prijavi se kot, vnesite veljavno Uporabniško ime in Geslo, nato pa kliknite
Prijava.

Vzpostavljanje neposredne povezave s strežnikom TM1
Performance Modeler lahko zaženete tako, da vzpostavite neposredno povezavo s strežnikom
TM1. Ko Performance Modeler zaženete s tem postopkom, ni na voljo komponenta Zasnova
aplikacije, ker do strežnika TM1 dostopate neposredno brez vključitve aplikacijskega
strežnika. Če želite dostopati do komponent Zasnova modela ali Zasnova prenosa, lahko
vzpostavite neposredno povezavo s programom Performance Modeler.

Postopek
1. Za začetek postopka prijave uporabite eno od naslednjih metod:
v Na meniju Start kliknite IBM Cognos TM1, IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.
v Dvokliknite bližnjico IBM Cognos TM1 Performance Modeler na namizju.
2. V pogovornem oknu Vzpostavi povezavo s sistemom IBM Cognos TM1 kliknite
Vzpostavi neposredno povezavo.
Poglavje 1. Prvi koraki s programom Cognos TM1 Performance Modeler
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3. Potrdite Skrbniškega gostitelja TM1 in ga po potrebi spremenite.
4. Izberite Strežnik TM1, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
5. Vnesite veljavno Uporabniško ime in Geslo za strežnik TM1. Ko je Cognos TM1
Performance Modeler odprt, omogoča dostop samo do komponent Zasnova modela in
Zasnova prenosa programa Performance Modeler.

Organiziranje vaše vsebine s pomočjo map
Kategorizirajte in organizirajte svojo vsebino z mapami.
Po privzetku so obstoječi objekti na strežniku TM1 na začetku grupirani v mape, ki so po tipu
vsebine organizirane na naslednji način:
v Dimenzije
v Kocke
v
v
v
v
v
v

Povezave
Procesi
Opravki
Kontrolni objekti
Varnost modela
Kazalniki

Posledično se novi objekti dodajajo v koren, razen če jih izrecno ustvarite v mapi. Nato jih v
mapi lahko urejate.
Način organiziranja vaše vsebine lahko spremenite, tako da bo ustrezala vašim potrebam.
Svoje mape boste lahko na primer želeli poimenovati po aplikacijah, ki jih gradite. Vsa
vsebina za vsako aplikacijo je nato lahko shranjena v ustrezni mapi. Lahko pa boste želeli
ustvariti mapo z imenom Dimenzije v skupni rabi, ki vsebuje dimenzije, ki jih uporablja več
aplikacij.
Vaša struktura mape mora dopolnjevati način, kako deluje vaša organizacija. Taka struktura
mape lahko izboljša učinkovitost veliko sočasnih uporabnikov.
Spremenite lahko pogled za prikaz seznama objektov, grupiranih po dimenziji, kockah,
povezavah, procesih, opravkih in diagramih toka podatkov tako, da kliknete gumb Preklopi
v podoknu Zasnova modela.
prikaz mape Zasnova modela

Ustvarjanje map
Z mapami shranite svojo vsebino na način, ki vam ustreza.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela na seznamu Novo
2. Vnesite ime za novo mapo in kliknite V redu.

kliknite Mapa.

Ogledovanje kontrolnih objektov
Kontrolne objekte generira strežnik IBM Cognos TM1, da izvede posebne naloge. Ko jih
spremenite v vidne, se kontrolni objekti pojavijo v podoknu Zasnova modela. Njihova imena
se vedno začnejo z zavitim oklepajem (}). Konfigurirate na primer varnost za celice v kocki z
imenom plan_budget. Kocka zaščite celice, imenovana }CellSecurity_plan_budget, se prikaže
pod možnostjo Kontrolni objekti > Kocke.
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Postopek
1. Kliknite ikono menija Dejanja
, nato pa kliknite Pokaži kontrolne objekte. Poleg
imena možnosti se pojavi potrditveni znak. Prikaže se mapa Kontrolni objekti s
podmapami, ki vsebujejo kontrolne objekte.
2. Če želite ustvariti pogled za kontrolno kocko, jo dvokliknite.
3. Če želite skriti kontrolne objekte, kliknite ikono menija Dejanja
, nato pa kliknite
Prikaži kontrolne objekte. Potrditveni znak poleg imena možnosti in mapa Kontrolni
objekti izgineta.

Ogledovanje podrobnosti objekta
Oglejte si podrobnosti objekta v prikazovalniku objektov in v podoknu Lastnosti.
Organizirajte objekte v podoknu Zasnova modela ali v podoknu Zasnova aplikacije. Pri
oblikovanju modela ali aplikacije si lahko objekte v podoknu podrobneje ogledate tako, da jih
dvokliknete. Ko dvokliknete objekt, se podrobnosti o objektu pojavijo na dveh mestih:
v v prikazovalniku objektov
v v podoknu Lastnosti

Prikazovalnik objektov
Vsak prikazovalnik objektov ima zavihek z imenom objekta in ikono, ki označuje enega od
tipov objektov, prikazanih v naslednji tabeli:
Tabela 1. Ikone tipov objektov
Tip objekta

Ikona

Dimenzija
Podnabor

Kocka

Pogled kocke

Povezava

Proces

Opravek

Pravila

Prikazana bo tudi vizualna predstavitev strukture objekta. Pogled je drugačen za vsak tip
objekta. Prikazovalniki kock na primer kažejo mrežo dveh dimenzij plus kontekstne filtre za
dodatne dimenzije. Prikazovalniki dimenzij kažejo mrežo članov in lastnosti. Prikazovalniki
povezav kažejo dva povezana objekta plus smerne puščice, ki kažejo, kako so elementi
objekta povezani drug z drugim.
Poglavje 1. Prvi koraki s programom Cognos TM1 Performance Modeler
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Podokno Lastnosti
V podoknu Lastnosti so navedene lastnosti trenutno izbranega objekta, kot je ime, tip objekta,
število elementov in povezani objekti. Nekateri povezani objekti vsebujejo hiperpovezave. Če
kliknete eno od hiperpovezav, se povezani objekt odpre v prikazovalniku objektov.
En način, kako lahko uporabite podokno Lastnosti, je primerjava objekta v prikazovalniku z
objektom v podoknu Zasnova modela. Kocka se na primer pojavi v prikazovalniku objektov.
Drugo kocko v podoknu Zasnova modela kliknite enkrat. Dimenzije druge kocke so navedene
v podoknu Lastnosti. Dimenzije podokna Lastnosti lahko zdaj primerjate z dimenzijami
prikazovalnika objektov.

Ogledovanje več pogledov
Oglejte si več pogledov, da vam bodo v pomoč pri odločitvi, kateri pogled je najprimernejši,
ali da ustvarite nov pogled, ki predstavlja podatke točno tako, kot želite.

Postopek
1. Odprite objekt. Objekt se pojavi v prikazovalniku objektov.
2. Ponovite 1. korak za dodatne objekte. Zavihki za vsak prikazovalnik so vidni v podoknu.
Vendar pa je prikazana samo celotna vsebina najnovejšega odprtega pogleda. Ko so
pogledi prikazani v tej usmerjenosti, lahko vidite samo en pogled naenkrat.
3. Naložite poglede na vrh drugega.
a. Kliknite zavihek pogleda in ga povlecite, dokler se kazalka ne spremeni iz ikone
plastnega objekta

v puščico navzdol

.

b. Spustite miškino tipko.
c. Ponovite te korake, če želite naložiti dodatne poglede.

Zasnova modela
V podoknu Zasnova modela v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler lahko
ustvarjate dimenzije, kocke in povezave, s katerimi definirate poslovno logiko aplikacije.
Zavihek zasnove modela prikazuje povzetek korakov, potrebnih za gradnjo modelov. Koraki
za gradnjo modela so naslednji:
Zasnova dimenzij
Če želite, da so podatki na voljo za vhodne podatke in analizo, morate najprej
ustvariti dimenzije. Primeri dimenzij so Kontni plani, Izdelki, Čas in Različice.
Za dodatne informacije glejte Poglavje 3, “Ustvarjanje in oblikovanje dimenzij”, na
strani 19.
Gradnja kock
Kocke gradite z dimenzijami, ki ste jih definirali. Kocka je shramba podatkov znotraj
modela. Je večdimenzionalna in vsebuje vrstice, stolpce in poljubno število strani. Z
eno ali več kockami ustvarite aplikacijo. Primera kock sta: Načrtovanje prodaje ali
Analiza izdatkov.
Za dodatne informacije glejte Poglavje 4, “Ustvarjanje kock”, na strani 37.
Povezovanje kock
Povezave vzpostavijo razmerje, ki premakne podatke iz ene kocke v drugo.
Ustvarjate lahko na primer povezave na referenčne na referenčne podatke
predpostavk v načrtovalski kocki.
Povezave je mogoče implementirati kot pravila ali procese. Ko je povezava
implementirana kot pravilo, so podatki shranjeni izključno v izvorni kocki, a
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ustrezno uporabljeni in prikazani v ciljni kocki. Ko je povezava implementirana kot
proces, so podatki iz izvorne kocke prekopirani v ciljno kocko.
Za dodatne informacije glejte Poglavje 5, “Ustvarjanje povezav”, na strani 57.
Ustvarjanje izračunov kocke
Izračuni kock poenostavljajo ustvarjanje pravil za dokončanje splošnih operacij
modeliranja, kot sta upravljanje in vzdrževanje modela. Izračun lahko dodate, da
postane model smiseln, tako da pridobi informacije iz izvora podatkov.
Za dodatne informacije glejte “Izračuni kocke” na strani 48.
Ustvarjanje pravil in procesov
Izračuni dimenzij, izračuni kock in povezave samodejno generirajo pravila in bodo
dovodnike generirali, če ta lastnost za strežnik ni bila onemogočena (po privzetku je
vključena). Povezave lahko prav tako generirajo procese. Neobvezno lahko ustvarite
pravila za napredne izračune in procese za upravljanje in vzdrževanje modela.
Procese lahko nato grupirate v opravke za stalno vzdrževanje.
Za dodatne informacije glejte Poglavje 6, “Upravljanje pravil in dovodnikov”, na
strani 67.

Filtriranje in iskanje objektov v pogledu Zasnova modela
V pogledu Zasnova modela lahko poiščete objekte in izvedete filtriranje, da prikažete tiste, ki
ustrezajo določenim kriterijem.
Pri iskanju se na primer prikažejo vsi objekti, ki vključujejo prodajo, vključno s pravili,
kockami, procesi, podnabori, povezavami, pogledi, dimenzijami in opravki. Izvedete lahko
izbirno iskanje, pri katerem podate objekte, ki jih želite najti. Izpišete lahko na primer vsa
pravila, ki vsebujejo besedo šotor.

Postopek
1. V drevesu z desno tipko miške kliknite ime strežnika, nato pa izberite Išči v modelu.
2. Izberite tipe objektov, v katerih želite iskati: kocka, pogled, dimenzija, podnabor,
povezava, proces, diagram ali opravek.
3. Izberite, ali želite vključiti kontrolne objekte.
4. Vpišite nekaj znakov, po katerih želite iskati, nato pa kliknite V redu.

Zasnova aplikacije
Potem ko ste modelirali svoj poslovni proces, lahko v podoknu Zasnova aplikacije v
programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler ustvarite aplikacijo, tako da jo uporabniki
lahko pregledajo in vanjo prispevajo.
Aplikacija identificira poglede kocke, spletne preglednice in druge objekte, ki jih
pregledovalec ali kontributor potrebuje za dokončanje svojega dela. Potem ko je aplikacija
zasnovana, je razmeščena, da je na voljo, varnost pa je definirana, da imajo do dela načrta, ki
ga potrebujejo avtorizirani uporabniki, dostop samo ti uporabniki.
Koraki za ustvarjanje aplikacije so naslednji:
Definiranje pogledov in spletnih preglednic
Za pregledovalce ali kontributorje lahko oblikujete različne poglede.
Razmestitev kock poročanja olajšajo tudi ciljni pogledi. Kocke poročanja lahko
izboljšajo zmogljivost, če je treba pregledati veliko število vozlišč. Zaradi izboljšanja
zmogljivosti lahko proces TM1 TurboIntegratorja, ki temelji na kocki z veliko
pravili, poroča v kocko s samo nekaj pravili za pregled.
Poglavje 1. Prvi koraki s programom Cognos TM1 Performance Modeler
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Za več informacij glejte temo “Definiranje pogleda kocke” na strani 43 ali “Spletne
preglednice v aplikacijah Cognos TM1” na strani 81.
Definiranje hierarhije odobritev
Hierarhija odobritev določa delovni tok vaše aplikacije. Za aplikacije odobritve in
odgovornosti podajte podnabor dimenzije, ki bo uporabljen kot odobritvena
hierarhija. Drugi tipi aplikacij ne potrebujejo hierarhije odobritev.
Za dodatne informacije glejte “Definiranje hierarhije odobritev” na strani 83.
Definiranje kontrolne dimenzije
Kontrolno dimenzijo definirajte, če želite, da se hierarhija odobritev souporablja med
aplikacijami.
Za dodatne informacije glejte “Definiranje kontrolne dimenzije” na strani 83
Razmeščanje aplikacije
Preden lahko pregledovalci in kontributorji vidijo aplikacijo, jo je treba razmestiti v
storitev IBM Cognos TM1 Application Service. Razmestite aplikacijo na portal, da
bo na voljo uporabnikom z izbranih odjemalcev.
Za dodatne informacije glejte “Preverjanje in razmeščanje aplikacije” na strani 94.
Nastavljanje pravic aplikacije
Potem ko je bila aplikacija TM1 razmeščena, morate definirati pravice za vse
uporabniške skupine, za katere želite, da bi imele dostop do aplikacije.
Za dodatne informacije glejte “Upravljalne pravice za aplikacijo” na strani 95.
Aktiviranje aplikacije
Končni korak je aktiviranje aplikacije na portalu IBM Cognos Applications. Z
aktiviranjem aplikacije ta postane vidna uporabnikom, ki niso skrbniki.
Za dodatne informacije glejte “Aktiviranje aplikacije na portalu” na strani 98.
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Poglavje 2. Uvažanje podatkov
V programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler lahko izvorne podatke uvažate, jih
preslikate v ciljne podatke in nemudoma dodate nove objekte v podokno Zasnova modela.
Z uvažanjem podatkov lahko hitro ustvarite in poselite kocke ter dimenzije.
Ko uvažate podatke, čarovnik za voden uvoz shrani vaša dejanja kot proces TurboIntegratorja.
Proces se pojavi kot objekt v podoknu Zasnova modela. Če želite kasneje ponoviti svoja
dejanja, lahko zaženete proces, da vam istih nastavitev ne bo treba še enkrat podati.
Ustvarite lahko tudi proces, ki, če bo zagnan, lahko uvozi izvorne podatke, jih preslika v
ciljne podatke in doda nove objekte v podokno Zasnova modela. Proces se pojavi kot objekt v
podoknu Zasnova modela in se ne zažene, dokler ga ne pokličete. S tem vam je omogočeno
dodatno spreminjanje procesa, preden proces zaženete. Procese lahko dodate tudi na urnik, da
bodo skrbniške naloge samodejno izvedli. Za dodatne informacije glejte “Upravljanje
procesov” na strani 179.
Dimenzije lahko prenesete tudi med programoma IBM Cognos TM1 Performance Modeler in
IBM Cognos Business Viewpoint.

Kako Cognos TM1 Performance Modeler preslikuje podatke
Ko uvažate podatke, jih IBM Cognos TM1 Performance Modeler preslika glede na tip
podatkov, ki jih uvažate. Med uvozom lahko preglasite katerekoli izbire, ki so bile nastavljene
za način preslikave podatkov.
Če uvažata seznamsko poročilo ali paket Cognos, se uporabi model, definiran v izvoru.
Podatki iz drugih izvorov podatkov so po privzetku preslikani na naslednje načine:
v Prvi stolpec v izvorni datoteki in mere so prikazani v navzkrižni tabeli. Ostali stolpci so na
voljo kot dimenzije v področju pregleda.
v Besedilni stolpci so dodani kot dimenzije.
v Številski stolpci so dodani kot mere, če gre za vrednosti. Stolpec Prihodek se lahko na
primer interpretira kot mera, stolpec Telefonska številka pa kot atribut.

Uvažanje izvorov podatkov
Podatke iz člana različnih izvorov lahko uvozite v IBM Cognos TM1 Performance Modeler in
ustvarite ali poselite kocke in dimenzije.
Za vse izvore podatkov, razen za relacijske izvore podatkov velja, da če izvorni podatki
vsebujejo decimalne vrednosti, vendar pa v prvih 100 zapisih ni decimalnih vrednosti, bodo
podatki zaznani kot cela števila. Vendar pa se decimalna mesta ohranijo, zato lahko uveljavite
oblikovanje, s katerim dodate decimalke.
V Performance Modeler lahko uvažate naslednje tipe podatkov:
Razmejene besedilne datoteke
Uvažate lahko datoteke naslednjih oblik: CSV, TAB, CMA, ASC in TXT.
Cognos TM1 Performance Modeler ne podpira uvažanja datotek TXT in CSV s
kodiranjem starejših različic, če se področne nastavitve in področne nastavitve
sistema operacijskega sistema Microsoft Windows ne ujemajo s kodiranjem datotek.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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Težavo rešite tako, da datoteko shranite v kodiranju UTF-8 ali spremenite področne
nastavitve in področne nastavitve sistema operacijskega sistema Microsoft Windows
tako, da se ujemajo s kodiranjem datoteke.
Datoteke Microsoft Excel
Nekatere formule in funkcije, ki se uporabljajo v Microsoft Excelovih delovnih
zvezkih, se ne uvozijo. To rešimo tako, da v Microsoft Excelovem delovnem zvezku
ustvarimo kopijo stolpca, na katerega to vpliva, in prilepimo vrednosti stolpca z
ukazom Posebno lepljenje. Druga možnost je, da delovni zvezek shranite kot
datoteko .csv in nato uvozite to datoteko.
Relacijski izvori podatkov (ODBC)
Če želite relacijske izvore podatkov uvažati v Cognos TM1 Performance Modeler, je
pomembno, da razumete svoj izvor relacijskih podatkov in znate definirati
poizvedbe. Zagotovite tudi, da so za izvore podatkov, iz katerih želite uvažati,
nastavljene povezave ODBC.
IBM SPSS Statistics
Preden lahko uvažate iz izvora podatkov IBM SPSS, morate prenesti gonilnik
ODBC, ki je vključen v paket IBM SPSS Access Pack. Paket SPSS Access Pack je
na voljo, če nabavite program IBM SPSS Statistics ali IBM SPSS Modeler. Potem ko
prenesete gonilnik ODBC, morate definirati tudi povezavo ODBC z izvorom
podatkov. Za dodatne informacije o definiranju povezav ODBC glejte uporabniško
dokumentacijo za svoj operacijski sistem.
poročila IBM Cognos
Uvozite lahko samo seznamska poročila, ki so bila ustvarjena v programih IBM
Cognos Report Studio in IBM Cognos Workspace Advanced. Če poročilo vsebuje
pozive, morate pred uvozom poročila nanje najprej odgovoriti. Pozive s privzetimi
vrednostmi lahko enostavno sprejmete. Pri pozivih z eno samo vrednostjo in pri tistih
z več vrednostmi lahko izbirate s seznama možnih odgovorov. Na druge tipe poziva,
kot so pozivi za besedilo ali datum, morate odgovoriti tako, da vnesete vrednost
poziva v obliki zapisa, ki jo poziv pričakuje.
Če uvozite poročilo Cognos, ki vsebuje izračune postavitve, ti ne bodo uvoženi. To
je zato, ker se poročila med uvozom pretvorijo v obliko zapisa CSV, ta pa ne podpira
izračunov postavitev. To težavo razrešite tako, da pred uvozom spremenite vse
izračune postavitev v izračune poizvedb.
Ko uvažate poročilo, je zmogljivost ekstrahiranja podatkov podobna tisti pri
izvažanju poročila Cognos Report Studio v datoteko CSV.
Paketi IBM Cognos
Ko uvažate paket, je zmogljivost ekstrahiranja podatkov podobna tisti pri izvažanju
poročila Cognos Report Studio v datoteko CSV.
Opomba: Če Performance Modeler uporabljate v okolju v oblaku, paketi IBM
Cognos niso na voljo kot izvor podatkov.
Pogledi kocke IBM Cognos TM1
Na voljo sta dva izvora uvoza: Pogled kocke IBM Cognos TM1 in Podnabor
dimenzij IBM Cognos TM1. Oglede kocke in podnabore dimenzij Cognos TM1
definira skrbnik za Cognos TM1.
Če želite uvoziti kocko, ki vsebuje dimenzijo v razmeščeni aplikaciji, morate najprej
imeti lastništvo nad hierarhijo odobritev ali deaktivirati aplikacijo.
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Uvažanje podatkov z vodenim uvozom
Ko izvorni podatki vključujejo številne stolpce, izvorne podatke preglejte in identificirajte,
katere stolpce bi bilo treba definirati kot dimenzije, ravni, atribute ali mere. Lahko se odločite,
da uvozite le dimenzije ali da uvozite tako dimenzije kot mere v kocki. Izvorni podatki so
lahko datoteka, seznamsko poročilo, pogled kocke, podnabor dimenzije ali relacijski izvor
podatkov.

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite koren modela v podoknu Zasnova modela, nato pa kliknite
Voden uvoz.
2. Izberite možnost Dimenzije ali Kocka.
3. Izbirno: Uvoz, ki ga ustvarite, je shranjen kot proces TurboIntegratorja. Vnesite ime v
polje Ime procesa.
4. V oknu Uvažanje podatkov - Izberi izvor podatkov storite eno od naslednjega:
Tabela 2. Tipi izvora
Cilj

Dejanje

Uvoz datoteke Microsoft Excel

V polju Tip izberite Datoteka.
Poiščite datoteko, ki jo želite uvoziti.
Razširite razdelek Podrobnosti o datoteki, da
podate podrobnosti o datoteki, ki jo uvažate.

Uvoz razmejene besedilne datoteke

V polju Tip izberite Datoteka.
Poiščite datoteko, ki jo želite uvoziti.
Razširite razdelek Podrobnosti o datoteki, da
podate podrobnosti o datoteki, ki jo uvažate.
Če želite uporabiti decimalno ločilo in ločilo
tisočic za specifično področno nastavitev, izberite
področno nastavitev v polju Oblika zapisa.
Če delate v povezanem načinu in želite dodati na
urnik izvajanje procesa, ki znova uvozi podatke,
podajte lokacijo datoteke, do katere naj dostopa
oddaljeni strežnik IBM Cognos TM1.

Uvoz podatkov poročila iz preprostega tabelarnega V polju Tip izberite Podatki poročila IBM
seznama, ki je bil ustvarjen v programski opremi
Cognos.
IBM Cognos Business Intelligence in ne vsebuje
Podrobnosti o povezavi za poročilo podajte v polje
nerazrešenih pozivov
Naslov strežnika IBM Cognos BI Server, in
sicer v naslednji obliki: http://<host>/
ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi. Povezavo lahko
preizkusite.
Vnesite lokacijo in ime poročila, ki ga želite
uvoziti, v polje Lokacija poročila ali kliknite
možnost Izberi, da izberete poročilo.
Uvoz pogleda kocke Cognos TM1

V polju Tip izberite Pogled kocke IBM Cognos
TM1.
Izberite kocko in pogled, ki ju želite uvoziti.

Poglavje 2. Uvažanje podatkov
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Tabela 2. Tipi izvora (nadaljevanje)
Cilj

Dejanje

Uvoz iz programa IBM SPSS Statistics. Na
strežniku mora biti podan izvor ODBC.

V polju Tip izberite IBM SPSS Statistics.
V polju Podrobnosti o povezavi podajte
podrobnosti o povezavi z izvorom podatkov.
Če želite definirati ali spremeniti poizvedbe za
izvor podatkov, odprite graditelja poizvedb.

Uvoz podnabora dimenzije Cognos TM1
Ta možnost je na voljo samo pri ukazu Uvozi
dimenzije.
Uvoz iz relacijskega izvora podatkov

V polju Tip izberite Podnabor dimenzij IBM
Cognos TM1.
Izberite dimenzijo in podnabor, ki ju želite uvoziti.
Glejte “Uvažanje podatkov iz relacijskega izvora
podatkov” na strani 16.

5. Po privzetku so za uvoz izbrani vsi stolpci v izvoru podatkov. V podoknu Stolpci počistite
ali izberite potrditvena polja Uvozi, tako da so izbrani samo stolpci, ki jih želite uvoziti.
6. Samo za uvoz kock: Če je stolpec napačno identificiran kot regularna dimenzija ali
merska dimenzija, počistite ali izberite potrditveno polje Mera. Če je potrditveno polje
Mera izbrano, je stolpec obravnavan kot dimenzija metrik in kocka je poseljena s podatki
v stolpcu. Če je potrditveno polje Mera počiščeno, je stolpec obravnavan kot osnovna
dimenzija.
7. Če želite podati napredne podrobnosti, sledite postopku, ki je opisan v temi “Izbiranje
naprednih možnosti uvoza”.
8. Kliknite Dokončaj.

Rezultati
Cognos TM1 Performance Modeler ustvari novo dimenzijo za vsak izbrani stolpec. Če izvorni
podatki vključujejo oznake stolpcev, so oznake uporabljene za imena dimenzij. Če izvorni
podatki ne vključujejo oznak stolpcev, so dimenzije poimenovane stolpec1, stolpec2, stolpec3
itd.
Če ste uvozili novo kocko, jo Cognos TM1 Performance Modeler poseli s podatki in jo odpre
v prikazovalniku kock.
Voden uvoz je shranjen kot proces TurboIntegratorja pod imenom, ki ste ga podali, ko ste
identificirali izvor podatkov.
S tem povezani pojmi:
“Upravljanje procesov” na strani 179
Procese lahko upravljate, če želite ustvarjati, spreminjati in načrtovati, kako so podatki
uvoženi in uporabljeni v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Izbiranje naprednih možnosti uvoza
Napredne možnosti uvoza lahko podate v čarovniku za voden uvoz v programu IBM Cognos
TM1 Performance Modeler. Napredne možnosti vam omogočajo prilagajanje preslikav za
ustvarjanje več dimenzij, dodajanje ravni v dimenzije, identificiranje atributov ter
identificiranje ali ustvarjanje mer. Iz ustvarjenih preslikav lahko ustvarite tudi kocko.

Preden začnete
Definirajte izvor za uvoz podatkov. Za več informacij glejte temo “Uvažanje podatkov z
vodenim uvozom” na strani 11.
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Postopek
1. V čarovniku za voden uvoz kliknite Napredno. V oknu Uvozi dimenzije so prikazana
naslednja podokna:
v Predogled podatkov - kaže stolpce in vsebino vašega izvora podatkov.
v Preslikava - kaže stolpce, ki naj bodo uvoženi (Izvorne postavke), in vam omogoča, da
identificirate vsebino stolpca bodisi kot dimenzijo, raven ali atribut. V podoknu
Preslikava je ponazorjeno tudi, kako so stolpci v izvoru (Preslikane izvorne postavke)
preslikani na objekte (Ciljne postavke) na strežniku TM1.
Cognos TM1 Performance Modeler ustvari preslikave za stolpce, ki bodo najverjetneje
uvoženi. Spremenite lahko katerokoli od ustvarjenih preslikav.
2. Kliknite Pokaži lastnosti na spodnji desni strani zaslona.
V podoknu Lastnosti si lahko ogledujete in nastavljate lastnosti za izbrano izvorno ali
ciljno postavko.
3. Če želite spremeniti preslikave, storite eno od naslednjega:
v Če želite odstraniti privzeto preslikavo, kliknite Počisti vse preslikave.
v Če želite pri uvažanju poročil ali datotek preslikati podatke v eno raven, kliknite Znova
ustvari vse preslikave, nato pa Ne odkrivaj hierarhij.
v Če želite pri uvažanju poročil ali datotek vrniti preslikave v privzete preslikave,
kliknite Znova ustvari vse preslikave, nato pa Odkrivaj hierarhije.
v Preslikave lahko tudi spremenite, in sicer tako, da postavko povlečete iz razdelka
Izvorne postavke v podoknu Preslikava v novo lokacijo v razdelku Ciljne postavke.
Podobno lahko postavko povlečete iz ene lokacije v razdelku Ciljne postavke v novo
lokacijo v razdelku. Med vlečenjem postavke kazalec kaže, kje in kako boste postavko
spustili. Spustite jo lahko kot novo dimenzijo, kot raven obstoječe dimenzije ali kot
atribut.
4. Če želite dodati izračunan stolpec, opravite naslednja dejanja:
a. Kliknite Dodaj izračunan stolpec.
b. V razdelku Izvorne postavke podokna Lastnosti vnesite ime Izvorne postavke za
stolpec in izberite Tip podatkov za stolpec.
c. Podajte Tip preslikave za izračunani stolpec.
d. Vnesite izraz, ki definira izračunani stolpec, v polje Izraz. Izrazi morajo imeti na
koncu podpičje (;).
Če želite na primer dodati izračunan stolpec za Ime uslužbenca, ki združi Priimek in
Ime, definirajte naslednji izraz:
v_Expression = v_Last_Name_0 | ’,’ | v_First_Name_1;
Z izračunanim stolpcem lahko tudi preimenujete člane, zato da se na primer izvor
ujema s ciljnimi imeni ali da odstranite nepomembne znake iz izvora.
Za dodatne informacije o formulah za izraz glejte Referenčni vodič za IBM Cognos
TM1.
e. Če si želite ogledati rezultate izraza, kliknite Predogled.
5. Če želite prilagoditi lastnosti določene dimenzije, izberite dimenzijo v razdelku Ciljne
postavke v podoknu Preslikave. Za dodatne informacije glejte “Prilagajanje lastnosti
dimenzij pri uvažanju podatkov” na strani 14.
6. Če želite spremeniti raven, izberite raven v razdelku Ciljne postavke v podoknu
Preslikave.
a. V razdelku Ciljna postavka v podoknu Lastnosti vnesite ime za raven.
b. V razdelku Napredno v podoknu Lastnosti izberite Dimenzija lastnika, da podate
dimenzijo, ki ji ta raven pripada.
c. Če želite premakniti raven v strukturi, spremenite vrednost Indeks ravni.
Poglavje 2. Uvažanje podatkov
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7. Če želite spremeniti atribut, izberite atribut v razdelku Ciljne postavke v podoknu
Preslikave.
a. V razdelku Ciljna postavka v podoknu Lastnosti izberite Tip atributa. Če stolpec, ki
je preslikan v atribut, vsebuje številske vrednosti, mora biti tip atributa Številski.
Če stolpec, ki je preslikan v atribut, vsebuje besedilo, ima atribut lahko enega od
naslednjih tipov:
v Besedilo - podaja opisne informacije.
v Napis - podaja prevedeno ime za objekt, kot je opisano v temi Poglavje 12,
“Prevajanje modela”, na strani 185. Napis ne zahteva unikatnega imena.
v Vzdevek - vzdevek se lahko uporablja kot nadomestno ime. Vsak vzdevek mora
biti unikaten.
b. Če izberete Napis, izberite ustrezne Področne nastavitve. Če na primer stolpec, ki je
preslikan v atribut Napis, vsebuje imena izdelkov v brazilski portugalščini, za
področne nastavitve izberite Portugalščina (Brazilija).
c. V razdelku Napredno v podoknu Lastnosti izberite Dimenzijo lastnika in Raven
lastnika, ki jima ta atribut pripada.
8. Če ste voden uvoz inicirali tako, da ste kliknili Voden uvoz > Kocka, lahko prilagodite
lastnosti kocke. Za dodatne informacije glejte “Prilagajanje lastnosti kock pri uvažanju
podatkov” na strani 16.
9. Kliknite Dokončaj.

Rezultati
Cognos TM1 Performance Modeler ustvari dimenzije, ravni in atribute, ki so definirani v
vodenem uvozu. Če ste se odločili za ustvarjanje kocke, se ustvari tudi kocka in je izbirno
poseljena s podatki.
Definicija uvoza je shranjena kot proces TurboIntegratorja pod imenom, ki ste ga podali, ko
ste identificirali izvor podatkov.

Prilagajanje lastnosti dimenzij pri uvažanju podatkov
Ko podajate napredne možnosti v čarovniku za voden uvoz v programu IBM Cognos TM1
Performance Modeler, lahko prilagajate lastnosti dimenzij.

Preden začnete
Definirajte izvor za uvoz podatkov. Za več informacij glejte temo “Uvažanje podatkov z
vodenim uvozom” na strani 11.

Postopek
1. V čarovniku za voden uvoz kliknite Napredno.
2. Kliknite Pokaži lastnosti.
3. Izberite dimenzijo v razdelku Ciljne postavke podokna Preslikave.
4. V razdelku Ciljna postavka v podoknu Lastnosti spremenite Ime dimenzije in Tip
dimenzije, kot je potrebno. Dimenzija Prednosti je lahko na primer dimenzija izračuna.
Za dodatne informacije glejte temo “Ustvarjanje novih dimenzij” na strani 19.
5. Podajte dejanje Posodobi dimenzije. Izberite Dodaj nove elemente, da pripnete vse
morebitne nove elemente v izvoru v obstoječo dimenzijo. Izberite Znova poseli
dimenzijo, da znova v celoti zgradite dimenzijo samo iz elementov, ki so prisotni v
izvoru. Izberite Ne posodobi, če želite dimenzijo pustiti tako, kot je, brez posodobitev iz
izvora.
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6. Če uvažate dimenzijo z več ravnmi in imena elementov niso unikatna, izberite
potrditveno polje Vključi imena nadrejenih elementov in podajte znak za ločilo. Znak
ločila loči ime nadrejenca od imena elementa.

7.
8.
9.
10.

11.

Primer neunikatnih elementov na isti ravni je dimenzija Leta. Vsako leto ima prvo
četrtletje in v vsakem prvem četrtletju je januar.
Primer neunikatnih elementov na različnih ravneh je dimenzija Severna Amerika.
Ontario je naveden kot mesto v Kaliforniji in kot pokrajina v Kanadi.
Če želite ustvariti privzete napise za vsak element, izberite Uporabi imena elementov
kot napise, če so unikatni.
Če želite ustvariti element, ki prikazuje skupno vsoto za dimenzijo, poskrbite, da je
potrditveno polje Ustvari element vsote izbrano.
Če želite ustvariti imenovane ravni, izberite potrditveno polje Ustvari imenovane ravni.
Če želite izvorne podatke identificirati kot neuravnoteženo hierarhijo, označite
potrditveno polje Neuravnoteženi izvorni podatki, nato pa izberite, ali naj se hierarhija
uravnoteži tako, da se vse podrejene elemente premakne na isto globino, ali naj
hierarhija ostane neuravnotežena.
Če želite izvorne podatke identificirati kot raztrgano hierarhijo, označite potrditveno
polje Raztrgani izvorni podatki, nato pa izberite, ali želite ohraniti raztrgano strukturo
in kakšne podatke rezerviranega mesta želite vstaviti v prazne celice.

12. Če želite premakniti dimenzijo v strukturi, spremenite polje Indeks dimenzije.
Dimenzijo lahko tudi povlečete na novo lokacijo.
13. V razdelku Razvrščanje elementov podajte, kako bodo razvrščeni listni ali podrejeni
elementi.
14. V razdelku Razvrščanje komponent podajte, kako bodo razvrščeni elementi
komponente. Za dodatne informacije glejte “Razvrščanje elementov in komponent v
dimenzijah”
15. V oknu Lastnosti lahko tudi spreminjate ravni, atribute in kocke. Ko končate s
spreminjanjem, kliknite Zaključi.
Razvrščanje elementov in komponent v dimenzijah:
Ko uvozite podatke z vodenim uvozom in izberete Napredno, lahko podate, kako želite
razvrstiti elemente v dimenziji in kako želite razvrstiti komponente v elementih.
Razvrščanje elementov
Razvrščanje elementov določa vrstni red za postavke nadrejenih podatkov v dimenziji.
Privzeto razvrščanje elementov Brez ohrani vrstni red, v katerem so bili elementi vneseni iz
izvornih podatkov. Razvrščanje po ravni ali hierarhiji lahko uporabite za namene naprednega
izdelovanja skriptov. Znotraj dimenzije Linija izdelkov imate na primer naslednje elemente:
Oprema za golf, Oprema za kampiranje in Zaščita na prostem. Te elemente lahko razvrstite v
abecednem vrstnem redu glede na ime ali pa jih pustite v tem vrstnem redu.
Razvrščanje komponent
Razvrščanje komponent določa vrstni red za podrejene postavke elementov v dimenziji.
Privzeto razvrščanje komponent Brez ohrani vrstni red, v katerem so bile komponente
vnesene iz izvornih podatkov. Komponente lahko razvrstite tudi v abecednem vrstnem redu
glede na ime. Element Oprema za kampiranje na primer vključuje naslednje komponente:
Šotori, Spalne vreče in Svetilke. Te komponente lahko razvrstite v abecednem vrstnem redu
glede na ime ali pa jih pustite v tem vrstnem redu.

Poglavje 2. Uvažanje podatkov
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Prilagajanje lastnosti kock pri uvažanju podatkov
Če ste izbrali možnost Voden uvoz > Kocka, ko ste začeli voden uvoz v programu IBM
Cognos TM1 Performance Modeler, lahko prilagajate lastnosti kock.

Preden začnete
Definirajte izvor za uvoz podatkov. Za več informacij glejte temo “Uvažanje podatkov z
vodenim uvozom” na strani 11.

Postopek
1.
2.
3.
4.

V čarovniku za voden uvoz kliknite Napredno.
Kliknite Pokaži lastnosti.
Izberite kocko na vrhu razdelka Ciljne postavke v podoknu Preslikave.
Vnesite ime za kocko. To je lahko ime obstoječe kocke ali novo ime kocke.

5. Če preslikave ne identificirajo nobene merske dimenzije v izvoru podatkov, kliknite
Ustvari mersko dimenzijo. Če izvorni podatki vsebujejo samo eno mero, lahko
odstranite privzeto mersko dimenzijo tako, da počistite potrditveno polje Ustvari
mersko dimenzijo.
Pomembno: Če se odločite, da boste privzeto mersko dimenzijo odstranili med
uvozom, pozneje v to kocko ne morete dodati novih mer.
6. Za operacijo uvoza izberite vedenje ob Posodobitvi podatkov.
v Dodaj podatke doda vrednosti iz izvora podatkov vsem morebitnim obstoječim
vrednostim kocke.

7.
8.
9.
10.

v Zamenjaj podatke zamenja vse morebitne obstoječe vrednosti kocke z vrednostmi v
izvoru.
Če želite spremeniti mero v dimenzijo, v razdelku Tip preslikave kliknite Atribut
člana. Objekt postane dimenzija kot del kocke.
Če želite v kocko dodati obstoječe dimenzije, v razdelku Napredno v podoknu Lastnosti
kliknite Izberi dimenzije.
Izberite dimenzije, ki jih želite dodati, nato pa kliknite Dodaj v kocko.
V oknu Lastnosti lahko spreminjate tudi dimenzije, ravni in kocke. Ko končate s
spreminjanjem, kliknite Zaključi.

Uvažanje podatkov iz relacijskega izvora podatkov
Preden uvozite podatke iz relacijskega izvora podatkov, poskrbite, da poznate svoj relacijski
izvor podatkov in da znate graditi poizvedbe SQL. Zagotovite, da so povezave ODBC
definirane. Ko delate v povezanem načinu, lahko uporabite relacijske izvore podatkov ODBC,
ki so definirani na strežniku.

Postopek
1. Če ustvarjate proces, pojdite na naslednji korak. Če izvajate voden uvoz, storite eno od
naslednjega:
v Če uvažate samo dimenzije, z desno miškino tipko kliknite koren modela v podoknu
Zasnova modela in nato kliknite Voden uvoz > Dimenzije.
v Če uvažate novo kocko, z desno miškino tipko kliknite koren modela v podoknu
Zasnova modela in nato kliknite Voden uvoz > Kocka.
2. V polju Tip izberite Relacijski izvor podatkov (ODBC) in podajte podrobnosti
povezave.
3. Izberite relacijski izvor podatkov ODBC s seznama, ki je definiran za vaš sistem.
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4. Odprite Graditelja poizvedb.
Druga možnost je, da vnesete kodo SQL za poizvedbo.
5. Če želite podati stolpce, ki naj se uporabijo v poizvedbi za pridobitev podatkov, kliknite
zavihek Pogled podatkov in povlecite stolpce ali tabele iz polja Raziskovalec
metapodatkov v mrežo.
Dodate lahko same stolpce ali tabele. Poizvedba uporabi stolpce, ki jih dodate
neposredno v mrežo, da bi pridobila podatke. Poizvedba uporabi tudi stolpce iz tabel, ki
jih dodate v mrežo.
6. Če želite ustvariti spoje na osnovi razmerij med stolpci v tabelah, kliknite zavihek
Diagram poizvedbe in opravite naslednja dejanja:
a. Povlecite tabele iz polja Raziskovalec metapodatkov v diagram.
Poizvedba uporabi tabele, ki jih dodate v diagram, da poveže ostale tabele.
Poizvedba ne uporabi stolpcev iz teh tabel, da bi pridobila podatke.
.
b. Izberite postavke za razmerje in kliknite ikono Ustvari razmerje
c. Podajte kardinalnost za razmerje.
S pomočjo kardinalnosti se izognemo temu, da bi se dejstveni podatki šteli dvakrat,
podpremo zankaste spoje, ki so običajni v modelih zvezdne sheme, optimiramo
dostop do sistema temeljnega izvora podatkov in identificiramo postavke, ki se
obnašajo kot dejstva ali dimenzije.
Za dodatne informacije o razmerjih in kardinalnosti glejte IBM Cognos Framework
Manager - Vodič za uporabnika, ki je na voljo na pozdravni strani v centru znanja IBM
Knowledge Center Cognos Business Intelligence (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSEP7J/welcome) v razdelku s PDF-ji.
7. Če želite ročno urediti poizvedbo SQL, kliknite zavihek Pogled SQL. Dejanja, ki jih
opravite na zavihku Pogled podatkov ali na zavihku Diagram poizvedbe, se odražajo
na zavihku Pogled SQL.
8. Če ste s poizvedbo zadovoljni, kliknite V redu.
9. Če si želite ogledati predogled podatkov, ki jih vrne poizvedba, ki ste jo ustvarili ročno
ali v Graditelju poizvedb, kliknite Osveži.
10. Če želite preslikati dimenzije, kliknite Naprej.
Za informacije o preslikavi glejte “Izbiranje naprednih možnosti uvoza” na strani 12.
11. Kliknite Dokončaj.

Rezultati
Izvorni podatki se uvozijo in se preslikajo v ciljne podatke ter se dodajo v podokno Zasnova
modela. Poleg tega so vaša dejanja shranjena kot proces, ki se pojavi v podoknu Zasnova
modela.
Če ste ustvarjali proces, se ta pojavi kot objekt v podoknu Zasnova modela in se ne zažene,
dokler ga izrecno ne pokličete.

Kako naprej?
Proces lahko spremenite tako, da uredite njegove procedure, ali pa ga načrtujete kot del
opravka. Za več informacije glejte temi “Urejanje procedur” na strani 182 in “Dodajanje
procesov na urnik” na strani 183.
S tem povezani pojmi:
“Upravljanje procesov” na strani 179
Procese lahko upravljate, če želite ustvarjati, spreminjati in načrtovati, kako so podatki
Poglavje 2. Uvažanje podatkov
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uvoženi in uporabljeni v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
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Poglavje 3. Ustvarjanje in oblikovanje dimenzij
Če želite, da so podatki na voljo za vhodne podatke in analizo, morate najprej ustvariti
dimenzije.
Dimenzija je obsežno grupiranje povezanih podatkov o glavnem vidiku poslovanja, kot je na
primer izdelek, čas ali regija. Vsaka dimenzija vključuje ravni članov v eni ali več hierarhijah
in neobvezen nabor izračunanih članov ali posebnih kategorij. Dimenzije definirajo mrežo
zavihka v aplikacijah IBM Cognos TM1 Applications in oblikujejo vrstice, stolpce ter
kontekst. Preden ustvarite dimenzijo, morate določiti, kateri vidiki vaših podatkov so
povezani, in se odločiti, kateri podatki bodo zahtevani v vrsticah in stolpcih vaših planov.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler vas bo vodil tako, da bo zagotovil relevantne
lastnosti za vsak tip dimenzije.

Ustvarjanje novih dimenzij
Ko ustvarite dimenzijo, podate njen dimenzijski tip.

Dimenzije izračuna
Dimenzija izračuna vsebuje formule, ki v vaših podatkih izvajajo matematične in druge
operacije. Dimenzije izračuna na primer uporabite, da nastavite izkaz dobička ali izgube za
vaše podjetje ali ko želite z izbirnim seznamom končnim uporabnikom zagotoviti strukturiran
vnos podatkov.

Časovne dimenzije
Časovna dimenzija vsebuje člane časa, ki so vašim uporabnikom smiselni, kot so na primer
obdobja finančnih obračunov ali datumi prodajnih transakcij. Vključujejo naslednje:
v
v
v
v

običajna datumska obdobja, kot so na primer leta, četrtletja, meseci in tedni;
panožno specifična obdobja, kot so na primer 13-tedenska obdobja proizvodnje;
obdobja po meri, kot so na primer fiskalna leta;
lunina časovna obdobja, kot so na primer lunina leta ali meseci.

Dimenzije različic
Dimenzija različic vsebuje podatke iz različnih iteracij članov v aplikaciji. Želite na primer
videti razlike v trenutnih različicah proračuna za strošek preskrbe in primerjati proračune s
stroški za prejšnja leta. Podatki v dimenziji različic ne smejo biti agregirani, ker za isto
postavko vsebujejo več vnosov podatkov.

Dimenzije hierarhij
Dimenzija hierarhije vsebuje predstavitev strukture poročanja vašega poslovanja, oddelka ali
podjetja. Ta dimenzija določa delovni tok vaše aplikacije. Ko je delo v listnih vozliščih v
hierarhiji odobritev končano, logika delovnega toka vodi predložitve navzgor skozi hierarhijo
odobritev, dokler ni doseženo najvišje vozlišče. Na vsaki stopnji premikanja navzgor po
hierarhiji odobritev lahko uporabniki selektivno urejajo, pregledajo ali predložijo poglede v
aplikaciji, odvisno od pravic za dostop.
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Generične dimenzije
Generična dimenzija vsebuje splošne člane, kot so seznami oddelkov, izdelkov ali strank.
Lahko jo uporabite, ko ne veste točnega tipa dimenzije. Tip dimenzije lahko spremenite
kasneje.

Dimenzije metrik
Dimenzija metrik vsebuje zbirko pomembnih mer ali ključnih indikatorjev zmogljivosti
(KPI-jev), ki jih želite nadzirati v svojem podjetju ali organizaciji. Dimenzije metrik se
uporabljajo v rešitvah Cognos TM1 Scorecarding. Za dodatne informacije glejte “dimenzija
metrik” na strani 137.

Dimenzije indikatorjev metrik
Dimenzija Indikatorji metrik nudi več informacij o ključnih indikatorjih zmogljivosti (key
performance indicators - KPI) ali metrikah. Primeri indikatorjev metrik vključujejo Rezultat,
Status in Trend. Dimenzije indikatorjev metrik se uporabljajo v rešitvah Cognos TM1
Scorecarding. Za dodatne informacije glejte “dimenzija indikatorjev metrik” na strani 139.

Ustvarjanje dimenzij izračuna
Ko morate v številskih podatkih opraviti izračune in meritve, ustvarite dimenzijo izračuna.
Dimenzija izračuna vsebuje formule za matematične operacije v vaših podatkih. Z dimenzijo
izračuna na primer nastavite izkaz dobička ali izgube za svoje podjetje. Izračun dimenzije
lahko velja tudi za dimenzijo, ki bo uporabljena za merske dimenzije. Dimenzija izračuna ima
dva tipa - N in C. Izračun N je enostaven izračun, izveden na ravni dimenzije med dvema
članoma te dimenzije, ki imata vhodne vrednosti. Izračun C je izračun, izveden na podlagi
agregiranih rezultatov, da vrne konsolidirano vsoto. Dimenzija izračuna ima naslednje
atribute:
v
v
v
v

Ime, ime člana.
Oblika, uporabniško definirana: številske, datumsko/časovne in besedilne oblike.
Izbirni seznam, povezava do preddefinirane dimenzije ali podnabora.
Narava pozitivne variance, rezultat ugodne ali neugodne pozitivne vrednosti. Ta atribut je
uporabljen samo v povezavi z dimenzijo različice. Pozitivna vrednost za prodajo in ceno bi
bila na primer ugodna, pozitivna vrednost za strošek prodaje pa bi bila neugodna.
v Izračun N, enostaven izračun, izveden na ravni lista, izpeljan iz dveh vhodnih vrednosti.
Na primer: Projicirani prihodek = Količina * Cena.
v Izračun C, izračun, izveden na podlagi agregiranih rezultatov. Konsolidiran izračun,
izpeljan iz rezultatov preprostih izračunov. Na primer: Povprečna cena = Skupaj prihodek /
Skupaj količina. Urejevalnik izrazov pomaga pri izboru splošno uporabljenih vedenj
agregiranja za izračun C; Prisili na vrednost nič, Uteženo povprečje in Časovno povprečje.
v Teža, faktor, običajno -1, ki velja za spremembo pozitivne vrednosti v negativno vrednost.
Če je cena na enoto za izdelek na primer 50 evrov in je popust 5 evrov, teža -1, ki jo
uveljavimo za popust, ohrani rezultat seštevanja logičen.
v Indeks, številska vrednost, ki dopušča hiter dostop do članov.

Tipi agregiranja izračuna C
Urejevalnik izrazov ima tri tipe agregiranja, ki vam pomagajo razrešiti seštevanje listov na
konsolidirani ravni, s čimer pomagajo razrešiti te konsolidirane vrednosti.
v Uteženo povprečje: konsolidirana vrednost ima dodaten izračun, če je konsolidirana
vrednost A, števec B, imenovalec pa C, tako da je A = B/C.
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v Časovno povprečje: vsota vrednosti vseh obdobij / število obdobij.
v Prisili na vrednost nič: vrednost konsolidirane vrednosti je prisiljena na nič.
Primer 1: če imate fiksno ceno za izdelek, ki je prikazan na ravni lista, ne želite, da se ta
vrednost agregira skupaj za vse mesece na konsolidirani ravni. Če želite dobiti izračun v
obliki A = B/C, je prodajna cena za enoto A, bruto prodajna vrednost je B, količina pa C.
Prodajna cena za enoto = bruto prodajna vrednost / količina. Utežena vrednost je v tem
primeru količina.
Primer 2: če imate za izdelek za vsak mesec % marže, je potreben dodaten izračun seštevka
teh vrednosti na agregirani ravni. Časovno povprečje je kumulativna bruto marža / število
časovnih obdobij. Agregiranje 4 četrtletnih obdobij za % marže prinese P1 = = 4,5 %, P2 =
6,4 %, P3 = 3,6 %, P4 = 5,2 %. Časovno povprečje prinese 19,7 / 4 = 4,93 %.
Primer 3: če za dimenzijo ne želite konsolidirane vrednosti, lahko konsolidacijo nastavite na
nič.

Ustvarjanje dimenzij izračuna z aritmetičnimi izračuni N
Izračun N je enostaven izračun, izveden na ravni dimenzije med dvema članoma te dimenzije,
ki imata vhodne vrednosti.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela z desno miškino tipko kliknite mapo Dimenzije in kliknite
ikono Novo

.

.
2. Kliknite ikono Dimenzija
3. Vnesite ime nove dimenzije in izberite možnost Izračun s seznama Tip dimenzije.
4. Člane dimenzije v atribut Ime dodajte tako, da vnesete seznam ali opravite dejanje
kopiraj/prilepi. Na primer: Količina, Cena, Prihodek, Strošek prodaje, Neto prodaja.
5. Shranite dimenzijo.
6. Odprite dimenzijo izračuna za urejanje. Enostavne formule lahko dodate neposredno
ustreznim članom oziroma lahko dodate formule z urejevalnikom izrazov.
7. Če želite formulo za enostaven izračun dodati neposredno, v stolpcu Izračun N za člana
vnesite =<member1>*<member2>, kjer sta <member1> in <member2> člana z
vhodnimi vrednostmi. Rezultat daje produkt članov na ravni lista.
8. Če želite dodati formulo z urejevalnikom izrazov, kliknite celico, kamor želite dodati
formulo.
a. V tej celici kliknite gumb Dodatne možnosti. Odpre se urejevalnik izrazov.
b. V polju Tip operacije izberite Aritmetično.
c. Izberite tip operacije: +(vsota)-(razlika)*(množenje)/(deljenje)
d. V polju Izraz dvokliknite operand1 v izrazu ('<operand1>'*'<operand2>'). Vnesite
ime člana za operand1. Ime člana mora biti identično imenu člana v atributu imena.
Če ima ime dve besedi, se ime pokaže v enojnih narekovajih. Člane lahko v
urejevalnik izrazov tudi povlečete in jih spustite; bodisi posamezno bodisi z
izbiranjem več članov naenkrat.
e. Ponovite prejšnji korak za <operand2>.
9. Shranite dimenzijo.

Ustvarjanje dimenzij izračunov z izračuni N s pomočjo funkcij
dimenzij
Izračun 'N', ki uporablja funkcijo dimenzije, je izračun, izveden na ravni dimenzije med
vhodno vrednostjo člana te dimenzije in izbrano funkcijo.
Poglavje 3. Ustvarjanje in oblikovanje dimenzij
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Urejevalnik izrazov ima vgrajene funkcije, ki uporabljajo vrednosti članov kot vhodne
podatke za izračune. Izraz funkcije je izpeljan iz funkcije dimenzije in vhodne vrednosti, v
nekaterih primerih pa tudi iz vrednosti pad. Urejevalnik izrazov pomaga pri izboru funkcij
dimenzije.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela z desno miškino tipko kliknite mapo Dimenzije in kliknite
.

ikono Novo

.
2. Kliknite ikono Dimenzija
3. Vnesite ime nove dimenzije in izberite možnost Izračun s seznama Tip dimenzije.
4. Člane dimenzije v atribut Ime dodajte tako, da vnesete seznam ali opravite dejanje
kopiraj/prilepi. Na primer: Količina, Cena, Prihodek, Strošek prodaje, Neto prodaja.
5. Shranite dimenzijo.
6. Odprite dimenzijo izračuna za urejanje.
7. Če želite dodati funkcijo z urejevalnikom izrazov, kliknite celico, kamor želite dodati
funkcijo.
8. V tej celici kliknite gumb Dodatne možnosti. Odpre se urejevalnik izrazov.
9. Kliknite zavihek Funkcije in razširite drevo Funkcije dimenzije.
10. Izberite tip funkcije in povlecite funkcijo do urejevalnika izrazov. Če kliknete zavihek
Nasveti, se odpre podpora za zmogljivo urejanje, ki daje podrobno razlago izbrane
funkcije.
11. V polju Izraz povlecite in spustite člana v urejevalnik izrazov preko polja <Input>.
Vnesete lahko tudi ime člana za polje. Ime člana mora biti identično imenu člana v
atributu imena. Če ima ime dve besedi, se ime pokaže v enojnih narekovajih.
12. Shranite dimenzijo.
S tem povezani pojmi:
“Funkcije” na strani 218
Opisane so funkcije, ki so na voljo za izračune listne in konsolidirane ravni.

Ustvarjanje dimenzij izračuna z aritmetičnimi izračuni C
Izračun 'C' je izračun, izveden na podlagi agregiranih rezultatov, da vrne konsolidirano vsoto.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela z desno miškino tipko kliknite mapo Dimenzije in kliknite
ikono Novo

.

.
2. Kliknite ikono Dimenzija
3. Vnesite ime nove dimenzije in izberite možnost Izračun s seznama Tip dimenzije.
4. Člane dimenzije v atribut Ime dodajte tako, da vnesete seznam ali opravite dejanje
kopiraj/prilepi. Na primer: Količina/leto, Cena za enoto, Skupaj prihodek, Skupaj
strošek prodaje, Skupaj neto prodaja.
5. Shranite dimenzijo.
6. Odprite dimenzijo izračuna. Enostavne formule lahko dodate neposredno ustreznim
članom oziroma lahko dodate formule z urejevalnikom izrazov.
7. Če želite formulo dodati neposredno, tako da bo dala agregirane rezultate, v stolpec
Izračun C za člana vnesite =<member3>/<member4>, kjer sta <member3> in
<member4> izračunani vrednosti. Rezultat daje konsolidiran izračun agregirane vsote.
8. Če želite dodati formulo z urejevalnikom izrazov, kliknite celico, kamor želite dodati
formulo.
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a.
b.
c.
d.

V tej celici kliknite gumb Dodatne možnosti. Odpre se urejevalnik izrazov.
V polju Tip operacije izberite Aritmetično.
Izberite tip operacije: +(vsota)-(razlika)*(množenje)/(deljenje)
V polju Izraz dvokliknite operand1 v izrazu ('<operand1>'*'<operand2>'). Vnesite
ime člana za operand1. Ime člana mora biti identično imenu člana v atributu imena.
Če ima ime dve besedi, se ime pokaže v enojnih narekovajih. Člane lahko v
urejevalnik izrazov tudi povlečete in jih spustite; bodisi posamezno bodisi z
izbiranjem več članov naenkrat.
e. Ponovite prejšnji korak za <operand2>.
9. Shranite dimenzijo.

Ustvarjanje časovnih dimenzij
Časovna dimenzija definira časovna obdobja, ki definirajo delovni tok vaše aplikacije.
Časovna dimenzija vsebuje člane časa, kot so na primer obdobja finančnih obračunov ali
datumi prodajnih transakcij. Časovno dimenzijo bodo zahtevale skoraj vse aplikacije. Z
orodjem Časovna dimenzija lahko dodate več ravni članov. Dodate lahko na primer
četrtletja, mesece in dneve.
Opomba: Ko je v kocki uporabljena več kot ena dimenzija, izračun, povezan s časom, velja
samo za prvo časovno dimenzijo v kocki.
Časovna dimenzija ima naslednje atribute:
v Ime, ime člana.
v Izračun N, enostaven izračun, izveden na ravni lista.
v Datum začetka, prvi datum dimenzije.
v Datum konca, zadnji datum dimenzije.
v
v
v
v
v

Zadnje obdobje, končno obdobje v zaporedju.
Prvo obdobje, začetno obdobje v zaporedju.
Prejšnje obdobje, prejšnje obdobje v zaporedju.
Naslednje obdobje, naslednje obdobje v zaporedju.
Teža, faktor, običajno -1, ki velja za spremembo pozitivne vrednosti v negativno vrednost.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela z desno miškino tipko kliknite mapo Dimenzije in kliknite
ikono Novo

.

.
2. Kliknite ikono Dimenzija
3. Vnesite ime nove dimenzije in izberite možnost Čas s seznama Tip dimenzije.
4. Časovno dimenzijo lahko poselite z orodjem Poseli časovno dimenzijo ali ročno z
dodajanjem članov. Za več informacij o orodju Poseli časovno dimenzijo glejte temo
“Dodajanje članov z orodjem Poseli časovno dimenzijo” na strani 24. Če želite člane
dodajati ročno, storite naslednje.
5. Člane dimenzije v atribut Ime dodajte tako, da vnesete seznam ali opravite dejanje
kopiraj/prilepi v preglednici. Na primer Leto, 1. č., 2. č., 3. č., 4. č.
6. S pomočjo prikazanega primera za člana Leto izberite atribut Prvo obdobje in vnesite 1.
č.
7. Za istega člana izberite atribut Zadnje obdobje in vnesite 4. č.
8. Iz istega primera izberite člana 1. č. in izberite atribut Datum začetka. S spustnega
koledarja izberite prvi datum za 1. č.
Poglavje 3. Ustvarjanje in oblikovanje dimenzij
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9.
10.
11.
12.
13.

Ponovite za atribut Datum konca in izberite zadnji datum za 1. č.
Te korake ponovite za 2. č., 3. č. in 4. č.
Za člana 1. č. izberite atribut Naslednje obdobje in vnesite 2. č.
Za člana 2. č. izberite atribut Prejšnje obdobje in vnesite 1. č.
Za istega člana izberite atribut Naslednje obdobje in vnesite 3. č.

14. Ponovite za člana 3. č. in 4. č.
15. Shranite dimenzijo.

Dodajanje članov z orodjem Poseli časovno dimenzijo
Z orodjem Poseli časovno dimenzijo lahko dodajate več ravni članov in podajate hierarhijo
članov. Uporaba orodja poenostavi dodajanje članov. Dodate lahko na primer četrtletja,
mesece in dneve.
Preden uporabite orodje Dodaj časovno obdobje in atribut, ustvarite časovno dimenzijo.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela dvokliknite časovno dimenzijo.
.
2. V orodni vrstici prikazovalnika objektov kliknite ikono Poseli časovno dimenzijo
3. Kliknite 1. Raven obdobja.
4. Odločite se, ali boste v dimenzijo vključili leta, četrtletja, mesece in dneve, tako da
izberete zahtevane ravni.
5. Če ste se odločili za vključitev let, postavite kazalec nad Leto. Če vaša organizacija
uporablja koledarska leta, izberite Koledarska leta 365 (ali 366) dni. Če vaša
organizacija uporablja lunina leta, izberite Lunina leta 52 tednov. Izbire, na voljo za
četrtletja, mesece in tedne, so odvisne od izbora, ki ga naredite za leta. Če ste se odločili
za uporabo koledarskih let, bodo četrtletja vedno vsebovala tri mesece, meseci pa bodo
vedno ustrezali koledarju. Če ste se odločili za uporabo luninih let, bodo četrtletja vedno
vsebovala 13 tednov.
6. Če ste se odločili za uporabo luninih let, postavite kazalec nad možnost Meseci. Izberite,
kako so tedni porazdeljeni prek mesecev v četrtletju.
7. Če se odločite za uporabo koledarskega leta, postavite kazalec nad možnost Tedni.
Izberite, kako mora biti teden, ki obsega dva meseca, razdeljen med meseca.
8. Kliknite 2. Trajanje.
9. V oknu Datum začetka nastavite datum začetka prvega obdobja, ki bo vključeno v
dimenzijo. To bi bil lahko na primer prvi dan fiskalnega leta.
10. V oknu Datum konca nastavite datum konca zadnjega obdobja, ki bo vključeno v
dimenzijo. To bi bil lahko na primer zadnji dan fiskalnega leta.
11. Izberite datum preklopa. Datum preklopa je lahko datum začetka ali pa se nahaja med
datumom začetka in datumom konca. Če je datum preklopa znotraj definiranega
časovnega obdobja ali pred njim, se to obdobje obravnava kot bodoče obdobje. Če je
datum preklopa po definiranem časovnem obdobju, se to obdobje obravnava kot
zgodovinsko.
12. Če hočete vsiliti, da se mesec konča na končni datum na koledarju, v možnosti Poravnaj
konec meseca s koledarjem kliknite Da.
13. Kliknite 3. Imena članov. Za ravni članov, ki jih vključite v dimenzijo, lahko nastavite
možnosti oblikovanja.
14. Izberite raven člana, za katerega želite uveljavljati možnosti oblikovanja. Oblikovanje
boste lahko na primer želeli uveljaviti za leta.
15. V oknu Oblika izberite oblikovanje, ki ga želite uveljaviti za raven člana.
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16. V oknih Predpona in Pripona neobvezno nastavite predpone in pripone, ki bodo
dodane predstavitvi podatkov. Kot predpono za leta dodajte na primer FL, kar bo
označevalo fiskalna leta. Leto 2011-2012 bi se nato prikazalo kot FL 2011-2012.
17. Po potrebi uveljavite možnosti oblikovanja za druge ravni članov. Kliknite V redu.
18. Shranite dimenzijo.

Ustvarjanje dimenzij različic
Ko morate primerjati različne različice podobnih podatkov, ustvarite dimenzijo različic.
Dimenzija različic vsebuje različne različice podobnih podatkov za primerjavo, na primer
razlike v trenutnem proračunu za stroške v preteklih letih. Podatki v dimenzijah različic
običajno niso agregirani, saj je za isto postavko vključenih več vnosov podatkov. Dimenzija
različic ima naslednje atribute:
v Ime, ime člana.
v Oblika, uporabniško definirana: številske, datumsko/časovne in besedilne oblike.
v Izračun različice

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela z desno miškino tipko kliknite mapo Dimenzije in kliknite
ikono Novo

.

.
2. Kliknite ikono Dimenzija
3. Vnesite ime nove dimenzije in izberite možnost Različice na seznamu Tip dimenzije.
4. Člane dimenzije v atribut Ime dodajte tako, da vnesete seznam ali opravite dejanje
kopiraj/prilepi v preglednici. Na primer: FL 2004 Proračun, FL 2005 Proračun, FL
2004 Napoved, FL 2005 Osnovnica.
5. Shranite dimenzijo.

Kako naprej?
Potem ko ustvarite dimenzijo različic, lahko pišete preproste izraze. Na primer =Budget Forecast, da primerjate podobne tipe podatkov, ali uporabite funkciji dimenzije VARIANCE
in VARIANCEPERCENT, da v dimenziji izračuna uporabite atribut “Narava pozitivne
variance”.

Ustvarjanje dimenzij hierarhij
V programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler ustvarite dimenzijo hierarhije, da bo
vsebovala seznam članov v hierarhični strukturi.
Aplikacija bo lahko morala vsebovati seznam postavk, ki potrebujejo hierarhično strukturo.
Na primer Kontinent, Regija in Mesto. Dimenzija hierarhije uporabi funkciji Povišaj in
Znižaj. Poleg tega lahko člane tudi vlečete in jih spuščate na nadrejenega člana. Več
nadrejenih hierarhij je lahko ustvarjenih z dejanjema prekopiraj in prilepi ali z držanjem tipke
CTRL in vlečenjem člana do nadrejenega člana ali skupine članov. Ukaza kontekstnega
menija Razširi in Strni nudita zmožnost prikaza in skrivanja članov hierarhije. Dimenzija
hierarhije ima naslednje atribute:
v Ime, ime člana.
v Teža, faktor, običajno -1, ki velja za spremembo pozitivne vrednosti v negativno vrednost.
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Postopek
1. V podoknu Zasnova modela z desno miškino tipko kliknite mapo Dimenzije in kliknite
ikono Novo

.

.
2. Kliknite ikono Dimenzija
3. Vnesite ime nove dimenzije in izberite možnost Hierarhija s seznama Tip dimenzije.
4. Člane dimenzije v atribut Ime dodajte tako, da vnesete seznam ali opravite dejanje
kopiraj/prilepi v preglednici. Na primer Afrika, Egipt, Sudan, Uganda.
5. S pomočjo primera označite člane Egipt, Sudan in Uganda, ter kliknite ikono Znižaj
izbrane postavke. Izbrani člani postanejo člani člana Afrika.
6. Shranite dimenzijo.

Kako naprej?
Po ustvarjanju dimenzije hierarhije lahko ročno ustvarite več članov ali pa jih uvozite vanjo.
Uveljavite lahko tudi varnost.

Ustvarjanje generičnih dimenzij
Ustvarite generično različico dimenzije v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler,
ko niste prepričani glede točnega tipa dimenzije.
Ko so dimenzije uporabljene v kocki, je ta postavljena v zaporedje glede na tip dimenzije,
zato je dobro ne imeti preveč dimenzij generičnega tipa. Generična dimenzija ima naslednje
atribute:
v Ime, ime člana.
v
v
v
v
v

Oblika, uporabniško definirana: številske, datumsko/časovne in besedilne oblike.
Izbirni seznam, povezava do preddefinirane dimenzije ali podnabora.
Izračun N, enostaven izračun, izveden na ravni lista.
Izračun C, izračun, izveden na podlagi agregiranih rezultatov.
Teža, faktor, običajno -1, ki velja za spremembo pozitivne vrednosti v negativno vrednost.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela z desno miškino tipko kliknite mapo Dimenzije in kliknite
ikono Novo

.

.
2. Kliknite ikono Dimenzija
3. Vnesite ime nove dimenzije in izberite možnost Generična s seznama Tip dimenzije.
4. Člane dimenzije v atribut Ime dodajte tako, da vnesete seznam ali opravite dejanje
kopiraj/prilepi.
5. Shranite dimenzijo.

Kako naprej?
Tip generične dimenzije mora biti pred uporabo v kocki spremenjen v zahtevan tip.

Spreminjanje tipa dimenzije
Potem ko je ustvarjena generična dimenzija, lahko spremenite tip dimenzije iz generičnega v
tip, ki ga potrebujete.
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Tip generične dimenzije lahko spremenite, preden ga uporabite v kocki. Ta tip je na voljo, ko
tip končne dimenzije ni znan. Ko je ustvarjena kocka, je postavljena v zaporedje v naslednjem
vrstnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Basic (osnovna)
Hierarchy (hierarhija)
Generic (generična)
Time (čas)
Versions (različice)
Calculation (izračun)

Ta vrstni red je vedno dosleden ter postavi Versions (različice) in Calculation (izračun) na
konec, ker lahko te dimenzije vsebujejo nizovne elemente v obliki izbirnih seznamov ali
članov z besedilnimi oblikami zapisa. Pri običajni uporabi se dimenziji Versions in
Calculation ne uporabljata skupaj.

Postopek
1. Odprite generično dimenzijo.
2. Z desno miškino tipko kliknite ime dimenzije in kliknite Spremeni tip dimenzije.
3. S seznama izberite nov tip dimenzije. Kliknite V redu.
4. Shranite dimenzijo.

Urejanje dimenzij
Z Urejevalnikom dimenzij v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler lahko
dodajate, brišete in spreminjate atribute in člane dimenzije.
Stolpcem razpoložljivih atributov lahko dodate več atributov tipa Številsko, Besedilo in
Vzdevek.
Dimenziji lahko dodate nove člane, ki so lahko skriti ali prikazani in lahko spremenite položaj
ter definirate hierarhijo članov. Člane lahko dodajate posamično ali jih prilepite iz
preglednice.

Ustvarjanje številskega atributa
Ustvarite številski atribut za namene izračunov.
Številski atribut je mogoče nastaviti na člane ravni lista in konsolidirane ravni. Vrednosti na
ravni lista je mogoče uporabiti za izračune na konsolidirani ravni za izračun ali dimenzijo
generičnega tipa. Besedilnih nizov ni mogoče vnesti v številske atribute. Številske atribute
lahko uporabite za namene izračunov v dimenziji tipa izračuna ali generični dimenziji.

Postopek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odprite dimenzijo.
Z desno miškino tipko kliknite člana pod stolpcem Ime in izberite Dodaj nov atribut.
V polje Vnesi ime za nov atribut vnesite ime atributa.
V možnosti Tip atributa kliknite Številski.
Kliknite V redu za potrditev. Prikaže se stolpec z istim imenom.
Zdaj lahko vnesete vrednosti za atribut za vsakega člana na ravni lista.
Shranite dimenzijo.
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Ustvarjanje atributa besedila
Atribute besedila lahko dodate, če želite za člane dimenzij narediti besedilne izbore.
Atributi besedila so za nizovne vrednosti. Atribut besedila je mogoče uporabiti za
razlikovanje članov. Tako lahko na primer z atributom besedila označite člane, ki so
umaknjeni, vendar jih je še vedno treba vključiti v konsolidacije.

Postopek
1.
2.
3.
4.

Odprite dimenzijo.
Z desno miškino tipko kliknite člana pod stolpcem Ime in izberite Dodaj nov atribut.
V polje Vnesi ime za nov atribut vnesite ime za atribut.
V možnosti Tip atributa kliknite Besedilo.

5. Kliknite V redu za potrditev.
6. Kliknite celico za člana pod novim atributom, ki ste ga ravnokar ustvarili, vnesite niz in
za potrditev pritisnite tipko Return (Enter).
7. Shranite dimenzijo.

Ustvarjanje vzdevkovnega atributa v dimenziji
Vzdevke je mogoče uporabiti v izrazih in povezavah namesto imena člana.
Vzdevek je nadomestno ime za objekte v modelu. Vzdevek in ime napisa je mogoče uporabiti
v urejevalniku izrazov in ko sta uporabljena, se urejevalnik izrazov sklicuje nazaj na ime
člana. Če je pri uporabi vzdevka storjena napaka, potem urejevalnik izrazov pokaže besedilo v
rdečem z rdečo podčrtavo. Nov vzdevek lahko ustvarite v lastnostih dimenzije.

Postopek
1. Odprite dimenzijo.
2. Z desno miškino tipko kliknite člana pod stolpcem za ime in izberite Dodaj nov atribut.
3.
4.
5.
6.

V polje Vnesi ime za nov atribut vnesite Vzdevek.
V možnosti Tip atributa kliknite Vzdevek.
Kliknite V redu za potrditev. Prikaže se stolpec z imenom Vzdevek.
Kliknite celice za člane pod novim atributom, ki ste ga ustvarili, vnesite vzdevek po vaši
izbiri za vsakega člana, nato pa za potrditev pritisnite Enter.
7. Shranite dimenzijo.

Zgled
Če je nespremenljivo ime člana Prodaja 1. č., je napis za tega člana Prodaja prvega
četrtletja, vzdevek pa je 1. č., lahko v urejevalniku izrazov uporabite vsa tri imena.
Potemtakem so naslednji izrazi enako.
Tabela 3. Imena članov, napisov in vzdevki v izrazu
Ime člana

Napis

Vzdevek

Prodaja 1. č.

Prodaja prvega četrtletja

1. č.

='Prodaja 1. č' * Cena

='Prodaja prvega četrtletja' *
Cena

=1. č. * Cena

Ko v urejevalniku izrazov kazalko postavite nad napis ali vzdevek, se pokaže ime člana.
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Urejanje možnosti prikaza dimenzije
Dimenzija ima možnosti prikaza, ki jih je mogoče spremeniti, da ustrezajo načinu, kako
hočete, da so atributi prikazani v Urejevalniku dimenzij.
Obstajati mora veljavna dimenzija. Atribute je mogoče spremeniti v pogovornem oknu
atributov.

Postopek
1.
2.
3.
4.

Odprite dimenzijo.
Z desno miškino tipko kliknite naslov Ime in kliknite Vse možnosti prikaza.
V pogovornem oknu Dimenzije izberite atribute, ki jih želite prikazati.
Kliknite V redu.

5. Shranite dimenzijo.

Dodajanje enega člana v dimenzijo
Enega člana lahko v dimenzijo dodate z urejanjem dimenzije. V dimenzijo lahko dodate
novega člana, besedilnega člana ali podrejenega člana.

Postopek
1. Odprite dimenzijo.
2. V stolpcu Ime dvokliknite polje <Dodaj novega člana>.
3. Vnesite ime za novega člana.
4. Povlecite in spustite novega člana na pravilno mesto na seznamu članov.
5. Uporabite Znižaj izbrane člane in Povišaj izbrane člane, da postavite novega člana na
pravilno mesto v hierarhiji.
6. Shranite dimenzijo.

Dodajanje več članov v dimenzijo
Če imate seznam članov v preglednici, lahko te člane dodate z dejanjem lepljenja.

Postopek
1. Odprite dimenzijo.
2. Prekopirajte člane iz odprte preglednice.
3. Z desno miškino tipko kliknite člana, na katerega želite prilepiti člane.
4. Izberete lahko naslednje možnosti: Prilepi nad Prilepi podrejenca Prilepi pod.
5. Shranite dimenzijo.

Odstranjevanje člana iz konsolidacije
Če imate v isti konsolidaciji dva primerka člana, lahko enega od primerkov odstranite, da
ohranite pravilno konsolidacijo.
Ko se član pojavi v dveh različnih hierarhijah v isti konsolidaciji, mora biti en primerek
odstranjen, da bodo konsolidacijske vsote pravilne. Ko člana, ki ima več nadrejencev,
odstranite iz konsolidacije, so odstranjeni izbrani člani. Če ima član samo enega nadrejenca,
je član premaknjen na najvišjo raven, podrejenci člana pa ohranijo svoj položaj v povezavi s
članom.

Postopek
1. Odprite dimenzijo.
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2. Z desno miškino tipko kliknite člana in kliknite Odstrani člane iz konsolidacije. Izberete
lahko več kot enega člana.
3. Kliknite V redu, da odstranite člana.

Iskanje v velikih dimenzijah
Navigacija pri urejanju velikih dimenzij je lahko težavna. Poenostavite jo lahko tako, da iščete
v obstoječih elementih dimenzije, ki je odprta v Urejevalniku dimenzij.
Ko je element prikazan v več kot eni hierarhiji, je lahko pri njegovem iskanju na voljo več
rezultatov. V rezultatih iskanja so prikazane vse hierarhije, ki vsebujejo ujemajoče se
elemente. Navigacija za globoko ugnezdene elemente v teh rezultatih iskanja je lahko
težavna. Če iščete delne vsote, je na voljo najvišja raven ugnezdenih rezultatov iskanja, ki jo
lahko razširite, da prikažete podrejence.

Postopek
1. Odprite dimenzijo ali mero, ki jo želite urejati v podoknu vsebine.
2. V iskalno polje vnesite kriterije iskanja za elemente, ki jih želite poiskati, nato pa kliknite
ikono iskanja. Iskanje vrne elemente, ki se trenutno ujemajo s kriteriji. Za nadaljnje
raziskovanje lahko razširite podrejence.
3. Če želite počistiti iskanje in prikazati vse elemente v dimenziji, kliknite gumb za čiščenje
iskanja.

Formatiranje članov
Oblika zapisa je uporabniško definirana lastnost za člane. Z urejevalnikom oblike lahko
definirate slog števila, datum, čas in besedilo.
Lastnost oblike zapisa je na voljo v dimenzijah različic in izračuna. Lastnost oblike zapisa ima
pogovorno okno Oblikuj zapis za, kjer lahko podate želeno obliko zapisa in nastavite
parametre oblike zapisa.

Oblikovanje člana
Člane lahko oblikujete v dimenzijah različic in izračuna. Če nastavite obliko na člana, ki ima
nastavljen obstoječ izbirni seznam, operacija izbirni list odstrani.

Postopek
1. Odprite dimenzijo.
2.
3.
4.
5.
6.

Dvokliknite celico člana za člana iz atributa Oblika.
Kliknite želen Tip oblike.
Nastavite zahtevane lastnosti za izbrano obliko.
Kliknite Uveljavi.
Shranite dimenzijo.

Oblike po meri
V programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler lahko v dimenzijah različic in
izračunov podajate oblike za prikaz po meri.
Opozorilo: Vzorci oblikovanja po meri so shranjeni s podatki. Ko drugi uporabniki vidijo te
podatke, ta vzorec preglasi njihove uporabniške preference. Vzorce oblikovanja po meri
uporabite samo, ko oblika, ki jo potrebujete, ni na voljo na seznamu Tip oblike.
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Obstajata dva tipa skladnje za obliko po meri, ki ju lahko uporabljate: oblikovanje na osnovi
ICU in oblikovanje po meri na osnovi MDX.
V različicah programa Cognos TM1, starejših od 10.2, se je uporabljalo izključno oblikovanje
po meri MDX. V različici 10.2 in novejših lahko v programih Cognos TM1 Performance
Modeler in Cognos Insight uporabljate tako oblikovanje ICU kot tudi oblikovanje MDX.
Skladnja ICU se v programih Cognos Performance Modeler in Cognos Insight uporablja po
privzetku. Če želite uporabljati skladnjo MDX, morate v datoteki config.ini nastaviti
naslednjo zastavico za Cognos Performance Modeler in IBM Cognos Insight. Lokacija
datoteke config.ini je odvisna od vaše namestitve, na primer: C:\Program
Files\IBM\cognos\tm1_64\perfmodeler\configurations\config_version_number\
config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Če ta zastavica ni nastavljena ali ni vključena, morate uporabljati skladnjo ICU.

Nastavljanje oblik po meri
Če želite oblikovati člana v dimenziji, storite naslednje:
1. Odprite dimenzijo in dvokliknite celico Oblika za člana.
2. Za Tip oblike izberite Po meri.
3. Izberite možnost Število ali Datum.
4. V polje vnesite izraz oblike, ki bo uporabljen, in kliknite Uveljavi.
Predogled vnesene oblike po meri lahko vidite v Vzorcih.

Skladnja ICU za oblike po meri
Izrazi oblike zapisa, ki uporabljajo skladnjo ICU, so sestavljeni iz vzorca in nabora simbolov
(znakov). Podate lahko oblikovanje pozitivnih in negativnih števil. Če ne podate negativnega
podvzorca, negativna števila uporabljajo pozitivno oblikovanje, ki ima predpono
lokaliziranega znaka minus.
Če na primer vnesete naslednji vzorec v polje oblikovanja po meri: #,##0.00;(#,##0.00)
v so pozitivna števila oblikovana na naslednji način: 123,456,789.00
v so negativna števila oblikovana na naslednji način: (123,456,789.00)
Podpičje (;) ločuje pozitivne in negativne podvzorce.
Drug primer prikazuje, kako lahko spremenite, kje se pojavi ločilo za grupiranje, s katerim
naredite velika števila bolj berljiva.
V polje oblikovanja po meri vnesite naslednji vzorec: #,##,##0
Ta vzorec oblikuje številke kot:
v pozitivne: 12,34,56,789
v negativne: -12,34,56,789
Za več informacij obiščite naslednje spletno mesto: http://icu-project.org/apiref/icu4c/
classDecimalFormat.html in poiščite “Special Pattern Characters” (Znaki s posebnim
vzorcem).
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Za oblike datuma po meri uporabljajte datumski vzorec. V datumskem vzorcu se nizi znakov
zamenjajo s podatki o datumu in času.
hh:mm a na primer oblikuje čas na naslednji način:
v 12:00 AM
v 06:00 PM
Drug primer: EEE, MMM d, ’’yy oblikuje datum na naslednji način:
Mon, Oct 30, ’15
Za več informacij in primerov obiščite naslednje spletno mesto: http://userguide.icuproject.org/formatparse/datetime in poiščite “Date/Time Format Syntax” (Skladnja oblike
datuma/časa).

Skladnja MDX za oblike po meri
Za primere izrazov, ki uporabljajo skladnjo MDX, glejte temo “Številske vrednosti” v
dokumentaciji za IBM Cognos TM1 Perspectives, TM1 Architect in TM1 Web.

Ustvarjanje podnaborov
Podnabori so omejeni nabori postavk iz dimenzije.
Spodaj so opisani nekateri primeri možnosti uporabe podnaborov:
v Ustvarite podnabor za uporabo z izbirnim seznamom v dimenziji izračuna, da omejite
število postavk na izbirnem seznamu.
v Ustvarite podnabor iz časovne dimenzije, da omejite število mesecev, ki jih uporabnik vidi
v pogledu.
v Ustvarite podnabor, da skrijete vsoto v seznamu izdelkov.
Podnabor je izbor iz nadrejene dimenzije. Podnabori so lahko statični ali dinamični. Če so
dinamični podnabori iz drugih vmesnikov IBM Cognos TM1, kot sta na primer Cognos TM1
Architect in Cognos TM1 Perspectives, odprti s programom IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, je izraz MDX prikazan v lastnostih, uporabnik pa prejme opozorilo. Če urejate
dinamični podnabor, se podnabor shrani kot statični podnabor.
Filtre lahko uporabljate v podnaborih. Če imate na primer atribut poštne številke, lahko iščete
vse lastnosti, katerih poštna številka se začne s “SW”. S filtri lahko člane dodajate v obstoječi
podnabor in jih iz njega odstranjujete.

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite ime dimenzije v podoknu Zasnova modela in kliknite
Novo > Podnabor
2. Vnesite ime za podnabor in kliknite V redu.
3. Izberite člane, ki jih želite vključiti v podnabor. To lahko naredite z različnimi metodami:
v Skrijte člane, ki jih ne želite v podnaboru, ali pa
, da izberete, katere elemente želite v podnaboru. Za dodatne
v uporabite filter
informacije glejte “Uporaba filtra v podnaboru” na strani 34.
Če želite skriti člane, storite naslednje:
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a. Z desno miškino tipko kliknite člana, predstavnika za raven, ki jo želite uveljaviti za
podnabor. Če imate kot časovna obdobja na primer Leto, Meseci, Tedni in želite
uporabiti samo mesece, z desno miškino tipko kliknite kateregakoli člana za mesec.
b. V izbirnem okencu izberite ustrezen ukaz Skrij.
Opomba: Ko skrijete člana v podnaboru, se član ne izbriše.
4. Izberite, kako se pojavijo člani v podnaboru. Izvajate lahko na primer naslednje operacije:
v Člane v podnaboru razvrstite tako, da z desno miškino tipko kliknete člana in izberete
eno od možnosti razvrščanja.
v Razširite ali strnite vse člane v dimenziji.
v Člane premikajte navzgor in navzdol.
5. Shranite podnabor.

Zgled
Vzemite dimenzijo, ki se imenuje Država in regija ter ustvarite podnabor, ki se imenuje
Evropa.
Dimenzija Država in regija vsebuje naslednje člane:
v Vse podružnice
– Amerika
– Azija-Pacifik
– Evropa
- Srednja Evropa
- Severna Evropa
- Južna Evropa
Če želite ustvariti podnabor Evropa, storite naslednje:
1. Z desno miškino tipko kliknite dimenzijo, ki se imenuje Država in regija ter izberite Novo
> Podnabor. Podnabor poimenujte Evropa.
2. Z desno miškino tipko kliknite člana Evropa in izberite Skrij druge.
3. Razširite člana Evropa, tako da so člani lista prikazani, in shranite podnabor.
Podnabor Evropa vsebuje naslednje postavke:
v Evropa
– Srednja Evropa
– Severna Evropa
– Južna Evropa

Ustvarjanje dinamičnih podnaborov
Člani dinamičnega podnabora se spremenijo, ko so člani dodani ali odstranjeni iz dimenzije.
Dinamični podnabor z izrazom izbere člane iz podnabora. Ko so novi člani dodani v
dimenzijo in član pade v kategorijo, ki jo definira izraz, so novi člani dodani v podnabor brez
dodatnega urejanja. Izrazi so urejeni v urejevalniku MDX.
Podnabor lahko iz statičnega spremenite v dinamičnega in spet nazaj tako, da označite
potrditveno polje Dinamični podnabor. Dinamični podnabor mora vsebovati izraz. Statičen
podnabor je lahko definiran tudi z urejevalnikom izrazov, nato pa shranjen kot statičen
seznam.
Poglavje 3. Ustvarjanje in oblikovanje dimenzij
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Izraz lahko uredite neposredno, izraze MDX pa lahko izrežete in prilepite iz drugih izvorov.

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite dimenzijo in izberite Novo > Podnabor.
2. Vnesite ime za novi podnabor in kliknite V redu.
3. Kliknite ime novega podnabora v podoknu Zasnova modela, da prikažete stran Lastnosti
za podnabor.
4. V lastnosti Izraz kliknite gumb za urejanje. Odpre se urejevalnik izrazov MDX.
5. Izberite potrditveno polje Dinamično. Če potrditveno polje Dinamično ni izbrano, bo
podnabor statični podnabor in ne bo odražal nadaljnjih sprememb, nastalih za sezname
članov.
6. Izraz MDX lahko vnašate ali pa kopirate in lepite neposredno v polje Izraz. Kot začetno
točko izraza pa lahko izberete tudi možnost Osnova podnabora:
Možnost

Opis

Raven(n)

Ravni, ki so na voljo za člane.

Vsi člani

Vsi člani dimenzije.

Trenutni člani

Trenutni člani podnabora.

Izbrani člani

Izbor s seznama članov v stolpcu Ime.

7. Izberite tip razvrščanja iz izbora Razvrsti, Naraščajoče, Padajoče ali Hierarhija.
8. Kliknite V redu, da uveljavite spremembe in zaprete urejevalnik. Kliknite Uveljavi, da
uveljavite spremembe in pustite urejevalnik odprt.

Uporaba filtra v podnaboru
S filtri lahko izdelate seznam izbranih članov za statičen podnabor na osnovi atributov ali
vrednosti stolpcev.
Filter je mogoče uveljaviti za statični ali dinamični podnabor. Če je filter uveljavljen za
dinamični podnabor, podnabor postane statičen ob shranjevanju.
Filter se uveljavi za vse člane v dimenziji in ne samo v podnaboru.
Spodaj so navedeni nekateri primeri možnosti uporabe filtrov:
Primer filtra
Umaknjene postavke imajo atribut Discontinued (Umaknjeno). Generirajte
podnabor vseh trenutnih postavk, ki so na voljo za prodajo, tako, da prefiltrirate
člane z atributom Umaknjeno.
Filtriranje z razvrščanjem
Najdite vse lastnosti z manj kot 100 pisarniškimi uslužbenci in pogodbeniki, nato pa
jih v padajočem vrstnem redu razvrstite po številu uslužbencev. V tem primeru za
številsko vrednost 100 poiščite številski atribut z imenom “Skupaj pisarniških
uslužbencev in pogodbenikov” in izberite možnosti Manjše od in Razvrsti padajoče.
Nato kliknite Izberi vse in Zamenjaj.
Filtriranje z razvrščanjem in odstranjevanjem
Najdite vse lastnosti z datumom gradnje, ki je starejši od 1900, razvrstite jih v
padajočem vrstnem redu porabi energije, nato pa odstranite vse člane, ki imajo manj
kot 100 delovnih postaj.
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POZOR:
V velikih dimenzijah lahko možnost Odstrani deluje počasi. To ne velja za
možnosti Dodaj in Zamenjaj.
Filter razvrsti člane po nespremenljivem imenu ali atributu, vendar pa atributov Indeks in
Teža ni mogoče uporabiti.

Postopek
1. Odprite podnabor.
2. Če filtrirate po atributu, kliknite člana v stolpcu atributa, po katerem želite filtrirati. V
nasprotnem primeru se filtrira nespremenljivo ime.
Filtriraj po stolpcu.
3. Kliknite
4. Izberite pogoj Pokaži naslednje ali NE pokaži naslednjega.
5. V polje Ključne besede ali Število (če filtrirate po številskem atributu) vnesite ključno
besedo ali število.
6. Izberite tip filtra Začne se z, Konča se z ali Vsebuje za besedilno vrednost ali Večje od,
Manjše od ali Je enako za številsko vrednost.
7. Izberite vrstni red filtra Razvrsti naraščajoče, Razvrsti padajoče, Ne razvrsti.
8. Kliknite Iskanje. Rezultat prvega filtra se pokaže v Vrednosti.
9. Kliknite vrednosti, ki jih želite imeti v podnaboru. Če želite izbrati več vrednosti, lahko
držite tipko Ctrl ali Shift in jih klikate, lahko pa kliknete tudi Izberi vse.
10. Kliknite >, da premaknete vrednosti v Izbrane vrednosti, nato pa kliknite eno od
naslednjih možnosti:
v Zamenjaj zamenja trenutne člane v podnaboru z izbranimi člani.
v Dodaj doda izbrane člane na dno obstoječega podnabora.
v Odstrani odstrani izbrane člane iz podnabora.
v Prekliči
11. Shranite podnabor.

Ustvarjanje izbirnih seznamov
Izbirni seznam vsebuje vrednosti, ki jih lahko uporabnik izbere v celici. Izbirni seznam
vsebuje vrednosti, ki ustrezajo vsem članom dimenzije ali podnaboru dimenzije. Če se člani
dimenzije ali podnabora spremenijo, se spremenijo tudi vrednosti, ki so na voljo na izbirnem
seznamu. Izbirni seznam je lahko sestavljen tudi iz statičnega seznama vrednosti, ki jih podate
ob ustvarjanju izbirnega seznama.
Atribut Izbirni seznam je na voljo v dimenzijah izračuna. Prednost uporabe izbirnega seznama
je ta, da nudi strukturiran uporabniški vmesnik. Uporabnik je bolje seznanjen s tem, kateri
vhodni podatki so zahtevani. Ko vodje osebja na primer načrtujejo, bodo morali svojemu
osebju morda dodeliti stopnjo zmogljivosti tako, da bodo uporabili izbirne sezname za
izbiranje s fiksnega seznama Nizko, Srednje, Visoko in Odlično, namesto da bi vpisali prost
besedilni niz. Če nastavite izbirni seznam za člana z obstoječo obliko zapisa, operacija
odstrani obliko zapisa.

Postopek
1. V dimenziji izračuna dvokliknite stolpec Izbirni seznam za člana, za katerega želite
definirati izbirni seznam.
2. Če želite ustvariti statičen izbirni seznam, izberite Statičen seznam, nato pa vnesite
vrednosti v polje Statičen seznam. Vsako vrednost vnesite v ločeno vrstico v polju.
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3. Če želite ustvariti dinamičen izbirni seznam, ki uporablja člane iz podnabora ali dimenzije
kot vrednosti seznama, izberite Dimenzija ali podnabor.
a. Kliknite Dodatno, da odprete pogovorno okno Izberite dimenzijo ali podnabor.
b. Pomaknite se do dimenzije ali podnabora, ki vsebuje elemente, ki jih želite prikazati
na izbirnem seznamu, nato pa kliknite V redu.
4. Izberite Besedilo ali Številsko, da določite tip elementa, ki bo uveljavljen za vrednosti
izbirnega seznama. Če ustvarjate dinamični izbirni seznam, ki bo uporabljen v povezavi,
izberite Besedilo. Če ne izberete možnosti Besedilo, se povezava preveri pravilno, vendar
se v ciljno kocko ne dodajo nobeni podatki.
5. Kliknite V redu.
6. Shranite dimenzijo.
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Poglavje 4. Ustvarjanje kock
Kocka je shramba podatkov znotraj modela. Je večdimenzionalna in vsebuje vrstice, stolpce
in poljubno število strani. Z eno ali več kockami ustvarite aplikacijo.
Če želite ustvariti kocko z uvažanjem podatkov, glejte temo “Uvažanje podatkov z vodenim
uvozom” na strani 11. Če želite ustvariti kocko s pomočjo dimenzij, glejte temo “Ustvarjanje
kocke s pomočjo dimenzij” na strani 39.

Vrstni red dimenzij, ki ga določa tip dimenzije
Ko ustvarite kocko, so dimenzije razvrščene glede na njihov tip. Osnovne dimenzije so
navedene prve, zadnje pa dimenzije izračuna. Po privzetku so dimenzije navedene v
naslednjem vrstnem redu:
1. Osnovne dimenzije
2. Dimenzije hierarhij
3.
4.
5.
6.

Generične dimenzije
Časovne dimenzije
Dimenzije različic
Dimenzije izračuna

Vsak član niza, ki je v kocki, se mora pojaviti v zadnji dimenziji. Ker so tipi dimenzij
izračuna in različic navedeni na koncu, je dimenzija s članom niza pogosto postavljena kot
zadnja.
Če vaša kocka vsebuje tako dimenzijo različic kot dimenzijo izračuna, je slednja postavljena
kot zadnja. Če morate člana niza dodati v dimenzijo, ki ni postavljena kot zadnja v kocki,
lahko dimenzije prerazvrstite.

Vrstni red izračunov, ki ga določa tip dimenzije
Ko vaša kocka vsebuje izračune dimenzij, so izračuni izvedeni glede na tip dimenzije.
Dimenzije različic so izračunane prve, dimenzije izračunov pa zadnje. Po privzetku so
izračuni izvedeni v naslednjem vrstnem redu:
1. Izračuni dimenzij različic
2.
3.
4.
5.
6.

Izračuni časovnih dimenzij
Izračuni dimenzij hierarhij
Izračuni generičnih dimenzij
Izračuni osnovnih dimenzij
Izračuni dimenzij izračuna

Primer razlogov za vrstni red izračunov
Ta primer kaže, zakaj so izračuni dimenzij različic izvedeni pred izračuni dimenzij izračunov.
Imate dimenzijo izračuna, ki je izračunana takole:
Revenue(=Units*Price)
Imate tudi dimenzijo različice, ki je izračunana takole:
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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Variance(=Actual-Budget)
Prav tako imate naslednje podatke:
Proračun (Budget)

Dejansko (Actual)

Enote (Units)

100

110

Cena (Price)

5

4

Scenarij 1
Če bi prišla pravila za dimenzijo izračuna pred pravili za dimenzijo različic, bi bili izračuni
izvedeni takole:
Proračun (Budget)

Dejansko (Actual)

Varianca (Variance)

Enote (Units)

100

110

10

Cena (Price)

5

4

-1

Prihodek (Revenue)

500

440

-10

S tem je { Revenue , Variance } izračunano kot 10 * -1 = -10 = kar ni pravilno.
Scenarij 2
Če bi pravila za dimenzijo izračuna prišla po pravilih za dimenzijo različic, bi bili izračuni
izvedeni takole:
Proračun (Budget)

Dejansko (Actual)

Varianca (Variance)

Enote (Units)

100

110

10

Cena (Price)

5

4

-1

Prihodek

500

440

-60

Zdaj je { Revenue , Variance } = { Revenue, Actual} - {Revenue, Budget} = 440 - 500 = -60 ,
kar je pravilno.

Omejitve velikosti v kockah
Za število celic, vsebovanih v kocki, ni omejitve programske opreme. Obstaja pa omejitev
strojne opreme, ki je odvisna od pomnilnika na računalniku. Če želite ugotoviti omejitev
velikosti, izračunajte število celic tako, da zmnožite število vrstic s številom stolpcev glede na
število strani. Število celic je zmnožek števila postavk, vsebovanih v vsaki dimenziji. Splošna
formula za izmero velikosti kocke je naslednja:
Velikost = (število postavk v dimenziji 1) * (število postavk v dimenziji 2) * (število postavk
v dimenziji 3) * . . . * (število postavk v dimenziji n)
Omejitve velikosti se v veliki meri spreminjajo glede na pomnilnik, ki je na voljo na
računalniku. Kocke, ki vsebujejo dolge dimenzije s 500 postavkami, uporabljajo več
pomnilnika kot kocke podobne velikosti, ki vsebujejo dimenzije s 100 postavkami. Na
splošno omejitve velikosti postanejo očitne v kockah s štirimi ali več dimenzijami. Če imate
tridimenzionalno kocko s 400 stranmi, bo dodajanje druge dimenzije z 20 postavkami porabo
pomnilnika povečalo za dvajsetkrat. To pomeni, da povečate zadržane podatke s 400 strani na
8.000 strani. Dodajanje pete dimenzije z 20 postavkami porabo pomnilnika poveča za
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dvajsetkrat, torej na 160.000 strani podatkov. Takšno omejitev pomnilnika razrešite tako, da
ustvarite vrsto dobro poseljenih kock iz treh ali štirih dimenzij, namesto ene redko poseljene
kocke s petimi dimenzijami.

Obravnavanje pogledov med restrukturiranjem kock
Če ima kocka zasebne poglede, so uničeni, ko je kocka restrukturirana v programu Cognos
Performance Modeler. Dejanja, ki spreminjajo strukturo kocke, vključujejo:
v dodajanje dimenzije v kocko,
v odstranjevanje dimenzije iz kocke,
v spreminjanje vrstnega reda dimenzij v kocki.
Če kocko restrukturirate, morate katerekoli funkcije delovnega lista (kot je DBRW), ki se
sklicujejo na kocko, v programu Microsoft Excel ali spletnih preglednicah Websheets
posodobiti tako, da odražajo popravljeno dimenzionalnost kocke.

Restrukturiranje kock, uporabljenih v programu TM1 Applications
Če morate restrukturirati kocko, ki je uporabljena v programu TM1 Application, morate
aplikacijo najprej deaktivirati v portalu TM1 Applications.
Če do kocke dostopate s programom Cognos Insight v porazdeljenem načinu, morate
aplikacijo po restrukturiranju kocke znova razmestiti. S tem zagotovite, da lahko rezervacije
podatkov, uporabljene za uveljavitev lastništva vozlišča, pravilno odstranite in nato
posodobite, ko se struktura kocke spremeni.
Ko je restrukturiranje kocke končano, lahko aplikacijo znova aktivirate.

Ustvarjanje kocke s pomočjo dimenzij
Kocko ustvarite z dimenzijami. Dimenzije izvajajo izračune, nadzorujejo oznake in oblikujejo
vnos podatkov.
Če je v kocki uporabljena več kot ena časovna dimenzija, se bodo pravila, generirana v
izračunih dimenzij, sklicevala na atribute prve časovne dimenzije za vedenje, povezano s
časom, kot so na primer časovna povprečja. Dodatne časovne dimenzije, uporabljene v kocki
(po prvi časovni dimenziji), se bodo obnašale kot hierarhične dimenzije na konsolidirani
ravni.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela držite tipko CTRL in klikajte dimenzije, ki jih želite dati v
kocko.
.
2. Kliknite ikono Novo
3. Kliknite Kocka.
4. V polje Nova kocka vnesite ime za novo kocko. Kliknite V redu.
Nasvet: V pogledu kocke lahko omogočite samodejno preračunavanje tako, da kliknete
. Če ta možnost ni izbrana in spremenite kocko ali jo odprete, morate ročno klikniti
Preračunaj, da si ogledate podatke v kocki.

Spuščanje dimenzij na novo kocko
Če želite dimenzije dodati v svojo novo kocko, jih lahko povlečete in spustite v mapo
Dimenzije.
Poglavje 4. Ustvarjanje kock
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Postopek
1. Kliknite dimenzijo in jo povlecite v področje Vrstice. Vrednosti dimenzij so navedene kot
člani vrstice v prikazovalniku kock.
2. Kliknite drugo dimenzijo in jo povlecite v področje Stolpci. Vrednosti dimenzij so
navedene kot glave stolpcev v prikazovalniku kock.
3. Kliknite dodatne dimenzije in jih povlecite v področje Kontekst.
Opomba: Ni važno, po kakšnem vrstnem redu uredite dimenzije. Dimenzije so
postavljene v zaporedje glede na tip. Spremenite lahko privzeti vrstni red, po katerem so
navedeni tipi dimenzije.

Dodajanje dimenzij s pomočjo tipkovnice
Če želite dodati dimenzije v svojo novo kocko, lahko uporabite tipkovnico.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela v mapi Kocke dvokliknite prazno kocko
, ki ste jo
ustvarili. Prikazovalnik kock za novo kocko se prikaže na novem zavihku.
2. V podoknu Zasnova modela razširite mapo Dimenzije.
3. Z desno miškino tipko kliknite dimenzijo in izberite Dodaj dimenzijo v kocko,
ime_kocke. Člani dimenzije so navedeni kot glave vrstice v prikazovalniku kock.
4. Z desno miškino tipko kliknite drugo dimenzijo in izberite Dodaj dimenzijo v kocko,
ime_kocke. Člani dimenzije so navedeni kot glave stolpcev v prikazovalniku kock.
5. Z desno miškino tipko kliknite dodatno dimenzijo in izberite Dodaj dimenzijo v kocko,
ime_kocke. Dimenzije so dodane kot kontekstni filtri v prikazovalniku kock.
Opomba: Ni važno, po kakšnem vrstnem redu uredite dimenzije. Dimenzije so
postavljene v zaporedje glede na tip. Spremenite lahko privzeti vrstni red, po katerem so
navedeni tipi dimenzije.

Dodajanje dimenzij v obstoječo kocko
Dodajte dimenzijo v kocko, da je razmerja podatkov v kocki mogoče podrobneje pregledati.
Vseh dimenzij kocke vam ni treba ustvariti naenkrat. Dimenzijo lahko dodate pozneje, če za
dimenzijo, ko je bila ustvarjena kocka, na primer niso obstajali nobeni podatki.

Postopek
1. Odločite se, katero dimenzijo želite dodati v kocko.
Opomba: Oglejte si podokno Lastnosti, da boste videli seznam dimenzij, ki so že del
kocke.
2. V podoknu Zasnova modela razširite mapo Dimenzije.
3. Kliknite in izpustite dimenzijo v področje prikazovalnika kock Vrstice, Stolpci ali
Kontekst.
4. Če so v celicah podatki, ki niso izračunani s pravili, podajte, kako želite, da so obstoječi
podatki porazdeljeni med člani nove dimenzije.
in kliknite Shrani ali Shrani kot. Kocka je
5. Kliknite ikono menija Dejanja
shranjena, nova dimenzija pa je prikazana v podoknu Lastnosti in v prikazovalniku kock.
Opomba: Začetni vrstni red dimenzij določa tip dimenzije.
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Odstranjevanje dimenzij iz kocke
Odstranite dimenzijo iz kocke, če vam ni treba vedeti, kako je dimenzija povezana s podatki
kocke.
Kocka, ki jo oblikujete, je na primer namenjena samo za grobo načrtovanje. Dimenzijo iz
kocke odstranite, ker uporabnikom ni treba vedeti podrobnosti o tej dimenziji.

Postopek
1. Odločite se, katero dimenzijo želite odstraniti iz kocke.
Opomba: Oglejte si podokno Lastnosti, da boste videli seznam dimenzij, ki so del kocke.
2. Če želite sešteti vse podatke na ravni lista v kocki, ko je dimenzija odstranjena, dimenziji,
ki jo nameravate odstraniti, dodajte konsolidiranega člana.
3. V področju Vrstice, Stolpci ali Kontekst prikazovalnika kock z desno miškino tipko
kliknite dimenzijo in izberite Odstrani.
4. Če so v celici podatki, ki niso izračunani s pravili, podajte, koliko podatkov iz
odstranjenih članov želite ohraniti v kocki.
a. Izberite Zadrži samo eno razliko, nato pa kliknite
[dimension_name].[member_name], da preprečite podatke samo izbranemu članu.
Opomba: Če ste dodali konsolidiranega člana za seštevek vseh podatkov na ravni
lista v kocki, izberite to možnost in kliknite konsolidiranega člana.
b. Izberite Počisti vse podatke, da odstranjenim članom ne preprečite nobenih podatkov.
in kliknite Shrani ali Shrani kot. Kocka je
5. Kliknite ikono menija Dejanja
shranjena, nova dimenzija pa je odstranjena iz podokna Lastnosti in prikazovalnika kock.

Spreminjanje vrstnega reda dimenzij
Spremenite vrstni red dimenzij v kocki, da spremenite logično strukturo kocke.
Ko ustvarite kocko, so dimenzije po privzetku postavljene v zaporedje glede na njihov tip v
naslednjem vrstnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.

Basic (osnovna)
Hierarchy (hierarhija)
Generic (generična)
Time (čas)
Versions (različice)

6. Calculation (izračun)
Vrstni red dimenzij v kocki lahko spremenite, da bo skladen z drugimi kockami. Ali pa boste
morda želeli premakniti dimenzijo na konec seznama, ker vsebuje besedilne nize, ki jih ni
mogoče prikazati, razen če gre za člana lista.

Opomba: Spreminjanje vrstnega reda dimenzij z ikono Prerazvrsti dimenzije
kot optimiziranje pomnilnika, ki ga uporablja ikona dimenzij

ni isto

.

Poglavje 4. Ustvarjanje kock
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Preden začnete
Kocka

z dvema ali več dimenzijami

se mora pojaviti v prikazovalniku objektov.

Postopek
1. Kliknite ikono Prerazvrsti dimenzije
.
2. Kliknite dimenzijo, nato pa z gumbi premaknite dimenzijo gor ali dol po seznamu.
3. Kliknite V redu.
4. Kliknite ikono menija Dejanja
in kliknite Shrani ali Shrani kot. Kocka je
shranjena, dimenzija pa ni več prikazana v podoknu Lastnosti ali prikazovalniku kocke.

Ogledovanje pravil kocke
Oglejte si pravila kocke, da vidite, kako so določene podatkovne vrednosti izračunane glede
na druge podatkovne vrednosti.
Pravila in dovodniki so ustvarjeni iz izračunov dimenzij in povezav. Pravila so postavljena v
diskretne bloke pravil. Te bloke pravil uporabniki ne morejo urejati. Vendar pa jih je mogoče
prerazvrstiti. Uporabniki lahko ustvarijo svoja lastna pravila, da dopolnijo samodejno
generirana pravila.
Ko ustvarite izračun, so samodejno generirani dovodniki, ki zagotavljajo, da so vse vrednosti,
izpeljane iz pravil, pravilno konsolidirane.
Opomba: Nekaterim uporabnikom, kot so na primer poslovni analitiki, lahko ni treba vedeti,
da so njihovi izračuni izvedeni s pravili.
Najbolj splošni izračuni v aplikacijah OLAP vključujejo agregiranje podatkov vzdolž
dimenzije. V izdelku TM1 lahko te izračune ustvarite s pomočjo konsolidacijskih hierarhij. V
dimenziji Mesec lahko na primer definirate četrtletno vsoto, ki sešteje vrednosti za Januar,
Februar in Marec.
V veliko aplikacijah morate izvesti izračune, ki ne vključujejo agregiranja, kot na primer
dodelitve stroškov in prevodi zamenjav. S pravili kocke lahko ustvarite formule za izvajanje
teh izračunov.
S pravili kocke lahko izvedete naslednje naloge:
v Zmnožite cene z enotami, da vrne količine prodaje.
v Preglasite konsolidacije, ko je to potrebno. Četrtletni ceni lahko na primer preprečite, da
prikaže seštevek posameznih mesečnih cen.
v Uporabite podatke v eni kocki, da izvedete izračune v drugi kocki, ali souporabljajte
podatke med kockama. Podatke o prodaji lahko na primer potegnete v kocko, ki vsebuje
informacije o dobičku in izgubi.
v Dodelite iste vrednosti več celicam.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela razširite mapo Kocke.
2. Razširite kocko
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, katere pravila si želite ogledati.

3. Dvokliknite objekt pravil
. V prikazovalniku objektov se pojavi Urejevalnik pravil.
Ta vsebuje dva tipa razdelkov: razdelke pravil in razdelke dovodnikov.

Kako naprej?
Ustvarite lahko objekt pravil ali nadaljujete z drugimi nalogami modeliranja.
Za podrobne informacije o pravilih glejte temo Poglavje 6, “Upravljanje pravil in
dovodnikov”, na strani 67 ali Pravila IBM Cognos TM1. Dokumentacija vsebuje vadnico, ki
vas vodi skozi razvijanje pravil v poslovnem okolju.

Ustvarjanje objekta pravil
Ustvarite objekt pravil, da pravilo kocke ročno dodate drugim pravilom, ki so samodejno
generirani.

Postopek
1. Dvokliknite objekt pravil
objektov.

, da bo kocka Urejevalnik pravil odprla v prikazovalniku

vnesite enega ali več stavkov pravil.
2. V Urejevalnik pravil
Splošna oblika stavka pravil je: [Področje]=Formula;
Spremenljivka

Opis

Področje

Podaja del kocke, na katerega je vplivalo pravilo.

Formula

Opisuje, kako TM1 izračuna celice v področju
kocke.

Tu je primer štirih stavkov pravil:
['Bruto marža%']=['Bruto marža']\['Prodaja']*100;
['Cena']=N:DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);
C:['Prodaja']\['Enote']*1000;
['Prodaja']=N:['Cena']*['Enote']\1000;
Za podrobne informacije o ustvarjanju pravil glejte temo Poglavje 6, “Upravljanje pravil
in dovodnikov”, na strani 67 ali Pravila IBM Cognos TM1.
3. Kliknite ikono menija Dejanja
dodali, je shranjeno s kocko.

, nato pa kliknite Shrani podatke. Pravilo, ki ste ga

Definiranje pogleda kocke
Definirate lahko, kako so podatki prikazani pregledovalcu ali kontributorju. Najprej definirate
pogled kocke v podoknu Zasnova modela, nato pa v podoknu Zasnova aplikacije v aplikacijo
dodate pregled pregledovalca ali kontributorja.
Če želite dodati pogled v aplikacijo, glejte temo “Dodajanje pogledov kontributorja in
pregledovalca v aplikacijo” na strani 80.
Pogled lahko spreminjate na naslednje načine:
v Razširjanje in strnjevanje konsolidacij
v Vrtenje dimenzij
Poglavje 4. Ustvarjanje kock
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v Skritje članov
v Filtriranje podatkov pogleda
v Urejanje podnaborov

Oblikovanje pogledov za pregledovalce ali kontributorje
Za pregledovalce ali kontributorje lahko oblikujete različne poglede.
Pregledovalec lahko na primer vidi povzetke višje ravni, kontributor pa podrobnejše poglede.
Na zavihku Zasnova aplikacije IBM Cognos TM1 Performance Modeler lahko podate, kateri
pogledi so oblikovani kot pogledi kontributorja ali pregledovalca.
Razmestitev kock poročanja olajšajo tudi ciljni pogledi. Kocke poročanja lahko izboljšajo
zmogljivost, če je treba pregledati veliko število vozlišč. Zaradi izboljšanja zmogljivosti lahko
proces TurboIntegratorja, ki temelji na kocki z veliko pravili, poroča v kocko s samo nekaj
pravili za pregled.
Če ni podan noben pogled pregledovalca, imajo vsi uporabniki z dostopom pregledovalca na
konsolidirani ravni dostop do pogledov, podanih za kontributorje na ravni listov.
Če želite določiti pogled kot pogled pregledovalca ali kontributorja, ga povlecite iz podokna
Objekti TM1 na lokacijo pregledovalca ali kontributorja.

Slika 1. Lokacije pogledov

Ustvarjanje novega pogleda kocke
Ustvarite nov pogled kocke za pregledovalca ali kontributorja.

Preden začnete
Kocka mora že obstajati v podoknu Zasnova modela.

O tej nalogi
Vedite, da strukturo kocke lahko spremenite samo v urejevalniku kock in ne v pogledu kocke.
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Postopek
1. V podoknu Zasnova modela razširite mapo Kocke.
2. Z desno miškino tipko kliknite kocko, v kateri želite ustvariti pogled, in kliknite Novo
> Pogled.
3. Vnesite ime za pogled kocke in kliknite V redu. Novi pogled kocke
podoknu Zasnova modela pod izvirno kocko.

se pojavi v

Kako naprej?
Spremenite pogled kocke z metodami, opisanimi v tem razdelku.

Razširjanje in strnjevanje konsolidacij
Konsolidacijo lahko v prikazovalniku kock razširite ali strnete tako, da kliknete kontrolnik
poleg imena člana.
Razširi
Znak plus poleg imena člana identificira člana kot konsolidacijo. Če želite vrtati
navzdol po konsolidacijah v dimenziji in si ogledati temeljne podrobnosti, kliknite
znak plus. Znak plus se spremeni v znak minus.
Strni
Znak minus poleg imena člana nakazuje razširjeno konsolidacijo. Če želite člane
lista v dimenziji prevaliti, kliknite znak minus. Znak minus se spremeni v znak plus.

Vrtenje dimenzij
Če želite spremeniti predstavitev podatkov kocke, zavrtite dimenzije v prikazovalniku kock,
tako da dimenzije povlečete in spustite na nove lokacije.
v
v
v
v

Povlecite dimenzijo na položaj stolpca.
Povlecite dimenzijo na položaj vrstice.
Povlecite dimenzijo na položaj naslova.
Ko povlečete Dimenzijo1 in postavite kazalko na sredino Dimenzije2, boste z izpustom
dimenzije zamenjali položaja obeh dimenzij.
v Ko povlečete Dimenzijo1 in postavite kazalec na levo stran Dimenzije2, je Dimenzija1
takoj spuščena na levo stran Dimenzije2.
v Ko povlečete Dimenzijo1 in postavite kazalec na desno stran Dimenzije2, je Dimenzija1
takoj spuščena na desno stran Dimenzije2.
Če povlečete dimenzijo in jo spustite neposredno na levo ali desno stran obstoječe dimenzije
stolpca ali vrstice, si lahko ogledate več podrobnosti ob stolpcih ali vrsticah v pogledu.
Povlekli bi lahko na primer dimenzijo načrtovanje_čas in jo spustili pred dimenzijo
načrtovanje_oddelek v stolpcih pogleda, s čimer bi si lahko ogledali podrobnosti o času in
oddelkih v stolpcih.

Skritje članov
Če želite prihraniti prostor na zaslonu, skrijte vrstice in stolpce v prikazovalniku kock. Skriti
člani še vedno veljajo za podatke, prikazane v pogledu, vendar ne zavzemajo prostora na
zaslonu.

Poglavje 4. Ustvarjanje kock
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Postopek
1. Kliknite glavo stolpca ali vrstice. Vrstica ali stolpec je izbran.
2. Z desno miškino tipko kliknite isto glavo stolpca ali vrstice in izberite Skrij izbrano.

Definiranje pogleda glede na podnabore in izbrane člane
Definirajte pogled kocke glede na podnabore ali člane podnaborov, ki so že ustvarjeni.
Če ste vi ali vaš kolega predhodno definirali podnabor, ga lahko dodate v vaš pogled kocke,
ne da bi ga morali znova definirati.

Postopek
1. Odprite obstoječi pogled kocke
ali ustvarite nov pogled kocke. Pogled kocke se
pojavi v prikazovalniku objektov.
2. Kliknite podnabor in ga povlecite do prikazovalnika objektov na obstoječo dimenzijo ali
pogled.
Opomba: Podnabor lahko spustite samo na njegovo nadrejeno dimenzijo ali drug nabor
njegovega nadrejenca.
Če povlečete podnabor na vrstico ali stolpec, so prikazani vsi člani podnabora. Če ga
povlečete na kontekstno področje, se prikaže prvi član podnabora.
3. Če želite obdržati samo izbrane člane podnabora, ki ste ga dodali v svoj pogled kocke,
opravite naslednja dejanja:
a. V prikazovalniku objektov povlecite uvožen podnabor do področja vrstic ali stolpcev,
če ga še ni tam.
b. Držite tipko Ctrl in kliknite glave vrstic ali stolpcev, ki jih želite obdržati v svojem
pogledu kocke. Izbrane vrstice ali stolpci se označijo.
c. Z desno miškino tipko kliknite označeno področje in izberite Ohrani izbrano. Vrstice
ali stolpci, ki jih niste izbrali, izginejo.
4. Kliknite ikono menija Dejanja

, nato pa kliknite Shrani kot.

5. Vnesite ime za pogled in kliknite V redu. Novi pogled kocke
Zasnova modela v mapi Kocke pod ime_kocke.

se pojavi podoknu

Urejanje delovnega podnabora iz pogleda
Uredite pogled, tako da uredite delovni podnabor dimenzije, v katerem je osnovan pogled.

O tej nalogi
Definiran podnabor lahko uredite v pogledu kocke, ne da bi morali vnovič definirati
podnabor.

Postopek
1. Odprite obstoječi pogled kocke
. Pogled kocke se pojavi v prikazovalniku objektov.
2. Kliknite spustni meni Delovni podnabor in kliknite Urejanje podnabora. Odpre se
Urejevalnik delovnih podnaborov. Za urejanje podnabora so na voljo vse zmožnosti
filtriranja.
3. Uredite podnabor za svoje potrebe.
a. Če želite klicati podnabor v pogledu, kliknite V redu.
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b. Če želite shraniti podnabor za nadaljnjo uporabo, kliknite Shrani kot, in vnesite novo
ime za podnabor. V mapi Dimenzije je ustvarjen nov podnabor.

Rezultati
Urejevalnik delovnih podnaborov se zapre, pogled pa pokaže podatke, ki temeljijo na
urejenem podnaboru.

Spreminjanje delovnega podnabora pogleda
Uredite pogled, tako da spremenite delovni podnabor dimenzije, v katerem je osnovan pogled.

O tej nalogi
Definiran podnabor lahko spremenite v pogledu kocke, ne da bi morali vnovič definirati
podnabor.

Postopek
1. Odprite obstoječi pogled kocke
. Pogled kocke se pojavi v prikazovalniku objektov.
2. Kliknite spustni meni imena delovnega podnabora in kliknite Urejanje podnabora.
Odpre se Urejevalnik delovnih podnaborov. Za urejanje podnabora so na voljo vse
zmožnosti filtriranja.
3. Kliknite polje Podnabor, na seznamu razpoložljivih podnaborov pa kliknite podnabor, ki
ga želite uporabiti.
4. Uredite podnabor za svoje potrebe.
a. Če želite klicati podnabor v pogledu, kliknite V redu.
b. Če želite shraniti podnabor za nadaljnjo uporabo, kliknite Shrani kot, in vnesite novo
ime za podnabor. V mapi Dimenzije je ustvarjen nov podnabor.

Rezultati
Urejevalnik delovnih podnaborov se zapre, pogled pa pokaže podatke, ki temeljijo na
spremenjenem podnaboru.

Razprševanje podatkov v pogledu kocke
Z možnostmi razprševanja podatkov lahko porazdelite številske podatke v celicah v pogledu
kocke. Vrednost lahko na primer enakomerno porazdelite po obsegu celic ali pa vse vrednosti
v obsegu celic povečate za podan odstotek.
Nekatere možnosti razprševanja podatkov lahko uporabite samo v konsolidiranih celicah, da
razpršite podatke prek podrejenih celic: relativno proporcionalno, enakomerni listi, ponovi
liste.

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite celico, za katero želite uveljaviti razprševanje podatkov, in
kliknite Razprši podatke. Ali pa vnesite vrednost v konsolidirano celico.
2. Izberite ustrezno možnost:
Relativna proporcionalna
Razprši vrednosti na liste konsolidacije proporcionalno na liste sklicne celice.
Sklicna celica mora imeti v skupni rabi iste konsolidacije kot celica, iz katere
začnete razprševanje.

Poglavje 4. Ustvarjanje kock
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Tako na primer naslednja tabela kaže konsolidirano vrednost 100 za Brazilijo v
1. četrtletju, 10 v januarju, 20 v februarju in 70 v marcu.
Vrednosti za Kanado so trenutno 0.
Država ali regija

1. četrtletje

Jan

Feb

Mar

Brazilija

100

10

20

70

Kanada

0

0

0

0

Če relativno proporcionalno razprševanje inicirate za Kanado v 1. četrtletju, za
posodobitev podate dejanje zamenjave, razpršite vrednost 400, pri tem uporabite
Brazilijo in 1. četrtletje kot sklicno celico, za Kanado dobite naslednje vrednosti:
Država ali regija

1. četrtletje

Jan

Feb

Mar

Kanada

400

40

80

280

Enakomerni listi
Porazdeli podano vrednost enakomerno po najnižjih podrejenih članih
konsolidirane celice. Izberete lahko, ali to velja za vse listne celice ali za
poseljene listne celice, ter podate dejanje posodobitve: zamenjaj, dodaj ali odštej.
Enakomerna razpršitev
Porazdeli podano vrednost enakomerno po vseh listih konsolidirane celice.
Ponovi liste
Ponovi podano vrednost po vseh listnih celicah. Izberete lahko, ali to velja za vse
listne celice ali za poseljene listne celice, ter podate dejanje posodobitve:
zamenjaj, dodaj ali odštej.
Ponovi Zamenja izbrane celice z vrednostjo, doda vrednost v izbranih celicah ali odšteje
vrednost v izbranih celicah.
Ravna črta
Poseli celice z linearno interpolacijo med dvema podanima končnima točkama.
Podate začetno in končno vrednost, izberete smer razpršitve in dejanje
posodobitve.
V naslednji tabeli je na primer prikazan učinek razprševanja v ravni črti po
obsegu šestih celic z začetno vrednostjo 100 in končno vrednostjo 200.
Država ali
regija

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Argentina

100

120

140

160

180

200

% rasti
Zaporedno poveča vrednosti v obsegu za odstotek rasti. Podajte vrednost, ki velja
za trenutno celico. Nato se odstotek rasti uveljavi za celice v izbrani smeri in s
podanim dejanjem posodobitve.

Izračuni kocke
Izračuni kock poenostavljajo ustvarjanje pravil za dokončanje splošnih operacij modeliranja,
kot sta upravljanje in vzdrževanje modela. Izračun lahko dodate, da postane model smiseln,
tako da pridobi informacije iz izvora podatkov.
Če želite ustvariti izračune, ki ne vključujejo agregiranja, kot je izračunavanje menjalnih
tečajev ali prihodka, lahko v urejevalniku izračunov kock zgradite formulske izraze.
Uporabljate lahko funkcije, ki veljajo tako za dimenzije kot tudi za kocke.
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Če uporabite urejevalnik izračunov, lahko prikažete, kateri izračuni veljajo v izbrani celici, in
spremenite prednost izračunov ali pravil v kocki. Z urejevalnikom pravil lahko spremenite
vrstni red bloka pravil, ki je povezan z izračunom kocke.
Sledi nekaj prednosti gradnje izračunov kocke:
v Pridobivanje podatkov iz drugih kock, da zgradite izraz izračuna.
Uporabite lahko na primer atribute, ki obstajajo v dimenziji, ki ni tista, za katero je
definiran izračun.
v Uveljavitev izračunov za liste konsolidiranih ravni.
v Uveljavitev izračunov za nizovne elemente.
v Sklicevanje na atribute elementov.
v Uporaba standardnih funkcij TM1 za listno raven in konsolidirano raven.
Za informacije o funkcijah TM1 glejte Referenčni vodič za IBM Cognos TM1 .
Pri pisanju izračunov upoštevajte naslednje:
v Če uporabljate število, večje kot nič, toda manjše kot ena, pred število dodajte začetno
ničlo. Na primer, 0.10.
v Za imena atributov uporabljajte enojne narekovaje ali oglate oklepaje. na primer
['ime_postavke'].
v Uporabljate lahko tako velike kot male črke. Skladnja ne razlikuje med velikimi in malimi
črkami.
v Niz izraza se mora začeti z enačajem (=).
v Pravila so samodejno ustvarjena, ko ustvarite izračun kocke. Če je lastnost strežnika
Samodejno generiraj dovodnike nastavljena na Vsa pravila ali Samo samodejno generirana
pravila, bodo generirani tudi dovodniki.

Območje izračuna
Sledi območje ali obseg, v katerem velja izračun:
v Za specifično celico
v Za specifičnega člana dimenzije
v Za sklice na celico ali celice iz druge kocke
v Za specifično n-dimenzijsko rezino
Območje izračuna je pridobljeno iz izbora v kocki ali v pogledu kocke. Ko ustvarite izračun,
sta vključeni samo dimenziji vrstic in stolpcev. Izračun velja za vse člane v katerikoli
kontekstni dimenziji. Če izberete vse člane dimenzije vrstice ali stolpca, velja izračun za vse
člane dimenzije. Dimenzija ni vključena v privzeto ime ali kontekst izračuna.
Oblikovalec modela lahko spremeni območje izbora tako, da doda, odstrani in spremeni izbire
članov za dimenzijo na enega od naslednjih načinov:
v Uporabite kontekstno področje dimenzije v urejevalniku izračunov
v Dodajte ali odstranite dimenzije tako, da jih povlečete na kontekstno področje nadrejene
kocke ali iz njega.

Zadržanje izračunov kocke
Podatki in izračuni kocke ohranijo svojo integriteto tudi, če dodate dimenzijo ali jo odstranite
iz kocke, v kateri ustvarjate izračune. Vendar pa morate zagotoviti, da povezave prilagodite
novi dimenziji, če je bila dodana. To zadržanje je uporabno, če ustvarjate prototip in
restrukturirate kocke zaradi prilagoditve novim poslovnim zahtevam.
Poglavje 4. Ustvarjanje kock
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Ustvarjanje izračuna kocke
Če želite ustvariti izračun kocke, združite operatorje, funkcije, atribute in vrednosti, kot so
besedilni nizi in števila, v izraz, ki se ovrednoti v eno samo vrednost.

O tej nalogi
Formule za izračunane podatkovne postavke so lahko enostavne ali kompleksne. Enostavne
formule so sestavljene iz kombinacije drugih članov dimenzije, številskih konstant in
aritmetičnih operatorjev. Kompleksne formule lahko vključujejo te elemente ter funkcije in
povezave na druge podatke kocke. Ko v kocko dodate izračunano podatkovno postavko,
postane element dimenzije.
Ko ustvarite izračun, so samodejno generirani dovodniki, ki zagotavljajo, da so vse vrednosti,
izpeljane iz pravil, pravilno konsolidirane. Če želite samodejno generirati dovodnike, morate
nastaviti lastnost Samodejno generiraj dovodnike na Da za svoj strežnik TM1.
Če dimenzija, ki jo izberete kot konstanto, vključuje uporabniško definirane atribute, lahko
atribute, kot je Tip izdelka, uporabite kot elemente v izrazu. Sistemsko definirani atributi, kot
so atributi izračunov na listni ali konsolidirani ravni za dimenzijo izračuna, niso prikazani.
Atribut dimenzije, ki je naveden v izračunu kocke, pomeni, da je sklic na vrednost tega
atributa za vse člane dimenzije. Sklicujete se lahko tudi na člane iz različnih dimenzij kocke.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela razširite mapo Kocke in odprite kocko ali pogled, v katerega
želite dodati izračun.
2. Z desno miškino tipko kliknite celico ali obseg celic, kjer želite izračunati vrednost, in
kliknite Ustvari izračun kocke.
Primer obsega je prihodek za Dejanske vrednosti in Proračun za štiri finančna obdobja.
Ko izberete stolpec, urejevalnik izračunov predpostavlja, da izračun velja za vsako
dimenzijo. Toda ustvarite lahko izračune, ki veljajo za dimenzijo, filtrirano glede na
specifičen atribut.
3. V polje Vnesite ime za izračun kocke vnesite smiselno ime za izračun, da ga boste lahko
prepoznali, ko boste kliknili celice v pogledu kocke, nato pa kliknite V redu.
Privzeto ime je ime kocke, dimenzije v vrstici, člana vrstice, dimenzije v stolpcu in člana
stolpca. Izbor članov dimenzije v kontekstnem področju je izvzet.
4. V urejevalniku izračunov poskrbite, da so v kontekstnem področju prikazani izbrani člani,
nato pa izberite tip izraza, ki ga želite ustvariti.
v Če želite uveljaviti izraz na listni ravni, pod možnostjo Izraz kliknite zavihek Izraz na
ravni lista.
v Če želite uveljaviti izraz na konsolidirani ravni, pod možnostjo Izraz kliknite zavihek
Izraz konsolidirane ravni. Kakršenkoli izračun v konsolidirani celici pomeni, da se v
celici namesto konsolidiranih vrednosti njenih podrejencev pojavi rezultat izračuna.
v Če želite uporabiti enak izraz za izraze na ravni lista in izraze konsolidirane ravni,
izberite potrditveno polje Kombiniraj list in konsolidirano. Če je izračun uveljavljen
samo na ravni lista, na konsolidirani ravni, se konsolidirane vrednosti njenih
podrejencev pojavijo v celici. V nekaterih primerih ne boste želeli, da pride do tega. Če
so vrednosti na primer odstotki, ne boste želeli, da se odstotne vrednosti konsolidirajo v
konsolidiranem polju; namesto tega želite povprečno vrednost. S tem, ko izberete
možnost Združi listne in konsolidirane, se enak izraz uveljavi tako na ravni lista in
konsolidirani ravni, vrednosti pa se v konsolidirani celici ne konsolidirajo.
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Opomba: To možnost razveljavite tako, da počistite potrditveno polje Združi listne
in konsolidirane. Nato po potrebi izbrišite izraz iz zavihka Izraz na ravni lista ali
Izraz na konsolidirani ravni.
v Če želite, da bo vrnjena nizovna vrednost, pod Izraz kliknite zavihek Nizovni izraz.
Opomba: Če ciljno področje izračuna vključuje številske in nizovne elemente, velja
nizovni izraz samo za celice, vključene v obseg izračuna, ki so oblikovane kot nizi. Če
želite, da bo prikazana nizovna vrednost, mora kontekstno področje vsebovati nekaj
nizovno oblikovanih celic.
5. V polje Izraz vpišite formulo, ki definira izračunano postavko. Za ustvarjanje formule
lahko uporabite kombinacijo naslednjih elementov:
Cilj

Dejanje

Vstavi element dimenzije

Kliknite zavihek Pogoji.
V drevesu so prikazane vse dimenzije kocke. Če
obstaja hierarhija, so dimenzije v kocki ali
pogledu prikazane hierarhično v drevesu.
Člana dimenzije povlecite na polje Izraz, da ga
boste vključili v formulski izraz.
Člani so prikazani kot popolnoma kvalificirani
člani. Če ime vključuje presledek, je vključen v
oklepaje.
Opomba: Dimenzije in vseh njenih članov ne
morete povleči na polje Izraz. Dimenzijo morate
vnesti ročno, tako da jo vključite v oglate
oklepaje. Če želite na primer vključiti dimenzijo,
imenovano Regija, morate vnesti [Regija].

Seštevanje, odštevanje, množenje ali deljenje
vrednosti

Kliknite zavihek Enostavno.
Pod možnostjo Tip operacije izberite
Aritmetična.
IBM Cognos TM1 ovrednoti aritmetične
operatorje v naslednjem vrstnem redu:
1. Potenciranje
2. Množenje
3. Deljenje
4. Seštevanje
5. Odštevanje
Če želite uveljaviti drugačen vrsti red vrednotenja,
morate uporabiti oklepaje. Izraz 2*3+4 vrne enak
rezultat kot (2*3)+4, ker ima množenje prednost.

Vstavljanje časovnega ali uteženega povprečja

Kliknite zavihek Enostavno.
Pod Tip operacije izberite Povprečje

Poglavje 4. Ustvarjanje kock
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Cilj

Dejanje

Vstavljanje vgrajene funkcije TM1

Kliknite zavihek Funkcije.
Funkcijo povlecite v polje Izraz, da jo vključite v
formulski izraz.
Na zavihku Nasveti v podoknu Podpora za
urejanje potenc je prikazan kratek opis vsake
funkcije.
Za celotno razlago različnih funkcij glejte
dokumentacijo IBM Cognos TM1 - Reference.

Vstavljanje podatkovne postavke iz druge
kocke

Kliknite zavihek Pogoji.
Za uvoz vrednosti lahko izberete povezavo ali jo
ustvarite.
v Če želite izbrati povezavo, razširite mapo
Uvožene vrednosti.
v Če želite ustvariti povezavo, kliknite Uvozi
pogoje.

6. Če želite v pogojnem izrazu uporabiti nizovne ali številske atribute, kot je
IF-THEN-ELSE, na zavihku Pogoji razširite mapo Atributi pod dimenzijo in povlecite
člana atributa v polje Izraz.
7. Ko končate, lahko rezultate prikažete ali shranite izračun.
v Če želite uveljaviti spremembe in prikazati rezultate izračuna, kliknite Uveljavi.
v Če želite shraniti izračun in zapreti urejevalnik izrazov, kliknite V redu.

Rezultati
Opomba: Če želite izbrisati izračun, z desno miškino tipko kliknite celico ali obseg celic, in
kliknite Izbriši izračun kocke > Izbriši izračun: ime_izračuna.
S tem povezana opravila:
“Spreminjanje konteksta izračuna kocke” na strani 55
Če želite hitro usmeriti žarišče izračuna kocke na določeno področje podatkov, lahko
spremenite eno ali več dimenzij. Filtrirajte kontekst, da preverite obseg izračuna znotraj
kocke.
“Ustvarjanje izračuna kocke, ki se sklicuje na podatke iz drugih kock”
Če želite definirati izračun kocke, se lahko sklicujete na podatke, ki obstajajo v drugi kocki
tako, da ustvarite povezavo na ciljno kocko.

Ustvarjanje izračuna kocke, ki se sklicuje na podatke iz drugih
kock
Če želite definirati izračun kocke, se lahko sklicujete na podatke, ki obstajajo v drugi kocki
tako, da ustvarite povezavo na ciljno kocko.

O tej nalogi
Podobno kot pravila kocke lahko s podatki iz ene kocke ustvarite izračune v drugi kocki.
Podatke o prodaji lahko na primer potegnete v kocko, ki vsebuje informacije o dobičku in
izgubi.
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Denimo, da želite izračunati prihodek, ki uporablja formulo, ki temelji na ceni števila enot.
Podatki za cene so v kocki, ki ni tista, v kateri ustvarjate izračun, pač pa v ciljni kocki, ki
vsebuje informacije o ceni. Če se želite sklicevati na zunanje podatke, jih morate uvoziti, tako
da ustvarite povezavo na kocko Cena.
Ko ustvarite povezavo v urejevalniku izračunov, je izvedena kot pravilo. Ko je povezava
izvedena kot pravilo, je izračun shranjen samo v izvorni kocki, vendar je po potrebi
uporabljen in prikazan v ciljni kocki. Če se podatki, navedeni v izračunu, spremenijo v izvorni
kocki, se spremembe samodejno odrazijo v ciljni kocki. Ker pa so podatki shranjeni samo v
izvorni kocki, se morajo vsa urejanja podatkovnih vrednosti izvajati v njej. Podatkovnih
vrednosti, ki so prikazane v ciljnih kockah, ne morete urejati prek povezav pravil.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela razširite mapo Kocke in odprite pogled kocke, v katerega
želite dodati izračun.
2. Z desno miškino tipko kliknite celico ali obseg celic, kjer želite izračunati vrednost, in
kliknite Ustvari izračun kocke.
Primer obsega je prihodek za Dejanske vrednosti in Proračun za štiri finančna obdobja.
3. V polje Vnesite ime za izračun kocke vnesite pomenljivo ime za svoj izračun, da ga
boste pozneje lahko prepoznali, in kliknite V redu.
Privzeto ime je ime kocke, dimenzije v vrstici, člana vrstice, dimenzije v stolpcu in člana
stolpca. Izbor članov dimenzije v kontekstnem področju je izvzet.
4. V urejevalniku izračunov izberite tip izraza, ki ga želite ustvariti:
v Če želite ovrednotiti izraz na ravni lista, pod možnostjo Izraz kliknite zavihek Izraz
na ravni lista.
v Če želite ovrednotiti agregirane rezultate, pod možnostjo Izraz kliknite zavihek Izraz
konsolidirane ravni.
Opomba: Če želite uporabiti enak izraz za izraze na ravni lista in izraze
konsolidirane ravni, izberite potrditveno polje Uporabi enak izraz za list in
konsolidacijo.
v Če želite, da bo vrnjena nizovna vrednost, pod Izraz kliknite zavihek Nizovni izraz.
Opomba: Da je lahko vrnjena nizovna vrednost, mora kontekstno področje vsebovati
v niz oblikovane celice.
5. Na zavihku Pogoji kliknite Uvozi pogoje.
6. V polje Vnesite ime za izračun vnesite opisno ime za povezavo na izračun, da ga boste
z lahkoto prepoznali.
V urejevalniku povezav podajte, kje želite uporabiti podatke iz povezave, tako da
preslikate zunanje podatke v člana dimenzije v kocki, ki vsebuje izračun.
7. V podoknu Zasnova modela kliknite kocko, ki vsebuje podatke, na katere se želite
sklicevati v izračunu, in jih spustite v polje Dodaj izvorno kocko.
Kocka, v kateri je definiran izračun, je samodejno prikazana kot ciljna.
Če je dimenzija uporabljena v obeh kockah, sta dimenziji preslikani s samodejnimi
preslikavami med vsemi njunimi člani dimenzije. Za vse druge dimenzije morate
vzpostaviti korespondenco med izvorno in ciljno kocko ali rezino v izbranih članih
dimenzije.
8. Izbirno: Če je potrebno, vzpostavite korespondenco med izvorno in ciljno kocko ali
rezino v izbranih članih dimenzije.
9. Ko ste zadovoljni s preslikavo, kliknite V redu, da shranite povezavo na izračun.

Poglavje 4. Ustvarjanje kock
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Povezava je preverjena, da se zagotovi, da je izvor povezave skladen z območjem
izračuna, ki je uporabljen v ciljni kocki. To preverjanje tudi zagotovi, da izraz vrne
veljavne rezultate.
Povezava, ki vsebuje podatke iz zunanje kocke, je prikazana v mapi Uvožene vrednosti
v drevesu Pogoji.
10. Povezavo povlecite na polje Izraz, da jo dodate kot element v formulo.
11. Ko končate, lahko rezultate prikažete ali shranite izračun.
v Če želite uveljaviti spremembe in prikazati rezultate izračuna, kliknite Uveljavi.
v Če želite shraniti izračun in zapreti urejevalnik izrazov, kliknite V redu.

Rezultati
Navedeni podatki v zunanji kocki so prikazani v celici ali v celicah kocke, v kateri je
definiran izračun kocke.
Opomba: Pogoje za uvoz, ki so uporabljeni pri izračunu kocke, lahko izbrišete in
preimenujete. Izračun kocke se dinamično posodobi tako, da se ujema s pogoji, in preveri, ali
je izračun veljaven.
S tem povezana opravila:
“Vzpostavljanje korespondence in preslikava dimenzij” na strani 57
Ko prvotno ustvarite povezavo in definirate izvorno kocko in ciljno kocko, so kocke
pregledane za skupno dimenzionalnost.

Ustvarjanje izračuna kocke v varnostni kontrolni kocki
Z urejevalnikom varnosti lahko ustvarjate izračune kocke ustvarite za celice, elemente,
dimenzije ali temeljno varnostno kontrolno kocko.

O tej nalogi
Urejevalnik prikaže samo zavihek Nizovni izraz, ker lahko celice v varnostni kocki sprejmejo
samo nizovne vrednosti. Veljaven izraz je ovrednoten glede na nizovno vrednost v celici.
Ustvarite lahko na primer izraz, ki je ovrednoten kot Brez, tako da na primer varnost na ravni
celice članom skupine preprečuje, da bi si ogledali vsebino celice.
Varnost na ravni celice velja za listne člane, na splošno pa ne velja za konsolidacije. Toda
obstajata lahko varnostni pravici Brez in Branje, ki nadzirata prikaz ali urejanje konsolidacij.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela razširite varnost modela in razširite CubeSecurity.
2. Z desno miškino tipko kliknite kocko, v kateri želite uveljaviti varnost na ravni celice,
kliknite Konfiguriraj varnost > Nastavi dovoljenja za dostop za > Celice kocke.
3. V polju Ustvari varnostno kocko celice izberite podnabor dimenzij, ki nadzirajo
dimenzionalnost varnostni celice, nato pa kliknite V redu.
Varnostna kocka celice je prikazana kot zavihek v prikazovalniku objektov.
4. V urejevalniku varnosti z desno miškino tipko kliknite celico ali obseg celic, v katerem
želite uveljaviti dostopne privilegije, in kliknite Ustvari izračun kocke.
5. V polje Vnesite ime za izračun kocke vnesite pomenljivo ime za svoj izračun, da ga
boste pozneje lahko prepoznali, in kliknite V redu.
Privzeto ime je ime kocke, dimenzije v vrstici, člana vrstice, dimenzije v stolpcu in člana
stolpca. Izbor članov dimenzije v kontekstnem področju je izvzet.
6. V urejevalniku izračunov poskrbite, da so izbrani člani prikazani v kontekstnem področju.
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7. V polje Izraz vpišite formulo, ki definira izračunano postavko. Za ustvarjanje formule
lahko uporabite kombinacijo naslednjih elementov:
Cilj

Dejanje

Vnos elementa dimenzije

Kliknite zavihek Pogoji.
V drevesu so prikazane vse dimenzije kocke. Če
obstaja hierarhija, so dimenzije v kocki ali
pogledu prikazane hierarhično v drevesu.
Člana dimenzije povlecite na polje Izraz, da ga
boste vključili v formulski izraz.
Člani so prikazani kot popolnoma kvalificirani
člani. Če ime vključuje presledek, je vključen v
oklepaje.
Opomba: Dimenzije in vseh njenih članov ne
morete povleči na polje Izraz. Dimenzijo morate
vnesti ročno, tako da jo vključite v oglate
oklepaje. Če želite na primer vključiti dimenzijo,
imenovano Regija, morate vnesti [Regija].

Vstavljanje vgrajene funkcije

Kliknite zavihek Funkcije.
Če želite prikazati seznam funkcij, ki temeljijo na
besedilu, razširite mapo Besedilo.
Funkcijo povlecite v polje Izraz, da jo vključite v
formulski izraz. Za gradnjo pogojnega izraza
uporabite besedilne ali logične funkcije.
Za dodatne informacije o funkcijah, ki temeljijo na
besedilu, glejte Referenčni vodič za IBM Cognos
TM1.

8. Ko končate, izberite, ali želite prikazati rezultate ali shraniti izračun.
v Če želite uveljaviti spremembe in prikazati rezultate izračuna, kliknite Uveljavi.
v Če želite shraniti izračun in zapreti urejevalnik izrazov, kliknite V redu.

Rezultati
Člani skupine lahko dostopajo do celic glede na varnost celice, ki jo dodelite kot rezultat
izračuna kocke.
S tem povezani pojmi:
“Dostop do podatkov in varnost” na strani 121
Dostop za skupino uporabnikov lahko izboljšate ali omejite na posamezne kocke, dimenzije,
procese, opravke in člane.

Spreminjanje konteksta izračuna kocke
Če želite hitro usmeriti žarišče izračuna kocke na določeno področje podatkov, lahko
spremenite eno ali več dimenzij. Filtrirajte kontekst, da preverite obseg izračuna znotraj
kocke.

O tej nalogi
Kontekst za izračun lahko spremenite na enega ali več od naslednjih načinov:
v V kontekstno področje prikazovalnika kock dodajte dimenzije.
v Spremenite člane dimenzije v filtrih konteksta urejevalnika izračunov kocke.
Poglavje 4. Ustvarjanje kock

55

Postopek
1. Če želite spremeniti obseg izračuna, dokončajte naslednje korake:
a. V kontekstnem področju urejevalnika izračunov kocke kliknite puščico navzdol za
izbrano dimenzijo, nato pa kliknite izbor Uredi člana.
b. V pogovornem oknu Izberite obseg za člana dimenzije izberite odstranitev ali
dodajanje člana ali podnabora dimenzije tako, da počistite ali izberete njegovo
potrditveno polje.
c. Izbirno: Če želite odstraniti območje, z desno miškino tipko kliknite filter konteksta
dimenzije, nato pa kliknite Odstrani.
Opomba: Če odstranite vse dimenzije v kontekstnem področju urejevalnika
izračunov kocke, izračun velja za vse celice kocke.
2. Če želite v obseg dodati člane dimenzije, izvedite enega od naslednjih korakov:
v Dimenzijo povlecite iz podokna Zasnova modela v kontekstno področje urejevalnika
izračunov kocke in izberite člane, ki jih potrebujete.
V pogovornem oknu Izberite območje za dimension member ni izbran noben član
dimenzije, ker ste dodali dimenzijo, ki ni v pogledu kocke. Člane morate dodati ročno,
tako da izberete njihova potrditvena polja.
v Dimenzijo povlecite iz kontekstnega področja kocke ali pogleda v kontekstno področje
urejevalnika izračunov kocke.
Nova dimenzija konteksta je dodana v kontekstno področje urejevalnika.

Spreminjanje izračunov kocke
Formulo za izračun kocke lahko kadarkoli spremenite v prikazovalniku kock.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela razširite mapo Kocka in odprite kocko ali pogled, ki vsebuje
izračun, ki ga želite spremeniti.
2. Z desno miškino tipko kliknite celico ali obseg celic, nato pa kliknite Odpri izračun
kocke > Odpri izračun: ime_izračuna.
Nasvet: Kazalko pridržite nad celicami, da ugotovite, ali je celica izračunana.
Formulski izraz je prikazan v urejevalniku izračunov kocke.
3. Opravite potrebne spremembe.
4. Ko končate, izberite, ali želite prikazati rezultate ali shraniti izračun.
v Če želite uveljaviti spremembe in prikazati rezultate izračuna, kliknite Uveljavi.
v Če želite shraniti izračun in zapreti urejevalnik izrazov, kliknite V redu.
S tem povezana opravila:
“Ustvarjanje izračuna kocke” na strani 50
Če želite ustvariti izračun kocke, združite operatorje, funkcije, atribute in vrednosti, kot so
besedilni nizi in števila, v izraz, ki se ovrednoti v eno samo vrednost.
“Ustvarjanje izračuna kocke, ki se sklicuje na podatke iz drugih kock” na strani 52
Če želite definirati izračun kocke, se lahko sklicujete na podatke, ki obstajajo v drugi kocki
tako, da ustvarite povezavo na ciljno kocko.
“Spreminjanje konteksta izračuna kocke” na strani 55
Če želite hitro usmeriti žarišče izračuna kocke na določeno področje podatkov, lahko
spremenite eno ali več dimenzij. Filtrirajte kontekst, da preverite obseg izračuna znotraj
kocke.
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Poglavje 5. Ustvarjanje povezav
Povezave vzpostavijo razmerje, ki premakne podatke iz ene kocke v drugo.
Ko ustvarite povezavo, definirate izvorno kocko, iz katere izvirajo podatki, in ciljno kocko, ki
prejme vrednosti podatkov.
Povezave je mogoče implementirati kot pravila ali procese. Ko je povezava implementirana
kot pravilo, so podatki shranjeni izključno v izvorni kocki, a ustrezno uporabljeni in prikazani
v ciljni kocki. Če se podatki v izvorni kocki spremenijo, se spremembe samodejno odražajo v
ciljni kocki. Ker pa so podatki shranjeni samo v izvorni kocki, se morajo vsa urejanja
vrednosti podatkov zgoditi v izvorni kocki. Vrednosti podatkov, ki so prikazane v ciljnih
kockah, ne morete urejati preko povezav pravil.
Ko je povezava implementirana kot proces, so podatki iz izvorne kocke prekopirani v ciljno
kocko. Potem ko prekopirate podatke iz izvorne kocke v ciljno kocko z izvajanjem procesa,
med kockama ni več povezave. Podatke lahko prosto urejate v izvorni ali ciljni kocki.

Podajanje izvorne in ciljne kocke
Če želite ustvariti povezavo, morate podati izvorno kocko, iz katere izvirajo podatki, in ciljno
kocko, ki je cilj za podatke.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela z desno miškino tipko kliknite mapo Povezave in kliknite
Novo > Povezava
2. Vnesite ime za novo povezavo, nato pa kliknite V redu. Priporočamo, da povezavi
dodelite opisno ime. Če povezava na primer premakne podatke iz izvorne kocke z
imenom Cena v ciljno kocko z imenom Prodaja, poimenujte povezavo Iz cene v prodajo.
V glavnem podoknu sta prikazana dva kontrolnika: Dodaj izvorno kocko in Dodaj ciljno
kocko.
3. Nastavite izvorno kocko, tako da opravite eno od naslednjih dejanj:
v V podoknu Zasnova modela kliknite izvorno kocko in jo spustite na oznako Dodaj
izvorno kocko.
v Z desno miškino tipko kliknite izvorno kocko in kliknite Dodaj kocko izvoru
povezave, <ime_povezave>.
4. Nastavite ciljno kocko, tako da opravite eno od naslednjih dejanj:
v V podoknu Zasnova modela kliknite ciljno kocko in jo spustite na oznako Dodaj ciljno
kocko.
v Z desno miškino tipko kliknite ciljno kocko in kliknite Dodaj kocko cilju povezav,
<ime_povezave>
5. Kliknite Shrani, da shranite definicijo povezavo do tega trenutka. Če želite definicijo
povezave shraniti, ni treba, da je dokončana, vendar pa mora biti veljavna. Če ni veljavna,
se ikona povezave pokaže rdeče

.

Vzpostavljanje korespondence in preslikava dimenzij
Ko prvotno ustvarite povezavo in definirate izvorno kocko in ciljno kocko, so kocke
pregledane za skupno dimenzionalnost.
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Če je dimenzija uporabljena v obeh kockah, sta dimenziji preslikani s samodejnimi
preslikavami med vsemi njunimi člani dimenzije. Za vse druge dimenzije morate vzpostaviti
korespondenco med izvorno in ciljno kocko ali rezino v izbranih članih dimenzije.

Postopek
1. Preglejte izvorno in ciljno kocko in določite, katere dimenzije si ustrezajo. Določite tudi,
katere dimenzije ne smejo imeti korespondence, ampak bi morale biti razrezane na enega
ali več članov.
2. Za dimenzije, za katere želite vzpostaviti korespondenco, storite naslednje:
a. Kliknite dimenzijo v izvorni kocki.
b. Pritisnite tipko Ctrl in kliknite ustrezno dimenzijo v ciljni kocki.
3. Izberite tip preslikave, ki bo uveljavljena za korespondenco dimenzije, ali Samodejno ali
Ročno.
Če izberete Samodejno, so preslikave samodejno ustvarjene med identično imenovanimi
člani, ki so prikazani v podoknu Preslikave na zavihku Povezave. Dimenzije, ki so
samodejno preslikane, so naznačene s homogeno črto, ki se konča s trikotno točko na
zavihku Povezava.
Če izberete Ročno, morate ustvariti preslikave med člani v izvorni in ciljni dimenziji.
Dimenzije, ki so ročno preslikane, so naznačene z zeleno črto, ki se konča z diamantom,
na zavihku Povezava.
Če tipa preslikave ne izberete, je za korespondenco uveljavljena Generična preslikava.
Splošna preslikava je rezervirano mesto in omogoča, da pri delu z definicijo povezave
primerjate izvorno dimenzijo z ustrezno ciljno dimenzijo. A dokler za korespondenco ni
definirana Samodejna ali Ročna preslikava, korespondenca velja za nepopolno, povezava
pa ni veljavna.
Če želite poenostaviti ustvarjanje korespondenc, lahko na začetku določite preslikavo kot
samodejno, nato pa jo pretvorite v ročno. Tako boste hitro določili vse korespondence s
samodejno preslikavo, nato pa pretvorili preslikavo v ročno in ohranili samo
korespondence, ki jih potrebujete. Če želite pretvoriti samodejno preslikavo v ročno, z
desno miškino tipko kliknite preslikavo, nato pa kliknite Pretvori v ročno preslikavo.
Na splošno uporabite samodejno preslikavo za korespondence s številnimi člani, saj je to
učinkoviteje. Uporaba ročne preslikave za korespondence s številnimi člani lahko
povzroči
4. Če želite ročno preslikati člane med izvorno in ciljno dimenzijo, opravite naslednja
dejanja:
a. Kliknite člana na seznamu Člani pod izvorno kocko.
b. Držite tipko Ctrl in na seznamu Člani pod ciljno kocko kliknite člana, v katerega
želite preslikati.
Člana lahko tudi kliknete na seznamu Člani v izvorni kocki in ga spustite na želenega
člana na seznamu Člani v ciljni kocki.
Med izvorno in ciljno dimenzijo lahko preslikate toliko članov, kot želite, če je vsaj en
član v izvorni dimenziji preslikan v člana v ciljni dimenziji. Enega samega člana v
izvorni dimenziji lahko preslikate tudi v več članov v ciljni dimenziji. V podoknu
Preslikave na zavihku Povezave so prikazane vse preslikave, ki jih ustvarite.
Obstoječe parne preslikave lahko tudi prilepite iz preglednice ali besedilne datoteke
neposredno v podokno Preslikave. Če imate na primer preglednico s preslikavami, ki
so nastavljene v sosednjih stolpcih, lahko kopirate preslikave iz preglednice in jih
prilepite neposredno v podokno Preslikave. Podobno lahko kopirate preslikave iz
datoteke s podatki, ločenimi s tabulatorji, in jih prilepite v podokno Preslikave. Parne
preslikave morate prilepiti v podokno Preslikave. V podokno ne morete prilepiti
posameznega stolpca članov.
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c. Če se zmotite in želite izbrisati preslikavo, jo izberite v podoknu Preslikave in kliknite
Odstrani izbrano preslikavo člana.
Ko je ročna preslikava končana, so korespondence dimenzij z ročnimi preslikavami
naznačene z zeleno črto, ki se konča z diamantom, na zavihku Povezava.
5. Za vsako dimenzijo, ki nima korespondence in preslikave, morate podati člana ali člane za
rezanje:
a. Na seznamu Dimenzije kliknite ime dimenzije.
b. Na seznamu Člani kliknite člana ali člane, na katerih želite rezati.
Če režete na več članih v izvorni dimenziji, so podatki za te člane sešteti, preden so
premaknjeni v ciljno kocko. Na vrhu seznama Člani lahko kliknete Izberi vse, da
izberete vsa listna vozlišča in izvorni dimenziji. Vendar če vaša izvorna dimenzija
vključuje eno samo konsolidacijo najvišje ravni, je učinkoviteje, če režete na tej
konsolidaciji, kot če seštejete vsa listna vozlišča v dimenziji.
Če režete na več članih v ciljni dimenziji, vsak prejeti član prejme podatke, ki so
premaknjeni iz izvorne kocke. Na vrhu seznama Člani lahko kliknete Izberi vse, da
izberete vsa listna vozlišča v ciljni dimenziji. Toda če v ciljni dimenziji izberete več
listnih vozlišč, vsota vozlišč ni uveljavljena, ker podatkov ni mogoče zapisati v
konsolidacijo.
6. Kliknite Shrani, da shranite svoj napredek.

Rezultati
Če ustvarite povezavo, ki uporablja veliko ročnih preslikav, ali ki ima ciljne dimenzije, ki niso
preslikane, pač pa porazdeljene med več člani, lahko Performance Modeler generira dolge
dovodnike. V ekstremnem primeru strežnik TM1 morda ne bo mogel obdelati takšne količine
dovodnikov, kot jih generira Performance Modeler. Da ne bi prišlo do situacije, v kateri
strežnik ne more obdelati dovodnikov, takrat, ko Performance Modeler prevede dovodnik, ki
bi vrnil več kot 1000 vrstic, postavi v niz pravila naslednji komentar: WARNING: Unable to
create feeder it would produce too many lines.
Če pride do situacije, v kateri povezava generira izjemno veliko dovodnikov, znova
konfigurirajte povezavo ali nastavite lastnost Želite generirati dovodnike? za povezavo na
Ne.

Rezanje na članih dimenzije
Ko je med izvorno in ciljno dimenzijo vzpostavljena korespondenca, potem morajo biti
nekateri ali vsi članih teh dimenzij preslikani eden v drugega. Vendar če se dimenzija v eni
kocki ne sklada z dimenzijo v drugi, mora biti razrezana z izborom enega ali več članov.
Upoštevajte na primer kocko z dimenzijo Različice, ki vključuje člana Dejansko in Proračun.
V kocki obstajata dva nabora vrednosti, eden za Dejanski prihodek, drugi pa za Proračunski
prihodek. Rezanje bo imelo različen učinek glede na to, ali je dimenzija Različice v izvorni ali
ciljni kocki.
Za dimenzijo ciljne kocke izbiranje vseh članov za rezanje povzroči, da so vrednosti podatkov
v izvoru premaknjene na vse razrezane člane. Če je dimenzija Različice v prejšnjem primeru v
ciljni kocki, bosta člana Dejansko in Proračun prejela enak nabor vrednosti. Če izvorna kocka
vsebuje samo številke proračuna, je priporočljivo, da v ciljni kocki razrežete samo člana
Proračun.
Za dimenzijo v izvorni kocki izbiranje vseh članov kot rezin povzroči, da so sešteti, preden
lahko postanejo na voljo ciljni kocki. Če uporabimo primer dimenzije Različice, bi izbira tako
člana Dejansko kot člana Proračun seštela njune vrednosti, kar verjetno ni to, kar je zaželeno.

Poglavje 5. Ustvarjanje povezav
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Po drugi strani, če bi bila v izvorni kocki dimenzija Izdelek brez ustrezne dimenzije na cilju,
bi bilo lahko zelo logično izbrati vse člane Izdelek kot rezine.

Prekinitev korespondence
Obstoječo dimenzijsko korespondenco lahko prekinete. Ko je korespondenca prekinjena, sta
tako dimenzija v izvorni, kot dimenzija v ciljni kocki na voljo za nove definicije
korespondence.

Postopek
1. V programu Link Editor z desno miškino tipko kliknite vrstico, ki vzpostavlja
korespondenco med dimenzijo v izvorni in dimenzijo v ciljni kocki.
2. Kliknite Prekinitev povezave. Korespondenca med obema dimenzijama je prekinjena.
Zdaj lahko uporabite katerokoli od obeh dimenzij v drugi korespondenci.

Spreminjanje tipa preslikave
Lahko spremenite obstoječ tip preslikave za korespondenco.

O tej nalogi
Možnosti, ki so na voljo med spreminjanjem tipa preslikave za korespondenco, se razlikujejo
glede na trenutni tip preslikave.
v Če je trenutna preslikava Samodejna, jo lahko spremenite na Ročno ali Generično.
v Če je trenutna preslikava Ročna, jo lahko spremenite na Samodejno ali Generično.
v Če je trenutna preslikava Generična, jo lahko spremenite na Samodejno ali Ročno.

Postopek
1. V programu Link Editor z desno miškino tipko kliknite vrstico, ki vzpostavlja
korespondenco med dimenzijo v izvorni in dimenzijo v ciljni kocki.
2. Kliknite Preklopi na <nov_tip_preslikave>. Če spremenite tip preslikave na Samodejno
ali Generično, ni potrebno nobeno dodatno dejanje.
3. Če spremenite tip preslikave na Ročno, dokončajte postopek ročne preslikave, kot je
opisano v temi “Vzpostavljanje korespondence in preslikava dimenzij” na strani 57.

Nastavljanje tipa implementacije povezave
Ko ustvarite povezavo, morate podati, ali mora biti povezava implementirana kot pravilo ali
proces.

O tej nalogi
Ko je povezava implementirana kot pravilo, so podatki shranjeni izključno v izvorni kocki, a
ustrezno uporabljeni in prikazani v ciljni kocki.
Ko je povezava implementirana kot proces, so podatki potem, ko je proces generiran in
zagnan, iz izvorne kocke prekopirani v ciljno kocko.

Postopek
1. Če je potrebno, odprite povezavo.
2. Na zavihku Lastnosti kliknite oznako poleg polja Tip implementacije povezave. Ta
oznaka prikazuje trenuten tip implementacije za povezavo. Ko na začetku ustvarite
povezavo, so privzeti tip pravila.
3. Izberite eno od naslednjih dejanj:
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v Kliknite Pravila, da implementirate povezavo kot pravilo.
v Kliknite Proces, da implementirate povezavo kot proces.
4. Kliknite Shrani, da shranite povezavo.

Rezultati
Če implementirate povezavo kot pravilo, ta pa je po shranjevanju veljavna, je pravilo
nemudoma ustvarjeno in uveljavljeno za ciljno kocko.
Če se odločite implementirati povezavo kot proces, ga morate generirati in zagnati, da
premaknete podatke iz izvorne v ciljno kocko.

Generiranje in izvajanje procesov povezav
Ko implementirate povezavo kot proces, ga morate generirati in ga nato zagnati, da lahko
premaknete podatke iz izvorne kocke v ciljno kocko.

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite povezavo v podoknu Zasnova modela in kliknite
Generiraj proces.
Nov proces TurboIntegratorja je generiran in shranjen na vaš strežnik. Novi proces je
viden v mapi Procesi v podoknu Zasnova modela.
Poleg tega so novi pogledi, ki jih zahteva proces, ustvarjeni tako v izvorni kot v ciljni
kocki. Pogledu v izvorni kocki je dodeljeno isto ime kot povezavi, iz katere je generiran
proces, k imenu pa je pripet (izvorni pogled). Pogledu v ciljni kocki je dodeljeno isto ime
kot povezavi, iz katere je generiran proces s pripetim imenom (ciljni pogled). Pogled v
ciljni kocki sprejme podatke, ki jih zagotovi pogled v izvorni kocki.
2. Z desno miškino tipko kliknite proces in kliknite Izvedi proces.

Spreminjanje povezave, implementirane kot proces
Če spremenite povezavo, ki je že implementirana kot proces, morate za vgraditev vašega
urejanja proces regenerirati.

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite spremenjeno povezavo v podoknu Zasnova modela, nato
pa kliknite Generiraj proces.
2. Ko prejmete poziv za prepis obstoječega procesa, kliknite V redu.
3. Neobvezno z desno miškino tipko kliknite novo prepisani proces, nato pa kliknite Izvedi
proces, če želite nemudoma izvesti proces s svojim urejanjem.

Uporaba izbirnih seznamov kot navideznih dimenzij v povezavah
Izbirne sezname lahko uporabite kot navidezne dimenzije v povezavah. Na ta način lahko
nastavite korespondenco med dejansko dimenzijo v izvorni ali ciljni kocki in navidezno
dimenzijo izbirnega seznama v nasprotni kocki.
Ko je navidezna dimenzija izbirnega seznama uporabljena v izvorni kocki za povezavo, je
povezava navedena kot povezava kopičenja. Ko je navidezna dimenzija izbirnega seznama
uporabljena v ciljni kocki za povezavo, je povezava navedena kot povezava za iskanje.
Navidezne dimenzije izbirnih seznamov je mogoče uporabiti v izvorni ali v ciljni kocki za
povezavo in če je zahtevano, lahko v izvorni ali ciljni kocki uporabite več navideznih
dimenzij. Ne morete pa jih sočasno uporabiti tako v izvorni kot ciljni kocki.
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Preden začnete
Tip elementa izbirnega seznama, ki ga izberete kot navidezno dimenzijo, mora biti besedilo.
Če tip elementa izbirnega seznama ni besedilo, se povezava preveri pravilno, vendar se v
ciljno kocko ne dodajo nobeni podatki.

Postopek
1. Definirajte izvorno in ciljno kocko za povezavo, kot je opisano v temi Podajanje izvornih
in ciljnih kock.
2. Na seznamu Dimenzije za izvorno ali ciljno kocko kliknite dimenzijo, ki vsebuje izbirni
seznam, ki ga želite uporabiti kot navidezno dimenzijo. Seznam Člani za izbrano
dimenzijo prikaže člane dimenzije. Če ima katerikoli član z njim povezan izbirni seznam,
.
se poleg imena člana pojavi ikona Izbirni seznam
3. Na seznamu Člani za izbrano dimenzijo dvokliknite ikono Izbirni seznam za izbirni
seznam, ki ga želite uporabiti kot navidezno dimenzijo. Na seznamu Dimenzije se pojavi
nova navidezna dimenzija.
4. Dokončajte preslikave z navidezno dimenzijo izbirnega seznama.

Uporaba atributov dimenzije kot navideznih dimenzij v povezavah
Izbirne sezname lahko uporabite kot navidezne dimenzije v ciljni kocki za povezave. Na ta
način lahko nastavite korespondenco med dejansko dimenzijo v izvorni kocki in navidezno
dimenzijo atributa v ciljni kocki. Ko je navidezna dimenzija atributa uporabljena v ciljni
kocki za povezavo, je povezava navedena kot povezava za iskanje.

O tej nalogi
Vsak uporabniško definiran atribut dimenzije besedila lahko uporabite kot navidezno
dimenzijo v svoji povezavi. Naslednjih tipov atributov ne morete uporabiti kot navidezne
dimenzije:
v sistemsko generirani atributi
v številski atributi
v Vzdevkovni atributi
Če uporabite atribut kot virtualno dimenzijo v povezavi, Performance Modeler uporabi sklic
ATTRS v dovodniku, ki je generiran za povezavo. Zato dovodnik v primeru, da se vrednosti
atributa spremenijo, ne bo znova ovrednoten. Če želite znova ovrednotiti dovodnike, ki so
generirani za atribute, morate urediti in znova shraniti povezavo ali s funkcijo
CubeProcessFeeders v procesu TurboIntegratorja znova obdelati pravila v ciljni kocki
povezave.
Če v povezavi prikažete ciljno dimenzijo, vendar ta ni uporabljena v nobeni preslikavi, bo ta
ob shranitvi povezave odstranjena.

Postopek
1. Definirajte izvorno in ciljno kocko za povezavo, kot je opisano v temi Podajanje izvornih
in ciljnih kock.
2. Na seznamu Dimenzije za ciljno kocko kliknite dimenzijo, ki vsebuje atribut, ki ga želite
uporabiti kot navidezno dimenzijo. Seznam Člani za izbrano dimenzijo prikaže člane
dimenzije.
3. Na seznamu Člani za izbrano dimenzijo z desno miškino tipko kliknite področje naslova,
kjer se pojavita oznaki Ime in Rezina. Pojavi se seznam uporabniško definiranih atributov
besedila za dimenzijo.
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4. Kliknite atribut, ki ga želite uporabiti kot navidezno dimenzijo v svoji povezavi. Na
seznamu Dimenzije se pojavi nova navidezna dimenzija in uporablja pravila o
poimenovanju dimension_name [attribute_name].
5. Dokončajte preslikave z navidezno dimenzijo atributa. Vsaka preslikava med izvorno
dimenzijo in ciljno dimenzijo navideznega atributa mora biti implementirana kot
samodejna preslikava.

Ustvarjanje notranjih povezav
Notranja povezava premika podatke med člani v eni sami kocki. V notranji povezavi sta
izvorna kocka in ciljna kocka ista kocka.

O tej nalogi
Notranje povezave so uporabne za premikanje podatkov iz enega časovnega obdobja v
drugega. Zaključno bilanco lahko na primer želite premakniti za eno časovno obdobje v
začetno bilanco za naslednje časovno obdobje.

Postopek
1. Tako izvorno kot ciljno kocko nastavite na eno kocko, znotraj katere želite premikati
podatke, kot je opisano v temi “Podajanje izvorne in ciljne kocke” na strani 57 Ker sta
izvorna in ciljna kocka enaki, so samodejne preslikave ustvarjene za vse korespondence
dimenzij.
2. Za dimenzijo, v kateri želite premikate podatke med člani, prekinite korespondenco.
3. Ročno preslikajte člane, med katerimi želite premikati podatke.

Ustvarjanje objektov vrtanja počez v povezavah
Zmožnosti vrtanja počez lahko omogočite v povezavi, ki uporabnikom omogoča, da kliknejo
celico v pogledu kocke in vrtajo do povezanih podatkov, da pridobijo dodatne informacije ali
kontekst za celico.
Zmožnosti vrtanja počez so odvisne od procesov in pravil, ki definirajo in prikažejo povezane
podatke. Performance Modeler lahko samodejno generira te potrebne objekte vrtanja počez.
Za celoten opis konceptov vrtanja glejte dokumentacijo za IBM Cognos TM1 Developer.

Postopek
1. V podoknu Lastnosti za povezavo nastavite možnost Generiraj lastnost objektov
vrtanja počez na Da.
2. Kliknite Dodatno zraven lastnosti Možnosti vrtanja počez. Odpre se pogovorno okno
Možnosti vrtanja.
3. Vnesite Ime procesa vrtanja. To ime je prikazano uporabnikom, ko uporabijo možnost
vrtanja v programu Cognos Insight ali TM1 Application Web.
4. Konfigurirajte pogled, ki se bo odprl ob izvedbi vrtanja s premikom dimenzij v želeno
usmerjenost. Če želite premakniti dimenzijo, jo kliknite, nato pa kliknite Premakni
navzgor ali Premakni navzdol .
5. Kliknite V redu.

Dodajanje procesa vrtanja počez v aplikacijo
Proces vrtanja počez morate dodati v aplikacijo, preden ga lahko uporabniki uporabijo za
vrtanje do povezanih podatkov.
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Postopek
1.
2.
3.
4.

Odprite zavihek Zasnova aplikacije.
Kliknite gumb Dejanja in omogočite Pokaži kontrolne objekte.
V podoknu Objekti TM1 kliknite Kontrolni objekti, nato pa Procesi.
Kliknite proces vrtanja počez, nato pa ga povlecite v mapo Proces vrtanja v podoknu
Zasnova.
5. Dodelite pravice za proces vrtanja počez.
6. Shranite aplikacijo in jo znova razmestite.

Rezultati
Uporabniki, ki si ogledujejo podatke v programu Cognos Insight ali TM1 Application Web,
lahko z možnostjo vrtanja iz povezane celice vrtajo do podrobnega pogleda.

Preverjanje povezave
Povezave so nenehno v stanju preverjanja. Med ustvarjanjem povezave je veljavnost
preverjena, ko opravljate korake, ki so zahtevani za definiranje povezave. Podobno bodo vse
spremembe objektov, od katerih je odvisna povezava, sprožile preverjanje povezave.
Ko je povezava identificirana kot neveljavna, se ikona za povezavo v podoknu Zasnova
modela posodobi, da odraža stanje povezave

.

Poleg tega so vsa opozorila ali napake preverjanja poročana v lastnosti Napake preverjanja za
povezavo.
Preden je povezavo mogoče uporabiti, morate popraviti vsa opozorila.

Popravljanje povezav
Če povezava postane neveljavna zaradi brisanja ali spremembe kateregakoli objekta, od
katerega je odvisna povezava, lahko povezavo s to metodo popravite samodejno.

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite povezavo v podoknu Zasnova modela.
2. Kliknite Popravi povezavo.

Rezultati
Povezava je popravljena, kolikor je le mogoče. S povezave so izbrisani vsi sklici na izbrisane
objekte, lahko pa boste morali nekatere dimenzije ročno znova preslikati ali drugače
spremeniti povezavo, da boste obnovili njeno veljavnost.

Lastnosti povezav
Podokno lastnosti prikazuje lastnosti za povezavo.
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Večina lastnosti povezav je samo za branje. To pomeni, da poročajo vrednosti lastnosti, a jih
ni mogoče neposredno urejati v podoknu Lastnosti.
Tabela 4. Lastnosti povezav
Lastnost

Opis

Ime

Ime povezave.

Tip povezave

Tip povezave. Obstajajo tri možne vrednosti tipa povezave.
v Privzeto - Povezava z regularnimi korespondencami dimenzije in
preslikavami.
v Iskanje - Povezava, ki uporablja navidezne dimenzije, ki temeljijo
na izbirnih seznamih ali atributih v ciljni kocki.
v Kopičenje - Povezava, ki uporablja navidezne dimenzije, ki
temeljijo na izbirnih seznamih v izvorni kocki.

Lastnik varnosti

Lastnik je tisti, ki trenutno ureja dimenzijo ali povezavo.

Izvorna kocka

Kocka, ki nudi podatke za povezavo. To možnost je mogoče klikniti.
Kliknite ime izvorne kocke, da odprete kocko.

Ciljna kocka

Kocka, ki prejme podatke iz povezave. To možnost je mogoče
klikniti. Kliknite ime ciljne kocke, da odprete kocko.

Korespondence

Kažejo število korespondenc, definiranih za povezavo. Vsaka
korespondenca je navedena zaporedno.

Tip implementacije povezave

Nastavite to lastnost, da ugotovite, če je vaša povezava izvedena kot
pravilo ali kot proces, kot je opisano v temi “Nastavljanje tipa
implementacije povezave” na strani 60.

Želite generirati dovodnike?

Kaže, ali bodo za povezavo, implementirano kot pravilo, generirani
dovodniki. Če želite generirati dovodnike, izberite Da, če želite
ustvariti povezavo brez dovodnikov, pa Ne.
Ta lastnost je veljavna samo, če je Tip implementacije poizvedbe
nastavljen na Pravila.

Želite generirati objekte vrtanja
počez?

Kaže, ali bodo za povezavo generirani pravila in procesi vrtanja
počez.

Napake preverjanja

Kažejo število opozoril in napak pri preverjanju, prisotnih v
povezavi, vsako opozorilo in napaka je navedena zaporedno.
Opozorila nakazujejo težave, ki jih je mogoče nasloviti z izvajanjem
dejanj neposredno v definiciji povezave. Opozorilo lahko na primer
nakazuje, da še niste preslikali ali razrezali določene dimenzije. Če
želite razrešiti to opozorilo, lahko dimenzijo preslikate ali razrežete v
urejevalniku povezav.
Napaka kažejo težave, ki jih ni mogoče navesti v urejevalniku
povezav. Če želite razrešiti napake, morate popraviti povezavo.

Poglavje 5. Ustvarjanje povezav
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Poglavje 6. Upravljanje pravil in dovodnikov
Z Urejevalnikom pravil lahko ustvarite in upravljate pravila IBM Cognos TM1.
Pravila Cognos TM1 nudijo način za izvajanje zapletenih izračunov vrednosti kocke za
običajnim agregiranjem, ki je izvedeno v konsolidacijah hierarhije dimenzij. S pravili lahko
na primer izračunate vrednost prihodka, tako da zmnožite prodane enote s ceno za enoto. S
pravili lahko tudi izpeljete vrednosti v eni kocki s sklicevanjem na vrednosti v ločeni kocki.
Pravila so shranjena v mapi Kocke, povezani z vsako kocko, v podoknu Zasnova modela.
Kocka plan_BudgetPlan ima na primer pravilo, imenovano plan_BudgetPlan. To najdete na
dnu vsake mape kocke. Pravilo odprete tako, da ga dvokliknete.
Dovodniki omogočajo omejitev števila izračunov, ki jih je mogoče ustvariti s pravili. Na ta
način lahko izboljšate zmogljivost pri izvajanju konsolidiranih izračunov.
Pravilo je povezano z eno samo kocko in izračuna vrednosti samo za to kocko. Pravilo vedno
uporablja isto ime kot kocka, s katero je povezano, in se prikaže pod povezano kocko v
podoknu Zasnova modela, pod vsemi pogledi, ki obstajajo za to kocko. Slika kaže kocko s
povezanim pogledom in pravilom, kot je prikazano v podoknu Zasnova modela.

Slika 2. Kocka s pogledom in pravilom

Za splošno predstavitev konceptov pravil glejte “Napredni izračuni za poslovne podatke” v
Vodiču za razvijalce za IBM Cognos TM1. Ta publikacija nudi pregled pravil Cognos TM1 in
navaja teme, kot so na primer:
v Skladnja pravil
v Razporejanje stavkov pravil
v Vrstni red izračunov za pravila
Za obsežnejši pregled pravil za Cognos TM1 glejte Vodič po pravilih za IBM Cognos TM1,
ki predstavlja ustvarjanje kompleksne poslovne aplikacije na podlagi pravil.

Samodejno generirana pravila in dovodniki
IBM Cognos TM1 Performance Modeler poenostavi razvoj aplikacij, tako da samodejno
generira nekaj pravil IBM Cognos TM1, potrebnih za izvajanje izračunov na vaših poslovnih
podatkih.
Pravila in dovodniki so samodejno generirani, ko opravite eno od naslednjih dejanj:
v Ustvarite izračun kocke, kot je opisano v temi “Ustvarjanje izračuna kocke” na strani 50.
v Ustvarite izračun člana dimenzije, kot je opisano v temi “Ustvarjanje dimenzij izračuna” na
strani 20.
v Ustvarite povezavo in jo implementirajte kot pravilo, kot je opisano v temi Poglavje 5,
“Ustvarjanje povezav”, na strani 57.
Samodejno generirana pravila se pojavijo z osenčenim ozadjem v Urejevalniku pravil.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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Samodejno generiranje dovodnikov lahko onemogočite. Za dodatne informacije glejte
“Izdelava dovodnika na ravni strežnika”.
Samodejno generiranih pravil ni mogoče neposredno urejati, lahko pa selektivno omogočite in
onemogočite samodejno generirana pravila. Za več informacij glejte temo Omogočanje in
onemogočanje pravil in dovodnikov. Prav tako lahko spremenite razvrščanje samodejno
generiranih pravil. Za več informacij glejte temo Prerazvrščanje blokov in stavkov pravil.
Opozorilo: Zunaj programa Cognos TM1 Performance Modeler ne smete urejati nobenih
samodejno generiranih pravil. Samodejno generirana pravila, ki jih je mogoče urejati v
drugem orodju, bodo prepisana naslednjič, ko bodo naložena samodejno generirana pravila.

Izdelava dovodnika na ravni strežnika
IBM Cognos TM1 Performance Modeler lahko samodejno generira predlagan nabor
dovodnikov za vse kocke na strežniku. To velja, če je pravila ročno definiral oblikovalec
modelov ali če so bila samodejno generirana iz izračunov in povezav. Poročilo o analizi
dovodnikov lahko pred potrditvijo ustvarjanja dovodnikov tudi izvozite in si ogledate
predlagane dovodnike za vaš model.

O generiranju dovodnikov
Ko so dovodniki samodejno ali na zahtevo generirani na ravni strežnika, Performance
Modeler pregleda pravila v vseh kockah in poskusi ustvariti optimalne dovodnike za celoten
strežnik TM1. Dovodniki so generirani za vsa pravila, ne glede na izvor, pa naj bo iz
izračunov dimenzije, izračunov kocke, povezav ali iz ročno ustvarjenih pravil.
Ko so generirani samodejni dovodniki, so v enem samem bloku dodani v niz pravil kocke.
Samodejno generiranje dovodnikov ne spreminja obstoječih, ročno ustvarjenih dovodnikov.
Potem ko so samodejni dovodniki generirani, jih ne morete izbrisati, vendar pa lahko
generirane dovodnike po želji omogočate ali onemogočate.

Omogočanje ali onemogočanje samodejnega generiranja
dovodnikov
Performance Modeler lahko poskusi na strežniku TM1 generirati dovodnike za vse kocke. Ko
je Performance Modeler povezan z obstoječim strežnikom TM1, dovodnikov po privzetku ne
generira samodejno. Namesto tega lahko dovodnike generirate na zahtevo. S tem zagotovite,
da se vedenje modela v primeru, ko se ni mogoče povezati z obstoječim strežnikom TM1, ne
spremeni nepričakovano zaradi samodejno generiranih dovodnikov.
Pri gradnji novih modelov, ustvarjanju prototipov ali takrat, ko želite, da Performance
Modeler generira dovodnike, lahko omogočite samodejno generiranje dovodnikov. Katerokoli
dejanje modeliranja (kot je gradnja povezave, ustvarjanje izračuna ali ročno ustvarjanje
pravila) povzroči generiranje dovodnikov, s čimer zagotovimo, da so vse vrednosti, izpeljane
iz pravil, pravilno konsolidirane.
Samodejno generiranje dovodnikov lahko nadzorujete z lastnostjo Samodejno generiraj
dovodnike na strežniku TM1.
1. V podoknu Zasnova modela kliknite strežnik TM1 na vrhu drevesa Zasnova modela.
2. V podoknu lastnosti kliknite eno od vrednosti lastnosti Samodejno generiraj dovodnike:
v Izberite Vsa pravila, da boste samodejno generirali dovodnike za vsa pravila na
strežniku.
v Če želite onemogočiti samodejno generiranje dovodnikov na strežniku, izberite Ne.
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v Če želite samodejno generirati dovodnike za pravila, povezana z izračuni dimenzij,
izračuni kock in povezavami, izberite Samo samodejno generirana pravila.
Dovodniki niso generirani za samodejno vnesena pravila. To je privzetek.

Generiranje dovodnikov na zahtevo
Če je samodejno generiranje dovodnikov na strežniku TM1 onemogočeno, jih lahko
generirate na zahtevo.
1. V podoknu Zasnova modela z desno miškino tipko kliknite strežnik TM1 na vrhu drevesa
Zasnova modela.
2. Kliknite Generiraj dovodnike.

Ustvarjanje poročila z analizo dovodnikov
Ustvarite lahko poročilo, ki analizira pravila v modelu, in prikaže predlagane dovodnike za
vsako pravilo. Z ustvarjanjem poročila ne potrdite nobenih predlaganih dovodnikov za model
ali model kako drugače spremenite. S poročilom lahko pred omogočanjem samodejnega
generiranja dovodnikov na strežniku ali pred generiranjem dovodnikov na zahtevo pregledate
predlagane generirane dovodnike.
Če želite generirati poročil z analizo dovodnikov, naredite naslednje:
1. V podoknu Zasnova modela z desno miškino tipko kliknite strežnik TM1 na vrhu drevesa
Zasnova modela.
2. Kliknite Generiraj poročilo.
3. Izberite Analiza pravil/dovodnikov.
4. Podajte mapo, v katero želite shraniti poročilo analize.
5. Kliknite V redu.
Če želite pregledati predlagane dovodnike, se pomaknite v mapo, v katero ste shranili
poročilo analize, in odprite index.html.
Poročilo o generiranju dovodnikov vsebuje naslednje zavihke.
Pravila s težavami
Vsa pravila, za katera ni bilo mogoče generirati dovodnikov. Pravila so navedena s
povezavo, ki jo lahko kliknete, da si ogledate pravilo v kontekstu.
Dovodniki s težavami
Razdelek Neučinkoviti dovodniki prikazuje dovodnike, ki so bili generirani, vendar
niso zelo učinkoviti.
Razdelek Dovodniki, ki niso dinamični, prikazuje dovodnike, ki so bili generirani,
vendar ne delujejo na dinamičen način.
Predlagani dovodniki
Vse kocke, za katere na strežniku obstajajo pravila. Če si želite ogledati predlagane
dovodnike, kliknite ime kocke. Če izberete generiranje dovodnikov v programu
Performance Modeler, so dovodniki, navedeni na tem zavihku, dovodniki, ki se
zapišejo v model.
Analiza pravil
Pravila za vsako kocko, prikazana pa je tudi ikona in hiperpovezava s prikazom
predlaganega dovodnika, ki je povezan s tem pravilom.
Pomoč Nudi podrobne informacije o generiranju dovodnikov.
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Pravila izračunov dimenzij
Pravila za izračun dimenzij so samodejno generirana, če je v dimenziji prisoten izračun na
ravni lista ali izračun na ravni konsolidacije.

Pravila številskega izračuna
Blok pravila številskega izračuna je samodejno generiran vsakič, ko je za katerokoli
dimenzijo v določeni kocki definiran eden ali več izračunov na ravni lista. Če imate na primer
kocko, ki vključuje dimenzijo račun1 (account1) in so zanjo definirani izračuni na ravni lista
za člana Enote in Cena, je generiran blok pravil, podoben naslednjemu.
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC NUMERIC 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Units
4
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B556E6974735D
5
#Region{account1 : Units}
6
[’account1’:{’Units’}]=N:100;
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9
#Region Calculation rules: Price
10
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B50726963655D
11
#Region{account1 : Price}
12
[’account1’:{’Price’}]=N:200;
13
#EndRegion
14
#EndRegion
15 #EndRegion

Vedite, da so vse vrstice v tem bloku pravila komentirane z lojtro (#), z izjemo vrstic 6 in 12,
ki sta dejanska stavka pravila, ki izvajata izračun. Komentirane vrstice vam pomagajo
identificirati področja kocke, za katero velja ta blok pravila.
v Vrstica 1 identificira dimenzijo, za katero velja celoten blok pravila izračuna, v tem
primeru je to dimenzija account1.
v Vrstica 2 identificira vsa pravila v bloku kot CALC NUMERIC ali izračun na ravni lista.
Ta vrstica vključuje unikatni sistemsko generirani identifikator za celoten blok pravila.
v Vrstica 3 identificira prvo pravilo v bloku kot veljavno za člana Enote.
v Vrstica 4 prikazuje unikatni sistemsko generirani identifikator za prvo pravilo v bloku.
v Vrstica 5 prikazuje popolnoma kvalificirano področje, za katerega velja prvo pravilo, v tem
primeru account1 : Enote.
v Vrstica 6 je prvi stavek pravila v bloku. Izračuna vrednost za Enote.
v Vrstica 9 identificira drugo pravilo v bloku kot veljavno za člana Cene.
v Vrstica 10 prikazuje unikatni sistemsko generirani identifikator za drugo pravilo v bloku.
v Vrstica 11 prikazuje popolnoma kvalificirano področje, za katero velja drugo pravilo, v tem
primeru account1 : Cena.
v Vrstica 12 je drugi stavek pravila v bloku. Izračuna vrednost za Ceno.

Pravila konsolidiranih izračunov
Blok pravil konsolidiranega izračuna je samodejno generiran vsakič, ko je za katerokoli
dimenzijo v dani kocki definiran eden ali več izračunov konsolidirane ravni. Če imate na
primer kocko, ki vključuje dimenzijo račun1 in je v tej dimenziji definiran izračun
konsolidirane ravni za člana Bruto marža, je generiran blok pravil, podoben naslednjemu.
(Nekateri prelomi strani so tu dodani v namene objavljanja.)
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC CONSOLIDATED 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Gross Margin
4
#Autogenerated MEMBERCALC CONSOLIDATED
5B6163636F756E74315D2E5B47726F7373204D617267696E5D
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5
6

#Region{account1 : Gross Margin}
[’account1’:{’Gross Margin’}]=C:([’account1’:’Sales’][’account1’:’Variable Costs’]);
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9 #EndRegion

Vedite, da so vse vrstice v tem bloku pravila komentirane z lojtro (#), z izjemo vrstice 6, ki je
dejanski stavek pravila, ki izvaja izračun. Komentirane vrstice vam pomagajo identificirati
področja kocke, za katero velja ta blok pravila.
v Vrstica 1 identificira dimenzijo, za katero velja celoten blok pravila izračuna, v tem
primeru je to dimenzija account1.
v Vrstica 2 identificira vsa pravila v bloku kot CALC CONSOLIDATED ali izračun
konsolidirane ravni. Ta vrstica vključuje unikatni sistemsko generirani identifikator za
celoten blok pravila.
v Vrstica 3 identificira prvo in edino pravilo v bloku kot veljavno za člana bruto marže.
v Vrstica 4 prikazuje unikatni sistemsko generirani identifikator za prvo pravilo v bloku.
v Vrstica 5 prikazuje popolnoma kvalificirano področje, za katerega velja prvo pravilo, v tem
primeru account1 : Bruto marža.
v Vrstica 6 je edini stavek pravila v bloku. Izračuna vrednost za Bruto maržo.

Povezovalna pravila
Bloki povezovalnih pravil so samodejno generirani, ko povezava, ki je implementirana kot
pravilo, obstaja v vaši aplikaciji.
Za ciljno kocko je generiran blok pravila, ki izračuna vrednost glede na korespondenco
dimenzije in preslikavo, definirani v povezavi. Za izvorno kocko je generiran blok pravila, ki
vsebuje stavek dovodnika, zahtevan za zagotovitev optimalne zmogljivosti vaše aplikacije.

Povezovalna pravila za ciljno kocko
Samodejno generirana pravila za ciljno kocko vedno izračunajo vrednosti za številskega
člana, saj povezave, ki izračuna vrednosti za konsolidacijo, ne morete definirati.
Če vaša aplikacija na primer vključuje povezavo z imenom Od cene do prodaje, ki je
implementirana kot pravilo, povezava pa premakne podatke o ceni iz izvorne kocke
PriceCube v ciljno kocko SalesCube, bi bilo generirano pravilo za SalesCube videti podobno
naslednjemu:
1
2
3
4
5
6

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

v Vrstica 1 nakazuje, da je ta blok pravila generiran iz povezave z imenom Od cene do
prodaje.
v Vrstica 2 kaže, da je ime izvorne kocke za to povezavo PriceCube.
v Vrstica 3 kaže, da je ime ciljne kocke za to povezavo SalesCube.
v Vrstica 4 prikazuje sistemsko generirani unikatni identifikator za pravilo.
v Vrstica 5 je stavek pravila, ki izračuna vrednost za Ceno, tako da pridobi ustrezno vrednosti
iz kocke PriceCube.
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Povezovalna pravila za izvorno kocko
Samodejno generirana pravila za izvorno kocko vedno vključujejo dovodnike, ki oskrbujejo
lokacijo v ciljni kocki, za katero velja povezovalno pravilo.
Dovodniki so mehanizmi, s katerimi IBM Cognos TM1 zagotavlja optimalno zmogljivost v
aplikacijah, ki uporabljajo pravila. Koncept dovodnikov in njihove izvedbe je opisan v temi
“Izboljšanje zmogljivosti z dovodniki” v dokumentaciji za IBM Cognos TM1 Rules.
Če vaša aplikacija vključuje povezavo z imenom Od cene do prodaje, ki je implementirana
kot pravilo, povezava pa premakne podatke o ceni iz izvorne kocke PriceCube v ciljno kocko
SalesCube, bi bil generiran dovodnik za PriceCube videti podoben naslednjemu:
1
2
3
4
5
6

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

v Vrstica 1 nakazuje, da je ta blok pravila generiran iz povezave z imenom Od cene do
prodaje.
v Vrstica 2 kaže, da je ime izvorne kocke za to povezavo PriceCube.
v Vrstica 3 kaže, da je ime ciljne kocke za to povezavo SalesCube.
v Vrstica 4 prikazuje sistemsko generiran unikatni identifikator za stavek pravila in kaže, da
je to stavek dovodnika.
v Vrstica 5 je stavek dovodnika, ki oskrbuje vse lokacije v kocki SalesCube, ki jo identificira
član Cene.

Ročno generirana pravila in dovodniki
Pravila, ki navajajo unikatne potrebe vaše poslovne aplikacije, lahko ustvarite ročno.
Urejevalnik pravil vam omogoča, da stavke pravil vnesete neposredno v urejevalnik s
pomočjo katerekoli od funkcij, ki so na voljo za pravila IBM Cognos TM1. Ročno generirana
pravila se pojavijo brez osenčenega ozadja v Urejevalniku pravil in jih je mogoče prosto
urejati. Niso zaščitena tako, kot so zaščitena samodejno generirana pravila.
Funkcije pravil Cognos TM1 vam omogočajo sklicevanje na vrednosti v zunanjih kockah,
pridobivanje informacij o članu, določanje časovnih vrednosti in uveljavljanje pogojne logike.
Te funkcije, ki so v celoti opisane v dokumentaciji IBM Cognos TM1 Reference, spadajo v
naslednje splošne kategorije.
v Podatki kocke
v Datum in čas
v Informacije o dimenziji
v Informacije o članu
v
v
v
v
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Urejanje pravil in dovodnikov
Urejevalnik pravil uporabite, če želite urejati vaša pravila in dovodnike.
Če želite odpreti pravilo in dovodnik za urejanje, dvokliknite pravilo v podoknu Zasnova.
Pravila so shranjena v mapi Kocke, povezani z vsako kocko, v podoknu Zasnova modela.
Kocka plan_BudgetPlan ima na primer pravilo, imenovano plan_BudgetPlan. To najdete na
dnu vsake mape kocke. Pravilo odprete tako, da ga dvokliknete.
V novem zavihku se odpre program Urejevalnik pravil. Ročna pravila in dovodnike lahko
urejate ali ustvarite z neposrednim vnosom v urejevalnik ali s pomočjo funkcije Podpora za
vsebino. Generirana pravila lahko upravljate tudi samodejno z več funkcijami Urejevalnika
pravil, s katerimi lahko omogočite, onemogočite in spremenite vrstni red pravil in
dovodnikov.

Razširjanje in strnjevanje blokov pravil in dovodnikov
Po privzetku se bloki samodejno generiranih pravil in dovodnikov v urejevalniku pravil
pojavijo v strnjeni obliki. Bloke lahko razširite in strnite posamezno oziroma lahko istočasno
razširite/strnite vse bloke.

O tej nalogi
Nekateri bloki pravil lahko vsebujejo več področij in vsa, ki se v urejevalniku pravil pojavijo
kot strnjena po privzetku. Področja znotraj bloka pravila lahko razširite/strnete, tako kot lahko
razširite/strnete sam blok pravila.

Postopek
1. Če želite razširiti posamezen blok pravil ali posamezno področje znotraj bloka pravil,
kliknite ikono Razširi
.
2. Če želite strniti posamezen blok pravil ali posamezno področje znotraj bloka pravil,
kliknite ikono Strni
.
3. Če želite v celoti razširiti vse bloke pravil in območja, z desno miškino tipko kliknite
navpičnico, nato pa Razširi vse.
4. Če želite v celoti strniti vse bloke pravil in območja, z desno miškino tipko kliknite
navpičnico, nato pa Strni vse.

Prerazvrščanje blokov in stavkov pravil
V urejevalniku pravil lahko spremenite vrstni red blokov samodejno generiranih pravil in
ročno ustvarjene stavke.

O tej nalogi
Vrstni red, po katerem so bloki ali stavki pravil ovrednoteni, ima neposreden vpliv na
izračune, izvedene v vaših podatkih. Prvi stavek, ki velja za dano področje kocke, ima
prednost pred vsemi novejšimi stavki, ki so uporabnik za isto področje. Preden poskusite
prerazvrstiti svoja pravila, morate biti s svojimi podatki in pričakovanimi rezultati izračunov
pravil dobro seznanjeni.
Za nadaljnje podrobnosti o prednostnem vrstnem redu za izračune pravil glejte dokumentacijo
za IBM Cognos TM1 Rules.
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Bloke ali stavke pravil lahko premikate znotraj področja SKIPCHECK urejevalnika pravil, ne
morete pa jih premakniti v področje FEEDERS. Podobno lahko znotraj področja FEEDERS
premikate bloke ali stavke dovodnikov, ne morete pa jih premakniti v področje SKIPCHECK.
Bloke dovodnikov lahko prerazvrstite, vendar s tem ne boste ničesar pridobili.

Postopek
1. Izberite blok ali stavek, ki ga želite premakniti, tako da kliknete takoj pred prvim znakom
in nato povlečete čez celoten blok ali stavek.
2. Kliknite izbrani blok ali stavek.
3. Povlecite in spustite blok ali stavke na novo lokacijo v urejevalniku pravil. Cilj mora biti
prazna vrstica. Bloka ali stavka ne morete izbrisati za obstoječ blok ali stavek. Ko je nova
lokacija za blok ali stavek veljavna, se cilj pojavi s sivim ozadjem

Komentiranje in odstranjevanje komentarjev iz vrstic kode
S funkcijo Komentiraj/odstrani komentar Urejevalnika pravil komentirajte ali odstranite
komentarje ročno vnesenih vrstic kode ali komentarja.

O tej nalogi
Funkcija Komentiraj na začetku vrstice vstavi znak #, kar kaže, da je vrstica med obdelavo
pravila prezrta. Podobno lahko komentirani vrstici komentar odstranite, tako da bo vrstica
vključena v obdelavo. Komentar, ki opisuje pravila, mora biti vedno dodan kodi v
Urejevalniku pravil. Če se v Urejevalniku pravil kakršnokoli besedilo, ki niso stavki izračuna,
pojavi brez komentarja, preverjanje ne bo uspelo.
Funkcije Komentiraj/odstrani komentar ne morete uporabiti v samodejno generiranih pravilih.
Vendar pa slednje lahko selektivno omogočite ali onemogočite.

Postopek
1. Če želite komentirati eno ali več vrstic, kliknite in povlecite čez vrstice, ki bodo izbrane,
nato pa kliknite ikono Komentiraj/odstrani komentar .
2. Če želite odstraniti oznako za komentar izpred kode v eni ali več vrsticah, ki so trenutno
komentirane, kliknite in povlecite čez vrstice, ki bodo izbrane, nato pa kliknite ikono
Komentiraj/odstrani komentar .

Omogočanje in onemogočanje pravil in dovodnikov
Samodejno generirana pravila in dovodnike lahko selektivno omogočite in onemogočite v
Urejevalniku pravil.

O tej nalogi
Samodejno generiranih pravil ne morete komentirati ali brisati. Če poskusite izbrisati
samodejno generirano pravilo, je v Urejevalniku pravil sprva videti, kot da je izbrisano,
vendar pa bo pravilo samodejno regenerirano, ko bo naslednjič naloženo.
Vi pa lahko samodejno generirana pravila in dovodnike selektivno omogočite in onemogočite.
Ko onemogočite samodejno generirano pravilo, potem se nobena vrednost, ki jo definira
samodejno generirano pravilo, ne izračuna.
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Postopek
1. Če želite onemogočiti samodejno generirano pravilo ali dovodnik, z desno miškino tipko
kliknite pravilo, nato pa kliknite Onemogoči.
2. Če želite omogočiti samodejno generirano pravilo ali dovodnik, ki je trenutno
onemogočen, z desno miškino tipko kliknite pravilo, nato pa kliknite Omogoči.

Kopiranje vsebine iz samodejno generiranega pravila in
dovodnika
Čeprav samodejno generiranega stavka ne morete neposredno urejati, lahko prekopirate vsak
del stavka. Prekopirani del je nato mogoče prilepiti v Urejevalnik pravil za uporabo v ročno
ustvarjenem stavku pravila.

Postopek
1. Postavite kazalec nad ikono Razširi
strnjenega stavka pravila. Celoten stavek se
prikaže v pogovornem oknu.
2. V pogovornem oknu izberite želen del stavka.
3. Kliknite ikono Prekopiraj , da prekopirate izbrano besedilo.
4. V Urejevalniku pravil kliknite želeno točko vstavljanja, nato pa kliknite ikono Prilepi
da prilepite prekopiran izbor.

,

Uporaba podpore za vsebino
Funkcija Podpora za vsebino vam pomaga ustvariti stavke, tako da vam omogoči izbor
postavk s seznama članov dimenzije in funkcij pravil, medtem ko ročno ustvarjate ali urejate
pravila in dovodnike.

O tej nalogi
Podpora za vsebino predstavlja sezname elementov pravil, ki so primerni za dani kontekst
znotraj stavka pravil. Ko na primer definirate področje, za katerega velja stavek izračuna ali
dovodnik, oziroma se na člane dimenzije sklicujete na drugačen način, Podpora za vsebino
predstavi seznam razpoložljivih članov dimenzije na vašem strežniku. Ko vstavljate funkcije
za izvajanje izračunov pravil, Podpora za vsebino predstavi seznam vseh razpoložljivih
funkcij pravil. Ko ustvarjate funkcijo DB, Podpora za vsebino predstavi seznam kock, ki so na
voljo na vašem strežniku.
Podpora za vsebino samodejno prepozna, kdaj vnašate sklic na člana dimenzije. Takoj ko
vnesete [’ (levi oglati oklepaj, ki mu sledi opuščaj), Podpora za vsebino prikaže seznam
razpoložljivih članov dimenzije na vašem strežniku. Kliknete lahko kateregakoli člana, da ga
vstavite na lokacijo kazalke v Urejevalniku pravil.
Podpora za vsebino prav tako prepozna, kdaj vnašate funkcijo sklica na bazo podatkov (DB).
Takoj ko vnesete db(’ , Podpora za vsebino prikaže seznam kock, ki so na voljo na vašem
strežniku. Kliknete lahko katerokoli ime kocke, da vstavite veljavno funkcijo DB, ki se
sklicuje na izbrano kocko.

Postopek
Če želite uporabiti funkcijo Podpora za vsebino:
ali pritisnite Ctrl+preslednico
1. Kliknite ikono Podpora za vsebino
2. Na seznamu Podpora za vsebino kliknite želeno postavko.
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Čiščenje pravil in dovodnikov
Pravil ni mogoče izbrisati, lahko pa počistite vsebino.

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite pravilo, nato pa Počisti.
2. Počiščenje pravila potrdite v oknu Potrditev počiščenja pravil.

Preverjanje pravil in dovodnikov
Pravila in dovodniki so preverjeni po shranjevanju. Če del ni veljaven, se pojavi sporočilo, ki
nakazuje lokacijo prvega stavki, ki ni veljaven, skupaj s kratkim opisom narave napake.
Če želite zagotoviti ustrezne izračune pravil, morate popraviti vse napake, ki so poročane v
vašem pravilu.
Lahko se odločite za shranjevanje pravila, ki ni veljavno. To vam dopušča nadaljevanje
razvijanja vašega modela ali aplikacije, medtem ko vam omogoča, da navedete napake pravil,
kot vam to dopušča čas. Vendar pa bo že ena napaka v razdelku SKIPCHECK vašega pravila
preprečila izračun vseh vrednosti, izpeljanih iz pravil. Če v razdelku FEEDERS pravila
obstaja napaka, bodo stavki izračuna v področju SKIPCHECK izvedeni, stavki dovodnika pa
ne.

Lastnosti pravil
Podokno lastnosti prikazuje lastnosti za pravilo.
Večina lastnosti pravil je samo za branje. To pomeni, da poročajo vrednosti lastnosti, a jih ni
mogoče neposredno urejati v podoknu Lastnosti. Izjema je lastnost Zahtevanje dovajanja iz
celic, izpeljanih iz pravil, ki jo je mogoče nastaviti neposredno v podoknu Lastnosti.
Tabela 5. Lastnosti pravil
Lastnost

Opis

Ime

Ime pravila. Pravilo vedno uporabi ime kocke, s katero je povezano.
Pravilo za kocko z imenom RegionalSales bi bilo na primer prav tako
imenovano RegionalSales.

Tip

Tip objekta, za katerega podokno Lastnosti prikaže vrednosti. Med
ogledovanjem pravila je Tip vedno Pravilo.

Ročni razdelki

Kažejo, ali pravilo vsebuje katerekoli ročno ustvarjene razdelke.
Vrednost lastnosti je Yes (Da), če so ročno ustvarjeni razdelki prisotni v
pravilu.
Vrednost lastnosti je No (Ne), če je pravilo sestavljeno izključno iz
samodejno generiranih pravil.

Razdelki pravil

Kažejo število razdelkov izračunov v pravilu.
Vsak razdelek izračuna je naveden zaporedno in kaže, ali razdelek
izračuna številsko ali konsolidirano vrednost. Če je razdelek povezan s
povezavo, se ime povezave prikaže kot postavka, ki jo je mogoče klikniti.
Kliknite ime povezave, da jo odprete.
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Tabela 5. Lastnosti pravil (nadaljevanje)
Lastnost

Opis

Razdelki dovodnika

Kažejo število razdelkov dovodnika v pravilu.
Vsak razdelek dovodnika je naveden zaporedno z oznako FEEDER. Če je
dovodnik povezan s povezavo, se ime povezave prikaže kot povezava.
Kliknite ime povezave, da jo odprete.

Zahtevanje dovajanja iz
celic, izpeljanih iz pravil?

Nastavite to lastnost, da ugotovite, ali vaše pravilo vključuje razdelek
FEEDERS.
Če je nastavljena na NO (Ne), pravilo ne vključuje razdelka FEEDERS,
vam pa v vaši kocki ni treba definirati dovodnikov za celice, izpeljane iz
pravil. Če nastavite to lastnost na NO za pravilo, ki že vsebuje dovodnike,
bodo obstoječi dovodniki obdržani v pravilu.
Če je nastavljena na YES (Da), pravilo vključuje razdelek FEEDERS, vi
pa morate v svoji kocki definirati dovodnike za celice, izpeljane iz pravil.
Opozorilo:
Vsa pravila za kocke, ki so povezane s povezavo, morajo imeti
dovodnike. Dovodniki so samodejno generirani in vstavljeni v pravilo ne
glede na nastavitev Zahtevanje podajanja iz celic, izpeljanih iz pravil.

Regeneriranje pravil
Vsa pravila v projektu lahko ročno hkrati regenerirate.

Postopek
V podoknu Zasnova modela z desno tipko miške kliknite ime strežnika, nato pa izberite
Generiraj pravila.
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Poglavje 7. Oblikovanje in razmeščanje aplikacij in upravljanje
pravic
V programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler definirajte podatke, skupine in vloge, ki
jih vsak član načrtovalnega delovnega toka potrebuje za prispevanje k njihovim finančnim
ciljem.
Preden lahko uporabite aplikacijo, morate definirati skupine uporabnikov in pravice za
skupine uporabnikov glede na strukturo poročanja in tip aplikacije. Za dodatne informacije
glejte “Upravljalne pravice za aplikacijo” na strani 95.
Da bo uporabnik lahko delal z razmeščeno aplikacijo, so potrebni naslednji koraki na portalu
IBM Cognos TM1 Applications. Za dodatne informacije glejte “Upravljanje aplikacij Cognos
TM1 v portalu” na strani 98
Na voljo so trije odjemalci: Cognos Insight - povezan, Cognos Insight - porazdeljen in TM1
Application Web.
IBM Cognos Insight nudi prilagodljivo in interaktivno izkušnjo z izbiro porazdeljenih ali
povezanih načinov. V svojem porazdeljenem načinu Cognos Insight uporablja interaktivno
postavitev platna za načrtovanje in analizo aplikacij, ki nudi odzivno, hitro odkrivanje in
navigacijo. Ker se obdelava izračunov in poizvedb v porazdeljeni arhitekturi pojavi lokalno
samo po prenosu rezine podatkov, lahko skrbniki aplikacije Cognos Insight razmestijo več
porazdeljenim uporabnikom iz iste osrednje strežniške strojne opreme.
IBM Cognos TM1 Application Web je dobra izbira, ko potrebujete visoko stopnjo
oblikovanja ali ko uporabniki ne želijo namestiti komponente IBM Cognos Insight na lokalni
računalnik.

Oblikovanje in razmeščanje aplikacije
Naenkrat lahko ustvarite in urejate več kot eno aplikacijo, ustvarite pa lahko več kot en tip
aplikacije.
Če želite zgraditi aplikacijo, morate imeti veljavno kocko.
V podoknu Zasnova aplikacije definirajte tip aplikacije in poglede, ki bodo vključeni v vašo
aplikacijo. Lastnosti si lahko ogledate in jih nastavite za svojo aplikacijo, poglede in tip
aplikacije. Glavni koraki pri ustvarjanju aplikacije so opisani na naslednjem seznamu:
v Definiranje tipa aplikacije
v Definiranje pogledov in spletnih preglednic
v Definiranje hierarhije odobritev
v Definiranje pravic
Ustvarjate lahko naslednje tipe aplikacij:
Na osnovi odobritve
Predstavitev odobritve ali strukture poročanja vašega poslovanja, oddelka ali
podjetja. Tip hierarhične odobritve pomaga uporabniku pri delovnem toku.
Osrednji
Brez hierarhije odobritev. Ta tip uporablja manjša skupina uporabnikov, ki si
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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enakovredno delijo nalogo izvajanja osrednjega načrtovanja ali analize. Prevzem
lastništva je le možnost in ni vsiljena kot v drugih tipih aplikacij. Oblikovalci
modelov lahko tudi onemogočijo, da bi bila možnost prevzema lastništva ponujena.
Na osnovi odgovornosti
Temelji na hierarhiji odobritev, vendar pa uporabnik ne more predložiti vozlišča, da
bi ga zaklenil. Namenjeno za stranke, ki uporabljajo obnavljajoče se napovedi ali
nepretrgane procese načrtovanja, ki nimajo definiranega datuma konca.

Ustvarjanje nove aplikacije
Novo aplikacijo vseh tipov je mogoče ustvariti s programom IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.

Postopek
1. V podoknu Zasnova aplikacije z desno miškino tipko kliknite mapo Aplikacija in kliknite
Novo > Aplikacija.
2. Vnesite ime za aplikacijo.
3. Na spustnem meniju izberite tip aplikacije.
Tip aplikacije

Opis

Na osnovi odobritve

Temelji na strukturi poročanja. Potem ko je
sprememba predložena, se poročilo zaklene za vse
nove spremembe, dokler oseba, ki daje odobritve,
spremembe ne zavrne.

Osrednja

Brez strukture poročanja. Vsi uporabniki imajo
enake pravice, sprememb pa ni mogoče zakleniti.

Na osnovi odgovornosti

Temelji na strukturi poročanja. Spremembe je
mogoče narediti, ne da bi jih bilo treba predložiti
ali odobriti.

4. Kliknite V redu.

Kako naprej?
V aplikacijo lahko dodajate poglede ali spletne preglednice ter nastavljate lastnosti aplikacije.

Dodajanje pogledov kontributorja in pregledovalca v aplikacijo
Potem ko ustvarite aplikacijo TM1, lahko definirate, kateri pogledi se uporabljajo v aplikaciji.
Za pregledovalce ali kontributorje lahko oblikujete različne poglede. Pregledovalec lahko na
primer vidi povzetke višje ravni, kontributor pa podrobnejše poglede.
Preden lahko pogled definirate kot pogled kontributorja ali pregledovalca, mora pogled
obstajati. Za dodatne informacije glejte “Definiranje pogleda kocke” na strani 43.

Postopek
1. V podoknu Zasnova aplikacije kliknite mapo Pogledi kontributorja ali Pogledi
pregledovalca.
Za osrednjo aplikacijo lahko definirate samo poglede kontributorja.
2. V podoknu Objekti TM1 razširite mapo Kocke in kocko, ki vsebuje pogled, ki jo želite
dodati v vašo aplikacijo.
3. Kliknite pogled, ki ga želite dodati v svojo aplikacijo. Če želite izbrati več nesosednjih
pogledov, lahko držite tipko Ctrl in jih klikate. Če želite izbrati več sosednjih pogledov, pa
namesto tipke Ctrl držite tipko Shift.
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4. Poglede spustite v mapo Pogledi kontributorja ali v mapo Pogledi pregledovalca v
aplikaciji.
Zdaj lahko nastavite lastnosti za poglede. Za dodatne informacije glejte “Nastavljanje
lastnosti aplikacije v programu TM1 Performance Modeler” na strani 86.
5. Če želite preimenovati pogled, z desno miškino tipko kliknite pogled v mapi Pogledi
kontributorja ali Pogledi pregledovalca in izberite Preimenuj. Vnesite novo ime
pogleda.
6. Shranite aplikacijo.

Spletne preglednice v aplikacijah Cognos TM1
Spletne preglednice Websheets lahko uporabljate kot objekt, ki je na voljo aplikacijam IBM
Cognos TM1 .
Planning Sample vsebuje številne spletne preglednice Websheets.
Če želite, da je spletna preglednica na voljo aplikaciji Cognos TM1, jo dodajte na seznam
objektov v aplikaciji Cognos TM1 Performance Modeler. Spletne preglednice nudijo dodatno
fleksibilnost pri oblikovanju in nudijo gumbe dejanj za izvajanje različnih pogledov ali za
zaganjanje procesov TurboIntegratorja.
Ko je spletna preglednica navedena v podoknu Objekti TM1, jo povlecite v podokna
pogledov kontributorja ali pregledovalca v aplikaciji, prikazani na zavihku Zasnova
aplikacije.
Ko ste identificirali spletno preglednico, ki jo boste uporabili, aplikacijo preverite in ponovno
razmestite tako, da uporablja spletno preglednico.
Aplikacija Cognos Insight ne more uporabljati spletnih preglednic. Če jo poskušate preveriti
in razmestiti v aplikacijo Cognos Insight, se aplikacija ne bo razmestila.
Ko je spletna preglednica dodana, se v aplikaciji prikaže kot nov zavihek z imenom, ki mu je
dodeljeno.
Dokler ne prevzamete skrbništva, so vsi gumbi dejanj na spletni preglednici sivi, kot da niso
na voljo.
Procese TurboIntegratorja IBM Cognos TM1 je mogoče izvajati z gumbi dejanj v spletnih
preglednicah. Preden proces TurboIntegratorja vključite kot del spletne preglednice, se
prepričajte, da se upoštevali vpliv izvajanja le-tega.
Za spletno preglednico, razmeščeno kot del aplikacije Cognos TM1 , se upošteva zaščita, ki je
definirana kot del hierarhije odobritev.
Definiranje spletnih preglednic aplikacije:
Potem ko ste ustvarili aplikacijo, lahko definirate spletne preglednice za uporabo v aplikaciji.
O tej nalogi
Ko je v spletna preglednica vključena v območje aplikacije, je za omogočanje rezervacije
podatkov vozlišč in pogledov zahtevanih več korakov. Preden lahko poglede vključite v
aplikacijo, morajo spletne preglednice, uporabljene v vaši aplikaciji, obstajati v podoknu
Objekti TM1. Glejte dokumentacijo za IBM Cognos TM1 Developer. Vsaka spletna
preglednica ima za pomoč uporabnikom dve lastnosti:
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Pomembno: Aplikacije, ki vsebujejo spletne preglednice, so razmeščene samo na tankega
odjemalca IBM Cognos TM1 Applications.
Postopek
1. Dvokliknite aplikacijo v podoknu Zasnova aplikacije in izberite Omogoči napredno
modeliranje v nastavitvah.
2. V podoknu Objekti TM1 razširite mapo Spletne preglednice in mapo, ki vsebuje
spletno preglednico, ki jo želite dodati v vaše poglede aplikacij.
3. Kliknite spletno preglednico, ki jo želite dodati v svojo aplikacijo. Če želite izbrati več
nesosednjih spletnih preglednic, lahko držite tipko Ctrl in jih klikate. Če želite izbrati
več sosednjih spletnih preglednic, pa namesto tipke Ctrl držite tipko Shift.
4. Spletno preglednico spustite v podokno Pogledi kontributorja ali Pogledi
pregledovalca.
5. Po potrebi nastavite lastnosti. Za dodatne informacije glejte “Nastavljanje lastnosti
aplikacije v programu TM1 Performance Modeler” na strani 86.
6. Shranite aplikacijo.
7. V podoknu Objekti TM1 razširite mapo Kocke.
8. Kliknite kocke, na katere se sklicuje spletna preglednica. Če želite izbrati več
nesosednjih kock, lahko držite tipko Ctrl in jih klikate. Če želite izbrati več sosednjih
kock, pa namesto tipke Ctrl držite tipko Shift.
9. Spustite kocke v mapo aplikacije Ročne odvisnosti.
10. Shranite aplikacijo.

Hierarhija odobritev
Hierarhija odobritev določa delovni tok vaše aplikacije.
Za aplikacije odobritve in odgovornosti podajte podnabor dimenzije, ki bo uporabljen kot
odobritvena hierarhija. Drugi tipi aplikacij ne potrebujejo podane hierarhije odobritev.
Konsolidiran član v odobritveni hierarhiji mora uporabljati tudi vse podrejence v podnaboru
odobritvene hierarhije. Razmislite na primer o uporabi odobritvene hierarhije, kot je
naslednja:
v Skupaj regije
– Sever
– Vzhod
– Jug
– Zahod
Ta odobritvena hierarhija z vsemi hierarhijami kot korenom mora uporabljati vse štiri regije
listne ravni. Če želite razmestiti TM1 Application, ki vključuje samo Sever in Vzhod, ne pa
tudi Juga ali Zahoda, morate definirati novo konsolidacijo nad Severom in Vzhodom, nato pa
to novo konsolidacijo uporabiti kot odobritveno hierarhijo. Na primer:
v Skupaj regije
– Sever in Vzhod
- Sever
- Vzhod
– Jug
– Zahod
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Definiranje hierarhije odobritev:
Aplikacije tipa Odobritev in Odgovornost morajo imeti definirano hierarhijo odobritev.
Hierarhija odobritev je podnabor dimenzije na vašem strežniku IBM Cognos TM1.
Vsak član v podnaboru je naveden kot "vozlišče" v hierarhiji odobritev. Hierarhija odobritev
ima te omejitve:
v Dimenzijo, ki vsebuje vaš podnabor hierarhije odobritev, mora vključevati vsaj en pogled v
vaši aplikaciji.
v Podnabor hierarhije odobritev mora vsebovati samo enega člana najvišje ravni. Če
podnabor vsebuje več članov najvišje ravni, boste prejeli napako.
v Podnabor hierarhije odobritev ne more vsebovati nobenih članov niza.
v Ko je podnabor določen kot hierarhija odobritev, vso varnost za nadrejeno dimenzijo
podnabora nadzoruje IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Opomba: Če po razmestitvi aplikacije na kakršenkoli način spremenite podnabor, ki je
uporabljen kot hierarhija odobritve, in noben drug vidik aplikacije ni bil spremenjen, je treba
pravice znova shraniti. S tem zagotovite, da so varnost in drugi artefakti aplikacije
posodobljeni tako, da odražajo novo strukturo hierarhije odobritve. Vnovično shranjevanje
pravic bo tudi razširilo spremembo na vsa novo dodana listna vozlišča. Po spremembi morate
znova shraniti pravice, tudi če so trenutno definirane pravice definirane na ravni
pregledovalca. Če aplikacije ne morete znova razmestiti, uporabniki ne bodo mogli prevzeti
lastništva vozlišč.
Postopek
1. V podoknu Objekti TM1 razširite mapo Dimenzije in podnabore.
2. Kliknite dimenzijo, ki vsebuje podnabor, ki ga želite uporabiti kot vašo hierarhijo
odobritev.
3. Z desno miškino tipko kliknite podnabor, ki ga želite uporabiti kot svojo hierarhijo
odobritev, in kliknite Dodaj aplikaciji > Hierarhija odobritev in izberite aplikacijo, v
katero bo dodana hierarhija odobritev.
4. Shranite aplikacijo.
Kako naprej?
Skrbniki lahko nastavljajo lastnosti aplikacije, definirajo kontrolno dimenzijo in preverjajo
veljavnost aplikacij ter jih razmeščajo.
Skrbniki lahko s hierarhijo odobritev v portalu delajo, ko je aplikacija bila razmeščena.
v V portalu TM1 Applications kliknite ikono Upravljanje pravic
Hierarhija odobritev.

in kliknite zavihek

Za dodatne informacije glejte “Upravljalne pravice za aplikacijo” na strani 95.

Definiranje kontrolne dimenzije
S kontrolno dimenzijo v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler lahko hierarhijo
odobritev souporabljate v več aplikacijah. Kontrolna dimenzija določa največji dovoljen
dostop, ki ga ima lahko katerikoli uporabnik aplikacije.

Preden začnete
Kontrolna dimenzija je običajno dimenzija, ki vsebuje različice ali mesece. Preden lahko
kontrolno dimenzijo definirate, mora ta že obstajati. Za dodatne informacije glejte “Uporaba
Poglavje 7. Oblikovanje in razmeščanje aplikacij in upravljanje pravic
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iste hierarhije odobritev v različnih aplikacijah”.

Postopek
1. V podoknu Objekti TM1 razširite mapo Dimenzije in podnabore.
2. Kliknite dimenzijo, ki vsebuje podnabor, ki ga želite uporabiti kot vašo kontrolno
dimenzijo.
3. Z desno miškino tipko kliknite podnabor, ki ga želite uporabiti kot kontrolno dimenzijo,
kliknite Dodaj aplikaciji > Kontrolna dimenzija in izberite aplikacijo, v katero bo
kontrolna dimenzija dodana.
4. Shranite aplikacijo.
5. Na zavihku Zasnova aplikacije kliknite Konfiguriraj pravice in zavihek Kontrolna
dimenzija.
6. Nastavite dostop za vsak element. Zapisljiv mora biti vsaj en element.
Opomba: Pravice kontrolne dimenzije ne preglasijo varnosti Cognos TM1. Kontrolna
dimenzija nastavi največji dovoljeni dostop do določene rezine v aplikaciji.

Kako naprej?
Skrbniki lahko s kontrolno dimenzijo v portalu delajo, ko je aplikacija razmeščena. Dostop do
elementov lahko spreminjate:
1. V portalu TM1 Applications kliknite ikono Upravljanje pravic
Kontrolna dimenzija.

in kliknite zavihek

2. Kliknite polje Dostop za element in izberite raven dostopa za element.
3. Kliknite Uveljavi.

Uporaba iste hierarhije odobritev v različnih aplikacijah
Hierarhijo odobritev lahko v različnih aplikacijah uporabljate tako, da definirate kontrolno
dimenzijo, ki zagotavlja, da se zapisovanje podatkov izvede v različne rezine kocke.
Hierarhije odobritev lahko znova uporabite v aplikacijah ali v razdelkih aplikacij, če se
podatki ne prekrivajo.
Ustvarite lahko na primer aplikacijo proračuna in aplikacijo napovedi, ki uporabljata podatke
iz iste kocke, vendar delujeta po drugačnih urnikih ali uporabljata drugačna prevaljevanja.
Različne vrste prevalitev vključujejo geografske prevalitve v primerjavi s prevalitvami
zrelosti trga. Podobno lahko uporabite isto hierarhijo odobritev, če aplikacija napovedi
zapisuje na rezino napovedi, aplikacija proračuna pa na rezino proračuna. Hierarhije lahko
souporabljate tudi, če aplikacija na primer uporablja del hierarhije Evropa, druga pa hierarhijo
Severna Amerika.
Če želite souporabljati hierarhijo odobritev, definirajte kontrolno dimenzijo in podnabor v
aplikaciji za nadzorovanje območja znotraj konteksta druge dimenzije, kot je plan_version
(različica načrta). Kontrolna dimenzija določa največji dovoljen dostop, ki ga ima lahko
katerikoli uporabnik aplikacije. Za kateregakoli zapisljivega člana kontrolne dimenzije je
dostop uporabnika določen z njegovimi pravicami hierarhije odobritev.
Opomba: Kontrolna dimenzija ustvari podnabor, ki definira vidne rezine kontrolne
dimenzije. Kontrolnega podnabora ne spreminjajte ali brišite. Če je aplikacija že razmeščena s
kontrolno dimenzijo, kontrolne dimenzije ni mogoče odstraniti med nadaljnjimi vnovičnimi
razmestitvami.
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Delate lahko z zavihkoma Hierarhija odobritev in Kontrolna dimenzija v programu IBM
Cognos TM1 Performance Modeler ali Application Portal. Aplikacijo je najprej treba
razmestiti. Za dodatne informacije glejte “Preverjanje in razmeščanje aplikacije” na strani 94.
v

V programu Performance Modeler v podoknu Zasnova aplikacije razširite aplikacijo, s
katero želite delati, in kliknite Pravice.
Če želite delati z zavihkoma Hierarhija odobritev in Kontrolna dimenzija, na portalu
kliknite ikono Upravljanje pravic

.

Na zavihku Hierarhija odobritev je za hierarhijo odobritev prikazano Vozlišče, Skupina,
Pravica, Globina pregleda in Globina pogleda. Ta primer prikazuje hierarhijo odobritev za
aplikacijo napovedi za leto 2004, ki s pomočjo hierarhije odobritev Skupaj poslovna enota
dodeli pravice za pregled skupini uporabnikov 1000. Skupaj poslovna enota vsebuje hierarhije
Evropa, Severna Amerike, PacRim in ROW.

Slika 3. Zaslon Upravljanje pravic

1.
2.
3.
4.

Ime aplikacije
Dodeljene pravice
Ime hierarhije odobritev
Vsebina hierarhije odobritev

Zavihek Kontrolna dimenzija nastavi pravice za dostop za katerokoli rezino v aplikaciji. V
tem primeru je na zavihku Kontrolna dimenzija prikazano, da lahko uporabniki, ki dostopajo
do aplikacije 2004 Budget, zapisujejo v rezino Proračuna 2004 FY. Druge rezine uporabljajo
dostop za branje, da lahko prikažejo podatke v teh aplikacijah, ne morejo pa pisati vanje.
Aplikacija FY 2004 Forecast by Maturity nima pravic, kar pomeni, da nobeden od teh
podatkov ni dostopen uporabnikom.
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Slika 4. Kontrolna dimenzija Proračun Severna Amerika

Opomba: Pravice kontrolne dimenzije ne preglasijo varnosti programa Cognos TM1.
Kontrolna dimenzija določa največji dostop, ki je dovoljen za določeno rezino v tej aplikaciji.
Če uporabite ta scenarij in član skupine evropskih uporabnikov prevzame lastništvo in doda
podatke v aplikacijo, je za pisanje na voljo samo aplikacija FY 2004 Budget. Druge rezine so
prikazane, ker je na njih nastavljen dostop za branje. Kot je definirano v pravicah, ta
uporabnik ne more pisati v rezino Napoved.

Nastavljanje lastnosti aplikacije v programu TM1 Performance
Modeler
Če želite prikazati pregled aplikacije in zanjo nastaviti različne lastnosti, kliknite podokno
Zasnova aplikacije in dvokliknite ime aplikacije, da odprete zavihek Zasnova aplikacije v
programu Cognos TM1 Performance Modeler.
Za aplikacijo lahko podajate naslednja dejanja:
Ogledovanje, brisanje in prerazvrščanje pogledov kontributorja in pregledovalca
Glejte “Oblikovanje pogledov za pregledovalce ali kontributorje” na strani 44.
Ogled hierarhij odobritev in kontrolnih dimenzij
Dvokliknite hierarhijo odobritev ali kontrolno dimenzijo, da jo prerazvrstite ali
izbrišete. Glejte “Definiranje hierarhije odobritev” na strani 83 in “Uporaba iste
hierarhije odobritev v različnih aplikacijah” na strani 84.
Konfiguriranje pravic
Glejte “Upravljalne pravice za aplikacijo” na strani 95.
Opomba: Preden lahko konfigurirate pravice, morate aplikacijo razmestiti. Glejte
“Preverjanje in razmeščanje aplikacije” na strani 94.
Definiranje metode zaščite za uveljavljanje pravic
Če želite dimenzijo hierarhije odobritev souporabljati v vseh aplikacijah TM1
Applications, morate pravice uveljavljati z zaščito celic. Kontrolne dimenzije ne
morete uporabiti, če je za uveljavitev pravic uporabljena zaščita elementov. Ta
nastavitev ne velja za osrednje aplikacije, ker te nimajo hierarhije odobritev. Glejte
“Kako v aplikaciji uveljaviti varnostne pravice” na strani 129.
Definiranje, kaj se zgodi, ko se spremeni lastnik vozlišča
Izberite postavko na seznamu Ob spremembi lastništva. Glejte “Konfiguriranje
lastnosti lastništva” na strani 94.
Podajanje odjemalcev, ki so na voljo za aplikacijo, in definiranje privzetega odjemalca
Glejte “Izbiranje privzetih odjemalskih sistemov za uporabo z aplikacijo” na strani
88.
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Nastavljanje besedila pomoči za aplikacijo
Besedilo pomoči se prikaže,m ko uporabnik klikne možnost Pogled > Pomoč v
pogledu v aplikacijah IBM Cognos Applications. Ta lastnost prikazuje navodila ali
informacije za pomoč uporabnikom pri vnašanju podatkov v pogled. Besedilo
pomoči je na voljo tudi na strani z delovnim tokom.
Definirajte razpoložljive tipe prilog komentarjev.
Glejte “Konfiguriranje lastnosti lastništva” na strani 94.
Konfiguriranje največje velikosti priloge za komentar
Privzeta vrednost je 500 KB.
Za aplikacijo lahko omogočite določene nastavitve. V naslednji tabeli so opisane nastavitve
aplikacije:
Tabela 6. Nastavitve aplikacije
Nastavitev

Opis

Omogoči izdelavo
grafikonov

Omogoči ikono Tip grafikona v programu TM1 Application web.

Omogoči ustvarjanje več
peskovnikov

Uporabnikom omogoči ustvarjanje več peskovnikov. Peskovniki
uporabnikom omogočajo delo s podatki v različnih različicah, tako da
uporabniki lahko dodajajo ali spreminjajo podatke, da si ogledajo
rezultate v proračunu. Spremembe v peskovniku niso javne, dokler
podatkov ne potrdite. Uporabniki, ki delajo z več peskovniki, morajo
predložitve izvajati v programu IBM Cognos TM1 Application Web;
prek strani Cognos TM1 Workflow tega ne morejo početi.

Trdo zakleni vse gradnike

Gradnike v aplikaciji Cognos TM1 Performance Modeler lahko trdo
zaklenete, da neskrbniškim uporabnikom preprečite, da bi odklepali
gradnike v programu IBM Cognos Insight.

Razprševanje na
konsolidirane celice,
izpeljane iz pravila

Uporabnikom omogoča vnašanje v celice, ki vsebujejo konsolidacije,
izpeljane iz pravila, in izbiro tipa razprševanja podatkov v pogovornem
oknu.

Omogoči izvoz rezin

Omogoči možnosti izvoza v programu Cognos TM1 Application Web:
v Izvozi v Excel. Podatke in formule (funkciji SUBNM in DBRW)
izvozi v novo Excelovo preglednico. Preglednica vzdržuje povezavo
s strežnikom. Uporabniki morajo imeti nameščen Microsoft Excel.
v Posnetek v Excel. Podatke brez formul (funkcij SUBNM in DBRW)
izvozi na novo Excelovo preglednico. Preglednica ne vzdržuje
povezave s strežnikom.
v Izvozi v PDF. Podatke izvozi v datoteko PDF. Če želite, da možnost
Izvozi v PDF deluje, morate namestiti tiskalnik PostScript.

Omogoči urejevalnik
podnaborov

Omogoči napredni urejevalnik podnaborov v programu Cognos TM1
Application Web.

Omogoči uvoz kock

Uporabnikom omogoča, da dodajo gumb dejanja v Cognos Insight, ki
izvaja uvozni skript (ta možnost ne velja za IBM Cognos Insight
Personal Edition).

Omogoči preračun ob
vnosu

Posodobi in preračuna podatke v pogledu, ko pritisnete tipko Enter v
programu Cognos TM1 Application Web. Spremembe podatkov niso
potrjene nazaj na strežnik, dokler podatki niso potrjeni ali predloženi.

Omogoči shranjevanje
CDD

Uporabnikom IBM Cognos Insight omogoči, da delovni prostor Cognos
Insight shranijo kot datoteko CDD. Datoteka CDD vsebuje model in
podatke v delovnem prostoru ter postavitev delovnega prostora.
Uporabniki lahko datoteko CDD pošljejo drugim uporabnikom ali pa jo
souporabljajo v programu Cognos Connection. Za informacije glejte
dokumentacijo za IBM Cognos Insight.
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Tabela 6. Nastavitve aplikacije (nadaljevanje)
Nastavitev

Opis

Omogoči napredno
modeliranje

V aplikacijo lahko ročno dodajate objekte, ki niso samodejno vključeni
v aplikacijo. Če želite dodajati spletne preglednice, mora biti ta možnost
izbrana. Za dodatne informacije glejte “Napredno modeliranje”.

Omogoči poziv za
potrditev ob izhodu

To nastavitev izberite, da se uporabniku prikaže poziv za potrditev
podatkov na strežniku, ko zapre aplikacijo Cognos TM1 Application
Web.

Izbiranje privzetih odjemalskih sistemov za uporabo z aplikacijo
Definirate lahko, kateri odjemalci so na voljo za aplikacijo, ustvarjeno v programu IBM
Cognos TM1 Performance Modeler.
Odjemalca lahko nastavite na zavihku Zasnova aplikacije ali v oknu Lastnosti v aplikaciji, ki
je označena v podoknu Zasnova aplikacije. Odjemalci, ki so na voljo, so:
v IBM Cognos TM1 Application Web, ki je privzeti odjemalec. Obdelava je v realnem času s
strežnikom.
v IBM Cognos Insight - Povezan, za uporabo s programom IBM Cognos Insight. Obdelava je
v realnem času s strežnikom.
v IBM Cognos Insight - Porazdeljen. Obdelava podatkov je lokalna, strežnik pa je
posodobljen samo s potrjenimi podatki.
Ko razmišljate, kateri odjemalec je najboljši za aplikacijo, upoštevajte te točke:
v Tako Cognos Insight, bodisi v porazdeljenem ali povezanem načinu, kot tudi program
Cognos TM1 Applications je mogoče uporabljati izmenljivo, če aplikacija uporablja samo
poglede kocke in ima več onemogočenih peskovnikov. Uporabnik lahko izbere, katerega
odjemalca želi uporabiti v teh aplikacijah.
v Aplikacije, ki uporabljajo postavitve platna, kažejo enostaven pogled z več zavihki,
uporabljen s programom Cognos TM1 Applications.
v Aplikacije, ki vsebujejo spletne preglednice, je mogoče odpreti samo s programom Cognos
TM1 Applications Web.

Postopek
1. V podoknu Zasnova aplikacije dvokliknite ime aplikacije, da prikažete zavihek Zasnova
aplikacije.
2. Izberite Odjemalce, ki jih boste dali na voljo.
3. Izberite privzetega odjemalca za uporabo z aplikacijo.
4. Shranite aplikacijo.

Kako naprej?
Preden lahko urejate uporabniške pravice za aplikacijo, morate najprej preveriti in razmestiti
aplikacijo.

Napredno modeliranje
Napredno modeliranje oblikovalniku aplikacij omogoča, da ročno doda objekte v zasnovo
aplikacije.
Napredno modeliranje oblikovalniku aplikacij omogoča, da vključi postavke, ki niso
samodejno vključene v aplikacijo. To je oblikovalcu aplikacij lahko v pomoč pri razumevanju
pogledov aplikacije, dimenzij in hierarhije odobritev. Nekatere tehnike modeliranja, ki
uporabljajo odvisnosti, na primer pogojna pravila, niso samodejno razčlenjene in zaznane. V
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taki situaciji lahko oblikovalnik aplikacij zagotovi, da so ti objekti vključeni znotraj območja
aplikacije, ko je razmeščena na porazdeljenega odjemalca. Ko je aplikacija razmeščena, je
analiza odvisnosti opravljena na objektih, ki so vključeni v aplikacijo, izključuje pa tiste v
mapi Ročne odvisnosti. Popoln seznam objektov v mapi Pogledi, Hierarhija odobritev in
tistih, ki so ročno dodani v mapo Ročne odvisnosti, so prevedeni in vključeni v razdelek v
definiciji aplikacije.
Če želite spletne preglednice dodajati v aplikacijo, mora biti zanje omogočeno napredno
modeliranje.
Omogočanje naprednega modeliranja:
Če želite imeti možnost dodajati odvisnosti v mapo ročnih odvisnosti, morate omogočiti
napredno modeliranje.
Postopek
1. V podoknu Zasnova aplikacije dvokliknite ime aplikacije, da prikažete zavihek Zasnova
aplikacije.
2. V možnosti Nastavitve izberite Omogoči napredno modeliranje.
3. Shranite aplikacijo.
Ročno dodajanje odvisnosti:
Odvisnosti lahko v aplikacijo ročno dodate za razmestitev.
Preden začnete
Na zavihku Zasnova aplikacije mora biti izbrana možnost Omogoči napredno modeliranje.
O tej nalogi
Z mapo Ročne odvisnosti lahko dodajate objekte IBM Cognos TM1, kot so na primer
odvisnosti pravil, opravki in procesi.
Postopek
1. V podoknu Zasnova aplikacije kliknite mapo Ročne odvisnosti.
2. V podoknu Objekti TM1 razširite mapo z odvisnostjo, ki jo želite dodati v svojo
aplikacijo.
3. Kliknite odvisnost, ki jo želite dodati v svojo aplikacijo. Če želite izbrati več nesosednjih
odvisnosti, lahko držite tipko Ctrl in jih klikate. Če želite izbrati več sosednjih odvisnosti,
pa namesto tipke Ctrl držite tipko Shift.
4. Spustite odvisnosti v mapo aplikacije Ročne odvisnosti.
5. Shranite aplikacijo.
Kako naprej?
Aplikacijo lahko zdaj preverite in razmestite.

Konfiguriranje komentarja za aplikacije
Oblikovalec modela lahko omeji tipe datotek in velikost datotečnih prilog v aplikacijah.

Postopek
1. Odprite zavihek Zasnova aplikacije.
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2. V polju Tipi prilog komentarjev so navedeni dovoljeni standardni nabori tipov datotek.
Tip datoteke lahko omejite. Preprečite lahko na primer prenos izvajalnih datotek tako, da
te tipe datotek odstranite s seznama dovoljenih datotek. Kliknite tripičje (...), da dodate
nov tip datoteke ali odstranite obstoječega.
3. Če želite nadzirati velikost datotek, ki jih je mogoče prenesti na strežnik TM1 Server, v
polje Največja velikost priloge (kB) vnesite največjo velikost datoteke, ki je dovoljena
za to aplikacijo.
Opomba: Velikost datoteke je lahko največ 500 kB.
Čiščenje komentarja:
Komentar, ki ga želite počistiti, lahko identificirate z različnimi kriteriji. Komentar lahko
hkrati počistite za več aplikacij. Za čiščenje komentarja morate biti skrbnik.
Postopek
1. Na portalu Cognos TM1 Applications kliknite izbirno okence aplikacij, za katere želite
odstraniti njihov komentar. Če izberete več aplikacij, je edini razpoložljiv kriterij datum
"Ustvarjeno pred". V tem polju so na voljo samo trenutni uporabniki. Če želite počistiti
komentar zastarelih uporabnikov, uporabite filter, ki temelji na datumu Ustvaril ali
vozlišču.
.
2. Kliknite ikono Vzdrževanje komentarja
3. Z izbirami Ustvarjeno pred, Za vozlišče in Ustvaril podajte komentar, ki ga želite
izbrisati. Izberete lahko brisanje komentarjev in prilog ali samo prilog. Vozlišča in
uporabniki za to aplikacijo so na voljo v spustnem meniju.

Slika 5. Vzdrževanje komentarja

Dodajanje več kot enega komentarja je obravnavano kot operacija seštevanja. V primeru
na sliki je počiščen samo komentar, ki je bil ustvarjen pred 2/18/2014, je v vozlišču
Evropa in ga je ustvaril skrbnik.
4. Ko ste ugotovili pravi komentar, kliknite V redu.
Opomba: Komentarja ne morete počistiti z vmesnikom ukazne vrstice.
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E-poštna obvestila v programu Cognos TM1
Aplikacijam lahko e-poštna obvestila dodajate s Storitvami človeških nalog in pripomb ali s
standardno storitvijo za dostavo pošte.
Obvestila, ki jih poganja delovni tok so na voljo samo za strežnike IBM Cognos TM1 , ki so
overjeni s CAM z overjanjem v načinu 5.
Obvestila so lahko obdelana s Storitvami človeških nalog in pripomb v programski opremi
Cognos, obvestila pa lahko nastavite tudi tako, da uporabljajo samo standardno storitev
dostave e-pošte. Storitve človeških nalog in pripomb so nameščene kot del strežnika Cognos
Business Intelligence (BI), ki jo imajo uporabniki BI različice 10, ali kot del namestitve
izvajalnega okolja Cognos BI, ki jo imajo stranke Cognos TM1 brez licence za Cognos BI.
Različica storitev platforme mora biti 10.1.1 ali novejša.
Če uporabljate Cognos TM1 in namestite izvajalno okolje Cognos BI Runtime v podporo
obvestilom delovnega toka, mora za uporabo kot shrambo vsebine podati podprt primerek
RDBMS, kot je DB2, SQL Server ali Oracle. V nasprotnem primeru lahko za testno ali
demonstracijsko okolje uporabite shrambo vsebine Cognos, ki temelji na programu Apache
Derby. Vendar pa ta ni vključena v izvajalno okolje Cognos BI, do katerega lahko dostopajo
stranke programa Cognos TM1 , in je ne uporabljajte za produkcijske sisteme.
Uporaba standardnega sistema za dostavo pošte (obvestilo DLS):
Za dejanja delovnega toka Cognos TM1 Applications lahko uporabljate standardni sistem za
dostavo pošte.
Postopek
V programu IBM Cognos Configuration kliknite TM1 Application Server in vnesite DLS v
polje Ponudnik obvestil.
Konfiguriranje Storitev človeških nalog in pripomb:
Aplikacije Cognos TM1 lahko konfigurirate tako, da za obveščanje uporabnikov o izvedenih
dejanjih uporabljajo Storitve človeških nalog in pripomb. Storitev človeških nalog ustvarja in
upravlja človeške naloge v programih IBM® Cognos® Event Studio in IBM Cognos
Workspace. Človeška naloga je obvestilo ali informacija o dejanju, ki ga mora izvesti oseba,
na primer zahteva za odobritev poročila.
Preden začnete
V sistemu morate imeti naslednjo programsko opremo:
v Nameščeni strežnik Cognos BI ali izvajalno okolje Cognos BI s konfiguriranimi Storitvami
človeških nalog in pripomb. Za dodatne informacije glejte IBM Cognos Business
Intelligence - Vodič za skrbništvo in varnost in IBM Cognos Business Intelligence Namestitveni vodič.
v Aplikacijski strežnik Cognos TM1 , nameščen in konfiguriran glede na strežnike Cognos
TM1 , overjene s CAM (Cognos Access Management).
v Ustrezne komponente prehoda TM1 morate namestiti na strežnik Cognos BI Server in jih
ustrezno konfigurirati . Datoteko planning.html v imeniku BI_install_location\
webcontent morate urediti tako, da kaže na lokacijo aplikacijskega strežnika Cognos TM1
Application Server, na primer: http://machinename.com:9510).
v Aplikacija Cognos TM1 , ki je razmeščena iz programa Cognos TM1 Performance
Modeler in ki ima dodeljene pravice.
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Postopek
1. Poskrbite, da je primerek Cognos TM1 za Cognos Configuration nastavljen tako, da kaže
na veljaven strežnik Cognos BI.
2. Če želite, da so obvestila delovnega toka poleg obvestil, ki so poslana v nabiralnik
uporabnika v programu Cognos Connection, poslana tudi po e-pošti, poskrbite, da je
poštni strežnik konfiguriran v primerku Cognos BI v Cognos Configuration.
3. Spremenite oznako <notifications emailProvider tag> v datoteki pmpsvc_config.xml
za Cognos TM1 Application Server:
<service>
<notifications emailProvider="HTS"/>
</service>

4.

Znova zaženite storitev aplikacijskega strežnika Cognos TM1 Application Server.

Spreminjanje obvestil:
Nastavitve e-poštnega obveščanja lahko spremenite v portalu IBM Cognos TM1 Applications.
Postopek
1. V portalu IBM Cognos TM1 Applications, na primer http://server_name:9510/
.
pmpsvc, kliknite izbirno okence aplikacije in kliknite ikono Nastavi lastnosti
2. Kliknite zavihek Obvestila.
Stran Obvestila navaja dejanja in trenutne vrednosti za vsako vrsto obvestila.
3. Če želite za določena dejanja omogočiti ali onemogočiti obvestila, v stolpec Omogoči
obvestilo vnesite True ali False.
4. Če želite spremeniti prejemnike obvestil ali spremeniti vsebino obvestil, kliknite
relevantno vrstico za stolpec Napredne nastavitve obveščanja:
5. Spreminjate lahko prejemnike in ustvarite drugo zadevo in glavno besedilo ter v vsebini
obvestila uporabite prednastavljene parametre.
6. Za uveljavitev sprememb v nastavitvah obvestil znova razmestite aplikacijo.
Opomba:
V izvorih overjanja, kot sta Active Directory ali LDAP, je polje e-poštnega naslova lahko
izpolnjeno samodejno. Uporabite lahko tudi izvor overjanja, kot je NTLM, ki nima polja
izvirnega izvora overjanja, in dodate e-poštni naslov in preference uporabnika v programu
Cognos Connection.
Uporabniki, ki nimajo e-poštnih naslovov, prek nabiralnika še vedno prejemajo obvestila.
Spreminjanje jezika obvestil:
Jezik, ki je uporabljen za obvestila, lahko spremenite tako, da na strani Lastnosti aplikacije
določite jezik in prevedeno besedilo.
Postopek
1. Na strani Aplikacije Cognos TM1 izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti.
2. Kliknite ikono Lastnosti.
3. Kliknite dejanje delovnega toka, ki ga želite uporabiti. Na voljo so samo dejanja, ki lahko
uporabljajo obvestila.
4. Na zavihku Obvestila lahko spremenite jezikovno nastavitev, zadevo in besedilo
obvestila, tako da obvestilo uporablja prevedeno besedilo.
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Pomembno: Oznak metapodatkov, kot je <Current Owner> ali <Application Link> ne
spreminjajte ali odstranjujte. Teh oznak ne prevajajte.
Branje obvestil:
Obvestila lahko berete tudi prek nabiralnika, do katerega lahko dostopate iz programa Cognos
Connection in iz portala Cognos TM1 Applications.
Postopek
v V orodni vrstici portala Cognos TM1 Applications kliknite ikono Moj nabiralnik
v V programu Cognos Connection najdete nabiralnik na spustnem meniju Možnosti mojega
področja.

Upravljanje uporabniških pravic za gradnike
Gradnike v aplikaciji Cognos TM1 Performance Modeler lahko trdo zaklenete, da
neskrbniškim uporabnikom preprečite, da bi odklepali gradnike v programu IBM Cognos
Insight.
V programu Cognos Insight lahko vsak uporabnik odklene gradnike s pomočjo na kontekst
občutljivih menijev. S tem, ko so gradniki trdo zaklenjeni, uporabnikom programa Cognos
Insight preprečite, da bi jih odklenili. Potem ko je bila lastnost nastavljena na true in
aplikacijo odpre neskrbnik, so dejanja kontekstnega menija za delovni prostor in gradnik
zaklenjena.
Upravljanje pravic trdega zaklepanja za gradnike:
Za preprečevanje odklepanja gradnikov v programu IBM Cognos Insight s strani
neskrbniškega uporabnika.
O tej nalogi
V programu TM1 Performance Modeler lahko z možnostjo Trdo zakleni vse gradnike
preprečite neskrbniškim uporabnikom, da bi odklepali gradnike.
Postopek
1. V programu TM1 Performance Modeler odprite podokno Zasnova aplikacije in
dvokliknite ime aplikacije, da prikažete zavihek Zasnova aplikacije.
2. Izberite možnost Trdo zakleni vse gradnike in jo shranite.
3. Razmestite aplikacijo.

Upravljanje možnosti razpršitve podatkov v konsolidiranih celicah
Ta funkcija uporabnikom omogoča, da v celico vnesejo konsolidacijo, izpeljano iz pravila, in
zaženejo pogovorno okno razpršitve za razprševanje podatkovnih vrednosti. Prikaže se tudi
poziv za tip razprševanja.
Možnosti Proporcionalna razpršitev, Enakomerna razpršitev in Razprševanje s
ponavljanjem listov so v programu IBM Cognos Insight na voljo v pogovornem oknu
Razpršitev podatkov. Možnosti se omogočijo v programu IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.
Upravljanje možnosti razpršitve podatkov:
Opisani so koraki za aktiviranje možnosti razpršitve podatkov v konsolidiranih celicah.
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Postopek
1. V programu Cognos TM1 Performance Modeler odprite podokno Zasnova aplikacije in
dvokliknite ime aplikacije, da prikažete zavihek Zasnova aplikacije.
2. Izberite nastavitev Razpršitev na konsolidirane celice, izpeljane iz pravila, in shranite.
3. Razmestite aplikacijo.

Konfiguriranje lastnosti lastništva
Če uporabniki poskusijo prevzeti lastništvo vozlišča, ki si ga lasti drug uporabnik, lahko
sistem prikaže opozorilno sporočilo in uporabniku ponudi preklic ali pa lahko prepreči
prevzem lastništva. Lastnosti lastništva konfigurira skrbnik.
Skrbnik lahko vidi, kdo ima lastništvo, in določi, kateri lastnik bo sproščen. Vedenje
"odklopa" je mogoče nadzorovati za posamezno aplikacijo.
Opozorilna sporočila lahko konfigurirate tako, da dvokliknete ime aplikacije na zavihku
Zasnova aplikacije in izberete možnost na seznamu Ob spremembi lastništva. Opozorilna
sporočila lahko konfigurirate tudi tako, da nastavite lastnost Vedenje ob spremembi
lastništva.
Na voljo so naslednje možnosti:
Nikoli ne opozori
Uporabniki lahko svobodno med seboj prevzemajo lastništvo, ne da bi bila prikazana
opozorila.
Opozori pri aktivnem uporabniku
Opozorilo se prikaže, če ima trenutni lastnik odprto vozlišče na odjemalcu, vendar
dovoli spremembo lastništva ("odklop"), če je opozorilo prezrto.
Prepreči odklop aktivnega uporabnika
Opozorilo se prikaže, če ima trenutni lastnik odprto vozlišče na odjemalcu in blokira
spremembo lastništva. Ne pusti, da pride do "odklopa".
Vedno opozori
Opozorilo se prikaže, če je lastnik vozlišča, za katerega poskuša uporabnik prevzeti
lastništvo, že drug uporabnik, ne glede na to, ali je trenutni lastnik v sistemu ali ne.
Če uporabnik nadaljuje, je sprememba lastništva dovoljena.
Vedno prepreči spremembo lastništva
Opozorilo se prikaže, če je lastnik vozlišča, za katerega poskuša uporabnik prevzeti
lastništvo, že drug uporabnik, ne glede na to, ali je trenutni lastnik v sistemu ali ne.
Sprememba lastništva ni nikoli dovoljena. V tem primeru mora trenutni lastnik
sprostiti svoje lastništvo, da ga lahko poskusi prevzeti drug uporabnik.
Te nastavitve so na voljo ne glede na uporabljenega odjemalca. Če imajo uporabniki
na strani delovnega toka, da
lastništvo, lahko skrbnik klikne ikono Sprosti lastništvo
prikaže okno, v katerem so navedeni trenutni lastniki vozlišč. Skrbnik lahko nato izbere,
kateri uporabnik bo sproščen.

Preverjanje in razmeščanje aplikacije
Proces preverjanja zagotavlja, da so izpolnjeni vsi pogoji, potrebni za razmestitev aplikacije.
Preden je aplikacijo mogoče uporabiti, mora biti zanjo opravljeno preverjanje in razmestitev.
Ta proces zagotavlja, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
v Pravilna struktura je uporabljena za hierarhijo odobritev.
v Vsi objekti v definiciji aplikacije so na voljo na strežniku IBM Cognos TM1.
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v Za aplikacijo je izbran pravilen odjemalec.
v Za tipa aplikacije Odobritev in Odgovornost vključuje mapa Hierarhija odobritev
dimenzijo, ki vsebuje hierarhijo odobritev.

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite aplikacijo v podoknu Zasnova aplikacije in kliknite
Preveri aplikacijo

Če preverjanje ne uspe, se prikaže sporočilo o napaki, v katerem so podrobnosti
sprememb, ki jih je treba opraviti v aplikaciji.
2. Z desno miškino tipko kliknite aplikacijo in kliknite Razmesti aplikacijo

.
3. Kliknite V redu.

Kako naprej?
Skupine uporabnikov in pravice morajo biti za aplikacije odobritve in odgovornosti
konfigurirane, preden je aplikacija na voljo za uporabo.

Upravljalne pravice za aplikacijo
Po razmestitvi aplikacije IBM Cognos TM1 morate definirati pravice za vse skupine
uporabnikov, za katere želite priskrbeti dostop do aplikacije.
Za aplikacijo s hierarhijo odobritev ima vsako vozlišče v vaši hierarhiji odobritev pravice,
dodeljene skupinam uporabnikov, ki obstajajo na strežniku, ki je gostitelj vaše aplikacije.
Pravice, ki jih dodelite, določajo dejanja, ki jih lahko izvajajo člani skupin uporabnikov.
Za aplikacije brez hierarhije odobritev lahko dodelite skupino, ki bo imela popoln dostop do
aplikacije. Osrednje aplikacije so lahko oblikovane tako, da uporabnikom dovolijo, da bodisi
prevzamejo lastništvo ali samo urejajo vozlišča.

Dodeljevanje pravic za odobritelja
V tipični aplikaciji so odobritelju v konsolidacijskih vozliščih v hierarhiji odobritev dodeljene
pravice za dostop Review ali Submit. Kot oblikovalec aplikacij upoštevajte naslednja
dodatna vprašanja:
v Ali je potrebno, da odobritelj vidi vse ravni, ki sledijo določeni konsolidaciji?
Če da, lahko nadzorujete, koliko ravni hierarhije vidi uporabnik, tako da uporabite
možnosti Globina pregleda in Globina pogleda v oknu Dodaj pravice.
v Ali je potrebno, da odobritelj ureja listna vozlišča, ali jih mora samo predložiti ali zavrniti?
Če da, lahko odobritelju dovolite urejanje listnih vozlišč, tako da omogočite možnost
Dovoli urejanje pregledovalca v oknu Pravice.
Ko dodelite pravice za konsolidirano vozlišče, so te pravice uveljavljene za vsa nasledniška
vozlišča tega konsolidiranega vozlišča. Nasledniška vozlišča vključujejo konsolidirana
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vozlišča in listna vozlišča pod konsolidiranim vozliščem. Naslednje vedenje kaskadnih
dodelitev pravic je odvisno od tega, katero pravico za dostop dodelite začetnemu
konsolidiranemu vozlišču:
v Pravice za prikaz, ki so dodeljene v konsolidiranem vozlišču, so dodeljene tudi vsem
nasledniškim vozliščem.
v Pravice Review, dodeljene v konsolidiranem vozlišču, nastavijo pravice View tej
konsolidaciji in pravice Submit vsem naslednikom.
v Pravice Submit, dodeljene v konsolidiranem vozlišču, nastavijo pravice Submit tej
konsolidaciji in pravice Submit vsem naslednikom.
Možnost Dovoli urejanje pregledovalca ter možnosti Globina pregleda in Globina pogleda
v oknu Dodaj pravice postavitev pravic za pregledovanje in predložitev v kaskade v
konsolidiranem vozlišču preglasijo na naslednji način:
v Ko potrditveno polje Dovoli urejanje pregledovalca ni izbrano, aplikacija dodeli pravice
za dostop View samo tam, kjer že obstajajo pravice Submit ali Edit.
v Ko nastavite število (n) za možnosti Globina pregleda in Globina pogleda, aplikacija pod
začetnim vozliščem prikaže samo n-ravni. S temi možnostmi lahko preprečite, da bi se
vozlišča na nižjih ravneh pojavila upraviteljem višjih ravni, ki se morajo osredotočiti na
višje ravni konsolidacije.

Dodeljevanje pravic za neodobritelja
Če želite neodobritelju ali kontributorju zagotoviti zmožnost izvajanja večvozliščnega
urejanja, morate konsolidiranemu vozlišču dodeliti vsaj pravice View. S to minimalno
dodelitvijo pravic konsolidirano vozlišče postane začetna točka, s katere lahko uporabnik
dostopa, ureja ali predloži vsa nasledniška vozlišča, za katera ima pravice. Uporabniki morajo
prevzeti lastništvo nad konsolidiranim vozliščem, da s pomočjo zmožnosti Večvozliščno
urejanje pridobijo dostop do vseh povezanih listnih vozlišč. Kot oblikovalec aplikacij morate
upoštevati naslednja dodatna vprašanja:
1. Ali neodobritelj zahteva zmožnost posodobitve več kot enega vozlišča naenkrat z
večvozliščnim urejanjem?
Če da, upoštevajte vprašanje številka 2.
Če ne, lahko pravice Edit ali Submit dodelite posameznim listnim vozliščem za
neodobritelje.
2. Ali neodobritelj potrebuje pravice Submit za vsa vozlišča, ki poročajo nadrejenemu
konsolidiranemu vozlišču?
Če da, upoštevajte vprašanje številka 3.
Če ne, dodelite pravice Submit namenskim podrejenim vozliščem.
Opomba: Ko listnemu vozlišču dodelite pravice za predložitev, temeljna varnostna
kocka TM1 dovoli dostop za pisanje do konsolidiranega nadrejenca listnega vozlišča. S
tem se zagotovi, da je vrednosti mogoče razpršiti iz konsolidiranega nadrejenca v listna
vozlišča, za katera ima uporabnik pravice Submit.
3. Ali je neodobritelj odgovoren za predložitev konsolidiranega vozlišča?
Če da, dodelite pravice Submit neodobritelju v konsolidacijskem vozlišču.
Če ne, upoštevajte vprašanje številka 4.
4. Ali je za predložitev konsolidiranega vozlišča odgovoren drug uporabnik?
Če da, dodelite pravice Review neodobritelju v konsolidacijskem vozlišču.
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Upravljanje skupin uporabnikov in pravic za aplikacijo s
hierarhijo odobritev
Potem ko je aplikacija IBM Cognos TM1 razmeščena, lahko skupine uporabnikov in pravice
za dostop dodelite hierarhiji odobritev.

O tej nalogi
Za tipa aplikacije Odobritev in Odgovornost lahko skupine uporabnikov in pravice za
dostop definirate za vsako vozlišče v hierarhiji odobritev. Pravice, ki jih dodelite, določajo
dejanja, ki jih lahko izvajajo člani skupin uporabnikov.
Skupine uporabnikov morajo obstajati na strežniku IBM Cognos TM1, ki gosti vašo
aplikacijo. Če aplikacijo ponastavite, spremembe podatkov ne bodo zavržene.

Postopek
1. V podoknu Zasnova aplikacije dvokliknite objekt Pravice.
Nasvet: Kliknete lahko tudi možnost Konfiguriraj pravice na zavihku Zasnova
aplikacije.
2. V podoknu Dodaj pravice kliknite vozlišče v hierarhiji v stolpcu Izberi vozlišče.
3. Izberite skupino uporabnikov v stolpcu Izberi skupino.
4. Izberite nastavitve za Pravico, Globino pregleda in Globino ogleda v stolpcu Definiraj
varnost. Za vsak definiran nabor pravic kliknite Dodaj.
5. Ponovite 3. in 4. korak za vsako skupino uporabnikov, zahtevano za aplikacijo. Skupina
uporabnikov ima lahko več kot eno uporabniško pravico.
6. V oknu Pravice kliknite Uveljavi.

Upravljanje skupin uporabnikov za aplikacijo osrednjega tipa
Potem ko je aplikacija osrednjega tipa razmeščena, lahko skupine uporabnikov dodelite
aplikaciji.

O tej nalogi
Za tip aplikacije Osrednji lahko definirate skupino uporabnikov in določite, ali lahko skupina
uporabnikov prevzame lastništvo nad vozlišči ali pa jih samo ureja.

Postopek
1. V podoknu Zasnova aplikacije dvokliknite objekt Pravice.
Nasvet: Kliknete lahko tudi možnost Konfiguriraj pravice na zavihku Zasnova
aplikacije.
2. V stolpcu Izberi skupino izberite skupino uporabnikov.
3. Če želite uporabniku omogočiti prevzem lastništva, izberite Lastništvo v polju Definiraj
varnost. Če želite uporabniku onemogočiti prevzem lastništva, izberite Urejanje. V obeh
primerih lahko uporabnik piše v celice, kjer mu varnost modela daje pravico dostopa za
pisanje brez prevzema lastništva. Ko pa imate pravice za urejanje, gumb Prevzemi
lastništvo nikoli ni na voljo. Ko imate pravice za Lastništvo, je gumb Prevzemi
lastništvo aktiven za uporabnika v skupini, ki so ji te pravice dodeljene.
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Upravljanje aplikacij Cognos TM1 v portalu
Če želite imeti možnost delati z razmeščeno aplikacijo IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, morate aplikacijo aktivirati v portalu.
Vse aplikacije so vidne skrbnikom na portalu aplikacij. Aplikacije morajo biti aktivirane,
preden jih je mogoče uporabiti. Po aktiviranju so aplikacije na voljo za uporabo. Urejati je
mogoče tudi aplikacijo in lastnosti.

Aktiviranje aplikacije na portalu
Aplikacija IBM Cognos TM1 Performance Modeler mora biti aktivirana, preden jo lahko
uporabniki uporabijo na portalu Aplikacije.

Postopek
1. Odprite portal. Aplikacije so navedene v stolpcu Ime.
2. Če želite aktivirati aplikacijo, pod stolpcem Dejanja kliknite ikono Aktiviraj aplikacijo
.

Izvažanje aplikacije iz portala
Aplikacijo IBM Cognos TM1 Performance Modeler lahko izvozite za uporabo kot predlogo
nove aplikacije ali kot varnostno kopijo obstoječe aplikacije.
Aplikacijo izvažajte samo na strežnik, na katerem še ni te aplikacije, ali ki za odobritev
hierarhije izvožene aplikacije uporablja drugačno dimenzijo. Ustvarjen je arhiv in vsebuje
datoteke XML, ki opisujejo strukturo in varnost vaše aplikacije.

Postopek
1. Odprite portal Cognos Applications.
v stolpcu Dejanja.
2. Kliknite ikono Izvozi aplikacijo
3. Kliknite Shrani datoteko, da datoteko prenesete na računalnik.

Uvažanje izvožene aplikacije na portal
Izvoženo aplikacijo lahko uvozite nazaj v portal IBM Cognos TM1 Applications in jo
uporabite kot osnovo za novo aplikacijo.

Postopek
1. Odprite portal Cognos TM1 Applications.
2. Kliknite ikono Uvozi aplikacijo
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.
Izberite strežnik, na katerega želite uvoziti aplikacijo.
Kliknite Izberi datoteko.
Pomaknite se do aplikacijske datoteke (.zip), nato pa kliknite Odpri.
Če želite skupaj z aplikacijo uvoziti varnostne nastavitve, izberite možnost Uvozi varnost
aplikacije.
Če želite skupaj z aplikacijo uvoziti komentarje, izberite možnost Uvozi komentar
aplikacije.
Kliknite Uvozi.

Ponastavljanje aplikacije v portalu
Ko je aplikacija razmeščena na portalu IBM Cognos TM1 Applications, lahko vsa vozlišča v
hierarhiji odobritev ponastavite na njihovo izvirno stanje.
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Ponastavljanje aplikacije zavrže ves napredek, ki je nastal pri procesu načrtovanja, da lahko
slednjega znova zaženete. Odstrani tudi peskovnike. Ponastavljanje aplikacije ne ponastavi ali
zavrže nobenih sprememb podatkov.

Postopek
1.
2.
3.
4.

Odprite portal Aplikacije.
Izberite potrditveno polje poleg imena vaše aplikacije.
Kliknite gumb Ponastavi aplikacijo .
Kliknite V redu, da potrdite ponastavitev.

Nastavljanje lastnosti delovnega toka, prevoda in besedila v
portalu Applications Portal
Lastnosti v portalu IBM Cognos TM1 Applications Portal lahko nastavljate.

Postopek
1. Odprite portal Aplikacije.
2. Če želite odpreti okno Nastavi lastnosti, kliknite gumb Nastavi lastnosti
3. Lastnosti nastavite tako, kot je opisano tukaj:

.

Nastavitve delovnega toka: hitrost osveževanja strani z delovnim tokom
Interval osveževanja strani z delovnim tokom v minutah.
Besedilo aplikacije: jezik
Jezik, v katerem se izvaja vaša aplikacija.
Na meniju izberite katerikoli jezik, ki je na voljo.
Besedilo aplikacije: ime
Ime vaše aplikacije. To je ime, s katerim je aplikacija identificirana na portalu
Aplikacije in na drugih lokacijah.
Za imena aplikacij obstaja omejitev 200 znakov.
Besedilo aplikacije: pomoč
Ta lastnost nastavi besedilo Navodila za uporabnika, ki se prikaže, ko uporabnik
do aplikacije dostopa preko postala Aplikacije.
Vnesite besedilo z navodili za uporabo vaše aplikacije.
Pogledi: ime
Ta lastnost določa ime, ki je prikazano na zavihku Pogled v odjemalcu
Applications.
Besedilo pogledov: pomoč
Ta lastnost nastavi besedilo, ki se prikaže, ko uporabnik med delom s pogledom
v odjemalcu Applications klikne gumb Pomoč.
Vnesite navodila ali informacije, ki uporabniku pomagajo pri vnašanju podatkov
v pogledu.
4. Kliknite V redu.
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Nastavljanje konfiguracijskih možnosti za Cognos TM1
Applications
Konfigurirate lahko možnosti, ki določajo strežnik, ki gosti vaše aplikacije, in odjemalce, ki
jih je mogoče izvajati za vaše aplikacije.

Postopek
1. Kliknite ikono Opravljanje skrbništva nad aplikacijo
v portalu IBM Cognos TM1
Applications.
2. Če želite dodati strežnik, na katerem gostujejo dodatne aplikacije, v razdelku Imena
strežnikov kliknite Dodaj.
a. Za nov strežnik podajte ime Skrbniškega gostitelja.
b. Na seznamu razpoložljivih strežnikov izberite ime strežnika. Če je seznam Ime
strežnika prazen, kliknite gumb Osveži.
c. Kliknite V redu.
Izberete lahko tudi Onemogočeno in s tem onemogočite ta strežnik.
3. Če želite urediti ali odstraniti strežnik, ga izberite in kliknite Urejanje ali Odstrani.
4. Če želite dodati novo odjemalsko aplikacijo, v razdelku Odjemalci kliknite Dodaj.
a. Vnesite unikatni ID za odjemalca.
b. Za odjemalca izberite Tip. Odjemalec se lahko bodisi odpre v Trenutnem oknu ali se
odpre v Novem oknu, lahko pa je Preskrbljen, da se odpre v novi aplikaciji.
c. Vnesite univerzalni indikator vira (Universal Resource Locator - URI) za novega
odjemalca.
d. Izberite Jezik, ki ga želite uporabljati kot privzetega. Jezikovna nastavitev definira,
kateri nizi področnih nastavitev se uporabljajo za odjemalca. Ime odjemalca je vidno
v kontekstnem meniju strani delovnega toka in je prevedeno na osnovi področnih
nastavitev vsebine s strani uporabnika.
e. Vnesite Ime za odjemalca.
5. Če želite urediti ali odstraniti obstoječega odjemalca, ga izberite na seznamu Odjemalci in
kliknite Urejanje ali Odstrani.

Nastavljanje možnosti vzdrževanja za Cognos TM1
Applications
Konfigurirate lahko možnosti vzdrževanja strežnika, na primer urejanje nastavitev za napake
po meri in popravljanje aplikacij, ki se zataknejo v stanju izvajanja opravila.
Definirate lahko številne kode napak in jih povežete z besedilnimi nizi za specifične področne
nastavitve uporabnika. Definirate lahko tudi stanje napake, ki takoj zaustavi izvajanje
delovnega toka.
Če med izvajanjem vzdrževalnega opravila aplikacije pride do izjemnega stanja, se aplikacija
lahko zatakne v stanju izvajanja opravila. To se lahko zgodi, če se proces TM1 Server ali
TM1 Applications Service nepričakovano prekine. To lahko popravite tako, da izberete
možnost Počisti zastavico "Opravila v izvajanju" za izbrani strežnik.

Postopek
1. Kliknite ikono Opravljanje skrbništva nad aplikacijo
Applications.
2. Kliknite Vzdrževanje.
3. Izberite strežnik.
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na portalu IBM Cognos TM1

4. Če želite definirati kodo napake, kliknite Urejanje nastavitev napak po meri za izbrani
strežnik in izberite ter spremenite kodo napake.
Za kodo napake, imenovano CheckPrices, je CheckPrices na primer koda, ki je
uporabljena za parameter pErrorCode v procesu po meri. Nize, ki so prikazani za
angleščino in francoščino, lahko določite z njihovo sistemsko področno nastavitvijo. Če
želite prikazati pravilne nize, mora biti strežnik Cognos TM1 pravilno konfiguriran s
podporo za napise, tako da so ustrezne kulture (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR itd.) povezane
z ustreznimi napisi na strežniku Cognos TM1.
5. Če želite popraviti težavo z opravili v izvajanju, kliknite Počisti zastavico "Opravila v
izvajanju" za izbrani strežnik.
Ta možnost posodobi atribut IsRunningMaintenance v dimenziji }tp_applications.
Vrednost nastavi na N. Poleg tega posodobi tudi globalni atribut
ApplicationMaintenanceRunning strežnika TM1 Server za dimenzijo }tp_config, kjer
nastavi vrednost na N.

Upravljanje opravil v TM1 Applications
Razmestitev, začetno shranjevanje pravic in uvažanje aplikacije, ki je lahko na portalu TM1
Applications dolgotrajno, lahko nadzirate in ta opravila obdelate v ozadju.
Ta funkcija skrbnikom tudi preprečuje, da bi sprožili katero od teh dejanj, če se že izvaja za
katerokoli aplikacijo, zgrajeno z istega podrejenega strežnika TM1. Vsak, ki se med
dokončevanjem teh procesov poskusi povezati z aplikacijo, je blokiran, aplikacija pa prikaže
ikono zasedenosti. Med to vrsto procesa niso na voljo tudi ikone drugih dejavnosti. Čakalni
čas in največje število niti lahko konfigurirate s parametroma deployment MaxThreads in
deployment MaxWaitTime v datoteki pmpsvc_config.xml.

Postopek
1. Na portalu TM1 Applications kliknite ikono Upravljanje opravil
Upravljanje opravil z opravili, ki se trenutno obdelujejo.
2. Kliknite ikono Osveži
opravila.

. Prikaže se okno

, da zagotovite, da so prikazani vsa trenutno izvajajoča se

. Za določitev
3. Če želite zmanjšati število prikazanih opravil, kliknite ikono Filter
kriterija, ki bo uporabljen za zmanjšanje prikaza, kliknite ikono Definiraj filter.
S spustnim seznamom v posameznem polju določite vrsto opravila, ki ga želite videti.
4. Z znakom plus

dodate še en nabor kriterijev.

5. Če se opravilo trenutno izvaja, ga lahko izberete in ga z ikono Izbriši

izbrišete.

Konfiguriranje procesa TurboIntegratorja za izvedbo v dejanju
delovnega toka
Izvedbo procesa TurboIntegratorja lahko konfigurirate iz dejanja delovnega toka strežnika
Cognos TM1 Application.
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Postopek
1. Ustvarite proces TurboIntegratorja po meri, ki ga želite izvesti. Za dodatne informacije
glejte “Premisleki pri ustvarjanju procesov TurboIntegratorja, ki jih je mogoče izvesti iz
dejanja delovnega toka”.
2. Določite sporočila o napaki, ki jih je treba vrniti uporabniku. V portalu TM1 Applications
in kliknite Vzdrževanje. Na portalu Cognos
kliknite ikono Opravljanje skrbništva
TM1 Application lahko definirate številne kode napak in jih povežete z besedilnimi nizi
za specifične področne nastavitve uporabnika. Definirate lahko tudi stanje napake, ki
takoj zaustavi izvajanje delovnega toka.
Za kodo napake, imenovano CheckPrices, je CheckPrices na primer koda, ki je
uporabljena za parameter pErrorCode v procesu po meri. Nize, ki so prikazani za
angleščino in francoščino, lahko določite z njihovo sistemsko področno nastavitvijo. Če
želite prikazati pravilne nize, mora biti strežnik Cognos TM1 pravilno konfiguriran s
podporo za napise, tako da so ustrezne kulture (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR itd.) povezane
z ustreznimi napisi na strežniku Cognos TM1.
3. Če želite nastaviti dejanje po meri, odprite aplikacijo na zavihku Zasnova aplikacije v
programu Cognos TM1 Performance Modeler.
4. Izberite aplikacijo in v podoknu prikažite zavihek Lastnosti.
5. Kliknite tripičje (...) na oznaki Procesi po meri, da prikažete okno. Nastavljate lahko
imena predprocesov in postprocesov in ali je proces omogočen. Glejte naslednji primer:
Omogočeno

Predproces

Omogočeno

Predložitev

Da

Preverjanje
drugega prihodka

Ne

Zavrni

Ne

Preverjanje
drugega prihodka

Ne

Dodaj opombo

Ne

Preverjanje
drugega prihodka

Ne

Postproces

V tem primeru je proces Drugo preverjanje prihodka konfiguriran tako, da se v primeru
dejanja Predloži, Zavrni ali Dodaj pripombo izvede kot proces dejanja pred delovnim
tokom. Vendar pa je omogočen samo za dejanje delovnega toka predložitve.
Enako dejanje lahko konfigurirate za dejanje pred delovnim tokom in po njem. Vendar pa
lahko konfigurirate samo en proces za izvedbo v vsakem primeru. Tako na primer ne
morete poimenovati treh procesov, ki se izvedejo kot dejanja postprocesiranja za dejanje
predložitve. Dovoljen je samo en proces.
Da te nastavitve stopijo v veljavo, morate razmestiti aplikacijo.
Pred razmestitvijo v produkcijski sistem preskusite izvedbo procesa po meri v razvojnem
okolju. Če pride pri izvedbi procesa po meri do kakršnihkoli težav, z zastavico
Omogočeno izbirno osamite procese po meri, da ugotovite, ali so se dejanja delovnega
toka normalno izvajala, ko se proces po meri ni izvajal.
6. Kliknite V redu.

Premisleki pri ustvarjanju procesov TurboIntegratorja, ki jih je
mogoče izvesti iz dejanja delovnega toka
Ko ustvarite proces TurboIntegratorja, ki ga je mogoče izvesti iz dejanja delovnega toka,
obstajajo nekateri premisleki, ki jih morate upoštevati.
Proces TurboIntegratorja lahko ustvarite v programu IBM Cognos Performance Modeler. Z
desno miškino tipko kliknite podokno Zasnova modela in izberite Novo > Proces.
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Strežnik Cognos TM1 Application potrebuje kontekst dejanja delovnega toka, uporabljeno
vozlišče hierarhije odobritev in aplikacijo, iz katere je bilo izvedeno dejanje delovnega toka.
Proces TurboIntegratorja mora imeti v urejevalniku procesov na zavihku Napredno naslednje
parametre v tem zaporedju.
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Predstavlja unikatni identifikator GUID za aplikacijo. GUID identificira aplikacijo,
ki je sprožila dejanje. Iz iste kocke lahko razmestite več aplikacij, zato morate
natančno določiti, katera je sprožila dejanje.
pNodeId
Predstavlja vozlišče, iz katerega je bilo izvedeno dejanje delovnega toka. pNodeId je
vedno ena sama vrednost; v primeru urejanja več vozlišč predstavlja pNodeId
konsolidirano vozlišče, iz katerega je bilo izvedeno dejanje.
pWorkflowAction
Vrne eno od naslednjih vrednosti:
Tabela 7. Vrednosti pWorkflowAction.
Vrednost dejanja pWorkflow

Opis

OWN

Prevzemite lastništvo vozlišča.

SAVE

Potrdite podatke za vozlišče.

SUBMIT

Predložite vozlišče.

REJECT

Zavrnite vozlišče.

ANNOTATE

Dodajte pripombo vozlišču.

RELEASE

Sprostite lastništvo vozlišča.

OFFLINE

Pri uporabi odjemalca Cognos Insight v
porazdeljenem načinu preklopite vozlišče
hierarhije odobritev v način brez povezave.

ONLINE

Pri uporabi odjemalca Cognos Insight v
porazdeljenem načinu vrnite vozlišče hierarhije
odobritev v priključni način.

Vsa dejanja delovnega toka niso na voljo v vseh tipih aplikacij. Dejanj Predloži in
Zavrni na primer ni mogoče izvesti v aplikaciji Responsibility.
Za dejanje Potrdi ne morete nastaviti procesa TurboIntegratorja pred delovnim
tokom.
Če želite, da so uporabniku aplikacije prikazana specifična sporočila v ustreznih
področnih nastavitvah, mora proces poklicati specifičen sistemsko generiran proces
TurboIntegratorja, ki generira klic ProcessError;:
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

V tem stavku ExecuteProcess() posodobite samo polji pErrorCode in
pErrorDetails. Drugih polj ne urejajte.
Poglavje 7. Oblikovanje in razmeščanje aplikacij in upravljanje pravic
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pProcess
Ime trenutnega procesa.
pErrorCode
Koda, ki predstavlja stanje napake, ki se uporablja za opozorilo uporabniku o
(OtherRevWarning v tem primeru). Bolj opisen niz, ki ga je mogoče prevesti glede
na to kodo napake, je mogoče konfigurirati na portalu Cognos TM1 Applications. Za
dodatne informacije glejte “Konfiguriranje procesa TurboIntegratorja za izvedbo v
dejanju delovnega toka” na strani 101“Konfiguriranje procesa TurboIntegratorja za
izvedbo v dejanju delovnega toka” na strani 101.
pErrorDetails
Lahko je katerikoli niz, ki vrne dodatne informacije, ki jih želite prikazati
uporabniku, ko ta izvede dejanje delovnega toka. V tem primeru je bila uporabljena
spremenljivka vErrorDetails, vendar lahko uporabite tudi specifičen besedilni niz.
Te vrednosti ni mogoče prevesti. Proces po meri mora prikazati stavek ProcessError;,
da lahko strežnik Cognos TM1 Application uporabniku prikaže napako ali opozorilo.
Dejanja, ki povzročijo, da proces po meri prikaže opozorilo ali napako, so
zabeležena tudi v kocki }tp_process_errors. To kocko vzdržuje strežnik Cognos TM1
Application in ni urejena.

Avtomatiziranje nalog s pripomočkom Cognos TM1 Application
Maintenance
Pripomoček Cognos TM1 Application Maintenance je pripomoček ukazne vrstice, ki je
skrbnikom v pomoč pri izvajanju dejanj, ki so bila pred tem mogoča samo na portalu Cognos
TM1.
S pripomočkom lahko razmestite različico avtomatizacije za uporabo na računalniku, ki ni
aplikacijski strežnik Cognos TM1. Pripomoček lahko zaženete tudi znotraj procesa
TurboIntegratorja kot del opravka s širšim obsegom.
Pripomoček je nameščen kot del aplikacije Cognos TM1 v install_dir/webapps/pmpsvc/
WEB-INF/tools/app_maintenance.bat
Če želite prikazati seznam dejanj, ki jih je mogoče avtomatizirati poleg zahtevanih
parametrov, uporabite argument -h. Za formatirano različico usmerite izhodne podatke v
začasno besedilno datoteko, kot je na primer app_maintenance.bat -h > automate.txt.
Datoteka pomoči vsebuje vse parametre in skladnjo, potrebno za vsako dejanje.
Pripomoček lahko avtomatizira naslednja dejanja:
v
v
v
v
v
v
v

aktiviranje/deaktiviranje aplikacije
razmestitev aplikacije
pravice za uvoz/izvoz/osvežitev
prijava s prijavo CAM
prijava s šifriranim geslom
prijava s šifriranim geslom, ustvarjenim z TM1crypt.exe
prijava v datoteko

v nastavitev ravni beleženja na ERROR, DEBUG, INFO ali OFF
v izvedba zaporedja ukazov iz ukazne datoteke
v pakiranje orodja app_maintenance tako, da ga je mogoče namestiti in izvesti na drugem
računalniku
v omogočenje/onemogočenje strežnika
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v ponastavitev aplikacije (ni vključeno na seznam zastavice -h). S tem odstranite vse
obstoječe peskovnike za kocke v aplikaciji. Ko uporabite ponastavitev iz portala TM1
Applications, se prikaže poziv za preverjanje, ali želite odstraniti peskovnike.
Orodje zahteva izvajalno okolje Java™. Po privzetku orodje uporablja JRE na običajni
namestitveni lokaciji TM1. Uporablja spremenljivko okolja JAVA_HOME ali JRE_HOME.
Če želite razmestiti orodje na drugem računalniku, mora biti JRE na njem razpoložljiv.
Spremenljivko Javahome morate nastaviti tako, da jo orodje lahko najde.
Različico orodja in vse zahtevane izvajalne datoteke, ki jih potrebuje, lahko razmestite tudi na
eni lokaciji. Nato jih lahko preprosto uvozite na drug računalnik.
Na računalniku, na katerem želite zagnati pripomoček, lahko na primer ustvarite mapo,
imenovano D:\AppAutomation\utility. Na izvirnem računalniku z naslednjim ukazom
zapakirajte orodje in njegove zahtevane objekte: app_maintenance.bat - package
"D:\AppAutomation\utility". To dejanje ustvari stisnjeno datoteko, imenovano
application_maintenance.zip, ki jo je mogoče premakniti na drug računalnik, na katerem
želite zagnati avtomatizacijo. Stisnjena datoteka vključuje orodje in objekte, ki jih potrebuje.
Stisnjeno datoteko ekstrahirajte na sekundarni računalnik. Poskrbite, da je na sekundarnem
računalniku na voljo izvajalno okolje Java in da je identificirano s spremenljivko okolja
javahome ali jrehome.
Naslednja vzorčna skladnja je uporabljena za deaktiviranje aplikacije, imenovane StorePlan
(prelomi v skladnji so samo zaradi formatiranja. V svojih ukazih teh vrstic ne prelomite):
D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}

Storitveni URL je URL, uporabljen za premik na portal TM1 Applications. Vaš brskalnik
lahko v URL zakodira "{}". Zagotovite, da vaš GUID uporablja konvencijo, ki jo potrebujete
za svoj brskalnik.
Ta ukaz uporablja overjanje TM1. V produkcijskem okolju ni dovolj varen, da bi lahko
posredoval uporabniško ime in geslo v čistem besedilu. S pomočjo pripomočka TM1Crypt
šifrirajte potrebne skrbniške poverilnice in nato temu pripomočku posredujte šifrirano
datoteko z geslom.
GUID lahko identificirate s parametrom aid v povezavi brskalnika, ko odprete aplikacijo v
portalu TM1 Applications.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1&aid=7cc2f875281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Uporaba orodja za avtomatizacijo kot dela procesa
TurboIntegratorja
Ta pripomoček lahko uporabite kot del procesa TurboIntegratorja.
Denimo, da imate model z naslednjo odobritveno hierarhijo:

Poglavje 7. Oblikovanje in razmeščanje aplikacij in upravljanje pravic
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Slika 6. Model delovnega toka Store Plan

V tem primeru bomo dodali novo listno vozlišče, imenovano "Zahodna Evropa", ki se prevali
v Evropo. Ustvarite lahko nabor procesov TurboIntegratorja, združenih v opravek. Poskrbite,
da je proces opravka nastavljen za uporabo načina večkratne odobritve, da bo proces
TurboIntegrator potrjen in da bodo ustrezna zaklepanja sproščena, preden se izvede naslednji
proces TurboIntegratorja. Nato z orodjem za avtomatizacijo osvežite in posodobite aplikacijo
v nočnem paketnem procesu.
Procesi TurboIntegratorja izvedejo naslednja dejanja:
Deaktiviranje
Med izvajanjem posodobitve aplikacijo onemogoči za uporabnike.
Posodobitev države in regije
Posodobi dimenzijo odobritvene hierarhije za to aplikacijo. Ukaz doda Zahodno
Evropo kot vozlišče pod Evropo.
Posodobitev podnabora odobritvene hierarhije
Posodobi podnabor odobritvene hierarhije z novimi informacijami.
Razmestitev aplikacije Store Plan
Znova razmesti aplikacijo. V produkcijskem okolju so najprej dodani podatki.
Osveži pravice za aplikacijo Store Plan
Posodobi pravice za uporabnike, ki imajo pravice za pregled Evrope. Ti uporabniki
podedujejo pravice za novo vozlišče.
Aktiviranje aplikacije Store Plan
Omogoči aplikacijo za uporabnike po izvedbi sprememb.
Tu je navedena vzorčna koda za primer procesa deaktiviranja:
ExecuteCommand(’D:\AppAutomation\StorePlanDeactivate.bat’, 1);

"1" v ukazu nakazuje, da se ukaz konča, preden se izvede naslednji.
Ko je opravek končan, se lahko izvede takoj ali pa se njegova izvedba načrtuje kot nočni
proces.

Prikaz podatkovnega toka v programu Cognos TM1 Performance
Modeler
Z možnostjo Pokaži podatkovni tok v programu Cognos TM1 Performance Modeler si lahko
ogledate grafično predstavitev svoje aplikacije.
Ogledate si lahko tudi grafično predstavitev podatkovnega toka, ki prikazuje, katere kocke so
povezane.
Če si želite ogledati grafično predstavitev svoje aplikacije, naredite naslednje:
1. Storite eno od naslednjega:
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v Z desno miškino tipko kliknite ime aplikacije.
v Z desno miškino tipko kliknite kocko.
v Z desno miškino tipko kliknite mapo, ki vsebuje kocke.
v Z desno miškino tipko kliknite koren strežnika, da vključite vse na strežniku.
2. Kliknite Pokaži podatkovni tok.
Prikaže se diagram kock in pravil aplikacije.

Slika 7. Primer s kockami in pravili

3. V diagramu toka lahko izvedete naslednja dejanja:
v Izbor ali razveljavitev izbire možnosti Povezave pravil, Povezave procesov, Pravila ali
Dovodniki, da boste nadzirali prikaz teh elementov v trenutni aplikaciji
v Nadzor povečave in pomanjšave s + in v Uporaba možnosti Ponastavi postavitev za organiziranje diagrama in najbolj logičen
način
v Vlečenje elementov na novo lokacijo. Če je v podoknu odprt eden ali več diagramov in
je objekt, ki ga kliknete, vrste objekta, ki ga je mogoče dodati, uporabite možnost
Dodaj diagram podatkovnega toka
v Dvoklik elementov za prikaz njihovih vrednosti v podoknu Lastnosti
v Dvoklik ikon Pravilo ali Povezava v modelu za prikaz oken za urejanje povezav in
pravil
v Dvoklik imena objekta za odpiranje dimenzije za urejanje; za vrnitev v diagram toka
zaprite nov zavihek
v Vlečenje objekta iz podokna Objekti TM1 v diagram, da ga boste dodali v model in
prikazali razmerja med novimi in obstoječimi objekti
v Z desno miškino tipko kliknite diagram in izberite Izvozi v datoteko, da podatkovni
tok shranite kot datoteko .png.
Poglavje 7. Oblikovanje in razmeščanje aplikacij in upravljanje pravic
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v Postavke grupirajte tako, da držite tipko CTRL, jih klikate z desno miškino tipko in
nato izberete Grupiraj. Če želite postavke razgrupirati, z desno miškino tipko kliknite
skupino in izberite Razgrupiraj. iz grupiranih podatkov lahko ustvarite tudi nov
diagram
v Če želite postavko odstraniti iz diagrama, jo kliknite z desno miškino tipko in izberite
Odstrani
v Če želite postavko odstraniti iz skupine, jo kliknite z desno miškino tipko in izberite
Odstrani iz skupine, nato pa izberite postavko, ki jo želite odstraniti.
Funkcije Pokaži podatkovni tok ni mogoče uporabljati za spreminjanje katerekoli strukture
modela. Uporablja se za podajanje vizualne predstavitve obstoječe strukture.

Analiziranje odvisnosti objekta
Analizirajte odvisnosti objekta, da vidite, kateri drugi objekti bi bili vplivani, če bi ga
izbrisali.

O tej nalogi
Objekti imajo razmerja z drugimi objekti. Kocko je na primer mogoče povezati z drugo
kocko. Dimenzija pa je lahko del strukture kocke. Če bi brisanje enega objekta vplivalo na
lastnosti drugega objekta, potem je slednji odvisni objekt.
Ko se ena kocka poveže z drugo, sta obe kocki odvisna objekta povezave med njima. To je
zato, ker zaradi brisanja prve kocke druga ne bi imela vseh podatkov. Obe kocki sta odvisna
objekta povezave med njima, saj bi se v primeru izbrisa ene od kock povezava prekinila. Ko
je dimenzija del kocke, je kocka odvisni objekt, ker bi brisanje dimenzije vplivalo na
strukturo kocke.
Ogledate si lahko vse odvisne objekte izbranih objektov. To vam lahko pomaga pri odločitvi,
katerih objektov ne boste izbrisali. Če poskusite izbrisati objekt, ki ima odvisne objekte, boste
najprej prejeli poziv za odstranitev odvisnosti.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela razširite mapo.
2. Izberite enega ali več objektov.
Opomba: Držite tipko Ctrl in s klikom izberite več objektov.
3. Z desno miškino tipko kliknite izbor in kliknite Pokaži odvisnosti. Zavihek Odvisnosti
navaja vse odvisne objekte za vsak izbrani objekt.
4. Če želite odpreti odvisni objekt v prikazovalniku, kliknite njegovo povezavo.
5. Če želite razvrstiti več odvisnosti, opravite naslednji dejanji:
a. Kliknite glavo stolpca Objekt, da razvrstite izbrane objekte.
b. Kliknite glavo stolpca Je potreben za, da razvrstite odvisne objekte.
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Poglavje 8. Prenos modelnih objektov in aplikacij
Modelne elemente lahko prenesete, če želite na primer posodobiti obstoječo kocko ali
aplikacijo. Dimenzije lahko tudi prenesete iz programa IBM Cognos Business Viewpoint v
okolje IBM Cognos TM1 in obratno.
S pomočjo urejevalnika specifikacij prenosa lahko kopirate modelne objekte iz enega okolja
IBM Cognos TM1 v drugo ter upravljate morebitne spremembe v aplikacijah ali modelnih
elementih. Tako lahko na primer prenesete objekte modela, če imate zbiralno okolje, ki se
uporablja za preskušanje zmogljivosti, in želite premakniti objekte iz tega okolja v
produkcijsko. Če želite, lahko tudi ustvarite različne različice modela in jih razpošljete
poslovnim uporabnikom ali analitikom.

Ustvarjanje specifikacij prenosa
Razumevanje razmerij med objekti in določanje, kateri objekti, ki bodo premaknjeni iz
izvornega okolja, je lahko težavno za uporabnike, ki niso oblikovalci modelov. Ko začnete
prenos, lahko objekte, ki jih izberete, shranite v specifikacijo prenosa in to operacijo ponovite
pozneje. Uporabniki, ki niso oblikovalci modelov, lahko zaženejo to specifikacijo in se
izognejo nalogi izbiranja istih modelnih objektov.

Analiza vplivov prenosa
Če je bilo ciljno okolje pred tem poseljeno z modelnimi objekti, je razlika v strukturi modela
ob premiku modelnega objekta iz izvornega v ciljno okolje naznačena v stolpcu Dejanje v
predogledu urejevalnika specifikacij prenosa. V tem predogledu je na voljo povzetek
prileganja modelnih objektov v ciljno okolje IBM Cognos TM1. Tako lahko na primer hitro
ugotovite, kateri objekti so bili dodani v dimenzijo ali kocko, in kateri objekti so bili
posodobljeni ali odstranjeni iz začetnega izbora.

Prenos podatkov kocke
Ko prenesete podatke iz okolja IBM Cognos TM1, lahko izberete samo objekte modelov, ali
pa tako objekte, kot povezane podatke kocke. Čeprav lahko premaknete podatke, s procesom
prenosa ne premikajte velikih količin podatkov, kot so prodajne transakcije, med okolji.
Namesto tega uporabite proces TI ali čarovnika za uvažanje, s katerim uvozite izvorne
podatke v ciljni sistem. Prenos podatkov najbolje uporabite, če želite premakniti metapodatke,
kot so valutni tečaji, ki se uporabljajo za izpeljavo drugih podatkov v kocki.

Avtomatiziranje procesa prenosa
Ko izbor objektov za prenos shranite v specifikacijo prenosa, lahko ustvarite paketno
datoteko, ki zažene to specifikacijo ob določeni uri in brez posega.

Prenos modelnih objektov med okolji IBM Cognos TM1
Za kopiranje modelnih objektov uporabite ukaz Prenesi ven tako, da izberete objekte iz
izvornega okolja IBM Cognos TM1 in jih kopirate v ciljno okolje IBM Cognos TM1. Tip in
število modelnih objektov, ki so preneseni v ciljno okolje, lahko krmilite.
Specifikacija prenosa vključuje izbrane objekte in tiste objekte, ki jih ti potrebujejo.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2017

109

Če za spreminjanje in preskušanje aplikacije uporabljate razvojno okolje, lahko prenesete
spremembe, ki ste jih opravili v ciljnem imeniku. Vsebina v ciljnem imeniku je pripravljena
za prenos v produkcijsko okolje, ko so spremembe končane.
Selektivni prenos nudi naslednje prednosti:
v Na strežniku ni prekinitev.
v Izberete lahko samo objekte, za katere veste, da niso bili spremenjeni. Zaradi razumevanja
poslovne logike aplikacije se zmanjšajo napake, do katerih lahko pride med postopkom
prenosa.

Prenos modelnih objektov iz okolja IBM Cognos TM1
Če želite prekopirati izbrane objekte iz razvojnega okolja IBM Cognos TM1 v ciljno
produkcijsko okolje, uporabite ukaz Prenesi ven.
Spremembe, ki jih opravite v aplikaciji ali modelnih elementih v izvornem okolju, lahko
prekopirate v ciljni imenik, preden so te spremembe prenesene v ciljno okolje.
Prenesete lahko naslednje modelne objekte:
v kocke
v poglede
v dimenzije
v
v
v
v
v

podnabore
povezave
procese
opravke
kazalnike

Izračune kocke lahko sicer prenesete, vendar niso primarni modelni objekti, ki jih lahko
izberete v izvoru TM1. Izračun velja za metapodatke, ki so preneseni skupaj s kocko ali
pogledom.
Če želite vključiti objekte, ki so povezani z drugimi objekti, lahko izberete možnost Pri
dodajanju vključi odvisne objekte . Dimenzija je na primer del strukture kocke. Če
dodate dimenzijo, to vpliva na strukturo kocke. Če ne poznate objektov, s pomočjo tega ukaza
zagotovite, da so vsi zahtevani objekti prekopirani v ciljno okolje. Z dodajanjem odvisnosti
povečate verjetnost uspešne posodobitve.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela izberite vse objekte, ki jih želite prenesti.
Nasvet: Pritisnite tipko Ctrl in kliknite ali pritisnite tipko Shift, nato pa kliknite, da
izberete več postavk.
2. Z desno miškino tipko kliknite izbor, nato pa kliknite Prenesi ven.
3. Če se prikaže poziv, v oknu Cilj prenosa kliknite Datoteke in kliknite V redu.
4. V oknu Izberite mapo pojdite v imenik, v katerega želite shraniti specifikacijo prenosa,
nato pa kliknite V redu.
Privzeti imenik je ciljni_pogon:\Users\vaše_uporabniško_ime\AppData\Roaming\
IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
V urejevalniku specifikacij prenosa se prikaže predogled prenosa. Dejanje prenosa ven
analizira odvisnosti izbranih objektov, ki so potrebni, in jih prikaže v podoknu Cilj. V
podoknu Izvor so prikazani modelni objekti, ki jih lahko dodate v začetni izbor objektov.
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Drevo v podoknu Cilj vključuje združitev nove, posodobljene in obstoječe vsebine. Če
ciljno okolje vsebuje obstoječo vsebino, so v stolpcu Dejanje podrobnosti o tem, kako
spremembe vplivajo na ciljno okolje. Po privzetku je prikazan zgoščen pogled sprememb.
Če želite prikazati vse modelne objekte, kliknite Razširi vse .
5. Če želite vključiti odvisne objekte, kliknite Pri dodajanju vključi odvisne objekte .
6. Če želite dodati več elementov iz izvornega sistema, v podoknu Izvor kliknite objekt v
drevesu, nato pa izberite Dodaj . Objekt in njegove odvisnosti so dodani v ciljno drevo.
7. Če želite prenesti podatke celice za poglede ali kocke, kliknite ikono Konfiguriraj
v orodni vrstici in izberite eno od možnosti.
podatke
Nasvet: Če želite prenesti izbrane podatke za poglede ali kocke, najprej označite
in kliknite ustrezno
poglede ali kocke, nato pa kliknite ikono Konfiguriraj podatke
možnost.
8. Če želite izvesti prenos, kliknite Prenesi.

Kako naprej?
Te objekte lahko iz ciljnega imenika prenesete v ciljno okolje ali ustvarite specifikacijo
prenosa, ki avtomatizira postopek prenosa.
“Prenos modelnih objektov v okolje IBM Cognos TM1”
Ko prenesete modelne objekte iz izvornega okolja v shranjevalni imenik, lahko prenesete
objekte iz imenika v ciljno okolje. Objekti so preneseni med okolji, da posodobijo
obstoječe kocke in aplikacije.
“Ustvarjanje specifikacije prenosa” na strani 116
Shranite izbor modelnih objektov v specifikacijo prenosa, da se lahko v postopek prenosa
vključijo tudi drugi skrbniki.

Prenos modelnih objektov v okolje IBM Cognos TM1
Ko prenesete modelne objekte iz izvornega okolja v shranjevalni imenik, lahko prenesete
objekte iz imenika v ciljno okolje. Objekti so preneseni med okolji, da posodobijo obstoječe
kocke in aplikacije.
Ko prenesete specifikacijo prenosa iz arhiva prenosa, so učinki, ki jih ima prenos na ciljno
okolje, naznačeni v stolpcu Dejanja v podoknu Cilj. Če na primer objekt že obstaja v ciljnem
okolju, se objekt posodobi. Če objekt v ciljnem okolju ne obstaja, se objekt doda.

Postopek
1. Če želite vzpostaviti povezavo s ciljnim strežnikom kliknite ikono menija Dejanja
nato pa Vzpostavi povezavo.
2. V oknu Izberite strežnik TM1 kliknite ciljno okolje.

,

3. V podoknu Zasnova modela z desno miškino tipko kliknite
skrbniški_gostitelj:ime_strežnika objekt najvišje ravni, nato pa Prenesi noter.
4. Če se prikaže poziv, v oknu Izvor prenosa kliknite Datoteke in kliknite V redu.
5. V oknu Izberite mapo odprite mapo, ki vsebuje specifikacijo prenosa, nato pa kliknite V
redu.
Nasvet: Privzeti imenik je ciljni_pogon:\Users\vaše_uporabniško_ime\AppData\
Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
V urejevalniku specifikacij prenosa se prikaže predogled prenosa. Dejanje prenosa noter
analizira odvisnike izbranih objektov in jih prikaže v podoknu Cilj. V podoknu Izvor so
prikazani modelni objekti, ki jih lahko dodate v začetni izbor objektov.
Poglavje 8. Prenos modelnih objektov in aplikacij
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Drevo v podoknu Cilj vključuje združitev nove, posodobljene in obstoječe vsebine. Če
ciljno okolje vsebuje obstoječo vsebino, so v stolpcu Dejanje podrobnosti o tem, kako
spremembe vplivajo na ciljno okolje. Po privzetku je prikazan zgoščen pogled sprememb.
Če želite prikazati vse modelne objekte, kliknite Razširi vse .
6. Če želite spremeniti modelne objekte, izvedite eno ali več od naslednjih nalog:
v Če želite dodati več elementov iz izvornega okolja TM1, v podoknu Izvor izberite
element in kliknite Dodaj .
v Če želite odstraniti element iz izbora, ki je pripravljen za prenos, v podoknu Cilj
izberite element in kliknite Odstrani .
Pomembno: Če ste v ciljnem sistemu spremenili podatke celice, so opravljene
spremembe prepisane s podatki celice, ki so vključeni v trenutno dejanje prenosa.
7. Ko ste zadovoljni s spremembami, kliknite Prenesi.
Uvoženi objekti in povezane posodobitve so prikazani v podoknu Zasnova modela.

Prenos aplikacij med okolji IBM Cognos TM1
Prenesite aplikacijo, da jo premaknete iz enega okolja v drugega.
Pri prenosu aplikacije so preneseni naslednji elementi:
v objekti strežnika IBM Cognos TM1
v definicija IBM Cognos TM1 Application
Prenos aplikacije iz programa IBM Cognos TM1 Performance Modeler se razlikuje od
izvažanja in uvažanja aplikacije s portala Cognos TM1 Applications. Ko izvozite aplikacijo s
portala, se premakne samo definicija aplikacije. Strežniški objekti Cognos TM1 niso izvoženi.
Ko prenesete aplikacijo, so pogledi kocke, ki jih potrebuje aplikacija, vključeni v prenos. Če
v orodni vrstici
želite vključiti podatke za poglede, kliknite ikono Konfiguriraj podatke
in izberite možnost Vključi podatke za privzete poglede, Vključi podatke za poglede ali
Vključi podatke za označene poglede.

Prenos aplikacij iz okolja IBM Cognos TM1
Aplikacijo iz okolja IBM Cognos TM1 lahko prenesete v drugo okolje.

Preden začnete
Preden lahko prenesete aplikacijo, jo morate oblikovati in razmestiti, tako da dokončate
naslednje naloge:
v Ustvarite aplikacijo

.

.
v Definirajte poglede aplikacije
v Če je primerno, definirajte hierarhijo odobritev.
v Izberite privzeti odjemalski sistem, ki bo uporabljen z aplikacijo.

v Preverite

in razmestite

aplikacijo.

v Aplikaciji dodelite pravice skupine uporabnikov
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.

Postopek
1. V podoknu Zasnova aplikacije z desno miškino tipko kliknite aplikacijo in izberite
.
Prenesi aplikacijo
2. V oknu Izberite mapo izberite ciljni imenik, v katerega želite shraniti definicijo aplikacije,
nato pa kliknite V redu.
Urejevalnik specifikacij prenosa prikaže predogled definicije aplikacije, ki je pripravljena
za prenos. Definicijo lahko še izboljšate.
3. Če želite spremeniti definicijo aplikacije, izvedite eno od naslednjih nalog:
v Če želite dodati objekt iz izvornega okolja TM1, v podoknu Izvor izberite objekt in
kliknite Dodaj .
v Če želite odstraniti objekt iz izbora, ki je pripravljen za prenos, v podoknu Cilj izberite
objekt in kliknite Odstrani .
v Če želite v arhiv prenosa vključiti podatke kocke, kliknite ikono Konfiguriraj podatke
v orodni vrstici in izberite eno od naslednjih možnosti: Vključi podatke za
privzete poglede, Vključi podatke za poglede, Vključi podatke za označene
poglede ali Vključi podatke za kocke.
4. Če želite izvesti prenos, kliknite Prenesi.
5. Prekopirajte vsebino ciljne mape na vašem računalniku v ciljno okolje IBM Cognos TM1.

Rezultati
Pravice aplikacije se ne prenesejo. Če pa prenašate v sistem, kjer aplikacija že obstaja, se
obstoječe pravice aplikacije ne odstranijo. Razlog za to je, da v izvornem sistemu morda
nimate enakih skupin uporabnikov kot v ciljnem sistemu. Nastavitve kontrolne dimenzije so
univerzalne in se zato prenesejo.
Obvezne varnosti objekta v ciljnem okolju ne boste nastavili s prenosom aplikacije, čeprav se
varnost obstoječega objekta ne preglasi. Če na primer prenesete aplikacijo s pogledom kocke
A in kocka A ne obstaja v ciljnem okolju, morate uporabnikom aplikacije po prenosu dati
pravice za kocko.
Če želite uporabnikom dati pravice za dostop do aplikacije, z desno miškino tipko kliknite
kocko, v kateri želite uveljaviti varnost na ravni celice, kliknite Konfiguriraj varnost >
Nastavi dovoljenja za dostop za > Kocka.

Prenos aplikacij v okolje IBM Cognos TM1
Aplikacijo prenesite, če želite promovirati spremembe modeliranja iz drugega okolja IBM
Cognos TM1.

Preden začnete
Najprej morate oblikovati, razmestiti in na koncu prenesti aplikacijo iz okolja IBM Cognos
TM1. Ko prenesete aplikacijo iz izvornega okolja TM1, uvozite spremembe modeliranja v
svoje okolje, ne da bi morali zaustaviti strežnik. Vendar pa morate pred začetkom v ciljnem
okolju deaktivirati vse aplikacije.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela z desno miškino tipko kliknite
skrbniški_gostitelj:ime_strežnika objekt najvišje ravni, nato pa Prenesi noter
2. Če se prikaže poziv, v oknu Izvor prenosa kliknite Datoteke in kliknite V redu.
Poglavje 8. Prenos modelnih objektov in aplikacij
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3. V oknu Izberite mapo se pomaknite v arhivsko mapo prenosa in kliknite V redu.
Urejevalnik prenosov prikaže predogled definicije aplikacije, ki je pripravljena za prenos.
Definicijo lahko še izboljšate.
4. Če želite spremeniti definicijo aplikacije, izvedite eno od naslednjih nalog:
v Če želite dodati objekt iz izvornega okolja TM1, v podoknu Izvor izberite objekt in
kliknite Dodaj .
v Če želite odstraniti objekt iz izbora, ki je pripravljen za prenos, v podoknu Cilj izberite
objekt in kliknite Odstrani .
v Če želite prenesti podatke kocke, kliknite ikono Konfiguriraj podatke
v orodni
vrstici in izberite Vključi podatke za kocke.
Pomembno: Če ste v ciljnem sistemu spremenili podatke celice, so opravljene
spremembe prepisane s podatki celice, ki so vključeni v trenutni prenos.
5. Ko končate s spreminjanjem, kliknite Prenesi.
Uvoženi objekti in povezane posodobitve so prikazani v podoknu Zasnova modela.

Kako naprej?
Ko se prenos dokonča, aktivirajte aplikacijo, da jo uporabniki lahko začnejo uporabljati.

Prenos hierarhij v program IBM Cognos Business Viewpoint in iz njega
Za dimenzije, ki se redno posodabljajo v programu IBM Cognos Business Viewpoint, lahko
upravljate nekatere spremembe v zunanjem sistemu, kot je IBM Cognos TM1. Za premikanje
objektov dimenzije, kot so hierarhije, v program IBM Cognos Business Viewpoint in iz njega,
uporabite funkcijo prenosa v programu IBM Cognos Performance Modeler.

Konfiguriranje storitve Cognos TM1 Application za Cognos
Business Viewpoint
Če želite prenesti podatke iz programa IBM Cognos Business Viewpoint, morate urediti
konfiguracijsko datoteko za storitev IBM Cognos TM1 Application. Ko podate uporabo in
lokacijo programa Cognos Business Viewpoint, je ta na voljo kot izvor in cilj prenosa.

Preden začnete
Glede na različico operacijskega sistema Windows morate biti za spreminjanje
konfiguracijske datoteke skrbniški uporabnik ali uporabnik s skrbniškimi privilegiji.

Postopek
1. V urejevalniku besedila odprite konfiguracijsko datoteko fpmsvc_config.xml v imeniku
TM1_install_location\webapps\pmpsvc\WEB-INF\configuration.
2. Parameter businessViewpoint enabled nastavite na vrednost true.
3. Podajte URL za IBM Cognos Business Viewpoint v parametru uri="http://
localhost:9410/bv"/, kjer je localhost ime strežnika, na katerem je nameščen IBM
Cognos Business Viewpoint.
4. Shranite konfiguracijsko datoteko.
5. Znova zaženite storitev TM1 Applications.
6. Zaženite Cognos TM1 Performance Modeler.
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Rezultati
Če uporabite ukaz Prenesi noter ali Prenesi ven, je IBM Cognos Business Viewpoint na
voljo kot izvorni ali ciljni sistem.

Prenos hierarhij iz programa IBM Cognos Business Viewpoint
Ko prenesete hierarhije iz programa IBM Cognos Business Viewpoint, so uvožene v
obstoječe dimenzije v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Preden začnete
Uporabljati morate IBM Cognos Business Viewpoint različice 10.1.1 ali novejše.
Cognos TM1 Performance Modeler mora imeti zmožnost povezovanja s strežnikom IBM
Cognos Business Viewpoint. URL za Cognos Business Viewpoint je nastavljen v
konfiguracijski datoteki fpmsvc_config.xml.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela z desno miškino tipko kliknite mapo najvišje ravni in izberite
Prenesi noter.
2. Pod možnostjo Izvor prenosa kliknite IBM Cognos Business Viewpoint, nato pa V redu.
Možnost IBM Cognos Business Viewpoint je na voljo samo, če ste podali URL za
sistem.
3. Če se prikaže poziv, vnesite varnostne poverilnice za dostopanje do programa IBM
Cognos Business Viewpoint.
V urejevalniku specifikacij prenosa se prikaže predogled prenosa. V podoknu Izvor so
prikazane hierarhije, ki jih lahko dodate v ciljni izbor.
4. Če želite spremeniti izbor hierarhij, izvedite eno ali več od naslednjih nalog:
v Če želite dodati več različic hierarhij iz izvora IBM Cognos Business Viewpoint, v
podoknu Izvor izberite eno različico hierarhije, vključno s katerimikoli podrejenimi
nizi, nato pa kliknite Dodaj.
Izberete lahko več hierarhij, toda za posamezno dimenzijo lahko izberete samo eno.
v Če želite odstraniti različico iz izbora, ki je pripravljen za prenos, v podoknu Cilj
izberite različico in kliknite Odstrani.
5. Preglejte opravljen izbor in kliknite Prenos, da premaknete hierarhije iz programa IBM
Cognos Business Viewpoint v ciljno okolje IBM Cognos TM1.

Prenos hierarhij v program IBM Cognos Business Viewpoint
Dimenzije lahko prenesete v IBM Cognos Business Viewpoint kot hierarhije.

Preden začnete
Uporabljati morate IBM Cognos Business Viewpoint različice 10.1.1 ali novejše.
Cognos TM1 Performance Modeler mora imeti zmožnost povezovanja s strežnikom IBM
Cognos Business Viewpoint. URL za Cognos Business Viewpoint je nastavljen v
konfiguracijski datoteki fpmsvc_config.xml.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela z desno miškino tipko kliknite mapo najvišje ravni in kliknite
Prenesi ven.
2. V oknu Cilj prenosa kliknite IBM Cognos Business Viewpoint, nato pa V redu.
Poglavje 8. Prenos modelnih objektov in aplikacij

115

Možnost IBM Cognos Business Viewpoint je na voljo samo, če ste podali URL za
sistem.
3. Če se prikaže poziv, vnesite varnostne poverilnice za dostopanje do programa IBM
Cognos Business Viewpoint.
V urejevalniku specifikacij prenosa se prikaže predogled prenosa. V podoknu Izvor so
prikazane hierarhije, ki jih lahko dodate v začetni izbor.
4. Če želite spremeniti izbor hierarhij, izvedite eno ali več od naslednjih nalog:
v Če želite dodati več različic hierarhij iz izvornega okolja TM1, v podoknu Izvor
izberite eno različico hierarhije, vključno s katerimikoli podrejenimi podnabori, nato pa
kliknite Dodaj.
Izberete lahko več hierarhij, toda za posamezno dimenzijo lahko izberete samo eno.
v Če želite odstraniti različico iz izbora, ki je pripravljen za prenos, v podoknu Cilj
izberite različico in kliknite Odstrani.
5. Preglejte opravljen izbor, nato pa kliknite Prenos, da prenesete hierarhije iz sistema IBM
Cognos TM1 v IBM Cognos Business Viewpoint.

Kako naprej?
Hierarhije lahko uvozite v novo dimenzijo v programu IBM Cognos Business Viewpoint.

Specifikacije prenosa
Specifikacija prenosa je izbira modelnih objektov, kot so modelni elementi in definicije
aplikacij, ki jih lahko uporabite za prenos vsebine v sistemih IBM Cognos TM1 ali IBM
Cognos Business Viewpoint. Specifikacije prenosa so shranjene za nadaljnjo uporabo, tako da
lahko skrbniki za TM1 zaženejo specifikacijo in posodobijo kocke ali aplikacije v ciljnem
okolju.
Uporabniki, ki niso skrbniki ali oblikovalci modelov, vendar imajo pooblastilo za izvajanje
prenosa, lahko za premik modelnih objektov ali dimenzij prenesejo specifikacijo.
Uporabnikom, ki zaženejo specifikacijo, ni treba poznati poslovne logike aplikacije ali
odvisnih razmerij med objekti. Zato je uporaba arhivirane specifikacije prenosa uporabna za
proces prenosa.
Ko ustvarite specifikacijo prenosa, lahko izvedete naslednje naloge:
v spremenite specifikacijo prenosa tako, da odraža morebitne posodobitve modelnih objektov
ali definicije aplikacij
v ustvarite paketno datoteko, ki avtomatizira prenos, temelječ na specifikaciji prenosa.

Ustvarjanje specifikacije prenosa
Shranite izbor modelnih objektov v specifikacijo prenosa, da se lahko v postopek prenosa
vključijo tudi drugi skrbniki.

O tej nalogi
Skrbniki lahko zaženejo specifikacijo prenosa, da jim ni treba večkrat izbirati modelnih
objektov ali aplikacij za prenos strukture. Če uporabijo to specifikacijo uporabniki, jim ni
treba v celoti razumeti poslovne logike modela, da bi lahko uspešno prenesli vsebino iz enega
sistema v drugega.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela izberite vse objekte, ki jih želite prenesti, z desno miškino
tipko kliknite izbrane elemente, nato pa kliknite Prenesi ven.
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2. Če se prikaže poziv, v oknu Cilj prenosa kliknite Datoteke.
3. V oknu Izberite mapo izberite imenik, v katerega želite shraniti specifikacijo prenosa,
nato pa kliknite V redu.
Privzeti imenik je \Users\vaše_uporabniško_ime\AppData\Roaming\IBM\Cognos
Performance Modeler\Transfer.
Proces prenosa ven analizira odvisne elemente izbranih objektov, ki jih potrebuje kocka.
Ustvari predogled in prikaže rezultate na novem zavihku z oznako Neimenovan prenos.
V predogledu prenosa so v podoknu Izvor prikazani modelni objekti, ki jih lahko dodate v
predhodno izbrane objekte.
V podoknu Cilj so prikazani objekti in njihovi odvisni, ki so pripravljeni za prenos. Ciljno
drevo vključuje združitev nove, posodobljene in obstoječe vsebine. V stolpcu Dejanje je
prikazano, kako spremembe vplivajo na ciljno okolje. Po privzetku je prikazan zgoščen
pogled sprememb. Če želite prikazati vse modelne objekte, kliknite Pokaži vse .
4. Če želite shraniti specifikacijo prenosa, kliknite Shrani.
5. V okno Shrani prenos v mapo vnesite ime za specifikacijo prenosa.
Specifikacija prenosa je prikazana v podoknu Zasnova prenosa.

Kako naprej?
Drugi skrbniki ali oblikovalci modelov lahko s to datoteko kadarkoli zaženejo postopek
prenosa, ne da bi morali znova izbrati objekte. Skrbniki lahko proces prenosa tudi dodajo na
urnik, tako da se izvaja ob določenih intervalih. To naredijo tako, da ustvarijo paketno
datoteko, ki zažene specifikacijo prenosa.

Spreminjanje specifikacije prenosa
Ko shranite specifikacijo prenosa, jo lahko spremenite tako, da odraža posodobitve v zasnovi
elementov in aplikacij modela.

Postopek
1. V podoknu Zasnova prenosa z desno miškino tipko kliknite specifikacijo prenosa, ki jo
želite spremeniti, nato pa kliknite Odpri.
V urejevalniku specifikacij prenosov se prikaže predogled modelnih objektov, ki so
pripravljeni za prenos.
2. Opravite eno ali več naslednjih sprememb:
a. Če želite dodati vse odvisne objekte, ki so povezani z modelnim objektom, najprej
kliknite Pri dodajanju vključi odvisne objekte nad podoknom Izvor.
b. Če želite dodati več elementov iz izvornega okolja, v podoknu Izvor kliknite objekt v
drevesu, nato pa izberite Dodaj .
Nasvet: Dodaj kliknite samo, če poznate strukturo modela in točno veste, katere
objekte želite prenesti. Če ste na primer spremenili definicijo podnabora velike
dimenzije, lahko prenesete to spremembo, ne da bi prenesli celotno dimenzijo.
c. Če želite prenašati podatke celice za poglede, kliknite ikono Konfiguriraj podatke
v orodni vrstici in izberite možnost Vključi podatke za privzete poglede, Vključi
podatke za poglede ali Vključi podatke za označene poglede.
3. Ko ste zadovoljni s spremembami, kliknite Shrani.

Avtomatiziranje prenosa s specifikacijo prenosa
Za avtomatiziranje prenosa modelnih objektov med okolji IBM Cognos TM1 lahko uporabite
ukazno vrstico. Dejanje samodejnega prenosa upravlja preddefinirana specifikacija prenosa.
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Če želite izvesti postopek prenosa z ukazno vrstico, morate najprej ustvariti specifikacijo
prenosa.

O tej nalogi
Če želite zagnati paketno datoteko, zahtevajo komponente programa Performance Modeler
32-bitno datoteko java.exe, ki je v imeniku installation_directory\tm1_64\bin\jre\
version_number\bin.
Datoteka .jar, ki je potrebna za zagon paketne datoteke, je v imeniku namestitveni
imenik\tm1_64\webapps\pmpsvc\rcp_updates\plugins.
Če uporabite ukaz za generiranje paketne datoteke, je ustvarjena ukazna datoteka, ki jo lahko
zaženete prek ukazne vrstice. Postopek prenosa lahko avtomatizirate s pripomočkom za
časovno načrtovanje, ki zažene paketno datoteko na določen datum ali uro.

Postopek
1. Če želite ustvariti paketno datoteko, dokončajte naslednje korake:
a. Kliknite ikono menija Dejanja
, nato pa kliknite Zasnova prenosa.
b. V podoknu Zasnova prenosa z desno miškino tipko kliknite specifikacijo prenosa in
kliknite Generiraj paketno datoteko.
Generirana je ukazna datoteka, ki je shranjena v imenik ciljni_pogon:\Users\
vaše_uporabniško_ime\AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance
Modeler\Transfer\transfer specification folder\scripts\.
2. Če želite preglasiti izvorne ali ciljne parametre, uporabite -S za izvorno okolje in -T za
ciljno okolje.
V naslednji vrstici so na primer preglašene podrobnosti izvornega strežnika IBM Cognos
TM1: java.exe -jar com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID
-Spwd=password -Sserver="source_server_name" -file
"transfer_specification.json"
Če uporabljate zaščito CAM, morate podati tudi več parametrov, specifičnih za CAM, kot
v tem primeru: java.exe -jar com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID
-Spwd=password -Smode="CAM" -ScamNameSpace="SYD"
-ScamUrl="http://machinename.domain.com:9300/p2pd/servlet/dispatch"
-SadminHost=adminhost -Sserver="source_server_name" -file
"transfer_specification.json"
Opomba: Parameter ScamNameSpace razlikuje velike in male črke. Preverite male in
velike črke imenskega prostora v BI Cognos Configuration.
3. Če želite zagnati paketno datoteko, dvokliknite ukazno datoteko.
Ciljno okolje IBM Cognos TM1 je posodobljeno na podlagi objektov, vključenih v
specifikacijo prenosa.
“Ustvarjanje specifikacije prenosa” na strani 116
Shranite izbor modelnih objektov v specifikacijo prenosa, da se lahko v postopek prenosa
vključijo tudi drugi skrbniki.
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Poglavje 9. Nastavljanje varnosti in nadzornega dostopa za
skupine uporabnikov
Preden je aplikacijo mogoče razmestiti, morajo biti skupine uporabnikov, zmožnosti skupine
uporabnikov in člani skupine uporabnikov definirani za varnostni dostop.
Delovni tok za varnost je naslednji:
v Definiranje skupine uporabnikov.
v Dodelitev zmožnosti za skupino uporabnikov.
v Definiranje uporabnikov skupine uporabnikov.
v Definiranje privilegijev skupine uporabnikov za dostop do podatkov in varnost.

Zmožnosti in varnost za skupine uporabnikov
Vsaka skupina uporabnikov mora imeti varnostno funkcijo in varnostni dostop definiran,
preden lahko skupina uporabnikov dostopi do programa IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.
Varnostno funkcijo in varnostni dostop opisujejo:
v dodelitve zmožnosti
v dostop do podatkov in varnost

Dodelitve zmožnosti
Določene zmožnosti za vsako skupino uporabnikov je mogoče nastaviti z menijem Dodelitev
zmožnosti.
Vsako zmožnost je za vsako skupino uporabnikov mogoče nastaviti na podeli ali zavrni.
Zmožnosti so:
v RunServerExplorer. Skupini uporabnikov omogoči uporabo programa Server Explorer.
Izbira podelitve te zmožnosti omogoči dostop do programa Server Explorer.
v UsePersonalWorkspaceWritebackMode. Definira, kako so spremembe podatkov
obravnavane v skupini uporabnikov.
Ko je zmožnost podeljena, lahko uporabniki zadržijo spremembe podatkov v zasebnem
delovnem prostoru, preden se odločijo, kdaj bodo ročno potrdili spremembe za osnovne
podatke. Uporabniki lahko tudi ustvarijo in upravljajo več zasebnih scenarijev, imenovanih
peskovniki (glejte Zmožnost peskovnika).
– Uporabniki lahko zasebno prilagodijo vrednosti podatkov, preden zanje omogočijo, da
so na voljo preostali skupnosti. S peskovnikom je lažje preizkusiti različne spremembe
podatkov brez zapletenosti imenovanih peskovnikov.
– Novi podatki se prikažejo v drugačni barvi kot podatki, ki so del osnovnih podatkov.
Potem ko je sprememba podatkov potrjena v Osebnem delovnem prostoru, se barva
celice povrne v črno, da jo je mogoče identificirati kot del osnovnih podatkov.
– Uporabniki morajo ročno potrditi svoje spremembe podatkov, da bodo ti na voljo
drugim uporabnikom.
– Način Osebni delovni prostor lahko izboljša zmogljivost prek dela v neposrednem
povratnem zapisovanju podatkov. Spremembe osnovnih podatkov so manj pogoste kot
takrat, ko morajo biti vse spremembe podatkov združene z osnovo.
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Kadar je zavrnjen, morajo uporabniki delati neposredno v osnovnih podatkih. To je
privzeto vedenje za to zmožnost. Prednost te nastavitve zmožnosti je, da so spremembe
podatkov takojšnje.
v UseSandbox. Skupina uporabnikov lahko ustvari imenovane peskovnike, s katerimi je
mogoče zgraditi scenarije "kaj-če".
v ManageDataReservation. Funkcija, povezana s strežnikom, ki vam omogoča, da
konfigurirate izključni dostop za pisanje do področij kocke za posamezne uporabnike. Ko
so podatki enkrat rezervirani, dokler rezervacija ni sproščena, jih v tem področju lahko
spremeni samo tisti specifični uporabnik.
v DataReservationOverride. Funkcija, povezana s strežnikom, ki članom skupine
uporabnikov omogoča, da preglasijo rezervacijo podatkov zase in za druge uporabnike.
v Razprševanje z vnašanjem v konsolidacijo omogoči uporabnikom, da v odjemalcih
izvajajo dejanja razprševanja v konsolidirani celici, ki je cilj pravila. Če je ta zmožnost
nastavljena na Zavrni, je uporabnikom preprečen vnos v konsolidirano celico, ki je cilj
določenega pravila. To zmožnost boste morda želeli nastaviti na Zavrni, če obstaja
tveganje, da vnos v konsolidirano celico lahko povzroči obsežno dejanje razprševanja, ki
lahko potencialno povzroči težave z zmogljivostjo. Vendar pa uporabnik lahko še vedno
ročno izbere dejanje razprševanja podatkov na kontekstnem meniju (desni klik v
konsolidirani celici in izbira možnosti Razpršitev podatkov). Skrbniškega uporabnika ne
morete nastaviti na Zavrni.
v Dovoli razprševanje uporabnikom daje dostop do funkcij razprševanja. To lahko za
skrbniškega uporabnika nastavite na Zavrni ali Odobri.
Zmožnosti za UsePersonalWorkspaceWritebackMode in UseSandbox delujejo skupaj
takole:
Uporabi način povratnega
zapisovanja podatkov v
osebnem delovnem prostoru

Uporabi način peskovnika

Delala neposredno v osnovnih
podatkih z zmožnostjo
ustvarjanja več kot enega
peskovnika.

Zavrni

Podeli

Delala v enem zasebnem
delovnem področju brez
imenovanih peskovnikov.

Podeli

Zavrni

Delala z zasebnim delovnim
področjem in imenovanim
peskovnikom.

Podeli

Podeli

Zavrni
Delala v neposrednem
povratnem zapisovanju podatkov
brez peskovnika. To prepreči
uporabo peskovnikov in postavi
vse uporabnike v način
neposrednega povratnega
zapisovanja podatkov.

Zavrni

Da bo lahko skupina
uporabnikov

S tem povezana opravila:
“Dodeljevanje zmožnosti skupinam uporabnikov” na strani 124
Zmožnosti je mogoče dodeliti skupini uporabnikov, potem ko je ta definirana. Po privzetku so
vse dodelitve prazne.
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Dostop do podatkov in varnost
Dostop za skupino uporabnikov lahko izboljšate ali omejite na posamezne kocke, dimenzije,
procese, opravke in člane.
Ko izboljšate ali omejite dostop za skupino uporabnikov. Privilegiji, ki jih lahko nastavite za
zavarovanje teh objektov, so:
v READ (branje) - Skupina si lahko ogleda kocko, element, dimenzijo, proces ali opravek, a
ne more izvajati operacij na objektu.
v WRITE (pisanje) - Skupina si lahko ogleda ali posodobi kocko, element, dimenzijo, proces
ali opravek.
v LOCK (zaklepanje) - Skupina si lahko ogleda ali ureja kocko, element, dimenzijo ali drug
objekt in lahko trajno zaklene objekte, da drugim uporabnikom prepreči, da bi jih
posodobili.
v NONE (brez) - Skupina ne more videti kocke, elementa, dimenzije, procesa ali opravka in
ne more izvajati operacij na objektu.
v RESERVE (rezervacija) - Skupina si lahko ogleda in ureja kocko, element, dimenzijo ali
drug objekt in lahko trajno rezervira objekte, da drugim uporabnikom prepreči, da bi jih
posodobili.
v ADMIN (skrbništvo) - Skupina ima popoln dostop do kocke, elementa, dimenzije ali
drugega objekta.
Ko ustvarite novo kocko, druge skupine sprva nimajo dostopa do nove kocke. Če si želite
ogledati kocko, morate varnostne pravice dodeliti drugim skupinam.
Ko ustvarite novo dimenzijo, so pravice za dostop naslednje:
v Samo člani skupin ADMIN in DataAdmin lahko ustvarijo in brišejo dimenzije.
v Skupine z bralnim dostopom (Read) do dimenzije si lahko ogledajo atribute dimenzij in
članov, vrednosti atributov pa ne morejo urejati.
v Druge skupine sprva nimajo dostopa do novih dimenzij.
v Ko za člana v dimenziji ni bila dodeljena nobena varnost, imajo skupine za nove člane v tej
dimenziji dostop za pisanje (Write).
v Ko dodelite varnostne pravice za vsaj enega člana v dimenziji, imajo skupine za nove člane
v tej dimenziji dostop None (brez). Obstoječi člani ohranijo svoj izvirni dostop (Write),
razen če ta dostop spremenite.
Varnostne pravice, ki jih dodelite procesom in opravkom, določajo zmožnost skupine za
izvajanje procesa v opravku. Če uporabnik nima nobenega dostopa do procesa, ima pa bralni
dostop do opravka, lahko skupina izvede proces iz opravka.
Pravice lahko dodelite za več članov ali več skupin, tako da izberete območje članov. Za
konsolidiranega člana in člane listov, ki pripadajo konsolidaciji, lahko nastavite različne ravni
varnosti.
Naslednja tabela opisuje vse varnostne pravice in privilegije, ki jih lahko dodelite skupinam.
Tabela 8. Opisi privilegijev za objekte članov
Privilegij

Opis

READ

Člani skupine uporabnikov lahko vidijo celice, ki
jih identificira član, ne morejo pa spremeniti
njihovih podatkov.
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Tabela 8. Opisi privilegijev za objekte članov (nadaljevanje)
Privilegij

Opis

WRITE

Člani skupine uporabnikov lahko berejo in
posodabljajo celice, ki jih identificira član, in
urejajo atribute člana.

LOCK

Člani skupine uporabnikov imajo vse privilegije,
ki jih implicira dovoljenje za pisanje (Write), in
lahko prav tako zaklenejo člana. Ko je član
zaklenjen, celic kocke, ki jih je identificiral član,
ne more posodobiti nihče. Zaklepanje lahko
odstranijo samo uporabniki, ki imajo skrbniške
pravice (Admin) za člana. Potem ko se oddaljeni
strežnik zaustavi, zaklepanje ostane na mestu.

NONE

Člani skupine ne morejo videti člana v
Urejevalniku podnaborov ali Urejevalniku
dimenzij, ki jih član identificira med iskanjem
kocke.

RESERVE

Člani skupine imajo vse privilegije, ki jih
implicira dovoljenje za pisanje (Write), in lahko
tudi rezervirajo člana, da drugim uporabnikom
preprečijo posodobitev celic kocke, ki jih je
identificiral član. Rezervacijo lahko odstrani
uporabnik, ki je rezerviral člana, ali uporabnik, ki
ima za člana skrbniške pravice (Admin).
Rezervacija samodejno poteče, ko uporabnik, ki
opravlja rezervacijo, prekine povezavo z
oddaljenim strežnikom ali ko se strežnik zaustavi.

Tabela 9. Opisi privilegijev za dimenzijske objekte
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Glava

Glava

READ

Člani skupine uporabnikov lahko vidijo člane v
dimenziji, vendar pa jih ne morejo dodajati,
odstranjevati ali prerazvrščati.

WRITE

Člani skupine uporabnikov lahko urejajo atribute
članov in oblike članov ter za dimenzijo ustvarijo
zasebne podnabore. Člani lahko urejajo tudi
atribute za samo dimenzijo.

LOCK

Člani skupine imajo vse privilegije, ki jih
implicira dovoljenje za pisanje (Write), in lahko
prav tako zaklenejo dimenzijo. Ko je dimenzija
zaklenjena, dimenzijske strukture ne more nihče
urejati. Zaklepanje lahko odstranijo samo
uporabniki, ki imajo za dimenzijo skrbniške
pravice (Admin). Potem ko se oddaljeni strežnik
zaustavi, zaklepanje ostane na mestu.

NONE

Člani skupine dimenzije ne morejo videti v
programu Server Explorer, kocke, ki vsebuje
dimenzijo, pa ne morejo pregledovati.
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Tabela 9. Opisi privilegijev za dimenzijske objekte (nadaljevanje)
Glava

Glava

RESERVE

Člani skupine imajo vse privilegije, ki jih
implicira dovoljenje za pisanje (Write), in lahko
prav tako rezervirajo dimenzijo, da drugim
uporabnikom preprečijo ponovno definiranje
dimenzije. Rezervacijo lahko odstrani uporabnik,
ki je rezerviral dimenzijo, ali uporabnik, ki ima za
dimenzijo skrbniške pravice (Admin). Rezervacija
samodejno poteče, ko uporabnik, ki opravlja
rezervacijo, prekine povezavo z oddaljenim
strežnikom ali ko se strežnik zaustavi.

Tabela 10. Opisi privilegijev za objekte kocke
Privilegij

Opis

READ

Člani skupine uporabnikov lahko vidijo celice v
kocki, a ne morejo spremeniti njenih podatkov.

WRITE

Člani skupine uporabnikov lahko berejo in
posodabljajo celice. Shranijo lahko zasebne
poglede kocke. Privilegij za dostop za pisanje
(Write) ne velja za celice, ki jih identificirajo
konsolidirani člani, ali za celice, izpeljane iz
pravil.

LOCK

Člani skupine uporabnikov imajo vse privilegije,
ki jih implicira dovoljenje za pisanje (Write), in
lahko prav tako zaklenejo kocko. Ko je kocka
zaklenjena, njenih podatkov ne more nihče
posodobiti. Zaklepanje lahko odstranijo samo
uporabniki, ki imajo skrbniške pravice (Admin) za
kocko. Potem ko se oddaljeni strežnik zaustavi,
zaklepanje ostane na mestu.

NONE

Člani skupine kocke ne morejo videti v programu
Server Explorer in jo tako ne morejo pregledovati.

RESERVE

Člani skupine imajo vse privilegije, ki jih
implicira dovoljenje za pisanje (Write), in lahko
rezervirajo tudi kocko, da drugim uporabnikom
preprečijo uveljavitev urejanja. Rezervacijo lahko
odstrani uporabnik, ki je rezerviral kocko, ali
uporabnik, ki ima za kocko skrbniške pravice
(Admin). Rezervacija samodejno poteče, ko
uporabnik, ki opravlja rezervacijo, prekine
povezavo z oddaljenim strežnikom ali ko se
strežnik zaustavi.

Tabela 11. Opisi privilegijev za objekte procesov
Glava

Glava

READ

Člani skupine uporabnikov lahko vidijo proces in
ga lahko ročno izvedejo, ne morejo pa ga urejati.
Privilegiji, dodeljeni procesom, so prezrti, ko je
znotraj opravka izveden proces.

NONE

Člani skupine procesa ne morejo videti v
programu Server Explorer in ga tako ne morejo
izvesti. Privilegiji, dodeljeni procesom, so prezrti,
ko je znotraj opravka izveden proces.
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Tabela 12. Opisi privilegijev za objekte opravkov
Glava

Glava

READ

Člani skupine uporabnikov lahko vidijo opravek in
ga lahko ročno izvedejo, ne morejo pa ga urejati.

NONE

Člani skupine opravka ne morejo videti v
programu Server Explorer in ga tako ne morejo
izvesti.

S tem povezana opravila:
“Definiranje varnosti in nastavitev dostopa” na strani 125
Definirate lahko privilegije za skupino uporabnikov za objekte, definirane v programu IBM
Cognos TM1 Performance Modeler.
“Ustvarjanje kocke varnosti celice” na strani 126
Ustvarite kocko varnosti celice, da definirate privilegije skupine uporabnikov za dostopanje
do specifičnih celic v kocki.

Definiranje nove skupine uporabnikov
Če želite dodati novega uporabnika, mora biti skupina uporabnikov najprej definirana za IBM
Cognos TM1 Performance Modeler.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela izberite drevo modela.
2. Z desno miškino tipko kliknite drevo modela in kliknite Konfiguriraj varnost >
Definiraj uporabnike in skupine > Uporabniki in skupine.
Odpre se tabela ClientGroups.
3. Z desno miškino tipko kliknite tabelo ClientGroups in kliknite Nova skupina ali pa
kliknite Nova skupina. .
4. Vnesite ime nove skupine. Kliknite V redu.
Nova skupina uporabnikov se pokaže kot stolpec v tabeli ClientGroups.
5. Zaprite tabelo.
6. Če želite uporabljati spremembe, narejene v varnosti, z desno miškino tipko kliknite
podokno Zasnova modela in kliknite Osveži varnost.

Kako naprej?
Dodelitve zmožnosti lahko dodate novi skupini uporabnikov.

Dodeljevanje zmožnosti skupinam uporabnikov
Zmožnosti je mogoče dodeliti skupini uporabnikov, potem ko je ta definirana. Po privzetku so
vse dodelitve prazne.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela izberite drevo modela.
2. Z desno miškino tipko kliknite drevo in izberite Konfiguriraj varnost > Definiraj
uporabnike in skupine > Dodeli zmožnosti. Odpre se tabela Zmožnosti.
3. V polju Kontekst izberite skupino uporabnikov, ki ji želite dodeliti zmožnosti.
4. V stolpec EXECUTE za vsako zmožnost dvokliknite celico in izberite GRANT ali
DENY.
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5. Spremembe, nastale za te dodelitve, pridejo v veljavo, potem ko se odjavite iz izdelka
IBM Cognos TM1 in potem znova prijavite.
6. Zaprite tabelo.
7. Če želite uporabljati spremembe, narejene v varnosti, z desno miškino tipko kliknite
podokno Zasnova modela in kliknite Osveži varnost.

Kako naprej?
Uporabnike lahko dodate v skupine uporabnikov.
S tem povezani pojmi:
“Dodelitve zmožnosti” na strani 119
Določene zmožnosti za vsako skupino uporabnikov je mogoče nastaviti z menijem Dodelitev
zmožnosti.

Definiranje novega uporabnika za skupino uporabnikov
Uporabnikom in skupinam varnosti je mogoče dodati enega uporabnika.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela izberite drevo modela.
2. Z desno miškino tipko kliknite drevo in izberite Konfiguriraj varnost > Definiraj
uporabnike in skupine > Uporabniki in skupine. Odpre se tabela ClientGroups.
3. Kliknite Nov uporabnik .
4. Vnesite ime za novega uporabnika, geslo za novega uporabnika in potrdite geslo. Kliknite
V redu.
5. Pomaknite se do novega uporabniškega vnosa v tabeli ClientGroups. Izberite vsako
skupino uporabnikov, do katere bo lahko dostopal novi uporabnik.
6. Zaprite tabelo.
7. Če želite uporabljati spremembe, narejene v varnosti, z desno miškino tipko kliknite
podokno Zasnova modela in kliknite Osveži varnost.

Rezultati
Novi uporabniki imajo pravice za dostop za skupine uporabnikov, v katere so včlanjeni.

Definiranje varnosti in nastavitev dostopa
Definirate lahko privilegije za skupino uporabnikov za objekte, definirane v programu IBM
Cognos TM1 Performance Modeler.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela izberite drevo modela.
2. Z desno miškino tipko kliknite drevo modela in kliknite Konfiguriraj varnost > Nastavi
dovoljenja za dostop za in izberite enega od naslednjih objektov: Dimenzije, Kocke,
Procesi, Opravki ali Elementi.
3. Za tip objekta, za katerega želite uveljaviti varnost, dvokliknite celico za presek tipa
podatkov in skupine uporabnikov.
4. Na spustnem meniju izberite eno od naslednjega:
v READ
v WRITE
v LOCK
Poglavje 9. Nastavljanje varnosti in nadzornega dostopa za skupine uporabnikov
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v NONE
v RESERVE
v ADMIN
Za dodatne informacije glejte “Dostop do podatkov in varnost” na strani 121.
5. Zaprite tabelo.
6. Če želite uporabljati spremembe, narejene v varnosti, z desno miškino tipko kliknite
podokno Zasnova modela in kliknite Osveži varnost.
S tem povezani pojmi:
“Dostop do podatkov in varnost” na strani 121
Dostop za skupino uporabnikov lahko izboljšate ali omejite na posamezne kocke, dimenzije,
procese, opravke in člane.

Ustvarjanje kocke varnosti celice
Ustvarite kocko varnosti celice, da definirate privilegije skupine uporabnikov za dostopanje
do specifičnih celic v kocki.

O tej nalogi
Varnostna kocka celice je tip kontrolne kocke. Kontrolne kocke generira strežnik IBM
Cognos TM1, da izvede posebne naloge.
Varnost na ravni celice dodelite tako, da storite naslednje:
1. Ustvarite kontrolno kocko varnosti celice, ki vsebuje dimenzije kocke, katere varnost na
ravni celice konfigurirate. V kontrolno kocko so dodane samo dimenzije, ki so potrebne
za definiranje varnosti.
2. Nastavite varnost za ustrezne celice v varnostni kontrolni kocki, tako da dodelite
varnostne pravice za varnostne skupine TM1.
S kocko varnosti celice dodelite privilegije za dostop, ki jih ima vsak uporabnik za specifične
celice. Ti privilegiji za dostop so lahko eno od naslednjega:
v READ - člani skupine si celico lahko samo ogledajo
v WRITE - člani skupina lahko celico berejo in vanjo pišejo
v LOCK - člani skupine si lahko celico ogledajo in jo urejajo in jo lahko trajno zaklenejo, da
drugim uporabnikom preprečijo, da bi jo posodobili
v NONE - člani skupine celice ne morejo videti
v RESERVE - člani skupine si lahko celico ogledajo in jo urejajo in jo lahko začasno
rezervirajo, da preprečijo drugim uporabnikom, da bi jo posodobili
v ADMIN - člani skupine imajo popoln dostop do celice
Varnost na ravni celice velja za člane listov in na splošno ne velja za konsolidacije, čeprav
lahko z varnostnima pravicama None in Read nadzorujete prikaz ali urejanje konsolidacij.

Postopek
1. Če kontrolne kocke še niso vidne, kliknite ikono menija Dejanja
, nato pa kliknite
Pokaži kontrolne objekte. Prikaže se mapa Kontrolni objekti.
2. V podoknu Zasnova modela razširite mapo Kocke.
3. Z desno miškino tipko kliknite kocko, v kateri želite uveljaviti varnost na ravni celice,
nato pa kliknite Konfiguriraj varnost > Nastavi dovoljenja za dostop za > Celice
kocke. Kocka varnosti celice se pojavi kot zavihek v prikazovalniku objektov.

126

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

4. Če želite spremeniti dimenzije, kliknite ikono Spremeni dimenzionalnost:
dimenzijo.
5. Dvokliknite celico, nato pa izberite privilegij za dostop, ki ga želite dodeliti.
6. Ponovite prejšnja dva koraka, če želite dodeliti varnost dodatnim celicam.

in izberite

Rezultati
Člani skupine lahko dostopijo do celice glede na varnost celice, ki ste jo dodelili.
S tem povezani pojmi:
“Dostop do podatkov in varnost” na strani 121
Dostop za skupino uporabnikov lahko izboljšate ali omejite na posamezne kocke, dimenzije,
procese, opravke in člane.

Ustvarjanje kocke izbirnega seznama
Ustvarite kocko izbirnega seznama, da definirate izbirne sezname, ki se pojavijo v celicah
kocke.

O tej nalogi
Kocka izbirnega seznama je tip kontrolne kocke. Kontrolne kocke generira strežnik IBM
Cognos TM1, da izvede posebne naloge.
Izbirne sezname lahko ustvarite s kontrolnimi kockami. To vam daje večji nadzor nad tem,
katere celice kocke morajo vsebovati izbirne sezname, in omogoča večjo prilagodljivost pri
definiranju izbirnih seznamov za posamezne celice. Za kontrolno kocko izbirnega seznama
lahko ustvarite tudi pravila, kar vam omogoča, da definirate izbirne sezname za vsak razdelek
kocke, od ene same celice do celotne kocke.
Kontrolna kocka izbirnega seznama je sestavljena iz istih dimenzij kot regularna kocka, s
katero je povezana, skupaj z dodatno dimenzijo z imenom }Picklist. Dimenzija }Picklist
vsebuje enega samega člana niza z imenom Vrednost.
Če želite definirati izbirne sezname za posamezne celice v kontrolni kocki, sledite naslednjim
korakom. Izbirni seznami, definirani v kontrolni kocki, so uporabljeni za prikaz vrednosti
izbirnih seznamov v povezani regularni kocki.

Postopek
1. Če kontrolne kocke še niso vidne, kliknite ikono menija Dejanja
Pokaži kontrolne objekte. Prikaže se mapa Kontrolni objekti.

, nato pa kliknite

2. V podoknu Zasnova modela razširite mapo Kocke.
3. Z desno miškino tipko kliknite kocko in kliknite Nastavi izbirni seznam kocke.
4. V oknu Ustvari kocko izbirnega seznama kliknite Da. Kocka izbirnega seznama se
pojavi kot zavihek v prikazovalniku objektov.
Opomba: Pogled kocke izbirnega seznama je videti podoben pogledu povezane kocke z
izjemo teh razlik:
v Razlike prikazovalnika objektov
– ikona kocke izbirnega seznama
kocke>.

se prikaže zraven PicklistCube za <ime
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– gumb Prerazvrsti dimenzije

se ne pojavi v orodni vrstici

se ne pojavi v orodni vrstici
– gumb Optimiziraj dimenzije kocke
v Razlika podokna lastnosti
– vrednost lastnosti Ime je }PickList_cubename
– nova dimenzija, }PickList, se pojavi na seznamu dimenzij
5. Konfigurirajte pogled kontrolne kocke kot potrebnega za ogled celic, za katere želite
definirati izbirne sezname.
6. V vsaki celici, za katero želite ustvariti izbirni seznam, vnesite definicijo izbirnega
seznama. V kontrolno kocko lahko vnesete katerikoli tip izbirnega seznama: statičen,
podnabor ali dimenzija.
7. Kliknite ikono menija Dejanja

, nato pa kliknite Shrani podatke.

Rezultati
Celica v povezani regularni kocki prikaže vrednosti izbirnega seznama, ki ste jih ustvarili.

Pravice interakcije in nadzor dostopa v programu TM1 Applications
Strežnik TM1 Application Server uveljavlja različna poslovna pravila, ki določajo, ali lahko
uporabnik prikaže ali ureja podatke ali ne. Ta pravila določajo nabor pravic za aplikacijo, ali
ima določen uporabnik v lasti vozlišče ali aplikacijo in ali je bilo vozlišče predloženo ali ne.
Na strežniku TM1 Application Server so uporabljene tri osnovne plasti nadzora, ki omejujejo
podatke ali kocke, do katerih lahko dostopa določen uporabnik: Zaščita TM1, Rezervacija
podatkov in Prekritje strežnika TM1 Application Server.
Zaščita TM1
Osnovna plast.
Rezervacija podatkov
Nadzira, kdo lahko zapisuje v določeno območje celic, vendar velja samo za
specifične uporabnike (ne skupine), in se uporablja za uveljavitev koncepta
lastništva. Za podrobnosti o uporabi Rezervacij podatkov glejte Uporaba Rezervacij
podatkov.
Varnostno prekritje
Ta plast prav tako nadzira, kdo lahko zapisuje v določeno območje celic. Vendar pa
Varnostno prekritje velja za vse uporabnike na strežniku TM1, ne samo za
uporabnike, ki imajo pravice do programa TM1 Application. Varnostno prekritje se
uporablja za uveljavitev koncepta predložitve za zaklepanje podatkov.
Pomnite: Možnosti Rezervacija podatkov ali Varnostno prekritje ne moreta nikoli podeliti
svobodnejših pravic kot jih dovoljuje zaščita TM1, pač pa lahko samo še bolj omejujeta
dostop uporabnika.
Naslednja tabela opisuje nekaj scenarijev uveljavitve pravic.
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Tabela 13. Tehnike, uporabljene za uveljavitev logike delovnega toka na strežniku TM1
Application
Koncept

TM1 Server

Razlaga

Pravice

Element in/ali
zaščita celice

Ko skrbnik nastavi pravice za aplikacijo na osnovi odobritve ali
odgovornosti skupaj s hierarhijo odobritve ali kontrolno dimenzijo, so
te pravice prevedene v zaščito elementa ali celice. Zaščita elementa ali
celice je določena s konfiguracijo aplikacije.

Lastništvo

Rezervacija
podatkov

Če je v aplikaciji na osnovi odobritve ali odgovornosti uporabljena
kocka, je za kocko uveljavljen način REQUIREDSHARED
rezervacije podatkov. Ta način rezervacije podatkov zahteva, da mora
imeti uporabnik rezervacijo podatkov, preden lahko piše v kocko.
Strežnik TM1 Application Server podeli rezervacijo podatkov
uporabniku, ki prevzame lastništvo vozlišča hierarhije odobritev ali
nabora vozlišč. Rezervacija podatkov je specifična za določenega
uporabnika in ne skupino. Lastnik listnega vozlišča je lahko kadarkoli
največ en uporabnik. Rezervacija podatkov, ki jo podeli strežnik TM1
Application Server, je določena z območjem, ki je relevantno za
vozlišča hierarhije odobritev. Če je uporabljena kontrolna dimenzija, je
rezervacija podatkov določena z območjem zapisljivih rezin kontrolne
dimenzije za aplikacijo.
Pomnite: Metoda rezervacije podatkov je nastavljena s strežnikom
TM1 Application Server z vnosom v kontrolno kocko
}CubeProperties, ki velja za celo kocko. Ker način rezervacije
podatkov velja za celo kocko, tudi če je območje aplikacije TM1
omejeno samo na eno rezino kocke s kontrolno dimenzijo, je za
zapisovanje v katerokoli področje kocke potrebna rezervacija
podatkov.
Za osrednje aplikacije je uporabljen način rezervacije podatkov
ALLOWED. Ta način omogoča izbiren prevzem lastništva, če želite
imeti izključen dostop za pisanje do vseh celic v območju aplikacije.
Uporabniki v osrednji aplikaciji lahko po privzetku pišejo, ne da bi
prevzeli lastništvo za običajno zaščito TM1.

Predložitev

Varnostno
prekritje

Dejanje predložitve vozlišča velja samo za aplikacije na podlagi
odobritve. Ko je vozlišče predloženo, je rezina podatkov, določena z
vozliščem hierarhije odobritev in kontrolno dimenzijo, če je
uporabljena, zaklenjeno, da se prepreči nadaljnji vnos podatkov. To
zaklepanje se izvede s kocko Varnostno prekritje.

Kako v aplikaciji uveljaviti varnostne pravice
Nastavite lahko metodo, ki se uporablja za določitev, kako aplikacija uveljavlja pravice za
kocko ali celico.
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V starejših različicah programa TM1 hierarhije odobritev ni bilo mogoče souporabljati v
aplikaciji. Pravice za prikaz ali urejanje določenega dela podatkov so bile uveljavljene z
zaščito elementov v hierarhiji odobritev. Arhitektura je bila spremenjena tako, da so pravice
uveljavljene z zaščito celice. Ta sprememba pomeni, da je dimenzijo hierarhije odobritev
mogoče uporabljati v več aplikacijah. Prav tako omogoča razmestitev več aplikacij iz iste
kocke. Varnostne pravice v aplikaciji lahko zdaj uveljavite z zaščito elementa ali zaščito
celice.
Zaščita elementa je privzeti način uveljavitve zaščite pri ustvarjanju aplikacije, toda če želite,
lahko uporabite tudi nastavitev Metoda za uveljavljanje pravic na zavihku Zasnova
aplikacije, na katerem določite metodo, ki bo uporabljena za uveljavitev pravic (element ali
celica). Za dodatne informacije glejte Nastavljanje lastnosti aplikacije v programu TM1
Performance Modeler.
Če želite souporabljati dimenzijo hierarhije odobritev v programu TM1 Applications, morate
za uveljavitev pravic uporabiti zaščito celic. Z zaščito celic je kontrolna dimenzija
uporabljena za opis programa Applications. Ko je uporabljena zaščita celic, strežnik TM1
Application Server ustvari kocke zaščite celic za vse podatkovne kocke v aplikaciji, ki
vsebujejo dimenzijo hierarhije odobritev. Če kocke zaščite celic že obstajajo, strežnik TM1
Application Server razširi njihovo dimenzionalnost in s tem zagotovi, da vključujejo
dimenzijo hierarhije odobritev in kontrolno dimenzijo, če je ta uporabljena.
Ko so pravice uveljavljene z zaščito elementov, zaščita elementov poseli dimenzijo hierarhije
odobritev s procesom TurboIntegratorja. V tem primeru sprememba pravice ne generira
osvežitve zaščite.
Kontrolne dimenzije ne morete uporabiti, če je za uveljavitev pravic uporabljena zaščita
elementov.
S parametrom Uveljavi zaščito elementov v hierarhijah odobritev lahko vklopite zaščito
elementov za hierarhije odobritev. Ta parameter je lastnost vseh aplikacij na podlagi odobritev
ali odgovornosti za določen strežnik TM1.
Pomnite: Ta parameter ne velja za osrednje aplikacije, ker te nimajo hierarhije odobritev.
TM1 za osrednje aplikacije ne uveljavlja nobene dodatne zaščite TM1.
Možnost Uveljavi zaščito elementov v hierarhijah odobritev je za nova in nadgrajena
okolja po privzetku nastavljena na vrednost Ne. Ta parameter nastavite v podoknu Lastnosti v
mapi Aplikacije.
Če želite zagotoviti, da bodo uporabniki v kateremkoli vmesniku, ki ni TM1 Application, na
primer TM1 Web, Architect ali Cognos Business Intelligence, videli samo elemente dimenzije
hierarhije odobritev, do katerih imajo dostop, nastavite ta parameter na vrednost Da.
Upoštevajte, da ima lahko uporabnik dostop do več aplikacij. Nastavitev Da uveljavi zaščito
elementov za katerokoli dimenzijo, ki je uporabljena kot hierarhija odobritev.
V prejšnjih izdajah zaščita elementa ni bila uveljavljena v dimenziji hierarhije odobritev. Če v
tem primeru na primer uporabite element Architect, si lahko ogledate vse elemente hierarhije
odobritev v urejevalniku podnaborov, čeprav lahko vidite podatke samo za elemente, za
katere imate pravice v programu TM1 Application.
Če pravice uveljavite z zaščito celic, je zaščita elementov uveljavljena v dimenziji hierarhije
odobritev samo, če je možnost Uveljavi zaščito elementov v hierarhijah odobritev
nastavljena na vrednost Da. Če je možnost Uveljavi zaščito elementov v hierarhijah
odobritev nastavljena na vrednost Da, je zaščita elementov uveljavljena s pravilom, ki se
sklicuje na kontrolno kocko, ki jo vzdržuje strežnik TM1 Application Server. Ta kocka
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vsebuje logiko, ki izračuna agregirano zaščito v vseh skupinah in aplikacijah, ki uporabljajo
isto dimenzijo hierarhije odobritev. Ker zaščito elementov upravljajo pravila, mora strežnik
TM1 Application Server v tem primeru ob posodobitvi pravic izvesti osvežitev zaščite. Ta
osvežitev lahko za velik strežnik TM1 traja dlje časa. Če ta čas predstavlja oviro, se lahko za
uveljavitev pravic vrnete v uporabo zaščite elementov ali preklopite možnost Uveljavi zaščito
elementov v hierarhijah odobritev na vrednost Ne; uporaba kontrolne dimenzije ni mogoča,
če je za uveljavitev pravic uporabljena zaščita elementov.
Če je kot Metoda za uveljavljanje pravic uporabljena zaščita celice, lahko za podatkovne
kocke znotraj območja aplikacije v kocki }CubeSecurityProperties dodatno nastavite
parameter CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE.
Če CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE nastavite na vrednost Da, zaščita elementov
in celic deluje tako, da je uveljavljena najbolj restriktivna. Če je zaščita elementov za določen
element za določeno skupino na primer nastavljena na READ, zaščita celic za celico, ki se
sklicuje na ta element dimenzije, pa na WRITE, bo uporabljena zaščita READ. Če je
parameter CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE nastavljen na katerokoli vrednost, ki ni
DA, strežnik deluje tako kot v prejšnjih izdajah.
Izbira glede nastavitve tega parametra je odvisna od tega, ali želite izkoristiti prednost novega
delovanja, ki je na voljo, ko je parameter CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE
nastavljena na vrednost Da, ali želite ohraniti obstoječe delovanje strežnika TM1 Server. Če
so obstoječe aplikacije TM1 izdelane z različico TM1 10.1.1 ali starejšo različico, ki
uporablja zaščito celic, boste najverjetneje želeli ohraniti star način delovanja, zato parametra
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE ni treba spreminjati. Če izdelujete nove
aplikacije in bi radi uporabili zmožnost za skupno rabo dimenzij hierarhije odobritev in želite
v nekaterih dimenzijah uporabljati zaščito elementa na ravni branja, lahko za upoštevanje
zaščite elementa nastavite parameter CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE na vrednost
Da.
Če ste aplikacije že razmestili v TM1 10.2, ste morda uporabili tehnike, opisane v IBM-ovem
tehničnem obvestilu 'Zaščita elementov in aplikacij TM1 Applications v programu TM1 10.2
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21659499.
Uporaba parametra CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE omogoča preprostejše
modeliranje nekaterih scenarijev, ki so opisani v tehničnem obvestilu.
Strežnik TM1 Application Server ne dostopa do parametra
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE in je po privzetku prazen. To delovanje pomeni,
da zaščita celic na strežniku TM1, nastavljena na WRITE, preglasi zaščito elementov na ravni
READ, torej delovanje iz starejših izdaj. Če želite uveljaviti pravice z zaščito celic, da bi na
primer souporabljali hierarhije odobritev, in želite uporabljati tudi zaščito elementov,
nastavljeno na READ, ta parameter za ustrezne kocke nastavite na vrednost Da.
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Poglavje 10. Cognos TM1 Scorecarding
IBM Cognos TM1 Scorecarding integrira delovne table kazalnikov in upravljanje strategij v
program Cognos TM1. S programom IBM Cognos TM1 Performance Modeler lahko
definirate ključne indikatorje zmogljivosti (KPI-je) za nadziranje. Z njimi lahko zgradite
kazalniške diagrame. Kazalniški objekti in kazalniški diagrami, ki jih ustvarite, so shranjeni
na strežniku Cognos TM1 in dostopni za uporabnike kot interaktivne delovne table. Ta zbirka
kazalniških funkcij ustvari tesno integracijo kazalnikov in strategije z načrtovanjem, analizo
in delovnimi tablami.
Kazalniške kocke in diagrame lahko uporabite v programih IBM Cognos Insight, IBM
Cognos Workspace in IBM Cognos TM1 Web.
Ta razdelek vključuje podrobne informacije o kazalniških objektih in diagramih ter razlaga,
kako zgraditi in razmestiti kazalniško rešitev.

Vzorčni strežnik podatkov kazalnikov
IBM Cognos TM1 nudi vzorčno bazo podatkov kazalnikov, imenovano GO_Scorecards.
Ta vzorec vključuje zbirko kazalniških objektov, ki so pripravljeni za uporabo, vključno s
kockami metrik, diagrami vpliva, strateškimi zemljevidi in diagrami po meri.

Razumevanje pripomočka Cognos TM1 Scorecarding
IBM Cognos TM1 Scorecarding integrira zmožnosti kazalnikov in upravljanja strategij v
program IBM Cognos TM1, da omogoči boljšo integracijo upravljanja zmogljivosti z
načrtovanjem. S programom IBM Cognos TM1 Performance Modeler lahko definirate in
zgradite kazalniške rešitve. Nato jih lahko omogočite za interakcijo in nadzor v programih
IBM Cognos Insight, IBM Cognos Workspace in IBM Cognos TM1 Web.
S pripomočkom Cognos TM1 Scorecarding lahko izvedete naslednje naloge:
v Vizualno zajamete in nadzirate strategijo in cilje v organizaciji
v Definirate in nadzirate ključne indikatorje zmogljivosti (KPI-je) z ikonami semaforjev in
trendov
v Primerjate KPI-je s strateškimi cilji podjetja
v Ustvarite interaktivne kazalniške diagrame in podatkovne vizualizacije

Kaj so kazalniki?
Kazalnik je zbirka zmogljivostnih metrik, ki so oblikovane tako, da odražajo strateške cilje
poslovne enote ali organizacije. Informacije o kazalniku določajo, v kolikšni meri so dosežni
cilji, tako da primerjajo načrtovane rezultate z dejanskimi. Kazalniki lahko prikažejo tudi
informacije za različne organizacije v vašem podjetju. Z uporabo vizualnih indikatorjev
statusa, kot so ikone semaforjev in trendov, lahko kazalniki uporabnikom hitro pomagajo
ovrednotiti učinkovitost.

Kaj je rešitev Cognos TM1 Scorecarding?
Rešitev Cognos TM1 Scorecarding združuje vaše podatke in dimenzije TM1 v interaktivne
diagrame in podatkovne vizualizacije, ki jih lahko delite z drugimi uporabniki.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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Ključna terminologija za Cognos TM1 Scorecarding vključuje naslednje objekte:
Kazalniška rešitev
Zbirka objektov TM1, ki vključuje dimenzijo metrik, kocko metrik in enega ali več
interaktivnih kazalniških diagramov. Kazalniška rešitev je zgrajena v programu
Cognos TM1 Performance Modeler in uporabljena v programu Cognos Insight.
Metrika
Mera ali ključni indikator zmogljivosti (KPI), ki razkriva učinkovitost pomembnega
področja poslovanja. Primeri vključujejo Dobiček, Prihodek in Izdatke.
Indikator metrik
Mera učinkovitosti, statusa ali trenda za ključno področje (metriko) poslovanja.
Indikator metrik primerja trenutne rezultate s ciljnimi vrednostmi, na primer Score,
Status in Trend.
Ustvarite lahko kazalnike za različne ciljne skupine, ki pokrivajo različne ravni podrobnosti.
Za najboljše upravljanje kazalniške rešitve ustvarite ločene kazalnike za vsako enoto
organizacije.

Kazalniški podatki
Zgradite lahko kazalniške rešitve, ki temeljijo na novih ali obstoječih podatkih iz sistema
Cognos TM1.

Kazalniški diagrami
S pripomočkom Cognos TM1 Scorecarding lahko zgradite naslednje interaktivne diagrame in
vizualizacije podatkov, ki temeljijo na dimenzijah v kocki metrik.
v Diagram vpliva
v Strateški zemljevid
v Diagram po meri
v Grafikon zgodovine

Kazalniška orodja
Cognos TM1 Scorecarding uporablja naslednje uporabniške vmesnike za ustvarjanje,
upravljanje in prikazovanje kazalniških rešitev.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler
S programom Cognos TM1 Performance Modeler lahko zgradite in razmestite svoje
kazalniške rešitve.
v Na pozdravni strani Kazalniki v programu Cognos TM1 Performance Modeler
zaženite vse potrebne naloge za gradnjo kazalnikov.
Če želite odpreti pozdravno stran Kazalniki, na pozdravni strani Kazalniki v
programu Cognos TM1 Performance Modeler kliknite Ustvari kazalnike.
v Če želite definirati in zgraditi svoje dimenzije, kocke in kazalniške diagrame,
uporabite namenska orodja za urejanje kazalnikov v programu Cognos TM1
Performance Modeler.
v Kazalniško rešitev razmestite na strežnik Cognos TM1, da bo na voljo
uporabnikom programa IBM Cognos Insight.
IBM Cognos Insight
S pomočjo funkcij delovne table v programu Cognos Insight lahko prikažete
strateške zemljevide in diagrame vpliva kot interaktivne vizualizacijske diagrame. S
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programom Cognos Insight lahko izberete vrednosti za različna časovna obdobja,
metrike in dimenzije ter analizirate podatke kar v kazalniških diagramih.
IBM Cognos Workspace
Prikažete lahko kocke metrik in kazalniške diagrame ter delate z njimi.
IBM Cognos TM1 Web
Prikažete lahko kocke metrik, diagrame vpliva in strateške zemljevide ter delate z
njimi.

Kazalniški objekti
Cognos TM1 Scorecarding s pomočjo naslednjih specializiranih objektov TM1 organizira in
hrani vašo kazalniško rešitev:
v Dimenzija metrik
v Dimenzija indikatorjev metrik
v Kocka metrik
v Diagram vpliva
v Strateški zemljevid
v Diagram po meri
v Grafikon zgodovine

kazalniška rešitev
Kazalniška rešitev IBM Cognos TM1 vključuje zbirko kazalniških objektov (dimenzij,
pogledov kock in diagramov). S temi objekti lahko vizualno in interaktivno souporabljate
metrike zmogljivosti in strateške cilje poslovne enote ali organizacije.
Uporabniki lahko delajo z informacijami v pogledu kazalniške kocke in z diagrami. S
primerjavo načrtovanih rezultatov z dejanskimi lahko vidijo, v kolikšni meri so doseženi cilji.
Ustvarite lahko kazalnike za različne ciljne skupine, ki pokrivajo različne ravni podrobnosti.
Za najboljše upravljanje kazalniške rešitve ustvarite ločene kazalnike za vsako enoto
organizacije.
Rešitev Cognos TM1 Scorecarding temelji na eni sami kocki metrik TM1. S pomočjo
dimenzij v kocki metrik lahko zgradite kazalniške diagrame, ki jih želite uporabiti v
kazalniški rešitvi.

Slika 8. Rešitev Cognos TM1 Scorecarding

S programom IBM Cognos TM1 Performance Modeler lahko ustvarite kazalniško strukturo.
Uporabite lahko obstoječe podatke IBM Cognos TM1, s katerimi predstavite del kazalniške
strukture.
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Zahteve glede kazalniške rešitve
V programu TM1 Performance Modeler morate ustvariti in objaviti vsaj en kazalnik, preden
ga lahko uporabite v programu Cognos Insight.
Glavna zahteva za kazalniško rešitev Cognos TM1 je kocka metrik. Po privzetku je v
kazalniško rešitev dodan vsak kazalniški diagram, ki je povezan s to kocko. Če želite objaviti
kazalniško rešitev, vam ni treba ustvariti več diagramov, vendar pa kazalniška rešitev vedno
vključuje diagram vpliva, ki se samodejno ustvari, ko se ustvari kocka metrik.
Kazalniška rešitev vsebuje:
v Kocko metrik
– Dimenzijo metrik
– Dimenzijo indikatorjev metrik
– Časovno dimenzijo
– Neobvezno - več dimenzij za geografijo, izdelek ali stranko.
v Diagram vpliva (samodejno ustvarjen za kazalniško kocko)
v Grafikon zgodovine (samodejno ustvarjen za kazalniško kocko)
v Neobvezne kazalniške diagrame:
– Strateški zemljevid
– Diagrame po meri

Kocka metrik
Kocka metrik je poseben tip kocke v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler, ki
nudi osnovo za kazalniške rešitve in kazalniške diagrame. Kocko metrik lahko ustvarite tako,
da vključuje vse dimenzije, ki jih želite uporabiti za ogled in analizo kazalniških informacij.
S kocko metrik lahko nadzirate več metrik in indikatorjev metrik. Primarna funkcija kocke
metrik je prikaz trenutnega relativnega statusa več vrstic v tabeli. Prikazuje trenutni trend za
več mer hkrati.
Naslednji seznam opisuje standardno postavitev kazalnikov za kocko metrik:
v Dimenzija naslova vrstice: dimenzija metrik
v Dimenzija naslova stolpca: dimenzija indikatorja metrik
v Dimenzije konteksta: čas, geografija in druge dimenzije konteksta podatkov
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Slika 9. Primer kocke metrik

Kocka metrik združuje dimenzijo metrik in dimenzijo indikatorjev metrik z drugimi
običajnimi dimenzijami TM.
Te kocke imajo enake lastnosti kot druge kocke TM1. Vanje lahko uvozite dimenzije iz
drugih obstoječih dimenzij.
Kocka metrik zahteva vsaj naslednje dimenzije:
v ena dimenzija metrik
v ena dimenzija indikatorjev metrik
v ena časovna dimenzija
Če želite, lahko dodate tudi druge obstoječe dimenzije, kot je geografska dimenzija ali
dimenzija izdelkov.
Opomba: Ko ustvarite kocko metrik, je samodejno ustvarjen diagram vpliva. Kocka metrik
ima lahko samo en diagram vpliva.

dimenzija metrik
Dimenzija metrik vsebuje zbirko pomembnih mer ali ključnih indikatorjev zmogljivosti
(KPI-jev), ki jih želite nadzirati v svojem podjetju ali organizaciji.
Te mere se imenujejo metrike in vsako identificira en vidik zmogljivosti, kot je na primer
Bruto dobiček, Prihodek ali Strošek izdelka. Nadzirate lahko dejansko zmogljivost metrike in
jo primerjate s pričakovanimi ali ciljnimi vrednostmi, kar storite tako, da jo združite z
indikatorji metrik in tako pridobite dodatne podrobnosti o statusu, kazalniku in trendu.
Metrike so prikazane v naslovu vrstice pogleda kocke.
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Slika 10. Dimenzija metrik v kocki metrik

Oblikovanje dimenzije metrik
Ker definicije dimenzije metrik morda niso shranjene v obstoječih podatkih TM1, boste lahko
morali ustvariti dimenzijo metrik in povezane člane metrike. Za gradnjo dimenzije metrik
lahko uporabite urejevalnik dimenzij metrik v programu Cognos TM1 Performance Modeler.
Uporabniki kazalniške rešitve morajo razumeti pričakovane vzorce učinkovitosti za vsako
metriko. Prihodek nad nastavljenim ciljem je na primer pozitiven indikator, da poslovanje
presega načrtovani prihodek, medtem ko je Strošek izdelka nad nastavljenim ciljem negativen
indikator, ki mu morate nameniti pozornost.

Lastnosti dimenzije metrik
Dimenzija metrik ima naslednje lastnosti, ki jih lahko konfigurirate v urejevalniku dimenzij.
Lastnost Oblika
Podaja številsko obliko ali obliko datuma/časa.
Vzorec zmogljivosti
Kako je uveljavljena metrika. Izberite med naslednjimi možnostmi:
v Nad ciljnimi vrednostmi je ugodno
v V ciljnih vrednostih je ugodno
v Pod ciljnimi vrednostmi je ugodno
Izberite vzorec zmogljivosti za specifično metriko, ki jo želite nadzirati. Tako sta na
primer ugodna prihodek nad ciljem in stroški pod ciljem.
Tip tolerance
Tip tolerance kaže, kako bo interpretirana vrednost v indikatorju tolerance.
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v Absolutno, vrednost v indikatorju tolerance je toleranca in se uporablja takšna,
kakršna je.
v Odstotek, vrednost v indikatorju tolerance se uporablja za izračun tolerance kot
odstotka cilja.

Izračuni dimenzij metrik
Dimenzije metrik definirate s standardnimi funkcijami TM1. Na primer:
Profit = Revenue - Expenses
Izračune za celice na ravni listov in konsolidacije lahko ločite.
Izraz na ravni lista
Enostaven izračun, ki je izračunan na ravni lista.
Izraz na konsolidirani ravni
Izračun, ki je izračunan v agregiranih rezultatih.
Za dodatne informacije glejte “Ustvarjanje izračunov za metrike in dimenzije indikatorjev
metrik” na strani 158.

dimenzija indikatorjev metrik
V pripomočku IBM Cognos TM1 Scorecarding podaja dimenzija indikatorjev metrik dodatne
informacije o ključnih indikatorjih zmogljivosti (KPI-jih) ali metrikah. Primeri indikatorjev
metrik vključujejo Score, Status in Trend.
Indikatorji metrik v kazalniški rešitvi merijo učinkovitost, status in trende na ključnih
področjih poslovanja tako, da primerjajo trenutne rezultate s ciljnimi vrednostmi. Indikatorji
Actual (Dejansko), Target (Cilj) in Tolerance (Toleranca) za metriko se navadno uporabljajo
za izračun povezanih indikatorjev Score, Status in Trend.
Cognos TM1 Scorecarding nudi nabor vgrajenih, preddefiniranih indikatorjev metrik.
Uporabite lahko preddefinirane indikatorje metrik ali ustvarite svoje. Za izračun indikatorjev
metrik lahko uporabite standardne funkcije TM1 in posebne funkcije kazalnikov.
Indikatorje metrik je mogoče prikazati kot številske vrednosti ali vizualno kot ikone
semaforjev in trendov. Dimenzija indikatorjev metrik je tipično prikazana v naslovu dimenzije
stolpca standardnega kazalnika ali pogleda kocke.
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Slika 11. Dimenzija indikatorjev metrik v kocki metrik

Lastnosti upodabljalnika za ikone indikatorjev metrik
Lastnost Upodabljalnik podaja tip ikone indikatorja, ki je uporabljena kot vizualni sklic za
prikaz učinkovitosti indikatorja metrik. Te ikone so prikazane v kockah metrik in kazalniških
diagramih. Za vsak indikator metrik lahko nastavite drug upodabljalnik.
Veljavne možnosti za lastnost Upodabljalnik so navedene na naslednjem seznamu:
v Ikona semaforja - v lastnost Upodabljalnik vnesite trafficLight.
v Ikona trenda metrike - v lastnost Upodabljalnik vnesite metricTrend.
v Številsko - celico pustite prazno, da bo namesto ikone indikatorja prikazala številsko
vrednost.
Indikator statusa semaforja
Semafor ali indikator statusa je ikona, ki prikazuje status indikatorja metrik. Status je
naznačen z barvo in obliko ikone, kot je opisano v naslednji tabeli.
Tabela 14. Ikone statusa semaforjev indikatorjev metrik
Ikona semaforja

Opis
Ikona zelenega kroga pomeni zadovoljiv status za povezan indikator metrike.
Ikona rumenega diamanta kaže opozorilo glede statusa za povezan indikator
metrike.
Ikona rdečega kvadrata kaže opozorilo glede statusa povezanega indikatorja
metrike.
Ta slika predstavlja nedokončan status, če za indikator dejanske ali ciljne metrike
ni podatkov. Rezultata ali statusa ni mogoče izračuna, če ena od teh vrednosti
manjka.

Indikator trenda
Indikator trenda prikazuje primerjavo vrednosti iz enega stolpca z vrednostjo v
drugem stolpcu. Indikator trenda na primer prikazuje trend iz prejšnjega obdobja do
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trenutnega obdobja in primerja vrednosti med njima. Prikazuje, ali je vrednost večja
od vrednosti iz prejšnjega obdobja, nespremenjena ali manjša.
Tabela 15. Ikone trenda indikatorjev metrik
Ikona trenda

Opis
Ikona zelenega, navzgor obrnjenega trikotnika pomeni, da je vrednost trenda
večja kot v prejšnjem obdobju.
Vrednost je na primer večja kot v prejšnjem mesecu ali četrtletju.
Ikona sive črtice pomeni, da vrednost trenda ni spremenjena.
Ikona rdečega, navzdol obrnjenega trikotnika pomeni, da je vrednost trenda
manjša kot v prejšnjem obdobju.
Vrednost je na primer manjša kot v prejšnjem mesecu ali četrtletju.

Prazna celica

Kaže, da trend za obdobje ni končan. Trenda ni mogoče prikazati, če je status
nedokončan. Tako ga na primer ni mogoče prikazati za prvo časovno obdobje, kot
je Q1 (četrtletje ena). Prejšnji podatki ne obstajajo, tudi če ima metrika vrednost
za Dejansko, Cilj, Rezultat in Status.

Privzeti indikatorji metrik
Cognos TM1 Scorecarding nudi zbirko vgrajenih indikatorjev metrik, ki so pripravljeni za
uporabo. Ko ustvarite dimenzijo indikatorjev metrik, so ti člani samodejno ustvarjeni in
poseljeni s predlaganimi imeni indikatorjev in izračuni.
POZOR:
Vgrajene indikatorje metrik lahko uporabljate samo takšne, kakršni so. Ne urejajte ali
brišite jih, ker so potrebni za kazalnike. Če potrebujete svoje indikatorje metrik, jih
dodajte poleg vgrajenih.
Cognos TM1 Scorecarding vključuje naslednje vgrajene indikatorje metrik:
Tabela 16. Seznam privzetih indikatorjev metrik
Ime indikatorja
metrik

Opis

Status

Izračunana vrednost, ki predstavlja učinkovitost rezultata metrike.
Vrnjena številska vrednost je prikazana kot ikona indikatorja semaforja, ki
vizualno upodablja status v pogledih mreže in diagramih.
v

1 - Odlično (dosega cilj ali je nad njim)

v

0 - Povprečno (znotraj 1 tolerance cilja)

v

1 - Slabo (več kot 1 toleranca od cilja)

Uporablja funkcijo indikatorja metrike SCORESTATUS:
=SCORESTATUS(’Score’)
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Tabela 16. Seznam privzetih indikatorjev metrik (nadaljevanje)
Ime indikatorja
metrik
Trend

Opis
Izračunana vrednost, ki predstavlja, kako je bila učinkovitost metrike
spremenjena od prejšnjega obdobja.
Ovrednoti rezultat metrike in vrne vrednost, ki nakazuje trenutno učinkovitost
metrike.
Rezultat odraža samo pozitiven ali negativen trend, če se rezultat spremeni za
več kot 5 % tolerance.
Po privzetku je ta indikator konfiguriran tako, da je prikazan kot ikona
indikatorja trenda metrike, ki vizualno upodablja trend v pogledih mreže in
diagramih.
v

1 - trend se izboljšuje

v

0 - brez sprememb v trendu

v

1 - trend se slabša

Uporablja funkcijo indikatorja metrike SCORETREND:
=SCORETREND(’Score’)
Dejansko

Vrednost za dejanski indikator je pridobljena iz operativnih podatkov.
To vrednost poselite iz obstoječih podatkov programa Cognos TM1.

Cilj

Ciljna vrednost definira raven pričakovane učinkovitosti.
To vrednost poselite iz obstoječih podatkov programa Cognos TM1.

Toleranca

Vrednost tolerance definira sprejemljiv obseg za rezultat, ki odstopa od
nastavljenega cilja.
To vrednost vnesite ali pa jo poselite iz obstoječih podatkov programa Cognos
TM1.

Varianca

Izračuna razliko med indikatorjema Dejansko in Cilj.
Uporablja izračun =’Actual’-’Target’

Odstotek variance

Izračuna odstotek razlike med indikatorjema Dejansko in Cilj.
Uporablja izračun =(’Actual’-’Target’)/’Target’

Rezultat

Izračuna rezultat metrike, ki temelji na indikatorjih Dejansko, Cilj in Toleranca.
Ta vrednost kaže, ali je metrika dosegla cilj, ga je presegla ali je pod njim, in za
koliko. Odraža razdaljo od cilja, izmerjeno v enotah tolerance. Vrednosti so
sporočene v obsegu od -10 do 10, kjer vrednost 0 pomeni, da je metrika dosegla
cilj. Pozitiven rezultat pomeni, da metrika deluje dobro, negativen pa, da ne
deluje dobro.
Uporablja funkcijo indikatorja metrik SCORE:
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Sprememba
rezultata

Izračuna spremembo v rezultatu, tako da primerja trenutno vrednost z
vrednostjo iz prejšnjega časovnega obdobja.
Uporablja funkcijo Cognos TM1 LAG kot sledi:
=’Score’-LAG(0,’Score’)
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Tabela 16. Seznam privzetih indikatorjev metrik (nadaljevanje)
Ime indikatorja
metrik

Opis

Dejanski trend

Trenutno ni v uporabi.

Odstotek dejanske
spremembe

Izračuna spremembo v odstotkih za indikator Actual, tako da primerja trenutno
vrednost z vrednostjo iz prejšnjega časovnega obdobja.
Uporablja funkcijo Cognos TM1 LAG kot sledi:
=(’Actual’-LAG(0,’Actual’))/LAG(0,’Actual’)

Status_1_Count

Samo za notranjo uporabo.

Status_0_Count

Samo za notranjo uporabo.

Status_-1_Count

Samo za notranjo uporabo.

Uporabniško definirani indikatorji metrik
Če želite izmeriti učinkovitost metrike glede na primerljivo metriko, kot je panožna
standardna mera, ustvarite svoje uporabniško definirane indikatorje metrik.
Tako lahko na primer definirate indikatorje metrik, ki nadzirajo učinkovitost metrike
napovedi. V tem scenariju ustvarite zbirko izpeljanih in izračunanih indikatorjev metrik.
Ustvarite naslednje izpeljane indikatorje metrik in jih poselite z obstoječimi podatki napovedi.
v Forecast Actual
v Forecast Target
v Forecast Tolerance
Ustvarite naslednje izračunane indikatorje metrik in jih poselite s funkcijo indikatorjev
metrik.
v Forecast Score - za izračun te vrednosti uporabite funkcijo SCORE.
Na primer: =SCORE(’Forecast Actual’,’Forecast Target’,’Forecast Tolerance’)
v Forecast Status - za izračun te vrednosti uporabite funkcijo SCORESTATUS.
Na primer: =SCORESTATUS(’Forecast Score’)
Za lastnost Upodabljalnik vnesite trafficLight, da za ta indikator metrik prikažete ikono
semaforja.
v Forecast Trend - ta izračun te vrednosti uporabite funkcijo SCORETREND.
Na primer: =SCORETREND(’Forecast Score’)
Za lastnost Upodabljalnik vnesite metricTrend, da za ta indikator metrik prikažete ikono
trenda.
Za dodatne informacije o ustvarjanju in izračunavanju indikatorjev metrik glejte naslednje
teme.
v “Ustvarjanje dimenzije indikatorjev metrik” na strani 156.
v “Funkcije indikatorjev metrik” na strani 152.

Izračuni in funkcije indikatorjev metrik
Za definiranje izračunov za indikatorje metrik lahko uporabite standardne funkcije TM1 in
poseben nabor funkcij indikatorjev metrik. Izračun za indikator metrik lahko poda vrednost
statusa, rezultata ali trenda, ki temelji na drugih indikatorjih za to isto metriko.
Poglavje 10. Cognos TM1 Scorecarding
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S funkcijo SCORE indikatorja metrik lahko na primer izračunate rezultat za metriko glede na
indikatorje Dejansko, Cilj in Toleranca.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
Za dodatne informacije o uporabi izračunov z indikatorji metrik glejte naslednje teme:
v “Funkcije indikatorjev metrik” na strani 152
v Dokumentacija IBM Cognos TM1 - Reference, tema “Funkcije pravil”.
v Izračuni dimenzij

Izpeljane metrike
Izpeljana metrika je metrika, ki temelji na ključnih indikatorjih zmogljivosti ali merah v
dimenziji metrik. Primeri izpeljanih metrik so: Zadovoljstvo uslužbencev na osnovi rezultatov
ankete uslužbencev, fluktuacije uslužbencev in stroška zaposlovanja ali Zadovoljstvo strank
na osnovi rezultatov izdelka, vračil izdelka in števila strank. Ti izpeljani metriki sta lahko tudi
osnova za nadaljnjo izpeljano metriko, Splošno zadovoljstvo s podjetjem.
Izpeljano metriko definirate tako, da ustvarite hierarhijo v dimenziji metrik. Nadrejena
metrika je izpeljana metrika in se izračuna iz njenih podrejenih metrik. V vzorčni sliki so
metrike Fluktuacija uslužbencev, Bonus, Plača in Strošek usposabljanja podrejeni člani
izpeljane metrike Zadovoljstvo uslužbencev. Dimenzija metrik gometric kaže izpeljano
metriko Zadovoljstvo uslužbencev s podrejenimi metrikami Fluktuacija uslužbencev, Bonus,
Plača, Strošek usposabljanja.

Izračun za status izpeljane metrike je izpeljan iz statusa podrejenih metrik. Status se določi na
osnovi enega od naslednjih izpeljanih izračunov:
v Najbolj pozitiven status. Poroča o statusu najbolj pozitivne podrejene metrike.
v Najmanj pozitiven status. Poroča o statusu najmanj pozitivne podrejene metrike.
v Najpogostejši status. Poroča o najpogostejšem statusu vseh podrejenih metrik.
v Povprečen status. Poroča o povprečnem statusu vseh podrejenih metrik.
Opomba: Metrike, ki niso izpeljane, so prikazane kot Ni izpeljano. S tem razločujete med
izračunanimi metrikami in izpeljanimi metrikami v isti hierarhiji.

Opomba: Izpeljana metrika temelji na konsolidaciji neposrednih podrejenih metrik, ki imajo
lahko različne enote in mere. Indikatorja metrik Cilj in Dejansko zato ne izdelata
verodostojnih vrednosti in sta prikazana kot ničli. Zadovoljstvo uslužbencev na primer
temelji na naslednjem: Fluktuacija uslužbencev kot % števila delavcev Bonus kot % plače,
Plača kot denarna vrednost in Strošek usposabljanja kot denarna vrednost. Konsolidacija
teh vrednosti ne daje verodostojnega rezultata, zato rezultat ni izdelan.
Indikatorji statusa podrejenih metrik so naslednji:
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v Odlična zmogljivost

- dejanska vrednost je enaka ciljni ali pa jo presega.

v Povprečna zmogljivost
sprejete tolerance.
v Slaba zmogljivost
toleranco.

- dejanska vrednost je pod ciljno vrednostjo, vendar je v okviru

- dejanska vrednost je pod ciljno vrednostjo in pod sprejeto

v Nedokončan status

- ni dovolj podatkov, iz katerega bi bilo mogoče izračunati status.

Najbolj pozitiven status
Izpeljana metrika poroča o statusu najbolj pozitivne od neposrednih podrejenih metrik.

Slika kaže, da izpeljana metrika Splošna ocena podjetja poroča najbolj pozitiven status
podrejenih metrik; v tem primeru je to Zadovoljstvo uslužbencev.

Najmanj pozitiven status
Izpeljana metrika poroča o statusu najmanj pozitivne od neposrednih podrejenih metrik.

Slika kaže, da izpeljana metrika Splošna ocena podjetja poroča o najmanj pozitivni
podrejeni metriki; v tem primeru je to Zadovoljstvo z izdelkom.

Najpogostejši status
Izpeljana metrika poroča o največkrat poročanem statusu neposrednih podrejenih metrik.

Slika kaže, da izpeljana metrika Splošna ocena podjetja poroča najpogosteje poročan status
podrejenih metrik; v tem primeru sta to Zadovoljstvo uslužbencev in Profil izdatkov.
Opomba: Če obstaja več najpogostejših statusov, na primer dva zelena in dva rumena, je
poročan status tisti status, ki ima najvišjo prednost. Zelena ali odlična zmogljivost ima
najvišjo prednost, siva ali nedokončana pa najnižjo.

Povprečen status
Izpeljana metrika poroča o povprečju poročanega statusa neposrednih podrejenih metrik.
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Slika kaže, da izpeljana metrika Splošna ocena podjetja poroča povprečje poročanih statusov
podrejenih metrik.
S tem povezana opravila:
“Ustvarjanje izpeljane metrike” na strani 167

Kazalniški diagrami
S pripomočkom Cognos TM1 Scorecarding lahko gradite interaktivne diagrame in
vizualizacije podatkov na osnovi kocke metrik. S pomočjo teh diagramov se sestavi delovna
tabla v programu Cognos Insight.

Diagram vpliva
Diagrami vpliva vizualizirajo pozitivna in negativna razmerja med metrikami v kocki metrik.
Ta tip diagrama prikazuje dejansko delovanje podjetja, tako da prikaže, kako ena metrika
vpliva na drugo.
Diagram vpliva lahko na primer prikazuje, kako Prihodek in Stroški vplivata na Dobiček, ki
nato vpliva na Nagrade in Financiranje raziskav.

Diagrami vpliva prikažejo semaforje in indikatorje trendov, ki prikazujejo status in trend
vsake metrike v diagramu. Ko uporabnik dela z diagramom vpliva, lahko izvaja filtriranje za
različne kontekste. Semaforji in indikatorji trenda se posodobijo z novimi vrednostmi za
izbrano dimenzijo.

Oblikovanje diagramov vpliva
Diagrami vpliva organizirajo metrike v tri kategorije: Vplivne metrike, Usmerjene metrike in
Prizadete metrike.
v Vplivne metrike - primeri vključujejo Stroške in Prihodek
v Usmerjene metrike - primeri vključujejo Dobiček
v Prizadete metrike - primeri vključujejo Financiranje raziskav in Bonuse uslužbencev
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Lastnost narave vpliva
Lastnost Narava vpliva konfigurira tip linije, ki prikazuje razmerja pozitivnega ali
negativnega vpliva med metrikami v diagramu.
v Pozitivno - Prikaže homogeno črto v diagramu, ki prikazuje pozitiven vpliv ene metrike na
drugo.
v Negativno - Prikaže črtkano črto v diagramu, ki prikazuje negativen vpliv ene metrike na
drugo.
To lastnost lahko nastavite za vsako metriko na seznamu Vplivne metrike in Prizadete
metrike.

Strateški zemljevid
Strateški zemljevid je standardna panožna vizualizacija, ki spremlja poslovno učinkovitost s
perspektivami, cilji in metrikami.
Za ustvarjanje strateškega zemljevida lahko uporabite IBM Cognos TM1 Scorecarding, tako
da definirate svoje perspektive in cilje, nato pa vanje preslikate svoje metrike. Strateški
zemljevid prikazuje status metrik s semaforji in ikonami trendnih indikatorjev. Strateški
zemljevid organizira perspektive, cilje in metrike v naslednjo hierarhijo:
v Strateški zemljevid ima lahko več perspektiv.
v Vsaka perspektiva ima lahko več ciljev.
v Vsak cilj ima lahko več metrik.
Standardne perspektive za strateški zemljevid vključujejo naslednje postavke:
v finančno učinkovitost
v poznavanje strank
v notranje poslovne procese
v učenje in rast
Če pridržite miško nad ikonami indikatorjev metrik za cilj, se prikaže seznam povezanih
indikatorjev metrik.
Če pridržite miško nad ikonami indikatorjev za perspektivo, se prikaže ime diagrama in
perspektiva.
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Slika 12. Primer strateškega zemljevida

Povezave strateškega zemljevida
Povezave so v strateškem zemljevidu prikazane kot smerne puščice, ki prikazujejo vizualno
razmerje ali tok med objekti v diagramu. Strateški zemljevid ne zahteva povezav, vendar jih
lahko dodate, če želite.

Privzete vrednosti za strateške zemljevide
Ko ustvarite strateški zemljevid, so zanj samodejno ustvarjene naslednje perspektive in cilji.
Te perspektive in cilje lahko uporabite kot začetno točko, jih uredite in ustvarite svoje
kombinacije.
v Finančno
– Rast prihodka
– Zmanjšanje stroškov
v Stranka
– Zmanjšanje pritožb
v Notranji procesi
v Učenje in inovacije

Status in izračuni statusa za strateške zemljevide
Perspektive in cilji v strateškem zemljevidu prikažejo povzetek za status temeljnih metrik v
diagramu. Izračun statusa lahko nastavite tako, da nadzoruje, kako so temeljne metrike
povzete ali "prevaljene" za vsako perspektivo in cilj v diagramu.
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Status metrike je izračunana vrednost, ki predstavlja zmogljivost za metriko. Vrnjena
številska vrednost je prikazana kot ikona indikatorja semaforja, ki vizualno prikazuje status v
diagramu. Vrednosti statusa so Odlično, Povprečno, Slabo in Nedokončano.
Tabela 17. Status za povzemanje metrik v strateških zemljevidih
Status

Opis

Odlično

Ikona zelenega krožca pomeni zadovoljiv status.
Metrika dosega cilj ali je nad njim.

Povprečno

Ikona rumenega diamanta pomeni status Pozor.
Metrika je znotraj ene tolerance cilja.

Slabo

Ikona rdečega kvadrata pomeni status Opozorilo.
Metrika je več kot eno toleranco od cilja.

Nedokončano

Nedokončan status pomeni, da ni podatkov za dejanske ali ciljne indikatorje
metrik. Rezultata ali statusa ni mogoče izračunati.

Izračuni statusa, ki jih lahko izberete, da z njimi nadzorujete, kako so povzete metrike v
strateškem zemljevidu, je opisan v naslednji tabeli.
Tabela 18. Izračuni statusa za povzemanje metrik v strateških zemljevidih
Izračun statusa

Opis

Brez statusa

Za metrike, ki so povezane s to perspektivo ali ciljem, ne prikaže nobenega
statusa.

Najpogostejši status

Prikaže ikono statusa za najpogostejši status vseh metrik, ki so povezane s
to perspektivo ali ciljem.
Če so povezane metrike na primer Odlično (2), Povprečno (4), Slabo (1) in
Nedokončano (0), bo prikazan status Povprečno.

Najbolj pozitiven
status

Prikaže ikono statusa za najbolj pozitiven status vseh metrik, ki so povezane
s to perspektivo ali ciljem.
Status je izbran v naslednjem prioritetnem vrstnem redu: Odlično,
Nedokončano, Povprečno in Slabo.
Če so povezane metrike na primer Odlično (1), Povprečno (1), Slabo (3) in
Nedokončano (1), bo prikazan status Odlično.

Najmanj pozitiven
status

Prikaže ikono statusa za najmanj pozitiven status vseh metrik, ki so
povezane s to perspektivo ali ciljem.
Status je izbran v naslednjem prioritetnem vrstnem redu: Slabo,
Nedokončano, Povprečno in Odlično.
Na primer:
Če so povezane metrike na primer Odlično (1), Povprečno (1), Slabo (1) in
Nedokončano (1), je najmanj pozitiven status Slabo.
Če so povezane metrike Odlično (1), Povprečno (1), Slabo (0) in
Nedokončano (2), je najmanj pozitiven status Nedokončano.
Če so povezane metrike Odlično (1), Povprečno (1), Slabo (0) in
Nedokončano (0), je najmanj pozitiven status Povprečno.
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Diagram po meri
Diagram po meri je strateški zemljevid, v katerega uvozite sliko po meri in na sliki prikažete
metrike z dimenzijskim kontekstom kot podatkovne točke.
Na voljo so naslednji primeri diagramov po meri:
Geografski zemljevidi
Če želite pokazati regionalno žarišče vaše organizacije.
Diagrami procesa
Prikažejo metrike v kontekstu procesnega toka.
Diagram po meri prikazuje imena metrik in kontekstnih dimenzij z ikonami semaforjev in
indikatorjev trenda kot prekritje ali plast izbrane slike.

Slika 13. Primer diagrama po meri

Dimenzije za diagram po meri
Če želite ustvariti diagram po meri, najprej izberite sliko, nato pa izberite dimenzije in
kontekst dimenzije, ki ga želite uporabljati v diagramu.
v Primarna dimenzija (zahtevana)
v Sekundarna dimenzija (izbirna)
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v Kontekst sekundarne dimenzije (izbiren)

Vzorčne slike
V urejevalniku diagramov po meri so na voljo naslednje slike:
v Zemljevid sveta za uporabo v geografski dimenziji.
v Diagram poteka procesa.
v Organizacijski grafikon.

Tip slikovnih datotek
V diagramu po meri lahko uporabite kateregakoli od naslednjih tipov slikovne datoteke:
v PNG
v GIF
v BMP
v JPEG

Lastnosti slike
Urejate lahko lastnosti velikosti in neprosojnosti slike.

Grafikon zgodovine
Grafikon zgodovine prikazuje stolpčni grafikon podatkov za metriko. Po privzetku primerja
dejansko vrednost s ciljno vrednostjo za vsako časovno obdobje in nakazuje, ali je rezultat v
okviru sprejete tolerance. S premikanjem drsnika v vrstici žarišča lahko spreminjate vidni
obseg časovnih obdobij in tako povečate ali zmanjšate raven podrobnosti.
Ko postavite kazalko na stolpec, je prikazanih več podrobnosti o temeljnih vrednostih,
vključno s semaforskimi lučmi in indikatorji trenda. Semafor prikaže status glede na vzorec
uspešnosti, ki je definiran za metriko. Če je na primer vzorec uspešnosti nastavljen na Nad
ciljnimi vrednostmi je ugodno, je lahko status eno od naslednjega:
v Odlična zmogljivost

- dejanska vrednost je enaka ciljni ali pa jo presega.

v Povprečna zmogljivost
sprejete tolerance.
v Slaba zmogljivost
toleranco.

- dejanska vrednost je pod ciljno vrednostjo, vendar je v okviru

- dejanska vrednost je pod ciljno vrednostjo in pod sprejeto

Za dodatne informacije o vzorcih zmogljivosti glejte “dimenzija indikatorjev metrik” na strani
139.
Indikatorji trenda kažejo, ali se je zmogljivost pri primerjavi s prejšnjim časovnim obdobjem
izboljšala ( ), ali je padla ( ) ali ostala enaka ( ). Kadar prejšnje časovno obdobje ni
na voljo, na primer v začetni vrstici grafikona zgodovine, informacije o trendu niso prikazane.
Naslednji primer prikazuje grafikon zgodovine, ki se osredotoča podatke o prihodkih za osem
mesecev. Za vse mesece razen za februar 2013 je uspešnost glede na skupne prihodke
povprečna. Če postavite žarišče na februar 2013, lahko vidite, da je uspešnost slaba in da
trend v primerjavi z januarjem 2013 padajoč.
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Slika 14. Primer grafikona zgodovine

Funkcije indikatorjev metrik
IBM Cognos TM1 Scorecarding vključuje zbirko namenskih funkcij, ki so specifične za
izračune indikatorjev metrik. Primeri teh funkcij v privzetih indikatorjih metrik so Score
(Kazalnik), Status in Trend. Uporabite jih lahko z lastnimi indikatorji metrik.
Te funkcije so na voljo v urejevalniku izrazov pri delu z indikatorji metrik.

SCORE
Namen
Funkcija SCORE izračuna rezultat metrike za podan kontekst dejanskih, ciljnih in tolerančnih
indikatorjev.
Ta funkcija vrne vrednost, ki kaže, ali je metrika dosegla cilj, ga je presegla ali je pod njim, in
za koliko. Odraža razdaljo od cilja, izmerjeno v enotah tolerance. Vrne vrednosti v obsegu od
-10 do 10, kjer vrednost 0 pomeni, da je metrika dosegla cilj. Pozitiven rezultat pomeni, da je
metrika dosegla cilj. Negativen rezultat pa pomeni, da metrika ni dosegla cilja.
Ta funkcija je veljavna samo v kocki, ki ima dimenzijo metrik, in lahko določi vzorec
zmogljivosti metrike in tip tolerance.
=SCORE('<Actual>','<Target>'),'<Tolerance>'
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Parametri
Actual
Ime indikatorja metrik, ki predstavlja indikator Dejansko.
Target
Ime indikatorja metrik, ki predstavlja indikator Cilj.
Tolerance
Ime indikatorja metrik, ki predstavlja indikator Toleranca.

Vzorec
To funkcijo na primer uporablja privzeti indikator metrik, imenovan Score.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

SCORESTATUS
Namen
Funkcija SCORESTATUS izračuna vrednost, ki predstavlja učinkovitost rezultata za metriko.
Ta funkcija vzame člana, ki vsebuje rezultat metrike za trenutni kontekst.
Vrne eno od naslednjih številskih vrednosti, ki kažejo učinkovitost metrike:
v 1 - odlično (dosega ali presega cilj)
v 0 - povprečno (znotraj ene tolerance cilja)
v -1 - slabo (več kot 1 toleranco od cilja)
=SCORESTATUS('Score')

Parametri
Parameter Score je ime indikatorja metrik, ki predstavlja indikator rezultata za metriko.

Vzorec
To funkcijo na primer uporablja privzeti indikator metrik, imenovan Status.
=SCORESTATUS(’Score’)

SCORETREND
Namen
Funkcija SCORETREND izračuna vrednost, ki predstavlja, kako je bila zmogljivost metrike
spremenjena od prejšnjega obdobja.
Funkcija vzame člana, ki vsebuje rezultat metrike, in vrne eno od naslednjih vrednosti, ki
kažejo trenutno zmogljivost metrike:
v 1 - gre na bolje
v 0 - brez spremembe
v -1 - gre na slabše
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Rezultat odraža pozitiven ali negativen trend samo, če se rezultat spremeni za več kot 5 %
tolerance.
Ta funkcija deluje samo v kocki s časovno dimenzijo, ki definira prejšnje obdobje za vsakega
člana.
=SCORETREND(Score)

Parametri
Parameter Score je ime indikatorja metrik, ki predstavlja indikator Score (Rezultat).

Vzorec
To funkcijo na primer uporablja privzeti indikator metrik, imenovan Trend.
=SCORETREND(’Score’)

Interakcija s kazalniškimi diagrami in vizualizacijami
Kazalniški diagrami imajo interaktivne funkcije, ki so oblikovalcem modelov in uporabnikom
na voljo pri ogledovanju diagramov v različnih podpornih aplikacijah IBM Cognos.
Interaktivne funkcije v kazalniških diagramih vključujejo zmožnost povečevanja/
pomanjševanja, razširjanja, strnjevanja in filtriranja prikazanih podatkov. Te funkcije so na
voljo v naslednjih aplikacijah:
v Cognos TM1 Performance Modeler (na voljo na zavihku Predogled v urejevalniku
diagramov)
v Cognos Insight
v Cognos TM1 Web

Povečevanje in pomanjševanje kazalniških diagramov
Vsi kazalniški diagrami vključujejo kontrolnike za povečavo in pomanjšavo diagrama.

Razširjanje in strnjevanje diagramov vpliva
Diagrami vpliva nudijo kontrolnike za interaktivno razširjanje in strnjevanje posameznih
metrik ali vseh metrik v diagramu.
Razširjanje in strnjevanje vseh metrik
Kontrolnika Razširi vse in Strni vse razširjata in strnjujeta vse metrike v celotnem
diagramu vpliva.

Razširjanje in strnjevanje posameznih metrik
Ikoni Razširi in Strni sta za vsako metriko, ki je nadrejenec drugih metrik, prikazani
neposredno znotraj diagrama. Posamezne metrike lahko po celotnem diagramu po
izbiri razširite ali strnete.
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Filtriranje delovne table kazalnikov z izbiro metrik v strateškem
zemljevidu
Uporabniki izdelka Cognos Insight lahko filtrirajo in posodabljajo kazalniške gradnike v
delovni tabli delovnega prostora tako, da izberejo metrike v strateškem zemljevidu. Ko
miškino kazalko postavite nad cilj v strateškem zemljevidu, pojavno okno prikaže seznam
povezanih metrik. Če želite izvedeti več o določeni metriki, jo kliknite v pojavnem oknu.
Drugi kazalniški gradniki se posodobijo, da prikažejo informacije o izbrani metriki.
Vaš delovni prostor vključuje na primer navzkrižno tabelo (podatkovno mrežo), strateški
zemljevid, diagram vpliva in diagram po meri. Vsi štirje kazalniški gradniki so medsebojno
sinhronizirani. Če želite spremeniti podatke, ki so prikazani v vsakem od teh gradnikov, lahko
izberete eno od metrik, ki se pojavijo, ko miškino kazalko postavite nad cilj v strateškem
zemljevidu.

Ustvarjanje rešitve Cognos TM1 Scorecarding
Niz korakov, ki so potrebni za ustvarjanje kazalniške rešitve v programu IBM Cognos TM1
Performance Modeler.
Če želite zgraditi in objaviti kazalniško rešitev, morate najprej definirati in sestaviti zahtevane
kazalniške objekte. Na pozdravni strani Kazalniki v programu Cognos TM1 Performance
Modeler zaženite vse potrebne naloge za gradnjo kazalniške rešitve. Ko sestavite potrebne
objekte za kazalniško rešitev, objavite rešitev, da bo na voljo za interakcijo in nadziranje v
drugih aplikacijah IBM Cognos.
S programom IBM Cognos Insight ustvarite delovno tablo iz objektov za kazalniško rešitev.

Ustvarjanje dimenzije metrik
Ko ustvarjate rešitev IBM Cognos TM1 Scorecarding v programu IBM Cognos TM1
Performance Modeler, morate najprej ustvariti dimenzijo metrik.

O tej nalogi
Dimenzija metrik vsebuje seznam metrik, s katerimi želite nadzirati poslovno učinkovitost.
Za dodatne informacije o dimenzijah metrik glejte “dimenzija metrik” na strani 137.
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Postopek
1. V programu Cognos TM1 Performance Modeler na pozdravni strani Zasnova modela
kliknite Ustvari kazalnike.
2. Na pozdravni strani Kazalniki v prvi nalogi kliknite Dimenzije metrik.
3. Vnesite ime za dimenzijo metrik.
Opomba: Tip dimenzije je nastavljen na Metrika in ga ni mogoče spremeniti.
Odpre se nov zavihek za urejanje dimenzije metrik.
4. V stolpcu Ime kliknite <Vnesite novega člana> in vnesite ime novega člana.
5. V stolpcu Izraz na ravni lista kliknite ikono Več, da ustvarite izračun za podatke ravni
lista.
6. V stolpcu Oblika kliknite ikono Več, da nastavite obliko datum/čas ali številsko obliko.
Lastnosti oblike so prikazane na dnu zaslona.
7. V stolpcu Izraz na konsolidirani ravni kliknite ikono Več, da ustvarite izračun za
agregirane rezultate.
8. V stolpcu Vzorec zmogljivosti izberite, kako naj se metrika uveljavi.
v Nad ciljnimi vrednostmi je ugodno
v V ciljnih vrednostih je ugodno
v Pod ciljnimi vrednostmi je ugodno
9. V stolpcu Tip tolerance izberite, kako bo metrika ovrednotena.
v Izberite Absolutno, da bo vrednotenje izvedeno na podlagi podane dejanske
vrednosti.
v Izberite Odstotek, da bo vrednotenje izvedeno na podlagi odstotka ciljne vrednosti.
10. Če želite v dimenzijo metrik dodati več članov, ponovite prejšnje korake.
11. Kliknite Shrani.

Kako naprej?
Potem ko ustvarite dimenzijo metrik, lahko ustvarite dimenzijo indikatorjev metrik.

Ustvarjanje dimenzije indikatorjev metrik
V programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler ustvarite dimenzijo indikatorjev metrik.

O tej nalogi
Ko ustvarite novo dimenzijo indikatorjev metrik, je vnaprej poseljena s člani, ki so potrebni
za gradnjo kocke metrik. Po potrebi jih lahko dodate več.
POZOR:
Ne urejajte ali brišite vgrajenih indikatorjev metrik. To so obvezni objekti za kazalnike.
Če potrebujete svoje indikatorje metrik, jih dodajte poleg vgrajenih.
Za dodatne informacije o dimenzijah indikatorjev metrik glejte temo “dimenzija indikatorjev
metrik” na strani 139.

Postopek
1. Na pozdravni strani Kazalniki v nalogi Ustvarjanje dimenzij metrik kliknite Dimenzije
indikatorjev metrik.
2. Vnesite ime nove dimenzije indikatorjev metrik in kliknite V redu.
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Opomba: Tip dimenzije je nastavljen na Indikatorji metrik in ga ni mogoče
spremeniti.
Na novem zavihku lahko dodajate in urejate člane nove dimenzije. Člani, kot so na primer
Status, Rezultat in Trend, se samodejno poselijo.
3. V stolpcu Ime kliknite <Vnesite novega člana> in vnesite ime novega člana.
4. V stolpcu Oblika kliknite ikono Več, da nastavite obliko datum/čas ali številsko obliko.
Lastnosti oblike so prikazane na dnu zaslona.
5. V stolpcu Izraz na ravni lista kliknite ikono Več, da ustvarite izračun za podatke ravni
lista.
6. V stolpcu Izraz na konsolidirani ravni kliknite ikono Več, da ustvarite izračun za
agregirane rezultate.
7. V stolpcu Upodabljalnik nastavite ikono indikatorja, ki jo želite uporabljati za status ali
trend, na trafficLight ali metricTrend. Celico pustite prazno, če želite namesto ikone
indikatorja prikazati številsko vrednost.
8. Če želite dodati v dimenzijo indikatorjev metrik več članov, ponovite te korake.
9. Kliknite Shrani.

Kako naprej?
Zdaj lahko ustvarite kocko metrik.

Ustvarjanje indikatorjev metrik po meri za kazalniške diagrame
Ustvarite lahko podnabor indikatorjev metrik po meri, ki se v lebdečem namigu prikažejo, ko
miškino kazalko postavite nad objekte v kazalniškem diagramu. Ustvarite lahko več
podnaborov po meri in podate, katerega želite uporabljati za vsakega od kazalniških
diagramov.

O tej nalogi
S čarovnikom za podnabor indikatorja metrik zgradite podnabor po meri, ki temelji na novih
ali obstoječih indikatorjih metrik. Nastavite lahko vrstni red, v katerem bodo ti indikatorji
metrik prikazani v lebdečih namigih, ko miškino kazalko postavite nad objekte v kazalniškem
diagramu.
Potem ko ustvarite podnabor indikatorjev metrik po meri, lahko podnabor dodelite
kazalniškemu diagramu s pomočjo lastnosti Podnabori semaforjev v urejevalniku
diagramov.

Postopek
1.
2.
3.
4.

Odprite dimenzijo indikatorjev metrik.
V orodni vrstici urejevalnika indikatorjev metrik kliknite Podnabor .
Sledite korakom v čarovniku, da ustvarite podnabor indikatorjev metrik po meri.
Vnesite ime za novi podnabor.

5. Izberite in organizirajte vrstni red največ petih indikatorjev metrik za prikaz v pojavnem
oknu z lebdečim namigom diagrama.
6. Kliknite Primer za ogled vzorčnega okna z lebdečim namigom.
7. Oglejte si povzetek indikatorjev metrik po meri.
8. Kliknite V redu, da dokončate postopek.
Indikatorji po meri se kot podnabor dodajo v trenutno dimenzijo indikatorjev metrik.
9. Če želite podnabor indikatorja metrik po meri dodeliti diagramu, storite naslednje:
a. Odprite kazalniški diagram.
Poglavje 10. Cognos TM1 Scorecarding

157

b. V podoknu Lastnosti z lastnostjo Podnabori semaforjev izberite podnabor
indikatorja metrik po meri.
c. Če si želite indikatorje metrik po meri ogledati v lebdečem namigu, kliknite zavihek
Predogled in miškino kazalko postavite nad metriko.

Ustvarjanje izračunov za metrike in dimenzije indikatorjev
metrik
Pri definiranju dimenzij metrik in dimenzij indikatorjev metrik lahko uporabite standardne
funkcije TM1. Za indikatorje metrik lahko uporabite tudi nabor funkcij, ki so specifične za
kazalnike.

O tej nalogi
Za dimenzije metrik in dimenzije indikatorjev metrik uporabljajte enostavne (aritmetične) in
dimenzijske funkcije ter funkcije TM1 za izraze ravni lista in izraze konsolidirane ravni.
Funkcije agregiranja se uporabljajo samo za izraze na konsolidirani ravni.
Za dodatne informacije o standardnih funkcijah TM1 glejte naslednje teme:
v Dokumentacija IBM Cognos TM1 - Reference, “Funkcije pravil”
v “Ustvarjanje dimenzij izračuna” na strani 20
Za dodatne informacije glejte “Funkcije indikatorjev metrik” na strani 152.

Postopek
1. Če želite z dimenzijami metrik in dimenzijami indikatorjev metrik uporabljati standardne
izračune in funkcije TM1, uporabite urejevalnik izrazov v programu Cognos TM1
Performance Modeler.
2. V urejevalniku dimenzij kliknite ikono v celici Izraz na ravni lista ali Izraz na
konsolidirani ravni, v katero želite vnesti izračun.
3. S pomočjo urejevalnika izrazov zgradite želen izraz.
4. Če želite funkcije indikatorjev metrik uporabljati s člani v dimenziji indikatorjev metrik, v
urejevalniku izrazov kliknite Funkcije in razširite Funkcije metrik.

Ustvarjanje kocke metrik iz obstoječih dimenzij
Potem ko ustvarite dimenzije metrik in dimenzije indikatorjev metrik, lahko v programu IBM
Cognos TM1 Performance Modeler ustvarite novo kocko metrik.

O tej nalogi
Kocka metrik zahteva metriko, indikator metrike in časovno dimenzijo. Dodate lahko tudi
druge obstoječe dimenzije, kot je na primer geografija ali izdelek.

Postopek
1. Na pozdravni strani Kazalniki kliknite Ustvari kocko metrik.
2. Vnesite ime za novo kocko metrik in kliknite V redu.
3. Kliknite in povlecite dimenzijo metrik v področje vrstice kocke.
4. Kliknite in povlecite dimenzijo indikatorjev metrik v področje stolpcev kocke.
5. Kliknite in povlecite časovno dimenzijo v kontekstno področje kocke. V kocko metrik
lahko dodate več dimenzij tako, da jih kliknete in povlečete v kontekstno področje kocke.
6. Kliknite Shrani.
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Kako naprej?
Ustvarite lahko kazalniški diagram, ki temelji na tej kocki metrik.

Ustvarjanje kocke metrik na osnovi obstoječe standardne
kocke
Na osnovi obstoječe standardne kocke lahko ustvarite novo kocko metrik. Ko kocko metrik
ustvarjate s to metodo, obstoječa kocka ostane na strežniku TM1 nespremenjena in ustvari se
nova kocka metrik s skoraj identično dimenzionalnostjo.

O tej nalogi
Kocka metrik zahteva metriko, indikator metrike in časovno dimenzijo. Dodate lahko tudi
druge obstoječe dimenzije, kot je na primer geografija ali izdelek.
Za dodatne informacije o različnih tipih dimenzij glejte “Ustvarjanje novih dimenzij” na
strani 19.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela v programu Performance Modeler z desno miškino tipko
kliknite standardno kocko, ki jo želite uporabiti kot osnovo za kocko metrik, nato pa
kliknite Novo > Kocka metrik.
2. V pogovornem oknu Nova kocka metrik vnesite ime za novo kocko metrik.
3. V obstoječi kocki izberite dimenzijo izračuna, ki bo uporabljena kot dimenzija metrike v
novi kocki metrik, nato pa kliknite V redu.
4. Ko se prikaže sporočilo Informacije o ustvarjanju kocke metrik, kliknite V redu.

Rezultati
Ko generirate novo kocko metrik, se ustvari nova povezava, ki preslikuje dimenzije in
podatke iz obstoječe standardne kocke v novo kocko metrik. Povezava uporablja ime, ki ste
ga dodelili novi kocki metrik.
v Dimenzija izračuna, ki ste jo izbrali v 3. koraku, se pretvori v dimenzijo metrike.
v Dimenzija različice v standardni kocki se preslika v novo dimenzijo indikatorja metrik.
Nova dimenzija indikatorja metrik uporablja ime, ki ste ga dodelili novi kocki metrik.
Povezavo lahko po potrebi spreminjate v skladu z vašimi analitičnimi potrebami. Za več
informacij o povezavah v programu Performance Modeler glejte temo Poglavje 5,
“Ustvarjanje povezav”, na strani 57.

Kako naprej?
Potem ko ste ustvarili kocko metrik, lahko ustvarite kazalniški diagram, ki temelji na tej
kocki.

Urejanje diagrama vpliva
Po privzetku je diagram vpliva samodejno ustvarjen vsakič, ko ustvarite kocko metrik. Kocka
metrik ima lahko samo ta diagram vpliva. Diagram vpliva za kocko metrik lahko spremenite
tako, da metrike, ki jih želite uporabljati v diagramu, uredite v tri kategorije: Vplivne metrike,
Metrike z žariščem in Prizadete metrike.
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O tej nalogi
Diagrami vpliva vizualizirajo razmerja med člani dimenzij v kocki metrik. Ti diagrami
upodabljajo dejansko delovanje podjetja tako, da prikazujejo, kako ena metrika vpliva na
drugo.
Za dodatne informacije o diagramih vpliva glejte temo“Diagram vpliva” na strani 146.
Naslednja slika prikazuje primer načina urejanja metrik za diagram vpliva.

Slika 15. Primer urejanja diagrama vpliva

Postopek
1. Na pozdravni strani Kazalniki v razdelku Delo z diagrami kliknite Urejanje diagrama
vpliva.
2. Izberite kocko metrik, ki jo želite uporabiti z diagramom, in kliknite V redu.
3. Potrebno metriko povlecite na seznam Metrike z žariščem.
4. Potrebno metriko povlecite na seznam Vplivne metrike.
5. Potrebno metriko povlecite na seznam Prizadete metrike.
6. Nastavite Naravo vpliva za vsako vplivno in prizadeto metriko.
Na seznamu Vplivna metrika ali Prizadeta metrika kliknite celico Narava vpliva
zraven metrike in izberite vrednost:
v Pozitivna prikaže povezavo med metrikami kot homogeno črto v diagramu.
v Negativna prikaže povezavo med metrikami kot črtkano črto v diagramu.
7. Kliknite Shrani.
8. Kliknite zavihek Predogled, da si ogledate interaktivni predogled diagrama.

Kako naprej?
Ustvarite lahko dodatne kazalniške diagrame ali razmestite kazalniško rešitev za uporabo v
aplikacijah IBM Cognos.

Odkrivanje učinkov med razmerji iz metrik v diagramu vpliva
Funkcijo Odkrij lahko uporabljate za odkrivanje in generiranje razmerij vpliva iz metrik v
diagramu vpliva. Generirana razmerja se določijo z analiziranjem pravil kock v dimenziji
metrik. Rezultate lahko pregledujete, opravljate potrebne spremembe in jih uporabljate v
diagramu vpliva.

160

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Preden začnete
Opozorilo: Proces odkrivanja lahko spremeni ali odstrani obstoječe samodejno generirane
vplive. Ko izvajate proces odkrivanja, se prikaže opozorilno sporočilo s pozivom za
nadaljevanje oziroma preklic.

O tej nalogi
Rezultati iz procesa odkrivanja so prikazani v urejevalniku Diagram vpliva.
Pomembno: Vplivi, ki so bili odkriti na osnovi pravil kocke, ne upoštevajo konteksta
pravila. Če na primer pravilo kocke določa, da je čisti dobiček za Severno Ameriko enak
prihodku Združenih držav Amerike minus stroški za Kanado, je odkrito razmerje vpliva, da na
dobiček vplivata metriki prihodka in stroškov.
Proces odkrivanja nastavi naravo vpliva za vsako generirano razmerje na nedefinirano.
Rezultate morate pregledati in ročno nastaviti nedefinirane vrednosti na pozitivno ali
negativno.

Postopek
1. Odprite diagram vpliva.
2. Na zavihku Oris kliknite Odkrij.
Pomnite: Prikaže se opozorilo sporočilo o tem, da so bila predhodna samodejno
generirana razmerja lahko spremenjena ali odstranjena.
3. Kliknite Da za nadaljevanje.
Razmerja vplivov so ugotovljena in posodobljena samodejno na seznamih vplivov na
zavihku Oris.
4. Na seznamu Metrike v žarišču kliknite spustni seznam Definirani vplivi in izberite
metriko.
5. Preglejte metrike na seznamih Vplivne metrike in Prizadete metrike.
6. Za vsako metriko preglejte možnost Narava vpliva.
7. Preglejte odkrita razmerja vpliva:
Če poznate naravo vpliva za katerokoli razmerje, ki je nastavljeno na Nedefinirano,
nastavite vpliv na Pozitiven ali Negativen.
8. Shranite diagram.
9. Kliknite zavihek Predogled, da si ogledate interaktivni predogled diagrama.

Ustvarjanje strateškega zemljevida
Strateške zemljevide lahko zgradite, da z njimi spremljate poslovno učinkovitost, tako da
definirate perspektive in cilje ter nato vanje preslikate metrike.

O tej nalogi
Ko ustvarite strateški zemljevid, se samodejno ustvari vzorec perspektiv in ciljev. Vzorce
lahko uporabite kot začetno točko, jih uredite ali ustvarite svoje kombinacije.
Več informacij o strateških zemljevidih glejte temo “Strateški zemljevid” na strani 147.

Postopek
1. Na pozdravni strani Kazalniki v razdelku Ustvari strategije kliknite Ustvari strateški
zemljevid.
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2. Izberite kocko metrik, ki bo uporabljena s strateškim zemljevidom.
3. Vnesite ime za strateški zemljevid
4. Na seznamu Tip strategije izberite Strateški zemljevid. Kliknite V redu.
Odpre se urejevalnik strateških zemljevidov.
5. Ustvarite perspektivo:
V stolpcu Perspektive kliknite <Vnesite ime nove perspektive> in vnesite ime za novo
perspektivo. Pritisnite Enter.
6. Ustvarite cilj:
Pod stolpcem Cilji kliknite <Vnesite ime novega cilja> v celici zraven obstoječe
perspektive, vpišite ime novega cilja. Pritisnite Enter.
Nov cilj je zdaj povezan s to perspektivo.
7. Če želite ustvariti več perspektiv in ciljev, ponovite prejšnje korake.
8. V cilj dodajte metriko:
a. V stolpcu Cilji kliknite cilj.
b. Metriko povlecite s seznama Izvorna kocka na seznam Metrike za izbrane cilje.
Izbrana metrika je zdaj povezana s tem ciljem.
c. Ponovite, če želite ustvariti več ciljev in metrik.
9. Preglejte izračun statusa za vsako perspektivo in cilj v diagramu.
Privzeti izračun statusa za vsako postavko je nastavljen na Najpogostejši status. Za
dodatne informacije o izračunu statusa glejte “Strateški zemljevid” na strani 147
a. V tabeli Strateški zemljevid kliknite perspektivo ali cilj, za katerega želite nastaviti
izračun statusa.
b. Na zavihku Lastnosti kliknite polje Vrednost za lastnost Izračun statusa in izberite
tip izračuna.
v Brez statusa - Za metriko, ki je povezana s to perspektivo ali ciljem, ne prikaže
nobenega statusa.
v Najpogostejši status - Prikaže ikono statusa za najpogostejši status v vseh
metrikah, ki so povezane s to perspektivo ali ciljem.
v Najbolj pozitiven status - Prikaže ikono statusa za najbolj pozitiven status vseh
metrik, ki so povezane s to perspektivo ali ciljem.
v Najmanj pozitiven status - Prikaže ikono statusa za najmanj pozitiven status
vseh metrik, ki so povezane s to perspektivo ali ciljem.
c. Če želite spremeniti izračun statusa za druge perspektive ali cilje, ponovite te korake.
10. Dodajte povezave v diagram:
Povezave so prikazane kot puščica v diagramu med cilji.
a. V urejevalniku strateških zemljevidov kliknite zavihek Povezave.
Vaš seznam perspektiv in ciljev je prikazan v tabeli Strateški zemljevid. Seznam
povezav za diagram je prikazan v tabeli Povezave na desni strani.
b. Če želite ustvariti povezavo, povlecite cilj iz tabele Strateški zemljevid v stolpec Iz
v tabeli Povezave.
c. V stolpec V povlecite drug cilj.
d. Če želite ustvariti dodatne povezave med pari ciljev, ponovite te korake.
11. Kliknite Shrani, da shranite strateški zemljevid.
12. Kliknite zavihek Predogled, da si ogledate interaktivni predogled strateškega
zemljevida.
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Kako naprej?
Potem ko ustvarite strateški zemljevid, lahko ustvarite več kazalniških diagramov ali
razmestite kazalniško rešitev za uporabo v aplikacijah IBM Cognos.

Ustvarjanje diagrama po meri za kazalnike
Diagram po meri lahko ustvarite tako, da uvozite slikovno datoteko in nanjo preslikate
podatkovne točke dimenzije metrik.

O tej nalogi
Podokno urejevalnika diagramov po meri v programu Cognos TM1 Performance Modeler
vključuje zavihka Oris in Predogled. Zavihka nudita ločeni področji za oblikovanje diagrama
po meri in za predogled interaktivnega vzorca.
Za dodatne informacije o diagramih po meri glejte “Diagram po meri” na strani 150.

Postopek
1. Na pozdravni strani Kazalniki v razdelku Delo z diagrami kliknite Ustvari diagram po
meri.
2. Izberite kocko metrik, ki bo uporabljena z diagramom.
3. Vnesite ime diagrama in kliknite V redu.
Odpre se urejevalnik diagramov po meri.
4. Izberite ozadno sliko za diagram, kliknite seznam Ozadna slika in izberite vzorčno sliko
ali pa izberite vašo lastno.
5. Kliknite seznam Primarna dimenzija in izberite glavno dimenzijo, ki jo boste uporabili
v svojem diagramu (običajno je to dimenzija metrik).
6. Izbirni korak: Izberite sekundarno dimenzijo in kontekst, ki ga želite uporabiti:
a. Kliknite seznam Sekundarna dimenzija, da boste izbrali drugo dimenzijo za
diagram.
b. Kliknite seznam Kontekst sekundarne dimenzije, da boste iz sekundarne
dimenzije izbrali člana dimenzije.
7. Kliknite in povlecite člana dimenzije s seznama Izvorna kocka in ga postavite na sliko.
Član je prikazan s sivo statusno ikono.
8. Uredite lastnosti slike in možnosti spreminjanja velikosti.
9. Kliknite Shrani.
10. Kliknite zavihek Predogled, da si ogledate interaktivni predogled diagrama.
Če želite preizkusiti in pregledati diagram, storite naslednje:
v Miškino kazalko postavite nad podatkovne točke, da prikažete več informacij.
v Kliknite ikoni Povečaj in Pomanjšaj, da si diagram ogledate na različnih ravneh
povečave/pomanjšave.
v Spremenite kontekst dimenzije za diagram.

Prilagajanje grafikona zgodovine
Grafikon zgodovine je samodejno ustvarjen vsakič, ko ustvarite kocko metrik. Kocka metrik
ima lahko samo en grafikon zgodovine.
Če želite grafikon zgodovine vključiti v kocko metrik, mora imeti vsak listni član v časovni
dimenziji definiran datum začetka in datum konca. Za dodatne informacije glejte “Ustvarjanje
časovnih dimenzij” na strani 23.
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Za dodatne informacije o grafikonih zgodovine glejte “Grafikon zgodovine” na strani 151.
Grafikon zgodovine po privzetku primerja dejanske vrednosti s ciljnimi vrednostmi. Grafikon
zgodovine lahko prilagodite, tako da primerja zmogljivost različnih naborov podatkov. Tako
lahko na primer primerjate dejanske vrednosti s proračunskimi vrednostmi. To storite tako, da
v podoknu Lastnosti z lastnostjo Podnabori metričnih indikatorjev izberete podnabor
metričnega indikatorja po meri.
Za dodatne informacije o ustvarjanju podnaborov metričnih indikatorjev po meri glejte
“Ustvarjanje indikatorjev metrik po meri za kazalniške diagrame” na strani 157.

Nadziranje prikaza in oblike vrednosti Toleranca
Za prikaz vrednosti v različnih oblikah znotraj iste dimenzije v pogledu kocke obstajajo
omejitve. Zato v stolpcu Toleranca v kocki metrik ne morete prikazati različnih tipov
oblikovanja, kot je absolutna ali odstotna vrednost. V kocki metrik pa lahko ustvarite poseben
stolpec Vrednost tolerance, ki prikazuje vrednosti, oblikovane tako, da se ujemajo z vsako
metriko v kocki.

Preden začnete
Kocko metrik za kazalniško rešitev ste že ustvarili.

O tej nalogi
Koraki za ustvarjanje specializiranega stolpca Vrednost tolerance vključujejo ustvarjanje
novega člana v dimenziji indikatorja metrik in dodajanje izračuna kocke za tega člana.
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Slika 16. Primer kocke metrik s stolpcem Vrednost tolerance. Slika prikazuje primer kocke metrik s stolpcem Vrednost
tolerance, ki prikazuje vrednost v enaki obliki kot povezana metrika za vsako vrstico.

Ta primer uporablja kocko metrik Kazalniki, dimenzijo metrik Metrike in dimenzijo
indikatorjev metrik Indikatorji metrik .

Postopek
1. V dimenziji Indikatorji metrik ustvarite novega člana Vrednost tolerance.
a. Odprite dimenzijo Indikatorji metrik za svojo kocko Metrike.
b. V dimenzijo dodajte novega člana. Dodate lahko na primer novega člana,
imenovanega Vrednost tolerance.
Za informacije o dodajanju članov v dimenzijo Indikatorji metrik glejte “Ustvarjanje
dimenzije indikatorjev metrik” na strani 156.
Pomembno: Za tega novega člana ne uveljavite nobenega oblikovanja.
c. Kliknite Shrani, da shranite dimenzijo.
2. V kocko Metrike dodajte izračun kocke.
Ta primer predpostavlja, da je dimenzija Indikatorji metrik nastavljena kot naslov stolpca
za kocko Metrike.
a. Odprite kocko metrik.
b. Z desno miškino tipko kliknite naslov stolpca Vrednost tolerance in izberite Ustvari
izračun kocke.
c. Sprejmite privzeto ime za nov izračun ali vnesite svojega.
d. Kliknite V redu.
Odpre se zavihek Urejevalnik izrazov za nov izračun.
e. V urejevalniku izrazov kliknite, da izberete potrditveno polje Združi listne in
konsolidirane.
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Ta možnost uveljavi izračun za vse celice v stolpcu Vrednost tolerance.
f. Na zavihek Listni in konsolidirani izraz dodajte naslednji izraz.
=ABS(IF [Metrics].tolerancetype = 1
then [Metric Indicators]:Tolerance
else [Metric Indicators]:Tolerance * [Metric Indicators]:Target )

Nasvet: Za vlečenje atributov in imen objektov v izraz lahko uporabite drevo
objektov na zavihku Pogoji. Atribut Tip tolerance na primer povlecite iz dimenzije
Metrike in nato povlecite člana Cilj in Toleranca iz dimenzije Indikatorji metrik v
izraz.
g. Kliknite V redu, da shranite izraz in ga uveljavite za kocko Metrike.

Rezultati
Vrednosti v stolpcu Vrednost tolerance kocke Metrike so zdaj prikazane v obliki, ki se ujema
s povezano metriko v vsaki vrstici.

Dodajanje podatkov v kocko metrik
Potem ko ustvarite kazalniške objekte, lahko na različne načine dodate podatke v kocko
metrik.

O tej nalogi
Kocko metrik uporabite kot osnovni način za pridobitev podatkov TM1 v kazalniško rešitev.
To naredite tako, da dodate podatke v celice Dejansko, Cilj in Tolerance za vsako metriko v
kocki.
Če želite na primer izračunati vrednosti indikatorjev metrik za metriko Prihodek, storite
naslednje:
1. Poselite celice indikatorjev metrik Dejansko in Cilj z ustreznimi vrednostmi za Prihodek.
2. Vnesite vrednost Toleranca, ki definira sprejemljiv obseg za primerjavo dejanskega
prihodka s ciljnim.
3. Vrednosti v celicah Dejansko, Cilj in Toleranca podajajo osnovo za izračun drugih
vrednosti indikatorjev metrik, kot so Status, Trend in Varianca.
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Za vnos podatkov v TM1, ki poselijo celice Dejansko, Cilj in Toleranca v kocki metrik, lahko
uporabite katerikoli standarden način.

Postopek
v Ročno vnesite podatke:
Vrednost vnesite neposredno v celice kocke metrik. Ročno vnašanje podatkov je opisano v
dokumentaciji za IBM TM1 Perspectives, TM1 Architect in TM1 Web, dokumentaciji za
IBM Cognos TM1 Applications in dokumentaciji za IBM Cognos Insight.
v Uporabite razprševanje podatkov:
Vrednosti razpršite v obsegu celic v pogledu ali pa na podrejence konsolidacije. Za dodatne
informacije glejte “Razprševanje podatkov v pogledu kocke” na strani 47.
v Podatke uvozite s pripomočkom Cognos TM1 TurboIntegrator:
Za uvoz podatkov iz kateregakoli podprtega izvora podatkov v kocko ustvarite proces
TurboIntegratorja, kot je opisano v dokumentaciji za IBM Cognos TM1 TurboIntegrator.
v Uporabite izračune, ki temeljijo na pravilih:
Ročno ustvarite pravila, ki definirajo podatke za kocko, kot je opisano v dokumentaciji za
IBM Cognos TM1 Rules. Definirate lahko tudi izračune kocke ali izračune dimenzije, ki
generirajo pravila, ki definirajo podatke na ravni kocke ali dimenzije. V urejevalnik
indikatorjev metrik lahko na primer vnesete globalno vrednost ali izraz za Toleranco, ki bo
uveljavil isto raven tolerance za vse metrike v kocki metrik.
Za podrobnosti o izračunih kocke glejte temo Izračuni kocke .
Za podrobnosti o izračunih dimenzij glejte temo Izračuni dimenzij.

Ustvarjanje izpeljane metrike
O tej nalogi
Izpeljana metrika je pojmovna metrika, ki se uporablja za nakazovanje zmogljivosti s
pomočjo podrejenih metrik različnih tipov enot. Izpeljane metrike so metrike po meri, ki jih
oblikovalec modelov definira na osnovi njihovih zahtev.

Postopek
1. V programu Cognos TM1 Performance Modeler, kliknite Zasnova modela in odprite
metrično dimenzijo.
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2. V stolpcu Ime kliknite <Vnesite novega člana> in vnesite ime novo izpeljane metrike.
3. Metrike za izpeljano metriko prilepite v novo metriko. Na primer: izpeljano metriko z
imenom Učinkovitost izdelka lahko sestavlja Prodana količina, Prihodek od prodaje
in Anketa o izdelku.
4. V stolpcu Izpeljan izračun kliknite ikono Več, da ustvarite izpeljan izračun na osnovi
statusa podrejenih metrik.
v Najbolj pozitiven status za poročanje o statusu najbolj pozitivne podrejene metrike.
v Najmanj pozitiven status za poročanje o statusu najmanj pozitivne podrejene metrike.
v Najbolj pogost status za poročanje o statusu najbolj pogoste podrejene metrike.
v Povprečen status za poročanje o povprečnem statusu vseh podrejenih metrik.
5. Če želite v dimenzijo metrik dodati več članov, ponovite prejšnje korake.
6. Kliknite Shrani.

Kako naprej?
Potem ko ustvarite izpeljano metriko, si rezultate izpeljane metrike lahko ogledate v
kazalniški kocki.
S tem povezani pojmi:
“Izpeljane metrike” na strani 144
Izpeljana metrika je metrika, ki temelji na ključnih indikatorjih zmogljivosti ali merah v
dimenziji metrik. Primeri izpeljanih metrik so: Zadovoljstvo uslužbencev na osnovi rezultatov
ankete uslužbencev, fluktuacije uslužbencev in stroška zaposlovanja ali Zadovoljstvo strank
na osnovi rezultatov izdelka, vračil izdelka in števila strank. Ti izpeljani metriki sta lahko tudi
osnova za nadaljnjo izpeljano metriko, Splošno zadovoljstvo s podjetjem.

Razmestitev kazalniške rešitve na strežnik TM1 Server
Ko končate z ustvarjanjem kazalniške rešitve v programu IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, jo lahko razmestite na strežnik TM1 Server, da jo lahko souporabljate z drugimi
uporabniki. Uporabniki lahko nato prikažejo kazalniške diagrame znotraj aplikacij IBM
Cognos in delajo z njimi, da nadzirajo poslovno učinkovitost.

Postopek
1. V podoknu Zasnova aplikacije z desno miškino tipko kliknite mapo Aplikacije in
kliknite Novo > Aplikacija.
Opomba: Če ste pri prijavi v TM1 Performance Modeler neposredno povezani s
strežnikom TM1 Server, se podokno Aplikacije ne prikaže. Glejte “Vzpostavljanje
neposredne povezave s strežnikom TM1” na strani 3.
2. Vnesite ime za aplikacijo.
3. Na meniju Tip aplikacije izberite Osrednja.
4. Kliknite V redu.
5. Povlecite objekt pogleda kocke iz kocke metrike, ki jo želite uporabiti, v področje Pogledi
kontributorja za novo aplikacijo.
Opomba: Objekte pogleda kocke metrik lahko dodate samo v aplikacijo. V aplikacijo ne
morete dodati posameznih diagramov vpliva ali strateških zemljevidov. Po privzetku so
vsi diagrami, povezani s pogledi, ki jih izberete za aplikacijo, razmeščeni.
6. V razdelku Odjemalci za novo aplikacijo naredite naslednje:
a. Izberite možnost Cognos Insight - Povezan ali Cognos Insight - Porazdeljen, nato
pa kliknite Privzeto, da jo nastavite kot privzeto.
b. Poskrbite, da ni izbrana možnost TM1 Application Web.
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7. Shranite aplikacijo.
8. Z desno miškino tipko kliknite aplikacijo in izberite Razmesti aplikacijo.
9. Aplikacijo aktivirajte in odprite s programom IBM Cognos TM1 Applications.
a. Odprite IBM Cognos TM1 Applications in pojdite na stran portala.
b. V orodni vrstici kliknite ikono Osveži.
Razpoložljive aplikacije so navedene v stolpcu Ime v tabeli Moje aplikacije.
c. Če želite aktivirati aplikacijo, pod stolpcem Dejanja kliknite ikono Aktiviraj
aplikacijo.
d. Če želite odpreti aplikacijo, kliknite njeno ime.
Ko se stran posodobi, boste lahko morali še enkrat klikniti ime aplikacije.
Kazalniška rešitev se odpre v programu Cognos Insight.

Kako naprej?
Potem ko se odpre Cognos Insight, lahko prikažete in delate s kazalniškimi objekti in
diagrami, ki so vsebovani v kazalniški rešitvi.

Razmestitev kazalniške rešitve s porazdeljeno aplikacijo
Za razmestitev kazalniške rešitve kot porazdeljene aplikacije za IBM Cognos Insight
potrebujete specifičen nabor korakov.

O tej nalogi
Ti koraki vključujejo delo s programi IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM Cognos
TM1 Applications in IBM Cognos Insight.

Postopek
1. Nastavite poseben imenik, ki bo obravnaval lokalno kopijo objektov TM1:
Lokacijo imenika podajte s parametrom DistributedPlanningOutputDir v
konfiguracijski datoteki strežnika Cognos TM1 Tm1s.cfg.
Ta parameter definira imenik, v katerega so zapisane enote T ob razmestitvi porazdeljene
aplikacije Cognos Insight.
Na primer: DistributedPlanningOutputDir=<location of the tunit directory>
2. Ustvarite aplikacijo v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Ustvarite lahko
na aplikacijo tipa odobritve.
a. Dimenzijo Geografija uporabite kot osnovo za hierarhijo odobritev v aplikaciji
odobritev.
b. Poskrbite, da ima dimenzija hierarhije odobritev nadrejeno vozlišče za dimenzijo.
Dodajte na primer Svet, tako da bodo Severna Amerika, Evropa in drugi elementi
prevaljeni v nadrejeni element.
c. V tej dimenziji ustvarite nov podnabor, ki ni dinamičen, in ga uporabite kot podnabor
za hierarhijo odobritev.
3. Konfigurirajte aplikacijo, ki bo razmeščena v porazdeljenem načinu.
a. V razdelku Odjemalci izberite Select Cognos Insight - porazdeljen.
b. V razdelku Nastavitve izberite Omogoči napredno modeliranje.
Ta možnost omogoča, da definirate ročne odvisnosti za kontrolne kocke.
c. Kliknite Dejanja > Pokaži kontrolne objekte, da prikažete kontrolne objekte TM1.
d. Kliknite Shrani, nato pa Osveži.
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Pod aplikacijo je samodejno ustvarjena mapa Ročne odvisnosti. Ko je v drevesu
Zasnova pod aplikacijo prikazana mapa Ročne odvisnosti, lahko v mapo dodate
zahtevane kontrolne kocke.
4. Kontrolne kocke za povezane kazalniške diagrame povlecite in jih spustite v mapo Ročne
odvisnosti:
Kontrolne kocke za kazalniške diagrame lahko najdete tako, da poiščete naslednja pravila
o poimenovanju:
v Diagram vpliva - }MI_metrics_cube_name
v Strateški zemljevid - kontrolna kocka, ki ima popolnoma enako ime kot strateški
zemljevid. Na primer Strategy_map_name.
v Diagram po meri - kontrolna kocka, ki ima popolnoma enako ime kot diagram po meri.
Na primer Custom_diagram_name.
5. Shranite, preverite in razmestite aplikacijo:
a. Z desno miškino tipko kliknite aplikacijo, nato pa Shrani aplikacijo.
b. Z desno miškino tipko kliknite aplikacijo, nato pa Preveri aplikacijo.
c. Z desno miškino tipko kliknite aplikacijo in kliknite Razmesti aplikacijo.
6. Na portalu Cognos TM1 Applications poiščite svojo aplikacijo na seznamu in kliknite
ikono Aktiviraj, da jo aktivirate.
7. Odprite Cognos Insight, da ustvarite in objavite svojo delovno tablo:
a. Program Cognos Insight odprite v orodni vrstici portala Cognos TM1 Applications.
b. V programu Cognos Insight vzpostavite povezavo s strežnikom TM1 in izberite
aplikacijo, ki ste jo razmestili.
Kliknite Dejanja > Vzpostavi povezavo s strežnikom IBM Cognos TM1, se
prijavite in izberite strežnik za načrtovanje, na katerem je aplikacija, nato pa kliknite
Vzpostavi povezavo.
c. Ustvarite svojo delovno tablo s kazalniškimi objekti, vključno z diagrami kazalnikov,
ki ste jih dodali v mapo Ročne odvisnosti.
d. Objavite delovno tablo, vendar ne izberite možnosti Objavi in porazdeli.
Kliknite Dejanja > Objavi, nato pa kliknite možnost Objavi.
S tem boste posodobili aplikacijo na strežniku TM1.
8. Na portalu Cognos TM1 Applications odprite svojo aplikacijo za eno od vozlišč v
porazdeljenem načinu.
Prikazana bi morala biti ustvarjena delovna tabla v porazdeljenem načinu.

Kazalniki in varnost
Za konfiguriranje različnih tipov varnosti na ravni objekta za uporabnike kazalnikov lahko
uporabite standardne varnostne korake IBM Cognos TM1. Za objekte, ki temeljijo na
različnih primerih uporabe, lahko konfigurirate varnost na ravni objekta.
Preglejte in uveljavite potrebno varnost za kazalniške objekte, preden jih objavite v kazalniški
rešitvi. Varnost lahko uveljavite za kazalniške objekte, ko jih ustvarite, ali potem ko so
končani.
Glede na varnost, ki jo uveljavite, se uporabnikom prikažejo sporočila, če pri poskusu
interakcije s kazalniškimi objekti nimajo zadostnih varnostnih pravic. V nekaterih primerih
uporabniki morda sploh ne bodo videli kazalniških objektov.
Če želite konfigurirati te dodelitve varnosti, morate biti član skupin TM1 ADMIN ali
SecurityAdmin.
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Za uveljavitev varnostnih nastavitev uporabite IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Primeri uporabe za varnost kazalnikov
S pomočjo naslednjih primerov lahko določite, katero raven varnosti boste uveljavili za
kazalniške objekte. Obseg primerov je od minimalne varnosti, ki je potrebna, do povečane
količine varnosti za posamezne kazalniške objekte in člane dimenzij.

Podelitev minimalnega dostopa do kazalniških objektov
neskrbniškim uporabnikom
S pomočjo naslednjih informacij določite in konfigurirajte minimalen varnostni dostop
neskrbniških uporabnikov za odpiranje vseh kazalniških objektov na odjemalcu. Odjemalci
vključujejo IBM Cognos Insight ali IBM Cognos TM1 Web. Naslednji koraki veljajo za vse
kazalniške objekte: kocko metrike, diagram vpliva, strateški zemljevid in diagrame po meri.

O tej nalogi
V programu IBM Cognos TM1 so objekti, v katerih lahko uveljavite varnost, bodisi regularni
(uporabniško definirani) ali kontrolni (sistemsko definirani) objekti. Ti objekti vključujejo
kocke, dimenzije in člane dimenzij. Ko za kazalniške objekte uveljavite varnost, boste lahko
morali uveljaviti varnost za regularne in kontrolne objekte za kocke, dimenzije in člane
dimenzij.
Zanimajo nas štirje objekti: kocka metrik, diagram vpliva, strateški zemljevid in diagram po
meri. Kazalniška kocka je regularen, uporabniško definiran objekt TM1, toda diagram vpliva,
strateški zemljevid in diagram po meri so predstavljeni s sistemsko definiranimi kontrolnimi
objekti.
Uporabnik potrebuje pravice za READ (branje) za vse te kazalniške objekte, da jih lahko
prikaže in dela z njimi v programu Cognos Insight ali Cognos TM1 Web.
Opomba: Če želite prikazati informacije o regularnih in kontrolnih objektih za kazalnike,
odprite podokno Model v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler in kliknite
objekt. Na zavihku Lastnosti se prikažejo informacije o objektu in z njim povezanih objektih.
Kocka metrik
Kocka metrik ali mreža kazalnikov je sestavljena iz regularnih objektov. Tipična
kocka metrik, imenovana Kazalnik (Scorecard), je na primer sestavljena iz štirih
dimenzij, imenovanih Metrike (Metrics), Indikatorji (Indicators), Geografija
(Geography) in Čas (Time).
Diagram vpliva
Diagram vpliva je sestavljen iz kombinacije regularnih in kontrolnih objektov. Imena
objektov temeljijo na imenu povezane kocke metrik za diagram. Značilen diagram
vpliva za kocko metrik, imenovano Kazalnik (Scorecard), je sestavljen iz ene
kontrolne kocke, imenovane }MI_Scorecard, in treh dimenzij, imenovanih Metrics,
}MI_Scorecard_I in }MI_Scorecard_D.
Strateški zemljevid
Strateški zemljevid je sestavljen iz kombinacije regularnih in kontrolnih objektov.
Strateški zemljevid, imenovan Uravnotežen kazalnik (Balanced Scorecard), je na
primer definiran s kontrolno kocko z enakim imenom - Uravnotežen kazalnik
(Balanced Scorecard). Sestavljen je iz štirih dimenzij: treh regularnih dimenzij,
imenovanih Geografija (Geography), Čas (Time) in Indikatorji (Indicators), ter ene
kontrolne dimenzije, imenovane Uravnotežen kazalnik (Balanced Scorecard).
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Diagram po meri
Diagram po meri je sestavljen iz kombinacije regularnih in kontrolnih objektov.
Diagram po meri, imenovan Po meri (Custom), je na primer sestavljen iz ene
kontrolne kocke, imenovane Po meri (Custom), in treh dimenzij. Dimenzije
vključujejo eno regularno dimenzijo, imenovano Metrike (Metrics), in dve kontrolni
dimenziji, imenovani }MD_Scorecard}_Custom_I in }MD_Scorecard}_Custom_D.

Postopek
1. Ustvarite začetno nastavitev za ta scenarij.
V program Cognos TM1 Performance Modeler se prijavite kot skrbniški uporabnik in
dokončajte naslednje korake:
a. Ustvarite kocko metrik, imenovano Kazalnik, ki vključuje dimenzije Metrike,
Indikatorji metrik, Geografija in Čas.
b. Konfigurirajte diagram vpliva z vsaj enim vplivom.
c. S privzetimi vrednostmi ustvarite strateški zemljevid.
d. Ustvarite diagram po meri in dodajte točko za ZDA.
e. Ustvarite aplikacijo osrednjega tipa in jo razmestite na portalu Cognos TM1
Applications.
2. Ustvarite delovni prostor v programu Cognos Insight:
a. Na portal Cognos TM1 Applications se prijavite kot skrbnik in odprite
aplikacijo/delovni prostor v programu Cognos Insight.
b. V programu Cognos Insight dodajte na platno naslednje štiri objekte: kocko metrike,
strateški zemljevid, diagram po meri in diagram vpliva.
c. Shranite delovni prostor.
3. V programu Cognos TM1 Performance Modeler ustvarite uporabnika, imenovanega
nonadmin, in ga dodelite skupini nonadmingroup.
Ta uporabnik lahko odpre in prikaže vse kazalniške objekte iz programov Cognos TM1
Applications in Cognos Insight.
4. S kontrolno kocko CubeSecurity nastavite varnost kocke.
Skupina nonadmingroup potrebuje dostop do specifičnih kock, kot sledi:
a. Če želite prikazati kocko metrik, podelite skupini nonadmingroup dostop za READ za
kocko Scorecard (Kazalnik).
b. Če želite prikazati vse kazalniške diagrame, dodelite skupini nonadmingroup dostop
za READ za naslednje kontrolne kocke:
v }MD_Scorecard}_Custom
v }MI_Scorecard
v }MS_Scorecard}_Balanced Strategy
Opomba: Pri delu s kontrolno kocko CubeSecurity so prikazana celotna imena
kontrolnih kock za strateški zemljevid in diagram po meri s predpono
}MS_metrics_cube_name}_ oziroma }MD_metrics_cube_name}_.
5. Varnost dimenzije nastavite s kontrolno kocko DimensionSecurity.
Skupina nonadmingroup potrebuje dostop do specifičnih dimenzij, kot sledi:
a. Ko ste v prejšnjem koraku podelili dostop za READ za kocko Kazalniki, je TM1
samodejno podelil uporabniku dostop za READ za dimenzije v kocki Kazalniki.
Pravice so navzdol kaskadne.
b. Ko ste v prejšnjih korakih podelili dostop za READ za kontrolne kocke
}MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard in }MS_Scorecard}_Balanced Strategy, je
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TM1 samodejno podelil uporabniku dostop za READ do dimenzij v kontrolnih
kockah }MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard in }MS_Scorecard}_Balanced
Strategy.
c. Skupini nonadmingroup podelite dostop za READ do dimenzije }Cubes.
6. Če želite, lahko konfigurirate zaščito na ravni člana za vse dimenzije, ki tvorijo kocko
metrik.
Ko v skladu z navodili v prejšnjih korakih konfigurirate varnost, ima skupina
nonadmingroup dostop za READ do vseh članov v vseh dimenzijah, ki tvorijo kocko
metrik. Če želijo uporabniki prikazati rezino kocke, morajo imeti dostop READ do
dimenzij, ki tvorijo kocko. Če želite izboljšati te nastavitve, ročno nastavite varnostne
pravice članov ali ustvarite pravila za njihovo nastavitev.

Blokiranje dostopa do kazalniških objektov
V tem primeru uporabe želimo blokirati dostop uporabnika do različnih kazalniških objektov.
Ti objekti vključujejo kocko metrik, strateški zemljevid, diagram po meri in diagram vpliva.

O tej nalogi
Za ta primer uporabe skrbniški uporabnik ustvari delovni prostor v programu IBM Cognos
Insight s štirimi kazalniškimi objekti. Nato ustvarite štiri nove uporabnike in konfigurirate
varnost, tako da vsak uporabnik ne more videti enega od kazalniških objektov.

Postopek
1. Za želite blokirati dostop do strateškega zemljevida, storite naslednje:
a. Ustvarite uporabnika NA_no_balanced in ga dodelite skupini
NA_No_Balance_Group.
b. Skupini NA_No_Balance_Group dodelite minimalne pravice, ki so potrebne za
prikaz vseh kazalniških objektov.
Za dodatne informacije glejte “Podelitev minimalnega dostopa do kazalniških
objektov neskrbniškim uporabnikom” na strani 171.
c. Odstranite pravico READ za skupino NA_No_Balance_Group do kazalniške kocke
}MS_Scorecard}_Balanced.
d. V portal IBM Cognos TM1 Applications se prijavite kot uporabnik NA_no_balanced
in odprite aplikacijo v programu Cognos Insight.
Uporabnik lahko vidi, izvaja interakcijo in vleče samo nove objekte naslednjih tipov:
kocka metrike, diagram po meri in diagram vpliva.
Uporabnik lahko vidi gradnik strateškega zemljevida, vendar mora biti prazen, razen
sporočila o napaki, ki uporabniku razloži, da nima dostopa za ogled vsebine gradnika.
Uporabnik v drevesu objektov ne more videti ikone strateškega zemljevida.
2. Če želite blokirati dostop do diagrama po meri, storite naslednje:
a. Ustvarite uporabnika NA_no_custom in ga dodelite skupini
NA_No_Custom_Group.
b. Skupini NA_No_Custom_Group dodelite minimalne pravice, ki so potrebne za
prikaz vseh kazalniških objektov.
c. Odstranite pravico READ za skupino NA_No_Custom_Group do
}MD_Scorecard}_Custom cube.
d. V portal Cognos TM1 Applications se prijavite kot uporabnik NA_no_custom in
odprite aplikacijo v programu Cognos Insight Connected.
Uporabnik lahko vidi, izvaja interakcijo in vleče samo nove objekte naslednjih tipov:
kocka metrike, strateški zemljevid in diagram vpliva.
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Uporabnik lahko vidi gradnik diagrama po meri, vendar mora biti prazen, razen
sporočila o napaki, ki uporabniku razloži, da nima dostopa za ogled vsebine gradnika.
Uporabnik v drevesu objektov ne more videti ikone diagrama po meri.
3. Če želite blokirati dostop do diagrama vpliva, storite naslednje:
a. Ustvarite uporabnika NA_no_impact in ga dodelite skupini
NA_No_Impact_Group.
b. Skupini NA_No_Impact_Group dodelite minimalne pravice, ki so potrebne za
prikaz vseh kazalniških objektov.
c. Odstranite pravico READ za skupino NA_No_Impact_Group do kocke
}MI_Scorecard.
d. Na portal Cognos TM1 Applications se prijavite kot uporabnik NA_no_impact in
odprite aplikacijo v programu Cognos Insight.
Uporabnik lahko vidi, izvaja interakcijo in vleče samo nove objekte naslednjih tipov:
kocka metrike, strateški zemljevid in diagram po meri.
Uporabnik lahko vidi gradnik diagrama vpliva, vendar mora biti prazen, razen
sporočila o napaki, ki razloži, da ta uporabnik nima dostopa za prikaz vsebine
gradnika.
Uporabnik v drevesu objektov ne more videti ikone diagrama vpliva.
4. Če želite blokirati dostop do kocke metrik kazalnikov, naredite naslednje:
a. Ustvarite uporabnika NA_no_scorecard in ga dodelite skupini
NA_No_Scorecard_Group.
b. Skupini NA_No_Scorecard_Group dodelite minimalne pravice, ki so potrebne za
prikaz vseh kazalniških objektov.
c. Odstranite pravico READ za skupino NA_No_Impact_Group do kazalniške kocke.
d. Zagotovite, da ima uporabnik še vedno pravice do dimenzij, ki sestavljajo kazalniško
kocko: Geografija, Indikatorji, Metrike in Čas.
e. V portal Cognos TM1 Applications se prijavite z uporabnikom NA_no_scorecard in
odprite aplikacijo v programu Cognos Insight Connected.
Prikaže se sporočilo o napaki.

Omejitev dostopa do posameznih metrik v dimenziji metrik
V tem primeru uporabe blokiramo dostop uporabnika do metrike Prodaja v dimenziji metrik.
Ta primer prikazuje, kako omejitev dostopa do posamezne metrike vpliva na štiri glavne
kazalniške objekte: kocko metrik, strateški zemljevid, diagram po meri in diagram vpliva.

O tej nalogi
Za ta primer uporabe skrbniški uporabnik ustvari delovni prostor v programu IBM Cognos
Insight s štirimi kazalniškimi objekti, ki so že na platnu.
Ta primer uporablja naslednjo konfiguracijo kazalniških objektov:
v Dimenzija metrik vsebuje štiri metrike, vključno s Prihodkom, Izdatki, Številom in
Prodajo.
v Diagram vpliva vsebuje Prodajo kot vplivno metriko za Prihodek.
v Strateški zemljevid vsebuje Prodajo kot izbrano metriko za Rast prihodka.
v Diagram po meri uporablja ponujeno vzorčno sliko zemljevida sveta in vsebuje točko, ki
vključuje Prodajo za Kanado.
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Postopek
Blokiranje metrike Prodaja:
1. Ustvarite uporabnika NA_no_metric in ga dodelite skupini NA_No_Metric_Group.
2. Skupini NA_No_Metric_Group dodelite minimalne pravice, ki so potrebne za prikaz
vseh kazalniških objektov.
Za informacije glejte “Podelitev minimalnega dostopa do kazalniških objektov
neskrbniškim uporabnikom” na strani 171.
3. Odstranite pravico READ za skupino NA_No_Metric_Group za člana Prodaja v
dimenziji metrik.
4. V kontrolni dimenziji za strateški zemljevid obstaja sklic na metriko Prodaja. Odstranite
pravico READ za skupino NA_No_Metric_Group group za člana Prodaja v dimenziji
kazalnika }MS_Scorecard}_Balanced.
5. V portal IBM Cognos TM1 Applications se prijavite kot uporabnik NA_no_metric in
odprite aplikacijo v programu Cognos Insight.
Uporabnik si nove kazalniške objekte - kocko metrik, strateški zemljevid, diagram po
meri in diagram vpliva - lahko ogleduje, opravlja delo z njimi in jih vleče.
Uporabnik vidi vse štiri kazalniške gradnike, v teh objektih pa ne vidi nobenih sklicev na
metriko Prodaja, kot sledi:
v Kocka metrik - metrika Prodaja ni prikazana na mreži.
v Strateški zemljevid - metrika Prodaja ni prikazana v lebdečem namigu. Prav tako ne
prispeva v števec statusa v Rasti prihodka.
v Diagram po meri - točka Prodaja ni prikazana v diagramu po meri.
v Diagram vpliva - ko je prihodek usmerjena metrika, ni zraven usmerjene metrike
prikazano nič.

Omejitev dostopa do kazalniških perspektiv in ciljev
Ta primer prikazuje, kaj se zgodi, če je uporabniški dostop nastavljen na NONE za enega od
ciljev na strateškem zemljevidu.

O tej nalogi
Za konfiguriranje tega scenarija dodelite dostop za NONE za cilj Rast prihodka na strateškem
zemljevidu, imenovanem Balanced Strategy (Uravnotežena strategija).
Kontrolna dimenzija hrani perspektive in cilje za strateški zemljevid. Tako je na primer
strateški zemljevid, imenovan Balanced Strategy (Uravnotežena strategija), definiran s
kontrolno kocko z enakim imenom, Balanced Strategy. Perspektive in cilji za strateški
zemljevid so definirani v kontrolni dimenziji, ki ima enako ime, Balanced Strategy.

Postopek
1. V programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler, kliknite meni Dejanja > Pokaži
kontrolne objekte.
2. V podoknu Zasnova modela v programu Cognos TM1 Performance Modeler z desno
miškino tipko kliknite kontrolno dimenzijo Uravnotežena strategija in izberite
Konfiguriraj varnost > Nastavi dovoljenja za dostop za > Elementi.
3. Izberite skupino, na primer skupino, imenovano No_Objective, in dodelite dostop za
WRITE za vse perspektive in cilje, razen za cilj Finance, Rast prihodka.
4. Za ta cilj za skupino No_Objective dodelite dostop za NONE.
5. Odprite Cognos Insight kot uporabnik v skupini No_Objective.
6. Strateški zemljevid povlecite na platno.
Poglavje 10. Cognos TM1 Scorecarding
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Strateški zemljevid je prazen in prikaže se napaka.
Napaka - Nimate varnostnih pravic za to perspektivo ali cilj.

Prenos kazalniških objektov
Za prenos kazalniških objektov iz enega okolja IBM Cognos TM1 v drugega lahko uporabite
funkcijo prenosa v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Naslednje informacije podajajo zahteve in delovanje prenosa različnih tipov kazalniških
objektov. Tipi vključujejo kocke metrik, diagrame vpliva, strateške zemljevide in diagrame po
meri.
Za dodatne informacije o funkciji prenosa glejte Poglavje 8, “Prenos modelnih objektov in
aplikacij”, na strani 109.

Splošni koraki za prenos kazalniškega objekta
Ko izberete kazalniški objekt za prenos, TM1 samodejno ugotovi potrebne povezane objekte,
ki jih morate prenesti z njim.
Za prenos kazalniškega objekta naredite naslednje:
1. V drevesu podokna Zasnova modela v programu Cognos TM1 Performance Modeler
poiščite kazalniški objekt, ki ga želite prenesti.
2. Z desno miškino tipko kliknite objekt in izberite Prenesi ven.
3. Izberite mapo za izhodno lokacijo in kliknite V redu.
TM1 samodejno analizira objekt in določi, ali je treba v proces prenosa vključiti še kakšne
druge objekte. Ko je proces končan, se prikaže zavihek Prenos.
4. Če želite s procesom prenosa vključiti podatke kocke, na orodni vrstici Cilj: Datoteke
kliknite ikono Konfiguriraj podatke in izberite možnost Vključi podatke za kocke.
Ta možnost večinoma velja za kocko metrik in druge kocke TM1, ki vsebujejo dejanske
podatkovne vrednosti.
Po privzetku je proces prenosa ven za večino kock nastavljen na možnost Dodaj brez
podatkov celice in v prenos ne vključi podatkovnih vrednosti. Izbira, ali boste vključili
podatke kocke, je odvisna od tega, kaj je shranjeno v ciljnem okolju. Pri prenosu noter
lahko objekte tudi počistite.
5. Za dokončanje procesa prenosa ven kliknite Prenos.

Prenos kock metrik
Kocka metrik je standardna kocka TM1, z razliko, da je z uporabo atributa kocke oblikovana
kot kocka metrik. Ta oznaka je odkrita med procesom analize prenosa. Za vključitev v prenos
so samodejno izbrani vsi povezani objekti za kocko. To vključuje vse povezane kazalniške
diagrame za izbrano kocko metrik. Primeri vključujejo diagram vpliva in katerikoli strateški
zemljevid ali diagrame po meri, ki temeljijo na kocki.
Če izberete prenos podatkov kocke, prenos deluje enako kot druge kocke TM1 in vključuje
dejanske podatkovne vrednosti iz kocke metrik.

Prenos diagramov vpliva
Ko izberete diagram vpliva za prenos, je povezana kocka metrik samodejno vključena kot
odvisen objekt. Drugi objekti, ki so samodejno izbrani s prenosom, vključujejo kontrolno
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kocko. Ta definira diagram, dimenzijo metrik iz kocke metrik in druge kontrolne dimenzije, ki
vsebujejo metapodatke o diagramu. Podatki v kocki diagrami so nastavljeni za samodejen
prenos.
Pomnite: Kocka metrik ima lahko samo en diagram vpliva, ki je povezan z njo.

Prenos strateških zemljevidov
Prenos strateškega zemljevida ven samodejno vključuje povezano kocko metrik kot odvisen
objekt. Strateški zemljevid je definiran s kontrolno kocko in ima enako dimenzionalnost kot
povezana kocka metrik. V kocki diagrama ni nobenih podatkov za prenos, ker je v bistvu
izračunana kocka.
Pomnite: Kocka metrik lahko vključuje enega ali več strateških zemljevidov.

Prenos diagramov po meri
Prenos diagrama po meri ven samodejno vključuje povezano kocko metrik kot odvisen objekt.
Vse povezane regularne in kontrolne dimenzije in kocke so izbrane samodejno, vključno z
uporabniško definirano sliko ozadja za diagram.
Pomnite: Kocka metrik lahko vključuje enega ali več diagramov po meri.

Beleženje sporočil kazalnikov
IBM Cognos TM1 Performance Modeler in IBM Cognos Insight lahko konfigurirate tako, da
za vsako aplikacijo beležita sporočila kazalnikov v datoteke dnevnika. S temi sporočili lahko
nadzirate dejavnost kazalnikov ali odpravljate težave v njej.
Sporočila kazalnikov so beležena z uporabo ogrodja beleženja log4j v programih Cognos
TM1 Performance Modeler in Cognos Insight.
Beležnike v datoteki z lastnostmi beleženja lahko konfigurirate tako, da beležijo sporočila o
naslednjih področjih kazalnikov:
Splošna sporočila o dejavnosti kazalnikov
log4j.logger.Metrics=DEBUG
Sporočila o zmogljivosti kazalnikov
log4j.logger.com.ibm.cognos.perf.Metrics=DEBUG
Sporočila o kazalniških diagramih in vizualizacijah
Ta beležnik velja samo za diagram vpliva in diagram strateškega zemljevida.
log4j.logger.RAVEMetrics=DEBUG
Po privzetku je beleženje konfigurirano tako, da beleži potrebna sporočila za dnevne namene
in ga običajno ni treba prilagoditi. V nekaterih primerih boste lahko morali s pomočjo
IBM-ove podpore za stranke spremeniti konfiguracijo beleženja tako, da bo beležila bolj
specifična sporočila o dejavnosti kazalnikov.
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Poglavje 11. Opravljanje skrbništva in vzdrževanje programa
IBM Cognos TM1 Performance Modeler
V programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler lahko izvajate skrbniške in vzdrževalne
naloge, kot so optimiziranje nastavitev, upravljanje procesov in prenos aplikacij.

Optimiziranje porabe pomnilnika kocke
Če želite izboljšati zmogljivost kocke, optimizirajte njeno porabo pomnilnika.

O tej nalogi
Porabo pomnilnika kocke optimizirajte samo pri delu v razvojnem okolju, in sicer zaradi
naslednjih razlogov:
v Za optimiziranje porabe pomnilnika kocke je potrebno veliko pomnilniških virov. Med
postopkom optimiziranja se začasni RAM na strežniku IBM Cognos TM1 za kocko, ki jo
optimizirate, dvakrat poveča. 50-MB kocka za optimiziranje na primer potrebuje 100 MB
pomnilnika RAM.
v Strežnik med optimiziranjem zaklene vse uporabniške zahteve.
Opomba: Optimiziranje porabe pomnilnika kocke ni enako kot spreminjanje vrstnega reda
dimenzij.

Postopek
1. Odprite kocko in kliknite ikono Optimiziraj dimenzije kocke
.
2. V polju Nov vrstni red kliknite dimenzijo.
3. Kliknite gumb Navzgor ali Navzdol, da premaknete zaporedje dimenzije na seznamu.
4. Zapišite si vrednost Odstotek spremenjenega. Če je ta vrednost negativna, nov vrstni red
dimenzij porablja manj pomnilnika in je zato učinkovitejši.
5. Korake od 2 do 4 ponavljajte, dokler ne dosežete najučinkovitejšega zaporedja dimenzij.
6. Kliknite V redu.
in kliknite Shrani ali Shrani kot. Kocka je
7. Kliknite ikono menija Dejanja
konfigurirana za optimalno porabo pomnilnika.

Upravljanje procesov
Procese lahko upravljate, če želite ustvarjati, spreminjati in načrtovati, kako so podatki
uvoženi in uporabljeni v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
S tem povezana opravila:
“Uvažanje podatkov z vodenim uvozom” na strani 11
Ko izvorni podatki vključujejo številne stolpce, izvorne podatke preglejte in identificirajte,
katere stolpce bi bilo treba definirati kot dimenzije, ravni, atribute ali mere. Lahko se odločite,
da uvozite le dimenzije ali da uvozite tako dimenzije kot mere v kocki. Izvorni podatki so
lahko datoteka, seznamsko poročilo, pogled kocke, podnabor dimenzije ali relacijski izvor
podatkov.
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“Uvažanje podatkov iz relacijskega izvora podatkov” na strani 16
Preden uvozite podatke iz relacijskega izvora podatkov, poskrbite, da poznate svoj relacijski
izvor podatkov in da znate graditi poizvedbe SQL. Zagotovite, da so povezave ODBC
definirane. Ko delate v povezanem načinu, lahko uporabite relacijske izvore podatkov ODBC,
ki so definirani na strežniku.

Ustvarjanje procesa
Ustvarite proces, ki definira izvor podatkov za uvažanje, preslikavo podatkov in napredne
postopke. Proces lahko zaženete kadarkoli ali ga dodate na urnik tako, da se izvaja ob
določenih intervalih.

Postopek
1. V podoknu Modelna zasnova z desno miškino tipko kliknite mapo, v katero želite shraniti
> Proces.
proces, in kliknite Nov
2. Vnesite ime procesa in kliknite V redu. Mapa se razširi in prikaže nov proces v podoknu
Modelna zasnova. Prikazovalnik procesov vam omogoča, da definirate proces.
3. Sledite korakom za “Uvažanje podatkov z vodenim uvozom” na strani 11 ali “Uvažanje
podatkov iz relacijskega izvora podatkov” na strani 16.

Primer: prototip nove zahteve
V določenih situacijah, kot je na primer izdelava prototipa za novo zahtevo, lahko s pomočjo
vodenega uvažanja ustvarite en sam proces, ki izvede tri različne funkcije:
v ustvari ali posodobi dimenzije
v ustvari ali posodobi kocke
v naloži podatke
V tipičnem produkcijskem okolju lahko ločite te funkcije kot tri različne procese. Na ta način
povečate prožnost pri spreminjanju ali vzdrževanju. Poleg tega lahko ustvarite opravek, ki
vsebuje tri procese. Tako lahko načrtujete redno osveževanje podatkov. Opravek lahko na
primer načrtujete tako, da se vedno zažene opolnoči.
Za dodatne informacije o opravkih glejte “Dodajanje procesov na urnik” na strani 183.

Kako naprej?
Proces lahko spremenite tako, da uredite njegove procedure, oziroma lahko dodate proces na
urnik kot del opravka.
Proces lahko kadarkoli zaženete tako, da z desno miškino tipko kliknete opravek v podoknu
Modelna zasnova, nato pa kliknete Izvedi proces.

Uporaba urejevalnika procesov
Urejevalnik procesov omogoča spreminjanje postopkov, ki so bili definirani, ko je bil
ustvarjen proces.

Kdaj uporabljati urejevalnik procesov
Urejevalnik procesov lahko uporabite, ko želite narediti naslednje:
v izboljšati proces, ki je generiran, ko zaženete vodeno uvažanje
v ustvariti proces samo s skriptom
v zaobiti vodeno uvažanje
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v ustvariti proces, ne da bi ga takoj izvedli

Primerjava urejevalnika procesov z urejevalnikom
TurboIntegratorja
Urejevalnik procesov ima orodno vrstico, ki omogoča izvajanje številnih uporabnih
urejevalnih nalog. Če želite na primer pred izbrano besedilo dodati komentar, kliknite ikono
za komentiranje/odstranitev komentarja
lahko tudi kliknete ikono pomoči za vsebino

. Če želite prikazati seznam veljavnih funkcij,
.

Skripti urejevalnika procesov v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler vsebujejo
generirano oglavje in generirane stavke, skripti TurboIntegrator pa vsebujejo samo generirane
stavke, ne pa tudi generiranega oglavja.
Nekateri ukazi urejevalnika procesov ne obstajajo v TurboIntegratorju. V urejevalniku
procesov lahko na primer ustvarite vsebino, ki jo je mogoče strniti, tako da besedilo vključite
v naslednji dve vrstici:
#Region region_name
#EndRegion

Naslednji podatkovni tipi so podprti v programu IBM Cognos TM1 Architect, ne pa tudi v
programu Cognos TM1 Performance Modeler:
v ODBO
v SAP
v Paketi IBM Cognos

Premikanje skriptov med programoma Cognos TM1 Performance
Modeler in Cognos TM1 Architect
Skripti urejevalnika procesov in skripti TurboIntegratorja imajo podobne formate, vendar niso
v celoti izmenljivi. Skripte lahko souporabljate med obema urejevalnikoma, če ne spreminjate
preslikav. Naslednja tabela navaja tri scenarije, v katerih so skripti premaknjeni med
programoma Cognos TM1 Performance Modeler in IBM Cognos TM1 Architect. Skript
ostane veljaven v prvih dveh scenarijih, toda v tretjem scenariju so preslikave spremenjene,
zato je skript neveljaven.
Scenarij

Veljavnost skripta

Skript, ustvarjen v programu Cognos TM1
Architect in odprt v programu Cognos TM1
Performance Modeler.

Veljaven

Skript, ustvarjen v programu Cognos TM1
Veljaven
Performance Modeler in odprt v programu Cognos
TM1 Architect.
Skript, ustvarjen v programu Cognos TM1
Performance Modeler, spremenjen v programu
Cognos TM1 Architect in odprt v programu
Cognos TM1 Performance Modeler.

Ni veljaven.
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Primer: funkcija ViewZeroOut
Funkcija ViewZeroOut nastavi vse podatkovne točke v pogledu na nič. Skladnja:
ViewZeroOut(Cube, ViewName);.
Argument

Opis

Kocka

Nadrejena kocka pogleda, ki jo želite poničiti.

ViewName

Pogled, ki ga želite poničiti.

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

Ta primer nastavi vse podatkovne točke v dejanskih vrednostih prvega četrtletja na nič.

Urejanje procedur
Procedure lahko uredite tako, da vključujejo funkcije urejevalnika procesov in funkcije pravil
TM1, ki razširjajo zmožnosti procesa.
Podatkovno proceduro lahko na primer uredite tako, da vključuje stavke, ki procesu dajejo
navodilo, naj preskoči zapise, ki vsebujejo ničelne vrednosti, ali naj zapiše uvožene zapise v
zunanjo datoteko.

Preden začnete
Proces obstaja, ker ste izvedli vodeno uvažanje, ustvarili proces ali generirali proces iz
povezave.

O tej nalogi
Proces vsebuje štiri procedure, ki temeljijo na možnostih, ki ste jih izbrali, ko ste podali izvor
podatkov in preslikali podatke. Te procedure so navedene v naslednji tabeli.
Procedura

Opis

Prolog

Niz stavkov, ki bodo izvedeni, preden je obdelan
izvor podatkov.

Metapodatki

Niz stavkov, ki med obdelavo posodobijo ali
ustvarijo kocko, dimenzije ali druge strukture
metapodatkov.

Podatki

Niz stavkov, ki obdelajo vrednosti za vsak zapis v
izvoru podatkov.

Epilog

Niz stavkov, ki bodo izvedeni, potem ko je izvor
podatkov obdelan.

Za celoten seznam vseh razpoložljivih funkcij pravil v programih TurboIntegrator in Cognos
TM1 glejte dokumentacijo IBM Cognos TM1 - Reference.
Pri urejanju procedur upoštevajte, da mora vsaka procedura ob določenem času izvesti
določene tipe dejanj v procesu. Zato ustvarite dejanja ali stavke, ki so primerni za določeno
proceduro.
Opomba: Če tip izvora za proces temelji samo na skriptu, podzavihka Podatki in
Metapodatki nista na voljo.
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Postopek
1. Kliknite zavihek Napredno.
2. Podajte vrednosti parametrov:
a. Nastavite param_destroy = 1, če želite, da proces prepiše obstoječo kocko in
dimenzije.
b. Nastavite param_createIfNotExist = 1, če želite, da proces ustvari kocko in dimenzije,
če še ne obstajajo.
3. Kliknite podzavihek za proceduro, ki jo želite urediti.
4. Vnesite svoje stavke v besedilno polje bodisi pred eno od naslednjih vrstic:
v #****GENERATED STATEMENTS START****
v #****GENERATED HEADER START****
ali za eno od naslednjih vrstic:
v #****GENERATED STATEMENTS FINISH****
v #****GENERATED HEADER FINISH****
5. Shranite proces.

Kako naprej?
Izvedete lahko naslednji dejanji:
v načrtujete proces
v zaženete proces kadarkoli tako, da z desno miškino tipko kliknete opravek v podoknu
Zasnova modela in kliknete Izvedi proces

Dodajanje procesov na urnik
Če želite načrtovati izvajanje procesov v določenih intervalih, ustvarite opravek.

O tej nalogi
Opravek je objekt IBM Cognos TM1, ki s pogostostjo, ki jo definira uporabnik, izvede enega
ali več procesov. Sestavljen je iz naslednjega:
v seznama procesov, ki bodo izvedeni
v datuma začetka in časa za začetno izvedbo opravka
v pogostosti, s katero se bo opravek izvajal nadalje

Postopek
1. V podoknu Modelna zasnova z desno miškino tipko kliknite mapo, v katero želite
shraniti opravek, nato pa kliknite Nov

> Opravek.

v
2. Vnesite ime opravka in kliknite V redu. Mapa se razširi in prikaže nov opravek
podoknu Modelna zasnova. Prikaže se prikazovalnik opravkov.
3. V oknu Na voljo izberite procese, ki jih želite, in kliknite ikono s puščico, da jih
premaknete v okno Izbrano.
4. S pomočjo puščic navzgor in navzdol premaknite procese v vrstni red, v katerem želite,
da jih izvede opravek.
5. Podajte vrednosti parametrov, tako da v polju Izbrano izberete proces in posodobite
vrednost.
6. Podajte, ali bo opravek izveden kot ena transakcija ali kot več transakcij.
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7.
8.
9.
10.

Opomba: Po privzetku je celotno zaporedje procesov izvedeno kot ena sama
potrditvena transakcija. Vsa morebitna zaklepanja, ki jih pridobi prvi proces, se ohranijo,
dokler se ne konča zadnji proces. Če izberete možnost več transakcij, je vsak proces
potrjen kot transakcija. Zato so zaklepanja zadržana samo v času trajanja vsakega
procesa in ne v času trajanja opravka.
Kliknite zavihek Urnik.
V polju Datum in čas začetka podajte začetno izvedbo opravka.
Podajte interval, v katerem se opravek izvaja.
Označite potrditveno polje Aktiviraj opravek. To potrditveno polje je omogočeno
samo, če ste v polje Izvedi opravek vsakih vnesli vrednosti.
Opomba: Če želite opravek zaustaviti, da se ne bo izvajal za neko časovno obdobje,
pustite potrditveno polje Aktiviraj opravek neoznačeno.

11. Shranite opravek.

Kako naprej?
Opravek lahko zaženete kadarkoli tako, da ga z desno miškino tipko kliknete v podoknu
Zasnova modela in kliknete Izvedi opravek.
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Poglavje 12. Prevajanje modela
IBM Cognos TM1 nudi mehanizem za prikaz objektov na strežniku TM1 v drugih jezikih,
tako da si uporabniki lahko ogledujejo imena objektov pogleda v svojem jeziku, ne da bi bilo
potrebno kakršnokoli konfiguriranje.
Prevod v programu Cognos TM1 je dosežen prek atributa napisa (Caption), ki vam omogoča,
da dodelite prevedena imena katerikoli kocki, dimenziji, članu ali atributu člana na strežniku
TM1. Vrednosti atributa napisa lahko dodelite za vse jezikovne področne nastavitve, ki so
podprte v programu TM1, ki ustrezajo članom v kontrolni dimenziji }Cultures.
Ko uporabnik zažene kateregakoli odjemalca TM1, ki podpira prevajanje, imena objektov
prikažejo vrednost atributa napisa za jezik, povezan z uporabnikovimi trenutnimi področnimi
nastavitvami, ne da bi bilo potrebno kakršnokoli konfiguriranje. Če ste prevedene vrednosti
dodali v kocko, se prevedene vrednosti atributov prikažejo tudi v pogovornem oknu filtra.
Prevajanje podpirajo naslednji odjemalci 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 in TM1 Application Web za določitev jezika prikaza uporabljata trenutno
jezikovno nastavitev brskalnika.
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel določi jezik za prikaz s pomočjo lokacijske
nastavitve sistema Windows.
Cognos Insight s pomočjo nastavitve Lokacija sistema Windows določa jezik, ki bo prikazan,
ko odprete program na meniju Start v sistemu Windows. Če Cognos Insight odprete prek
zaslona delovnega toka TM1 Application Web, uporablja jezik vsebine, definiran v
preferencah uporabnika portala.
Opomba: IBM Cognos Performance Modeler lahko izbirno prikaže prevedena imena ali
nespremenljiva imena za objekte na strežniku TM1. Nespremenljivo ime je ime, dodeljeno
objektu ob začetnem ustvarjanju. Če želite prikazati prevedena imena, z desno miškino tipko
kliknite koren v podoknu Zasnova modela, nato pa kliknite Pokaži napise. Če želite prikazati
nespremenljiva imena, z desno miškino tipko kliknite koren v podoknu Zasnova modela, nato
pa kliknite Pokaži nespremenljiva imena.

Atribut napisa
Atribut napisa je mogoče nastaviti kot tip Vzdevek ali Besedilo. Ko je atribut napisa tipa
vzdevek, so prevedena imena objektov prikazana z vrednostmi atributa. Poleg tega TM1 vsili
unikatnost vrednosti atributa napisa, zato lahko z vrednostjo napisa iščete povezano
dimenzijo, kocko ali člana, ali vrednosti uporabite kot argumente za funkcije, s katerimi
pridobite podatke s strežnika TM1 ali jih nanj pošiljate.
Ko je atribut napisa tipa besedilo, so z vrednostmi atributa prikazana samo prevedena imena
objektov. Unikatnost ni vsiljena, zato lahko isto vrednost uporabite za več atributov, če želite.
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Opomba: Pri definiranju atributa Caption za uporabo v programih TM1 Web, TM1
Application Web ali IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ga definirajte kot tip
vzdevka. V programih TM1 Web in TM1 Application Web je dimenzije pogleda kock
mogoče nastaviti samo tako, da se prikazujejo kot vzdevek. Poleg tega lahko pri definiranju
SUBNM za prikaz v spletni preglednici kot argument sprejema samo vzdevek. Podobno velja
v IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, SUBNM vzame vzdevek kot argument.

Jezikovne kode področnih nastavitev in vedenje atributa napisa
TM1 identificira glavne jezike z mednarodnimi jezikovnimi kodami, kot so definirane v
standardu ISO 639-1, in specifične področne nastavitve z jezikovnimi oznakami IETF. Tako
na primer koda “fr” identificira francoščino, medtem ko oznaka “fr-CA” identificira
francoščino (Kanada).
Vrednosti atributa napisa lahko dodelite za glavne jezikovne kode, kot je “fr”, kot tudi za vse
povezane specifične področne nastavitve, kot je “fr-FR” ali “ fr-CA”.
Če za določene specifične področne nastavitve ni vrednosti atributa napisa, TM1 samodejno
pridobi vrednost, povezano z glavno jezikovno kodo. Če na primer ni vrednosti atributa
napisa za brazilsko portugalščino “pt-BR”, TM1 pridobi vrednost za portugalščino “pt”.
Če vrednosti za atribut napisa ni mogoče najti, je vrnjena vrednost osnovnega privzetega
atributa.
Preglejte seznam elementov v kontrolni dimenziji }Cultures, da se seznanite s kombinacijami
ISO 639-1/IETF, ki so podprte v programu TM1.

Prevajanje kock
Imena kock lahko v drugih jezikih prikažete tako, da ustvarite zahtevano kontrolno kocko in
nato dodelite vrednosti atributa napisa za kocke, ki so na voljo na strežniku TM1.

Postopek
1. V podoknu Model programa Performance Modeler z desno miškino tipko kliknite koren
modela, nato pa kliknite Ustvari lokalizirane atribute kocke. To dejanje doda atribut
napisa v kontrolno dimenzijo }CubeAttributes in generira kontrolno kocko
}LocalizedCubeAttributes.
in
Nasvet: Če si želite ogledati kontrolne objekte, kliknite ikono menija Dejanja
kliknite Pokaži kontrolne objekte.
2. Dodelite vrednosti atributa napisa za kocke v strežniku TM1. Vrednosti lahko dodelite z
eno od naslednjih metod.
v Če želite ustvariti pogled, dvokliknite kontrolno kocko }LocalizedCubeAttributes. V
tem pogledu za vsako kocko na strežniku TM1 dodelite vrednost atributa Caption za
jezikovne področne nastavitve, za katere želite prikazati prevedeno besedilo.
v V TurboIntegratorju ustvarite proces, ki dodeli vrednosti atributu napisa s funkcijo
CubeAttrPutS.
Če bi na primer želeli dodeliti atribut napisa za francoščino za kocko plan_BudgetPlan,
bi lahko uporabili naslednjo funkcijo:
CubeAttrPutS( ’Plan Budgetaire’, ’plan_BudgetPlan’, ’fr’ )
Funkcija TurboIntegratorja CubeAttrPutS je v celoti opisana v dokumentaciji IBM
Cognos TM1 Reference.
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Rezultati
Potem ko so za kocke dodeljene vrednosti atributa napisa, uporabniki vidijo prevedena imena
kock, ko uporabljajo kateregakoli odjemalca TM1, ki podpira prevod.

Prevajanje dimenzij
Imena dimenzij lahko v drugih jezikih prikažete tako, da ustvarite zahtevano kontrolno kocko
in nato dodelite vrednosti atributa napisa za dimenzije, ki so na voljo v strežniku TM1.

Postopek
1. V podoknu Model programa Performance Modeler z desno miškino tipko kliknite koren
modela, nato pa kliknite Ustvari lokalizirane atribute dimenzije. To dejanje doda
atribut napisa v kontrolno dimenzijo }DimensionAttributes in generira kontrolno kocko
}LocalizedDimensionAttributes.
2. Dodelite vrednosti atributa napisa za imena dimenzij v strežniku TM1. Vrednosti lahko
dodelite z eno od naslednjih metod.
v Če želite ustvariti pogled, dvokliknite kontrolno kocko
}LocalizedDimensionAttributes. V tem pogledu za vsako dimenzijo na strežniku TM1
dodelite vrednost atributa Caption za jezikovne področne nastavitve, za katere želite
prikazati prevedeno besedilo.
v V TurboIntegratorju ustvarite proces, ki dodeli vrednosti atributu napisa s funkcijo
DimensionAttrPutS.
Če bi na primer želeli dodeliti atribut napisa za francoščino za dimenzijo Plan Business
Unit (načrt poslovne enote), bi lahko uporabili naslednjo funkcijo:
DimensionAttrPutS( ’Des Entités d’Affaires’, ’plan_business_unit’, ’fr’ )
Funkcija TurboIntegratorja DimensionAttrPutS je v celoti opisana v dokumentaciji
IBM Cognos TM1 - Reference.

Rezultati
Potem ko so za dimenzije dodeljene vrednosti atributa napisa, uporabniki vidijo prevedena
imena dimenzij, ko uporabljajo kateregakoli odjemalca TM1, ki podpira prevajanje.

Prevajanje članov
Imena članov lahko v drugih jezikih prikažete tako, da ustvarite zahtevano kontrolno kocko in
nato dodelite vrednosti atributa napisa za člane, ki so na voljo v dani dimenziji.

Postopek
1. V podoknu Model programa Performance Modeler z desno miškino tipko kliknite
dimenzijo z elementi, ki jih želite prevesti, nato pa kliknite Ustvari lokalizirane atribute
člana. To dejanje doda atribut napisa v kontrolno dimenzijo
}ElementAttributes_<dimname> in generira kontrolno kocko
}LocalizedElementAttributes_<dim_name>.
2. Dodelite vrednosti atributa napisa za člane v dimenziji. Vrednosti lahko dodelite z eno od
naslednjih metod.
v Ustvarite pogled za kontrolno }LocalizedElementAttributes_<dim_name> in odprite
pogled. Za vsakega člana v dimenziji dodelite vrednost atributa Napis za jezikovne
področne nastavitve, za katere želite prikazati prevedeno besedilo.
v V TurboIntegratorju ustvarite proces, ki dodeli vrednosti atributu napisa za elemente s
funkcijo AttrPutS.
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Če bi na primer želeli dodeliti atribut napisa za francoščino za element Skupaj poslovna
enota, bi lahko uporabili naslednjo funkcijo:
AttrPutS( ’ Entités Totale’, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’,
’fr’)
Funkcija AttrPutS TurboIntegratorja je v celoti opisana v IBM Cognos TM1 Referenčnem vodiču.

Rezultati
Potem ko so za elemente dodeljene vrednosti atributa napisa, uporabniki vidijo prevedena
imena elementov, ko uporabljajo kateregakoli odjemalca TM1, ki podpira prevajanje.

Kopiranje obstoječih vrednosti vzdevka v atribute napisa
Če model za prikaz prevedenih nizov uporablja vzdevke, lahko s programom TurboIntegrator
pretvorite obstoječe vzdevke v atribute napisa.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela programa Performance Modeler z desno miškino tipko
kliknite možnost Procesi, nato pa kliknite Novo, Proces.
2.
3.
4.
5.

Vnesite ime za nov proces, nato pa kliknite V redu.
Kliknite zavihek Napredno.
Kliknite zavihek Prolog.
V zavihku Prolog ustvarite proces, ki pridobi vrednost vzdevka in jo nato dodeli atributu
napisa.
6. Shranite in izvedite proces.

Zgled
V vzorčni bazi podatkov Planning Sample, ki je vključena v program TM1, naslednji proces
prekopira vrednost vzdevka za BusinessUnit_French za element Skupaj poslovna enota v
vrednost področnih nastavitev fr za BusinessUnit.
vValue = AttrS( ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’BusinessUnit_French’);
AttrPutS( vValue, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’, ’fr’);
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Dodatek A. Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami
Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami so namenjeni uporabnikom s fizično omejitvijo,
kot je na primer omejena gibljivost ali slabši vid. Nudijo jim pomoč pri uporabi izdelkov s
področja informacijske tehnologije.

Bližnjice na tipkovnici
Poleg tipk, specifičnih za aplikacijo, se uporabljajo tudi standardne navigacijske tipke
operacijskega sistema Microsoft Windows.
Z bližnjicami na tipkovnici se lahko pomikate po aplikaciji in izvajate naloge. Če uporabljate
bralnik zaslona, je priporočljivo, da maksimirate okno, zato da je tabela z bližnjicami na
tipkovnici povsem razširjena in dostopna. Prav tako je priporočljivo, da v operacijskem
sistemu vključite visok kontrast, zato da so črte v diagramih in grafikonih v aplikaciji
vidnejše.
Opomba: spodnje bližnjice na tipkovnici temeljijo na standardnih ameriških tipkovnicah.
Tabela 19. Bližnjice na tipkovnici
Dejanje

Bližnjica na tipkovnici

Odpiranje pogleda Aplikacija

Alt+A

Odpiranje pogleda Model

Alt+M

Izhod iz urejevalnika

Ctrl+W

Pojdi na naslednji urejevalnik

Ctrl+F6

Pojdi na prejšnji urejevalnik

Ctrl+Shift+F6

Pojdi na naslednji pogled

Ctrl+F7

Pojdi na prejšnji pogled

Ctrl+Shift+F7

Shrani

Ctrl+S

Shrani vse

Ctrl+Shift+S

Pokaži pomoč za tipke

Ctrl+Shift+L

Preklop na urejevalnik

Ctrl+Shift+E

Odpiranje kontekstnega menija

Shift+F10

Pomikanje po meniju

Puščica navzgor in Puščica navzdol

Aktiviranje ukaza na meniju ali
kontekstnem meniju

Enter

Premik na in izbor naslednje
omogočene menijske postavke ali
postavke kontekstnega menija

Puščica navzdol

Izbor prve omogočene postavke na
podmeniju na meniju ali kontekstnem
meniju

Puščica desno

Premik na in izbor prejšnje omogočene Puščica navzgor
menijske postavke ali postavke
kontekstnega menija
Izhod iz odprtega menija

Esc

Izbor ali počiščenje potrditvenega polja Preslednica
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Tabela 19. Bližnjice na tipkovnici (nadaljevanje)
Dejanje

Bližnjica na tipkovnici

Premik na naslednjo postavko v
pogovornem oknu ali čarovniku

Tab

Premik na prejšnjo postavko v
pogovornem oknu ali čarovniku

Shift+Tab

Premik na naslednjo izbiro na spustnem Puščica navzdol
seznamu
Premik na prejšnjo izbiro na spustnem
seznamu

Puščica navzgor

Premik na in izbor naslednjega gumba
možnosti

Tab+preslednica

Premik na in izbor prejšnjega gumba
možnosti

Shift+Tab+preslednica

Odpiranje in prikaz spustnega seznama Alt+puščica navzdol
ali menija
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Izhod iz odprtega spustnega seznama
ali menija

Alt+puščica navzgor ali Esc

Izhod iz pogovornega okna ali
čarovnika

Esc

Klicanje izbrane postavke spustnega
menija

Enter

Uveljavljanje narejenih sprememb in
izhod iz pogovornega okna ali
čarovnika

S tipko Tab pojdite do gumba V redu in pritisnite Enter

Izhod iz pogovornega okna ali
čarovnika brez uveljavitve ali
shranjevanja nastalih sprememb

Esc

Pomikanje med zavihki

Puščica levo in Puščica desno ali Tab ali Shift+Tab

Premik trenutnega zavihka v desno

Shift+Page Up

Premik trenutnega zavihka v levo

Shift+Page Down

Pomikanje od ikone do ikone v orodni
vrstici

Puščica levo in Puščica desno

Prikaz članov dimenzije v
prikazovalniku kock

Alt+puščica navzdol

Izbor več vrstic ali stolpcev v
prikazovalniku kock

Ctrl+puščica navzdol

Zamenjava obstoječe dimenzije v
vrsticah z izbrano dimenzijo

Ctrl+R

Zamenjava obstoječe dimenzije v
stolpcih z izbrano dimenzijo

Ctrl+C

Zamenjava obstoječe dimenzije v
kontekstu z izbrano dimenzijo

Ctrl+T

Samodejna razširitev članov v izbrani
dimenziji

V kontekstnem meniju za izbrano dimenzijo Puščica navzdol
za pomik do ukaza Razširi na raven in izbor ravni, ki jo
želite prikazati

Razširitev ali strnitev nadrejenca v
dimenziji

Enter
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Tabela 19. Bližnjice na tipkovnici (nadaljevanje)
Dejanje

Bližnjica na tipkovnici

Osvežitev modela s podatki na
strežniku

F5

Izhod iz aplikacije

Alt+F4

IBM in pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami
Za več informacij o IBM-ovi zavezi do oseb s posebnimi potrebami glejte IBM-ov center za
pripomočke za ljudi s posebnimi potrebami (http://www.ibm.com/able).

Dodatek A. Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami
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Dodatek B. Vadnica za modeliranje in analizo
Ta vadnica prikazuje preproste tehnike modeliranja in analize v programu IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Vodi vas skozi korake za ustvarjanje analize, ki sledi scenariju.

Scenarij
Izvršni direktor želi analizo podatkov o poslovanju podjetja (analize prihodka). Razumeti želi
dane popuste in katera mesta in izdelki so povezani z največjimi popusti. Do končnega
modela želi dostopati prek aplikacije na spletu, vendar pa ne zahteva nobenega sprožanja
postopka.

Cilj
Vaša naloga je, da izdelate naslednje analize (poglede):
Varianca cene
Varianca daje razliko med dvema naboroma vrednosti. V tem primeru primerjate
vrednosti cene za Dejansko prejšnje leto (vrednosti, ki se spreminjajo) z vrednostmi
cene za Dejansko prejšnje leto-1.
Trend cene
Kaže vam, kako se cene za vsak izdelek spreminjajo skozi leto.
Varianca prihodka
Kaže Količine, Bruto prihodek. Neto prihodek, % popusta in Popust kot varianca, z
varianco po mestu.
Odstotek popusta po mestu
Kaže, katero mesto nudi največji odstotek popusta.
Odstotek popusta po izdelku
Kaže, kateri izdelek ima največji odstotek popusta.

Poslovni model
Za izdelavo pogledov morate najprej ustvariti poslovni model. Različni tipi objektov, ki jih
boste ustvarili, so opisani spodaj:
Kocke Kocka vsebuje vrstice in stolpce ter običajno vsaj eno drugo stran, zaradi česar je
večdimenzionalna. Celice v kockah lahko vsebujejo vnesene podatke ali izračune.
Dimenzije
Vrstice, stolpci in strani kocke so ustvarjene iz dimenzij. Dimenzije so seznami
povezanih postavk, kot so postavke dobička in izgube, izdelki, stranke, stroškovni
centri, različica in meseci. Dimenzije lahko vsebujejo tudi izračune. Eno dimenzijo
lahko uporablja več kock. Postavke v dimenziji se imenujejo člani.
Podnabori
Podnabor je izbor nadrejene dimenzije. Ustvarite podnabor, da omejite število
postavk, ki jih uporabnik vidi v dimenziji. Omejite lahko na primer število mesecev,
ki jih uporabnik vidi v pogledu.
Pogledi
Ustvarite lahko pogled, da definirate, kaj uporabnik vidi. Morda na primer želite, da
pregledovalec vidi samo postavke na najvišji ravni (konsolidirane). Člane v
dimenziji lahko skrijete.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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Naloge
Ta študija primerov prikazuje naslednje naloge:
1. Ustvarite mape, da organizirate ustvarjene objekte.
2. S pomočjo vodenega uvoza ustvarite ter poselite dimenzije in kocke.
3. Spreminjajte dimenzije.
4. Ustvarjajte izračune kock.
5. Z ustvarjanjem pogledov in podnaborov definirajte, kako so podatki prikazani
pregledovalcu ali kontributorju.
6. Ustvarite, razmestite in aktivirajte aplikacijo, nato pa se prijavite v Cognos Insight, da jo
preizkusite.
7. Z razvrščanjem v pogledih v aplikaciji najdite izdelek in mesto z največjim odstotkom
popusta.

Vzorčne datoteke
Preden začnete, uvozite tri vzorčne datoteke v TM1 Performance Modeler, da ustvarite in
poselite kocke ter dimenzije. Vzorčne datoteke dobite na spletnem mestu IBM-ove službe za
podporo: (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047004).
Uporabljali boste naslednje datoteke:
v list prices.csv, ki vsebuje seznam cen za izdelke po mesecu in različici.
v net revenue.csv, ki vsebuje informacije o dejanski količini in neto prihodku po izdelkih,
mestih in mesecih za zadnji dve leti.
v cities.csv, i vsebuje seznam mest in njihovo strukturo hierarhije.

Korak 1: Ustvarite dve kocki in organizirajte objekte
V programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler ustvarite nekaj map, da organizirate
objekte, ki jih boste ustvarili. Nato ustvarite kocko Seznam cen in jo s pomočjo procesa
Voden uvoz za uvoz datoteke List Prices.csv poselite s podatki. Voden uvoz ustvari
dimenzije, kocko Seznam cen in uvozi podatke v kocko. Nato ustvarite kocko Neto prihodek
tako, da uvozite datoteko Net Revenue.csv. Na koncu organizirajte objekte v mape, ki ste
jih ustvarili.

Preden začnete
Prenesite datoteke List Prices.csv, Net Revenue.csv in Cities.csv s spletnega mesta
IBM-ove službe za podporo: (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047004).

Postopek
1. Na meniju Windows Start ali bližnjici na namizju zaženite TM1 Performance Modeler.
a. Kliknite Prijavi se kot in vnesite uporabniško ime in geslo.
b. Na seznamu TM1 Server izberite strežnik, ki ga boste uporabljali, in kliknite V redu.
Uporabite lahko novi strežnik TM1, tako da ne pride do navzkrižij z obstoječimi
objekti.
2. Ustvarite mape.
a. V podoknu Zasnova modela kliknite ime strežnika, kliknite ikono Novo
pa kliknite Mapa.
b. Mapo poimenujte Dejavnosti.
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, nato

c. Z desno miškino tipko kliknite mapo Dejavnosti, kliknite Novo
in ustvarite dve
podmapi: Analiza prihodka in Splošni objekti.
3. Z uvozom datoteke list prices.csv ustvarite kocko seznama cen.
a. Z desno miškino tipko kliknite mapo Splošni objekti in kliknite Voden uvoz >
Kocka.
b. Pomaknite se v mapo, ki vsebuje datoteko list prices.csv in izberite datoteko list
prices.csv.
Prikaže se predogled podatkov.
c. Razširite razdelek Podrobnosti o datoteki. Za možnost Podatki vsebujejo oznake
stolpcev izberite Da.
d. Kliknite Napredno.
e. Na zaslonu Uvažanje podatkov - Preslikava podatkov v podoknu Ciljne postavke
kliknite kocko seznama cen.
f. V spodnjem desnem kotu zaslona kliknite Pokaži lastnosti.
Možnosti uvoza spremenite na naslednji način:
v Počistite možnost Ustvari mersko dimenzijo. S tem preprečite, da bi se merska
dimenzija ustvarila. Namesto tega se uvozijo vrednosti iz datoteke.
v Nastavite Vedenje ob posodobitvi podatkov, da zamenjate podatke. S tem
zamenjate vse morebitne obstoječe vrednosti kocke s podatki uvoza.

g. Kliknite Povzetek.
Povzetek kaže, da se ustvarja nova kocka z imenom seznam cen, ki ima štiri nove
dimenzije: Izdelki, Mesec, Različice in Seznam cen.
Za vsako dimenzijo se ustvari vsota; to lahko spremenite na seznamu Napredno ali pa
po uvozu.
Vse dimenzije se uvozijo kot generične dimenzije; tipe dimenzij lahko spreminjate na
zaslonu Napredno ali pa po uvozu. Spremenjeni bodo po uvozu.
h. Kliknite Dokončaj.
Ustvarijo se kocka seznama cen in dimenzije, podatki pa se uvozijo.
i. Kliknite Preračunaj, da si lahko ogledate podatke.

Dodatek B. Vadnica za modeliranje in analizo
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Nasvet: Kocko lahko nastavite tako, da se samodejno preračuna ob vsaki spremembi
.
kocke. To storite tako, da kliknete ikono Samodejno preračunaj
j. Shranite kocko seznama cen.
4. Ustvarite kocko Neto prihodek tako, da datoteko Net Revenue.csv uvozite na isti način
kot ste ustvarili kocko Seznam cen.
a. Možnosti uvoza spremenite na naslednji način:
v Ne ustvarite merske dimenzije.
v Nastavite Vedenje ob posodobitvi podatkov, da zamenjate podatke.
b. Na zaslonu Povzetek boste videli, da nekatere dimenzije že obstajajo, saj so v skupni
rabi s kocko seznama cen. Kliknite Dokončaj.
c. Kliknite Preračunaj, da si lahko ogledate podatke.
d. Shranite kocko neto prihodka.
5. Objekte organizirajte na naslednji način:
a. V podoknu Zasnova modela odprite mapo Splošni objekti, pritisnite CTRL in
kliknite kocki seznama cen in neto prihodka. Kocke so naznačene z ikono kocke

b. Kocke povlecite v mapo Analiza prihodka.
c. V mapi Splošni objekti pritisnite tipko CTRL in z desno miškino tipko kliknite
objekta Nov proces, ki sta bila ustvarjena, in kliknite Izbriši. Ta procesa je ustvaril
proces Voden uvoz. Uvoze lahko avtomatizirate s procesi, ki jih generira postopek
uvoza.

Korak 2: Spremenite dimenzije
V programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler spremenite dimenzije, ki so bile
ustvarjene v prejšnjem koraku, tako da lahko vsebujejo ustrezne tipe dimenzij in lastnosti.
Lastnosti dimenzije spremenite na osnovi funkcije, ki jo dimenzija izvaja. Če dimenzija
vsebuje na primer mesece, je to časovna dimenzija, ki ima specifične lastnosti, povezane s
časom.
Dimenzije, ki jih ustvarite z uvažanjem datotek list prices.csv in Net Revenue.csv, so na
voljo v podoknu Zasnova modela, v Dejavnostih in v mapi Splošni objekti.
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Spodaj so opisani tipi dimenzij:
Dimenzija hierarhije
Vsebuje predstavitev strukture poročanja vašega poslovanja, oddelka ali podjetja.
Dimenzija izračuna
Vsebuje formule, ki v vaših podatkih izvajajo matematične in druge operacije.
Časovna dimenzija
Vsebuje člane časa, ki so vašim uporabnikom smiselni, kot so na primer obdobja
finančnih obračunov ali datumi prodajnih transakcij.
Dimenzija različic
Vsebuje podatke iz različnih iteracij članov v aplikaciji.
Ko spremenite tip dimenzije, se ikone poleg imen dimenzij spremenijo in tako odražajo tipe.

Postopek
1. Dimenzijo prikažite tako, da dvokliknete njeno ime v mapi Splošni objekti. Vsako
dimenzijo spremenite tako, kot je opisano v naslednjih korakih.
2. Mesta spremenite v dimenzijo hierarhije.
a. Z desno miškino tipko kliknite Mesta v mapi Splošni objekti in kliknite Spremeni tip
dimenzije.
b. Izberite dimenzijo tipa Hierarhija in kliknite V redu.
3. Dimenzijo Mesta spremenite, tako da vključuje države kot nadrejence mest. Dimenzijo
lahko ročno spreminjate v programu Performance Modeler ali pa uvozite datoteko CSV,
kot je opisano spodaj.
a. Z desno miškino tipko kliknite dimenzijo Mesta v podoknu Zasnova modela in
kliknite Uvozi v dimenzijo "Mesta".
b.
c.
d.
e.

Na zaslonu Uvozi dimenzijo - Izberi izvor podatkov poiščite datoteko cities.csv.
Kliknite Napredno in nato Pokaži lastnosti.
V razdelku Preslikava v podoknu Ciljne postavke kliknite dimenzijo Mesta.
V podoknu Lastnosti izberite naslednje možnosti:
v Na seznamu Posodobi dimenzije izberite Znova poseli dimenzijo
v Počistite možnost Ustvari element vsote, saj ne želite, da se člani seštevajo.
Dodatek B. Vadnica za modeliranje in analizo
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v Nadrejenec-podrejenec, da nakažete, da imajo člani razmerje
nadrejenec-podrejenec.
f. V podoknu Izvorne postavke povlecite nadrejeno postavko v postavko Nadrejeni
člani v podoknu Ciljne postavke.
g. V podoknu Izvorne postavke povlecite podrejeno postavko v postavko Podrejeni
člani v podoknu Ciljne postavke.
h. Kliknite Povzetek. Prikaže se opozorilo. Opozorila lahko mirno prezrete, saj želite, da
se dimenzije znova poselijo.
i. Kliknite Dokončaj.
j. Zaprite obstoječo dimenzijo Mesta in jo znova odprite, da osvežite podatke.
Dimenzija Mesta je zdaj hierarhija.
Srednja Evropa
v Belgija
– Heverlee
v Francija
– Lyon
– Pariz
v Nemčija
– Hamburg
– München
4. Seznam cen spremenite v dimenzijo izračuna in spremenite lastnosti, kot je to opisano v
naslednjih korakih.
a. Prikažite dimenzijo Seznam cen.
b. Z desno miškino tipko kliknite Vsoto za Seznam cen in kliknite Izbriši izbrane
člane.
Vsota v dimenziji izračuna ni potrebna.
c. Kliknite Shrani in zaprite dimenzijo.
5. Mesec spremenite v časovno dimenzijo in jo spremenite, kot je to opisano v naslednjih
korakih.
a. Prikažite dimenzijo Mesec.
.
b. Kliknite ikono Poseli časovno dimenzijo
c. Izberite Datum začetka.
d. Za Izberite tip obdobja za člane. Kliknite v celice v stolpcu Obdobje, da izberete tip
obdobja. Izberite Leto za Raven 0 in Mesec za Raven 1.
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e. Kliknite V redu in Shrani, nato pa zaprite dimenzijo.
6. Neto prihodek spremenite v dimenzijo izračuna in spremenite lastnosti, kot je to opisano v
naslednjih korakih.
a. Prikažite dimenzijo Neto prihodek.
b. Izbrišite Vsoto neto prihodka.
c. Člane dimenzije premaknite v naslednji vrstni red: Količina, Neto prihodek, Bruto
prihodek, % popusta, Popust. To storite tako, da izberete člana in kliknete Premakni
ali Premakni navzdol
.
navzgor
d. Kliknite Shrani in zaprite dimenzijo.
7. Izdelke spremenite v dimenzijo hierarhije.
8. Različice spremenite v dimenzijo različic in dodajte nekaj novih članov.
a. Izbrišite Vsoto člana Različice.
b. Dodajte novega člana z imenom Variance LY v LY-1 (Varianca: prejšnje leto v
primerjavi s prejšnjim letom-1) tako, da kliknete Vnesi novega člana in vnesete ime.
c. Dodajte novega člana z imenom Komentarji.
d. Kliknite Shrani in zaprite dimenzijo.
Ne pozabite, da se ikone za vsako dimenzijo razlikujejo glede na tip dimenzije.

Korak 3: Spremenite kocko Seznam cen
V programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler spremenite kocko Seznam cen in
ustvarite nekaj pogledov.
Izvedli boste naslednje korake:
v Omogočite vnos besedila v polje za komentarje.
v Dodajte izračun variance.
Dodatek B. Vadnica za modeliranje in analizo
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v Ustvarite pogled Varianca cene, da "Skupaj izdelki" odstranite z obličja kocke.
v Spremenite dimenzijo Seznam cen, tako da se cene ne seštevajo.
v Ustvarite pogled Trendi cen.

Korak 3a: Uredite polje s komentarji
Uredite polje Komentarji v dimenziji Različice, tako da uporabniki lahko vnašajo besedilo.

Postopek
1.

V podoknu Zasnova modela razširite Dejavnosti > Analiza prihodka, kocko seznama
odprite z dvoklikom, nato pa, če možnost Samodejno preračunaj ni izbrana, kliknite
Preračunaj.

Podatki v pogledu se posodobijo in preračunajo.
2. Odprite dimenzijo Različice in v polju Oblika za komentarje kot tip oblike izberite
Besedilo in kliknite V redu.
3. Shranite dimenzijo Različice.
4. Preklopite na kocko seznama cen in prerazvrstite dimenzijo Različice, tako da je zadnja
dimenzija v kocki. Če imate v dimenziji besedilno polje, mora biti ta dimenzija zadnja
dimenzija v kocki, da zagotovite, da je pravilno oblikovana.
a. V kocki seznama cen kliknite ikono Prerazvrsti dimenzijo
Različice in kliknite Premakni na konec.

, kliknite dimenzijo

b. Kliknite V redu.

Korak 3b: Ustvarite izračun variance
V dimenzijo Različice dodajte izračun variance, tako da boste lahko videli razliko med
vrednostmi Dejansko prejšnje leto in Dejansko prejšnje leto -1. Vrednosti Dejansko prejšnje
leto so tiste, ki se spreminjajo, vrednosti Dejansko prejšnje leto-1 pa so tiste, s katerimi
primerjate Dejansko leto.

Postopek
1. V kocki seznama cen povlecite dimenzijo Različice na vrh dimenzije Mesec v razdelku
Stolpci. S tem spremenite usmerjenost kocke, tako da je dimenzija Izdelki v vrsticah,
dimenzija Različice v stolpcih, Mesec pa postane kontekst.
2. Odprite dimenzijo Različice.
3. V vrstici Varianca: prejšnje leto v primerjavi s prejšnjim letom-1 (LY v LY-1) kliknite
polje Izračun različice in kliknite gumb za brskanje v polju.
4. Kliknite zavihek Funkcije v podoknu Izračun različice za Varianca: prejšnje leto v
primerjavi s prejšnjim letom-1.
5. Kliknite Funkcije dimenzije in dvokliknite VARIANCE (varianca).
6. Člane Dejansko prejšnje leto in Dejansko prejšnje leto-1 povlecite v polje Izraz in
ustvarite naslednji izraz: =VARIANCE(’Actual Last Year’,’Actual Last Year-1’).
Kliknite V redu.
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7. Shranite dimenzijo.
8. V kocki seznama cen preverite vrednost v stolpcu Variance LY v LY-1: vsebovati mora
razliko med Dejanskim prejšnjim letom in Dejanskim prejšnjim letom-1. Pravilno
vrednost dosežete tako, da vrednost Narava pozitivne variance nastavite na Ugodno. Z
desno miškino tipko kliknite stolpec Variance LY v LY-1, kliknite Urejanje člana
(Seznam cen) in vrednost lastnosti za Narava pozitivne variance spremenite na Ugodno.
Za strošek prodaje bi vrednost za Naravo pozitivne variance nastavili na neugodno. Ta
atribut je uporabljen samo v povezavi z dimenzijo različic.
9. Shranite dimenzijo Seznam cen in jo zaprite.

Rezultati
Videli boste, da je za večino izdelkov vednost Dejansko prejšnje leto manjša od vrednosti
Dejansko prejšnje leto-1, izjema je izdelek Star Lite.

Korak 3c: Ustvarite pogled Varianca cene
Ustvarite pogled, ki odstrani "Skupaj izdelki" z obličja kocke. S pogledi lahko definirate,
kako se podatki prikažejo pregledovalcu ali kontributorju v aplikaciji TM1.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela z desno miškino tipko kliknite kocko seznama cen v mapi
Dejavnosti > Analiza prihodka in izberite Novo > Pogled. Pogled poimenujte Varianca
cene.
2. V pogledu Varianca cene pod razdelkom Vrstice kliknite puščico v polju Vsi člani,
Seznam izdelkov in kliknite Urejanje podnabora.
Podnabor je izbor postavk v dimenziji.
3. Z desno miškino tipko kliknite listno vozlišče, na primer Star Lite, kliknite Skrij po
ravni > Skrij konsolidirane člane. Shranite nabor in ga poimenujte List.
4. V Kontekstu, spremenite dimenzijo Meseci na Skupaj meseci. Vidite lahko, da se cene
seštevajo, česar pa ne želite. To lahko spremenite v dimenziji Seznam cen.
5. Shranite pogled Varianca cene.

Dodatek B. Vadnica za modeliranje in analizo
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Korak 3d: Spremenite dimenzijo Seznam cen, tako da se cene
skozi leto ne seštevajo.
Spremenite dimenzijo Seznam cen, tako da se cene skozi leto ne seštevajo. To storite tako, da
ustvarite izraz na konsolidirani ravni.

Postopek
1. Odprite kocko seznama cen in dimenzijo Mesec povlecite na vrh Različic v Stolpcih, tako
da bodo Izdelki prikazani kot vrstice, Mesec pa kot stolpci.
2. Z desno miškino tipko kliknite celico in kliknite Urejanje člana (Seznam cen).
3. Na zavihku Lastnosti kliknite polje Izraz na konsolidirani ravni in kliknite gumb za
brskanje v polju.
4. V podoknu Izraz na konsolidirani ravni za seznam cen nastavite Možnost na Časovno
povprečje. Izraz se prikaže kot: =TimeAverage("Time Average"). Kliknite V redu.
V pogledu Varianca cene boste videli, da so Skupaj meseci zdaj povprečna vrednost.

Slika 17. Varianca cene, ki prikazuje Skupaj meseci s povprečno vrednostjo

5. Dimenzijo Različice povlecite na vrh dimenzije Mesec, tako da boste v pogledu videli
varianco.
6. Shranite dimenzijo Seznam cen in jo zaprite ter shranite kocko seznama cen.

Rezultati
Pogled Varianca cene bi moral biti takšen:
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Slika 18. Pogled Varianca cene, ki prikazuje Izdelke kot vrstice in Različice z izračunom variance kot stolpce

Korak 3e: Ustvarite pogled Trend cene
Ustvarite pogled kocke seznama cen z imenom Trend cene. To vam pokaže, kakšni so trendi
cen izdelkov skozi leto.

Postopek
1. V podoknu Zasnova modela z desno miškino tipko kliknite kocko seznama cen v mapi
Dejavnosti > Analiza prihodka in izberite Novo > Pogled. Pogled poimenujte Trend
cene.
2. Dimenzijo Mesec povlecite na vrh dimenzije Različice v razdelku Stolpci. S tem
spremenite usmerjenost kocke, tako da je dimenzija Mesec v stolpcih, dimenzija Različice
postane kontekst, dimenzija Izdelki pa postanejo vrstice.
3. Preprečiti želite prikaz Skupaj izdelki in seštevanje cen v dimenziji Izdelki.
a. V pogledu Trend cene kliknite puščico navzdol v Vseh članih in Izdelkih ter kliknite
Urejanje podnabora.
b. Na seznamu Podnabor izberite List (ta podnabor ste ustvarili prej) in kliknite V redu.
c. Shranite pogled in ga zaprite.

Rezultati
Skupaj izdelki se odstrani.

Slika 19. Pogled Trend cene
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Korak 4: Prilagodite kocko Neto prihodek
V programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler spremenite kocko Neto prihodek, tako
da bo usmerjenost smiselna in da lahko vnašate besedilo v polje Komentar: prejšnje leto v
primerjavi s prejšnjim letom-1 (Comment LY v LY). Nato spremenite dimenzijo Neto
prihodek, tako da bodo prikazane pravilne pozitivne ali negativne vrednosti.

Postopek
1.

V podoknu Zasnova modela razširite Dejavnosti > Analiza prihodka, dvokliknite
kocko neto prihodka, da jo prikažete, nato pa kliknite Preračunaj.
Podatki v pogledu se posodobijo in preračunajo.
2. Dimenzijo Različice povlecite na vrh dimenzije v razdelku Stolpci, dimenzijo Neto
prihodek pa na vrh dimenzije v razdelku Vrstice.
S tem spremenite usmerjenost kocke, tako da je dimenzija Neto prihodek v vrsticah,
dimenzija Različice v stolpcih, dimenzije Izdelki, Mesta in Mesec pa postanejo Kontekst.

3. Prerazvrstite dimenzije, tako da je dimenzija Različice zadnja dimenzija v kocki Neto
prihodek, da boste lahko vnašali besedilo v polje Komentarji.

Nasvet: V kocki Neto prihodek kliknite ikono Prerazvrsti dimenzijo
4. Spremenite dimenzijo Neto prihodek, tako da bodo prikazane pravilne pozitivne ali
negativne vrednosti.
a. V kocki Neto prihodek namesto vsot prikažite raven podrobnosti in kliknite
Preračunaj.
V dimenziji izdelki tako na primer izberite Star Lite, za dimenzijo Mesta izberite
Hamburg, za dimenzijo Mesec pa Jan.
b. Odprite dimenzijo Neto prihodek.
c. Postavko Bruto prihodek premaknite pod Količino. To je namenjeno samo za boljši
videz in s tem ne spremenite ničesar drugega.
d. Za vsakega člana spremenite lastnost Narava pozitivne variance tako, kot je
opisano:
v Količina, Neto prihodek in Bruto prihodek so ugodni.
v % popusta in Popust sta neugodna (za popust želite negativno vrednost).
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e. Shranite dimenzijo in jo zaprite ter shranite kocko.

Kako naprej?
Naslednji korak je izračun Bruto prihodka.

Korak 5: Izračunajte bruto prihodek
V programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler ustvarite izračun kocke, da izračunate
Bruto prihodek.
V izračunu kocke boste ustvarili povezavo, da nekatere podatke iz kocke seznama cen
prinesete v kocko Neto prihodek. Ti podatki se pomnožijo s Količino in tako se generirajo
vrednosti Bruto prihodka.

Postopek
1. Odprite kocko neto prihodka in v vrstici Bruto prihodek pritisnite tipko CTRL ter s
klikom izberite Dejansko prejšnje leto in Dejansko prejšnje leto -1.
2. Z desno miško tipko kliknite izbor in kliknite Ustvari izračun kocke ter izračun kocke
poimenujte Bruto prihodek
3. V urejevalniku izračunov kocke v razdelku Uvozi pogoje razširite Neto prihodek in
povlecite Količino v podokno Izraz.
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4. Kliknite Uvozi pogoje, da ustvarite povezavo med kocko Seznam cen in kocko Neto
prihodek, in poimenujte povezavo, na primer Seznam_cen.
Nasvet: Pomaknite se na vrh seznamskega polja, da si ogledate povezavo Uvozi
pogoje.
5. Kocko seznama cen povlecite iz podokna Zasnova modela v polje Dodaj izvorno
kocko. Dimenzije v kocki Seznam cen se samodejno preslikajo v dimenzije v kocki
Neto prihodek.
6. Spremenite preslikavo Različice. Z desno miškino tipko kliknite eno od dimenzij
Različice in kliknite Pretvori v ročno preslikavo.
7. V podoknu Preslikave želite imeti samo Dejansko prejšnje leto in Dejansko prejšnje
leto-1, zato izbrišite drugi dve postavki (Varianca: prejšnje leto v primerjavi s prejšnjim
letom-1 (Variance LY v LY-1) in Komentarji).

8. V podoknu Dimenzije seznama cen kliknite Seznam cen nato pa v podoknu Člani
kliknite potrditveno polje Seznam cen. V podoknu Dimenzije Neto prihodka kliknite
Mesta. Želite, da se povezava uveljavi za vsa mesta, zato kliknite potrditveno polje poleg
Članov.
9. Želite tudi, da se povezava uveljavi za Bruto prihodek v dimenziji Neto prihodek. V
podoknu Dimenzije Neto prihodka kliknite Neto prihodek in v podoknu Člani kliknite
potrditveno polje Bruto prihodek in kliknite V redu.
10. V urejevalniku izračunov kocke razširite Uvožene vrednosti, da si ogledate ustvarjeno
povezavo.
11. Povezavo z imenom Seznam_cen povlecite v podokno Izraz in spremenite izraz tako:
=[Net Revenue]:Volume*LINK(’List_price’). Kliknite Uveljavi in zaprite izračun.
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Rezultati
Zdaj imate smiselne številke Bruto prihodka.

Slika 20. Kocka Neto prihodek s številkami bruto prihodka

Korak 6: izračun popusta in % popusta
V programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler ustvarite dva izračuna kocke, da
izračunate Popust in % popusta v kocki Neto prihodek. Popust se izračuna tako, da se od
Bruto prihodka odšteje Neto prihodek.

Postopek
1. Odprite kocko neto prihodka, v vrstici Popust pritisnite tipko CTRL in s klikom izberite
celici Dejansko prejšnje leto in Dejansko prejšnje leto-1.
2. Z desno miško tipko kliknite izbor in kliknite Ustvari izračun kocke. Izračun kocke
poimenujte Dejanski popust
3. V urejevalniku izračunov kocke razširite Neto prihodek in povlecite Bruto prihodek v
podokno Izraz.
4. Neto prihodek povlecite v podokno Izraz.
5. Izraz spremenite, da bo videti tako: =[Net Revenue]:[Gross Revenue]-[Net
Revenue]:[Net Revenue]
6. Kliknite Uveljavi in zaprite izračun. Ustvarili ste izračun popusta.
7. V vrstici % popusta ustvarite izračun kocke z imenom Dejanski odstotek popusta za
celici Dejansko prejšnje leto in Dejansko prejšnje leto-1. Izraz bi moral biti takšen:
=[Net Revenue]:Discount/[Net Revenue]:[Gross Revenue]
8. V urejevalniku izračunov kocke izberite Združi listne in konsolidirane in kliknite
Uveljavi. Ta možnost pomeni, da se formula uveljavi tako za listne kot tudi za
konsolidirane ravni, tako da se vrednosti ne dodajo na konsolidirani ravni.
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Slika 21. Izraz za izračun kocke, ki prikazuje možnost združevanja listov in konsolidiranega

9. Spremenite celice % popusta, tako da so oblikovane kot odstotki.
a. Z desno miškino tipko kliknite eno od celic % popusta in kliknite Urejanje člana(%
popusta).
b. V vrstici % popusta dvokliknite celico Oblika.
c. V podoknu Oblika zapisa za % popusta kliknite Odstotek in izberite 1 za
Decimalno mesto.
d. Kliknite Uveljavi.
10. Količino oblikujte kot Število in izberite Pokaži grupiranje števk, če želite imeti ločilo.
Kliknite Uveljavi.
11. Oblikovanje prekopirajte na druge postavke, razen za % popusta.
a. V vrstici količina kliknite Oblika in kliknite Prekopiraj.
b. Držite tipko CTRL in kliknite, da izberete celico Oblika za Bruto prihodek, Neto
prihodek in Popust, nato pa kliknite z desno miškino tipko in izberite Prilepi, da
oblikovanje Število prilepite na te postavke.
c. Kliknite Uveljavi.
d. Shranite dimenzijo in jo zaprite.

Rezultati
Kocka Neto prihodek z dodanima izračunoma Popust in % popusta:

Slika 22. Neto prihodek z izračunoma Popust in % popusta

Korak 7: Ustvarite nove poglede za kocko Neto prihodek
V programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler ustvarite nove poglede kocke Neto
prihodek. Ti pogledi prikazujejo Varianco prihodka, Odstotek popusta po mestu in Odstotek
popusta po izdelku. Ti pogledi se bodo uporabljali v končni aplikaciji, ki jo boste ustvarili.
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Postopek
1. Ustvarite nov pogled kocke Neto prihodek z imenom Varianca prihodka.
a. Spremenite postavke dimenzije v kontekstni vrstici, tako da boste videli Skupaj
izdelke, Srednjo Evropo in Skupaj mesec.
b. Shranite pogled in ga zaprite.

Slika 23. Pogled Varianca prihodka

2. Ustvarite nov pogled kocke Neto prihodek z imenom Odstotek popusta po mestu.
a. Dimenzijo Mesta povlecite na vrh dimenzije Neto prihodek v vrsticah, tako da
dimenzija Mesta zamenja dimenzijo Neto prihodek.
b. V dimenziji Neto prihodek izberite % popusta. Zagotovite, da se dimenzija Mesec
prikazuje Skupaj vsi meseci, dimenzija Izdelki pa Skupaj izdelki.
c. Shranite pogled, vendar ga ne zaprite.

Slika 24. Pogled Odstotek popusta po mestu

3. Ustvarite drug pogled z imenom Odstotek popusta po izdelku.
a. Ko je pogled Odstotek popusta po mestu odprt in izbran, kliknite Shrani kot

in ga poimenujte Odstotek popusta po izdelku.
b. Dimenzijo Izdelki povlecite v vrstice, da zamenjate Mesta.
c. Kliknite puščico navzdol v Vseh članih in Izdelkih ter kliknite Urejanje podnabora.
Dodatek B. Vadnica za modeliranje in analizo
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d. Na seznamu Podnabor izberite List (ta podnabor ste ustvarili prej) in kliknite V redu.
e. Shranite pogled in ga zaprite.

Slika 25. Odstotek popusta po izdelku

Korak 8: Ustvarite aplikacijo Neto prihodek
V programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler ustvarite aplikacijo s pogledi, ki ste jih
ustvarili. Nato se prijavite v IBM Cognos Insight, da aplikacijo preizkusite. Z razvrščanjem v
pogledih v aplikaciji najdite izdelek in mesto z največjim odstotkom popusta.

Postopek
1. V programu TM1 Performance Modeler odprite podokno Zasnova aplikacije.
Nasvet: Pritisnite Alt+A.
2. Z desno miškino tipko kliknite Aplikacije in kliknite Novo > Aplikacija.
3. Aplikacijo poimenujte Analiza prihodka.
4. Izberite tip aplikacije. Za to vajo izberite Osrednja.
Osrednja aplikacija nima hierarhije odobritev; uporablja jo majhna skupina uporabnikov,
ki si enakovredno delijo nalogo izvajanja osrednjega načrtovanja analize.
Če želite uporabljati hierarhijo odobritev, izberite Odobritev, ki ima hierarhično
strukturo odobritev, ali pa Odgovornost.
Aplikacija Odgovornost je podobna aplikaciji Odobritev, vendar uporabniki ne morejo
predložiti vozlišč, da bi jih zaklenili. Aplikacija Odgovornost se uporablja za
obnavljajoče se napovedi in nepretrgane procese načrtovanja brez definiranega datuma
zaključka. Ustvari se nov zavihek z imenom Analiza prihodka.
5. Poglede, ki ste jih ustvarili v prejšnjih korakih, dodajte v podokno Pogledi
kontributorja.
a. V podoknu Objekti v programu TM1 razširite Dejavnosti > Analiza prihodka >
seznami cen in povlecite pogleda Trend cene in Varianca cene v podokno pogledov
kontributorja.
b. V podoknu Objekti v programu TM1 razširite Dejavnosti > Analiza prihodka >
neto prihodek in povlecite poglede Odstotek popusta po mestu, Odstotek popusta
po izdelku in Varianca prihodka v podokno Pogledi kontributorja.
c. Z vlečenjem prerazvrstite poglede, tako da bodo v naslednjem vrstnem redu:
1) Varianca cene
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2) Trend cene
3) Varianca prihodka
4) Odstotek popusta po mestu
5) Odstotek popusta po izdelku
To določa vrstni red, v katerem bodo kontributorji videli poglede.
6. V razdelku Odjemalci izberite odjemalca Cognos Insight - povezan in ga naredite kot
privzeti način.
Nasvet: Za ogled te možnosti se boste morda morali pomakniti navzdol po oknu.
V povezanem načinu se izračuni izvajajo na strežniku, v porazdeljenem načinu pa se
izvajajo na lokalnem računalniku.
7. Shranite aplikacijo.

Slika 26. Zavihek zasnove aplikacije Analiza prihodka

8. Z desno miškino tipko kliknite aplikacijo Analiza prihodka v podoknu Zasnova
aplikacije in kliknite Razmesti aplikacijo.
9. Portal aplikacij IBM Cognos TM1 odprite v spletnem brskalniku, na primer:
http://localhost:9510/pmpsvc/applications.jsp. Aplikacija Analiza prihodka mora biti
navedena na seznamu.
10. Kliknite ikono Aktiviraj za Analizo prihodka.

Dodatek B. Vadnica za modeliranje in analizo
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Slika 27. Portal aplikacij Cognos TM1

11. Kliknite ime Analiza prihodka, da odprete aplikacijo, nato pa znova kliknite Analiza
prihodka, da aplikacijo odprete v programu Cognos Insight.
V aplikacijo ste prijavljeni kot skrbnik, ker varnost ni bila nastavljena. To pomeni, da
vidite vse v aplikaciji.
Prikazan je zavihek za vsak pogled, ki ste ga dodali v aplikacijo.
12. Kliknite zavihek Odstotek popusta po mestu. Ta pogled želite razvrstiti. Razširite
vsako državo, tako da so prikazana mesta. Z desno miškino tipko kliknite glavo stolpca
Dejansko prejšnje leto in kliknite Razvrsti > Razvrsti po vrednosti > Padajoče.
13. Ogledati si želite % popusta. V področju Kontekst kliknite Količina (dimenzija Neto
prihodek) in izberite % popusta.
Vidite lahko, da največji popust daje Hamburg.

Slika 28. Pogled Odstotka popusta po mestu v programu Cognos Insight.
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14. Kliknite zavihek Odstotek popusta po izdelku. Z desno miškino tipko kliknite glavo
stolpca Dejansko prejšnje leto in kliknite Razvrsti > Razvrsti po vrednosti > Padajoče.
Vidite lahko, da ima Canyon Mule Cooler izdelek z največjim popustom.

Slika 29. Pogled Odstotka popusta po izdelku v programu Cognos Insight.

Dodatek B. Vadnica za modeliranje in analizo
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Dodatek C. Cognos TM1 Performance Modeler za obstoječe
uporabnike Cognos TM1
Obstoječi uporabniki IBM Cognos TM1, ki se premikajo na IBM Cognos TM1 Performance
Modeler morajo biti seznanjeni z naslednjimi težavami in interesnimi točkami.

Ustvarjanje objekta in upravljanje modela
Večino nalog za ustvarjanje objektov in upravljanje modelov, katere so uporabniki Cognos
TM1 navajeni uporabljati za izvajanje v programu Server Explorer, je mogoče opraviti v
programu Cognos TM1 Performance Modeler. Modele Cognos TM1 lahko hranite v
programu Cognos TM1 Performance Modeler z naslednjimi izjemami.
v Podvajanje in sinhronizacija v programu Cognos TM1 Performance Modeler nista podprta.
Če vaš model uporablja podvajanje in sinhronizacijo, morate ta del svojega modela
vzdrževati v programu Cognos TM1 Server Explorer. Za celotne podrobnosti o podvajanju
in sinhroniziranju glejte dokumentacijo za IBM Cognos TM1 Operation.
v Proces in pravila vrtanja počez morajo biti ustvarjena in vzdrževana v programu Cognos
TM1 Architect ali Perspectives. Za podrobnosti o ustvarjanju procesov vrtanja in pravil
glejte dokumentacijo za IBM Cognos TM1 Developer.
v Naloge za skrbništvo nad strežnikom, kot so prekinitev povezave s posameznimi
uporabniki, razpošiljanje sporočil uporabnikom in zaustavljanje strežnika z obvestilom
uporabnikom, mora biti izvedeno v Centru za sporočila odjemalcev, do katerega je mogoče
dostopiti iz programa Server Explorer. Za podrobnosti glejte temo “Upravljanje povezav z
odjemalci” v dokumentaciji za IBM Cognos TM1 Operation.
v Procesi TurboIntegratorja z izvori podatkov ODBO morajo biti ustvarjeni in vzdrževani v
programu Architect ali Perspectives. Urejevalnik za Cognos TM1 Performance Modeler
TurboIntegrator ne podpira izvora podatkov ODBO. Vse druge izvore podatkov
TurboIntegrator je mogoče vzdrževati v programu Cognos TM1 Performance Modeler. Za
podrobnosti o ustvarjanju procesa z izvorom ODBO glejte dokumentacijo za IBM Cognos
TM1 TurboIntegrator.
v Če ustvarite proces TurboIntegratorja prek vodenega uvoza v programu Cognos TM1
Performance Modeler, procesa ne smete naknadno urejati v izvirnem programu Architect
ali Perspectives.

Razlike v funkcionalnosti med programi Cognos TM1
Performance Modeler in Cognos TM1 Architect/Perspectives
Večina funkcionalnosti za ustvarjanje objekta je podobna v programih IBM Cognos TM1
Performance Modeler in IBM Cognos TM1 Perspectives/Architect. Vendar pa morate biti
seznanjeni z nekaterimi razlikami.
v V primerjavi s programoma Cognos TM1 Architect/Perspectives je ustvarjanje kocke
poenostavljeno prek vmesnika 'povleci in spusti' v programu Cognos TM1 Performance
Modeler. Cognos TM1 Performance Modeler vam omogoča, da obstoječi kocki znova
dodate dimenzijo z dodajanjem ali brisanjem dimenzij iz kocke oziroma spremembo
vrstnega reda dimenzij v kocki.
v V programu Cognos TM1 Performance Modeler je omejena podpora za dinamične
podnabore.
v Ustvarjanje pravil je v programu Cognos TM1 Performance Modeler zelo poenostavljeno.
Urejevalnik pravil vključuje funkcije Podpora za vsebino, ki med ustvarjanjem pravila
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predstavijo kontekstualno relevantne elemente ali informacije. Poleg tega, ko definirate
dimenzijo izračuna ali ustvarite povezavo, Cognos TM1 Performance Modeler samodejno
generira pravila in povezane dovodnike.
v Urejevalnik TurboIntegratorja v programu Cognos TM1 Performance Modeler vključuje
izboljšane funkcije za urejanje na zavihkih Napredno izdelovanje skriptov (Parametri,
Prolog, Metapodatki, Podatki, Zaključek).
v Urejevalnik dimenzij v programi Cognos TM1 Performance Modeler nudi bolj intuitivno in
obsežno okolje za upravljanje vseh vidikov dimenzij. Ustvarite lahko na primer specifične
tipe dimenzij, ki v vašem modelu izpolnjujejo unikatne potrebe. Poleg tega je celotno
upravljanje dimenzij opravljeno v enem samem oknu. Za upravljanje atributov ali
nastavitev lastnosti elementov ni potrebno odpreti ločenega okna.
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Dodatek D. Izračuni dimenzij
Izrazi in funkcije dimenzij za izračune so opisani s skladnjo in primeri.
Urejevalnik izrazov je na voljo za izračune na ravni lista in izračune konsolidirane ravni.
Urejevalnik izrazov je preprost urejevalnik za urejanje in ustvarjanje aritmetičnih in
povprečnih računskih izrazov, ter urejevalnik funkcij za uveljavitev predhodno določenih
funkcij za izračune na ravni lista in konsolidacij. Urejevalnik izrazov ima na voljo tudi
urejevalnik agregacijskih izrazov za izračune konsolidirane ravni.

Časovne funkcije v izračunih dimenzij
Če v izračunu dimenzije uveljavite časovno funkcijo, kot je CUMULATE, in dimenzijo nato
uporabite v kocki, ki ne vsebuje nobene časovne dimenzije, so generirani neveljavni stavki
pravil, v pravilo za kocko, ki ne uporablja časovne dimenzije, pa je postavljen komentar, ko
opisuje težavo. V okoliščinah, v katerih je dimenzija izračuna uporabljena v več kockah in
kjer večina kock, toda ne vse, vsebuje časovno dimenzijo, lahko onemogočite neveljavne
stavke pravil v pravilu za kocko, ki ne vsebuje časovne dimenzije.

Aritmetične operacije
IBM Cognos TM1 Performance Modeler podpira normalne aritmetične operacije: vsoto,
razliko, množenje in deljenje.

Vsota
Operand vsote za enostavne izračune.

Namen
Vsota vrednosti celic za izračune listne in konsolidirane ravni.
=(<operand 1> + <operand 2>)

Razlika
Operand razlike za enostavne izračune.

Namen
Izračun razlike med dvema vrednostma celic za izračune listne in konsolidirane ravni.
=(<operand 1> - <operand 2>)

Množenje
Operand množenja za enostavne izračune.

Namen
Izračun množenja med dvema vrednostma celic za izračune listne in konsolidirane ravni.
=(<operand 1> * <operand 2>)
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Deljenje
Operand deljenja za enostavne izračune.

Namen
Izračun deljenja med dvema vrednostma celic za izračune listne in konsolidirane ravni.
=(<operand 1> / <operand 2>)

Funkcije
Opisane so funkcije, ki so na voljo za izračune listne in konsolidirane ravni.
Za informacije o funkcijah, ki jih lahko uporabljate v kazalnikih, glejte temo “Funkcije
indikatorjev metrik” na strani 152.
S tem povezana opravila:
“Ustvarjanje dimenzij izračunov z izračuni N s pomočjo funkcij dimenzij” na strani 21
Izračun 'N', ki uporablja funkcijo dimenzije, je izračun, izveden na ravni dimenzije med
vhodno vrednostjo člana te dimenzije in izbrano funkcijo.

Konsolidirano povprečje (CAVERAGE)
Namen
Ta funkcija izračuna povprečno vrednost v konsolidaciji in vrne eno samo vrednost.
Ta funkcija je v Urejevalniku izrazov na zavihku Agregiranje na voljo, ko delate z izračunom
kocke ali z izračunom C v dimenziji.
=CAVERAGE(<flag-value>)

Parametri
Parameter flag-value je lahko ena od naslednjih vrednosti:
v 1 - za izračun vrednosti ne uporabi konsolidirane utežitve. Če je ta oznaka vklopljena, je
uporabljena groba vrednost konsolidiranega elementa.
v 2 - prezri ničelne vrednosti. Če je nastavljena ta oznaka, ničelne vrednosti niso uporabljene
kot del izračuna povprečja.
v 3 - kombinacija vrednosti oznak 1 in 2; za izračun vrednosti ne uporabi konsolidirane
utežitve in prezri ničelne vrednosti.

Vzorec
To funkcijo na primer uporablja privzeti indikator metrik, imenovan Toleranca.
=CAVERAGE(3)

CUMULATE
Namen
CUMULATE izračuna kumulativni seštevek ene vrstice na podlagi prvotnih številk v drugi
vrstici.
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=CUMULATE(<Input>)

Vzorec
Funkcija =CUMULATE(Dobiček) izračuna kumulativni dobiček po dimenziji Čas v kocki, v
kateri se uporablja funkcija CUMULATE.

DECUMULATE
Namen
Začenši iz kumulativnih seštevkov, DECUMULATE izračuna izvirno serijo.
=DECUMULATE(<Input>)

Vzorec
Funkcija =DECUMULATE('Cumulative Sales') razdrobi kumulativno prodajo v prodajo po
obdobjih po časovni dimenziji (Time) v kocki, v kateri je bila uporabljena funkcija
DECUMULATE.

DIFFER
Namen
Ta funkcija izračuna razliko med trenutnim in prejšnjim časovnim obdobjem. Razlika je lahko
izražena kot odstotek (%), delež (p) ali kot standardna aritmetična razlika (a).
Ta funkcija je v Urejevalniku izrazov na zavihku Funkcije na voljo, ko delate z izračunom
kocke ali z izračunoma N in C v dimenziji.
=DIFFER('<Base>','<%/a/p>')

Parametri
Base
Parameter <Base> podaja člana dimenzije.
%/a/p
Ta parameter podaja, kako je razlika izražena: kot odstotek (%), delež (p) ali standardna
aritmetična razlika (a).

Vzorec
Član Sprememba števila (Headcount) lahko na primer s funkcijo =DIFFER(Headcount, "a")
izračuna spremembo števila med trenutnim in prejšnjim časovnim obdobjem.

Force To Zero
Namen
Prisili vrednost člana na nič
Ta funkcija je v Urejevalniku izrazov na zavihku Agregiranje na voljo, ko v dimenziji delate z
izračuni C.
=ForceToZero()
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Vzorec
Član Cena izdelka lahko na primer funkcijo =ForceToZero() uporablja kot izraz na
konsolidirani ravni. To preprečuje agregiranje cen izdelkov.

GROW
Namen
Funkcija rasti (GROW) poveča osnovno vrednost za podani odstotek vsako obdobje. Rast je
lahko sestavljena (C) ali linearna (L).
Ta funkcija je v Urejevalniku izrazov na zavihku Funkcije na voljo, ko delate z izračunom
kocke ali z izračunoma N in C v dimenziji.
=GROW(<Base>', '<%Growth Rate>', "<L/C>)

Parametri
Base
Ta parameter podaja člana, za katerega se uveljavi % stopnje rasti (% Growth Rate).
<%Growth Rate>
Ta parameter podaja člana, ki vsebuje stopnje rasti. Član mora biti v isti dimenziji kot
član, podan v parametru Base. Stopnje rasti morajo biti cela števila in ne decimalne
vrednosti. Če želite na primer uveljaviti 20-odstotno stopnjo rasti, napišite 20 in ne 0,2.
L/C
Ta parameter podaja način, na katerega se uveljavi stopnja rasti: linearni (L) ali sestavljen
(C).
Opomba: Če oblikujete člana, ki funkcijo GROW uporablja kot odstotek, in vnesete 20, se
prikaže kot 2000 %. To je samo težava s prikazom. Izračun vseeno deluje pravilno. Če želite
popraviti težavo s prikazom, za člana uveljavite obliko po meri in ne uporabljajte oblike
odstotnega tipa.

Vzorec
Tako lahko na primer član Napoved prodaje s funkcijo =GROW('Base Monthly Sales','Sales
Increase %',"L") izračuna napoved prodaje na osnovi mesečne prodaje in pričakovano
odstotno rast pri prodaji.

LAG
Namen
Izračuna rezultat v eni vrstici, tako da zamakne vhodne podatke iz druge vrstice za eno
obdobje.
=LAG(<Pad>,<Inputs>)

Parametri
Pad
Argument <Pad> poda vrednost, ki jo vrne LAG za prvi član lista v dimenziji Čas. To je
lahko drug član v dimenziji ali konstanta. Če je izpuščen, lahko uporabnik vnese vrednost
za to funkcijo v prvi član lista dimenzije Čas.
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Vzorec
Član 'Opening Balance' lahko uporablja funkcijo =LAG('Prime value', 'Closing Balance').

LASTNZ
Namen
LASTNZ išče nazaj po nizu podatkov v vhodni vrstici in vrne najnovejšo nenično ali
neničelno vrednost. LASTNZ lahko uporabite, da se izognete vnovičnemu vnosu podatkov v
daljšem časovnem obdobju, v katerem se vhodni podatki po obdobjih redko spreminjajo.
=LASTNZ(<Input>)

Parametri
<Input>
Lahko je številski član ali član niza.

PERIODDAYS
Namen
Število dni v obdobju.
=PERIODDAYS()

PERIODEND
Namen
Datum in čas na koncu tega obdobja.
=PERIODEND()

PERIODMIDDLE
Namen
Datum in čas na sredini tega obdobja.
=PERIODMIDDLE()

PERIODSTART
Namen
Datum in čas na začetku tega obdobja.
=PERIODSTART()

SCORE
Namen
Funkcija SCORE izračuna rezultat metrike za podan kontekst dejanskih, ciljnih in tolerančnih
indikatorjev.
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Ta funkcija vrne vrednost, ki kaže, ali je metrika dosegla cilj, ga je presegla ali je pod njim, in
za koliko. Odraža razdaljo od cilja, izmerjeno v enotah tolerance. Vrne vrednosti v obsegu od
-10 do 10, kjer vrednost 0 pomeni, da je metrika dosegla cilj. Pozitiven rezultat pomeni, da je
metrika dosegla cilj. Negativen rezultat pa pomeni, da metrika ni dosegla cilja.
Ta funkcija je veljavna samo v kocki, ki ima dimenzijo metrik, in lahko določi vzorec
zmogljivosti metrike in tip tolerance.
=SCORE('<Actual>','<Target>'),'<Tolerance>'

Parametri
Actual
Ime indikatorja metrik, ki predstavlja indikator Dejansko.
Target
Ime indikatorja metrik, ki predstavlja indikator Cilj.
Tolerance
Ime indikatorja metrik, ki predstavlja indikator Toleranca.

Vzorec
To funkcijo na primer uporablja privzeti indikator metrik, imenovan Score.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

SCORESTATUS
Namen
Funkcija SCORESTATUS izračuna vrednost, ki predstavlja učinkovitost rezultata za metriko.
Ta funkcija vzame člana, ki vsebuje rezultat metrike za trenutni kontekst.
Vrne eno od naslednjih številskih vrednosti, ki kažejo učinkovitost metrike:
v 1 - odlično (dosega ali presega cilj)
v 0 - povprečno (znotraj ene tolerance cilja)
v -1 - slabo (več kot 1 toleranco od cilja)
=SCORESTATUS('Score')

Parametri
Parameter Score je ime indikatorja metrik, ki predstavlja indikator rezultata za metriko.

Vzorec
To funkcijo na primer uporablja privzeti indikator metrik, imenovan Status.
=SCORESTATUS(’Score’)
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SCORETREND
Namen
Funkcija SCORETREND izračuna vrednost, ki predstavlja, kako je bila zmogljivost metrike
spremenjena od prejšnjega obdobja.
Funkcija vzame člana, ki vsebuje rezultat metrike, in vrne eno od naslednjih vrednosti, ki
kažejo trenutno zmogljivost metrike:
v 1 - gre na bolje
v 0 - brez spremembe
v -1 - gre na slabše
Rezultat odraža pozitiven ali negativen trend samo, če se rezultat spremeni za več kot 5 %
tolerance.
Ta funkcija deluje samo v kocki s časovno dimenzijo, ki definira prejšnje obdobje za vsakega
člana.
=SCORETREND(Score)

Parametri
Parameter Score je ime indikatorja metrik, ki predstavlja indikator Score (Rezultat).

Vzorec
To funkcijo na primer uporablja privzeti indikator metrik, imenovan Trend.
=SCORETREND(’Score’)

Time Average
Namen
Ta funkcija vrne povprečno vrednost, izračunano za vsa časovna obdobja, samo za prvo
obdobje ali samo za zadnje obdobje.
Ta funkcija je v Urejevalniku izrazov na zavihku Agregiranje na voljo, ko delate z izračunom
kocke ali z izračunom C v dimenziji.
=Time Average(<'Time Average Type'>)

Parametri
Time Average Type
Podaja tip vrednosti, ki bo vrnjena. Dovoljene vrednosti so:
v Time Average: izračuna povprečje tako, da vsoto deli s številom obdobij
v First Period: uporablja podatke samo iz prvega obdobja
v Last Period: uporablja podatke samo iz zadnjega obdobja
v Zero: vrne vrednost nič
Za First Period in Last Period izraz v vsakem članu konsolidacije preveri atribut "last
period" ali "first period" in s tem atributom ugotovi, kje dobiti vrednost časovnega
povprečja.
Dodatek D. Izračuni dimenzij
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Vzorec
Število članov lahko s funkcijo =Time Average("Time Average") izračuna povprečno število
v časovnem obdobju.
Če pa želite, da član za Število uporablja podatke samo iz zadnjega časovnega obdobja,
uporabite funkcijo =Time Average("Last Period").

VARIANCE
Namen
Izračuna varianco med dvema podatkovnima naboroma, ki sta označena kot <Actual>
(Dejansko) in <Budget> (Proračun).
Za člana dimenzije, pri katerem bi bila pozitivna varianca ugodna, je rezultat izračunan kot
<Actual> minus <Budget>. Za člana dimenzije, pri katerem bi bila pozitivna varianca
neugodna, je rezultat izračunan kot <Budget> minus <Actual>.
Ta funkcija je v Urejevalniku izrazov na zavihku Funkcije na voljo, ko delate z izračunom
različice.
=VARIANCE(<Actual>,<Budget>)

VARIANCEPERCENT
Namen
Izračuna odstotke variance med dvema podatkovnima naboroma, ki sta označena kot
<Actual> (Dejansko) in <Budget> (Proračun).
Za člana dimenzije, pri katerem bi bila pozitivna varianca ugodna, je rezultat izračunan kot
(<Actual> - <Budget>) / <Budget> * 100. Za člana dimenzije, pri katerem bi bila pozitivna
varianca neugodna, je rezultat izračunan kot (<Budget> - <Actual>) / <Budget> * 100.
Ta funkcija je v Urejevalniku izrazov na zavihku Funkcije na voljo, ko delate z izračunom
različice.
=VARIANCEPERCENT(<Actual>,<Budget>)

Kombinacije skladnje
Opisane so kombinacije funkcije logičnega operanda.
Urejevalnik izrazov preverja v realnem času. Za preverjanje izraza ne obstaja noben dodaten
korak. Neveljaven izraz se pokaže v rdečem z rdečo podčrtavo.
Razčlenjevalnik, ki preveri izraze izračunov dimenzij, uporabi obrazec Backus–Naur, da
določi veljaven izraz. Kombinacije skladnje, ki jih je mogoče uporabiti v izrazu, so naslednje:
v Expression ::= AndExpression { "OR" AndExpression }
v AndExpression ::= CmpExpression { "AND" CmpExpression }
v CmpExpression ::= AddOrSub [ "=" AddOrSub | "<>" AddOrSub |"<" AddOrSub |
">" AddOrSub | ">=" AddOrSub | "!" AddOrSub | "<=" AddOrSub ]
v AddOrSub ::= MultiplyOrDivide { "+" MultiplyOrDivide | "-" MultiplyOrDivide }
v MultiplyOrDivide ::= Power { "*" Power | "/" Power | "%" Power }
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v Power ::= Unary [ "^" power ]
v Unary ::= "+" Unary | "-" Unary | "!" Unary | Operand
v Operand ::= INTEGER | Variable |"(" Expression ")"| Sum | Multiply| IfExpression |
BIFS
v IfExpression ::= "IF" Expression "THEN" Expression [ "ELSE" Expression ]
v BifExpression ::= BIF "(" Expression { ";" Expression } ")"
v SumExpression ::= SUM "(" Expression { "," Expression } ")"
v MultiplyExpression ::= MULTIPLY "(" Expression { "," Expression } ")"
v
v
v
v

WeightedAverageExpression ::= WEIGHTEDAVERAGE "(" Expression ")"
TimeAverageExpression ::= TIMEAVERAGE "(" TIMEAVERAGETYPE ")"
ForceToZeroExpression ::= FORCETOZERO "(" ")"
Condition ::= parseExpression ["AND" parseExpression | "OR" parseExpression
|"NOT" parseExpression

Dodatek D. Izračuni dimenzij
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Dodatek E. Uvoz modelov Cognos Planning v Cognos TM1
Objekte Cognos Analyst lahko uvozite iz modela Cognos Planning v Cognos TM1.
Možnost Uvozi model Cognos Planning vam pomaga pri gradnji modela Cognos Planning v
programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Možnost uvoza uporablja definicijsko
datoteko aplikacije .XML, ki je generirana iz modela Cognos Planning. Ta datoteka se
uporablja za začetek dela z dimenzijami, kockami in povezavami, potrebnimi za gradnjo
modela v programu Cognos TM1 Performance Modeler.
Možnost uvoza je po privzetku nameščena v programu Cognos TM1 različice 10.2 ali
novejše. Da bi bila možnost na voljo, sta posodobitelj in menijska postavka po meri
razmeščena v programu Cognos Analyst, da je možnost dodana v vaše okolje Cognos
Planning.
Postopek uvoza je sestavljen iz treh delov:
v V programu Cognos Analyst dodate menijsko postavko po meri, da lahko generirate
poročilo, ki ugotovi morebitne problematične objekte v modelu.
v V programu Cognos Contributor generirate definicijo aplikacije .XML za model. Uvoz
pretvori izhodne podatke .XML iz programa Cognos Planning v mapo datotek tipa .json.
v V programu Cognos TM1 Performance Modeler uvozite datoteke .json v Cognos TM1
Performance Modeler z možnostjo Dejanje > Uvozi model Cognos Planning.

Uvoženi elementi
Možnost uvoza analizira model Cognos Planning in ponudi najustreznejši konstrukt v
programu Cognos TM1. Vseh objektov ni mogoče prenesti. Nekateri objekti in funkcije
modela v programu Cognos Planning nimajo dvojnika v programu Cognos TM1. V teh
primerih morate ročno prilagoditi določene funkcije v nastalem modelu Cognos TM1. V
naslednjih razdelkih je podrobno razloženo, kaj lahko pripomoček prenese in kaj ne.
Pravice za podatke, varnost in aplikacije
Možnost za uvoz uvozi samo dimenzije, kocke in povezave. Ne upošteva pa pravic
za podatke, varnostne nastavitve ali aplikacije.
Povezave na Cognos Contributor
Objekti, ki bodo preneseni, so generirani iz datoteke .XML Cognos Contributor. Zato
so vključene samo povezave, ki so del aplikacije Cognos Contributor. Povezave iz
zunanjih izvorov ali povezave, ki niso v posodobitvenem zaporedju ciljne kocke,
niso vključene.
Nedovoljeni znaki
Nedovoljeni in rezervirani znaki niso enaki v Cognos Planning in Cognos TM1. Zato
so imena postavk objektov in dimenzij, če je mogoče, uvožena točno takšna, kot so.
Če nesprejemljivih znakov ni mogoče uvoziti, so nedovoljeni znaki odstranjeni.
Tabela 20. Dimenzije, ki niso uvožene
Dimenzija

Opis

Tipi dimenzij

Tipi dimenzij ne obstajajo v programu Cognos
Planning, toda dimenzijam je dodeljen
najustreznejši tip iz izračuna, hierarhije, časa ali
različic.
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Tabela 20. Dimenzije, ki niso uvožene (nadaljevanje)
Dimenzija

Opis

Izračuni

Uvoženi so vsi izračuni dimenzij, vključno s
kompleksnimi ugnezdenimi pogoji. Če obstaja
enakovredna funkcija za BiF, jo uvožena
dimenzija uporabi. Če ni neposredne enakovredne
funkcije, je izračun uvožen v nov model kot
izračun s prekinjeno komponento, tako da ga je
mogoče prebrati za sklic. Za izračune, ki
vključujejo postavke, oblikovane kot dlist ali kot
besedilo, glejte Tabela 22.

Oblike

Uvožene so vse oblike, vključno z datumi in
oblikami seznama ("izbiralni seznami" v programu
Cognos TM1). Privzeto oblikovanje v programih
Cognos Planning in Cognos TM1 se razlikuje. Če
želite, da bodo imele neoblikovane postavke enak
videz kot v programu Cognos Planning, jih morate
prilagoditi v uvoženem modelu.

Časovna povprečja

Uvoženo je prvo obdobje, zadnje obdobje in
časovno povprečje.

Kocke

Vse dimenzije so uvožene v najboljšem vrstnem
redu, ki ga je mogoče določiti s pomočjo dimenzij
tipa izračuna, postavljenih na koncu.

Tabela 21. Povezave, ki so uvožene
Povezava

Opis

Povezave od kocke na kocko

Uvoz kot način zapolnjevanja.

Povezave kopičenja

Uvoz kot način zapolnjevanja.

Povezave za iskanje

Uvoz kot način nadomeščanja.

Dodelitvene tabele

Uvoz kot ročne dodelitve med dimenzijami, če je
tabela dodelitev povezana z dimenzijami na
izvorni in ciljni strani.

Tabela 22. Objekti, ki jih uvozite, a jih je treba prilagoditi
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Tip objekta

Potrebno dejanje

Utežena povprečja

Ponastavitev kot c-izračuni v dimenzijah Cognos
TM1 Performance Modeler.

Izračuni, ki vključujejo IID-je postavk,
oblikovanih kot dlist

Ponastavitev, da vključujejo ime postavke namesto
IID-ja.

Bifs, ki ne obstajajo v programu Cognos TM1
Performance Modeler

Popravilo prekinjenih izračunov.

Kocke z več kot eno dimenzijo tipa izračuna

Preverite, ali kocke delujejo, kot ste pričakovali.
Če je potrebno, dimenzije ročno prerazvrstite.

Povezave od kocke do kocke in povezave
kopičenja v kateremkoli načinu, razen načinu
zapolnjevanja

Uvoz kot polnitveni način. Po potrebi
preoblikovanje.

Povezave za iskanje v kateremkoli načinu, razen
načinu nadomeščanja

Uvoz kot nadomestni način. Po potrebi
preoblikovanje.

Povezave, ki uporabljajo dodelitvene tabele ali
dodelitvene tabele dcube ali podstolpce
izrezovanja

Preoblikovanje po potrebi z ročnimi dodelitvami
ali dimenzijskimi atributi.
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Tabela 22. Objekti, ki jih uvozite, a jih je treba prilagoditi (nadaljevanje)
Tip objekta

Potrebno dejanje

Povezave, ki ciljajo na delne vsote ali izračunane
postavke

Uvoz, ki ne generira prekinitev v ciljnih kockah.
Zahteva preoblikovanje.

Tabela 23. Objekti, ki niso uvoženi
Objekt

Dejanje, ki ga morate izvesti

Tabele dostopa

Vnovično ustvarjanje varnosti modela.

Dodelitvene tabele

V programu Cognos TM1 ni enakovrednega
objekta, toda podoben rezultat je mogoče doseči z
dimenzijskimi atributi.

Preverjanja

V programu Cognos TM1 trenutno ne obstaja
enakovredna funkcionalnost. Znova ustvarite na
novem strežniku Cognos TM1. Glejte tudi
“Konfiguriranje procesa TurboIntegratorja za
izvedbo v dejanju delovnega toka” na strani 101.

Podatki

Ni uvoženo. Dodajte jih ročno.

Povezave za uvoz dimenzij

Ni uvoženo. Dodajte jih ročno.

POZOR:
Uvoz ne preverja, ali bo tehnika modeliranja, uporabljena v modelu Cognos Planning,
delovala tudi po selitvi. Prav tako ne optimizira končnega modela, da bi izkoriščal
prednosti funkcij ali komponent programa Cognos TM1.

Dodajanje možnosti uvoza
Če želite pripraviti programa Cognos Analyst in Cognos TM1 Performance Modeler za uvoz
modelov, naredite naslednje:
1. Preden zaženete Cognos Analyst, prekopirajte datoteke .up1 in menu.txt v imenik
Cognos Analyst install_dir\bin.
2. Zaženite Cognos Analyst.
3. Kliknite Pomoč > Posodobitve, da zagotovite, da bo posodobitev uveljavljena. Prikaže se
pogovorno okno za uveljavljene posodobitve.
Update ID
XPJTM101

4.
5.
6.
7.

Applied
Description
Yes
Migration to TM1

Kliknite Orodja > Možnosti > Po meri.
Skočite na lokacijo, na katero ste kopirali datoteko menu.txt in jo izberite.
Kliknite V redu.
Znova zaženite Cognos Analyst.
Ko znova zaženete Cognos Analyst, se na orodni vrstici menija prikaže Selitev.

Preiskovanje modela
Preden izvedete uvoz, z novo dodano možnostjo Selitev preiščite objekte, ki zahtevajo
prilagoditev:
1. Preiščete lahko posamezno knjižnico ali več knjižnic, če so objekti, ki jih potrebujete,
razpršeni med več knjižnic:
a. Če želite preiskati posamezno knjižnico, kliknite Selitev > Preišči knjižnico in
izberite knjižnico, ki jo želite analizirati.
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b. Če želite preiskati skupino objektov, kliknite Datoteka > Knjižnica > Objekti in
izberite začetne objekte iz ene knjižnice. Nato s funkcijo Preveri integriteto ali ročno
izberite objekte, dokler skupina objektov ni kompletna.
2. Za generiranje poročila kliknite V redu.
Poročilo vas opozori na funkcije v modelu Cognos Analyst, ki jih bo po uvozu treba
prilagoditi. Za postavke in predlagana dejanja, ki jih lahko izvedete, glejte Tabela 22 na
strani 228.

Generiranje datoteke .XML v programu Cognos Contributor
Če želite generirati datoteko .XML, ki jo potrebujete za uvoz, zaženite Cognos Administration
Console v programu Cognos Contributor:
1. V aplikaciji, ki jo želite uvoziti, izberite Razvoj > Vzdrževanje aplikacij > XML
aplikacije.
2. Skočite na lokacijo, kamor postavite datoteko .XML. Lokacijo si zapišite.
3. Kliknite Shrani XML v datoteko.

Odpiranje datoteke .XML v programu Cognos TM1 Performance
Modeler
Na računalniku Cognos TM1 Performance Modeler naredite naslednje:
1. Ustvarite mapo, v katero želite uvažati na tem računalniku.
2. Kopirajte datoteko .XML, ki ste jo generirali v programu Cognos Administrator
Console, na računalnik Cognos TM1 Performance Modeler.
3. Kliknite Dejanja > Uvozi model Cognos Planning.
4. Kliknite tri pike in skočite na lokacijo datoteke .XML in jo izberite.
5. Kliknite V redu.
Ko so generirane datoteke .json, se prikaže pogovorno okno z navedbo lokacije:
Import completed - model elements ready to be transferred in from location

Lokacijo si zapišite.
6. Kliknite V redu.
7. V programu Cognos TM1 Performance Modeler v drevesu z desno miškino tipko
kliknite strežnik Cognos TM1 in izberite Prenesi noter.
8. Skočite na lokacijo, ki je navedena v pogovornem oknu s potrditvijo prenosa.
Opomba: Datoteka, ki jo potrebujete, je nadrejena mapa, ki vsebuje podmapo,
imenovano json
9. Za začetek uvažanja kliknite V redu.
Prikaže se pogovorno okno s seznamom objektov, ki jih uvažate.
10. Kliknite Prenesi in zavrzi, da uvozite objekte in končate uvažanje modela. Nastali
model preglejte s programom Cognos TM1 Performance Modeler. Zdaj lahko dodate
podatke za model.
Naslednji primeri opisujejo tri načine, na katere lahko prilagodite utežena povprečja, ki jih je
pogosto mogoče najti v modelu Cognos Planning.

1. primer uteženih povprečij
V tem primeru je prihodek izračunan kot enote * cena. Za celo leto želite
Cena=Prihodek/Enote
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V programu Cognos Planning nastavite Ceno tako, da bo uteženo povprečje s Prodanimi
enotami.
Če želite dobiti enak rezultat v programu Cognos TM1 Performance Modeler, nastavite
C-izračun za Ceno.

2. primer uteženih povprečij
V tem primeru poznate Bruto maržo in lahko izračunate % bruto marže = Bruto marža
*100/Prihodek

V agregirani postavki, kot je celo leto, uporabite enak izračun 2200*100/7200 = 30.56%

3. primer uteženih povprečij
V programu Cognos Planning je implicitni zmnožek izračunan v tem scenariju: iz tega vnosa
nastane naslednji izračun:

Dodatek E. Uvoz modelov Cognos Planning
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V programu Cognos TM1 Performance Modeler boste morali ustvariti novo postavko, ki bo
uporabljena v izračunu uteženega povprečja. Ta navidezni element lahko za uporabnika
skrijete tako, da ustvarite podnabore in poglede kocke.

Tehnike modeliranja, ki zahtevajo preoblikovanje
Če vaš model uporablja naslednje tehnike, morate za uspešen prenos preoblikovati model.
v Povezave, ki uporabljajo dodelitvene tabele ali podstolpce izrezovanja
Običajno jih je mogoče preoblikovati z dodajanjem atributa v dimenzijo. Nato ta atribut
primerjajte v povezavi.
v Povezave v načinu seštevanja ali odštevanja
V ciljni kocki ustvarite dodatne vrstice, ki bodo cilj teh povezav, in nastavite ustrezne
izračune v ciljnih dimenzijah.
v Modeli, ki se zanašajo na tabele dostopa "brez podatkov"
Ustvarite lahko model, ki vsebuje samo izvorno kocko povezave za nekatere elemente elist.
V tem primeru se ciljna kocka vede drugače za različne postavke elist. Ker pojem "brez
podatkov" ne obstaja v programu Cognos TM1, je ta scenarij treba preoblikovati s pomočjo
pogojev.
v Več kopij ali podobne kopije iste dimenzije.
Primer te tehnike v programu Cognos Planning je uporaba dimenzije kot oblike dlist, toda
tudi realne dimenzije v kockah. Dlist kopije se uporablja za postavko oblike dlist, ki lahko
vsebuje samo podrobne elemente. Ta struktura je lahko potrebna tudi, ker uporaba seznama
dlist kot oblike zapisa preprečuje, da bi bila dimenzija zmanjšana kot proces “izrezovanja”.
V programu Cognos TM1 dodatna kopija dimenzije ni potrebna. Kot izbirni seznam je
lahko uporabljena sama izvirna dimenzija ali primeren podnabor.

Dolgi seznami elist
Če ima vaš model zelo dolg seznam elist, ustvarite nov model samo s kratkim rezerviranim
mestom elist, ki ga boste uporabili za selitev. Ko model preoblikujete, posodobite nastalo
dimenzijo v programu Cognos TM1.
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Opombe
Te informacije smo razvili za izdelke in storitve, ki so na voljo po vsem svetu.
IBM lahko to gradivo nudi v drugih jezikih. Vendar pa boste za dostop do gradiva v
določenem jeziku lahko morali imeti lastno kopijo izdelka ali različice izdelka v tem jeziku.
IBM lahko izdelkov, storitev ali funkcij, ki so opisane v tem dokumentu, v drugih državah ne
nudi. Informacije o izdelkih in storitvah, ki so trenutno na voljo pri vas, lahko dobite pri
lokalnem IBM-ovem predstavniku. Nobena referenca na IBM-ov izdelek, program ali storitev
ne pomeni, da lahko uporabite samo ta IBM-ov izdelek, program ali storitev. Namesto njega
lahko uporabite katerikoli enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši IBM-ovih
pravic do intelektualne lastnine, vendar pa mora uporabnik sam oceniti in preveriti delovanje
vseh ne-IBM-ovih izdelkov, programov ali storitev. Ta dokument lahko opisuje izdelke,
storitve ali funkcije, ki niso vključene v upravičenje programa ali licence, ki ste jo nabavili.
IBM ima lahko patente ali nerešene patentne prijave, ki pokrivajo vsebino, opisano v tem
dokumentu. Ta dokument vam ne podeljuje nobene licence za te patente. Pisna vprašanja o
licenci lahko pošljete na naslov:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
Če imate vprašanja o licenci v zvezi z informacijami o dvobajtnem naboru znakov (DBCS), se
obrnite na IBM-ov oddelek za intelektualno lastnino v vaši državi ali pošljite pisno poizvedbo
na naslednji naslov:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Naslednji odstavek ne velja za Veliko Britanijo ali katerokoli drugo državo, v kateri takšni
pogoji niso v skladu z lokalnim zakonom: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION NUDI TO PUBLIKACIJO "TAKŠNO, KOT JE", IN SICER BREZ
VSAKRŠNEGA JAMSTVA, PA NAJ BO IZRECNO ALI ZAKONSKO, KAR BREZ
OMEJITVE VKLJUČUJE TUDI ZAKONSKA JAMSTVA ZA TRŽNOST ALI
PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. V nekaterih državah ni dovoljena zavrnitev
izrecnih ali zakonskih jamstev v določenih transakcijah, zato ta trditev za vas lahko ne velja.
Te informacije lahko vsebujejo tehnične nepravilnosti ali tipografske napake. Informacije v
tem dokumentu se občasno spremenijo; te spremembe bodo vključene v nove izdaje
publikacije. IBM lahko kadarkoli izboljša in/ali spremeni izdelke in/ali programe, opisane v
tej publikaciji, brez vnaprejšnjega opozorila.
Sklici na ne-IBM-ova spletna mesta so v teh informacijah na voljo samo zaradi pripravnosti in
na noben način ne pomenijo promoviranja teh spletnih mest. Gradivo na teh spletnih mestih ni
del gradiva za ta IBM-ov izdelek in ta spletna mesta uporabljate na lastno odgovornost.
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IBM lahko uporabi ali distribuira informacije, ki nam jih pošljete, na kakršenkoli način, ki se
mu zdi primeren, brez kakršnihkoli obveznosti do vas.
Imetniki licenc za ta program, ki želijo informacije, da bi omogočili: (i) izmenjavo informacij
med neodvisno ustvarjenimi programi in drugimi programi (vključno s tem) in (ii) skupno
rabo izmenjanih informacij, naj se obrnejo na:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canada
Takšne informacije bodo na voljo v skladu z določenimi pogoji in določbami, ki v določenih
primerih zajemajo tudi plačilo.
Licenčni program, opisan v tem dokumentu, in vse licenčno gradivo, ki je na voljo zanj, IBM
nudi pod pogoji IBM-ove pogodbe s strankami, IBM-ove mednarodne licenčne pogodbe ali
katerekoli enakovredne pogodbe med nami.
Vsi podatki o zmogljivosti, ki jih ta dokument vsebuje, so bili pridobljeni v nadzorovanem
okolju. Zato se lahko rezultati v drugih operacijskih okoljih občutno razlikujejo. Nekatere
meritve so bile narejene na sistemih v fazi razvoja in zato obstaja možnost, da te meritve na
splošno razpoložljivih sistemih ne bodo enake. Nekatera merjenja smo pridobili s pomočjo
ekstrapolacije. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo. Uporabniki tega dokumenta naj
preverijo podatke, ki veljajo za njihovo specifično okolje.
Informacije o ne-IBM-ovih izdelkih smo pridobili pri dobaviteljih teh izdelkov, iz njihovih
natisnjenih objav ali drugih javno razpoložljivih virov. IBM teh izdelkov ni preizkušal in ne
more potrditi točnosti informacij o zmogljivosti, združljivosti ali ostalih trditev, ki se nanašajo
na ne-IBM-ove izdelke. Vprašanja v zvezi z zmogljivostjo ne-IBM-ovih izdelkov naslovite na
njihove dobavitelje.
Vse izjave glede IBM-ove bodoče usmeritve lahko brez vsakega obvestila spremenimo ali
umaknemo in predstavljajo zgolj namene in cilje.
Te informacije vsebujejo primere podatkov in poročil, ki se uporabljajo pri vsakdanjem
poslovnem delovanju. Da se prikažejo na najbolj realen način, primeri vsebujejo imena
posameznikov, podjetij, blagovnih znamk in izdelkov. Vsa ta imena so izmišljena in vsaka
podobnost z imeni in naslovi, ki jih uporabljajo dejanska podjetja, je zgolj naključna.
Če te informacije berete kot zaslonsko publikacijo, lahko ne boste videli fotografij in barvnih
ilustracij.
Ta ponudba programske opreme ne vsebuje piškotkov ali drugih tehnologij za zbiranje
informacij, ki bi omogočale identificiranje osebe.

Blagovne znamke
IBM, logotip IBM in ibm.com so blagovne ali registrirane blagovne znamke korporacije
International Business Machines Corp., registrirane v številnih jurisdikcijah po svetu. Imena
drugih izdelkov in storitev so lahko blagovne znamke IBM-a ali drugih podjetij. Trenutni
seznam IBM-ovih blagovnih znamk je na voljo na spletni strani na naslovu “ Copyright and
trademark information ” na naslovu www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
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Naslednji izrazi so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke drugih podjetij:
v Microsoft, Windows, Windows NT in logotip Windows so blagovne znamke korporacije
Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike, v drugih državah ali v obojih.
v Java in vse blagovne znamke ter logotipi, ki temeljijo na Javi, so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke Oracle in/ali njegovih podružnic.

Opombe
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spletni naslov 2
spreminjanje
tip dimenzije 27
vrstni red dimenzij 42
Spreminjanje obvestil 92
storitev IBM Cognos TM1 Application
konfiguriranje za Cognos Business Viewpoint
Strateški zemljevid
pregled 147
ustvarjanje 161
strnjevanje konsolidacij 45

Š
številski atribut

27

T
tip dimenzije
spreminjanje 27
tipi dimenzij 27
Toleranca 164

U
uporabniki 125
Uporabniki TM1 215
uporabniško ime 2
upravljanje aplikacij 86
upravljanje dolgotrajnih opravil 101
upravljanje procesov 179
urejanje
dimenzija 27
prikaz dimenzije 29
urejanje dimenzije 27
urejanje procedur 182
Urejevalnik izrazov 22
urejevalnik procesov 180
urejevalnik specifikacij prenosa 109

114

urejevalnik specifikacij prenosa (nadaljevanje)
prenos objekta ven 110
URL 2
ustvarjanje
aplikacije 7, 80
atribut besedila 28
časovne dimenzije 23
dimenzije izračuna 21, 22
generična dimenzija 26
izbirni seznami 35
izračuni n 22
kocke 39, 40
mape 4
podnabori 32, 34
povezave 60
pravila 43
številski atribut 27
vzdevkovni atribut 28
ustvarjanje opravka 183
uvažanje 98
dimenzije 11, 12
kocke 11, 12
poročila IBM Cognos 11
preslikaj podatke 9
relacijski izvori podatkov 16
uveljavitev filtra 35
uvoz Cognos Planning 227
uvoz modelov Cognos Planning 227

V
varnost 119
dostop do podatkov 121, 125
skupine uporabnikov 119, 121, 124, 125
uporabniki 125
ustvarjanje izračunov za varnostne kocke 54
varnostne kocke celice 126
ustvarjanje izračunov 54
vedenje ob spremembi lastništva 94
vedno opozori 94
vedno prepreči spremembo lastništva 94
vrtanje 45
vrtanje počez 64
vrtenje dimenzij 45
vsota 217
vzdevki
pretvarjanje v atribute napisa 188
vzdevkovni atribut 28
vzdrževanje 179
Vzorčna baza podatkov GO_Scorecards 133

Z
zagon programa IBM Cognos Performance Modeler
zasnova aplikacije 7
zasnova modela 6

2, 3

Stvarno kazalo
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