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Giriş
Bu belge, IBM® CognosTM1 ürünüyle birlikte kullanılması amacıyla hazırlanmıştır.
Bu belge, IBM Cognos TM1 Business Analytics yazılım işlevleri, değişkenleri ve diğer
programlama öğelerine ilişkin bir başvuru malzemeleri derlemidir.
Business Analytics; Finansal, Operasyonel, Müşteriye ve Kuruluşa ilişkin performansın
kuruluş çapında kesintisiz olarak yönetilmesi ve izlenmesi için yazılım çözümleri sağlar.

Bilgi bulunması
Çevrilmiş belgeler de içinde olmak üzere en güncel IBM Cognos ürün belgelerini, web
üzerinde IBM Cognos Information Center (Bilgi Merkezi) olanaklarında
(http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp) bulabilirsiniz. Yayın Notları
doğrudan Information Center'larda yayınlanır ve en son teknik notlara ve APAR'lara
bağlantılar içerir.

Örnekler için sorumluluk reddi
Sample Outdoors Company, GO Sales, Sample Outdoors adının çeşitlemeleri ve Planning
Sample, IBM için ve IBM müşterileri için örnek uygulamalar geliştirmek üzere kullanılan
örnek verileri içeren kurgusal işletme işlemlerini belirtir. Bu kurgusal kayıtlar satış işlemleri,
ürün dağıtımı, finans ve insan kaynakları ile ilgili örnek verileri kapsar. Gerçek adlar, adresler,
iletişim bilgileri ya da işlem değerleri ile olabilecek benzerlikler rastlantısaldır. Diğer örnek
dosyalar, örnek uygulamalar geliştirmek üzere örnek veri olarak kullanmak için manüel ya da
makine tarafından oluşturulan kurgusal verileri, akademik kaynaklardan ya da genel
kullanıma açık kaynaklardan derlenen gerçek verileri ya da telif hakkı sahibinin izniyle
kullanılan verileri içerebilir. Gönderme yapılan ürün adları, ürün sahiplerinin ticari markaları
olabilir. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.

Erişilirlik özellikleri
Erişilirlik özellikleri, sınırlı hareket ya da sınırlı görüş gibi bir fiziksel engeli olan
kullanıcıların bilgi teknolojisi ürünlerini kullanmasına yardımcı olur.
Bu ürün, sınırlı hareket ya da sınırlı görüş gibi bir fiziksel engeli bulunan kullanıcıların bu
ürünü kullanmalarına yardımcı olacak erişilirlik özelliklerini henüz desteklememektedir.

İleriye dönük bildirimler
Bu belgede, ürünün yürürlükteki işlevleri ele alınmıştır. Henüz kullanıma sunulmayan öğelere
gönderme yapılmış olabilir. Bu başvurulardan, bu öğelerin gelecekte kullanıma sunulacağı
anlamı çıkarılmamalıdır. Bu tür başvurular, herhangi bir malzemenin, kodun ya da işlevin
sağlanacağına ilişkin bir taahhüt, vaat ya da yasal sorumluluk oluşturmaz. Özelliklerin ya da
işlevlerin geliştirilmesi, yayınlanması ve zamanlanması IBM'in takdirine bağlıdır.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2013
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Bölüm 1. Yenilikler
Bu bölümde, bu yayına ilişkin yeni, değiştirilen ve kaldırılan özellikler listelenmektedir.
Bu bölüm, kullanıcılarınız için yükseltme ve uygulama konuşlandırma stratejilerini ve eğitim
gereksinimlerini planlamanıza yardımcı olacaktır.
En güncel ürün belgelerini bulmak için, IBM Cognos TM1 Information Center olanağına
gidin(http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ctm1/v10r2m0/index.jsp).

10.2.0 sürümündeki yeni özellikler
Aşağıda, son yayından bu yana IBM Cognos TM1 olanağına eklenen yeni özellikler
listelenmektedir.
TurboIntegrator İşlevleri belgelerine aşağıdaki yeni işlevler eklenmiştir:
v “ServerSandboxGet” sayfa 258
v “ServerSandboxExists” sayfa 257
v “ServerSandboxListCountGet” sayfa 258
v “AssociateCAMIDToGroup” sayfa 261
v
v
v
v

“RemoveCAMIDAssociation” sayfa 265
“RemoveCAMIDAssociationFromGroup” sayfa 265
“CellSecurityCubeCreate” sayfa 261
“CellSecurityCubeDestroy” sayfa 262

© Copyright IBM Corp. 2007, 2013
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Bölüm 2. Pencereler ve İletişim Kutuları
Bu bölümde tüm önemli IBM Cognos TM1 pencereleri ve iletişim kutuları açıklanmaktadır.

Eylem Düğmesi Özellikleri İletişim Kutusu
Bir çalışma sayfasına TM1 Eylem düğmeleri eklemek için Eylem Düğmesi Özellikleri
iletişim kutusunu kullanın. Bir işlemi çalıştırmak ve/ya da başka bir çalışma sayfasına gitmek
için düğmeyi yapılandırabilirsiniz.
Çalışma sayfalarında eyulem düğmelerinin kullanılmasına ilişkin örnekler ve adımlar için the
IBM CognosTM1 Geliştirici Kılavuzu belgesine bakın.
Sunucu
Bu listede, şu anda ağınızda kullanılabilir olan tüm TM1 Server'ların adları yer
almaktadır.
Eylem düğmeniz için işlem ya da hedef çalışma sayfasının bulunduğu sunucuyu seçin.
Bağlan
Bu düğme yalnızca şu anda sunucu liste kutusunda seçili olan sunucuya
bağlanmadığınızda kullanılabilir.
Sunucu liste kutusunda seçtiğiniz sunucuya bağlanmak için bu düğmeyi tıklatın.
Bağlantıyı Kes
Bu düğme yalnızca şu anda sunucu liste kutusunda seçili olan sunucuya bağlandığınızda
kullanılabilir.
Sunucu kutusunda seçtiğiniz sunucudan bağlantınızı kesmek için bu düğmeyi tıklatın.
Eylem
Eylem düğmesi tıklatıldığında gerçekleştirilmesini istediğiniz eylemi seçin.
v TurboIntegrator İşlemini Çalıştır
Bir işlem çalıştıran Eylem düğmesi yapılandırmak için bu seçeneği belirleyin. Bu
seçeneği belirlediğinizde, İşlem sekmesi etkin olur.
v Başka Bir Çalışma Sayfasına Git
Başka bir çalışma sayfasına giden bir Eylem düğmesi yapılandırmak için bu seçeneği
belirleyin. Bu seçeneği belirlediğinizde, Çalışma Sayfası sekmesi etkin olur.
v İşlem çalıştırmak için bir çalışma sayfasına gidin
Bir işlem çalıştıran ve sonra başka bir çalışma sayfasına giden bir Eylem düğmesi
yapılandırmak için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği belirlediğinizde, hem İşlem
hem de Çalışma Sayfası sekmesi etkin olur.
v Yalnızca Hesapla/Yeniden Oluştur
Bir TI işlemini çalıştırmadan ya da yeni bir çalışma sayfasına gitmeden yeniden
hesaplamak ya da yeniden oluşturmak için bu seçeneği belirleyin. Yalnızca geçerli
sayfayı güncellemek ya da Etkin Formun özgün sürümünü yeniden yüklemek
istiyorsanız bu kullanışlı olabilir.
TM1 olanağının bir TI işlemini çalıştırmadan ya da başka bir çalışma sayfasına
gitmeden önce gerçekleştirmesini istediğiniz hesaplama işlemini seçmek için Hesapla
sekmesini de kullanabilirsiniz.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2013
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Tamam
Eylem Düğmesi Özellikleri iletişim kutusunu kapatır ve çalışma sayfanıza bir Eylem
düğmesi ekler.
İptal et
Bir Eylem düğmesi eklemeden Eylem Düğmesi Özellikleri iletişim kutusunu kapatır.

İşlem Sekmesi
İşlem çalıştırmak üzere bir Eylem düğmesini yapılandırmak için İşlem sekmesini kullanın.
İşlem
Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak çalıştırmak istediğiniz işlemi seçmek için bu
listeyi kullanın:
v Geçerli sunucuda kullanılabilir olan bir işlemi çalıştırmak için, listeden işlem adını
seçin.
v Geçerli çalışma sayfasından işlem adını ve parametre değerlerini almak için, Çalışma
Sayfasından İşlem Bilgilerini Al seçeneğini belirleyin.
Seçenekler
İşlem çalıştırılmadan önce ve çalıştırıldıktan sonra Eylem düğmesinin davranışını
denetleyebileceğiniz İşlem Seçenekleri iletişim kutusunu açar.
Ayrıntılar için “İşlem Seçenekleri İletişim Kutusu” sayfa 42 bölümüne bakın.
İşlem Adı
Bu seçenek yalnızca İşlem listesinde Çalışma Sayfasından İşlem Bilgilerini Al seçeneğini
belirlediğinizde görüntülenir.
Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak çalıştırmak için işlemin adını sağlayan bir
Excel başvurusu girin.
v Tek bir hücreye başvurmak için şu biçimi kullanın: =ColumnNameRowName.
Örneğin: =A1.
v Excel'de adlandırılan bir aralığa başvurmak için şu biçimi kullanın: =NameOfRange
v Yürürlükteki çalışma sayfasından hücreyi seçmek için, İşlem Adı kutusunun yanındaki
Excel Başvurusu düğmesini tıklatın.
Parametreler
İşlem listesinden işlem adını nasıl seçtiğinize bağlı olarak, işlem parametreleri için
değerleri girin.
v İşlem listesinden bir işlem seçtiyseniz, Parametreler ızgarası, seçilen işlem için
parametreler listesiyle birlikte görüntülenir. Her bir parametre için değerleri doğrudan
ızgaraya girebilir ya da geçerli çalışma sayfasından dinamik olarak bir parametre
değerini alan bir Excel başvurusu kullanabilirsiniz.
v İşlem listesinde Çalışma Sayfasından İşlem Bilgilerini Al seçeneğini belirlediyseniz,
yürürlükteki çalışma sayfasından parametre değerlerini almak için bir Excel başvurusu
kullanmalısınız. Tek bir hücreye, bir hücre aralığına ya da adlandırılan bir aralığa
başvuru girebilirsiniz. Tüm başvurular, işlemin beklediği parametre sayısına bağlı
olarak uygun sayıda hücreyi göstermelidir.
Çalışma sayfasından hücreyi ya da hücre aralığını doğrudan seçmek için Excel
Başvurusu

düğmesini tıklatın.

Örnekler için, IBM CognosTM1 Geliştirici Kılavuzu adlı yayına bakın.
Excel Başvurusu
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Eylem düğmesi tıklatıldığında geçerli çalışma sayfasından işlem adını ya da parametre
değerlerini dinamik olarak alan bir Excel başvurusu yaratır.

Çalışma Sayfası Sekmesi
Başka bir Excel çalışma sayfasına gitmek üzere bir Eylem düğmesini yapılandırmak için
Çalışma Sayfası sekmesini kullanın.
Arama Konumu
Bir çalışma sayfası seçmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
v TM1 Uygulamaları - TM1 Uygulamaları ağacından bir çalışma sayfası seçmek
istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.
v Dosyalar - Bilgisayarınızdan bir çalışma sayfası seçmek istiyorsanız bu seçeneği
belirleyin.
Göz At
Gitmek istediğiniz çalışma sayfasını seçmek için bu düğmeyi tıklatın.
v TM1 Uygulamaları seçeneğini belirlediyseniz, TM1 Uygulamaları ağacından çalışma
sayfası seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açılır.
v Dosyalar seçeneğini belirlediyseniz, bilgisayarınızdan bir dosyaya göz atıp dosyayı
seçebileceğiniz Aç iletişim kutusu görüntülenir.
Çalışma Defteri
Gitmek istediğiniz Excel çalışma defterinin yolunu ve adını içerir. Aşağıdaki
yöntemlerden birini kullanarak bu değeri girebilirsiniz:
v TM1 Uygulamaları ağacından ya da bilgisayarınızdaki dosyalardan bir çalışma
defterini seçmek için Arama Konumu seçeneğinin yanındaki Göz At düğmesini
tıklatın.
v Bir çalışma defteri yolunu ve adını değer olarak veren bir hücre seçmek için Excel
Başvurusu düğmesini tıklatın.
v Manüel olarak bir çalışma defteri adı ve yolu girin.
v Bir çalışma defteri yolunu ve adını değer olarak veren bir Excel başvurusunu manüel
olarak girin.
TM1 Uygulamaları ağacındaki bir çalışma defterinin yolu şu biçimi kullanır:
<Klasör Adı>\<Klasör Adı>\<Çalışma Defteri Adı>
Örneğin:
Planlama Örneği\Aşağıdan Yukarıya Giriş\Bütçe Girişi
Bir ağ dosyasının yolu şu biçimi kullanır:
\\<Bilgisayar Adı>\<Klasör Adı>\<Çalışma Defteri Adı>
Örneğin:
\\boston\reports\2007_summary.xls
Ayrıntılar ve örnekler için, IBM CognosTM1 Geliştirici Kılavuzu adlı yayına bakın.
Sayfa
Gitmek istediğiniz çalışma sayfasının adını içerir. Aşağıdaki yöntemlerden birini
kullanarak bu değeri girebilirsiniz:
v Göz At düğmesini tıklatarak bir çalışma defteri seçin ve sonra Sayfa listesinden bir
çalışma sayfası seçin.
v Manüel olarak bir çalışma sayfası adı girin.
Bölüm 2. Pencereler ve İletişim Kutuları
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v Bir çalışma sayfası adını değer olarak veren bir Excel başvurusunu manüel olarak
girin.
v Bir çalışma sayfası adını değer olarak veren bir hücre seçmek için Excel Başvurusu
düğmesini tıklatın.
Ayrıntılar ve örnekler için, IBM CognosTM1 Geliştirici Kılavuzu adlı yayına bakın.
Başlık Öğelerini Eşleştir
Bu seçenek, bir kullanıcı hedef çalışma sayfasına gitmek için Eylem düğmesini
tıklattığında, kaynak ve hedef çalışma sayfaları arasında başlık boyutlarını otomatik
olarak eşleştirir ve ayarlar.
Ayrıntılar ve örnekler için, IBM CognosTM1 Geliştirici Kılavuzu adlı yayına bakın.
Geçerli Çalışma Defterini Başkasıyla Değiştir
Bu seçenek, hedef çalışma sayfasının nasıl açılacağını belirler.
v Bu seçenek belirlenmezse (varsayılan), hedef çalışma sayfası Excel'de yeni bir
pencerede ya da TM1 Web 'de yeni bir sekmede açılır.
v Bu seçenek belirlenirse, hedef çalışma sayfası aynı pencerede ya da sekmede açılarak
kaynak çalışma sayfasının yerini alır.
DİKKAT:
Bu seçeneği etkinleştirirseniz, yeni düğmeyi sınamadan önce çalışma defterinizi
kaydetmeyi unutmayın. Düğmeyi tıklatıp geçerli çalışma defterinin kapanmasına
neden olursanız, değişikliklerinizi kaybedebilirsiniz.
Gelişmiş Seçenekler
Bir çalışma sayfasından diğerine giden bir Eylem düğmesi için kaynak ve hedef çalışma
sayfaları arasında alanları manüel olarak eşleyebileceğiniz Gelişmiş Seçenekler iletişim
kutusunu açmak için bu düğmeyi tıklatın.
Ayrıntılar için bkz. “Gelişmiş Seçenekler İletişim Kutusu” sayfa 7.

Görünüş Sekmesi
Eylem düğmesinin görünüşünü yapılandırmak için Görünüş sekmesini kullanın.
Başlık
Eylem düğmesinde görüntülenen başlık metnini ayarlar.
Yazı Tipi
Düğme metni için yazı tipi stilini ve boyutunu ayarlayabileceğiniz Yazı Tipi iletişim
kutusunu görüntülemek için bu düğmeyi tıklatın.
Arka Plan Resmini Göster
Eylem düğmesine sığacak şekilde genişletilecek bir resim dosyası (bmp, gif ya da jpg
biçimi) seçmenize olanak sağlar.
Kullanmak istediğiniz resim dosyasını bulup seçmek için, bu seçeneği belirleyin ve Göz
At'ı tıklatın.
Metin Bağlantısı Olarak Görüntüle
Eylem düğmesini, standart düğme yerine mavi, altı çizili metin ile metin bağlantısı olarak
görüntüler.
Arka Plan Resmini Göster seçeneğini belirlediğinizde bu seçenek kullanılamaz.
Önizleme
Bu alan, düğme için metin başlığının, yazı tipi stilinin, yazı tipi renginin ve arka plan
renginin önizlemesini gösterir.
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Renkler
Eylem düğmesi için metin ve arka plan renklerini ayarlamanıza olanak sağlar.
Standart bir renk seçebileceğiniz ya da özel bir renk tanımlayabileceğiniz Renk iletişim
kutusunu görüntülemek için Metin ya da Arka Plan renk örneğini tıklatın.
Metin Bağlantısı Olarak Görüntüle seçeneğini belirlediğinizde bu seçenek kullanılamaz.

Gelişmiş Seçenekler İletişim Kutusu
Bir çalışma sayfasından diğerine giden bir Eylem düğmesi eklediğinizde kaynak ve hedef
çalışma sayfaları arasında alanları manüel olarak eşlemek için Gelişmiş Seçenekler iletişim
kutusunu kullanın. Bu araç, kaynak çalışma sayfasından hedef çalışma sayfasına boyutları,
hücreleri ve değerleri eşlemenize yardımcı olur.
Not: Başlık Öğelerini Eşleştir seçeneği tarafından herhangi bir otomatik eşleme
gerçekleştirildikten sonra gelişmiş eşleme uygulanır.
Alan

Açıklama

Ekle

Gelişmiş Eşleme ızgarasına yeni bir satır ekler.

Sil

Gelişmiş Eşleme ızgarasından seçilen satırı siler.

Tamam

Gelişmiş Seçenekler iletişim kutusunu kapatır ve
ayarlarınızı kaydeder.

İptal et

Ayarlarınızı kaydetmeden Gelişmiş Seçenekler
iletişim kutusunu kapatır.

Gelişmiş Seçenekler iletişim kutusunu kullanma ile ilgili örnekler için, IBM CognosTM1
Geliştirici Kılavuzu adlı yayına bakın.

Gelişmiş Eşleme Izgarası
Kaynak ve hedef çalışma sayfaları arasında alanların eşlemesini tanımlamak için Gelişmiş
Eşleme ızgarasını kullanın. Hedef sayfa açıldığında kaynak ve hedef çalışma sayfalarında
öğelerin nasıl eşleşeceğini belirtmek için ızgarayı kullanabilirsiniz. Izgaradaki her satır tek bir
eşleme yapılandırmasını tanımlar.
Alan

Açıklama

Kaynak Tipi

Bu alan, eşlemek istediğiniz değer için nesnenin
tipini temsil eder.
Kaynak Tipini aşağıdaki gibi seçin:
v SUBNM - Kaynak çalışma sayfasında bir başlık
boyutunu içeren bir hücreden eşleme yaptığınızı
belirtir.
v Seçilen DBRW - Kaynak çalışma sayfasında bir
DBRW formülü içeren bir hücreden eşleme
yaptığınızı belirtir.
v Değer - Hedefe gönderilecek bir dizgi ya da
sayısal değer gireceğinizi belirtir.

Bölüm 2. Pencereler ve İletişim Kutuları
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Alan

Açıklama

Kaynak Nesne

Bu alan, Kaynak Tipi alanında neyin seçildiğine
bağlı olarak bir değer alır.
Kaynak Nesneyi aşağıdaki gibi girin:
v Kaynak Tipi SUBNM olarak ayarlanırsa,
kaynak çalışma sayfasında var olan başlık
boyutunun adını belirtmeniz gerekir.
v Kaynak Tipi, Seçilen DBRW olarak
ayarlanırsa, kaynak çalışma sayfasında var olan
satır ya da sütun başlığı boyutunun adını
belirtmeniz gerekir.
v Kaynak Tipi, Değer olarak ayarlanırsa, hedef
çalışma sayfasına gönderilecek bir dizgi ya da
sayısal değer girmeniz gerekir.
Excel başvurusu yaratmak için = simgesini
kullanarak da kaynak çalışma sayfasından bu
değerleri alabilirsiniz.

Hedef Tipi

Bu alan, Kaynak nesne alanındaki değerin araya
ekleneceği hedef çalışma sayfasındaki hücrenin
tipidir.
Hedef Tipini aşağıdaki gibi seçin:
v SUBNM - Hedefin, hedef çalışma sayfasındaki
bir başlık boyutu olduğunu belirtir.
v Adlandırılan Aralık - Hedefin, hedef çalışma
sayfasındaki adlandırılan bir aralık olduğunu
belirtir.
v Aralık - Hedef konumun, hedef çalışma
sayfasındaki bir hücre olduğunu belirtir.
DİKKAT:
Hedef Tipi, Adlandırılan Aralık ya da Aralık
olarak ayarlarsanız, Eylem düğmesiyle
dolaştığınızda hedef hücrede önceden var olan
veri ya da formülün üzerine yazılır. Hedef
hücrede bir TM1 DBRW işlevi bulunuyorsa,
işlev kaybolur ve hücre, sunucuya bağlanamaz,
sunucudan okuyamaz ya da sunucuya yazamaz.
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Alan

Açıklama

Hedef Nesne

Bu alan, Kaynak Nesne'deki değerin araya
ekleneceği hedef çalışma sayfasındaki konumu
temsil eder.
Hedef Tipi için seçiminize bağlı olarak, Hedef
Nesne'yi aşağıdaki gibi girin:
v Hedef Tipi, SUBNM olarak ayarlanırsa, hedef
çalışma sayfasında başlık boyutunun adını
belirtmeniz gerekir.
v Hedef Tip, Adlandırılan Aralık olarak
ayarlanırsa, hedef çalışma sayfasında aralığın
adını belirtmeniz gerekir.
v Hedef Tip, Aralık olarak ayarlanırsa, hedef
çalışma sayfasında hücre konumunu
belirtmeniz gerekir.
Hedef Nesne alanının değerini almak için bir
Excel başvurusu da kullanabilirsiniz.
Ayrıntılı bir örnek için, IBM CognosTM1
Geliştirici Kılavuzu adlı yayına bakın.

Altküme

Hedef Tip alanı, SUBNM olarak ayarlandığında
Altküme alanı için bir değer girin.

Diğer Ad

Hedef Tip alanı, SUBNM olarak ayarlandığında
Diğer Ad alanı için bir değer girin.

Öznitelik Düzenleyicisi
Küpler, boyutlar, öğeler ve eşlemelere yönelik öznitelikler yaratmak ve düzenlemek için
Öznitelik Düzenleyicisi'ni kullanın.
Tüm öğelerin, öğe değerlerinin Cube Viewer'da nasıl görüntülendiğini tanımlayan bir Biçim
özniteliği içerdiğini unutmayın. Varsayılan Biçim özniteliği değeri, Stili yok'tur.

Dosya Menüsü
Menü Öğesi

Açıklama

Kapat

Öznitelik Düzenleyicisi'ni kapatır.

Düzen Menüsü
Menü Öğesi

Açıklama

Hücreyi geri al

Son hücre eylemini geri alır. Bu seçenek yalnızca
tek tek hücreler için geçerlidir. Bir hücre aralığına
uygulanmış eylemleri geri alamazsınız.

Kes

Seçilen hücrelerin içeriklerini Panoya keser.

Kopyala

Seçilen hücrelerin içeriklerini Panoya kopyalar.

Bölüm 2. Pencereler ve İletişim Kutuları
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Menü Öğesi

Açıklama

Yapıştır

Panonun içeriklerini, seçilen hücrelere yapıştırır.

Yeni öznitelik ekle

Boyuttaki öğeler için yeni bir öznitelik
yaratabileceğiniz Yeni Öznitelik iletişim kutusunu
açar.

Seçilen özniteliği sil

Seçilen bir özniteliği siler. Öznitelikleri tek tek
silmeniz gerekir; birden çok özniteliği aynı anda
silemezsiniz.

Temizleme

Seçilen hücrelerin içeriklerini temizler.

Öğe Biçimini Düzenle

Biçim öznitelik değerleri atayabileceğiniz Sayı
Biçimi iletişim kutusunu açar.

Biçim Seçenekleri
Biçim seçeneği yalnızca Biçim sütunu ile öğe satırlarının kesişme noktasındaki hücreleri
seçtiğinizde kullanılabilir. Sayı Biçimi iletişim kutusunu görüntülemek için Biçim düğmesini
tıklatın.
Seçilen hücrelere yönelik bir görüntü biçimi belirtmek için Kategori listesinden bir seçenek
belirleyin.
Aşağıdaki sayı biçimleri kullanılabilir:
Biçim Kategorisi

Açıklama

Genel

Bu biçim, ondalık ayırıcının sol tarafındaki
rakamları ayırarak virgül olmadan sayıları
görüntüler. Negatif değerlerin başına eksi işareti
(-) eklenir.
Ondalık ayırıcıdan sonra gelen rakam sayısını
belirtmek için Duyarlık seçeneğini kullanın.
Kurallardan türetilen değerlerin yalnızca Genel
biçimine ayarlandığında tamsayı döndürdüğünü
unutmayın.

Sabit

Bu biçim, ondalık ayırıcının sol tarafındaki
rakamları ayırarak virgül olmadan sayıları
görüntüler. Negatif değerlerin başına eksi işareti
(-) eklenir; kullanıcıların isterlerse negatif sayılar
için parantez kullanma seçeneği vardır.
Ondalık ayırıcıdan sonra gelen rakam sayısını
belirtmek için Duyarlık seçeneğini kullanın.

Para birimi

Bu biçim, Windows RegionalSettingsProperties
(Bölgesel Ayarlar - Özellikler) bölümünde
belirtilen para birimi simgesiyle sayıları
görüntüler ve ondalık ayırıcının sol tarafındaki her
üçüncü rakamı ayırmak için virgül kullanır.
Negatif değerlerin başına eksi işareti (-) eklenir.
Ondalık ayırıcıdan sonra gelen rakam sayısını
belirtmek için Duyarlık seçeneğini kullanın.
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Biçim Kategorisi

Açıklama

Tarih

Önceden tanımlı tarih biçimlerinin bir listesini
görüntüler.

Saat

Önceden tanımlı saat biçimlerinin bir listesini
görüntüler.

Yüzde

Bu biçim, sayıları 100 ile çarpar ve ardından bir
yüzde simgesi (%) görüntüler. Ondalık ayırıcının
sol tarafındaki rakamlarda virgül kullanılmaz ve
negatif değerlerin başına eksi simgesi (-) eklenir.
Ondalık ayırıcıdan sonra gelen rakam sayısını
belirtmek için Duyarlık seçeneğini kullanın.

Bilimsel

Bu biçim, sayıları bilimsel gösterimde görüntüler.
Negatif değerlerin başına eksi işareti (-) eklenir.
Ondalık ayırıcıdan sonra gelen rakam sayısını
belirtmek için Duyarlık seçeneğini kullanın.

Özel

Gerektiğinde özel bir biçim ifadesi
tanımlayabilirsiniz.

Duyarlılık

Bu seçenek, seçilen bir biçim için görüntülenecek
ondalık basamak sayısını belirler. Bir değerin,
belirtilen duyalıktan daha fazla ondalık basamağı
varsa, yalnızca görüntüleme amacıyla yuvarlanır;
değerin tamamı TM1 veritabanında saklanır.

Denetleme Günlüğü Penceresi
TM1 denetleme günlüğünde bulunan kayıtları sorgulamak ve görüntülemek için Denetleme
Günlüğü penceresini kullanın.
Denetleme Günlüğü penceresinde iki ana panel bulunur: Sorgu paneli ve Sonuçlar paneli.
Denetleme günlüğünde arama yapmak ve aramanızın getirdiği kayıtları görüntülemek için bu
panelleri kullanın.

Sorgu Paneli
TM1 denetleme günlüğünde arama yapan sorgular oluşturmak için Sorgu panelini kullanın.
Sorgu paneli araç çubuğunda, sorgu seçeneklerini ayarlamanızın ardından denetleme
günlüğünü sorgulamak için bir Sorguyu Çalıştır simgesi

yer alır.

Sorgu seçenekleri, aşağıdaki gruplar halinde düzenlenir:
v Tarih ve Saat
v Olay Sahibi
v Olay Tipi.

Bölüm 2. Pencereler ve İletişim Kutuları
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Tarih ve Saat Seçenekleri
Tarih ve Saat seçenekleri, sorgulamak istediğiniz zaman dönemini ayarlamayı içerir.
Seçenek

Açıklama

Zaman Dönemi

Sorgu için önceden tanımlı zaman dönemlerinin
bir listesini içerir.
Başlangıç ve Bitiş zamanı seçeneklerini
etkinleştirmek için, önceden tanımlı bir zaman
dönemi seçin ya da Özel Zaman Dönemi
seçeneğini belirleyin.

Başlangıç Zamanı

Sorgu için başlangıç tarihi/saati.
Bu seçenek yalnızca Zaman Dönemi seçeneği için
Özel Zaman Dönemi'ni seçtiğinizde
etkinleştirilir.
TM1 , bu tarih/saat zamanında ya da sonrasında
denetleme günlüğüne yazılan tüm kayıtları
sorgular.
Bir tarih ve saat seçebileceğiniz takvim aracını
açmak için

Bitiş Zamanı

öğesini tıklatın.

Sorgu için bitiş tarihi/saati.
Bu seçenek yalnızca Zaman Dönemi seçeneği için
Özel Zaman Dönemi'ni seçtiğinizde
etkinleştirilir.
TM1 , belirttiğiniz bitiş zamanına kadar olan tüm
denetleme kayıtlarını sorgular.
Bir tarih ve saat seçebileceğiniz takvim aracını
açmak için

öğesini tıklatın.

Varsayılan bitiş zamanı, yürürlükteki tarih ve
saattir.

Olay Sahibi Seçenekleri
Olay Sahibi seçenekleri, "Bu olaya kim neden oldu" sorusunu yanıtlar. Olay sahibi gerçek bir
TM1 kullanıcısı ya da bir zamanlanmış görev olabilir.
Olay Sahibi seçenekleri aşağıdaki parametreleri içerir:

12

Seçenek

Açıklama

Tümü

Herhangi bir TM1 kullanıcısının ya da
zamanlanmış görevinin neden olduğu denetleme
olaylarını aramak için sorguyu ayarlar.
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Seçenek

Açıklama

İstemci

Yalnızca TM1 kullanıcılarının neden olduğu
denetleme olaylarını aramak için sorguyu ayarlar.
Belirli bir TM1 kullanıcısının neden olduğu
olayları aramak için, İstemci Seçin düğmesini
tıklatın. Tek bir istemci ya da birden çok
istemci seçebilirsiniz.
Varsayılan, tüm istemcilerdir.

Zamanlanan Görev

Yalnızca zamanlanmış görevlerin neden olduğu
denetleme olaylarını aramak için sorguyu ayarlar.
Belirli bir zamanlanmış görevin neden olduğu
olayları aramak için, Zamanlanmış Görev Seç
tıklatın. Tek bir zamanlanmış
düğmesini
görev ya da birden çok zamanlanmış görev
seçebilirsiniz.
Varsayılan, tüm zamanlanmış görevdir.

Olay Tipi Seçenekleri
Olay Tipi seçenekleri, aramak istediğiniz nesne ya da olayın tipini seçmenize olanak sağlar.
Örneğin, "başarısız oturum açma girişimlerini bulmak" ya da "bir boyutun silindiği olayları
bulmak" için bu arama seçeneklerini kullanabilirsiniz.
Seçenek

Açıklama

Tümü

Her iki denetleme olayı tipini aramak için sorguyu
ayarlar; sistem çağında ve nesneyle ilgili olaylar.

Sistem çağında

Yalnızca sistem çağında denetleme olaylarını
aramak için sorguyu ayarlar.
Belirli bir sistem çağında olayı aramak için,
listeden olayı seçin.
Varsayılan ayar, tüm sistem çağında olayları arar.

Bölüm 2. Pencereler ve İletişim Kutuları
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Seçenek

Açıklama

Nesne

Yalnızca nesne tipi denetleme olaylarını aramak
için sorguyu ayarlar.
Belirli bir nesne olayını aramak için aşağıdaki gibi
seçenekleri kullanın:
v

Nesne Tipi - Sorguyu yalnızca belirli bir TM1
nesnesi tipiyle sınırlandırır. Örneğin, yalnızca
boyutlarla ilgili olaylar.

v

Nesne Adı - Belirli bir nesne adını seçmenize
olanak sağlar.
Ad temelinde nesneleri seçebileceğiniz bir
iletişim kutusunu görüntülemek için
öğesini tıklatın.
Not: Nesne Tipi seçeneğini Öğe olarak
ayarladığınızda, öğe listesi görüntülenemeyecek
kadar büyük olabileceğinden, Nesne Adı
Seçimi düğmesi devre dışı bırakılır. Belirli bir
öğeyle ilgili olayları aramak için, şu biçimi
kullanarak manüel şekilde bir öğe adı girmeniz
gerekir: BoyutAdı:ÖğeAdı. Örneğin:
bölge:italya

v

Olay Tipi - Sorguyu yalnızca belirli bir nesne
olayı tipiyle sınırlandırır. Varsayılan ayar, tüm
nesne tipi olayları arar.

Sonuçlar Paneli
Aramanızın getirdiği kayıtları görüntülemek ve bu kayıtlara gitmek için Sonuçlar panelini
kullanın.

Sonuçlar Paneli Araç Çubuğu
Sonuçlar araç çubuğunda şu düğmeler yer alır:
Eylem

Düğme

Açıklama

Kopyala

Şu anda seçili olan hücredeki
değeri, Windows panosuna
kopyalar.

Bul

Olay kayıtlarında metin
arayabileceğiniz Bul iletişim
kutusunu açar.

Dışa aktarım

Olay kayıtlarını şu biçimlerden
birinde bir dosyaya
kaydedebileceğiniz Farklı
Kaydet iletişim kutusunu açar:
v XML'e
v Virgülle sınırlanmış
v Sekmeyle sınırlanmış
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Sonuçlar Izgarası
Sonuçlar panelinde, sorgu tarafından alınan denetleme günlüğü kayıtlarını görüntüleyen bir
ızgara yer alır. Alınan kayıtlar aşağıdaki sütunlar halinde düzenlenir:
Sütun Grafik

Açıklama

Tarih

Olayın tarihi ve saati.

User

Olaya neden olmaktan sorumlu TM1 istemcisi
(kullanıcı) ya da zamanlanmış görev.

Olay Tipi/ Tanımı

Olayın kısa tanımı.

Nesne Tipi

Olayla ilişkilendirilen TM1 nesnesinin tipi.

Nesne Adı

Olayla ilişkilendirilen TM1 nesnesinin adı.

Ayrıntılar

Belirli bir olaya yönelik ayrıntılı bilginin
bulunduğunu belirtmek için bir simge görüntüler.
Bir olayın ayrıntıları varsa, o kaydın Ayrıntılar
tıklatarak ayrıntıları
simgesini
görüntüleyebilirsiniz.

Sütun başlığını tıklatarak, ızgaradaki kayıtları herhangi bir sütun için yükselen ya da alçalan
düzende sıralayabilirsiniz.

Denetleme Günlüğü Ayrıntıları Penceresi
Denetleme Günlüğü Ayrıntıları penceresinde, ana Denetleme Günlüğü penceresinin sorgu
sonuçlarında görüntülenen bir denetleme günlüğü olayının alt olayları görüntülenir.

Ayrıntılar Araç Çubuğu
Ayrıntılar araç çubuğunda şu düğmeler yer alır:
Düğme

Açıklama

Kopyala

Şu anda seçili olan hücredeki değeri, Windows
panosuna kopyalar.

Bul

Olay kayıtlarında metin arayabileceğiniz Bul
iletişim kutusunu açar.

Dışa aktarım

Olay kayıtlarını şu biçimlerden birinde bir
dosyaya kaydedebileceğiniz Farklı Kaydet iletişim
kutusunu açar:
v XML'e
v virgülle ayrılmış
v sekmeyle ayrılmış

Bölüm 2. Pencereler ve İletişim Kutuları
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Ayrıntılar Izgarası
Ayrıntılar ızgarası, üst olaya ait olan alt olay ayrıntı kayıtlarını görüntüler.
Ayrıntı kayıtları, şu sütunlar halinde düzenlenir:
Sütun Grafik

Açıklama

Tarih

Olayın tarihi ve saati.

User

Olaya neden olmaktan sorumlu TM1 istemcisi
(kullanıcı) ya da zamanlanmış görev.

Olay Tipi/ Tanımı

Olayın kısa tanımı.

Nesne Tipi

Olayla ilişkilendirilen TM1 nesnesinin tipi.

Nesne Adı

Olayla ilişkilendirilen TM1 nesnesinin adı.

Sütun başlığını tıklatarak, ızgaradaki kayıtları herhangi bir sütun için yükselen ya da alçalan
düzende sıralayabilirsiniz.

Görev Ayarlama Sihirbazı
Normal aralıkta uyumlulaştırma ya da yürütmeye yönelik bir eşleme ya da işlem zamanlamak
için Görev Ayarlama Sihirbazı'nı kullanın.
Sihirbaz iki ekrandan oluşur:
v Ekran 1 - Göreve eklenecek eşlemeleri ve işlemleri seçin.
v Ekran 2 - Görevin başlangıç yürütmesi için başlangıç zamanını ve görevin yürütülmesi
gereken sonraki aralığı belirtin.

Ekran 1 (Adım 1)
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Alan

Açıklama

Kullanılabilir liste

Görev olarak zamanlama için kullanılabilir tüm
eşlemeleri ve işlemleri listeler.

Seçilen liste

Yürürlükteki görevin içermesi için seçilen
eşlemeleri ya da işlemleri listeler.

Ekle

Seçilen eşlemeleri ya da işlemleri Kullanılabilir
listesinden Seçilen listesine taşımak için bu
düğmeyi tıklatın.

Tümünü Ekle

Tüm eşlemeleri ya da işlemleri Kullanılabilir
listesinden Seçilen listesine taşımak için bu
düğmeyi tıklatın.

Kaldır

Seçilen eşlemeleri ya da işlemleri Seçilen
listesinden Kullanılabilir listesine taşımak için bu
düğmeyi tıklatın.

Tümünü Kaldır

Tüm eşlemeleri ya da işlemleri Seçilen listesinden
Kullanılabilir listesine taşımak için bu düğmeyi
tıklatın.
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Alan

Açıklama

Parametreler için Değer Belirt

Seçilen işlemle ilişkilendirilmiş herhangi bir
parametre için değer belirtebileceğiniz Parametre
Değerleri iletişim kutusunu açmak için tıklatın.

Ekran 2 (Adım 2)
Alan

Açıklama

Görev Başlangıç Tarihi ve Saati

Takvimde bir başlangıç tarihi seçin ve Saat
alanında bir başlangıç saati belirtin.

Görev Yürütme Sıklığı

Görevin yürütüleceği aralığı oluşturmak için
uygun alanları doldurun.

Görev Zamanlama Etkin

Belirtilen başlangıç zamanı ve aralığında yürütme
için görevi etkinleştirmek üzere bu kutuyu
doldurun. Görevi daha ileri bir tarihte
etkinleştirmek için bu kutuyu temizleyin.

İstemciler/Gruplar Penceresi
İstemciler/Gruplar penceresi, bir sunucuda istemciler ve kullanıcı grupları yaratmanıza ve
değiştirmenize olanak sağlar.

İstemciler/Gruplar ızgarası
İstemciler/Gruplar ızgarası, istemci adlarını satır başlıkları ve kullanıcı gruplarını da sütun
başlıkları olarak görüntüler. İstemci adı ile kullanıcı grubunun kesişme noktasındaki bir 'X',
kullanıcının ait olduğu grubu belirtir. Kullanıcılar birden çok gruba ait olabilir.
Izgarada ayrıca sunucudaki istemcilerin özelliklerini görüntüleyen birçok sütun da yer alır.
v Bir istemci adı ile Parola sütununun kesişme noktasındaki hücrede, istemcinin parolası yer
alır.
v Bir istemci adı ile Süre Bitimi Gün Sayısı sütununun kesişme noktasındaki hücrede,
istemci için parolanın geçerli olacağı gün sayısı yer alır. Bu gün sayısı geçtikten sonra,
istemci artık atanmış parolayla sunucuda oturum açamaz. Parolasının süresi bitmek üzere
olan bir istemci, süre bitimi tarihinden beş gün önce süre bitimiyle ilgili bildirim almaya
başlar.
v İstemci adı ile Durum sütunu kesişme noktasındaki hücre, istemcinin sunucuda etkin olup
olmadığını belirtir.
v İstemci adı ile Bağlantı Sayısı Üst Sınırı sütununun kesişme noktasındaki hücre, ilişkili
istemci adı ve parola ile sunucuya kurulabilecek bağlantı sayısı üst sınırını belirtir.

Güvenlik Menüsü
Menü Öğesi

Açıklama

Kapat

İstemciler/Gruplar iletişim kutusunu kapatır.

Bölüm 2. Pencereler ve İletişim Kutuları
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İstemciler Menüsü
Menü Öğesi

Açıklama

Yeni İstemci Ekle

Sunucuda yeni bir istemci yaratabileceğiniz Yeni
İstemci Yaratma iletişim kutusunu açar.

İstemciyi Sil

Şu anda seçili olan istemciyi sunucudan siler.

İstemcinin Bağlantısını Kes

Şu anda seçili olan istemcinin sunucudan
bağlantısını keser.

Parolayı Ayarla

Şu anda seçili olan istemci için parolayı ayarlar.

Parolayı Temizle

Şu anda seçili olan istemci için parolayı temizler.

Gruplar Menüsü
Menü Öğesi

Açıklama

Yeni Grup Ekle

Sunucuda yeni bir kullanıcı grubu
yaratabileceğiniz Yeni Grup Yaratma iletişim
kutusunu açar.

Grubu Sil

Şu anda seçili olan kullanıcı grubunu sunucudan
siler.

İstemciler/Gruplar Izgarası
İstemciler/Gruplar ızgarasına istemciler için doğrudan veri girebilirsiniz.
Izgarada, aşağıdaki tabloda tanımlandığı gibi birçok sütun yer alır.
Sütun Grafik

Açıklama

Kullanıcı Adı

Sunucudaki tüm istemcilerin kullanıcı adlarını
görüntüler.

Parola

Belirli bir istemci için bir parola tanımlanıp
tanımlanmadığını belirtir.
Parola sütunu ile istemci satırının kesişme
noktasındaki hücreyi tıklatabilir, sonra istemciye
bir parola atamak için parola yazabilirsiniz.
Bir parola girildikten sonra TM1 , doğrulama için
parolayı yeniden girmenizi ister.

Süre Bitimi Gün Sayısı

Belirli bir istemcinin parolasının geçerli olacağı
gün sayısını belirtir.
Bir istemcinin parolasına yönelik süre bitimi
atamak için, Süre Bitimi Gün Sayısı sütunu ile
istemci satırının kesişme noktasındaki hücreyi
tıklatın ve sonra bir süre bitimi değeri yazın.

18

IBM Cognos TM1 Sürüm 10.2.0: Başvuru Kılavuzu

Sütun Grafik

Açıklama

Bağlantı Sayısı Üst Sınırı

Belirli bir hücre tarafından sunucuya yapılabilen
bağlantı sayısı üst sınırını tanımlar.
Bir istemciye yönelik bağlantı sayısı üst sınırı
atamak için, Bağlantı Sayısı Üst Sınırı sütunu ile
istemci satırının kesişme noktasındaki hücreyi
tıklatın ve istemci için bağlantı sayısı üst sınırını
yazın.

Durum

Belirli bir istemcinin yürürlükteki bağlantı
durumunu belirtir.

Kullanıcı Grupları

Sunucudaki her kullanıcı grubu için tek bir sütun
vardır.
Bir kullanıcı grubuna istemci atamak için,
kullanıcı grubu sütunu ile istemci adının kesişme
noktasındaki onay kutusunu doldurun.
İstemciler birden çok kullanıcı grubuna ait olabilir.

Clients Messaging Center İletişim Kutusu
Clients Messaging Center iletişim kutusu, bir sunucuya istemci bağlantılarını yönetmenize
olanak sağlar. Ayrıca bir sunucuyu uzaktan kapatmak için de bu iletişim kutusunu
kullanabilirsiniz. Bir sunucunun bu iletişim kutusuna erişmesi için ADMIN grubunun üyesi
olmalısınız.
Server Explorer'ın sol bölmesinden bir sunucu seçin, ardından Sunucu, Server Manager
seçeneklerini belirleyip Clients Messaging Center iletişim kutusunu açın.
Alan

Açıklama

Sunucuyu Sona Erdir

Sunucuyu sona erdirmek için bu seçeneği
belirleyin, ardından bir Dakika aralığı belirtin.

İstemcilerin Bağlantısını Kes

İstemcilerin sunucudan bağlantısını kesmek için
bu seçeneği belirleyin, ardından bir Dakika aralığı
belirtin.
Bağlantısı kesilecek bir istemci altkümesi
yaratmak ya da seçmek için İstemci Seçin'i
tıklatmalısınız.

İletiyi Seçilen İstemcilere Yayınla

Sunucuya bağlı istemcilere bir metin iletisi
yayınlamak için bu seçeneği belirleyin.
Metin kutusuna iletiyi girin, ardından iletiyi alacak
bir istemci altkümesi yaratmak ya da seçmek için
İstemci Seçin'i tıklatın.
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Boyut Yarat İletişim Kutusu
İletişim kutusunun en üstündeki alana yaratmak istediğiniz boyut için bir ad girin ve Tamam'ı
tıklatın.
Yerel sunucunuzda bir boyut yaratmak için, yalnızca boyut adını girin.
Uzak sunucuda bir boyut yaratmak için, boyut adına önek olarak sunucu adını yazın ve iki
nokta işareti ekleyin. Örneğin, Satış sunucusunda Ürün boyutu yaratmak için Satış:Ürün
girin.

Sunucu Eşleme Nesnesi Yarat İletişim Kutusu
Sunucu Eşleme Nesnesi Yarat iletişim kutusunu yeni bir eşleme bağlantısı kurmak ya da var
olan bir bağlantıyı değiştirmek için kullanın.
Alan

Açıklama

Hedef Sunucu

Listeden bir kaynak sunucu seçin. Listede, şu anda
ağınızda kullanılabilir olan tüm sunucuların adları
yer almaktadır.

Bu Kullanıcı Olarak

Seçilen kaynak sunucuya kullanıcı adınızı girin.

Parolayla

Seçilen kaynak sunucu için parolanızı girin.

Ad alanıyla

Nesne, CAM Parolası güvenliği kullanıyorsa, IBM
Cognos Ad Alanı Kimliğini girin. Buraya
açıklayıcı ad girmeyin.

Bütünleşik Oturum Açmayı Kullan

Standart TM1 güvenliği yerine, Bütünleşik
Oturum Açma kimlik doğrulamasını kullanmak
için bu kutuyu işaretleyin.

Küp Yaratılıyor İletişim Kutusu
Önceden tanımlı boyutlardan yeni bir küp yaratmak için, Küp Yaratılıyor iletişim kutusundaki
şu seçenekleri kullanın.
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Alan

Açıklama

Küp Adı

Bu alana yaratmakta olduğunuz küp için ad yazın.

Kullanılabilir Boyutlar

Küpü yaratmakta olduğunuz sunucuda
kullanılabilir olan tüm boyutların listesi.

Yeni Küpteki Boyutlar

Yaratmakta olduğunuz küpteki boyutların listesi.

Ekle

Seçilen boyutları, Kullanılabilir Boyutlar
listesinden Yeni Küpteki Boyutlar listesine
taşımak için bu düğmeyi tıklatın

Kaldır

Seçilen boyutları, Yeni Küpteki Boyutlar
listesinden Kullanılabilir Boyutlar listesine
taşımak için bu düğmeyi tıklatın.
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Alan

Açıklama

Yukarı taşı

Seçilen boyutları, Yeni Küpteki Boyutlar listesi
boyunca yukarı taşımak için bu düğmeyi tıklatın.
Her düğme tıklatması, seçilen boyutları bir konum
yukarı taşır.

Aşağı taşı

Seçilen boyutları, Yeni Küpteki Boyutlar listesi
boyunca aşağı taşımak için bu düğmeyi tıklatın.
Her düğme tıklatması, seçilen boyutları bir konum
aşağı taşır.

İptal et

Küp yaratmayı iptal edip Küp Yaratılıyor iletişim
kutusundan çıkmak için tıklatın.

İlk Durumuna Getir

Kullanılabilir Boyutlar listesini ilk durumuna
getirmek ve Yeni Küpteki Boyutlar listesini
temizlemek için tıklatın.

Yenile

Kullanılabilir Boyutlar listesini yenilemek için
tıklatın. Bu seçenek, yeni boyutlar için sunucuyu
yoklar ve Kullanılabilir Boyutlar listesine yeni
boyutlar ekler.

"Özellikler

Küp özellikleri atamak için bu düğmeyi tıklatın.
Küp için bir ölçüm boyutunu, zaman boyutunu ve
istek üzerine yük durumunu tanımlayan özellikler
atayabilirsiniz.

Tamam

İletişim kutusunun yapılandırmasını kabul edip
küpü yaratmak için tıklatın.

Cube Optimizer İletişim Kutusu
İş verilerinizi çok iyi tanımıyorsanız, küp yaratırken boyutların sırasını daha düşük
performansla sonuçlanacak şekilde belirtebilirsiniz. Benzer şekilde, bir küpteki verilerin
dağılımı zamanla değişebilir ve küp yaratma sırasında belirtilen boyut sırası daha az ideal
olur. TM1 , bu sorunları gidermek için, bir küpteki boyutların sırasını eniyilemenize ve
böylece daha az bellek tüketip performansı artırmanıza olanak sağlayan bir özellik içerir.
Küpteki boyutların sırasını eniyilediğinizde TM1 , boyutların küp yapısındaki gerçek sırasını
değiştirmez. TM1, boyutların sunucudaki iç sıralanma şeklini değiştirir, ancak küp yapısı
değişmediğinden, küpe yapılan başvuran kurallar, işlevler ya da uygulamalar geçerli olarak
kalır.
Boyutların sırasını değiştirdiğinizde, değişikliklerinizin küp belleği tüketimi üzerindeki
etkisini ayrıntılı olarak gösteren bir raporu anında görüntüleyebilirsiniz.
Aşağıdaki nedenlerle, küpteki boyutların sırasını yalnızca, en uygun küp yapılandırmasını
belirlemeye çalışırken geliştirme ortamında eniyilemeniz gerekir:
v Sunucunun bir küpteki boyutların sırasını yeniden yapılandırması için önemli miktarda
bellek kaynağı gerekir. Yeniden sıralama işlemi sırasında, sunucudaki geçici RAM,
yeniden sıralamakta olduğunuz küp için iki kat artar. Örneğin, 50 MB'lik bir küp, yeniden
yapılandırmak için 100 MB RAM gerektirir.
v Yeniden sıralama, sunucuda bir okuma kilidi koyarak, yeniden sıralama gerçekleştirilirken
tüm kullanıcı isteklerini kilitler.
Not: Küplerdeki boyutların sırasını eniyilemek için ADMIN grubunun bir üyesi olmalısınız.
Eniyileme seçeneği yalnızca uzak sunuculardaki küpler için kullanılabilir; yerel bir sunucuda
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küplerdeki boyutların sırasını eniyileyemezsiniz. Ayrıca, bir küpteki boyutların sırasını
eniyilediğinizde, dizgi boyutlarını son konumdan ya da son konuma taşımamanız gerekir.

Yordam
1. Server Explorer'ın Ağaç bölmesinde, eniyilemek istediğiniz küpü seçin.
2. Küp, Boyutları Yeniden Sırala seçeneklerini tıklatın.
Cube Optimizer iletişim kutusu açılır.
3. Boyutların Yeni Sırası liste kutusundan bir boyut seçin.
4. Küpteki boyutun sırasını değiştirmek için yukarı ya da aşağı okları tıklatın.
5. Sına düğmesini tıklatın.
Yüzdesel Değişim etiketinin yanındaki değeri not edin. Bu değer negatifse, boyutların
yeni sırası daha az bellek tüketir ve dolayısıyla daha verimlidir.
6. En verimli boyut sıralamasını elde edinceye kadar 3'ten 5'e kadar olan adımları yineleyin.
7. Tamam düğmesini tıklatın.

Küp Özellikleri İletişim Kutusu
Tek tek küplere yönelik özellikler ayarlamak için Küp Özellikleri iletişim kutusunu kullanın.
Alan

Açıklama

Ölçümler Boyutu

Listeden bir ölçüm boyutu seçin.

Zaman Boyutu

Listeden bir zaman boyutu seçin.

İstek Üzerine Yükle

Yalnızca bir istemci küp verilerini istediğinde
sunucu belleğine küpü yüklemek için kutuyu
doldurun. Sunucu başlatıldığında küpü otomatik
olarak yüklemek için bu kutuyu temizleyin.

Cube Viewer
Başlık boyutları
Başlık boyutları doğrudan Cube Viewer penceresinin en üstündeki Araç Çubuğu'nun altında
görüntülenir. Her boyut bir liste kutusunda görüntülenir.

Satır boyutları
Satır boyutları, Cube Viewer'ın satır ekseninin en üstünde görüntülenir. Yürürlükteki boyut
öğeleri, Cube Viewer'da satır başlıkları olarak görüntülenir.

Sütun boyutları
Satır boyutları, Cube Viewer'ın sütun ekseninin solunda görüntülenir. Yürürlükteki boyut
öğeleri, Cube Viewer'da sütunbaşlıkları olarak görüntülenir.
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Dosya Menüsü
Cube Viewer'da Dosya Menüsü'nde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.
Seçenek

Açıklama

Aç

Geçerli küp ile ilişkili diğer görünümleri
açabileceğiniz TM1 Görünümü Aç iletişim
kutusunu açar.

Yeniden Yükle

Yürürlükteki görünüm tanımlamasını yeniden
yükler.

Hesapla

Yürürlükteki görünümü hesaplar.

Sakla

Yürürlükteki görünüm yapılandırmasını kaydeder.

Farklı kaydet

Yürürlükteki görünüm yapılandırmasını yeni bir
ad altında kaydeder.

Görünümleri Sil

Kayıtlı görünümleri silebileceğiniz Adlandırılan
Görünümleri Sil iletişim kutusunu açar.

Dilim

Yürürlükteki görünümü bir Excel çalışma
sayfasına dışa aktarır. Excel çalışma sayfası,
görünümün kaynaklandığı sunucudan değer alan
ve bu sunucuya değer yazan formülle doldurulur.

Etkin Form

Çalışma sayfasının yürürlükteki hücresindeki
verilere bir Etkin Form bağlantısı eklemenize
olanak sağlamak için Araya Etkin Form Ekle
seçeneğini başlatır.

Anlık Görüntü

Yürürlükteki görünümü bir Excel çalışma
sayfasına basit değerler olarak dışa aktarır.
Çalışma sayfası, görünümün kaynaklandığı
sunucuyla bağlantıyı korumaz.

Kapat

Cube Viewer penceresini kapatır.

Düzen Menüsü
Cube Viewer'da Düzen Menüsü'nde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.
Seçenek

Açıklama

TransAction

Son hücre eylemini geri alır. Kaydet ya da Kapat
seçeneği, geri alınabilecek ya da yinelenebilecek
eylem derlemini sonlandırır.
Yinele seçeneği, son hücre eylemini geri yükler.

Kes

Seçilen hücrelerin içeriklerini Panoya keser.

Kopyala

Seçilen hücrelerin içeriklerini, şu anki
biçimlendirmesiyle Panoya kopyalar.

Biçimlenmemiş Değeri Kopyala

Seçilen hücrelerin biçimlendirilmemiş içeriklerini
Panoya kopyalar.
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Seçenek

Açıklama

Yapıştır

Panonun içeriklerini, seçilen hücrelere yapıştırır.

Sil

Seçilen hücre değerlerini siler.

Küp Özniteliklerini Düzenle

Yürürlükteki sunucudaki tüm küpler için öznitelik
atayıp düzenleyebileceğiniz Öznitelik
Düzenleyicisi penceresini açar.

Görünüm Menüsü
Cube Viewer'da Görünüm Menüsü'nde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.
Seçenek

Açıklama

Araç Çubuğu

Cube Viewer'ın en üstünde Araç Çubuğunu gizler
ya da görüntüler. Onay işareti, Araç Çubuğunun
görüntülendiğini belirtir.

Durum Çubuğu

Cube Viewer'ın en altında Durum Çubuğunu
gizler ya da görüntüler. Onay işareti, Durum
Çubuğunun görüntülendiğini belirtir.

Sağdan Sola

Bu, Cube Viewer'da sütun boyutlarının konumunu
değiştirir.
Sağı gösteren bir ok, sağdan sola sütun düzenini
belirtir. Solu gösteren bir ok, sütunların soldan
sağa düzenlendiğini belirtir.

Seçenekler Menüsü
Aşağıdaki seçenekler, Cube Viewer'da Seçenekler Menüsü'nde kullanılabilir
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Seçenek

Açıklama

Sıfırları Engelle

Bu seçenek, küp görünümünde yalnızca sıfır
değerlerini içeren tüm satır ve sütunları gizler ya
da görüntüler. Bir onay işareti, yürürlükteki
görünümde yalnızca sıfır içeren satır ve sütunların
gizlendiğini belirtir.

Satırlarda Sıfırları Engelle

Bu seçenek, küp görünümünde yalnızca sıfır
değerlerini içeren tüm satırları gizler ya da
görüntüler. Bir onay işareti, yürürlükteki
görünümde yalnızca sıfır içeren satırların
gizlendiğini belirtir.

Sütunlarda Sıfırları Engelle

Bu seçenek, küp görünümünde yalnızca sıfır
değerlerini içeren tüm sütunları gizler ya da
görüntüler. Bir onay işareti, yürürlükteki
görünümde yalnızca sıfır içeren sütunların
gizlendiğini belirtir.

Otomatik Olarak Yeniden Hesapla

Bu seçenek, görünüm yeniden yapılandırmasında
otomatik yeniden hesaplamayı etkinleştirir ya da
devre dışı bırakır. Bir onay işareti, görünüm
yapılandırması her değiştiğinde görünümün
otomatik olarak yeniden hesaplandığını belirtir.
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Seçenek

Açıklama

Biçim

Yürürlükteki görünümdeki değerler için sayı
biçimini tanımlayabileceğiniz Sayı Biçimi iletişim
kutusunu açar. Seçtiğiniz biçimin yalnızca bir
Biçim özniteliği belirtilmemiş değerler için geçerli
olduğunu unutmayın.

Sütun Genişliği

Cube Viewer'daki sütunlar için genişlik alt sınırı
ve üst sınırı ayarlamanıza olanak sağlayan Sütun
Genişliği iletişim kutusunu açar.

Dilim Yeni Çalışma Defterine

Bu seçenek, dilimlerin nasıl yaratıldığını belirler.
Bir onay işareti; Dosya, Dilim seçeneklerini
belirlediğinizde dilimlerin yeni bir çalışma
defterine araya eklendiğini belirtir.
Bu seçenek açılmazsa, dilimler yürürlükteki
çalışma defterinin yeni bir sayfasına araya eklenir.

Adlandırılan Altkümeleri Sil İletişim Kutusu
Bu iletişim kutusu, yürürlükteki boyutla ilişkili altkümeleri görüntüler. Bir altkümeyi silmek
için, altkümeyi seçip Tamam'ı tıklatın.
Bitişik olan birden çok altkümeyi seçmek için, fareyi tıklatıp altkümeler boyunca sürükleyin.
Birbirine bitişik olmayan birden çok altkümeyi seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutarak her
bir altkümeyi tıklatın.

Adlandırılan Görünümleri Sil İletişim Kutusu
Bu iletişim kutusu, yürürlükteki küple ilişkili görünümleri görüntüler. Bir görünümü silmek
için, görünümü seçip Tamam'ı tıklatın.
Bitişik olan birden çok görünümü seçmek için, fareyi tıklatıp görünümler boyunca sürükleyin.
Birbirine bitişik olmayan birden çok görünümü seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutarak her
bir görünümü tıklatın.

Boyut Düzenleyicisi
Öğeler Bölmesi
Görüntülemekte olduğunuz boyutun öğelerini görüntüler.

Özellikler Panosu
Öğeler bölmesinde birleştirilmiş bir öğe seçtiğinizde, Özellikler bölmesinde birleştirilmiş
öğenin tam altındaki öğelerin özellikleri görüntülenir.
Bir yaprak öğesi seçtiğinizde, Özellikler bölmesinde yaprak öğesinin özellikleri görüntülenir.
Not: Özellikler bölmesi açık durumdayken Boyut Düzenleyicisi'nde çok büyük bir boyut
kümesi görüntülediğinizde, performans sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Öğeler bölmesinde bir
birleştirme seçtiğinizde ve TM1 olanağının, Özellikler bölmesinde ilgili öğe ve özelliklerin
tüm listesini görüntülemesi gerektiğinde bu oluşabilir.
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Büyük boyut kümeleriyle çalışıyorsanız, Özellikler bölmesini kapatmak isteyebilirsiniz.
Özellikler bölmesini kapatmak için, Görünüm Menüsü'ndeki Özellikler Penceresi seçeneğini
tıklatarak bu seçeneğin yanındaki onay işaretini kaldırın.

Boyut Menüsü
Menü Öğesi

Açıklama

Sakla

Yürürlükteki boyut yapısını kaydeder.

Farklı kaydet

Yürürlükteki boyut yapısını yeni bir ad altında
kaydeder.

Kapat

Boyut Düzenleyicisi'ni kapatır.

Düzen Menüsü
Menü Öğesi

Açıklama

Kes

Seçilen öğeleri Panoya keser.

Kopyala

Seçilen öğeleri Panoya kopyalar.

Yapıştır

Panonun içeriklerini, yeni bir öğe olarak yapıştırır.
v Boyut Düzenleyicisi'nde herhangi bir öğe
seçilmediğinde, bu seçenek, Öğeler bölmesinde
görüntülenen ilk öğenin yukarısına yeni bir öğe
ekler.
v Öğeler bölmesinde bir öğe seçildiğinde, bu
seçenek, Üstüne Yapıştır, Alt Öğe Olarak
Yapıştır ve Altına Yapıştır seçeneklerinin yer
aldığı bir alt menü görüntüler.
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Üstüne Yapıştır

Panonun içeriklerini, seçilen bir öğenin yukarısına
yapıştırır.

Altına Yapıştır

Panonun içeriklerini, seçilen bir öğenin aşağısına
yapıştırır.

Alt Öğe Olarak Yapıştır

Panonun içeriklerini, seçilen bir öğenin alt öğesi
olarak yapıştırır.

Alt Öğe Ekle

Seçilen bir öğenin alt öğesini ya da alt öğelerini
araya ekleyebileceğiniz Boyut Öğesi Ekleme
iletişim kutusunu açar.

Araya Öğe Ekle

Boyuta yaprak (basit) öğeler ekleyebileceğiniz
Boyut Öğesi Ekleme iletişim kutusunu açar.

Tümünü Seç

Öğeler bölmesinde tüm öğeleri seçer.
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Menü Öğesi

Açıklama

Bu Temelde Süzgeç Uygula, Düzey

Sıradüzen düzeyine göre öğeleri seçebileceğiniz
Düzey Temelinde Süzgeç Uygula kutusunu açar.
Bu seçenek yalnızca öğelerin görüntüsünü etkiler;
boyut yapısını etkilemez. Bu seçeneği
kullandığınızda, Öğeler bölmesi yalnızca
belirttiğiniz düzeyin öğelerini görüntüler.

Bu Temelde Süzgeç Uygula, Öznitelik

Öznitelik değerine göre öğeleri seçebileceğiniz
Öznitelik Temelinde Süzgeç Uygula kutusunu
açar.
Bu seçenek yalnızca öğelerin görüntüsünü etkiler;
boyut yapısını etkilemez. Bu seçeneği
kullandığınızda, Öğeler bölmesi yalnızca
belirttiğiniz öznitelik değerini içeren öğeleri
görüntüler.

Bu Temelde Süzgeç Uygula, Joker

Kullanıcı tanımlı bir arama ifadesiyle eşleşen
öğeleri seçmenize olanak sağlar.
Bu seçenek yalnızca öğelerin görüntüsünü etkiler;
boyut yapısını etkilemez. Bu seçeneği
kullandığınızda, Öğeler bölmesi yalnızca
belirttiğiniz arama ifadesiyle eşleşen öğeleri
görüntüler.

Diğer Ad Seç

Boyut Düzenleyicisi'nde kullanılacak bir diğer ad
seçebileceğiniz TM1 Diğer Adları iletişim
kutusunu açar.

Sırala, Yükselen Düzende

Öğeler bölmesindeki tüm öğeleri alfabetik olarak
yükselen düzende sıralar.
Bu seçenek yalnızca öğelerin görüntüsünü etkiler;
boyut yapısını etkilemez.

Sırala, Alçalan Düzende

Öğeler bölmesindeki tüm öğeleri alfabetik olarak
alçalan düzende sıralar.
Bu seçenek yalnızca öğelerin görüntüsünü etkiler;
boyut yapısını etkilemez.

Sırala, Sıradüzen

Öğeler bölmesindeki tüm öğeleri sıradüzenli
olarak sıralar, böylece öğelerin üst/alt ilişkisini
görebilirsiniz.
Bu seçenek yalnızca öğelerin görüntüsünü etkiler;
boyut yapısını etkilemez.

Sırala, Yükselen Düzende Dizinle

Öğeler bölmesindeki tüm öğeleri, öğe dizini
değerine göre yükselen düzende sıralar.
Bu seçenek yalnızca öğelerin görüntüsünü etkiler;
boyut yapısını etkilemez.
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Menü Öğesi

Açıklama

Sırala, Alçalan Düzende Dizinle

Öğeler bölmesindeki tüm öğeleri, öğe dizini
değerine göre alçalan düzende sıralar.
Bu seçenek yalnızca öğelerin görüntüsünü etkiler;
boyut yapısını etkilemez.

Alıkoy

Öğeler bölmesini yalnızca şu anda seçilen öğeler
görüntülenecek şekilde değiştirir.
Bu seçenek yalnızca öğelerin görüntüsünü etkiler;
boyut yapısını etkilemez.

Gizle

Öğeler bölmesini, şu anda seçilen öğeler
gizlenecek şekilde değiştirir.
Bu seçenek yalnızca öğelerin görüntüsünü etkiler;
boyut yapısını etkilemez.

Öğeyi Sil

Boyuttan seçilen bir öğenin tüm eşgörünümlerini
siler.

Birleştirmeden sil

Yürürlükteki birleştirmeden seçilen bir öğenin
eşgörünümünü siler.

Öğe Biçimlerini Düzenle

Öğe görüntüsü stillerini tanımlayabileceğiniz Öğe
Biçimlerini Düzenle çalışma sayfasını açar. Bu
görüntü stilleri, dinamik dilimlerde ve TM1 Web
web sayfalarında uygulanır.

Öğeyi Genişlet

Seçilen bir öğenin tüm alt öğelerini görüntüler.

Öğeyi Daralt

Seçilen bir öğenin tüm alt öğelerini gizler.

"Özellikler

Seçilen bir öğe için öğe tipi ve ağırlığı
atayabileceğiniz Boyut Öğesi Özellikleri iletişim
kutusunu açar.

Görünüm Menüsü
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Menü Öğesi

Açıklama

Araç Çubukları

Boyut Düzenleyicisi penceresinin en üstündeki
çeşitli araç çubuklarını gizler ya da görüntüler.
Onay işareti, bir araç çubuğunun görüntülendiğini
belirtir.

Durum Çubuğu

Boyut Düzenleyicisi penceresinin en altında
Durum Çubuğunu gizler ya da görüntüler. Onay
işareti, Durum Çubuğunun görüntülendiğini
belirtir.

Özellikler Penceresi

Özellikler bölmesini gizler ya da görüntüler. Onay
işareti, Özellikler bölmesinin görüntülendiğini
belirtir.

Yenile

Öğeler bölmesinin görüntüsünü günceller.
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Boyut Öğesi Ekleme İletişim Kutusu
Bir boyuta basit, dizgi ya da birleştirilmiş öğeler eklemek için bu iletişim kutusunu kullanın.
Bu iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekler yer alır.
Seçenek

Açıklama

Boyut Adı

Öğe eklemekte olduğunuz boyutun adı. Bu
düzenlenebilir bir seçenek değildir.

Üst Öğe Adı

Öğe eklemekte olduğunuz üst öğenin adı. Bu
düzenlenebilir bir seçenek değildir.
Boyut Öğesi Ekleme iletişim kutusunu açtığınızda
boyut düzenleyicisinde bir öğe seçildiyse, bu öğe
Üst Öğe Adı olarak görüntülenir. Herhangi bir öğe
seçilmediyse, Üst Öğe Adı, Kök olur.

Araya Öğe Adını Ekle

Bu kutuya yeni öğe için bir ad girin.

Öğe Tipi

Eklemek istediğiniz öğeye uygun bir seçim yapın.

Öğe Ağırlığı

Öğe tipi Basit ise ve Üst Öğe Adı, Kök dışında
herhangi bir şeyse, bu kutuya bir ağırlık girin.
Ağırlık, birleştirme sırasında bir öğeye uygulanan
bir çarpım katsayısıdır.
Bir birleştirme öğesiyle ilişkili ağırlık, boyutta
başka bir yerde öğenin değerini değiştirmez.

Ekle

Her yeni bir öğe, tip ve ağırlık belirttiğinizde
Ekle'yi tıklatın.

Tamam

Öğeleri eklemeniz bittiğinde, boyuta yeni öğeleri
kesinleştirmek için bu düğmeyi tıklatın.

Boyut Öğesi Sıralama İletişim Kutusu
Bir boyuttaki öğelerin sırasını ayarlamak için bu iletişim kutusunu kullanın.
Bir boyut içindeki öğelerin sırası, boyuttaki her bir öğenin dizin değerini belirler. Bir
boyuttaki birinci öğenin dizin değeri 1, ikinci öğenin dizin değeri 2, vb. olur. TM1 işlevleri
(çalışma sayfası, kurallar, ve TurboIntegrator) öğe dizin değerlerine başvurduğundan, bir
boyuttaki öğelerin sırası önemlidir.
Not: Bir boyuttaki öğelerin sırasını değiştirirseniz, öğe dizin değerlerine gönderme yapan
işlevler yeni ve büyük olasılıkla beklenmeyen değerler döndürür.
Öğelerin sırasını ayarlamak için aşağıdaki adımları kullanın.

Yordam
1. Bir sıralama tipi seçin.
Tip

Açıklama

Otomatik

"Otomatik olarak şu temelde sırala" seçeneklerini
etkinleştirir: Ad, Düzey ve Sııradüzeni.

Manüel

Öğeleri boyut yapısındaki konumlarına göre
sıralar ve boyut sıralama özelliğini manüel olarak
ayarlar.

Bölüm 2. Pencereler ve İletişim Kutuları

29

2. Manüel sıralama tipini seçerseniz 5. adıma geçin.
3. Bir Otomatik olarak şu temelde sırala seçeneğini seçin.
Tip

Açıklama

Ad

Öğeleri alfabetik olarak sıralar.

Düzey

Öğeleri sıradüzeni düzeyi temelinde sıralar.

Sıradüzeni

Öğeleri boyut sıradüzeni temelinde sıralar.

4. Burada geçerliyse bir Sıralama Yönü seçin.
5. Tamam düğmesini tıklatın.
Boyut öğelerine ilişkin sıralama düzenini ayarladınız. Boyutu açtığınızda, öğeleri 3.
adımdaki Sıralama Temeli seçeneğine göre sıralanmış olarak görürsünüz.

Sonuçlar
Boyut öğelerine ilişkin sıralama düzenini ayarladınız. Boyutu açtığınızda, öğeleri 3. adımdaki
Sıralama Temeli seçeneğine göre sıralanmış olarak görürsünüz.

Boyut Öğesi Özellikleri İletişim Kutusu
Yürürlükteki öğenin adını, tipini ve ağırlığını görüntüler.

Özellikler Panosu
Seçenekler

Açıklama

Öğe Tipi

Yürürlükteki öğenin tipini değiştirmek için,
listeden yeni bir tip seçin. Üç olası öğe tipi vardır:
basit, birleştirilmiş ve dizgi.

Öğe Ağırlığı

Yürürlükteki öğenin ağırlığını değiştirmek için,
Öğe Ağırlığı alanını çift tıklatın ve yeni bir ağırlık
değeri girin.

Detay
Detay menüsünde, detay işlemi ve detay ataması yaratmak ve yönetmek için kullanılan
seçeneklerlistelenir. İlgili ayrıntılı verileri içeren küp hücreleri arasında bağlantılar oluşturmak
için detay işlemleri ve atamaları kullanılır.
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Seçenekler

Açıklama

Detay Atama Kuralı Yarat/Düzenle/Sil

Detay atamaları yaratma, düzenleme ya da silme
seçeneklerini belirleyin. Yarat seçeneği, kuralı
tasarlayabilmeniz için kural düzenleyicisini açar.
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Seçenekler

Açıklama

Detay İşlemi Yarat/Düzenle

Detay işlemi, yeni bir pencerede açılan detaylı
verileri tanımlayan bir TurboIntegrator işlemidir.
Bu seçenekler, var olan bir detay atama kuralını
düzenler ya da yeni bir tane yaratmanıza olanak
sağlar. Yarat seçenekleri, kullanılacak
parametreleri ve değerleri ve veri kaynağının
ayrıntılarını görüntüler. Bir detay işlemi için veri
kaynağını değiştirirseniz, işlev Oluşturulan
Deyimler alanının dışında olduğundan,
TurboIntegrator yeni veri kaynağı ile işlevi
güncellemez. Detay işlemi için ReturnViewHandle
işlevinde Küp Görünümü veri kaynağını
düzenlemelisiniz.

Formülü Düzenle İletişim Kutusu
Formülü Düzenle iletişim kutusu, DBR, DBRW ve DBS işlevlerinin yaratılması boyunca
adım adım size yol gösterir. Ayrıca bir çalışma sayfasında herhangi bir TM1 işlevini
düzenlemek için Formülü Düzenle iletişim kutusunu da kullanabilirsiniz.
Formülü Düzenle iletişim kutusunu görüntülemek için, çalışma sayfasında bir hücreyi tıklatın
ve TM1 , Formülü Düzenle seçeneklerini belirleyin. Hücrede bir TM1 işlevi varsa, işlev,
iletişim kutusunun girdi alanında görüntülenir.
Alan

Açıklama

DB Bşv

Yürürlükteki hücreye bir DBR işlevi eklemek için
bu düğmeyi tıklatın. TM1 , işlev oluşturmanıza
yardımcı olan birçok iletişim kutusu boyunca adım
adım size yol gösterir.

DBRW

Yürürlükteki hücreye bir DBRW işlevi eklemek
için bu düğmeyi tıklatın. TM1 , işlev
oluşturmanıza yardımcı olan birçok iletişim
kutusu boyunca adım adım size yol gösterir.

DB Gönder

Yürürlükteki hücreye bir DBS işlevi eklemek için
bu düğmeyi tıklatın. TM1 , işlev oluşturmanıza
yardımcı olan birçok iletişim kutusu boyunca adım
adım size yol gösterir.

Hücre Başvurusu

Bir işleve hücre başvurusu eklemek için bu
düğmeyi tıklatın. TM1 , başvuruda bulunmak
istediğiniz hücreyi seçmenizi ister ve bir başvuru
tipi isteminde bulunur.

Adlar

Bir işleve küp, boyut ya da öğe adı eklemek için
bu düğmeyi tıklatın.

Formül Düzenleyicisi, 29'a kadar boyuttan oluşan küplere başvuruda bulunan işlevler
yaratmak için kullanılabilir.
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Küpe İlişkin Başvuruyu Düzenle İletişim Kutusu
Bu iletişim kutusu, DBRW ve DBSW gibi TM1 çalışma sayfası işlevlerinde kullanılan öğe
başvurularını ayarlamanıza olanak sağlar.
İletişim kutusunda, TM1 çalışma sayfası işlevinin başvuruda bulunduğu her bir boyuta
karşılık gelen düğmeler ve alanlar yer alır. Örneğin, aşağıdaki resimde, TM1 örnek
veritabanında SalesCube küpüne başvuruda bulunan bir DBRW işlevi için Küpe İlişkin
Başvuruyu Düzenle iletişim kutusu gösterilmektedir. İletişim kutusunda, SalesCube
küpündeki tüm boyutlar için düğmeler yer alır.
Bir TM1 işlevini çalışma sayfasına eklediğinizde, TM1 , çalışma sayfasında herhangi bir ilgili
öğe başvurusunun var olup olmadığını belirlemeye çalışır. Varsa, bu başvurular, Küpe İlişkin
Başvuruyu Düzenle iletişim kutusundaki uygun alanlara otomatik olarak eklenir. İlgili öğe
başvuruları belirlenemezse, TM1 , alanlara "Tanımsız" girişini ekler.
Aşağıdakilerden birini yaparak bu iletişim kutusunda başvuruları ayarlayabilirsiniz:
v bir boyut düğmesini tıklatıp öğe seçerek. Bu durumda, başvuru uygun alana bir dizgi olarak
eklenir.
v doğrudan bir alana hücre başvurusu girerek. Satırla göreli, sütunla göreli ya da mutlak
hücre başvuruları kullanabilirsiniz.
Kendisi için başvuru yarattığınız küp 16'dan fazla boyut içeriyorsa, önceki 16 boyuta doğru
sayfa geri gitmek için Önceki seçeneğini ya da sonraki 16 boyuta doğru sayfa ileri gitmek
için Sonraki seçeneğini tıklatın.

Öğelere Öznitelik Temelinde Süzgeç Uygula İletişim Kutusu
Yalnızca bir öznitelik değeri belirtilen altküme öğelerini seçmek için bu iletişim kutusunu
kullanın.
Öznitelik Seçin listesinden istediğiniz özniteliği seçin.
Değer Seçin listesinden karşılık gelen bir değeri seçin.

Öğelere Düzey Temelinde Süzgeç Uygula İletişim Kutusu
Liste kutusunda, yürürlükteki altkümede kullanılabilir olan sıradüzen düzeyleri görüntülenir.
Yalnızca belirli bir düzeyin öğelerini görüntülemek için, düzeyi seçin ve Tamam'ı tıklatın.
Bitişik olan birden çok düzeyi seçmek için, fareyi tıklatıp düzeyler boyunca sürükleyin.
Birbirine bitişik olmayan birden çok düzeyi seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutarak her bir
düzeyi tıklatın.

Altkümeye Süzgeç Uygula İletişim Kutusu
Altkümeye Süzgeç Uygula iletişim kutusu, belirtilen bir küpteki değerlere göre dinamik bir
altküme yaratmanıza olanak sağlar. Örneğin, Satış küpünde 1,8L Sedan gerçek yıllık satışı
için en büyük değerlerle 10 öğe döndüren Bölge boyutunun bir altkümesini yaratabilirsiniz.
İletişim kutusunda aşağıdaki seçenekler yer alır.
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Seçenek

Açıklama

CubeName

Kendisi için değerlere süzgeç uygulamak
istediğiniz küp.
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Seçenek

Açıklama

Süzgeç

Yürürlükteki görünüme uygulamak istediğiniz
süzgeç tipi.
TopCount
Altkümeye yalnızca en büyük n öğeyi
döndürecek şekilde süzgeç uygular;
burada n, Değer seçeneğinde belirtilen
sayıdır.
BottomCount
Altkümeye yalnızca en küçük n öğeyi
döndürecek şekilde süzgeç uygular;
burada n, Değer seçeneğinde belirtilen
sayıdır.
TopSum
Altkümeye yalnızca toplamı n
değerinden büyük ya da bu değere eşit
olan en büyük öğeleri döndürecek
şekilde süzgeç uygular; burada n, Değer
seçeneğinde belirtilen sayıdır.
BottomSum
Altkümeye yalnızca toplamı n
değerinden büyük ya da bu değere eşit
olan en küçük öğeleri döndürecek
şekilde süzgeç uygular; burada n, Değer
seçeneğinde belirtilen sayıdır.
TopPercent
Altkümeye yalnızca toplamı n
değerinden büyük ya da bu değere eşit
olan en büyük öğeleri döndürecek
şekilde süzgeç uygular; burada n, Değer
seçeneğinde belirtilen boyut toplamının
yüzdesidir.
BottomPercent
Altkümeye yalnızca toplamı n
değerinden büyük ya da bu değere eşit
olan en küçük öğeleri döndürecek
şekilde süzgeç uygular; burada n, Değer
seçeneğinde belirtilen boyut toplamının
yüzdesidir.
Hiçbiri
Altkümelere süzgeç uygulamak için
geçerli değildir.

Değer

Süzgeç tipi için bir değer.

Sütun Üyesi Seçin

Süzgeç ya da sıralama uygulanan sütun öğeleri.
Her bir sütun boyutuna yönelik tek bir öğe seçmek
için boyut düğmelerini tıklatın.
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Seçenek

Açıklama

Sırala

Seçilen sütun öğelerine uygulamak istediğiniz
sıralama düzeni.
Yükselen
Belirtilen sütun öğeleri için değerleri en
düşükten en yükseğe doğru sıralar.
Alçalan
Belirtilen sütun öğeleri için değerleri en
yüksekten en düşüğe doğru sıralar.
Hiçbiri
Sıralama düzeni yok.

Sütun Üyesi Seçin

Geriye kalan her bir küp boyutundan tek bir öğe
seçmelisiniz. Örneğin, Satış küpündeki değerlere
karşı örnek veritabanındaki Bölge boyutuna
süzgeç uyguluyorsanız, Model, Ay, ActVsBud ve
Hesap1 boyutlarının her biri için tek bir öğe
belirtmelisiniz.
Her bir boyut için, uygun düğmeyi tıklatın ve tek
bir öğe seçin.
Küp 16'dan fazla boyut içeriyorsa, önceki 16
ya da
boyuta doğru sayfa geri gitmek için
sonraki 16 boyuta doğru sayfa ileri gitmek için
tıklatın.

Görünüme Süzgeç Uygula İletişim Kutusu
Görünüme Süzgeç Uygula iletişim kutusu, Cube Viewer'da ya da In-Spreadsheet Browser'da
sütunlara süzgeç uygulamanıza ve sütunları sıralamanıza olanak sağlar.
Bu iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekler yer alır.
Seçenek

Süzgeç/Açıklama

CubeName

Kendisi için değerlere süzgeç uygulamak ya da
değerleri sıralamak istediğiniz küp. Bu seçenek
her zaman yürürlükteki görünümle ilişkili küpe
ayarlanır. Düzenlenemez.

Süzgeç

Yürürlükteki görünüme uygulamak istediğiniz
süzgeç tipi.
TopCount
Görünüme yalnızca en büyük n öğeyi
görüntüleyecek şekilde süzgeç uygular; burada n,
Değer seçeneğinde belirtilen sayıdır.
BottomCount
Görünüme yalnızca en küçük öğeyi
görüntüleyecek şekilde süzgeç uygular; burada n,
Değer seçeneğinde belirtilen sayıdır.
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Seçenek

Süzgeç/Açıklama
TopSum
Görünüme yalnızca toplamı n değerinden büyük
ya da bu değere eşit olan en büyük öğeleri
görüntüleyecek şekilde süzgeç uygular; burada n,
Değer seçeneğinde belirtilen sayıdır.
BottomSum
Görünüme yalnızca toplamı n değerinden büyük
ya da bu değere eşit olan en küçük öğeleri
görüntüleyecek şekilde süzgeç uygular; burada n,
Değer seçeneğinde belirtilen sayıdır.
TopPercent
Görünüme yalnızca toplamı n değerinden büyük
ya da bu değere eşit olan en büyük öğeleri
görüntüleyecek şekilde süzgeç uygular; burada n,
Değer seçeneğinde belirtilen boyut toplamının
yüzdesidir.
BottomPercent
Görünüme yalnızca toplamı n değerinden büyük
ya da bu değere eşit olan en küçük öğeleri
görüntüleyecek şekilde süzgeç uygular; burada n,
Değer seçeneğinde belirtilen boyut toplamının
yüzdesidir.
Hiçbiri
Süzgeç yok. Süzgeç uygulamadan değerleri
sıralamak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

Değer

Süzgeç tipi için bir değer.

Sütun Üyesi Seçin

Süzgeç ya da sıralama uygulanan sütun öğeleri.
Her bir sütun boyutuna yönelik tek bir öğe seçmek
için boyut düğmelerini tıklatın.

Sırala

Seçilen sütun öğelerine uygulamak istediğiniz
sıralama düzeni.
Yükselen
Belirtilen sütun öğeleri için değerleri en düşükten
en yükseğe doğru sıralar.
Alçalan
Belirtilen sütun öğeleri için değerleri en yüksekten
en düşüğe doğru sıralar.
Hiçbiri
Sıralama düzeni yok.
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Görünümü Al İletişim Kutusu (In-Spreadsheet Browser)
Görünümü Al iletişim kutusu, yerel sunucunuzda ya da ağınızda kullanılabilir olan herhangi
bir sunucuda bir görünümü açmanıza olanak sağlar.
Alan

Açıklama

Sunucu

Sunucu listesinde, ağınızda kullanılabilir olan tüm
sunucular görüntülenir. Açmak istediğiniz
görünümün bulunduğu sunucuyu seçin.
Açmak istediğiniz görünümü içeren sunucuda
oturum açmadıysanız, Bağlan'ı tıklatarak
Sunucuya Bağlan iletişim kutusunu açıp sunucuda
oturum açın. Yerel sunucunuzu başlatmak için
Yerel Sunucuyu Başlat'ı tıklatın.

Cube

Küp listesinde, seçilen sunucuda kullanılabilir
olan tüm küpler görüntülenir. Açmak istediğiniz
görünümle ilişkilendirilmiş küpü seçin.

Görüntüle

Görünüm listesinde, seçilen küpte kullanılabilir
olan tüm görünümler görüntülenir. Açmak
istediğiniz görünümü seçin.

In-Spreadsheet Browser Menüsü
In-Spreadsheet Browser Menüsü, TM1 Görünüm Denetimi'nde sağ tıklatmayla kullanılabilir.
Bu menü bir görünümü açmanıza, güncellemenize, biçimlendirmenize, dilimlemenize ve
kaydetmenize olanak sağlar. Ayrıca, In-Spreadsheet Browser'ın davranışını denetleyen birçok
seçenek de içerir.
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Menü Öğesi

Açıklama

Görünümüm
Güncelle

Düzenlenmiş değerleri TM1 veritabanına gönderip geçerli değerleri
veritabanından alarak geçerli görünümü günceller.

Görünümü Al

Herhangi bir kullanılabilir sunucuda görünümü açabileceğiniz Görünümü Al
iletişim kutusunu açar.

Stiller

Bir görünümü biçimlendirmenize olanak sağlayan Görünüm Stilleri iletişim
kutusunu açar.

Sakla

Bir TM1 görünümünü kaydetmenize olanak sağlayan Görünümü Kaydet
iletişim kutusunu açar.

Görüntüyü Temizle

Başlık, satır ve sütun etiketleri gibi, bir görünümle ilişkilendirilmiş tüm verileri
temizler.

Sil

TM1 Görünüm Denetimi'ni siler. Değerler ve etiketler de içinde olmak üzere,
görünümle ilişkilendirilmiş tüm verilerin elektronik tabloda kaldığını
unutmayın.

Kes

TM1 Görünüm Denetimi'ni Panoya keser.

Kopyala

TM1 Görünüm Denetimi'ni Panoya kopyalar.
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Menü Öğesi

Açıklama

Dilim

Geçerli görünümü, yeni bir Excel elektronik tablosuna dilimler.

Sıfırları Engelle

Bu seçenek, küp görünümünde sıfır değerlerini gizler ya da görüntüler. Bir
onay işareti, yürürlükteki görünümde sıfırların gizlendiğini belirtir.

Otomatik Olarak
Göster

Bu seçenek, görünüm yeniden yapılandırmasında otomatik görünüm
güncellemeyi etkinleştirir ya da devre dışı bırakır. Bir onay işareti, görünüm
yapılandırması her değiştiğinde görünümün otomatik olarak güncellendiğini
belirtir.

Yeniden
Hesaplanınca
Görünümü Güncelle

Bu seçenek, elektronik tablo yeniden hesaplamasında otomatik görünüm
güncellemeyi etkinleştirir ya da devre dışı bırakır. Bir onay işareti, elektronik
tablo her yeniden hesaplandığında görünümün güncellendiğini belirtir.

Yardım

In-Spreadsheet Browser yardım konusunu açın.

İleti Günlüğü Penceresi
TM1 İleti Günlüğü penceresi, sunucu etkinliğiyle ilgili durum iletilerini görüntüler. Bu
iletiler, sunucu ileti günlüğüne kaydedilir ve yürütülen işlemler, görevler, yüklenen küpler ve
boyutlar ve uyumlulaştırılmış eşleme gibi etkinlinliklerle ilgili ayrıntıları içerir.
Sunucu ileti günlüğüyle ilgili ayrıntılı bilgi için IBM CognosTM1 İşletim Kılavuzu belgesine
bakın.

İleti Günlüğü bölmesi
Bu bölme, sunucu ileti günlüğünde bulunan durum iletilerini görüntüler.
Bölmedeki her bir satır tek bir benzersiz iletiyi temsil eder. Günlükteki bir ileti, yürütülen bir
işlem ya da eşlemeye yönelik bir hata koşulu gösterirse, etkinliğin neden hata oluşturduğuna
yönelik ayrıntıları görüntülemek için iletiyi çift tıklatabilirsiniz.
İleti Günlüğü bölmesindeki alanlarla ilgili ayrıntılar için, IBM CognosTM1 İşletim Kılavuzu
belgesine bakın.

Dosya Menüsü
Menü Öğesi

Açıklama

Çık

İleti Günlüğü penceresini kapatır.

Düzen Menüsü
Menü Öğesi

Açıklama

Kopyala

Seçilen metni İleti Günlüğü bölmesinden Panoya
kopyalar.

Bul

İleti Günlüğü bölmesinde metin arayabileceğiniz
Bul iletişim kutusunu açar.
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Yardım Menüsü
Menü Öğesi

Açıklama

İleti Günlüğü Yardımı

İleti Günlüğü yardım konusunu açar.

İçindekiler ve Dizin

Tam TM1 Belge Kitaplığı'nı açar.

Yeni Öznitelik İletişim Kutusu
Alan

Açıklama

Yeni Öznitelik Adı

Bu alana yeni öznitelik için bir ad girin.

Sayısal

Öznitelik değerleri sayı ise bu seçeneği belirleyin.

Dizgi

Öznitelik değerleri karakter dizgileri ise bu
seçeneği belirleyin.

Diğer Ad

Öznitelik değerleri yürürlükteki öğe, boyut, küp ya
da sunucu adları için alternatif adlar ise bu
seçeneği belirleyin.

Altkümeyi Aç İletişim Kutusu
Var olan bir boyut altkümesini açmak için Altkümeyi Aç İletişim Kutusunu kullanın.
Genel varsayılan altkümeyi açmak için, Varsayılan kutusunu seçin ve Aç'ı tıklatın.

Görünümü Aç İletişim Kutusu
Var olan bir küp görünümünü açmak için Görünümü Aç İletişim Kutusunu kullanın.
Genel varsayılan görünümü açmak için, Varsayılan kutusunu seçin ve Aç'ı tıklatın.

Rapor Yazdırma Sihirbazı
TM1 dilimlerinden "brifing defteri" stilinde raporlar oluşturmak için Rapor Yazdırma
Sihirbazı'nı kullanın.
Sihirbaz üç ekrandan oluşur.
v Ekran 1 - Raporun içereceği sayfaları seçin
v Ekran 2 - Raporda kullanılacak başlık boyutlarını seçin, bunların raporda görüntülenme
sırasını ayarlayın ve çalışma defteri yazdırma seçeneklerini ayarlayın
v Ekran 3 - Rapor için yazdırma hedefi (yazıcı, Excel dosyası ya da PDF dosyası) seçin
Rapor Yazdırma Sihirbazı ayrıca rapor ayarlarınızı kaydetmenize de olanak sağlar.
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Tüm Ekranlar
Düğme

Açıklama

Yükle

Var olan bir TM1 Yazdırma İşi yüklemek için bu
düğmeyi tıklatın.

Sakla

Geçerli rapor ayarlarını bir TM1 Yazdırma İşi
olarak kaydetmek için bu düğmeyi tıklatın.

Farklı Kaydet

Geçerli rapor ayarlarını yeni bir ad altında TM1
Yazdırma İşi olarak kaydetmek için bu düğmeyi
tıklatın.

Snrk

Sonraki Sihirbaz ekranına ilerlemek için bu
düğmeyi tıklatın.

İptal et

Bir rapor oluşturmadan Sihirbaz penceresini
kapatmak için bu düğmeyi tıklatın.

Ekran 1 / 3
Öğe

Açıklama

Bu sayfaları rapor listesine ekle

Rapora ekleyebileceğiniz yürürlükteki Excel
çalışma defterindeki kullanılabilir çalışma
sayfalarını listeler.
Bir çalışma sayfasını rapora eklemek için, sayfa
adının yanındaki onay kutusunu seçin.

Tümünü Seç

Rapordaki tüm sayfaları eklemek için bu düğmeyi
tıklatın.

Tümünü Temizle

Rapordan tüm sayfaları dışarıda bırakmak için bu
düğmeyi tıklatın.

Ekran 2 / 3
Öğe

Açıklama

Kullanılabilir Başlık Boyutları listesi

Raporda kullanabileceğiniz mevcut başlık
boyutlarını listeler.
Her boyut için bu liste, altküme adını (varsa),
boyut ya da altkümedeki öğe sayısını ve çalışma
sayfasındaki başlık boyutunun hücre adresini
görüntüler.

Seçilen Başlık Boyutları listesi

Rapora eklenecek başlık boyutlarını listeler.
TM1 , raporu oluşturduğunda bu listenin sırası
kullanılır.
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Öğe

Açıklama

Ekle

Seçilen boyutları Kullanılabilir Başlık Boyutları
listesinden Seçilen Başlık Boyutları listesine
taşımak için bu düğmeyi tıklatın.

Tümünü Ekle

Tüm boyutları Kullanılabilir Başlık Boyutları
listesinden Seçilen Başlık Boyutları listesine
taşımak için bu düğmeyi tıklatın.

Kaldır

Seçilen boyutları Seçilen Başlık Boyutları
listesinden Kullanılabilir Başlık Boyutları listesine
taşımak için bu düğmeyi tıklatın.

Tümünü Kaldır

Tüm boyutları Seçilen Başlık Boyutları listesinden
Kullanılabilir Başlık Boyutları listesine taşımak
için bu düğmeyi tıklatın.

Yukarı Taşı

Seçilen boyutu, Seçilen Başlık Boyutları listesinde
yukarı taşımak için bu düğmeyi tıklatın. TM1 ,
raporu oluşturduğunda bu listedeki sıra kullanılır.

Aşağı Taşı

Seçilen boyutu, Seçilen Başlık Boyutları listesinde
aşağı taşımak için bu düğmeyi tıklatın. TM1 ,
raporu oluşturduğunda bu listedeki sıra kullanılır.

Altküme Düzenleyicisi

Seçilen Başlık Boyutları listesinde şu anda seçili
olan boyuttan bir öğe altkümesi seçmek
istiyorsanız, Altküme Düzenleyicisi'ni açmak için
bu düğmeyi tıklatın.

Tek Bir Çalışma Defteri Yazdırılması

Tek bir eksiksiz çalışma sayfaları grubu halinde
düzenlenmiş bir rapor yaratmak için bu seçeneği
belirleyin.
TM1 dilim verileri içermeyen sayfalar da içinde
olmak üzere, rapordaki her yaprak tek bir kez
yazdırılır.

Birden Çok Çalışma Defteri Yazdır

Boyut öğelerine göre birden çok grup halinde
düzenlenmiş bir rapor yaratmak için bu seçeneği
belirleyin.
Her başlık öğesi için her sayfanın bir kopyası
yazdırıldığından, bu seçenek, daha çok sayıda
sayfası olan bir rapor yaratır.

Oluşturulacak toplam Excel Çalışma Defteri sayısı TM1 olanağının geçerli rapor için oluşturacağı
toplam Excel sayfası sayısını görüntüler.
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Ekran 3 / 3
Alan

Açıklama

Yazıcıya Yazdır

Raporu bir yazıcıya yazdırmak istiyorsanız bu
seçeneği belirleyin.

Excel Dosyaları Olarak Kaydet

Raporu bir Excel dosyası olarak oluşturmak
istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

PDF Dosyaları Olarak Kaydet

Raporu bir PDF dosyası olarak oluşturmak
istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

Önizleme

Yazıcıya Yazdır seçeneğini belirlediğinizde bu
düğme kullanılabilir olur.
Yazdırmadan önce raporu önizlemek için bu
düğmeyi tıklatın.

Yazıcı Adı

Yazıcıya Yazdır seçeneğini belirlediğinizde bu
seçenek kullanılabilir olur.
TM1 olanağının raporu yazdıracağı yazıcıyı
belirtmek için bu seçeneği kullanın.

Kopya Sayısı

Yazıcıya Yazdır seçeneğini belirlediğinizde bu
seçenek kullanılabilir olur.
Yazdırılacak rapor kopyası sayısını belirtmek için
bu seçeneği kullanın.

Dosyaya Yazdır

Yazıcıya Yazdır seçeneğini belirlediğinizde bu
seçenek kullanılabilir olur.
Raporu yazıcıya hazır dosya olarak kaydetmek
için bu seçeneği belirleyin.

Dosya Adı

Yazıcıya Yazdır ve Dosyaya Yazdır seçeneklerini
belirlediğinizde bu seçenek kullanılabilir olur.
Raporu kaydetmek istediğiniz tam bir yol ve
dosya adı girin. Bir dosya tipi de belirtmeniz
gerekir. Örneğin, PostScript yazıcı kullanrak
dosyaya yazdırmak için, dosya adına .ps dosya
tipini eklemelisiniz.

Göz At

Raporu bir dosyaya yazdırma ya da kaydetme
seçeneğini belirlediğinizde bu düğme kullanılabilir
olur.
Raporu kaydetmek istediğiniz dizini seçmek için
bu düğmeyi tıklatın.
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Alan

Açıklama

Harmanla

Yazıcıya Yazdır seçeneğini belirlediğinizde bu
seçenek kullanılabilir olur.
Raporun birden çok kopyasını yazdırırken
sayfaları bir arada gruplamak için bu seçeneği
belirleyin.

Her Başlık İçin Yeni Çalışma Defteri Oluştur

Raporu Excel ya da PDF dosyası olarak
kaydetmeyi seçtiğinizde bu seçenek kullanılabilir
olur.
Rapordaki her bir başlık boyutu için ayrı bir dosya
yaratmak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

Dizin Adı

Bir raporu Excel ya da PDF dosyası olarak
kaydederken ve Her Başlık İçin Yeni Çalışma
Defteri Oluştur seçeneğini belirlediğinizde bu
seçenek kullanılabilir olur.
Rapor dosyalarının kaydedileceği bir dizin girin.
Bir dizin konumu seçmek için, Göz At düğmesini
tıklatın.

Anlık Görüntü Yarat

Excel Dosyaları Olarak Kaydet seçeneğini
belirlediğinizde bu seçenek kullanılabilir olur.
Raporu, değerleri alan TM1 işlevlerini değil,
gerçek değerleri içeren bir Excel dosyası olarak
kaydetmek istediğinizde bu seçeneği belirleyin.

Geri

Önceki Sihirbaz ekranına geri gitmek için bu
düğmeyi tıklatın.

Son

Belirlediğiniz seçeneklere göre rapor oluşturmak
için bu düğmeyi tıklatın.

İşlem Seçenekleri İletişim Kutusu
İşlem çalıştırılmadan önce ve çalıştırıldıktan sonra Eylem düğmesinin davranışını denetlemek
için İşlem Seçenekleri iletişim kutusunu kullanın.
Eylem düğmesi tıklatıldığında görüntülenen doğrulama metnini ve durum iletilerini
ayarlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:
v İleti metnini doğrudan metin kutusuna girin.
v Çalışma sayfasından dinamik olarak bir ileti metni almak için Excel başvurusu kullanın.
Örneğin, A1 hücresinin içeriklerinden bir ileti metni almak için o iletinin metin kutusuna =A1
girin. Adlandırılmış bir aralığa başvurmak şu biçimi kullanın: =Adlandırılan Aralık.
İşlem Seçenekleri iletişim kutusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için, IBM
CognosTM1 Geliştirici Kılavuzu adlı yayına bakın.
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Alan

Açıklama

Sayfayı Otomatik Olarak Yeniden Hesapla

TM1 olanağının, işlem çalıştırıldıktan sonra
çalışma sayfasını otomatik olarak yeniden
hesaplamasını sağlamak için bu seçeneği
belirleyin.

Başarı İletisini Göster

İşlem başarıyla çalıştırıldıktan sonra bir ileti
görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
Yukarıda açıklandığı gibi kutuya ileti metninizi
girin.

Hata İletisini Göster

İşlem başarıyla çalıştırılmazsa bir ileti
görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
Yukarıda açıklandığı gibi kutuya ileti metninizi
girin.

Doğrulama İletişim Kutusunu Göster

İşlem başlamadan önce bir Evet/Hayır doğrulama
ileti kutusu görüntülemek için bu seçeneği
belirleyin. Kullanıcı, işlemi çalıştırmak için Evet'i
ya da iptal etmek için Hayır'ı tıklatabilir.
Yukarıda açıklandığı gibi kutuya ileti metninizi
girin.

Tamam

Ayarlarınızı kaydedip iletişim kutusunu kapatmak
için bu düğmeyi tıklatın.

İptal et

Ayarlarınızı kaydetmeden iletişim kutusunu
kapatmak için bu düğmeyi tıklatın.

Küpü Eşle İletişim Kutusu
Bir küpü kaynak sunucudan hedef sunucuya eşlemek için, Küpü Eşle iletişim kutusunu
kullanın.

Küp Bilgileri
Öğe

Açıklama

Ad

Hedef sunucudaki ikiz küpün adı.
Varsayılan olarak TM1 , kaynak sunucu adı ile
kaynak küp adını birleştirerek ikiz küpü adlandırır.
Bu küpteki kuralları eşliyorsanız, varsayılan adı
değiştirmeyin.

Verileri Kopyala ve Uyumlulaştırılmak Üzere
Ayarla

Eşleme oluşturulduğunda verileri kopyalamak ve
kaynak ile hedef sunucular arasında
uyumlulaştırma gerçekleştiğinde verileri
uyumlulaştırmak için bu seçeneği belirleyin.
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Öğe

Açıklama

Verileri Kopyala Ancak Uyumlulaştırılmak Üzere
Ayarlama

Eşleme oluşturulduğunda verileri kopyalamak
ancak daha sonra verilerin uyumlulaştırılmasını
devre dışı bırakmak için bu seçeneği belirleyin.

Görünümleri Eşle

Kaynak küple ilişkilendirilmiş tüm görünümleri
eşlemek için bu seçeneği belirleyin.

Kural Bilgileri
Öğe

Açıklama

Kuralı Kopyala

Kaynak küpten ikiz küpe kuralları kopyalamak
için bu seçeneği belirleyin.

Uyumlulaştırılacak Kuralı Ayarla

Kaynak ile hedef sunucular arasında
uyumlulaştırma gerçekleştiğinde kuralları
uyumlulaştırmak için bu kutuyu doldurun.
Kuralın uyumlulaştırılmasını devre dışı bırakmak
için bu kutuyu temizleyin.

Kuralı Kopyalama

Bu seçeneği belirlerseniz, TM1 , kaynak küpten
ikiz küpe kuralı kopyalamaz.

Boyut Bilgileri
Öğe

Açıklama

Boyut Bilgisi kutusu

Bu kutu, ikiz küpteki boyutlarla ilgili bilgileri
görüntüler.
Kaynak küpte kurallar bulunmuyorsa, TM1 ,
kaynak sunucu adları ile kaynak boyut adlarını
birleştirerek ikiz boyutları yeniden adlandırır.
Kaynak küpte kurallar bulunuyorsa, TM1 , ikiz
küpteki boyut adlarını değiştirmez.
Boyut Bilgisi kutusunda ayrıca kaynak boyutun
adı, kaynak sunucu ve küpteki her bir boyut için
eşleme durumu görüntülenir.

Yerel Boyutu Seç
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Kaynak boyut yerine bir yerel boyut kullanmak
için, Boyut Bilgisi kutusunda kaynak boyutu
tıklatın ve Yerel Boyutu Seç'i tıklatın. Kullanmak
istediğiniz yerel boyutu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Öğe

Açıklama

Yürürlükteki Seçimi Varsayılana Geri Çevir

Eşlenmiş küpteki bir boyut için herhangi bir Boyut
Bilgisi seçeneğini değiştirirseniz, Boyut Bilgisi
kutusunda boyutu seçip bu düğmeyi tıklatarak tüm
seçenekleri varsayılan değerlerine geri
yükleyebilirsiniz.

Boyutun Üzerine Yaz

Bir yerel boyut seçtiğinizde, bu seçenek
kullanılabilir olur.
Yerel boyutun üzerine kaynak boyutun tanımını
yazmak için bu seçeneği belirleyin.

Uyumlulaştırılacak Boyutu Ayarla

Kaynak ile hedef sunucular arasında
uyumlulaştırma gerçekleştiğinde kaynak ile ikiz
boyut arasında değişiklikleri uyumlulaştırmak için
bu kutuyu doldurun.
Boyutun uyumlulaştırılmasını devre dışı bırakmak
için bu kutuyu temizleyin.

Boyutun üzerine yazma

Bir yerel boyut seçtiğinizde, bu seçenek
kullanılabilir olur.
Yerel boyutu olduğu gibi kullanmak için bu
seçeneği belirleyin.

Altkümeleri Eşle

Kaynak boyutla ilişkilendirilmiş tüm altkümeleri
eşlemek için bu seçeneği belirleyin.

Kural Düzenleyicisi
Kural Düzenleyicisi, TM1 kurallarının yaratılması, düzenlenmesi ve yönetilmesi için tam
menü kümesini içerir. Daha sık kullanılan menü seçenekleri için klavye kısayolları sağlanır.

Dosya Menüsü
Aşağıdaki tablo, Dosya Menüsü'ndeki seçenekleri açıklamaktadır.
Ad

Açıklama

İçe Aktar

İçe aktarılacak bir metin dosyası seçebilmeniz için
bir dosya göz atma penceresi açar. İçe aktarılan
metin, varsa, yürürlükteki kuralın üzerine yazılır.

Sakla

Yürürlükteki kuralı sunucuya kaydeder.

Farklı Kaydet

Geçerli kuralı bir dış TM1 kuralı .rux dosyasına
kaydeder.

Sözcisimini Denetle

Sözdizimi hataları için yürürlükteki kuralı
denetler.
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Ad

Açıklama

Yazdır

Yürürlükteki kuralı yazdırabilmeniz için Yazdır
iletişim kutusunu açar.

Yazdırma Önizlemesi

Yazıcıya göndermeden önce kuralın yazdırılmış
örnek bir sürümünü görüntüleyebileceğiniz
Yazdırma Önizlemesi penceresini açar.

Çık

Kural Düzenleyicisi'ni kapatır.

Düzen Menüsü
Aşağıdaki tablo, Düzen Menüsü'ndeki seçenekleri açıklamaktadır.
Ad

Açıklama

Geri al

Son düzenlemeyi geri alır.
Birden çok geri alma düzeyi desteklenir.

46

Yeniden yap

Son geri alma komutunu tersine çevirir.

Kes

Seçilen metni kaldırır ve panoya yerleştirir

Kopyala

Seçilen metni panoya kopyalar.

Yapıştır

Panonun içeriklerini Kural Düzenleyicisi'ne
yapıştırır.

Tümünü Seç

Kural Düzenleyicisi'nin tüm içeriklerini seçer.

Bul

Kuralda metin arayabilmeniz için Bul iletişim
kutusunu açar.

Bul / Değiştir ...

Metin aramak ve değiştirmek için Bul/Değiştir
iletişim kutusunu açar.

Sonrakini Bul

Aradığınız metnin sonraki oluşumunu bulur.

Yer İşaretini Aç/Kapa

Yürürlükteki kod satırı için yer işaretini açar ya da
kapatır.

Sonraki Yer İşareti

İmleci sonraki kullanılabilir yer işaretine taşır.

Önceki Yer İşareti

İmleci önceki kullanılabilir yer işaretine taşır.

Tüm Yer İşaretlerini Temizle

Tüm yer işaretlerini kaldırır.

Seçimi Açıklama Satırı Yap

Derlenmiş kuraldan satırları dışarıda bırakmak
için şu anda seçili olan metindeki tüm satırların
önüne bir # yorum simgesi ekler.
Not: Yorum uzunluğu, 255 byte ile sınırlanmıştır.
İngilizce gibi Batı dilleri karakter kümelerinde tek
bir karakter tek bir byte ile temsil edilir;
dolayısıyla 255 karakterlik yorumlar girmenize
izin verilir. Ancak Çince, Joponca ve Korece gibi
büyük karakter kümeleri tek bir karakteri
göstermek için birden çok byte kullanır. Bu
durumda 255 byte sınırı hemen aşılabilir ve
aslında 255 karakter girilmesine izin verilmez.

Seçimi Açıklama Satırı Olmaktan Çıkar

Kuraldaki satırları eklemek için şu anda seçili olan
metindeki tüm satırların önünden # yorum
simgesini kaldırır.

Girintili Yerleştir

Şu anda seçili olan satırlara girinti ekler.
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Ad

Açıklama

Girintiyi Kaldır

Şu anda seçili olan satırlardan girintiyi kaldırır.

Bu Satıra Git...

Kural Düzenleyicisi'nde belirli bir satır
numarasına girebilmeniz ya da atlayabilmeniz için
Bu Satıra Git iletişim kutusunu görüntüler.

Görünüm Menüsü
Aşağıdaki tablo, Görünüm Menüsü'ndeki seçenekleri açıklamaktadır.
Not: Görünüm menüsünde ayarlar üzerinde yaptığınız tüm değişiklikler, Kural
Düzenleyicisi'nden çıktığınızda kaydedilir ve Kural Düzenleyicisi'ni bir sonraki defa
açtığınızda otomatik olarak yeniden uygulanır.
Ad

Açıklama

Sözcük Kaydır

Düzen bölmesi içinde görüntülenmesi için metin
satırları sağa genişletilecek ya da kaydırılacak
şekilde sözcük kaydırma özelliğini açar/kapatır.

Satır Numaraları

Satır numaralarını açar/kapatır.

İşlev Araç İpuçları

İşlev araç ipuçlarının görüntüsünü açar/kapatır.

Otomatik Tamamla

Düzen bölmesine yazılırken otomatik tamamlama
özelliğini açar/kapatır.

Araç Çubuğu

Ana araç çubuğunun görüntüsünü açar/kapatır.

Durum Çubuğu

Kural Düzenleyicisi'nin en altındaki durum
çubuğunun görüntüsünü açar/kapatır.

Denetim Nesneleri

Küpler seçilirken TM1 denetim nesnelerinin
görüntüsünü açar/kapatır.

Tüm Bölgeleri Genişlet

Tüm satırları göstermek için yürürlükteki kuralda
bulunan tüm kullanıcı tanımlı bölgeleri genişletir.

Tüm Bölgeleri Daralt

Bir bölgede bulunan tüm satırları gizlemek için
yürürlükteki kuralda bulunan tüm kullanıcı tanımlı
bölgeleri daraltır.

Ekle Menüsü
Aşağıdaki tablo, Ekle Menüsü'ndeki seçenekleri açıklamaktadır.
Ad

Açıklama

İşlev

Yürürlükteki kurala yeni bir işlev girilmesi için
Araya İşlev Ekle iletişim kutusunu görüntüler.

Küp Başvurusu

Bir DB işlevi araya ekleyebilmeniz için Araya
Küp Başvurusu Ekle iletişim kutusunu görüntüler.
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Araçlar Menüsü
Aşağıdaki tablo, Araçlar Menüsü'ndeki seçenekleri açıklamaktadır.
Ad

Açıklama

Tercihler...

Düzen bölmesinde kullanılacak yazı tipi, boyutu
ve rengi gibi yazı tipi özniteliklerini
ayarlayabileceğiniz Tercihler iletişim kutusunu
görüntüler.

Seçenekler...

Kural Düzenleyicisi için genel ayarları
belirleyebileceğiniz Denetim Seçenekleri iletişim
kutusunu görüntüler.

Altkümeyi Kaydet İletişim Kutusu
Alan

Açıklama

Altküme Adı Seçin ya da Girin

Kaydedilen altküme için bir ad girin ya da listeden
bir ad seçin.

Özel

Altkümeyi bir özel nesne olarak kaydetmek için
bu seçeneği açın. Altkümeyi bir genel nesne
olarak kaydetmek için bu seçeneği kapatın.

Vasayılan

Altkümeyi bir varsayılan altküme olarak
kaydetmek için bu seçeneği açın.

İfadeyi Kaydet

Altküme dinamikse, altküme ile MDX ifadesini
kaydetmek için bu seçeneği açın.
Altküme dinamikse ve bu seçeneği açmazsanız,
MDX ifadesi kaydedilmez ve sonuçta elde edilen
altküme statik olup kaydedildiğinde bulunan
öğeleri içerir.

Görünümü Kaydet İletişim Kutusu
Alan

Açıklama

Adlandırılan Görünüm Seçin ya da Girin

Kaydedilen görünüm için bir ad girin ya da
listeden bir ad seçin.

Özel

Görünümü bir özel nesne olarak kaydetmek için
bu seçeneği açın. Görünümü bir genel nesne
olarak kaydetmek için bu seçeneği kapatın.

Vasayılan

Görünümü bir varsayılan görünüm olarak
kaydetmek için bu seçeneği açın.

Görünümü Kaydet İletişim Kutusu (In-Spreadsheet Browser)
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Alan

Açıklama

Adı Görüntüle

Bu alana görünüm için bir ad girin.
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Alan

Açıklama

Özel

Görünümü bir özel nesne olarak kaydetmek için
bu seçeneği açın. Görünümü bir genel nesne
olarak kaydetmek için bu seçeneği kapatın.

Vasayılan

Görünümü bir varsayılan görünüm olarak
kaydetmek için bu seçeneği açın.

Güvenlik Atamaları İletişim Kutusu
Güvenlik Atamaları iletişim kutusu, küpler, boyutlar, tek tek öğeler, işlemler ve görevler için
erişim ayrıcalıkları atamanıza olanak sağlar. Erişim ayrıcalıkları, kullanıcı grubu temelinde
atanır.

Atamalar Izgarası
Atamalar ızgarası, nesne adlarını satır başlıkları ve kullanıcı gruplarını da sütun başlıkları
olarak görüntüler. Erişim ayrıcalıkları, belirli bir nesne ile kullanıcı grubunun kesişme
noktasında hücre değerleri olarak görüntülenir.
Bir Küp grubundan Güvenlik Ataması iletişim kutusuna eriştiğinizde, ızgara bir Günlüğe
Kaydetme sütunu içerir. Bu sütun, her küp için bir onay kutusu içerir. Bir küpe yönelik
günlüğe kaydetmeyi etkinleştirmek için, küp adı ile Günlüğe Kaydetme sütununun kesişme
noktasındaki onay kutusunu etkinleştirin. Günlüğe kaydetmeyi devre dışı bırakmak için, onay
kutusunu devre dışı bırakın. Varsayılan değer, etkinleştirilmiştir.

Erişim Ayrıcalıkları
Atamalar ızgarasında seçilen bir hücreye erişim ayrıcalıkları atamak için aşağıdaki
seçeneklerden birini tıklatın:

Yok Ayrıcalığı
Aşağıdaki tabloda, bir nesne için Yok ayrıcalığı atandığında, TM1 kullanıcı gruplarının çeşitli
TM1 nesnelerine erişme yeteneği açıklanmaktadır.
Nesne

Açıklama

Cube

Bu grubun üyeleri Server Explorer'da küpü
göremez ve dolayısıyla küpe göz atamazlar.

Öğe

Bu grubun üyeleri Altküme Düzenleyicisi'nde ya
da Boyut Düzenleyicisi'nde öğeyi göremez ve bir
küpe göz atarken bu öğenin tanımladığı hücreleri
de göremez.

Boyut

Bu grubun üyeleri Server Explorer'da boyutu
göremez ve dolayısıyla boyutu içeren küplere göz
atamaz.

İşlem

Bu grubun üyeleri Server Explorer'da işlemi
göremez.
Not: Bir işlem bir görevden yürütüldüğünde,
işleme atanmış ayrıcalıklar yoksayılır.

Görev

Bu grubun üyeleri Server Explorer'da görevi
göremez.
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Nesne

Açıklama

Uygulama

Bu grubun üyeleri Server Explorer'da uygulamayı
ya da içeriğini göremezler.

Başvuru

Bu grubun üyeleri Server Explorer'da başvuruyu
göremezler.

Okuma Ayrıcalığı
Aşağıdaki tabloda, bir nesne için Okuma ayrıcalığı atandığında, TM1 kullanıcı gruplarının
çeşitli TM1 nesnelerine erişme yeteneği açıklanmaktadır.
Nesne

Açıklama

Cube

Bu grubun üyeleri küpteki verileri görebilir, ancak
verileri düzenleyemez.

Öğe

Bu grubun üyeleri, öğenin tanımladığı verileri
görebilir, ancak verileri düzenleyemez.

Boyut

Bu grubun üyeleri bir boyuttaki öğeleri görebilir,
ancak boyut yapısını düzenleyemez.

İşlem

Bu grubun üyeleri, Server Explorer'da işlemi
görebilir ve işlemi yürütebilir, ancak işlemi
düzenleyemez.
Not: Bir işlem bir görevden yürütüldüğünde,
işleme atanmış ayrıcalıklar yoksayılır.

Görev

Bu grubun üyeleri, Server Explorer'da görevi
görebilir ve manüel olarak yürütebilir, ancak
görevi düzenleyemez ya da etkinleştirme
durumunu değiştiremez.

Uygulama

Bu grubun üyeleri uygulamayı görebilir ve
uygulama içindeki, en az Okuma ayrıcalığına
sahip olduğunuz başvuruları kullanabilir.
Uygulamada özel başvurular ve özel alt
uygulamalar yaratabilirsiniz

Başvuru

Bu grubun üyeleri başvuruyu açabilir ve
kullanabilir, ancak ana uygulamada başvuruyu
güncelleyemez. Ancak başvurunun yeni bir özel
sürümünü, en az Okuma ayrıcalığına sahip
olduğunuz herhangi bir uygulamaya kaydetmek
için bir "farklı kaydetme" işlemi
gerçekleştirebilirsiniz.

Yazma Ayrıcalığı
Aşağıdaki tabloda, bir nesne için Yazma ayrıcalığı atandığında, TM1 kullanıcı gruplarının
çeşitli TM1 nesnelerine erişme yeteneği açıklanmaktadır.
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Nesne

Açıklama

Cube

Bu grubun üyeleri, küp verilerini görebilir ve
düzenleyebilir, ayrıca küpün özel görünümlerini
yaratabilir.
Yazma erişimi, birleştirilmiş öğelerin tanımladığı
ya da kurallardan türetilen verileri düzenlemenize
izin vermez. Doğası gereği, birleştirme ya da
kurallar tarafından türetilen değerler
düzenlenemez.

Öğe

Bu grubun üyeleri, öğenin tanımladığı verileri
görebilir ve düzenleyebilir.

Boyut

Bu grubun üyeleri öğe özniteliklerini
düzenleyebilir, öğe biçimlerini düzenleyebilir ve
boyut için özel altkümeler yaratabilirler. Bu
grubun üyeleri, boyutun kendisine ilişkin
öznitelikleri de düzenleyebilir.

Ayırma Ayrıcalığı
Aşağıdaki tabloda, bir nesne için Ayırma ayrıcalığı atandığında, TM1 kullanıcı gruplarının
çeşitli TM1 nesnelerine erişme yeteneği açıklanmaktadır.
Bir nesneyi ayırdığınızda, nesneyi içeren sunucu sona erdirildiğinde bu ayırma süresinin
dolacağını unutmayın.
Nesne

Açıklama

Cube

Bu grubun üyeleri küpteki verileri görüntüleyebilir
ve düzenleyebilir, ayrıca diğer istemcilerin küp
verilerini düzenlemesini önlemek için küpü
ayırabilir. Ayırdığınız bir küpü serbest
bırakabilirsiniz.

Öğe

Bu grubun üyeleri, öğenin tanımladığı verileri
görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ayrıca diğer
kullanıcıların verileri düzenlemesini önlemek için
öğeyi ayırabilir. Ayırdığınız bir öğeyi serbest
bırakabilirsiniz.

Boyut

Bu grubun üyeleri boyuttaki öğeleri ekleyebilir,
kaldırabilir ve yeniden sıralayabilir, ayrıca diğer
kullanıcıların boyut yapısını düzenlemesini
önlemek için boyutu ayırabilir. Ayırdığınız bir
boyutu serbest bırakabilirsiniz.

Kilitleme Ayrıcalığı
Aşağıdaki tabloda, bir nesne için Kilitleme ayrıcalığı atandığında, TM1 kullanıcı gruplarının
çeşitli TM1 nesnelerine erişme yeteneği açıklanmaktadır.
Kilidi Açma ayrıcalığı olmadığını ve yalnızca bir nesne için Yönetici ayrıcalığına sahip
kullanıcıların o nesnenin kilidini açabileceğini unutmayın.
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Nesne

Açıklama

Cube

Bu grubun üyeleri küpteki verileri görebilir ve
düzenleyebilir, ayrıca küpü kilitleyebilir.
Bir küp kilitlendiğinde verilerini kimse
güncelleyemez.

Öğe

Bu grubun üyeleri öğenin tanımladığı verileri
görebilir ve düzenleyebilir, ayrıca öğeyi
kilitleyebilir.
Bir öğe kilitlendiğinde, o öğenin tanımladığı
verileri kimse güncelleyemez.

Boyut

Bu grubun üyeleri boyuttaki öğeleri ekleyebilir,
kaldırabilir ve yeniden sıralayabilir, ayrıca diğer
kullanıcıların boyut yapısını düzenlemesini
önlemek için boyutu kilitleyebilir.
Bir boyut kilitlendiğinde, boyut yapısını kimse
güncelleyemez.

Yönetici Ayrıcalığı
Aşağıdaki tabloda, bir nesne için Yönetici ayrıcalığı atandığında, TM1 kullanıcı gruplarının
çeşitli TM1 nesnelerine erişme yeteneği açıklanmaktadır.
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Nesne

Açıklama

Cube

Bu grubun üyeleri küpü okuyabilir, yazabilir,
ayırabilir, serbest bırakabilir, kilitleyebilir, kilidini
açabilir ve silebilir. Ayrıca, diğer kullanıcılara bu
küp için erişim ayrıcalıkları da verebilir.

Öğe

Bu grubun üyeleri, öğenin tanımladığı hücreleri
görebilir, güncelleyebilir ve silebilir. Öğeyi
ayırabilir, serbest bırakabilir, kilitleyebilir ve
öğenin kilidini kaldırabilirler. Ayrıca, diğer
kullanıcılara bu öğe için erişim ayrıcalıkları da
verebilir.

Boyut

Bu grubun üyeleri boyuttaki öğeleri ekleyebilir,
kaldırabilir ve yeniden sıralayabilir. Boyutu
ayırabilir, serbest bırakabilir, kilitleyebilir ve
boyutun kilidini kaldırabilirler. Ayrıca boyut için
genel altkümeler yaratabilir ve diğer kullanıcılara
boyut için erişim ayrıcalıkları verebilir.
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Nesne

Açıklama

Uygulama

Bu grubun üyeleri uygulamayı görebilir, uygulama
içindeki başvuruları kullanabilir ve uygulamada
hem genel, hem de özel başvurular yaratabilirler.
Genel ve özel alt uygulamalar da yaratabilirler.
Bir grubun bir uygulamada Yönetici ayrıcalığı
varsa, o grubun üyeleri, uygulama içindeki tüm
başvurular ve alt uygulamalar için diğer gruplara
(kendi gruplarına değil) güvenlik ayrıcalıkları
atayabilir.

Başvuru

Bu grubun üyeleri başvuruyu kullanabilir,
güncelleyebilir ya da silebilirler. Özel başvuruları
yayınlayabilir ve genel başvuruları
uyarlayabilirler.

Boyut Seç
Tek bir boyuttan Güvenlik Ataması iletişim kutusuna eriştiğinizde, Boyut Seç seçeneği
kullanılabilir. Bu seçenek, birden çok boyuttaki öğeler için erişim ayrıcalıkları atamanıza
olanak sağlar.
Tek bir boyut için erişim ayrıcalıkları atadıktan sonra Kaydet'i tıklatın ve Boyut Seç
listesinden yeni bir boyut seçin. Tüm istediğiniz boyutlar için ayrıcalık atamayı
tamamladığınızda, iletişim kutusunu sonlandırmak için Tamam'ı tıklatın.

Küp Seç İletişim Kutusu
Çalışma sayfanıza ya da formülünüze eklemek istediğiniz küp adını seçin ve Tamam'ı
tıklatın.

Kurallar İçin Küp Seç İletişim Kutusu
Yeni bir kural yaratmak istediğiniz küpü seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Boyut Seç İletişim Kutusu
Çalışma sayfanıza ya da formülünüze eklemek istediğiniz boyut adını seçin ve Tamam'ı
tıklatın.

Boyut Çalışma Sayfası Seç İletişim Kutusu
Açmak istediğiniz boyut çalışma sayfasını seçip Tamam düğmesini tıklatın.

Öğe Seç İletişim Kutusu
Çalışma sayfanıza ya da formülünüze eklemek istediğiniz öğe adını seçin ve Tamam'ı
tıklatın.

Kural Çalışma Sayfası Seç İletişim Kutusu
Açmak istediğiniz kural çalışma sayfasını seç seçeneğini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.
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Server Explorer (Ana Pencere)
Sol bölme (Ağaç bölmesi)
Şu anda bağlı olduğunuz sunuculardaki tüm nesnelerin sıradüzensel bir temsilini görüntüler.

Sağ bölme (Özellikler bölmesi)
Server Explorer'ın sol bölmesinde seçilen nesnenin özelliklerini görüntüler. Özellikler, seçilen
nesneye göre değişiklik gösterir.

Dosya Menüsü
Server Explorer'da Dosya Menüsü'nde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.
Menü Öğesi

Açıklama

Seçenekler

TM1 Seçenekleri iletişim kutusunu açar.

Yerel sunucuyu sona erdir

Yerel sunucuyu sona erdirir ve veriler üzerindeki
değişiklikleri kaydetmenizi ister. Bu seçenek
yalnızca yerel sunucu çalışırken kullanılabilir.

Yerel sunucuyu başlat

Yerel sunucuyu başlatır. Bu seçenek yalnızca yerel
sunucu çalışmadığında kullanılabilir.

Kullanılabilir Sunucuları Yenile

Server Explorer'ın sol bölmesinde kullanılabilir
sunucuların görüntüsünü günceller.

Çık

Server Explorer'ı ve TM1 Perspectives/TM1
Architect ile ilişkilendirilmiş diğer tüm pencereleri
kapatır.

Dinamik Menüsü
Server Explorer'daki ikinci menüden kullanılabilen seçenekler, şu anda seçili olan nesne tipine
göre değişiklik gösterir.

Sunucu Grubu
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da sunucu Grubunu seçtiğinizde TM1 menüsünden
kullanılabilir.
Seçenek

Açıklama

Tüm Verileri Kaydet

Şu anda bağlı olduğunuz tüm sunuculara verileri
kaydeder.

Sunucu
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da tek bir sunucu seçtiğinizde Sunucu Menüsü'nden
kullanılabilir.
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Seçenek

Açıklama

Verileri Kaydet

Veri üzerindeki tüm düzenlemeleri, seçilen
sunucuya kaydeder.

Yeniden Başlat (Yerel Sunucu için belleği temizle) Yerel sunucuyu sona erdirir ve yeniden başlatır.
Bu seçeneği belirlerken, yerel sunucudaki verileri
yeniden başlatma ve kaydetme ya da yerel
sunucudaki değişiklikleri yeniden başlatma ve
iptal etme seçeneğiniz olur.
Sona Erdir

Yerel sunucuyu sona erdirir. Bu seçenek yalnızca
yerel sunucu seçildiğinde kullanılabilir.

Güvenlik, İstemciler/Gruplar

Seçilen sunucu için İstemciler/Gruplar
Düzenleyicisi'ni açar. İstemciler/Gruplar
Düzenleyicisi'ne erişmek için sunucuya yönelik
Yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

Güvenlik, Parolayı Değiştir

Seçilen sunucudaki parolanızı değiştirebileceğiniz
Parolayı Değiştir iletişim kutusunu açar.

Güvenlik, Güvenliği Yenile

Seçilen sunucudaki tün güvenlik
yapılarını/atamalarını günceller.

Bölüm 2. Pencereler ve İletişim Kutuları
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Seçenek

Açıklama

Yetenek Atamaları

Yöneticinin, kullanıcı grubuna göre belirli
özellikler için izinler ayarlamasına olanak sağlar.
Kullanıcı grubu ile yetenek kesişme noktasında,
yöneticiler o yeteneği etkinleştirmek ya da devre
dışı bırakmak için Ver ya da Reddet (boş
bırakmakla aynı) seçeneğini ayarlayabilir. Bazı
yetenek ayarları, sunucuda yapılan yapılandırma
ayarlarına bağlı olarak yok sayılabilir.
Her kullanıcı grubu için aşağıdaki yetenekler
ayarlanabilir:
v

Server Explorer Olanağına Erişimi Engelle
Server Explorer'ın başlatılmasını önlemek için,
bu yetenek ile kullanıcı grubunun kesişme
noktasını tıklatın ve Ver seçeneğini belirleyin.
Boş bırakılması ya da Reddet seçeneği, bu
kullanıcı grubu için Server Explorer'ın
kullanıldığı anlamına gelir.

v

Kişisel Çalışma Alanı Geri Yazma Kipi
Bir kullanıcı grubunun Kişisel Çalışma
Alanlarını kullanmasını sağlamak için, kullanıcı
grubu ile bu yeteneğin kesişme noktasını
tıklatın ve Ver seçeneğini belirleyin. Boş
bırakılması ya da Reddet seçeneği, bu kullanıcı
grubunun Kişisel Çalışma Alanları
kullanmadığı anlamına gelir.
DisableSandboxing seçeneği T olarak
ayarlanırsa, bu yetenek ataması yok sayılır.

v

Çalışma Yeri
Bir kullanıcı grubunun birden çok "ya olursa"
senaryosu yaratmak üzere Çalışma Yerlerini
kullanmasını sağlamak için, kullanıcı grubu ile
bu yeteneğin kesişme noktasını tıklatın ve Ver
seçeneğini belirleyin. Boş bırakılması ya da
Reddet seçeneği, bu kullanıcı grubunun birden
çok Çalışma Yeri kullanamadığı anlamına gelir.
DisableSandboxing seçeneği T olarak
ayarlanırsa, bu yetenek ataması yok sayılır.

Daha fazla bilgi için, IBM CognosTM1 İşletim ve
Kullanıcı Kılavuzları'na bakın.
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İşlem Günlüğünü Görüntüle

Seçilen sunucudaki işlemlerin bir günlüğünü
görüntüleyebileceğiniz İşlem Günlüğü Sorgusu
iletişim kutusunu açar.

İleti Günlüğünü Görüntüle

Seçilen sunucuda kaydedilen iletileri görüntüleyen
İleti Günlüğü iletişim kutusunu açar.

Performans İzleyici'yi Başlat

Performans izlemeyi başlatır. Performans İzleyici
çalışırken TM1 , küpler, istemciler ve sunucu için
istatistikleri izlemenize olanak sağlayan birçok
denetim küpünü doldurur.
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Seçenek

Açıklama

Performans İzleyici'yi Durdur

Performans izlemeyi durdurur.

Ertelenmiş Güncellemeler, Toplu Güncellemeleri
Başlat

Seçilen sunucuya gönderilecek toplu iş
güncellemelerini başlatır.

Ertelenmiş Güncellemeler, Toplu Güncellemeleri
Bitir

Toplu iş güncellemelerini bitirir ve seçilen
sunucuya tüm düzenlemeleri gönderir.

Server Manager

Seçilen sunucuyu sona erdirebileceğiniz,
istemcilerin bağlantısını kesebileceğiniz ve iletileri
yayınlayabileceğiniz Clients Messaging Center
iletişim kutusunu açar.

Sona Erdirmeyi İptal Et

Önceden yürütülen bir sunucu sona erdirme
işlemini iptal eder.

Kendi Bağlantını Kes

Seçilen sunucudan istemcinizin bağlantısını keser.

Ben Kimim

Sunucudaki kullanıcı adınızı belirten bir ileti
döndürür.

Uygulamalar
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da Uygulamalar grubunu ya da tek bir uygulamayı
seçtiğinizde Uygulamalar Menüsü'nden kullanılabilir.
Seçenek

Açıklama

Aç

Başvuruları ve alt uygulamaları göstermek için
seçilen uygulamayı ya da Uygulamalar grubunu
genişletir.

Kapat

Başvuruları ve alt uygulamaları gizlemek için
seçilen uygulamayı ya da Uygulamalar grubunu
daraltır.

Sil

Seçilen uygulamayı siler. Bir uygulamayı
sildiğinizde, o uygulama içindeki tüm alt
uygulamalar ve başvurular da otomatik olarak
silinir. Uygulamalar grubu seçildiğinde bu seçenek
kullanılamaz.

Yeniden Adlandır

Seçilen uygulama adını, düzenleme kipinde
ayarlar, böylece uygulama için yeni bir ad
yazabilirsiniz. Uygulamalar grubu seçildiğinde bu
seçenek kullanılamaz.

Güvenlik, Güvenlik Atamaları

Seçilen uygulamanın ya da Uygulamalar grubunun
içerdiği başvurular ve hemen altındaki
uygulamalar için güvenlik ayrıcalıkları
atayabileceğiniz TM1 Güvenlik Atamaları
penceresini açar.

Bölüm 2. Pencereler ve İletişim Kutuları
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Seçenek

Açıklama

Güvenlik, Genel Yap

Özel bir uygulama yayınlamak için bu seçeneği
belirleyin. Bir uygulamayı yayınladığınızda,
uygulama içindeki tüm alt uygulamalar ve genel
nesnelere yönelik özel başvurular da otomatik
olarak yayınlanır. Uygulamalar grubu seçildiğinde
bu seçenek kullanılamaz.

Güvenlik, Özel Yap

Genel bir uygulamayı özelleştirmek için bu
seçeneği belirleyin. Bir uygulamayı
özelleştirdiğinizde, uygulama içindeki tüm alt
uygulamalar ve genel başvurular da özelleştirilir.
Uygulamalar grubu seçildiğinde bu seçenek
kullanılamaz.

Küpler
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da bir küp grubu seçtiğinizde Küpler Menüsü'nden
kullanılabilir.
Seçenek

Açıklama

Yeni Küp Yarat

Küp Yaratılıyor iletişim kutusunu açar.

Öznitelikleri Düzenle

Seçilen küp için Öznitelik Düzenleyicisi'ni açar.

Güvenlik Atamaları

Seçilen küp grubundaki küpler için TM1 Güvenlik
Atamaları iletişim kutusunu açar. Bu iletişim
kutusuna erişmek için, küp grubunu içeren
sunucuda Yönetici grubunun bir üyesi olmanız
gerekir.

Cube
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da bir küp seçtiğinizde Küp Menüsü'nden
kullanılabilir.
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Seçenek

Açıklama

Göz At

Cube Viewer penceresinde göz atma için küpü
açar.

Excel Uygulamasında Göz At

In-Spreadsheet Browser penceresinde göz atma
için küpü açar.

Seç

Küp adını Panoya kopyalar.

Yeni Küp Yarat

Küp Yaratılıyor iletişim kutusunu açar.

Küpü Boşalt

Seçilen küpü, sunucunun belleğinden kaldırır.
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Seçenek

Açıklama

Küpü Sil

Seçilen küpü ve tüm ilişkili verileri siler. Bir küpü
silmek için Yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız
gerekir

Boyutları Yeniden Sırala

Seçilen küpteki boyutların sırasını
eniyileyebileceğiniz Cube Optimizer penceresini
açar.

Kural Yarat

Seçilen küp için bir kural yaratabileceğiniz Kural
Düzenleyicisi açılır.

Kuralı Sil

Seçilen küple ilişkilendirilmiş kuralı siler. İlişkili
kuralı silmek için bir küpe yönelik Yönetici
ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

ASCII Verisi olarak Dışa Aktar

Seçilen küpte bulunan verileri, virgülle sınırlanmış
(.cma) bir ASCII dosyasına dışa aktarır.

Verileri Uyumlulaştır

Seçilen küpteki verileri, ilişkili eşleme
sunucusundaki verilerle uyumlulaştırır.

Güvenlik, Ayır

Diğer istemciler küpteki verileri
düzenleyemeyecek şekilde, seçilen küpü geçici
olarak ayırır. Bir küpü ayırmak için Ayırma
ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

Güvenlik, Serbest Bırak

Diğer istemcilerin küpteki verileri
düzenleyebilmesi için ayırdığınız bir küpü serbest
bırakır. Bir küpü serbest bırakmak için Ayırma
ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

Güvenlik, Kilitle

Diğer istemciler küpteki verileri
düzenleyemeyecek şekilde, seçilen küpü kalıcı
olarak kilitler. Oturum açtığınız istemci de bu
öğeleri engeller. Bir küpü kilitlemek için Kilitleme
ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

Güvenlik, Kilidi Aç

Diğer istemciler verileri düzenleyebilecek şekilde,
seçilen küpün kilidini açar. Bir küpün kilidini
açmak için Yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız
gerekir.

"Özellikler

Ölçüm ve zaman boyutlarını ayarlayabileceğiniz
Küp Özellikleri iletişim kutusunu açar.

Boyutlar
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da bir boyut grubu seçtiğinizde Boyutlar Menüsü'nden
kullanılabilir.
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Seçenek

Açıklama

Yeni Boyut Yarat

Yeni bir boyut yaratabileceğiniz Boyut
Düzenleyicisi penceresini açar.

Öznitelikleri Düzenle

Seçilen gruptaki tüm boyutlar için öznitelik atayıp
düzenleyebileceğiniz Öznitelik Düzenleyicisi
penceresini açar.

Güvenlik Atamaları

Gruptaki her bir boyut için güvenlik ayrıcalıkları
atayabileceğiniz TM1 Güvenlik Atamaları iletişim
kutusunu açar. Bu seçeneği kullanmak için
Yönetici grubunun üyesi olmanız gerekir.

Boyut
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da bir boyut seçtiğinizde Boyut Menüsü'nden
kullanılabilir.
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Seçenek

Açıklama

Araya Yeni Altküme Ekle

Boyut için Altküme Düzenleyicisi penceresini
açar.

Seç

Boyut adını Panoya kopyalar.

Boyut Yapısını Düzenle

Seçilen boyutu, Boyut Düzenleyicisi penceresinde
düzenleme için açar. Bu seçeneği kullanmak için
seçilen boyuta yönelik Yazma ayrıcalıklarına sahip
olmanız gerekir.

Yeni Boyut Yarat

Yeni bir boyut yaratabileceğiniz boş bir Boyut
Düzenleyicisi penceresini açar. Yeni bir boyut
yaratmak için Yönetici grubunun üyesi olmanız
gerekir.

Boyut Dışa Aktar

Seçilen boyutları, virgülle sınırlanmış (.cma)
dosya olarak dışa aktarır.

Boyutu Sil

Seçilen boyutu siler. Bir boyutu silmek için
Yönetici grubunun üyesi olmanız gerekir.

Öğelerin Sırasını Ayarla

Seçilen boyuttaki öğelerin sırasını
ayarlayabileceğiniz Boyut Öğesi Sıralaması
iletişim kutusunu açar.

Öğe Özniteliklerini Düzenle

Seçilen boyuttaki tüm öğeler için öznitelik atayıp
düzenleyebileceğiniz Öznitelik Düzenleyicisi
penceresini açar.

Verileri Uyumlulaştır

Seçilen boyuttaki verileri, herhangi bir eşlenmiş
sunucudaki ilişkili verilerle uyumlulaştırır.
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Seçenek

Açıklama

Güvenlik, Ayır

Diğer istemciler boyut yapısını düzenleyemeyecek
şekilde, seçilen boyutu geçici olarak ayırır. Bir
boyutu ayırmak için Ayırma ayrıcalıklarına sahip
olmanız gerekir. Bu seçeneğin yalnızca boyut
yapısını ayırdığını unutmayın. Seçilen boyuttaki
öğelerin tanımladığı verileri ayırmaz.

Güvenlik, Serbest Bırak

Diğer istemciler boyut yapısını düzenleyebilecek
şekilde, ayrılmış bir boyutu serbest bırakır. Bir
boyutu serbest bırakmak için Ayırma
ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. Bu
seçeneğin yalnızca boyut yapısını serbest
bıraktığını unutmayın. Seçilen boyuttaki öğelerin
tanımladığı verileri serbest bırakmaz.

Güvenlik, Kilitle

Diğer istemciler boyut yapısını düzenleyemeyecek
şekilde, seçilen boyutu kalıcı olarak kilitler. Bir
boyutu kilitlemek için Kilitleme ayrıcalıklarına
sahip olmanız gerekir. Bu seçeneğin yalnızca
boyut yapısını kilitlediğini unutmayın. Seçilen
boyuttaki öğelerin tanımladığı verileri kilitlemez.

Güvenlik, Kilidi Aç

Diğer istemciler boyut yapısını düzenleyebilecek
şekilde, seçilen boyutun kilidini açar. Bir
boyutunkilidini açmak için Yönetici
ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. Bu
seçeneğin yalnızca boyut yapısının kilidini açtığını
unutmayın. Seçilen boyuttaki öğelerin tanımladığı
verilerin kilidini açmaz.

Güvenlik, Öğe Güvenliği Atamaları

Boyuttaki her bir öğe için güvenlik ayrıcalıkları
atayabileceğiniz TM1 Güvenlik Atamaları iletişim
kutusunu açar. Bu seçeneği kullanmak için seçilen
boyuta yönelik Yazma ayrıcalıklarına sahip
olmanız gerekir.

Küp Görünümleri
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da bir görünüm grubu seçtiğinizde Küp Görünümleri
Menüsü'nden kullanılabilir.
Seçenek

Açıklama

Yeni Görünüm Yarat

Yeni bir görünümü yapılandırabileceğiniz Cube
Viewer penceresini açar.

KüpGörünümü
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da bir görünüm seçtiğinizde Küp Görünümü
Menüsü'nden kullanılabilir.
Seçenek

Açıklama

Göz At

Cube Viewer penceresinde görünümü açar.

Excel Uygulamasında Göz At

In-Spreadsheet Viewer'da görünümü açar.
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Seçenek

Açıklama

Metin Verisi Olarak Dışa Aktar

Görünümü virgülle sınırlanmış (.cma) dosyası
olarak dışa aktarabileceğiniz Görünüm Alma
penceresini açar.

Yayınla

Özel bir görünüm seçtiğinizde bu seçenek
kullanılabilir. Bir görünümü özelden genele
dönüştürmek için bu seçeneği belirleyin. Genel
görünümler, görünümü içeren küp için Okuma
ayrıcalıklarına sahip tüm istemciler tarafından
kullanılabilir.

Görünümü Sil

Seçilen görünümü siler. Bu seçeneğin, görünümde
bulunan verileri değil, yalnızca görünüm
yapılandırmasını sildiğini unutmayın.

Altkümeler
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da bir altküme grubu seçtiğinizde Altkümeler
Menüsü'nden kullanılabilir.
Seçenek

Açıklama

Araya Yeni Altküme Ekle

Yeni altküme tanımlayabileceğiniz Altküme
Düzenleyicisi penceresini açar.

Altküme
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da bir altküme seçtiğinizde Altküme Menüsü'nden
kullanılabilir.
Seçenek

Açıklama

Aç

Altküme Düzenleyicisi penceresinde seçilen
altkümeyi açar.

Yeni Altküme Yarat

Seçilen altkümenin ait olduğu boyut için Altküme
Düzenleyicisi penceresini açar. Bu pencerede yeni
bir altküme tanımlayabilirsiniz

Yayınla

Özel bir altküme seçtiğinizde bu seçenek
kullanılabilir. Bir altkümeyi özelden genele
dönüştürmek için bu seçeneği belirleyin. Genel
altkümeler, altkümeyi içeren boyut için Okuma
ayrıcalıklarına sahip tüm istemciler tarafından
kullanılabilir.

Altkümeyi Sil

Seçilen altkümeyi siler. Bu seçeneğin, üst
boyuttaki altkümede bulunan öğeleri silmediğini,
yalnızca altküme yapılandırmasını sildiğini
unutmayın.

Eşlemeler
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da bir eşleme grubu seçtiğinizde Eşlemeler
Menüsü'nden kullanılabilir.
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Seçenek

Açıklama

Araya Yeni Eşleme Ekle

Yeni bir eşleme bağlantısı kurabileceğiniz Sunucu
Eşleme Nesnesi Yarat iletişim kutusunu açar.
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Eşleme
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da bir eşleme seçtiğinizde Eşleme Menüsü'nden
kullanılabilir.
Seçenek

Açıklama

Verileri Uyumlulaştır

Hedef ve kaynak sunucular arasında verileri
uyumlulaştırır.

Eşleme Parametrelerini Değiştir

Seçilen eşleme bağlantısı için parametreleri
değiştirebileceğiniz Sunucu Eşleme Nesnesi Yarat
iletişim kutusunu açar.

Eşlemeyi Sil

Seçilen eşleme bağlantısını siler.

İlgili Görevleri Görüntüle

Değiştirilecek Görevleri Seç iletişim kutusunu
açar. Herhangi bir ilişkili görevden seçilen
eşlemeyi kaldırmak için bu iletişim kutusunu
kullanabilirsiniz.

Eşlenmiş Küp
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da eşlenmiş bir küp seçtiğinizde Küp Menüsü'nden
kullanılabilir.
Seçenek

Açıklama

Eşle

Seçilen küp için, eşleme parametrelerini
tanımlayabileceğiniz ve küpü eşleyebileceğiniz
Küpü Eşle iletişim kutusunu açar.

Verileri Uyumlulaştır

Eşlenmiş küp ile kaynak sunucu arasında verileri
uyumlulaştırır.

İşlemler
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da işlem grubu seçtiğinizde İşlemler Menüsü'nden
kullanılabilir.
Seçenek

Açıklama

Yeni İşlem Yarat

Yeni bir işlem yaratabileceğiniz TurboIntegrator'ı
açar.

Güvenlik Atamaları

Geçerli sunucuda işlemler için güvenlik
ayrıcalıkları ayarlayabileceğiniz TM1 Güvenlik
Atamaları iletişim kutusunu açar.

İşlem
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da bir işlem seçtiğinizde İşlem Menüsü'nden
kullanılabilir.
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Seçenek

Açıklama

İlgili Görevleri Görüntüle

Değiştirilecek Görevleri Seç iletişim kutusunu
açar. Herhangi bir ilişkili görevden seçilen işlemi
kaldırmak için bu iletişim kutusunu
kullanabilirsiniz.

İşlemi Düzenle

Bir TurboIntegrator penceresinde seçilen işlemi
açar.

İşlemi Çalıştır

Seçilen işlemi çalıştırır.

Görüntüle

Yalnızca okunur kipte bir işlemi görüntüler. İşlem
için Güvenlik Erişimi seçeneği
etkinleştirildiğinde, DataAdmin ve SecurityAdmin
grupları üyelerinin bir işlemi yalnızca okunur
kipte görüntülemesine olanak sağlar.

Güvenlik Erişimi

Bir işlemin, işlemin komut dosyasında güvenlik
verilerini değiştirmesine izin verilip verilmediğini
denetler. Yalnızca ADMIN ve SecurityAdmin
grupları üyelerinin bu seçeneği ayarlamasına izin
verilir. Bu seçeneği, işlem işlem ayarlarsınız.
Ayrıntılar için, IBM CognosTM1 Geliştirici
Kılavuzu adlı yayındaki işlemlerin güvenliğini
sağlama ile ilgili bölüme bakın.

İşlemi Sil

Seçilen işlemi siler.

Etkin Çalışma Yerini Kullan

İşlemi çalıştırdığınızda, temel veriler yerine
yürürlükteki etkin çalışma yerinde bulunan verileri
kullanmak için işlemi yapılandırır. Etkin çalışma
yeri, Cube Viewer'da şu anda hangi çalışma
yerinin seçili olduğuna göre belirlenir.

Görevler
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da bir görev grubu seçtiğinizde Görevler Menüsü'nden
kullanılabilir.
Seçenek

Açıklama

Yeni Görev Yarat

Yeni bir görev zamanlayabileceğiniz Görev
Ayarlama Sihirbazı'nı açar.

Güvenlik Atamaları

Geçerli sunucuda görevler için güvenlik
ayrıcalıkları ayarlayabileceğiniz TM1 Güvenlik
Atamaları iletişim kutusunu açar.

Görev
Aşağıdaki seçenekler, Server Explorer'da tek bir görev seçtiğinizde Görev Menüsü'nden
kullanılabilir.

64

IBM Cognos TM1 Sürüm 10.2.0: Başvuru Kılavuzu

Seçenek

Açıklama

Zamanlamayı Etkinleştir

Bu seçenek, görev yürütme durumunda geçiş
yapar. Yürütme için seçilen görevi etkinleştirmek
için bu seçeneği belirleyin. Bir görev
etkinleştirildiğinde, bu seçeneğin yanında bir onay
işareti görüntülenir.
Seçilen görevi devre dışı bırakmak için yeniden bu
seçeneği belirleyin.

Düzenle

Görev Ayarlama Sihirbazı'nda düzenleme için
görevi açar.
Düzenlemeden önce bir görevi devre dışı
bırakmalısınız.

Çalıştır

Seçilen görevi çalıştırır.

Sil

Seçilen görevi siler.
Silmeden önce bir görevi devre dışı
bırakmalısınız.

Düzen Menüsü
Server Explorer'da Düzen Menüsü'nde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.
Seçenek

Açıklama

Kopyala

Seçilen nesne etiketini Panoya kopyalar.

Sil

Seçilen nesneyi sunucudan siler.

Görünüm Menüsü
Server Explorer'da Dosya Menüsü'nde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.
Seçenek

Açıklama

Durum Çubuğu

Server Explorer penceresinin en altında durum
çubuğunu gizler ya da görüntüler. Onay işareti,
durum çubuğunun görüntülendiğini belirtir.

Araç Çubuğu

Server Explorer penceresinin en üstünde araç
çubuğunu gizler ya da görüntüler. Onay işareti,
araç çubuğunun görüntülendiğini belirtir.

Özellikler Penceresi

Server Explorer'da Özellikler bölmesini gizler ya
da görüntüler. Onay işareti, Özellikler bölmesinin
görüntülendiğini belirtir.
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Seçenek

Açıklama

Nesneler:

Server Explorer'ın sol bölmesindeki (Ağaç
bölmesi) nesneleri gizler ya da görüntüler.

Uygulamalar
Küpler

Onay işareti, seçilen nesnenin görüntülendiğini
belirtir.

Boyutlar
Eşlemeler
İşlemler
Görevler
Tüm Alt Öğeleri Daralt

Seçilen bir nesnenin tüm alt öğelerini gizlemek
için Server Explorer'ın sol bölmesindeki ağacı
daraltır.

Tüm Alt Öğeleri Genişlet

Seçilen bir nesnenin tüm alt öğelerini göstermek
için Server Explorer'ın sol bölmesindeki ağacı
genişletir.

Denetim Nesnelerini Görüntüle

Server Explorer penceresinin sol bölmesindeki
denetim küplerini ve boyutlarıgizler ya da
görüntüler. Onay işareti, denetim nesnelerinin
görüntülendiğini belirtir.

Yenile

Server Explorer'ın sol bölmesindeki nesnelerin
yürürlükteki sıradüzensel görüntüsünü günceller.

Altküme Düzenleyicisi
Öğeler bölmesi
Şu anda görüntülemekte olduğunuz altkümedeki tüm öğelerin sıradüzensel bir temsilini
görüntüler.

Özellikler panosu
Subset Editor'ın Öğeler bölmesinde seçilen öğelerin özelliklerini görüntüler. Birleştirilmiş bir
öğe seçtiğinizde, bu bölme birleştirilmiş öğenin tüm alt öğelerinin adlarını, tiplerini ve
ağırlıklarını görüntüler.
Not: Özellikler bölmesi açık durumdayken Altküme Düzenleyicisi'nde çok büyük bir boyut
kümesi görüntülediğinizde, performans sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Öğeler bölmesinde bir
birleştirme seçtiğinizde ve TM1 olanağının, Özellikler bölmesinde ilgili öğe ve özelliklerin
tüm listesini görüntülemesi gerektiğinde bu oluşabilir.
Büyük boyut kümeleriyle çalışıyorsanız, Özellikler bölmesini kapatmak isteyebilirsiniz.
Özellikler bölmesini kapatmak için, Görünüm Menüsü'ndeki Özellikler Penceresi seçeneğini
tıklatarak bu seçeneğin yanındaki onay işaretini kaldırın.
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Altküme Menüsü
Menü Öğesi

Açıklama

Aç

TM1 Altkümeyi Kaydet iletişim kutusunu açar.
Listeden bir altküme seçin ve Tamam'ı tıklatarak
altkümeyi açın.

Yeniden Yükle

Yürürlükteki altküme tanımlamasını yeniden
yükler.

Sakla

Yürürlükteki altküme tanımlamasını kaydeder.

Farklı kaydet

Yürürlükteki altküme tanımlamasını yeni bir ad
altında kaydeder.

Kapat

Altküme Düzenleyicisi'ni kapatır.

Düzen Menüsü
Menü Öğesi

Açıklama

Geri al

Son eylemi geri alır.

Yeniden yap

Son "geri alma" eylemini geri yükler.

Kes

Seçilen öğeleri Panoya keser.

Kopyala

Seçilen öğeleri Panoya kopyalar.

Benzersiz Adı Kopyala

Öğe adını bir MDX ifadesi olarak Panoya
kopyalar. Kopyalanan öğe adı daha sonra Altküme
Düzenleyicisi'nin İfade Penceresi'ne
yapıştırılabilir.

Yapıştır

Panonun içeriklerini yürürlükteki ekleme
noktasına yapıştırır.

Üstüne Yapıştır

Panonun içeriklerini, su anda seçili olan öğenin
yukarısına yapıştırır.

Altına Yapıştır

Panonun içeriklerini, su anda seçili olan öğenin
aşağısına yapıştırır.

Araya Altküme Ekle

Opens a new instance of the Subset Editor
Yürürlükteki altkümeye kullanıcı tanımlı bir
birleştirme ekleyebilmeniz için Altküme
Düzenleyicisi'nin yeni bir eşgörünümünü açar.

Alıkoy

Yalnızca şu anda seçili olan öğeleri Altküme
Düzenleyicisi'nin Öğeler bölmesinde tutar ve diğer
tüm öğeleri kaldırır.
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Menü Öğesi

Açıklama

Sil

Seçilen öğeleri yürürlükteki altküme
tanımlamasından kaldırır.

Öğe Seç, Yatay

Bir çalışma sayfası satırına yapıştırılabilmeleri
için, seçilen öğeleri yatay yönlendirmeyle Panoya
kopyalar.

Öğe Seç, Düşey

Bir çalışma sayfası sütununa yapıştırılabilmeleri
için, seçilen öğeleri düşey yönlendirmeyle Panoya
kopyalar.

Sırala, Alçalan Düzende

Öğeler bölmesindeki tüm öğeleri alfabetik olarak
alçalan düzende sıralar.

Sırala, Yükselen Düzende

Öğeler bölmesindeki tüm öğeleri alfabetik olarak
yükselen düzende sıralar.

Sırala, Sıradüzen

Öğeler bölmesindeki tüm öğeleri sıradüzenli
olarak sıralar, böylece öğelerin üst/alt ilişkisini
görebilirsiniz.

Sırala, Yükselen Düzende Dizinle

Öğeler bölmesindeki tüm öğeleri, öğe dizini
değerine göre yükselen düzende sıralar.

Sırala, Alçalan Düzende Dizinle

Öğeler bölmesindeki tüm öğeleri, öğe dizini
değerine göre alçalan düzende sıralar.

Detayı Azalt

Seçilen öğelerin tam altındaki öğeleri görüntüler.

Toparla

Seçilen öğelerin tam üstündeki öğeleri görüntüler.

Öğeyi Genişlet

Seçilen öğelerin tüm alt öğelerini görüntüler.

Öğeyi Daralt

Alt öğelerin görüntülenmemesi için seçilen
birleştirmeleri daraltır.

Bu Temelde Süzgeç Uygula, Düzeyler

Sıradüzen düzeyine göre öğeleri seçebileceğiniz
Düzey Temelinde Süzgeç Uygula kutusunu açar.

Bu Temelde Süzgeç Uygula, Öznitelik

Öznitelik değerine göre öğeleri seçebileceğiniz
Öznitelik Temelinde Süzgeç Uygula kutusunu
açar.

Bu Temelde Süzgeç Uygula, Görünüm Alma

Yalnızca kullanıcı tanımlı bir sorguyu karşılayan
öğeleri seçmenize olanak sağlar.
Bu seçenek yalnızca Cube Viewer penceresinde
bir boyut etiketini tıklatarak Altküme
Düzenleyicisi'ni açtığınızda kullanılabilir.

Bu Temelde Süzgeç Uygula, Joker
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Kullanıcı tanımlı bir arama dizgisiyle eşleşen
öğeleri seçmenize olanak sağlar.

Menü Öğesi

Açıklama

Diğer Ad Seç

Öğe adlarını görüntülemek için temel olarak
kullanılacak önceden tanımlı bir diğer adı
seçebileceğiniz TM1 Diğer Adlar iletişim
kutusunu açar.

Güvenlik, Ayır

Diğer istemciler öğenin tanımladığı verileri
düzenleyemeyecek şekilde, seçilen öğeyi geçici
olarak ayırır. Bir öğeyi ayırmak için Ayırma
ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

Güvenlik, Serbest Bırak

Diğer istemciler öğenin tanımladığı verileri
düzenleyebilecek şekilde ayrılmış bir öğeyi
serbest bırakır. Bir öğeyi serbest bırakmak için
Ayırma ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

Güvenlik, Kilitle

Diğer istemciler öğenin tanımladığı verileri
düzenleyemeyecek şekilde, seçilen öğeyi kalıcı
olarak kilitler. Bir öğeyi kilitlemek için Kilitleme
ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

Güvenlik, Kilidi Aç

Diğer istemciler öğenin tanımladığı verileri
düzenleyebilecek şekilde, seçilen öğenin kilidini
açar. Bir boyutunkilidini açmak için Yönetici
ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

Öğe Biçimlerini Düzenle

Dinamik dilimler ve TM1 Web sayfaları için
görüntü stilleri tanımlayabileceğiniz Öğe
Biçimlerini Düzenle çalışma sayfasını açar.

Görünüm Menüsü
Menü Öğesi

Açıklama

Araç Çubukları

Tüm Altküme Düzenleyicisi araç çubuklarının
görüntüsünü etkinleştirmenize ya da devre dışı
bırakmanıza olanak sağlayan bir alt menü açar.
Onay işareti, bir araç çubuğunun görüntülendiğini
belirtir.

Durum Çubuğu

Altküme Düzenleyicisi penceresinin en altında
Durum Çubuğunu gizler ya da görüntüler.
Onay işareti, Durum Çubuğunun görüntülendiğini
belirtir.

Özellikler Penceresi

Özellikler bölmesini gizler ya da görüntüler.
Onay işareti, Özellikler bölmesinin
görüntülendiğini belirtir.
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Menü Öğesi

Açıklama

İfade Penceresi

Altküme Düzenleyicisi'nin en altında İfade
Penceresini gizler ya da görüntüler. Onay işareti,
İfade Penceresinin görüntülendiğini belirtir.

Üstünde Genişlet

Bu seçenek, detaya indiğinizde birleştirmelerin
nasıl genişletilip daraltılacağını belirler.
Bu seçenek açıldığında, bir birleştirmenin alt
öğeleri, detaya indiğinizde birleştirmenin üstünde
genişletilir.
Bu seçenek kapatıldığında, bir birleştirmenin alt
öğeleri, detaya indiğinizde birleştirmenin altında
genişletilir.
Bir altkümede Üstünde Genişlet seçeneği
etkinleştirildiğinde, Cube Viewer, In-Spreadsheet
Browser ya da dilimde bir birleştirmenin detayına
inilmesi şu davranışla sonuçlanır:
Bir satır altkümesinde seçenek etkinleştirilirse, bir
birleştirmenin detayına inilmesi, birleştirmenin
üstündeki alt öğeleri görüntüler.
Bir sütun altkümesinde seçenek etkinleştirilirse,
bir birleştirmenin detayına inilmesi, birleştirmenin
solundaki alt öğeleri görüntüler.

Yenile

Öğeler bölmesinin görüntüsünü günceller.

Araçlar Menüsü
Menü Öğesi

Açıklama

İfade Kaydet

Altküme Düzenleyicisi'nde eylemlerinizin kaydını
başlatır.

Kaydı Durdur

Altküme Düzenleyicisi'nde eylemlerinizin kaydını
durdurur.
Kaydı durdurduğunuzda, TM1 , dinamik bir
altküme yaratmak için kaydedilebilen bir MDX
ifadesi oluşturur.
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İfadeyi Temizle

İfade Penceresinin içeriklerini temizler.

Süzgeç

Küp değerlerine göre dinamik bir altküme
yaratmanıza olanak sağlayan Altkümeye Süzgeç
Uygula iletişim kutusunu açar.
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Diğer Adlar İletişim Kutusu
Yürürlükteki altküme öğelerini, atanmış diğer adlar temelinde görüntülemek için, listeden bir
diğer ad seçin ve Tamam'ı tıklatın.

TM1 Seçenekleri İletişim Kutusu
Aşağıdaki seçenekler, TM1 Seçenekleri iletişim kutusunda ayarlanabilir.

Otrurum Açma Parametreleri
Seçenek

Açıklama

Yönetim Anasistemi

Yönetim Anasisteminizin bilgisayar adını girin.
Yönetim Anasistemi, Yönetim Sunucusunun
çalıştığı bilgisayardır.

Bütünleşik Oturum Açma

Bütünleşik Oturum Açma'yı kullanmak için bu
seçeneği açın.
Standard TM1 oturum açma güvenliğini
kullanmak için bu seçeneği kapatın.
Varsayılan, kapalıdır.

Yerel Sunucu
Seçenek

Açıklama

Yerel Sunucu Veri Dizini

Yerel Sunucu Veri Dizininizin tam yolunu girin ya
da dizine göz atmak için beraberindeki Göz At
düğmesini tıklatın. Ayrıca son erişilen dizinlerin
bir listesinden seçim yapmak için aşağı oku da
tıklatabilirsiniz.

Başlatma Sırasında Yerel Sunucuya Bağlan

Yerel sunucuyu başlatmadan TM1
Perspectives/TM1 Architect olanağını başlatmak
için bu seçeneği kapatıp açın.
Varsayılan, açıktır.

Not: Yerel sunucu yalnızca, TM1'in 32 bit sürümlerinde desteklenir. Yerel sunucunun
varsayılan veri dizini Pdata adını taşır. TM1'in 64 bit sürümünü kullanıyorsanız, varsayılan
olarak TM1 Server ile birlikte kurulan Sdata örnek sunucusu, Pdata dizinindekiyle aynı
nesneleri ve verileri içerir.

Yönetim Sunucusu Güvenli Yuva Katmanı
Seçenek

Açıklama

Sertifika Yetkilisi

Yönetim Sunucusunun sertifikasını veren sertifika
yetkilisi dosyasının tam yolu.
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Seçenek

Açıklama

Sertifika İptal Listesi

Yönetim Sunucusunun sertifikasını ilk veren
sertifika yetkilisinin verdiği sertifika iptal
dosyasının tam yolu. Sertifika iptal dosyası
yalnızca bir sertifikanın iptal edilmesi durumunda
var olur.

Sertifikalı Tanıtıcı

Yönetim Sunucusunun sertifikasının verildiği
birincil kullanıcının adı.

Sertifika Deposunu Kullan

Admin Server'ın sertifikasını ilk veren sertifika
yetkilisi sertifikasının, çalışma zamanında
Windows sertifika deposundan dışa aktarılmasını
istiyorsanız, bu seçeneği belirleyin.
Bu seçenek belirlendiğinde, TM1 Seçenekleri
iletişim kutusunda Sertifika Tanıtıcısını Dışa
Aktar seçeneği için de bir değer ayarlamanız
gerekir.

Sertifika Tanıtıcısını Dışa Aktar

Sertifika deposundan Yönetim Sunucusunun
sertifikasını ilk veren sertifika yetkilisi
sertifikasını dışa aktarmak için kullanılan kimlik
anahtarı.
Bu parametre yalnızca Sertifika Deposunu Kullan
seçeneğini etkinleştirirseniz gereklidir.

İşlem Günlüğü Sorgusu İletişim Kutusu
İşlem Günlüğü Sorgusu iletişim kutusu, TM1 işlem günlüğündeki (Tm1s.log) kayıtları
sorgulamanıza ve görüntülemenize olanak sağlar. İletişim kutusu, bir sorguyu yürütmek için
belirtmeniz gereken dört parametreye yönelik alanları içerir.
Seçenek

Açıklama

Başlangıç Zamanı

Sorgu için başlangıç tarihi/saati.
TM1 , bu tarih/saat zamanında ya da sonrasında
işlem günlüğüne yazılan tüm kayıtları sorgular.
Bir başlangıç zamanı belirtmek için
AA/GG/YYYY SS:DD:SS biçimini kullanmanız
gerekir.
Varsayılan başlangıç tarihi/saati, sorgunun
başlatıldığı tarihte 00:01:00 GMT olur.

Bitiş Zamanı

Sorgu için bitiş tarihi/saati.
Varsayılan, __/__/____ __:__:__ olup bu, açık
uçlu bir tarih/saattir. Varsayılanı kabul ederseniz,
TM1 , sorgunun başlatıldığı zamana kadarki tüm
kayıtları sorgular .
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Seçenek

Açıklama

İstemciler

Sorgunun uygulandığı istemciler. Tek bir istemciyi
ya da tüm istemcileri sorgulayabilirsiniz.
Varsayılan, tüm istemcilerdir (*).

Küpler

Sorgunun uygulandığı küpler. Tek bir küpü ya da
tüm küpleri sorgulayabilirsiniz. Varsayılan, tüm
küplerdir (*).

Yukarıdaki parametrelerden herhangi birini ayarlamak için, uygun alanın yanındaki oku
tıklatın.

İşlem Günlüğü Sorgusu Sonuçları İletişim Kutusu
İşlem Günlüğü Sorgusu Sonuçları iletişim kutusu, işlem günlüğü sorgusunun sonucunu tablo
biçiminde sunar. Tabloda, sorgunun döndürdüğü her bir kayıt için aşağıdaki sütunlar yer alır:
Sütun Grafik

Açıklama

LOGTIME

Değerin düzenlendiği saat.

REPLICATIONTIME

Değerin eşlendiği saat.

CLIENT

Değeri yazan istemcinin adı.

OLDVALUE

Düzenlemeden önceki veri değeri.

NEWVALUE

Düzenlemeden sonraki veri değeri.

CUBENAME

Değerin yazıldığı küp.

KEY N

Tabloda birden çok N Anahtarı vardır ve her bir
sütun, değeri tanımlayan öğeleri temsil eder.

İşlem Günlüğü Sorgusu Sonuçları iletişim kutusu, üç menü içerir.
Dosya Menüsü tek bir öğe içerir: Çıkış
Yardım Menüsü, iletişim kutusu için yardımı açmak üzere tek bir öğe içerir.
Düzen Menüsü aşağıdaki öğeleri içerir:
Menü Öğesi

Açıklama

Kopyala

Tek bir seçilen hücreyi panoya kopyalar.

Gizle

Tabloda seçilen kayıtların görüntüsünü gizler.
Gizlenmiş kayıtların görüntüsünü geri yüklemek
için Yenile'yi tıklatabilirsiniz.

Bölüm 2. Pencereler ve İletişim Kutuları

73

Menü Öğesi

Açıklama

Sırala

Sıralanacak sütunları ya da uygulanacak bir
sıralama düzenini seçebileceğiniz bir alt menüyü
açar.

Bul

Yürürlükteki tabloda arama yapmanıza olanak
sağlayan Bul/Değiştir iletişim kutusunu açar.

Seç

Vurgulanan kayıtları seçer

Seçimi Kaldır

Vurgulanan kayıtların seçimini kaldırır.

Tümünü Seç

Tablodaki tüm kayıtları seçer.

Tümünden Seçimi Kaldır

Tablodaki tüm kayıtların seçimini kaldırır.

İptal Et

Seçilen kayıtları iptal eder. Bir kayıt iptal
edildiğinde, kaydın OLDVALUE değeri, kaydın
NEWVALUE değerinin yerini alır.
Tek bir küp konumu için birden çok kayıt
seçildiğinde, kayıtlar iptal edilerek en erken
LOGTIME değerinin OLDVALUE değerine geri
döndürülür.

TurboIntegrator Düzenleyici
TurboIntegrator Düzenleyici, birçok olası kaynaktan veri ya da meta veri içe aktarılması için
işlemleri tanımlamanıza olanak sağlar. Düzenleyici, birçoğu dinamik olan ya da alt sekmeler
içeren beş sekmeden oluşur. Her bir sekmeyi sıralı düzende tamamlayarak bir işlemi
tanımlarsınız.

Dosya Menüsü
Menü Öğesi

Açıklama

Sakla

Yürürlükteki işlem tanımlamasını kaydeder.

Farklı Kaydet

Yürürlükteki işlem tanımlamasını yeni bir adla
kaydeder.

Çalıştır

Yürürlükteki işlemi çalıştırır.

Çık

TurboIntegrator Düzenleyicisi'ni kapatır.

Düzen Menüsü
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Menü Öğesi

Açıklama

Geri al

Öneylem, Meta Veri, Veri ya da Soneylem
yordamı alt sekmesinde gerçekleştirilen son
yazma eylemini geri alır.

Kes

Seçilen metni Panoya keser.

Kopyala

Seçilen metni Panoya kopyalar.
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Menü Öğesi

Açıklama

Yapıştır

Panonun içeriklerini yürürlükteki alana ya da
hücreye yapıştırır.

Veri Kaynağı Sekmesi
Verileri içe aktarmak istediğiniz kaynağı tanımlamak ve bu kaynağa erişmek için Veri
Kaynağı sekmesini kullanın.
Not: TM1 istemcisinden bir işlem tanımlanırken, ASCII ya da ODBC veri kaynağının yolu,
sunucu tarafından kullanılan yoldan farklı olabilir. Bu durumda işlem başarısız olur.
İşlemlerinizin doğru şekilde çalıştığından emin olmak için:
v İşlemin bulunacağı gerçek sunucuda ODBC veri kaynaklarını içeren işlemleri tanımlayın.
Bu tür bir işlemi tanımlamak için uzak bir istemci kullanmayın.
v ASCII veri kaynaklarının yolunu tanımlamak için Windows Network Neighborhood
olanağını kullanın. Bu, hem istemci hem de sunucu yolunun anlaşılır olmasını sağlar.
Veri Kaynağı sekmesinde kullanılabilir olan alanlar ve seçenekler, seçtiğiniz Veri Kaynağı
Tipi'ne göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki tablolarda, her bir kaynak için gerekli alanlar ve
seçenekler açıklanmaktadır.

ODBC
Bir ODBC veri kaynağı tanımlayın:
Alanlar

Açıklama

Veri kaynağı Adı

ODBC veri kaynağının tam yolu.

Kullanıcı Adı

Kaynaktaki kullanıcı adınız.

Parola

Parolanız.

Sorgu

Kaynaktan verileri almak için bir SQL sorgusu.

Unicode Kullan

Bu kaynak için Unicode kullanmak üzere burayı
işaretleyin.

Önizleme

İlk 10 kaydı görüntüler.

Metin
Bir ASCII ya da Metin veri kaynağı tanımlayın:
Alanlar

Açıklama

Veri kaynağı Adı

Kaynak metin dosyasının tam yolu. Bu yolun hem
istemci hem de sunucu tarafından tanınabilir
olmasını sağlamak için, Göz At düğmesini tıklatın
ve Ağ Bağlantıları seçeneğini kullanarak yolu
tanımlayın.

Veri Kaynağı Adı Sunucusu

Yeni bir işlem yarattığınızda, TurboIntegrator,
sunucudaki veri kaynağı adının, işlemi yaratmak
için kullanılan veri kaynağı adıyla aynı olduğunu
varsayar.
Sunucudaki veri kaynağı adı, işlemi yaratmak için
kullanılan yerel veri kaynağından farklıysa,
sunucudaki veri kaynağı dosyasının tam yolunu
girin.
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Alanlar

Açıklama

Sınıclayıcı Tipi

Kaynak, sütunları tanımlamak için bir karakter
kullanıyorsa, Sınırlanmış seçeneğini belirleyin,
ardından Sınırlayıcı kutusunda karakteri seçin.

Sabit Genişlik

Kaynak sabit bir genişlik kullanıyorsa, Sabit
Genişlik seçeneğini belirleyin, ardından Alan
Genişliğini Ayarla düğmesini kullanarak sütun
genişliklerini ayarlamak için Önizleme iletişim
kutusunu açın.

Tırnak Krkt

Kaynak verilerinizde kullanılan tırnak karakterini
belirtin.

Başlık kayıtlarının sayısı

Başlık kayıtları birden çok satıra yayılıyorsa,
buraya satır sayısını girin. Tersi durumda bu alanı
boş bırakın.

Sayı Sınırlayıcılar

Kaynakta Ondalık Ayırıcı veBinlik Ayırıcı için
kullanılacak karakteri girin.

ODBO
Microsoft Windows Data Sources denetim masası kullanılarak oluşturulabilen ilişkisel
veritabanı için oluşturulmuş bir ODBC veri kaynağı tanımlayın:
Küp ya da Boyut:
Yapılacak içe aktarma tipini seçin:
Alanlar

Açıklama

ODBO Sağlayıcısı

Bir ODBO küpünü içe aktarmak için, açılan
menüyü kullanarak, kullanılacak Microsoft
Analysis Services de içinde olmak üzere, OLAP
veri kaynağı için OLE DB'yi seçin.

ODBO Konumu

Bu sağlayıcı için dosya konumunu girin.
Bir boyutu içe aktardığınızda bu alanı boş bırakın.

ODBO Veri Kaynağı

Belirli bir konumdaki katalog kümesine
yöneticinizin atadığı adı girin. Microsoft Analysis
Services'de bu, kayıtlı bir sunucunun adıdır.

ODBO Kataloğu

Belirli bir veritabanı derlemine (Küpler, Boyutlar
ve diğer nesneler) yöneticiniz tarafından atanan
ad. MAS için bu, veritabanının adıdır.

ODBO KullanıcıKimliği

Veritabanı için geçerli bir kullanıcı adı.

ODBO Parolası

Bu veri kaynağındaki geçerli bir parola.

Ek Bağlantı Parametreleri

Buraya ODBO kaynağının gerektirdiği ek
parametreleri girin. Parametreleri noktalı
virgüllerle ayırın.
Bir boyutu içe aktardığınızda bu alanı boş bırakın.
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MDX Sorgusu:
MDX tabanlı bir sorgu tanımlayın:
Alanlar

Açıklama

Bağlantı sekmesi

Gerekli bağlantı bilgilerini girin. Bağlantı
parametreleri satıcıya özeldir.
Connect'i tıklayın. Başarıyla bağlanırsanız, MDX
Sorgusu sekmesi kullanılabilir olur.

MDX Sorgusu sekmesi

MDX sorgusunu bu sekmeye girin ya da başka bir
uygulamadan çalışan bir MDX sorgusunu
yapıştırın.

SAP
SAP RFC veri kaynağını tanımlar:
Sekme

Alan

Açıklama

Bağlantı

Sistem

Bağlanmak istediğiniz SAP
sisteminin adı.
Sistem adında boşluk varsa, adı
çift tırnak işareti içine alın.

İstemci

SAP sunucusundaki UI
sürümüne karşılık gelen bir sayı.
Örneğin, 498.

Kullanıcı

SAP sistemindeki kullanıcı
adınız.

Parola

SAP sistemindeki parolanız.

Dil

SAP sisteminde oturum açmak
için kullanmak istediğiniz dil.
Tüm metin tanımları, varsa,
belirtilen dilde döndürülür.
Dil parametresi iki harften
oluşan bir kısaltmadır; örneğin,
EN=İngilizce.

Ek Bağlantı Parametreleri

SAP BW sisteminize bağlamak
için kullandığınız diğer tüm
parametre ve değerleri girin.
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Sekme

Alan

Açıklama

Paket Boyutu

SAP olanağından TM1 olanağına
gönderilen her pakette satır
sayısını sınırlayan bir değer.
Küçük paket boyutu, küçük
paket boyutlarıyla ağ trafiğinin
artmasına neden olurken, büyük
paket boyutu da, daha düşük ağ
trafiğine, ancak iletim başına
daha büyük paketlere neden olur.
Aynı zamanda paket boyutu alt
sınırı da olan varsayılan paket
boyutu, 50.000'dir.

Bilgi Küpü
Bölge

Alan

Açıklama

SAP Teknik Adlarını Göster

Teknik adları kullanmak için bu
onay kutusunu seçin. Açıklayıcı
ada göre görüntülemek için bu
kutuyu işaretlemeden bırakın.

Yükleme Kaynağı InfoCube'u
Seçin:

İçindeki verileri içe aktarmak
istediğiniz InfoCube'u belirtmek
için bu seçeneği kullanın.

Yüklemenin Hedefi Olan TM1
Küpünü Seçin

SAP InfoCube'u, var olan bir
TM1 küpüne aktarmak için bu
seçeneği tıklatın ve SAP
InfoCube verilerinin alınacağı
küpü seçin.

Yüklemenin Hedefi Olan TM1
Küpünü Seçin

InfoCube'u içe aktardığınızda
yeni bir TM1 küpü yaratmak
için, bu hedef alanına, yeni TM1
küpüne yönelik bir ad girin.

Yarat

SAP InfoCube'dan verileri ve
meta verileri içe aktarır ve TM1
'da yeni bir küp yaratır. Yalnızca
içe aktarmakta olduğunuz küp ve
boyutların hiçbiri sunucuda
bulunmadığında bu seçeneği
kullanın.

Bilgi Küpü

TM1 Küp Eylemi

78

IBM Cognos TM1 Sürüm 10.2.0: Başvuru Kılavuzu

Bölge

Alan

Açıklama

Yeniden Yarat

Var olan bir TM1 küpünü yok
eder ve SAP InfoCube'daki
verileri ve meta verileri
kullanarak yeniden oluşturur.
Yalnızca TM1 küpü ve boyutları
var olduğunda ve bunları SAP
InfoCube'daki yeni yapılar ve
verilerle değiştirmek
istediğinizde bu seçeneği
kullanın.

Güncelle

Var olan bir SAP InfoCube
küpünden verileri içe aktarır ve
var olan bir TM1 küpüne ekler.
Bu seçenek, sunucudaki küplerin
ve boyutların yapısını
değiştirmez.
TM1 küplerinin verilerini ya da
meta verilerini etkilemeyen
Eylem Yok seçeneğini belirten
işlemler.
İşlemleri sınamak ve işlemlerin
hatasını ayıklamak ya da kendi
özel işlemlerinizi tanımlamak
için bu seçeneği kullanın.

Veri Eylemi

Değerleri Sakla

Bu seçenek, SAP InfoCube'daki
hücre değerlerini TM1 küpüne
yazar.
Küpü Güncelle seçeneği
belirlendiğinde bu seçeneği
belirlerseniz, InfoCube'dan içe
aktarılan değerler, var olan TM1
küp değerlerinin üzerine yazılır.

Değerleri Topla

Değerleri Topla seçeneği, var
olan TM1 Küp değerlerini, SAP
InfoCube'dan içe aktarılan
değerlerle toplamanıza olanak
sağlar.
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Bölge

Alan

Açıklama

Hedef Küpün Bir Kısmını Sıfırla Küpü Güncelle eylemini
seçtiğinizde bu seçenek
kullanılabilir olur.
Belirtilen bir küp
görünümündeki tüm veri
noktalarını sıfıra ayarlamak
istiyorsanız bu seçeneği
belirleyin.
Sıfırlanacak küp görünümünü
tanımlamak için şunları
yapabilirsiniz:
v Sıfırlanacak bir var olan
görünümü seçmek için
Görünüm listesini tıklatın.
v Sıfırlanacak yeni bir
görünümü tanımlamak için
Görünüm seçenek listesinin
yanındaki Diğer düğmesini
tıklatın.
Küp İçin Kaydetmeyi Etkinleştir Bir SAP InfoCube'dan içe
aktarma sırasında küp üzerindeki
değişiklikleri günlüğe
kaydetmek için bu seçeneği
belirleyin.
İçe aktarma sırasında günlüğe
kaydetmeyi devre dışı bırakmak
için bu seçeneği temizleyin.
Not: Günlüğe kaydetme devre
dışı bırakıldığında, veri yükleme
ve güncelleme hızlanır, ancak
sistem hatası durumunda
güncellemelerin kurtarılmasını
olanaksız duruma getirir.

Ayırıcı Özellikler sekmesi
Alan

Açıklama

Sıradüzeni Seç

Veri kaynağındaki sıradüzenleri tanımlayın.

Değerlendirme Tarihi

Zamana bağlı tüm SAP özniteliklerinin, belirtilen tarihte varken
TM1 'a içe aktarıldığı zamanki tarih. Zamana bağlı olmayan
öznitelikler, işlem yürütme zamanında varken içe aktarılır.
Bu tarih temizlenirse, tüm SAP öznitelikleri, TM1 işleminin
çalıştırıldığı tarihte varken içe aktarılır.
Aralıklarla bir sıradüzeni içe aktarmayın.
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Alan

Açıklama

TM1 Boyutu

Bu ayırıcı özellikle eşleşen, var olan TM1 boyutunu seçin.
Ayırıcı özelliği TM1 küpünüze içe aktarmak istemiyorsanız, bu
alanı boş bırakın.

TM1 Boyut Eylemi

Yarat

SAP ayırıcı özelliğinden yeni bir
TM1 boyutu yaratın.

Yeniden Yarat

SAP ayırıcı özelliğinden içe
aktarılmış öğelerle var olan bir
TM1 boyutunu tamamen yeniden
yaratın.

Güncelle

SAP ayırıcı özelliğinden içe
aktarılan yeni öğeler ekleyerek
var olan bir boyut yapısını
güncelleyin.

OlduğuGibi

TurboIntegrator yoluyla ayırıcı
özelliği işleyin, ancak herhangi
bir TM1 boyutunu yaratmak ya
da değiştirmek için bu ayırıcı
özelliği kullanmayın.
İşlemleri sınamak ve işlemlerin
hatasını ayıklamak ya da
TurboIntegrator'ın Gelişmiş
sekmesindeki ayırıcı özelliği
işlemek için bu seçeneği
kullanın.

Öznitelik Seç

Yükleme

SAP ayırıcı özelliği TM1 'a
aktarılmaz. SAP InfoCube,
TurboIntegrator aracılığıyla
işlendiğinde, ayırıcı özellik
tümüyle dışarıda bırakılır.

Ayırıcı Özellik Öznitelikleri

Bu veri kaynağı için öznitelikleri
tanımlayın.

Metin

Bir dizgi değeri ile öznitelikleri
tanımlar.

Sayısal

Bir sayısal değer ile öznitelikleri
tanımlar.

Diğer Ad

İlişkilendirildikleri boyutlar için
alternatif adlar olan öznitelikleri
tanımlar. Bir boyut diğer adı,
diğer tüm boyut diğer adlarından
ya da gerçek boyut adlarından
benzersiz olmalıdır
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Alan

Açıklama

Temel Rakam Seç

TM1 'a içe aktarmak istediğiniz her bir temel rakamı seçin.
Temel rakamlar var olan bir TM1 boyutuyla eşleşirse, TM1 Boyut
sütununu tıklatın ve temel rakamlara karşılık gelen boyutu seçin.

Kısıtlamalar

Kısıtlama Ekle

Bu ayırıcı özellik için yeni bir
kısıtlama yaratın.

SAP Ayırıcı Özellikleri

Kısıtlama ayarlanacak ayırıcı
özelliği seçin.

İşaret

Kısıtlamanın kapsayıcı ya da
dışlayıcı olduğunu belirtir.
TurboIntegrator işleminin
yalnızca kısıtlama tanımlaması
içinde kalan değerleri içe
aktarmasını istiyorsanız İçer
seçeneğini belirleyin.
TurboIntegrator işleminin
yalnızca kısıtlama tanımlaması
dışında kalan değerleri içe
aktarmasını istiyorsanız İçerme
seçeneğini belirleyin.

Seçenek

Kısıtlama için kullanılan İşleç.
Aşağıdaki tabloda açıklandığı
gibi, arasından seçim yapılacak
sekiz işleç vardır.

Seçenek Kısıtlaması İşleçleri

82

İşleç

Açıklama

=

Kısıtlama yalnızca belirtilen Düşük Değere eşit
olan ayırıcı özellikleri tanımlar.

<>

Kısıtlama yalnızca belirtilen Düşük Değerden
küçük ya da büyük olan ayırıcı özellikleri
tanımlar.

<

Kısıtlama yalnızca belirtilen Düşük Değerden
küçük olan ayırıcı özellikleri tanımlar.

>

Kısıtlama yalnızca belirtilen Düşük Değerden
büyük olan ayırıcı özellikleri tanımlar.

<=

Kısıtlama yalnızca belirtilen Düşük Değerden
küçük ya da bu değere eşit olan ayırıcı özellikleri
tanımlar.
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İşleç

Açıklama

>=

Kısıtlama yalnızca belirtilen Düşük Değerden
büyük ya da bu değere eşit olan ayırıcı özellikleri
tanımlar.

[]

Kısıtlama yalnızca belirtilen Düşük Değer ve
Yüksek Değer de içinde olmak üzere, bu değerler
arasında kalan ayırıcı özellikleri tanımlar.

][

Kısıtlama yalnızca belirtilen Düşük Değer ve
Yüksek Değer de içinde olmak üzere, bu değerler
dışında kalan ayırıcı özellikleri tanımlar.

Aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi, arasından seçim yapılacak sekiz işleç vardır.
Düşük Değer sütununa kısıtlama için düşük bir değer girin.
Gerekirse, Yüksek Değer sütununa kısıtlama için bir yüksek değer girin.
Not: Kısıtlamaların, TurboIntegrator aracılığıyla geçerlilik denetimi yapılmaz. Girdiğiniz
kısıtlamaların, SAP verileriniz için doğru ve geçerli olduğundan emin olmanız gerekir.

Güvenlik
Alan

Açıklama

Güvenliği İçe Aktar

Bu ayırıcı özellik için güvenlik atamalarının içe
aktarılması gerektiğini belirtir.

En Üst Düzey Birleştirme

Buraya girilen ad kullanılarak yaratılan TM1
boyutu için bir üst düzey birleştirme yaratır.
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Alan

Açıklama

Metinleri Benzersiz Kıl

SAP ayırıcı özelliğinden yaratılan tüm öğelere
yönelik benzersiz diğer adlar oluşturmak için bu
seçeneği belirleyin. Bir SAP ayırıcı özelliğini
TM1 'a içe aktardığınızda SAP değer tanımları,
TM1 öğe diğer adları olurken; ayırıcı özellik, TM1
boyut öğeleri olur. TM1 'da bir boyut içindeki tüm
öğe diğer adları benzersiz olmalıdır.
BirTurboIntegrator işlemi birden çok öğeye aynı
diğer adı atamayı denerse, işlem hatalar oluşturur
ve diğer ad yaratma işlemi başarısız olur.
Metinleri Benzersiz Kıl seçeneği belirlendiğinde
TM1 , içe aktarılan ve TM1 diğer adlarına
dönüştürülen SAP tanımlarını inceler. TM1 ,
birden çok değerin aynı tanımlar kullandığını
algılar, TM1 , benzersiz diğer adlar oluşturmak
için değer adını tanıma ekler.
TM1 sürüm 9.5.2'de V2 değişkeni değer içermez;
dolayısıyla, Diğer Ad özniteliğini içe aktarmak
için tek yol Metinleri Benzersiz Kıl seçeneğini
belirlemekteir.
Metinleri Benzersiz Kıl seçili değilse, SAP_Text
verileri getirilmez.
Metinleri Benzersiz Kıl seçili olmadığında, diğer
ad özniteliği değerlerini içe aktarmak için öneylem
kısmında DataSourceSAPUsingTexts=1;
ayarını ekleyebilirsiniz.
TI komut dosyasını kullanarak aynı davranışı elde
etmek için AttrPutS işlevine bakın.

Değerlendirme Tarihi

Seçilen tarih ile işlem yürütme tarihi arasında
bulunan tüm ayırıcı özellik değerleri, TM1 'a içe
aktarılacaktır. Bir değerlendirme tarihi
belirtilmediğinde varsayılan, TurboIntegrator
işleminin yürütüldüğü tarihtir.

SAP Tablosu
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Alan

Açıklama

SAP Tablosu

Veri kaynağının bir SAP tablosu sorgusu olduğunu
belirtir.

Tablo Adı

Kullanılacak SAP tablosunun adı.

Süzgeç dizgesi

TurboIntegrator tarafından oluşturulan SQL
SELECT deyimi, SAP tablosuna karşı
yürütüldüğünde, WHERE yantümcesinde
kullanılacak bir SQL süzgeç dizgisi.
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ODS Tablosu
Alan

Açıklama

ODS Tablosu

Daha sonra SAP Infocube aracılığıyla verileri içe
aktarmak için kullanılabilen bir ODS tablosuna
TM1 verilerini dışa aktarmak için kullanılır.

ODS Ayarı

ODS tablosunun ayrıntılarını tanımlayın.

Göz At

Veri kaynağı olarak kullanılacak TM1
Görünümünü seçin.

Teknik Adları Göster

Teknik adları kullanmak için bu onay kutusunu
seçin. Açıklayıcı ada göre görüntülemek için bu
kutuyu işaretlemeden bırakın.

ODS Tablosu Seçin

Dışa aktarılacak ODS tablosunu seçin.

Sütunlar

Sütunlar, SAP ayırıcı özellikleri ya da temel
rakamlar olabilir. Hangi sütunların ayırıcı
özellikler ve hangilerinin temel rakamlar olduğunu
bilmek için, ODS tablosunun yapısını tanımanız
gerekir; TurboIntegrator, ODS tablo sütunu
tiplerini ayırt etmez.
Boyutları, ayırıcı özelliklere eşlerken aşağıdaki
ayrıntıları dikkate almanız gerekir:
v ODS tablosundaki her ayırıcı özellik sütununa
bir boyut eşlemeniz gerekmez. Bazı sütunların,
eşleme tamamlandığında karşılık gelen bir TM1
boyutu olmayabilir. Bu durumda, eşlenmemiş
herhangi bir ayırıcı özellik sütunu, dışa aktarma
tamamlandığında boş olacaktır.
v Tek bir TM1 boyutunu, birden çok ODS ayırıcı
özellik tablosu sütununa eşlememeniz gerekir.
TurboIntegrator kullanıcı arabirimi bunu
yapmanızı önlemez, ancak bu tür bir eşleme,
ODS tablosunda artık sütun değerleri
oluşmasına neden olur.
v Bir TM1 görünüm başlığı boyutunu bir ayırıcı
özelliğe eşlediğinizde ve başlık boyutu bir
adlandırılan altküme kullanmadığında, yalnızca
geçerli adlandırılmamış başlık altkümesinin son
öğesi ODS tablosuna dışa aktarılır. Başlık
boyutu bir adlandırılan altküme kullanıyorsa,
tüm altküme öğeleri ODS tablosuna dışa
aktarılır.
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Alan

Açıklama

Ölçüm Seç

Kaynak küp görünümündeki son boyutun, ölçüm
boyutu olduğu varsayılır. Bir ölçüm boyutunu bir
ODS tablosu sütunuyla eşlediğinizde, Ölçüm Seç
düğmesi kullanılabilir olur.
ODS tablosundaki temel rakam sütununa
doğrudan eşlenen tek bir öğe seçin
ODS tablonuzda tek bir temel rakam sütunu
bulunuyorsa, alternatif temel rakamı da
kullanabilirsiniz.

TM1 Boyutu

ODS tablonuzda tek bir temel rakam sütunu
bulunuyorsa, TM1 küp değerlerini ODS tablosuna
eşlemek için _TM1CellValue_ seçeneğini
kullanabilirsiniz. ODS tablonuzda birden çok
temel rakam sütunu bulunuyorsa,
_TM1CellValue_ seçeneğini kullanamazsınız.
Bu seçeneği kullanmak için, TM1 ölçüm boyutunu
temel rakam sütununa eşlemeyin. Bunun yerine,
TM1 Boyutu sütununu tıklatın ve
_TM1CellValue_ seçeneğini belirleyin.
TM1 küp değerlerini eşlemek için bu alternatif
yöntemi kullandığınızda, TM1 ölçüm boyutunun
herhangi bir ODS sütununa eşlenmemesi gerekir.

Para birimi
Alan

Açıklama

SAP Para Birimi

Sunucunuzdaki yeni ya da var olan üç boyutlu
küpe para birimi verilerini içe aktarmak için
kullanılır.

SAP Teknik Adlarını Göster

Teknik adları kullanmak için bu onay kutusunu
seçin. Açıklayıcı ada göre görüntülemek için bu
kutuyu işaretlemeden bırakın.

Küp Adı Girin

Var olan bir üç boyutlu küp ya da yeni bir küp adı
girin.

Kaynak Para Birimi

SAP olanağından içe aktarılacak ilk para birimini
seçin.
Kullanılabilir para birimlerinin listesi, SAP
sisteminizde tanımlanan para birimlerini yansıtır.
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Hedef Boyut

SAP para birimi dizgilerini almak için TM1
boyutunu belirtin.

Hedef Para Birimi

SAP olanağından içe aktarılacak ikinci para
birimini seçin.
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Alan

Açıklama

Dönüştürme Tipi

İlk para birimi ikinci para birimine
dönüştürülürken kullanılacak dönüştürme
yöntemini seçin.

Cognos TM1
Veri kaynağı olarak bir IBM Cognos TM1 küpünü ya da boyutunu kullanır.
Alan

Açıklama

Küp Görünümü

Veri kaynağı olarak kullanılacak var olan bir TM1
görünümü ya da Boyutu seçmek için Göz At
düğmesini kullanın. Önizleme düğmesini tıklatın.
Ardından diğer sekmelerdeki alanları doldurun.

Boyut Altkümesi

IBM Cognos Package Connector
Veri kaynağının bir SAP sorgusundan yaratılan, yayınlanmış bir IBM Cognos Paketi
olduğunu belirtir.

Paket
Alan
Bağlantı

Paket

Açıklama
Bu veri kaynağı ile bağlantıyı tanımlayın.
Kimlik Doğrulama Ad Alanı

Şu anda kullanılabilir olan tüm
yaratılmış IBM Cognos Ad
Alanlarını görüntüler.

Kullanıcı Kimliği

Parola

Paket Seç

Kullanılabilir bir yayınlama
Paketini seçmek için Göz At
düğmesini tıklatın.

Yüklemenin hedefi olan TM1
küpünü seçin

Var olan bir TM1 küpüne verileri
doğrudan içe aktarıyorsanız,
buraya küp adını girin ya da
açılan menüyü kullanın.

Veri Eylemi, Küp Eylemi, Küp
İçin Kaydetmeyi Etkinleştir

Yukarıdaki SAP Bilgi Küpü'nde
bu alanların tanımlarına bakın.

Boyut
Alan

Açıklama

Boyut

Paket

Bu boyut için kullanılacak Paketi
tanımlayın.
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Alan

Açıklama
Yüklemenin kaynağı olan boyut

Kullanılacak boyutu tanımlayın.

Yüklemenin hedefi olan boyut

İçe aktarmanın hedefi olan
boyutu tanımlayın.

TM1 Boyut Eylemi

Ayrıntılar için Ayırıcı Özellikler
sekmesinin tanımına bakın.

Güvenlik Ayarlarını Al

Boyutta güvenliği kullanın.

En Üst Düzey Birleştirme

Tüm içe aktarılan öğeler,
birleştirmenin tüm alt öğeleri
olacak şekilde TM1 boyutu için
üst düzey birleştirmenin adı.

Sıradüzeni Seç

Bu içe aktarmada kullanılacak
sıradüzenleri seçip eşleyin ve
bunların yeni TM1 boyutuna
nasıl eşlendiğini tanımlayın.
Ayrıntılar için IBM CognosTM1
TurboIntegrator Kılavuzu adlı
yayına bakın.

Öznitelik Seç

Kullanılacak Öznitelikleri seçin
ve eşlemeyi tanımlayın.
Ayrıntılar için IBM CognosTM1
TurboIntegrator Kılavuzu adlı
yayına bakın.

Hiçbiri
Bir işleme kullanıcı tanımlı bir öneylem eklemek için kullanılır.
İşlem için veri kaynağı Yok ise, Öneylemin işlemesi bittikten sonra TurboIntegrator hemen
Soneylem yordamını yürütür.
Not: Bir işlem için veri kaynağı Yok ise, Meta Veri ve Veri yordamları yok sayılır. Bu
durumda, işlem için tüm komut dosyaları Öneylem ya da Soneylem yordamlarında
yaratılmalıdır.

Önizleme Izgarası
Önizleme ızgarası, veri kaynağınızdaki ilk on kaydı görüntüler. Kaynağın doğru olduğunu
onaylamak ve kayıtların yapısının belirlenmesine yardımcı olmak için bu ızgarayı kullanın.
Veri kaynağınızı değiştirirseniz, ızgara görüntüsünü yenilemek için Önizleme seçeneğini
yeniden tıklatın.

Değişkenler Sekmesi
Değişkenler sekmesinde bir ızgara ve iki düğme yer alır.
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Kılavuz
Değişkenler atamak ve veri kaynağınızdaki her bir sütunun içeriklerini tanımlamak için
Değişkenler ızgarasını kullanın. Değişkenler ızgarası aşağıdaki sütunları içerir.
Sütun Grafik

Açıklama

Sütun Tanıtıcısı

Veri kaynağınızda tanımlanan her bir benzersiz
alanı ya da sütunu listeler. Bu sütundaki hücreler
düzenlenemez.

Değişken Adı

Veri kaynağınızdaki her bir sütun için otomatik
olarak oluşturulan bir değişken içerir. Oluşturulan
tüm değişkenlere Vn adı verilir; burada n, birinci
sütun için 0 olup kaynakta sonraki her bir sütun
için 1 artırılır.
Farklı bir değişken atamak için uygun hücreyi
tıklatın ve yeni değişkeni girin.

Değişken Tipi

Veri kaynağınızdaki her bir sütun için bir liste
içerir. Bir değişkenin dizgi mi yoksa sayısal mı
olduğunu belirtmek için listeyi kullanın.

Örnek Değer

Kaynağınızın birinci kaydından örnek değerleri
içerir. Bu örnek değerler, kaynağınızın her bir
sütununun içeriklerini tanımlamanıza yardımcı
olur. Örnek Değer sütunundaki hücreler
düzenlenemez.

İçindekiler

Veri kaynağınızdaki her bir sütun için bir liste
içerir. Kaynağınızın her bir sütununda bulunan
değer tipini belirtmek için listeyi kullanın.

Formül

Bu sütun, kaynağınızdaki tüm alanlar için grileşir
ve yalnızca yeni bir değişken yarattığınızda
kullanılabilir olur.
Yeni bir değişken yarattığınızda, değişken için bir
formül tanımlayabileceğiniz Değişken Formülünü
İşle iletişim kutusunu açmak için ilişkili Formül
hücresini çift tıklatın.

Düğmeler
Düğme

Açıklama

Yeni değişken

Yeni bir değişken yaratmak için tıklatın.

Sil

Kullanıcı tarafından yaratılan değişkeni silmek
için tıklatın.

Değişken Formülünü İşle
Değişken Formülünü İşle iletişim kutusu görüntülenir ve bir TurboIntegrator işleminde
kullanılan formüllerin düzenlenmesine olanak sağlar. Bir formül bulunduğunda ve
Değişkenler sekmesinde Formül'ü tıklattığınızda, şu anda ayarlanan formül, Formül
penceresinde görüntülenir. Yeni bir formül tanımlamak için Yeni Değişken'i tıklatın.
Seçenek

Açıklama

Formül

Şu anda girilen formül, bu pencerede görüntülenir.
Siz formül metnini girdikçe, bu pencere
güncellenir.
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Seçenek

Açıklama

Hedef

Bu işleme yönelik programlama
gereksinimlerinize bağlı olarak bu formül için
konumu seçin. Bu formülü, TurboIntegrator
işleminin Veri bölümüne koymak için Veri
seçeneğini belirleyin. Formülü Meta Veri
bölümüne konumlandırmak için Meta Veri
seçeneğini belirleyin. Her ikisi de formülü her iki
konuma koyar.

Değerlendir

Formülün geçerliliğini denetlemek için burayı
tıklatın.

Örnek değer

Formül değerlendirildiğinde, formülle ilgili
bilgiler burada görüntülenir. Örneğin, Satır 1: Bu
konumda ya da öncesinde sözdizimi hatası var: \n
(satır sonu) noktalı virgül eksik.

Değişken adının her değiştirilişinde otomatik
olarak göster

Değişken adı değiştirilirse bu iletişim kutusunu
görüntülemek için burayı tıklatın..Kutunun işareti
kaldırılırsa, Değişkenler sekmesindeki Formül
kutusunu tıklatarak bunu manüel olarak istemeniz
gerekir.

Eşlemler Sekmesi
Kaynak verilerin, TM1 veritabanındaki küplerle, boyutlarla, verilerle, birleştirmelerle ve
özniteliklerle nasıl eşleneceğini belirmek için Eşlemler sekmesini kullanın.
Eşlemler sekmesi, her biri kaynak verilerinizin değişkenlerini var olan TM1 meta veri
yapılarıyla eşlemenize olanak sağlayan seçenekleri içeren bir alt sekme serisinden oluşur.
Kullanılabilir olan alt sekmeler, Değişkenler sekmesinin İçindekiler sütununda belirtildiği gibi
kaynak verilerinizde bulunan değer tipine göre değişiklik gösterir.
Eşlemler sekmesi aşağıdaki alt sekmeleri içerir.

Cube
TurboIntegrator eşlemlerinin, TM1 küplerine nasıl içe aktarılacağını belirtmek için Küp alt
sekmesini kullanın. Küp alt sekmesi aşağıdaki seçenekleri içerir.
Seçenek

Açıklama

Küp Eylemi

Bir küp yaratmak, güncellemek, yeniden yaratmak
ya da küpe herhangi bir eylem uygulamamak için
bir seçenek belirleyin.

Küp Adı

Eylemin uygulanacağı küpü belirtin.
Yeni bir küp yaratıyorsanız, girdi alanına küp
adını yazın. Tersi durumda, listede var olan bir
küpü seçin.

Kısmı Sıfırla
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Küpü Güncelle eylemini seçtiğinizde bu seçenek
kullanılabilir olur. Bir küp görünümündeki tüm
veri noktalarını sıfıra ayarlamak istiyorsanız bu
kutuyu seçin.

Seçenek

Açıklama

Adı Görüntüle

Küpü Güncelle ve Kısmı Sıfırla eylemini
seçtiğinizde bu seçenek kullanılabilir olur.
Sıfırlamak istediğiniz veri noktalarını kapsayan
görünümü seçin ya da tanımlayın.

Veri Eylemi

İşlenen verilerin küpte nasıl saklanacağını
belirleyen bir seçeneği belirtin.
Değerleri Sakla seçeneği, işlem tarafından içe
aktarılan değerleri, var olan küp değerlerinin
üzerine yazar.
Değerleri Topla seçeneği, işlem tarafından içe
aktarılan değerleri, var olan küp değerlerine ekler.

Küp İçin Kaydetmeyi Etkinleştir

Tm1s.log dosyasına küp değişikliklerini yazmak
için bu onay kutusunu doldurun. Tm1s.log içinde
değişiklikleri kaydetmeden küpleri işlemek için bu
kutuyu temizleyin.

Boyutlar
Öğe değişkenlerini boyut öğelerine eşlemek için Boyutlar alt sekmesini kullanın.
Alt sekmede, tek tek değişkenleri TM1 veritabanındaki boyutlara eşlemek için kullandığınız
bir ızgara yer alır. Bu ızgara aşağıdaki sütunları içerir.
Sütun Grafik

Açıklama

Öğe Değişkeni

Öğenin İçindekiler değerini belirttiğiniz her
değişkenin adını içerir. İçindekiler değeri,
Değişkenler sekmesinde belirtilir.
Bu sütun, Verinin İçindekiler değerini içeren
herhangi bir değişken için etiket de (Veri
Değişkenleri) içerir.

Örnek Değer

Veri kaynağınızın birinci kaynağından örnek bir
değer. Öğe değişkeninin eşleneceği boyutu
tanımlamanıza yardımcı olması için bu değeri
kullanın.

Boyut

Sunucuda kullanılabilir olan tüm boyutları listeler.
Öğe değişkeninin eşleneceği boyutu seçin.
Öğe değişkenini yeni bir boyuta eşlemek için,
girdi alanına yeni boyut adını yazın.

Küpteki Sıra

Küp Eylemi, Yarat olduğunda bu seçenek
kullanılabilir olur.
Yaratmakta olduğunuz küpteki her bir boyutun
sırasını belirtin.
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Sütun Grafik

Açıklama

Eylem

Kullanılabilir boyut eylemlerini listeler. Bir eylem
seçin.
Yeni bir boyut yaratmak için, bir Yarat eylemi
belirtmelisiniz.

Öğe Tipi

Değişken için Sayısal ya da Dizgi olmak üzere bir
öğe tipi seçin.

Öğe Sırası

Yaratmakta ya da güncellemekte olduğunuz
herhangi bir boyutta öğeleri sıralamaya yönelik bir
seçenek belirleyin. Dört sıralama düzeni vardır:
Giriş - Öğeleri, boyutta yaratıldıkları düzende
sıralar.
Ad - Öğeleri, yükselen ya da alçalan düzende
alfabetik olarak sıralar.
Düzey - Öğeleri, yükselen ya da alçalan düzende
sıradüzen düzeyi temelinde sıralar.
Sıradüzen - Öğeleri, boyut sıradüzeninde
bulundukları şekilde sıralar.

Veri
Veri değişkenlerini belirli öğelere eşlemek için Veri alt sekmesini kullanın.
Alt sekmede, tek tek değişkenleri TM1 veritabanındaki öğelere eşlemek için kullandığınız bir
ızgara yer alır. Bu ızgara aşağıdaki sütunları içerir.
Sütun Grafik

Açıklama

Veri Değişkeni

Verinin İçindekiler değerini belirttiğiniz her
değişkenin adını içerir. İçindekiler değeri,
Değişkenler sekmesinde belirtilir.

Öğe

Değişkenin eşleneceği öğeyi seçebileceğiniz
Altküme Düzenleyicisi'ni açmak için sağ ok
düğmesini tıklatın.
Değişkeni yeni bir öğeye eşlemek için, girdi
alanına öğe adını yazın.
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Öğe Tipi

Burada bir öğe tipi seçin.

Örnek Değer

Veri kaynağınızın birinci kaynağından örnek bir
değer. Veri değişkeninin eşleneceği öğeyi
tanımlamanıza yardımcı olması için bu değeri
kullanın.

IBM Cognos TM1 Sürüm 10.2.0: Başvuru Kılavuzu

Birleştirmeler
Alt öğeleri, birleştirilmiş öğelere eşlemek için Birleştirmeler alt sekmesini kullanın.
Alt sekmede, tek tek değişkenleri TM1 veritabanındaki boyutlara eşlemek için kullandığınız
bir ızgara yer alır. Bu ızgara aşağıdaki sütunları içerir.
Sütun Grafik

Açıklama

Brlş. Değişkeni

Birleştirmenin İçindekiler değerini belirttiğiniz her
değişkenin adını içerir. İçindekiler değeri,
Değişkenler sekmesinde belirtilir.

Boyut

Birleştirmenin eşlenebileceği boyutların listesi.

Alt Değişken

Birleştirmelerin tam altındaki öğeyi seçtiğiniz
değişkenleri listeler.

Ağırlık

Belirtilen alt öğe değişkenine bir ağırlık atar.

Örnek Değer

Veri kaynağınızın birinci kaynağından örnek bir
değer. Birleştirmenin eşleneceği öğeyi
tanımlamanıza yardımcı olması için bu değeri
kullanın.

Öğe Sırası

Yaratmakta ya da güncellemekte olduğunuz
herhangi bir birleştirmede öğeleri sıralamaya
yönelik bir seçenek belirleyin. Dört sıralama
düzeni vardır:
Giriş - Öğeleri, boyutta yaratıldıkları düzende
sıralar.
Ad - Öğeleri, yükselen ya da alçalan düzende
alfabetik olarak sıralar.
Düzey - Öğeleri, yükselen ya da alçalan düzende
sıradüzen düzeyi temelinde sıralar.
Sıradüzen - Öğeleri, boyut sıradüzeninde
bulundukları şekilde sıralar.

Öznitelikler
Öznitelik değişkenlerini belirli özniteliklere eşlemek için Öznitelikler alt sekmesini kullanın.
Alt sekmede, tek tek değişkenleri TM1 veritabanındaki boyutlara eşlemek için kullandığınız
bir ızgara yer alır. Bu ızgara aşağıdaki sütunları içerir.
Sütun Grafik

Açıklama

Öznitelik Değişkeni

Özniteliğin İçindekiler değerini belirttiğiniz her
değişkenin adını içerir. İçindekiler değeri,
Değişkenler sekmesinde belirtilir.
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Sütun Grafik

Açıklama

Örnek Değer

Veri kaynağından bir örnek değer görüntüler.
Özniteliği eşlemenize yardımcı olması için bu
örneği kullanın.

Boyut

Sunucuda kullanılabilir olan tüm boyutları listeler.
Özniteliğin uygulanacağı boyutu seçin.

Öğe Değişkeni

Öğe değişkenlerini listeler. Öznitelik değişkeninin
uygulanacağı öğe için değişkeni seçin.

Öznitelik

Değişkenin eşlenebileceği öznitelikleri listeler. Bu
listeden uygun özniteliği seçin.

Eylem

Yeni öznitelik yarat ya da Var olanı güncelle
seçeneklerinden birini belirleyin.

Öznitelik Tipi

Öznitelik sütununda seçilen öznitelik tipini
tanımlar.

Gelişmiş Sekmesi
Gelişmiş sekmesinde, TurboIntegrator Düzenleyici'de başka bir yerde belirlediğiniz
seçeneklere göre TM1 tarafından oluşturulan deyimleri görüntüleyen birçok alt sekme yer alır.
Gelişmiş sekmesinde ayrıca işlem için parametreler tanımlayabileceğiniz bir alt sekme de
bulunur.

Parametreler

94

Öğe

Açıklama

Yerleştir

Yeni bir parametre eklemek için tıklatın.

Sil

Seçilen parametreyi silmek için tıklatın.

Parametreler

Her yeni parametre için bir ad yazın.

Tip

Her parametre için buradan bir tip seçin.

Varsayılan Değer

TurboIntegrator işlemi çalıştığında bu parametre
için varsayılan değer olarak kullanılacak bir değer
girin.

Bilgi İstemi Sorusu

TurboIntegrator işlemi çalıştığında bu parametre
için kullanılacak bir bilgi istemi girin.
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Öneylem
Öğe

Açıklama

Deyim metin kutusu

Veri kaynağı işlenmeden önce yürütülecek
eylemler serisini tanımlayan, oluşturulmuş
deyimleri görüntüler.
Kurallar ya da TurboIntegrator işlevleri ile ek
deyimler yaratarak bir işlemi geliştirebilirsiniz.

Bu Satıra Git düğmesi

Bu düğmeyi tıklatın, gitmek istediğiniz satırı girin,
ardından Tamam'ı tıklatarak deyim metin
kutusunda bir kod satırına doğrudan gidin.

Meta veri
Öğe

Açıklama

Deyim metin kutusu

Veri kaynağı işlenmeden önce TM1 meta
verisinde yürütülecek eylemler serisini
tanımlayan, oluşturulmuş deyimleri görüntüler.
Kurallar ya da TurboIntegrator işlevleri ile ek
deyimler yaratarak bir işlemi geliştirebilirsiniz.

Bu Satıra Git düğmesi

Bu düğmeyi tıklatın, gitmek istediğiniz satırı girin,
ardından Tamam'ı tıklatarak deyim metin
kutusunda bir kod satırına doğrudan gidin.

Veri
Öğe

Açıklama

Deyim metin kutusu

Veri kaynağı işlendiğinde yürütülecek eylemler
serisini tanımlayan, oluşturulmuş deyimleri
görüntüler.
Kurallar ya da TurboIntegrator işlevleri ile ek
deyimler yaratarak bir işlemi geliştirebilirsiniz.

Bu Satıra Git düğmesi

Bu düğmeyi tıklatın, gitmek istediğiniz satırı girin,
ardından Tamam'ı tıklatarak deyim metin
kutusunda bir kod satırına doğrudan gidin.
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Soneylem
Öğe

Açıklama

Deyim metin kutusu

Veri kaynağı işlendikten sonra yürütülecek
eylemler serisini tanımlayan, oluşturulmuş
deyimleri görüntüler.
Kurallar ya da TurboIntegrator işlevleri ile ek
deyimler yaratarak bir işlemi geliştirebilirsiniz.

Bu Satıra Git düğmesi

Bu düğmeyi tıklatın, gitmek istediğiniz satırı girin,
ardından Tamam'ı tıklatarak deyim metin
kutusunda bir kod satırına doğrudan gidin.

Zamanla Sekmesi
Düzenli aralıklarda yürütülecek bir işlem zamanlamak için bu sekmeyi kullanın.
Öğe

Açıklama

Bu İşlemi Şu Adı Taşıyan Bir Görev Olarak
Zamanla

Bu işlemi düzenli aralıklarda bir görev olarak
yürütmek için burayı tıklatın. Varsayılan olarak
görev, işlemle aynı adı taşır. Göreve farklı bir ad
atamak istiyorsanız, girdi alanına adı yazın.

Görev Başlangıç Tarihi ve Saati

Takvimde bir başlangıç tarihi seçin ve Saat
alanında bir başlangıç saati belirtin.

Görev Yürütme Sıklığı

Görevin yürütüleceği aralığı oluşturmak için
uygun alanları doldurun.

Görünüm Alma Penceresi
Yalnızca kullanıcı tanımlı ölçütleri karşılayan değerleri içeren bir görünüm yaratmak ya da
almaya yönelik bir görünüm tanımlamak için Görünüm Alma penceresini kullanın.

Parametreleri atla
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Parametre

Açıklama

Birleştirilmiş Değerleri Atla

Görünüm alınırken birleştirme yoluyla türetilen
değerleri yok saymak için bu seçeneği açın.
Görünüm alınırken birleştirme yoluyla türetilen
değerleri eklemek için bu seçeneği kapatın.
Varsayılan, kapalıdır.

Kurallarla Hesaplanmış Değerleri Atla

Görünüm alınırken kurallar yoluyla türetilen
değerleri yok saymak için bu seçeneği açın.
Görünüm alınırken kurallar yoluyla türetilen
değerleri eklemek için bu seçeneği kapatın.
Varsayılan, kapalıdır.

Sıfır/Boşluk Değerlerini Atla

Görünüm alınırken sıfırları ya da boş değerleri
yok saymak için bu seçeneği açın. Görünüm
alınırken sıfırları ya da boş değerleri içermek için
bu seçeneği kapatın. Varsayılan, açıktır.
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Aralık parametreleri
Parametre

Açıklama

İşleç

Almak istediğiniz değerleri tanımlayan bir işleç
seçin.

Sayısal Sınırlar

İşleçte değişkenler için sayısal bir değer girin.

Metin Sınırları

İşleçte değişkenler için bir dizgi değeri girin.

Boyut Öğeleri seçimi
Her bir boyut için, Altküme düğmesini
tıklatın ve öğeleri ya dagörünüm almaya yönelik
parametreleri tanımlayan altkümeyi seçin.
Alma yarattığınız görünüm 16'dan fazla boyut içeriyorsa, önceki 16 boyuta doğru sayfa geri
gitmek için

ya da sonraki 16 boyuta doğru sayfa ileri gitmek için

tıklatın.

Görünüm Stilleri İletişim Kutusu
Görünüm Stilleri iletişim kutusu, In-Spreadsheet Browser'da TM1 küp görünümüne Excel
stilleri uygulamanıza olanak sağlar. İletişim kutusunda, hücre aralığına var olan bir Excel stili
uygulamanıza olanak sağlayan birçok liste ve stilleri düzenlemenize ya da yaratmanıza olanak
sağlayan düğmeler yer alır.
Öğe

Açıklama

Arka Plan

In-Spreadsheet Browser'ın arka planına
uygulamak için bu listeden bir stil seçin.

Veri Hücreleri

Veri hücrelerine uygulamak için bu listeden bir stil
seçin.
Veri Hücreleri stili, Arka Plan stilinden
önceliklidir.

Satır Üstbilgisi Hücreleri

Satır üstbilgisi hücrelerine uygulamak için bu
listeden bir stil seçin.
Satır Üstbilgisi Hücreleri stili, Arka Plan stilinden
önceliklidir.

Sütun Üstbilgisi Hücreleri

Sütun üstbilgisi hücrelerine uygulamak için bu
listeden bir stil seçin.
Sütun Üstbilgisi Hücreleri stili, Arka Plan
stilinden önceliklidir.

Stili Düzenle düğmeleri

In-Spreadsheet Browser'ın ilişkilendirilmiş
aralığına yönelik stilleri düzenlemek ya da
yaratmak için uygun Stili Düzenle düğmesini
tıklatın.
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Öğe

Açıklama

Bölmelerin Dondurulması

In-Spreadsheet Browser'da bölmeleri dondurmak
ve çözmek için bu seçeneği açın/kapatın.
Bu seçenek açıldığında, bir görünüm boyunca
yatay olarak kaydırma yaptığınızda satır öğesi
adları görünür kalır ve düşey olarak kaydırma
yaptığınızda da sütun öğesi adları görünür kalır.
Bu seçenek kapatıldığında, siz bir görünüm
boyunca kaydırma yaptıkça satır ve sütun öğesi
adları küp değerleriyle birlikte hareket eder.
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Bölüm 3. Kural İşlevleri
Bu bölümde, tüm IBM CognosTM1 kural işlevlerinin tam listesi yer alır. TM1 kurallarını
yazarken bu işlevlerden herhangi birini kullanabilirsiniz.
Ayrıca, TurboIntegrator işlemlerinde STET ve ISLEAF işlevleri dışında tüm kural işlevlerini
birleştirebilirsiniz.

TM1 Kurallarında Aritmetik İşleçler
Aşağıdaki matematik işleçleri, TM1 kuralları oluşturulurken kullanılabilir.
İşleç

Anlamı

+ (artı işareti)

Toplama

- (eksi işareti)

Çıkarma

* (yıldız işareti)

Çarpma

/ (eğik çizgi)

Bu işleç kullanılarak sıfıra bölme, tanımsız bir
değer döndürür.

\ (ters eğik çizgi)

Bu işleç kullanılarak sıfıra bölme, sıfır değerini
döndürür.

^ (düzeltme işareti/circumflex)

Üst Alma

TM1 Kurallarında Karşılaştırma İşleçleri
Karşılaştırma işleçleri, bir kural hesaplama deyiminin formül bölümündeki değerleri
karşılaştırır.
İşleç

Anlamı

>

Bundan büyük

<

Bundan küçük

>=

Bundan büyük ya da buna eşit

<=

Bundan küçük ya da buna eşit

=

Buna eşit

<>

Buna eşit değil

İki dizgi değerini karşılaştırmak için, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, karşılaştırma
işlecinden önce @ simgesini ekleyin:
© Copyright IBM Corp. 2007, 2013
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IF ('A' @= 'B',0,1), 1 sayısını oluşturur.

TM1 Kurallarında Mantıksal İşleçler
Mantıksal işleçleri kullanarak bir kural hesaplama deyiminde ifadeleri birleştirebilirsiniz.
İşleç

Anlamı

Örnek

& (ve işareti)

VE

(Değer1 > 5) & (Değer1 < 10)
Değer 5'ten büyük ve 10'dan
küçükse TRUE değerini
döndürür.

% (yüzde işareti)

YA DA

(Değer1 > 10) % (Değer1 < 5)
Değer 10'dan büyük ya da 5'ten
küçükse TRUE değerini
döndürür.

~ (tilde)

DEĞİL

~(Değer1 > 5) (Değer1 <= 5) ile
Eşdeğer

Birleştirme Hesaplaması Kuralları İşlevleri
ConsolidatedMax; ConsolidatedMin; ConsolidatedAvg; ConsolidatedCount ve Consolidated
CountUnique, birleştirmeler üzerinde matematiksel hesaplamalar gerçekleştirir.

ConsolidatedMin
ConsolidatedMin, bir birleştirmedeki en küçük değeri hesaplar ve tek bir değer döndürür.
Bu işlev, kurallarda ve TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 kural işlevidir.

Sözdizimi
ConsolidatedMin(flag-value, cube-name, element_1, element_2,... );

Bağımsız değişkenler
işaret-değeri
İşaret (flag) değeri, şu değerlerin toplamıdır:
1 - değer hesaplanırken birleştirme ağırlıklaması kullanılır. Bu işaret değeri
ayarlanmazsa, birleştirilmiş öğenin ham değeri kullanılır. 
2 - sıfır değerleri yoksayılır. Bu işaret değeri etkinleştirilirse, bu işlevler sıfır değerlerini
kullanmaz.
Not: Birleştirilmiş bazı öğelere ilişkin ağırlıklama değeri olarak sıfır belirtildiyse, bu
işlevlerin hesaplanmasına bu öğelerin dikkate alınması için ZeroWeightOptimization=F
yapılandırma parametresi ayarı tanımlanmalıdır. Bu yapılandırma parametresi olmazsa,
ağırlıklama değeri sıfır olan öğeler birleştirme listesinden çıkarılır ve dolayısıyla, en az
değer ya da en çok değer gibi hesaplamalar yapılırken bunlar işlenmez.
cube-name
Değerlerin bulunduğu küpün adı.
Bu işlev bir Turbo Integrator işleminin parçası olarak DEĞİL, bir küp kuralının parçası
olarak çalışıyorsa, cube-name bağımsız değişkeni, yürürlükteki küpü ifade edecek şekilde
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boş bir dizgi olarak belirtilebilir. Başka bir deyişle, şunun gibi bir kural yazabilirsiniz:
[’Apr’]=ConsolidatedMin( 1, ’’, !actvsbud, ’1 Quarter’ );
element_1, element_2, ...
Alınacak değeri içeren küpün kesişme noktasını tanımlayan boyut öğesi adları.
element_1 - element_n arasındaki bağımsız değişkenler sıraya duyarlıdır. element_1
küpün birinci boyutunun bir öğesi, element_2 ikinci boyutunun bir öğesi vb. olmalıdır.
Bu bağımsız değişkenler boyut öğelerine ya da TurboIntegrator değişkenlerine ilişkin
diğer adlar olabilir.

ConsolidatedMax
ConsolidatedMax, bir birleştirmedeki en büyük değeri hesaplar ve tek bir değer döndürür.
Bu işlev, kurallarda ve TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 kural işlevidir.

Sözdizimi
ConsolidatedMax(flag-value, cube-name, element_1, element_2,... );

Bağımsız değişkenler
işaret-değeri
İşaret (flag) değeri, şu değerlerin toplamıdır:
1 - değer hesaplanırken birleştirme ağırlıklaması kullanılır. Bu işaret değeri
ayarlanmazsa, birleştirilmiş öğenin ham değeri kullanılır. 
2 - sıfır değerleri yoksayılır. Bu işaret değeri etkinleştirilirse, bu işlevler sıfır değerlerini
kullanmaz.
Not: Birleştirilmiş bazı öğelere ilişkin ağırlıklama değeri olarak sıfır belirtildiyse, bu
işlevlerin hesaplanmasına bu öğelerin dikkate alınması için ZeroWeightOptimization=F
yapılandırma parametresi ayarı tanımlanmalıdır. Bu yapılandırma parametresi olmazsa,
ağırlıklama değeri sıfır olan öğeler birleştirme listesinden çıkarılır ve dolayısıyla, en az
değer ya da en çok değer gibi hesaplamalar yapılırken bunlar işlenmez.
cube-name
Değerlerin bulunduğu küpün adı.
Bu işlev bir Turbo Integrator işleminin parçası olarak DEĞİL, bir küp kuralının parçası
olarak çalışıyorsa, cube-name bağımsız değişkeni, yürürlükteki küpü ifade edecek şekilde
boş bir dizgi olarak belirtilebilir. Başka bir deyişle, şunun gibi bir kural yazabilirsiniz:
[’Apr’]=ConsolidatedMax( 1, ’’, !actvsbud, ’1 Quarter’ );
element_1, element_2, ...
Alınacak değeri içeren küpün kesişme noktasını tanımlayan boyut öğesi adları.
element_1 - element_n arasındaki bağımsız değişkenler sıraya duyarlıdır. element_1
küpün birinci boyutunun bir öğesi, element_2 ikinci boyutunun bir öğesi vb. olmalıdır.
Bu bağımsız değişkenler boyut öğelerine ya da TurboIntegrator değişkenlerine ilişkin
diğer adlar olabilir.

Örnek
"Regions" (Bölgeler), "Time" (Zaman) ve "Income Statement" (Gelir Tablosu) olmak üzere
üç boyut içeren Income Statement adlı bir küpü düşünün. Income Statement boyutu, genel
satış rakamları için "Gross Sales" (Brüt Satışlar) öğesi içermektedir.
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101

2010 yılında tüm bölgelerdeki ortalama satışı hesaplamak için şunu kullanın:
ConsolidatedMax( 1,

’Income Statement’, ’All Regions’, ’2010’, ’Gross Sales’ );

ConsolidatedAvg
ConsolidatedAvg, bir birleştirmedeki ortalama değeri hesaplar ve tek bir değer döndürür.
Bu işlev, kurallarda ve TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 kural işlevidir.

Sözdizimi
ConsolidatedAvg(flag-value, cube-name, element_1, element_2,... );

Bağımsız değişkenler
flag-value
İşaret (flag) değeri, şu değerlerin toplamıdır:
1 - değer hesaplanırken birleştirme ağırlıklaması kullanılır. Bu işaret değeri
ayarlanmazsa, birleştirilmiş öğenin ham değeri kullanılır. 
2 - sıfır değerleri yoksayılır. Bu işaret değeri etkinleştirilirse, bu işlevler sıfır değerlerini
kullanmaz.
Not: Birleştirilmiş bazı öğelere ilişkin ağırlıklama değeri olarak sıfır belirtildiyse, bu
işlevlerin hesaplanmasına bu öğelerin dikkate alınması için ZeroWeightOptimization=F
yapılandırma parametresi ayarı tanımlanmalıdır. Bu yapılandırma parametresi olmazsa,
ağırlıklama değeri sıfır olan öğeler birleştirme listesinden çıkarılır ve dolayısıyla, en az
değer ya da en çok değer gibi hesaplamalar yapılırken bunlar işlenmez.
cube-name
Değerlerin bulunduğu küpün adı.
Bu işlev bir Turbo Integrator işleminin parçası olarak DEĞİL, bir küp kuralının parçası
olarak çalışıyorsa, cube-name bağımsız değişkeni, yürürlükteki küpü ifade edecek şekilde
boş bir dizgi olarak belirtilebilir. Başka bir deyişle, şunun gibi bir kural yazabilirsiniz:
[’Apr’]=ConsolidatedAvg( 0, ’’, !actvsbud, ’1 Quarter’ );
element_1, element_2, ...
Alınacak değerin bulunduğu küpün kesişme noktasını tanımlayan boyut öğesi adları.
element_1 - element_n arasındaki bağımsız değişkenler sıraya duyarlıdır. element_1
küpün birinci boyutunun bir öğesi, element_2 ikinci boyutunun bir öğesi vb. olmalıdır.
Bu bağımsız değişkenler boyut öğelerine ya da TurboIntegrator değişkenlerine ilişkin
diğer adlar olabilir.

Örnek
Regions (Bölgeler), Time (Zaman) ve Income Statement (Gelir Tablosu) olmak üzere üç
boyut içeren Income Statement adlı küpte, Income Statement boyutu, genel satış rakamları
için Gross Sales (Brüt Satışlar) adlı bir öğe içermektedir.
2010 yılında tüm bölgelerdeki ortalama satışı hesaplamak için şunu yazın:
ConsolidatedAvg( 1,
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ConsolidatedCount
>ConsolidatedCount, bir birleştirmedeki değeri sayar ve tek bir değer döndürür.
Bu işlev, kurallarda ve TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 kural işlevidir.

Sözdizimi
ConsolidatedCount(flag-value, cube-name, element_1, element_2,... );

Bağımsız değişkenler
flag-value
İşaret (flag) değeri, şu değerlerin toplamıdır:
1 - değer hesaplanırken birleştirme ağırlıklaması kullanılır. Bu işaret değeri
ayarlanmazsa, birleştirilmiş öğenin ham değeri kullanılır. 
2 - sıfır değerleri yoksayılır. Bu işaret değeri etkinleştirilirse, bu işlevler sıfır değerlerini
kullanmaz.
Not: Birleştirilmiş bazı öğelere ilişkin ağırlıklama değeri olarak sıfır belirtildiyse, bu
işlevlerin hesaplanmasına bu öğelerin dikkate alınması için ZeroWeightOptimization=F
yapılandırma parametresi ayarı tanımlanmalıdır. Bu yapılandırma parametresi olmazsa,
ağırlıklama değeri sıfır olan öğeler birleştirme listesinden çıkarılır ve dolayısıyla, en az
değer ya da en çok değer gibi hesaplamalar yapılırken bunlar işlenmez.
cube-name
Değerlerin bulunduğu küpün adı.
Bu işlev bir Turbo Integrator işleminin parçası olarak DEĞİL, bir küp kuralının parçası
olarak çalışıyorsa, cube-name bağımsız değişkeni, yürürlükteki küpü ifade edecek şekilde
boş bir dizgi olarak belirtilebilir. Başka bir deyişle, şunun gibi bir kural yazabilirsiniz:
[’Apr’]=ConsolidatedCount( 1, ’’, !actvsbud, ’1 Quarter’ );
element_1, element_2, ...
Alınacak değeri içeren küpün kesişme noktasını tanımlayan boyut öğesi adları.
öğe_1 - öğe_n arasındaki bağımsız değişkenler sıraya duyarlıdır. öğe_1 küpün birinci
boyutunun bir öğesi, öğe_2 ikinci boyutunun bir öğesi, vb. olmalıdır. Bu bağımsız
değişkenler boyut öğelerine ya da TurboIntegrator değişkenlerine ilişkin diğer adlar
olabilir.

ConsolidatedCountUnique
ConsolidatedCountUnique, belirtilen birleştirme için veri noktalarının gerçekten var olduğu
benzersiz öğelerin sayısını döndürür.
Bu işlev, kurallarda ve TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 kural işlevidir.
Benzersiz öğeler, birleştirilmiş hücrenin tek bir boyutu boyunca sayılır.

Sözdizimi
ConsolidatedCountUnique( 0, unique-along-dimension-name, cube-name,elem_1, elem_2, . . . );

Bağımsız değişkenler
işaret sözcüğü
Şu anda sıfır belirt
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Not: Birleştirilmiş bazı öğelere ilişkin ağırlıklama değeri olarak sıfır belirtildiyse, bu
işlevlerin hesaplanmasına bu öğelerin dikkate alınması için ZeroWeightOptimization=F
yapılandırma parametresi ayarı tanımlanmalıdır. Bu yapılandırma parametresi olmazsa,
ağırlıklama değeri sıfır olan öğeler birleştirme listesinden çıkarılır ve dolayısıyla, en az
değer ya da en çok değer gibi hesaplamalar yapılırken bunlar işlenmez.
unique-along-dimension-name
Kendisiyle ilgili gerçek veriler bulunan benzersiz öğe girdilerinin sayılacağı boyut.
cube-name
Değerlerin bulunduğu küpün adı.
Bu işlev bir Turbo Integrator işleminin parçası olarak DEĞİL, bir küp kuralının parçası
olarak çalışıyorsa, cube-name bağımsız değişkeni, yürürlükteki küpü ifade edecek şekilde
boş bir dizgi olarak belirtilebilir.
elem_1, elem_2, ...
İşlenecek birleştirilmiş değer olan küp kesişimini tanımlayan boyut öğesi adları.
elem_1 - elem_n arasındaki bağımsız değişkenler sıraya duyarlıdır. elem_1 küpün birinci
boyutunun bir öğesi, elem_2 ikinci boyutunun bir öğesi vb. olmalıdır. Bu bağımsız
değişkenler boyut öğelerine ya da TurboIntegrator değişkenlerine ilişkin diğer adlar da
olabilir.

Örnek
Regions (Bölgeler), Time (Zaman) ve Income Statement (Gelir Tablosu) olmak üzere üç
boyut içeren Income Statement adlı küpte, Income Statement boyutu, genel satış rakamları
için Gross Sales (Brüt Satışlar) adlı bir öğe içermektedir. 2010 yılında kaç bölgenin brüt
satışları olduğunu saymak için şunu yazın:
ConsolidatedCountUnique( 0, ’Regions’, ’Income Statement’,
’All Regions’, ’2010’, ’Gross Sales’ );

Küp Verisi Kuralları İşlevleri
Küp verileri üzerinde çalışan kural işlevleri

DB
DB, TM1 veritabanındaki küpten bir değer döndürür. DB, bir sayısal ifadede kullanılıyorsa
sayısal bir değer ve bir dizgi ifadesinde kullanılıyorsa bir dizgi değeri döndürür.
Bu işlev yalnızca TM1 kurallarında geçerli olan bir TM1 kural işlevidir. Bir TurboIntegrator
işleminde bu işlevin kullanılması hataya neden olacaktır.

Sözdizimi
DB(cube, e1, e2, [...e256])

Parametreler
küp
Değerin alınacağı küpün adı.
e1,...en
Alınacak değeri içeren kesişme noktasını tanımlayan boyut öğesi adları.
e1 - en arasındaki bağımsız değişkenler sıraya duyarlıdır. e1 küpün birinci boyutunun bir
öğesi, e2 ikinci boyutunun bir öğesi vb. olmalıdır.
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Örnek
DB(’Budget’, ’California’, ’15" Flat Panel Monitors’, ’Net Sales’, ’January’)

Bu örnekte Bütçe, küp adıdır ve işlev, Kaliforniya, 15" Düz Panel Monitörler, Net Satış ve
Ocak öğelerinin kesişme noktasındaki değeri döndürür.

ISLEAF
ISLEAF, belirtilen hücre bir yaprak hücresiyse (yalnızca yaprak/basit öğelerle tanımlanır) 1
değerini döndürür. Belirtilen hücre herhangi bir birleştirilmiş öğe tarafından tanımlanıyorsa,
işlev 0 değerini döndürür.
Bu işlev yalnızca TM1 kurallarında geçerli olan bir TM1 kural işlevidir.
ISLEAF işlevi, TurboIntegrator işlemlerinde kullanılamaz. Bu işlevin bir işlemdeki varlığı,
işlemin derlenmesini önler.

Sözdizimi
ISLEAF

Bağımsız değişkenler
Yok.

Örnek
Geçerli bir hücrenin yaprak hücresi olup olmadığını sınamak için IF deyiminde ISLEAF
öğesini kullanabilirsiniz. Örneğin,
[]=IF((ISLEAF=1),TrueStatement, FalseStatement);

Geçerli hücre bir yaprak hücresiyse TrueStatement öğesini, değilse, FalseStatement öğesini
yürütür.

ISUNDEFINEDCELLVALUE
ISUNDEFINEDCELLVALUE, geçirilen değeri varsayılan sayısal küp değeriyle (bu değer,
ilgili küpün kuralında UNDEFVALS bildiriminin olup olmamasından etkilenir) karşılaştırır.
Bu işlev, geçirilen değer küpün varsayılan değerine eşitse 1 değerini, tersi durumda 0 değerini
döndürür.
Bu işlev hem TM1 kurallarında, hem de TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1
kural işlevidir.

Sözdizimi
ISUNDEFINEDCELLVALUE(TestValue, <Cube>)

Bağımsız değişkenler
Bağımsız Değişken

Açıklama

TestValue

Küpün varsayılan değeriyle karşılaştırılacak olan sayısal değer.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Varsayılan değeri karşılaştırılacak olan küpü belirten isteğe bağlı dizgi
bağımsız değişkeni.
ISUNDEFINEDCELLVALUE bir kuralda kullanıldığında, tersi
belirtilmedikçe, küpün, üzerinde işlem yapılacak küp olduğu varsayılır.
Bir TI işleminde kullanıldığında küpün belirtilmesi gerekir.
Bir TI işleminde küp atlanırsa ya da geçersiz olarak belirtilirse, karşılaştırmak
için 0 değeri kullanılır.

Örnek
ISUNDEFINEDCELLVALUE(TestValue), TestValue özel tanımsız değerse ve
UNDEFVALS bildirilmiş olarak bir küpün kuralında kullanılıyorsa "1 değerini döndürür.

UNDEF
UNDEF, tanımsız değer döndürür. Bu işlev, verilerin mantıksal sınamaya göre bir küpte
saklanmasını önlemek için kullanılabilir.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
UNDEF

Bağımsız değişkenler
Yok.

Örnek
UNDEF, tanımsız değer döndürür.

UNDEFINEDCELLVALUE
UNDEFINEDCELLVALUE, varsayılan sayısal küp değerini döndürür; bu değer, o küpün
kuralında UNDEFVALS bildiriminin olup olmamasından etkilenir.
Bu işlev hem TM1 kurallarında, hem de TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1
kural işlevidir.

Sözdizimi
UNDEFINEDCELLVALUE(<Cube>)
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Bağımsız değişkenler
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Varsayılan değeri döndürülecek olan küpü belirten isteğe bağlı dizgi bağımsız
değişkeni.
UNDEFINEDCELLVALUE bir kuralda kullanıldığında, tersi belirtilmedikçe,
küpün, üzerinde işlem yapılacak küp olduğu varsayılır.
TI işleminde kullanıldığında küpün belirtilmesi gerekir.
Bir TI işleminde küp atlanırsa ya da geçersiz olarak belirtilirse, 0 değeri
döndürülür.

Örnek
UNDEFINEDCELLVALUE, UNDEFVALS bildirilmeden bir küpün kuralında kullanılırsa ya
da bir TI işleminde kullanılırsa 0 değerini döndürür.
UNDEFINEDCELLVALUE, UNDEFVALS bildirilmiş olarak bir küpün kuralında
kullanılırsa, özel tanımsız değerini döndürür.
UNDEFINEDCELLVALUE(’ExampleCube’), 'ExampleCube' varsayılan değerini döndürür
ya da 'ExampleCube' yoksa, 0 değerini döndürür.

UNDEFVALS
Küp kurallarına UNDEFVALS öğesi koyulduğunda, küpün varsayılan değeri, sıfırdan özel
tanımsız değere değiştirilir.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TM1 TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1
kural işlevidir.
Bu, verilerin küpte nasıl saklandığına ve alındığına dair alt bölümler içerir.
v Veri Depolama
Kurallarda UNDEFVALS olmayan bir küp için varsayılan değer sıfırdır. küpün bir
hücresinde sıfır değeri saklamak için girişimde bulunulursa, biri varsayılan değeri
saklamaya çalıştığından ve gereksiz yere bellek alanını kaplayacağından, bu depolama
isteği yok sayılır.
Ancak küpün kurallarında UNDEFVALS tanımlıysa, bu, varsayılan değeri bir özel tanımsız
değer yapar. Şimdi bir küpün hücresinde sıfır saklandığında, diğer sıfır olmayan değerler
gibi bu dagerçekten saklanır.
v Veri Alma
Kurallarda UNDEFVALS olmayan bir küp için varsayılan değer sıfırdır. Bir hücre
alındığında ve küpte o değer için şu anda saklanan bir değer olmadığında, sıfır değeri
(varsayılan değer olarak) döndürülür.
Ancak küpün kurallarında UNDEFVALS tanımlıysa, bu, varsayılan değeri bir özel tanımsız
değer yapar. Şimdi var olmayan bir hücre alındığından, döndürülen değer de bu özel
tanımsız değer olacaktır. Bu, var olmayan bir hücreyi (tanımsız değer), var olan ancak
değeri sıfır olan bir hücreden (sıfır döndürülen) ayırt etmek için kullanılabilir.
Not: Bu özel tanımsız değeri doğrudan sınamak şu anda Turbo Integrator'da mümkün
değildir. Bu özel tanımsız değer, UNDEF() Turbo Integrator işlevi tarafından döndürülen
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değer değildir. UNDEF() tarafından döndürülen değer, sıfıra bölme ya da geçersiz bir
sayının logaritmasını alma, vb. gibi girişimler için kullanılan bir tanımsız değerdir.
Bu özel tanımsız değeri aşağıdaki gibi dolaylı olarak sınayabilirsiniz:
vv = CellGetN( ’cube-name’, elements-list);if ( vv >
0 );
# ’special undefined’ value is greater than zero
# convert the value to a string
vv_str = str(vv,20,16);
# convert the string back to a number
converted_vv = NUMBR( vv_str );
if ( converted_vv = 0 );
#converted number is now zero, but original was non-zero
#this is the ’special undefined’ value
Else
#normal non-zero cell value
Endif;
Endif;

Sözdizimi
UNDEFVALS

Bağımsız değişkenler
Yok.

Tarih ve Saat Kuralları İşlevleri
Tarih ve saatler ile çalışan kural işlevleri

DATE
DATE, belirli bir seri numarası için yy-aa-gg ya da yyyy-aa-gg biçimindeki tarih dizgisini
döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
DATE(SerialNumber, ReturnFourDigitYear)
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Açıklama

SerialNumber

Seri biçiminde ifade edilen bir tarih.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

ReturnFourDigitYear

DATE işlevinin yıl dizgisini döndürmek için iki basamaklı
gösterimi mi, yoksa dört basamaklı gösterimi mi kullanacağını
belirleyen, isteğe bağlı Boole bağımsız değişkeni.
ReturnFourDigitYear true olursa, dört basamaklı yıl gösterimi
kullanılarak 1 Oca 1960 ile 31 Ara 9999 aralığında yer alan bir
tarih döndürülür. 0 seri tarihi, 1 Oca 1960'a ve 2936549 seri
tarihi 31 Ara 9999'a karşılık gelir.
ReturnFourDigitYear false olursa ya da DATE işlevinde bu
isteğe bağlı bağımsız değişken atlanırsa, işlev iki basamaklı yıl
gösterimini kullanarak 1 Oca 1960 ile 31 Ara 2059 aralığında
yer alan bir tarihi döndürür. 0 seri tarihi 1 Oca 1960'a ve 36524
seri tarihi 31 Ara 2059'a karşılık gelir.
ReturnFourDigitYear false olursa ya da atılırsa ve 36524'ten
büyük bir seri tarihi belirtirseniz, işlev tarafından kullanılan seri
tarihi, n - 36525 formülüyle belirlenir. Örneğin, 36530 seri
tarihini belirtirseniz, 36530 - 36525 = 5 olur. Bu durumda
DATE, seri tarih olarak 5 değerini kullanır ve 6 Oca 1960
tarihini döndürür.

Örnek
DATE(13947), 98-03-09 değerini döndürür.
DATE(13947, 1), 1998-03-09 değerini döndürür.

DATES
DATES, belirli bir yıl, ay ve güne karşılık gelen 'yy-aa-gg' ya da 'yyyy-aa-gg' biçiminde bir
tarih dizgisi döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
DATES(year, month, day)
Bağımsız Değişken

Açıklama

year

yy ya da yyyy biçiminde ifade edilen bir yıl.

month

aa biçiminde ifade edilen bir ay.

day

gg biçiminde ifade edilen bir gün.

Örnek
DATES(98, 2, 10), '98-02-10' değerini döndürür.
DATES(1998, 2, 10), '1998-02-10' değerini döndürür.

Bölüm 3. Kural İşlevleri

109

GÜN
DAY, belirli bir tarih dizgisindeki günün sayısal değerini döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
DAY(DateString)
Bağımsız Değişken

Açıklama

DateString

YY-AA-GG ya da YYYY-AA-GG biçiminde bir
tarih dizgisi.

Örnek
DAY('02-05-25'), 25 değerini döndürür.

DAYNO
DAYNO, belirli bir tarih dizgisine karşılık gelen seri tarih numarasını döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
Not: DAYNO, 1 Ocak 1960'ta başlayan tarih dizgileri için seri tarihleri döndürebilir
(1960-01-01 ya da 60-01-01 tarih dizgileri). 31 Aralık 2059'dan sonraki tarihler için tarih
dizgisinde dört basamaklı yıl kullanırsınız. Örneğin, 5 Ocak 2061 için tarih dizgisi
2061-01-05 olacaktır.

Sözdizimi
DAYNO(’DateString’)
Bağımsız Değişken

Açıklama

DateString

YY-AA-GG ya da YYYY-AA-GG biçiminde bir
tarih dizgisi.

Örnek
DAYNO('98-03-09'), 13947 değerini döndürür.

AY
MONTH, belirli bir tarih dizgisindeki ayın sayısal değerini döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
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Sözdizimi
MONTH(date)
Bağımsız Değişken

Açıklama

date

YY-AA-GG ya da YYYY-AA-GG biçiminde bir
tarih dizgisi.

Örnek
MONTH('02-05-25'), 5 değerini döndürür.

ŞİMDİ
NOW, yürürlükteki tarih/saat değerini seri numarası biçiminde döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
NOW

Bağımsız değişkenler
Yok.

Örnek
NOW, geçerli tarih/saat değerini seri numarası biçiminde döndürür.

ZAMAN
TIME, TM1 sunucusundaki sistem saatini temsil eden SS:DD biçiminde bir dizgi döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
TIME

Bağımsız değişkenler
Yok.

Örnek
9:33 AM sistem saati verildiğinde TIME, '09:33' dizgisini döndürür.
9:33 PM sistem saati verildiğinde TIME, '21:33' dizgisini döndürür.

TIMST
TIMST, biçimlendirilmiş bir tarih/saat dizgisi döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
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Sözdizimi
TIMST(datetime, format, ExtendedYears)
Modifier/
Bağımsız Değişken

Açıklama

datetime

Bir tarih/saat seri numarası.
Sayının tamsayı bölümü, tarihi ve ondalık bölümü
de gün içindeki saati belirtir. 0 gün numarası,
'60-01-01' öğesine karşılık gelir. Negatif sayılar,
önceki yıllara karşılık gelir. 2059'a kadar, 21.
Yüzyıldaki yıllar, 00 ile 59 arasındaki yıllar ile
temsil edilir. Saat, günün 1/24'üdür; dakika, saatin
1/60'ıdır ve saniye de dakikanın 1/60'ıdır.

biçim

İşlevin sonucunu biçimlendiren bir dizgi.
Tarih/saat bileşen değerlerini döndüren aşağıdaki
karakterler dışında, biçim bağımsız
değişkenindeki tüm karakterler sonuçta
görüntülenir:
\y
yılın son iki rakamı (97, 98, vb.)
\Y
yılın dört rakamı (1997, 1998, vb.)
\m
ayın iki rakamı (01'den 12'ye kadar)
\M
ayın kısaltması (OCA, ŞUB, vb.)
\d
günün iki rakamı (01'den 31'e kadar)
\D
günün rakamı (1'den 31'e kadar)
\h
askeri saat cinsinden saat (00'dan 23'e kadar)
\H
standart saat (1'den 12'ye kadar)
\i
dakika (00'dan 59'a kadar)
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Modifier/
Bağımsız Değişken

Açıklama
\s
saniye (00'dan 59'a kadar)
\p
a.m. ya da p.m.

ExtendedYears

Bu isteğe bağlı Boole parametresi, işlevin 1960 2059 ya da 1960 - 9999 aralığına denk gelen bir
tarih döndürüp döndürmeyeceğini belirtir.
ExtendedYears true olursa, işlev, 1 Oca 1960 ile
31 Ara 9999 aralığına denk gelen bir tarih
döndürür. 0 seri tarihi 1 Oca 1960'a ve 2936549
seri tarihi de 31 Ara 9999'a karşılık gelir.
ExtendedYears false olursa ya da bu isteğe bağlı
bağımsız değişken TIMST işlevinden atılırsa,
işlev, 1 Oca 1960 ile 31 Ara 2059 aralığında yer
alan bir tarih döndürür. 0 seri tarihi 1 Oca 1960'a
ve 36524 seri tarihi de 31 Ara 2059'a karşılık gelir.
ExtendedYears false olursa ya da atılırsa ve
36524'ten büyük bir seri tarihi belirtirseniz, işlev
tarafından kullanılan seri tarihi, n - 36525
formülüyle belirlenir. Örneğin, 36530 seri tarihini
belirtirseniz, 36530 - 36525 = 5 olur. Bu durumda
TIMST, seri tarih olarak 5 değerini kullanır ve 6
Oca 1960 tarihini döndürür.

Örnek
TIMST(366.0000, '\M \D, \Y'), '1 OCA 1961' değerini döndürür.
TIMST(366.5000, '\H\p \imin\ssec'), '12p.m. 00dak00sn' değerini döndürür.
TIMST(366.1000, 'On \M \D, \Y at \H\p \imin\ssec'), '1 OCA 1961'de 2a.m. 24dak00sn'de'
değerini döndürür.
TIMST(11111.1100, 'On \M \D, \Y at \H\p \imin\ssec'), '3 OCA 1990'da 2a.m. 38dak24sn'de'
değerini döndürür.

TIMVL
TIMVL, bir tarih/saat değerinin bileşeninin (yıl, ay, vb.) sayısal değerini döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
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Sözdizimi
TIMVL(datetime, type, ExtendedYears)
Değiştirici/
Bağımsız Değişken

Açıklama

datetime

Bir tarih/saat seri numarası.
Sayının tamsayı bölümü, tarihi ve ondalık bölümü
de gün içindeki saati belirtir. 0 gün numarası,
'60-01-01' öğesine karşılık gelir. Negatif sayılar,
önceki yıllara karşılık gelir. 2059'a kadar, 21.
Yüzyıldaki yıllar, 00 ile 59 arasındaki yıllar ile
temsil edilir. Saat, günün 1/24'üdür; dakika, saatin
1/60'ıdır ve saniye de dakikanın 1/60'ıdır.

tip

Alınacak bileşenin tipini belirten bir karakter.
Aşağıdakiler, geçerli tip bağımsız değişkenleridir:
Y
yıl değeri (1997, 1998, vb.)
M
ay değeri (1'den 12'ye kadar)
D
gün değeri (1'den 31'e kadar)
H
saat değeri (0'dan 23'e kadar)
I
dakika değeri (00'dan 59'a kadar)
S
saniye değeri (00'dan 59'a kadar)
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Değiştirici/
Bağımsız Değişken

Açıklama

ExtendedYears

Bu isteğe bağlı Boole parametresi, işlevin 1960 2059 ya da 1960 - 9999 aralığına denk gelen bir
tarih döndürüp döndürmeyeceğini belirtir.
ExtendedYears true olursa, işlev, 1 Oca 1960 ile
31 Ara 9999 aralığına denk gelen bir tarih
döndürür. 0 seri tarihi 1 Oca 1960'a ve 2936549
seri tarihi de 31 Ara 9999'a karşılık gelir.
ExtendedYears false olursa ya da bu isteğe bağlı
bağımsız değişken TIMVL işlevinden atılırsa,
işlev, 1 Oca 1960 ile 31 Ara 2059 aralığında yer
alan bir tarih döndürür. 0 seri tarihi 1 Oca 1960'a
ve 36524 seri tarihi de 31 Ara 2059'a karşılık gelir.
ExtendedYears false olursa ya da atılırsa ve
36524'ten büyük bir seri tarihi belirtirseniz, işlev
tarafından kullanılan seri tarihi, n - 36525
formülüyle belirlenir. Örneğin, 36530 seri tarihini
belirtirseniz, 36530 - 36525 = 5 olur. Bu durumda
TIMVL, seri tarih olarak 5 değerini kullanır ve 6
Oca 1960 tarihini döndürür.

Örnek
TIMVL(11111.1100, 'Y'), 1990 değerini döndürür.
TIMVL(11111.1100, 'H'), 2 değerini döndürür.

BUGÜN
TODAY, yürürlükteki tarihi yy-aa-gg biçiminde döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
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Sözdizimi
TODAY(<ReturnFourDigitYear>)
Bağımsız Değişken

Açıklama

ReturnFourDigitYear

TODAY işlevinin yıl için iki ya da dört basamaklı
gösterim kullanarak bir dizgi döndüreceğini
belirleyen, isteğe bağlı bir Boole bağımsız
değişkeni.
ReturnFourDigitYear true olursa, işlev, yıl için
dört basamaklı gösterim kullanarak 1 Oca 1960 ile
31 Ara 9999 aralığında yer alan bir tarih döndürür.
0 seri tarihi 1 Oca 1960'a ve 2936549 seri tarihi de
31 Ara 9999'a karşılık gelir.
ReturnFourDigitYear false olursa ya da bu isteğe
bağlı bağımsız değişken TODAY işlevinden
atılırsa, işlev, yıl için iki basamaklı gösterim
kullanarak 1 Oca 1960 ile 31 Ara 2059 aralığında
yer alan bir tarih döndürür. 0 seri tarihi 1 Oca
1960'a ve 36524 seri tarihi de 31 Ara 2059'a
karşılık gelir.
ReturnFourDigitYear false olursa ya da atılırsa ve
36524'ten büyük bir seri tarihi belirtirseniz, işlev
tarafından kullanılan seri tarihi, n - 36525
formülüyle belirlenir. Örneğin, 36530 seri tarihini
belirtirseniz, 36530 - 36525 = 5 olur. Bu durumda
TODAY, seri tarih olarak 5 değerini kullanır ve 6
Oca 1960 tarihini döndürür.

Örnek
P1=TODAY(1), YYYY-AA-GG biçiminde bir tarih dizgisi döndürür; örn. 2009-06-05.
P1=TODAY(0), YY-MM-DD biçiminde bir tarih dizgisi döndürür; örn. 09-06-05

YIL
YIL, belirli bir tarih dizgisindeki yılın sayısal değerini döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
YEAR(date)
Bağımsız Değişken

Açıklama

date

YY-AA-GG biçiminde bir tarih dizgisi.

Örnek
YIL('02-05-25'), 2 değerini döndürür.
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Boyut Bilgisi Kuralları İşlevleri
Boyut bilgilerini yöneten kural işlevleri

ATTRN
ATTRN, belirtilen bir boyut öğesinin sayısal özniteliğini döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
ATTRN(dimension, element, attribute)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

element

Boyutun bir öğesi.

öznitelik

Kendisi için bir değer almak istediğiniz öznitelik.
Bu bağımsız değişken öğenin geçerli bir özniteliği
olmalıdır.
Not: : Bu işlev bir koşul deyiminde (IF)
kullanıldığında, deyim, koşul öbeğinin tamamı
değil, koşulu içeren kısımdır. Küçük bir hatadan
sonra yürütme sonraki deyimle devam eder. TI
işleme, küçük hata işlendikten sonra bir koşulda
bulunduğunu anlamaz, bu nedenle sonraki deyim,
endif'ten sonraki satır değil, bir sonraki satırdır.
Bu durumu önlemek için, küçük hatayla
karşılaşabilecek herhangi bir işlem için
değişkenleri kullanın ve sonra koşul deyimindeki
değişkenleri kullanın. Örneğin:
V1 = CELLGETN(’PNLCube’, ’fred’,
’argentina’,’Sales’,’Jan’);
IF(V1 = 454);ASCIIOUTPUT
(’bug.txt’, ’if logic not working
properly’);
ENDIF;

Örnek
ATTRN('Model', 'L Series 1.8L Sedan', 'Motor Boyutu')
Bu örnekte işlev, Model boyutunda L Series 1.8L Sedan öğesinin Motor Boyutu özniteliğinin
sayısal değerini döndürür.

ATTRS
ATTRS, belirtilen bir boyut öğesinin dizgi özniteliğini döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
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Sözdizimi
ATTRS(dimension, element, attribute)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

element

Boyutun bir öğesi.

öznitelik

Kendisi için bir değer almak istediğiniz öznitelik.
Bu bağımsız değişken öğenin geçerli bir özniteliği
olmalıdır.

Örnek
ATTRS('plan_business_unit', '10100', 'Para Birimi')
Bu örnekte işlev, plan_business_unit boyutunda 10100 öğesinin Para Birimi özniteliğinin
dizgi değerini döndürür.

ConsolidateChildren
ConsolidateChildren, birleştirilmiş değerlerin, belirtilen bir boyut boyunca tam altındaki
öğelerin toplanmasıyla hesaplanmasını zorlar.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
Ara birleştirmeler kurallarla hesaplandığında ve bir üst birleştirmenin, temeldeki yaprak
değerlerinin toplanmasıyla değil, ara birleştirmelerin toplanmasıyla hesaplanmasını
istediğinizde ConsolidateChildren yararlı olur.

Sözdizimi
ConsolidateChildren(DimName1, DimName2, ...)
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName1, DimName2, ...

Birleştirmelerin gerçekleştirileceği boyutların
adları.
Bu işlev en az bir DimName bağımsız değişkeni
gerektirir ve kuralın yazıldığı küpte bulunan
boyutlar kadar DimName bağımsız değişkenini
kabul edebilir.

Örnek
ActVsBud, Bölge, Model, Hesap1 ve Ay boyutlarından oluşan Satış adında bir küpü düşünün.
Bu örnekte, Ay boyutu şu şekilde tanımlanır:
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Bu küp için herhangi bir kural bulunmuyorsa, Yıl birleştirmesinin değeri, temeldeki yaprak
değerlerinin tümünün (bu durumda Oca - Ara) toplanmasıyla hesaplanır. Aşağıdaki şekilde bu
birleştirme gösterilmektedir.

Şimdi, bu küp için, tüm çeyrek değerlerinin 1 olması gerektiğini belirten aşağıdaki kuralı
yarattığınızı varsayın:
[{’1 Quarter’, ’2 Quarter’, ’3 Quarter’, ’4 Quarter’}]=1;

Sonuç aşağıdaki gibidir:

Şekilde, çeyrek değerlerinin aslında kurala göre hesaplandığını ancak Yıl birleştirmesinin yine
de temeldeki yaprak değerlerinin tümünün toplanmasıyla hesaplandığını görebilirsiniz.
İstediğiniz hesaplama yolu bu değilse, TM1 öğesini, tam altındaki öğeleri, özellikle 1 Çeyrek,
2 Çeyrek, 3 Çeyrek ve 4 Çeyrek öğelerini toplayarak Yıl birleştirmesini hesaplamaya
zorlamak için ConsolidateChildren işlevini kullanabilirsiniz.
[’Year’]=ConsolidateChildren(’Month’);[{’1 Quarter’, ’2 Quarter’, ’3 Quarter’, ’4 Quarter’}]=1;

Kuralda [’Year’]=ConsolidateChildren(’Month’) deyimi, Ay boyutundaki Yıl öğesinin tam
altındaki öğelerin toplanmasıyla Yıl birleştirmesinin hesaplanacağını belirtir.
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Aşağıdaki şekil, [’Year’]=ConsolidateChildren(’Month’) deyiminin sonucunu
göstermektedir:

Yıl birleştirmesinin şimdi tam altındaki öğelerin toplanmasıyla hesaplandığını unutmayın.
Belirli bir birleştirme için, ConsolidateChildren işlevinin yalnızca birleştirmenin tam altındaki
öğeler için geçerli olacağını unutmamanız önemlidir.
ConsolidateChildren işlevi ayrıca aşağıdaki örnekte olduğu gibi birleştirmelerin birden çok
boyutta nasıl hesaplandığını belirtmek için de kullanılabilir:
Bağımsız Değişken

Açıklama

['Dünya','Yıl']= ConsolidateChildren('Bölge','Ay')

Bu deyim, hem Dünya hem de Yıl
birleştirmelerine ConsolidateChildren işlevini
uygular. Bu durumda Dünya, Bölge boyutundaki
tüm tam altındaki öğelerin toplanmasıyla
hesaplanırken, Yıl da Ay boyutundaki tam
altındaki öğelerin toplanmasıyla hesaplanır.

DIMNM
DIMNM, dizin bağımsız değişkenine karşılık gelen bir boyutun öğesini döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
DIMNM(server_name:dimension, index)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Sunucu adı tarafından nitelendirilen geçerli bir
boyut adı.

index

Boyuttaki öğelerin sayısından az ya da ona eşit bir
artı değer.
Bu bağımsız değişken 1'den küçük ya da boyuttaki
öğe sayısından büyük olursa, işlev 0 değerini
döndürür.

Örnek
DIMNM(planning_sample:'Bölge',2)
Bu örnek, 2 dizin değerine sahip Bölge boyutu içindeki öğe olan 'Belçika' değerini döndürür.
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DIMSIZ
DIMSIZ, belirtilen bir boyuttaki öğelerin sayısını döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
DIMSIZ(dimension)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.
Bazı kurulumların, server_name:dimension
içinde olduğu gibi, sunucu adı ile boyut adını
nitelendirmesi gerekebilir.

Örnek
DIMSIZ('Hesaplar')
Hesaplar boyutu 19 öğe içeriyorsa, örnek, 19 değerini döndürür.

DNEXT
DNEXT, işlevin bağımsız değişkeni olarak belirtilen öğeyi izleyen öğe adını döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
DNEXT(dimension, element)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.
Bazı kurulumların, server_name:dimension
içinde olduğu gibi, sunucu adı ile boyut adını
nitelendirmesi gerekebilir.

element

Boyut içindeki bir öğenin adı. Bu bağımsız
değişken, bir boyut öğesinin diğer adı da olabilir.

Örnek
DNEXT("Konum","Oregon")
Konum boyutu, Kaliforniya, Oregon ve Washington sıralı öğelerini içeriyorsa, örnek,
Washington'ı döndürür.

DNLEV
DNLEV, bir boyuttaki sayı düzeylerini döndürür.
Bölüm 3. Kural İşlevleri
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Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
DNLEV(dimension)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.
Bazı kurulumların, server_name:dimension
içinde olduğu gibi, sunucu adı ile boyut adını
nitelendirmesi gerekebilir.

Örnek
DNLEV(’Region’)

Bölge boyutunda, çeşitli uluslar (Düzey 0) eklenerek bölgeleri (Düzey 1) oluşturur. Bölgeler
eklenerek üst bölgeleri (Düzey 2) ve o da birleşerek dünyayı (Düzey 3) oluşturur.

Bölge boyutunda dört düzey vardır, bu nedenle örnek 4 değerini döndürür.

TABDIM
TABDIM, dizin bağımsız değişkenine karşılık gelen boyut adını döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
TABDIM(cube, index)
Bağımsız Değişken

Açıklama

cube

Geçerli bir küp adı.

index

Küpteki boyutların toplam sayısından az ya da ona
eşit bir artı değer.

Örnek
TABDIM('SalesCube',3)
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SalesCube küpü beş boyut içerir: hesap1, actvsbud, model, ay ve bölge. Örnek, SalesCube
küpünün üçüncü boyutu olan modeli döndürür.

Öğe Bilgisi Kuralları İşlevleri
Öğe bilgilerini yöneten kural işlevleri

DIMIX
DIMIX, bir öğenin boyut içindeki dizin numarasını döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
DIMIX(server_name:dimension, element)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Sunucu adı tarafından nitelendirilen geçerli bir
boyut adı.

element

Boyut içindeki bir öğenin adı.
Öğe, belirtilen boyutun bir üyesi değilse, işlev 0
değerini döndürür.

Örnek
DIMIX(planning_sample:'Bölge','Brezilya')
Brezilya, Bölge boyutunda üç dizin değerine sahiptir. Örnek, 3 değerini döndürür.

DTYPE
DTYPE, belirtilen öğenin öğe tipine ilişkin bilgi döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
DTYPE, öğe sayısalsa N, dizgi öğesiyse S ve birleştirilmiş öğeyse C döndürür.

Sözdizimi
DTYPE(dimension, element)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

element

Boyut içindeki bir öğenin adı.
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Örnek
DTYPE('Bölge','Avrupa')
Avrupa öğesi, Bölge boyutunun birleştirilmiş bir öğesidir, bu nedenle örnek, C'yi döndürür.

ELCOMP
ELCOMP, belirtilen bir boyuttaki bir birleştirilmiş öğenin bir alt öğesinin adını döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
Öğe bağımsız değişkeni birleştirilmiş bir öğe değilse, 0 döndürülür.

Sözdizimi
ELCOMP(dimension, element, position)
Bağımsız Değişken

Açıklama

boyut

Geçerli bir boyut adı.

element

Boyut içindeki birleştirilmiş bir öğenin adı.

position

Belirtilen öğedeki alt öğelerin toplam sayısından
az ya da ona eşit bir artı değer.

Örnek
ELCOMP('Bölge','Orta Avrupa',2)
Bölge boyutunda Orta Avrupa birleştirilmiş öğesi, Fransa ve Almanya alt öğelerinin bir
birleştirmesidir. Almanya, bu birleştirmede ikinci konumdadır. Benzer şekilde örnek,
Almanya öğesini döndürür.

ELCOMPN
ELCOMPN, belirtilen bir öğedeki bileşenlerin sayısını döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
Öğe bağımsız değişkeni birleştirilmiş bir öğe değilse, 0 döndürülür.

Sözdizimi
ELCOMPN(dimension, element)
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Bağımsız Değişken

Açıklama

boyut

Geçerli bir boyut adı.

element

Boyut içindeki birleştirilmiş bir öğenin adı.
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Örnek
ELCOMPN('Bölge','İskandinavya')
Bölge boyutunda İskandinavya öğesi, üç öğenin bir birleştirmesidir. Örnek, 3 değerini
döndürür.

ELISANC
ELISANC, belirtilen boyutta öğe1'in öğe2'nin kökü olup olmadığını belirler.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
İşlev, öğe1 öğe2'nin köküyse 1, değilse 0 döndürür.

Sözdizimi
ELISANC(dimension, element1, element2)
Bağımsız Değişken

Açıklama

boyut

Geçerli bir boyut adı.

öğe1

Boyut içindeki bir öğenin adı.

öğe2

Boyut içindeki bir öğenin adı.

Örnek
ELISANC('Bölge', 'Avrupa', 'Almanya')
Bölge boyutunda Avrupa öğesi, Almanya öğesinin köküdür. Örnek, 1 değerini döndürür.

ELISCOMP
ELISCOMP, belirtilen boyutta öğe1'in öğe2'nin alt öğesi olup olmadığını saptar.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
İşlev, öğe1 öğe2'nin alt öğesiyse 1, değilse 0 döndürür.

Sözdizimi
ELISCOMP(dimension, element1, element2)
Bağımsız Değişken

Açıklama

boyut

Geçerli bir boyut adı.

öğe1

Boyut içindeki bir öğenin adı.

öğe2

Boyut içindeki bir öğenin adı.
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Örnek
ELISCOMP('Bölge','Almanya','Orta Avrupa')
Bölge boyutunda Orta Avrupa öğesi, Almanya ve Fransa öğelerinin bir birleştirmesidir.
Örnek, 1 değerini döndürür.
Not: bu işlev yalnızca tam altındaki öğeler için 1 değerini döndürür. Yukarıdaki örnekte
Almanya, Orta Avrupa'nın alt öğesidir. Orta Avrupa da Avrupa'nın alt öğesidir. Ancak, bu
işlev yalnızca tam altındaki öğeler için 1 değerini döndürdüğünden, aşağıdaki örnek 0
değerini döndürür:
ELISCOMP('Bölge','Almanya','Avrupa')

ELISPAR
ELISPAR, belirtilen boyutta öğe1'in öğe2'nin üst öğesi olup olmadığını saptar.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
İşlev, öğe1 öğe2'nin üst öğesiyse 1, değilse 0 döndürür.

Sözdizimi
ELISPAR(dimension, element1, element2)
Bağımsız Değişken

Açıklama

boyut

Geçerli bir boyut adı.

öğe1

Boyut içindeki bir öğenin adı.

öğe2

Boyut içindeki bir öğenin adı.

Örnek
ELISPAR('Bölge','Orta Avrupa','Almanya')
Bölge boyutunda Orta Avrupa birleştirilmiş öğesi, Almanya ve Fransa öğelerinin üst öğesidir.
Benzer şekilde örnek, 1 değerini döndürür.
Not: bu işlev yalnızca tam üstündeki öğeler için 1 değerini döndürür. Yukarıdaki örnekte
Avrupa, Orta Avrupa'nın üst öğesidir. Orta Avrupa da Almanya'nın üst öğesidir. Ancak
Avrupa, Almanya'nın tam üstündeki bir öğe olmadığından, aşağıdaki örnek 0 değerini
döndürür:
Not: ELISPAR('Bölge','Avrupa','Almanya')

ELLEV
ELLEV, bir öğenin boyuttaki düzeyini döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
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Sözdizimi
ELLEV(dimension, element)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

element

Boyut içindeki bir öğenin adı.

Örnek
ELLEV(’Region’,’Europe’)

Bölge boyutunda, tek tek uluslar (Düzey 0) eklenerek bölgeleri (Düzey 1) oluşturur. Bölgeler
eklenerek üst bölgeleri (Düzey 2) ve o da birleşerek dünyayı (Düzey 3) oluşturur. Avrupa
Düzey 2 öğesi olduğundan bu örnek 2 değerini döndürür.

ELPAR
ELPAR, belirtilen boyuttaki bir öğenin üst öğesini döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
ELPAR(dimension, element, index)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

element

Boyut içindeki bir öğenin adı.

index

Öğe bağımsız değişkenini alt öğe olarak kullanan
birleştirilmiş öğelerin (üst öğeler) toplam
sayısından az ya da ona eşit bir pozitif değer.

Örnek
ELPAR('Model','Vagon 4WD',2)
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Model boyutunda Vagon 4WD öğesi, Toplam Vagonlar ve Toplam 4WD öğelerinin bir alt
öğesidir. Bu nedenle, Toplam Vagonlar ve Toplam 4WD de Vagon 4WD'nin üst öğeleridir.
Model boyutunun yapısında birinci olarak Toplam Vagonlar ve ikinci olarak Toplam 4WD
tanımlanır.
Bu, Model boyutundaki Vagon 4WD'ye yönelik bir üst öğenin ikinci eşgörünümü
olduğundan, örnek, Toplam 4WD'yi döndürür.

ELPARN
ELPARN, belirtilen boyuttaki bir öğenin üst öğelerinin sayısını döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
ELPARN(dimension, element)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

element

Boyut içindeki bir öğenin adı.

Örnek
ELPARN('Model','Vagon 4WD')
Model boyutunda Vagon 4WD öğesi, Toplam Vagonlar ve Toplam 4WD öğelerinin bir alt
öğesidir. Bu nedenle, Toplam Vagonlar ve Toplam 4WD de Vagon 4WD'nin üst öğeleridir.
İşlev 2 değerini döndürür.

ELWEIGHT
ELWEIGHT, birleştirilmiş bir öğedeki bir alt öğenin ağırlığını döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
ELWEIGHT(dimension, element1, element2)
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Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

öğe1

Boyut içindeki birleştirilmiş bir öğenin adı.

öğe2

Birleştirilmiş öğenin alt öğesinin adı.
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Örnek
ELWEIGHT('Hesap1','Brüt kar marjı','Değişken Maliyetleri')
Brüt kar marjının alt öğesi olan Değişken Maliyetleri öğesi, -1 ağırlığına sahiptir.
Örnek, -1 değerini döndürür.

Mali Kural İşlevleri
Mali bilgileri yöneten kural işlevleri

GD
FV, son ödeme zamanındaki düzenli bir gelirin değerini döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
Düzenli gelir, eşit zaman aralıklarında yapılan bir ödemeler serisidir. Ödemelerin, her
dönemin sonunda yapılması varsayılır.

Sözdizimi
FV(payment, interest, periods)
Bağımsız Değişken

Açıklama

ödeme

Dönem başına yapılan ödeme tutarı.

faiz

Dönem başına ödenen faiz oranı.

dönemler

Düzenli gelirdeki dönem sayısı.

Örnek
FV(1000, .14, 5)
Bu örnek, %14 faiz ile yılda 1.000 $'lık ödemelerle düzenli bir gelirin 5 yıl sonundaki
değerini döndürür.

PAYMT
PAYMT, belirli bir ilk değer ya da birincil kullanıcıyı, bir faiz oranını ve dönem sayısını temel
alan bir düzenli gelir ödeme tutarını döndürür. Düzenli gelir, eşit zaman aralıklarında yapılan
bir ödemeler serisidir.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
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Sözdizimi
PAYMT(principal, interest, periods)
Bağımsız Değişken

Açıklama

birincil kullanıcı

Gelecekteki ödeme serisinin şu anda mal olduğu
mevcut değer ya da toplam tutar.

faiz

Dönem başına ödenen faiz oranı.

dönemler

Düzenli gelirdeki dönem sayısı. Ödemelerin, her
dönemin sonunda yapılması varsayılır.

Örnek
PAYMT(100000, .14, 5)
Bu örnek, %14 faiz oranıyla 100.000 $'lık birincil kullanıcı ile yıllık olarak ödenen 5 yıllık
düzenli gelirdeki ödemeyi döndürür.

BD
PV, düzenli bir gelirin ilk değerini ya da birincil kullanıcı değerini döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
PV(payment, interest, periods)
Bağımsız Değişken

Açıklama

ödeme

Yapılan ödeme tutarı.

faiz

Dönem başına ödenen faiz oranı.

dönemler

Düzenli gelirdeki dönem sayısı. Ödemelerin, her
dönemin sonunda yapılması varsayılır.

Örnek
PV(1000, .14, 5)
Bu örnek, %14 faiz ile yılda 1.000 $'lık ödemelerle düzenli bir gelirin birincil kullanıcı
değerini döndürür.

Mantıksal Kural İşlevleri
Kurallarda kullanılacak mantıksal işleçler
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CONTINUE
CONTINUE, kural ifadesinin parçası olarak eklendiğinde, alan tanımlaması aynı olan sonraki
bir kuralın yürütülmesini sağlar.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
Normalde TM1 yalnızca, belirli bir alan için rastlanan ilk kuralı yürütür.

Sözdizimi
CONTINUE

Bağımsız değişkenler
Yok.

Örnek
['Oca']= if(!region @= 'Arjantin',10,CONTINUE);
['Oca']=20;
Bu örnekte, Ocak ve Arjantin ile tanımlanan tüm hücrelere 10 değeri atanır. Oca ve başka bir
Bölge öğesi ile tanımlanan hücrelere 20 değeri atanır.

EĞER
IF, belirttiğiniz mantıksal ifade TRUE ise bir değer döndürürken, mantıksal ifade FALSE ise
başka bir değer döndürür.
Bu işlev yalnızca TM1 kurallarında geçerli olan bir TM1 kural işlevidir. (TurboIntegrator,
birden çok mantıksal ifadeyi değerlendirebilen kendi IF işlevini kullanır.)

Sözdizimi
IF(expression, true_value, false_value)
Bağımsız Değişken

Açıklama

ifade

TRUE ya da FALSE değerini verebilen herhangi
bir değer ya da ifade.

true_value

İfade TRUE olduğunda döndürülen değer.

false_value

İfade FALSE olduğunda döndürülen değer.

Örnek
IF(1<2, 4, 5), 4 değerini döndürür.
IF(1>2, 'ABC', 'DEF'), 'DEF' değerini döndürür.

STET
STET işlevi, belirli bir öğe için kuralın etkisini iptal eder.
Bölüm 3. Kural İşlevleri
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Bu işlev yalnızca TM1 kurallarında geçerli olan bir TM1 kural işlevidir. Bu işlev,
TurboIntegrator işlemlerinde kullanılamaz.

Sözdizimi
STET

Bağımsız değişkenler
Yok.

Örnek
['Satış'] = IF(!Bölge @= 'Fransa',STET, 100);
Bu örnekte kural, Satış ile Bölge boyutundaki Fransa öğesinin kesişme noktası dışında, Satış
değerinin her zaman 100 olduğunu bildirir.

Matematiksel Kural İşlevleri
Kurallarda kullanılacak matematiksel işleçler

MUTLAK
ABS bir sayının mutlak değerini döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
ABS(x)
Bağımsız Değişken

Açıklama

x

Mutlak değerini bulmak istediğiniz sayı.

Örnek
ABS(-1,2), 1,2 değerini döndürür

ACOS
ACOS, kosinüsü x olan açıyı radyan cinsinden döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
ACOS(x)
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Bağımsız Değişken

Açıklama

x

Bulmak istediğiniz açının kosinüsü. x, -1 ile 1
arasında olmalıdır; tersi durumda işlev bir hata
döndürür.
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Örnek
ACOS(0), 1,5708 değerini döndürür.

ASIN
ASIN, sinüsü x olan açıyı radyan cinsinden döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
ASIN(x)
Bağımsız Değişken

Açıklama

x

Bulmak istediğiniz açının sinüsü. x, -1 ile 1
arasında olmalıdır; tersi durumda işlev bir hata
döndürür.

Örnek
ASIN(1), 1,5708 değerini döndürür.

ATAN
ATAN, tanjantı x olan açıyı radyan cinsinden döndürür. Sonuç, -pi/2 ile +pi/2 arasındadır.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
ATAN(x)
Bağımsız Değişken

Açıklama

x

Bulmak istediğiniz açının tanjantı.

Örnek
ATAN(1), .7854 değerini döndürür.

COS
COS, bir açının radyan cinsinden ifade edilen kosinüsünü döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
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Sözdizimi
COS(x)
Bağımsız Değişken

Açıklama

x

Kosinüsünü bulmak istediğiniz, radyan cinsinden
ifade edilen bir açı.

Örnek
COS(0), 1 değerini döndürür.

ÜS
EXP, bir sayının doğal anti logaritmasını döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
EXP(x)
Bağımsız Değişken

Açıklama

x

Doğal anti logaritmasını bulmak istediğiniz bir
sayı.

Örnek
EXP(1), 2,71828 değerini döndürür.

TAMSAYI
INT, belirtilen bir değerden küçük ya da bu değere eşit en büyük tamsayıyı döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
INT(x)
Bağımsız Değişken

Açıklama

x

Sayısal bir değer.

Örnek
INT(5,6), 5 değerini döndürür.
INT(-5,6), -6 değerini döndürür.
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ISUND
ISUND, belirtilen değer tanımsızsa 1 değerini; tersi durumda 0 değerini döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
ISUND(x)
Bağımsız Değişken

Açıklama

x

Bir sayı ya da ifade.

Örnek
ISUND(5.2), 0 değerini döndürür.
ISUND(1/0), 1 değerini döndürür.

LN
LN, bir sayının doğal logaritmasını (e tabanı) döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
LN(x)
Bağımsız Değişken

Açıklama

x

Pozitif bir sayı. x negatif ya da sıfır olursa, işlev
bir hata döndürür.

Örnek
LN(10), 2,302585093 değerini döndürür.

LOG
LOG, pozitif bir sayının 10 tabanında logaritmasını döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
LOG(x)
Bağımsız Değişken

Açıklama

x

Pozitif bir sayı. x negatif ya da sıfır olursa, işlev
bir hata döndürür.
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Örnek
LOG(10), 1 değerini döndürür.

MAK
MAX, bir değer çiftindeki en büyük sayıyı döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
MAX(num1, num2)
Bağımsız Değişken

Açıklama

num1

Bir değer çiftindeki birinci öğe.

num2

Bir değer çiftindeki ikinci öğe.

Örnek
MAX(10, 3), 10 değerini döndürür.

MİN
MIN, bir değer çiftindeki en küçük sayıyı döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
MIN(num1, num2)
Bağımsız Değişken

Açıklama

num1

Bir değer çiftindeki birinci öğe.

num2

Bir değer çiftindeki ikinci öğe.

Örnek
MIN(10, 3), 3 değerini döndürür.

MOD
MOD, bir sayının bölene bölünmesinden elde edilen kalanı döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
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Sözdizimi
MOD(number, divisor)
Bağımsız Değişken

Açıklama

rakam

Kalanını bulmak istediğiniz sayı.

bölen

Sayı bağımsız değişkeninin bölündüğü değer.

Örnek
MOD(10, 3), 1 değerini döndürür.

RAND
RAND, 0 ile 1 arasında düzgün olarak dağıtılan rasgele bir sayı üretir.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
Rasgele sayı oluşturucu, TM1 yüklendiğinde etkinleşir.

Sözdizimi
RAND.

Bağımsız değişkenler
Yok.

Örnek
RAND, 0 ile 1 arasında düzgün olarak dağıtılan rasgele bir sayı üretir.

YUVARLA
ROUND, belirli bir sayıyı en yakın tamsayıya yuvarlar. Yuvarlama, geçerli birçok şekilde
yapılabilir.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
En temel yuvarlama biçimi, isteğe bağlı bir sayının tamsayıyla değiştirilmesidir. Bir y
sayısını, q tamsayısına yuvarlamanın birçok yolu vardır.
En yaygın olanlar şunlardır:
v En yakına yuvarla
q, y'ye en yakın olan tamsayıdır (eşitliği bozan kurallar için bkz. "Sıfırdan uzağa
yuvarla").
v Sıfıra doğru yuvarla (ya da kısalt)
q, y'nin kesir basamakları olmayan tamsayı bölümüdür.
v Aşağı yuvarla (ya da tabana yuvarla)
q, y'yi aşmayan en büyük tamsayıdır.
v Yukarı yuvarla (ya da tavana yuvarla)
Bölüm 3. Kural İşlevleri
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q, y'den küçük olmayan en küçük tamsayıdır.
v Sıfırdan uzağa yuvarla
y bir tamsayıysa, q y'dir; tersi durumda q, 0'a en yakın olan tamsayıdır ve y, 0 ile q
arasındadır.
TurboIntegrator, temel olarak taban(x + .5) Aşağı yuvarla yöntemini kullanır. Microsoft
Excel, En yakına yuvarla yöntemini kullanır. Bu, bir TurboIntegrator işlemi mi
kullandığınıza yoksa Excel'de mi çalıştığınıza bağlı olarak farklı tamsayılarla sonuçlanabilir.

Sözdizimi
ROUND(number)
Bağımsız Değişken

Açıklama

rakam

Yuvarlamak istediğiniz sayı.

Örnek
ROUND(1.46), 1 değerini döndürür.

ROUNDP
ROUNDP, belirli bir sayıyı belirtilen ondalık duyarlığında yuvarlar.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
ROUNDP(number, decimal)
Bağımsız Değişken

Açıklama

rakam

Yuvarlamak istediğiniz sayı.

decimal

Yuvarlama uygulanacak ondalık duyarlık. Bu
bağımsız değişken pozitifse, işlev, ondalık
ayırıcının sağındaki belirtilen sayıda basamağı
yuvarlar. Bu bağımsız değişken negatifse, işlev,
ondalık ayırıcının solundaki belirtilen sayıda
basamağı yuvarlar.
Ondalık bağımsız değişkeni, -15 ile 15 arasında
(bunlar da içinde) olmalıdır.

Örnek
ROUNDP(1,46, 1), 1,5 değerini döndürür.
ROUNDP(1,466, 2), 1,47 değerini döndürür.
ROUNDP(234,56, -1), 230,00 değerini döndürür.
ROUNDP(234,56, 0), 235,00 değerini döndürür.
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İŞARET
İŞARET, bir sayının pozitif mi, negatif mi yoksa sıfır mı olduğunu belirler.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
İşlev, sayı pozitifse 1 değerini, negatifse -1 değerini ve sıfırsa 0 değerini döndürür.

Sözdizimi
SIGN(number)
Bağımsız Değişken

Açıklama

rakam

Bir sayı.

Örnek
İŞARET(-2,5), -1 değerini döndürür.

SİN
SIN, verilen bir açının sinüsünü döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
SIN(x)
Bağımsız Değişken

Açıklama

x

Sinüsünü istediğiniz, radyan cinsinden ifade edilen
bir değer.

Örnek
SIN(1,5708), 1 değerini döndürür.

KAREKÖK
SQRT, verilen bir değerin karekökünü döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
SQRT(x)
Bağımsız Değişken

Açıklama

x

Herhangi bir pozitif değer. SQRT, x negatif olursa
bir hata döndürür.
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Örnek
SQRT(16), 4 değerini döndürür.

TAN
TAN, verilen bir açının tanjantını döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
TAN(x)
Bağımsız Değişken

Açıklama

x

Tanjantını istediğiniz, radyan cinsinden ifade
edilen bir değer.

Örnek
TAN(0), 0 değerini döndürür.
TAN(.7854), 1 değerini döndürür.

Metin Kural İşlevleri
Kurallardaki metinleri yönetecek kurallar

CAPIT
CAPIT, bir dizgideki her sözcüğe baş harf büyütme uygular.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
CAPIT(string)
Bağımsız Değişken

Açıklama

string

Bir metin dizgisi.

Örnek
CAPIT('birinci çeyrek satışları'), 'Birinci Çeyrek Satışları' değerini döndürür.

DAMGA
CHAR, belirli bir ASCII sayısal kodunun tanımladığı karakteri döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
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Sözdizimi
CHAR(number)
Bağımsız Değişken

Açıklama

rakam

Bir ASCII kodu numarası. Bu sayı, 1 ile 255
arasında (bu sayılar da içinde) olmalıdır.

Örnek
CHAR(100), 'd' değerini döndürür.

KOD
CODE, bir dizgi içindeki belirtilen karakter için ASCII sayısal kodunu döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
CODE(string, location)
Bağımsız Değişken

Açıklama

string

Bir metin dizgisi.

location

ASCII kodu değerini bulmak istediğiniz dizgi
içindeki karakteri belirten bir sayı.

Örnek
CODE('321', 2), 50 değerini döndürür.
CODE('End', 3), 100 değerini döndürür.

DELET
DELET, bir dizgi içinde belirtilen başlangıç noktasından belirtilen sayıda karakterin
silinmesinin sonucunu döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
DELET(string, start, number)
Bağımsız Değişken

Açıklama

string

Bir metin dizgisi.

başlat

Silmenin başlayacağı karakter.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

rakam

Silinecek karakter sayısı.

Örnek
DELET('ödeme', 3, 3), 'pant' değerini döndürür.

FILL
FILL, belirtilen uzunlukta bir dizgi döndürmek için belirli bir dizgiyi gerektiği şekilde yineler
.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
FILL(string, length)
Bağımsız Değişken

Açıklama

string

Bir metin dizgisi. Bu dizgi, belirtilen uzunluğu
elde etmek için gerektiği şekilde yinelenir.

length

İşlevin döndürmesini istediğiniz dizginin
uzunluğu.

Örnek
FILL('-', 5), '-----' öğesini döndürür.
FILL('ab', 5), 'ababa' öğesini döndürür.

INSRT
INSRT, belirtilen bir ekleme noktasındaki başka bir dizgiye tek bir dizgi ekler.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
INSRT(string1, string2, location)

142

Bağımsız Değişken

Açıklama

dizgi1

Bir metin dizgisi.

dizgi2

Bir metin dizgisi.

location

dizgi1'i eklemek istediğiniz dizgi2'deki karakter.
İşlev, belirttiğiniz karakterin hemen önündeki
dizgi2'ye dizgi1'i ekler.
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Örnek
INSRT('ABC', 'DEF', 2), 'DABCEF' değerini döndürür.

LONG
LONG, bir dizginin uzunluğunu döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
LONG(string)
Bağımsız Değişken

Açıklama

string

Bir metin dizgisi.

Örnek
LONG('Satış'), 5 değerini döndürür.

KÜÇÜKHARF
LOWER, bir dizgideki tüm büyük harfli karakterleri, küçük harfe dönüştürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
LOWER(string)
Bağımsız Değişken

Açıklama

string

Bir metin dizgisi.

Örnek
LOWER('Birinci Çeyrek Satışları'), 'birinci çeyrek satışları' değerini döndürür.

NUMBR
NUMBR, bir dizgiyi sayıya dönüştürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
NUMBR işlevine iletilen dizgi, ondalık ayırıcı olarak . (nokta) ve binlik ayırıcı olarak ,
(virgül) kullanmalıdır. Diğer ondalık/binlik ayırıcılar, yanlış sonuçlara neden olur.

Bölüm 3. Kural İşlevleri

143

Sözdizimi
NUMBR(string)
Bağımsız Değişken

Açıklama

string

Sayıya dönüştürmek istediğiniz dizgi. '0' - '9', '+',
'-', '.'ve 'E' dışındaki tüm karakterler yok sayılır.

Örnek
NUMBR('-5.6'), -5.6 değerini döndürür.
NUMBR('-5A. B6C'), -5.6 değerini döndürür.

SCAN
SCAN, verilen bir dizgide belirtilen alt dizginin ilk oluşumunun başlangıç konumunu belirten
bir sayı döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
Alt dizgi, verilen dizgide geçmiyorsa, işlev sıfır değerini döndürür.

Sözdizimi
SCAN(substring, string)
Bağımsız Değişken

Açıklama

substring

Bulmaya çalıştığınız alt dizgi.

string

İçinde alt dizgi aramakta olduğunuz dizgi.

Örnek
SCAN('scribe', 'described'), 3 değerini döndürür.

STR
STR, bir sayıyı dizgiye dönüştürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
STR işlevine iletilen sayı, ondalık ayırıcı olarak . (nokta) ve binlik ayırıcı olarak , (virgül)
kullanmalıdır. Diğer ondalık/binlik ayırıcılar, yanlış sonuçlara neden olur.
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Sözdizimi
STR(number, length, decimal)
Bağımsız Değişken

Açıklama

rakam

Bir dizgiye dönüştürülmekte olan sayı.

length

Dizginin uzunluğu. Gerekirse, işlev bu uzunluğu
elde etmek için başa boşluklar ekler.

decimal

İşlev sonucuna eklenecek ondalık basamak sayısı.

Örnek
STR(3.14159, 6, 2), ' 3.14' değerini döndürür.
STR(-3.14159, 6, 0), ' -3' değerini döndürür.

SUBST
SUBST, verilen bir dizginin alt dizgisini döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
SUBST(string, beginning, length)
Bağımsız Değişken

Açıklama

string

Alt dizgiyi almak istediğiniz dizgi.

başlangıç

alt dizginin başladığı karakter.

length

Alt dizginin uzunluğu.

Örnek
SUBST('Retirement', 3, 4), 'tire' değerini döndürür.

KIRP
TRIM, baştaki ve sondaki boşlukların dizgiden kesilmesi sonucunu döndürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.
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Sözdizimi
TRIM(string)
Bağımsız Değişken

Açıklama

string

Bir metin dizgisi.

Örnek
TRIM(' Birinci Çeyrek '), 'Birinci Çeyrek' öğesini döndürür.

BÜYÜKHARF
UPPER, bir metin dizgisini büyük harfe dönüştürür.
Bu işlev, hem TM1 kuralları, hem de TurboIntegrator işlemleri için geçerli olan bir TM1 kural
işlevidir.

Sözdizimi
UPPER(string)
Bağımsız Değişken

Açıklama

string

Bir metin dizgisi.

Örnek
UPPER('Birinci Çeyrek Sonuçları'), BİRİNCİ ÇEYREK SONUÇLARI değerini döndürür.

Çeşitli Kural İşlevleri
Diğer kategorilerde bulunmayan kural işlevleri

FEEDERS
TM1 kuralında seyrek birleştirmeyi geri yüklemek için bir SKIPCHECK bildirimi
kullandığınızda, tüm kurallardan türetilmiş hücrelerin, besleyici deyimleriyle
tanımlandığından emin olmanız gerekir. Bunu yapmak için, tüm kural deyimlerinin hemen
ardından bir FEEDERS bildirimi ekleyin:
FEEDERS;

FEEDERS bildiriminden hemen sonra, küpte kurallardan türetilen hücreleri tanımlayan
besleyici deyimleri yaratmanız gerekir.
Seyrek birleştirme ve besleyici yaratılması da içinde olmak üzere, TM1 kurallarının tam
tartışması için lütfen IBM CognosTM1 Kural Kılavuzu'na başvurun.

FEEDSTRINGS
Dizgi, beslenmiş bir hücrede bulunmadığı sürece bir görünümde sıfırlar gizlendiğinde,
kurallardan oluşturulan dizgi değerleri görüntülenmez. Dizgi hücrelerinin beslemesini
etkinleştirmek için, kuralınızın birinci satırı olarak FEEDSTRINGS bildirimini ekleyin.
FEEDSTRINGS;
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Bu bildirim eklendikten sonra, küp görünümündeki dizgi hücreleri için besleyicileri
ayarlayabilir ve görünümde sıfırlar engellenmiş olsa da, dizginin diğer kurallar tarafından
kullanılabileceğine güvenebilirsiniz. Dizgi hücreleri için besleyici tanımlayan deyimler,
kuralınızda FEEDERS bildiriminin altında yaratılmalıdır.
Sayısal besleyiciler durumunda olduğu gibi, birleştirilmiş hücreye yönelik bir besleme,
birleştirmenin tüm bileşenlerinin beslenmesiyle sonuçlanır. Birleştirilmiş hücrelerde dizgileri
saklayabildiğinizden, böyle hücrelerin diğer hücreleri beslemek için kullanılıp
kullanılmadığına özellikle dikkat etmeniz gerekir. Dizgi besleyicilerinin aşırı kullanılması,
hesaplama patlaması ve düşük uygulama performansıyla sonuçlanabilir.
Besleyici yaratılması da içinde olmak üzere TM1 kurallarıyla ilgili tüm bilgileri IBM
CognosTM1 Kural Kılavuzu belgesinde bulabilirsiniz.

SKIPCHECK
TM1 kuralının başına bir SKIPCHECK bildirimi ekleyerek seyrek birleştirmeyi geri
yükleyebilir ve performansı yükseltebilirsiniz.
Birleştirmeler sırasında TM1, sıfır içeren ya da boş olan hücreleri atlamak için seyrek
birleştirme algoritması kullanır. Bu algoritma, son derece seyrek olan küplerde birleştirme
hesaplamalarını hızlandırır. Seyrek bir küp, toplam hücrelerin yüzdesi olarak doldurulan
hücrelerin sayısının düşük olduğu bir küptür.
Kuralların tanımlandığı küplerde veriler birleştirilirken TM1 , bir ya da daha fazla boş hücre
bir kural tarafından hesaplanmış olabileceğinden bu seyrek birleştirme algoritmasını kapatır.
(Kuralların hesapladığı hücrelerin atlanması, birleştirilmiş toplamların yanlış olmasına neden
olacaktır). Seyrek birleştirme algoritması kapatıldığında, birleştirme sırasında her hücre bir
değer için kontrol edilir. Bu, çok büyük ve seyrek olan küplerde hesaplamaları yavaşlatabilir.
SKIPCHECK;

Kuralınız bir FEEDSTRINGS deyimi kullanıyorsa, SKIPCHECK deyimi kuralınızdaki ikinci
deyim olmalıdır. Kuralınız bir FEEDSTRINGS deyimi kullanmıyorsa, SKIPCHECK deyimi
kuralınızdaki birinci deyim olmalıdır.
Seyrek birleştirmeyi geri yüklemek için SKIPCHECK bildirimini kullandığınızda, kuralınızın
bir FEEDERS bildirimi içerdiğinden ve tüm kurallardan türetilmiş hücrelerin, besleyici
deyimleriyle tanımlandığından emin olmanız gerekir.
Seyrek birleştirme ve besleyici yaratılması içinde olmak üzere, TM1 kurallarının tam
tartışması için lütfen IBM CognosTM1 Kural Kılavuzu belgesine bakın.

Bölüm 3. Kural İşlevleri
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Bölüm 4. Makro İşlevleri
IBM CognosTM1 , Excel makrolarında birleştirebileceğiniz bir makro işlevleri kümesi içerir.
Sunuculara, küp veri ve yapılarına ve TM1 seçeneklerine erişmek için makro işlevlerini
kullanabilirsiniz.
Not: Bu makroları çalıştırmadan önce, TM1 Eklentisi'ni (Tm1p.xla) yüklemeniz gerekir.
Bu bölümde, aşağıdaki makro işlevleri açıklanmaktadır:

Makro İşlevlerine Erişme
Kullanmakta olduğunuz ürün, TM1 makro işlevlerine erişme şeklinizi belirler.

Excel Sürüm 5 ve 7'den Makro İşlevlerine Erişme
Microsoft Excel sürüm 5 ve 7'den makro işlevlerine erişebilirsiniz.

Yordam
1. Ekle, Makro, MS Excel 4.0 Makrosu seçeneklerini belirleyin.
2. Ekle, İşlev seçeneklerini belirleyin.
3. İşlev Kategori kutusundan TM1 seçeneğini belirleyin.
4. İşlev Adı liste kutusuna eklemek istediğiniz işlevi çift tıklatın.
5. İşlev Sihirbazı iletişim kutusuna uygun bağımsız değişkenleri yazın.
6. İşlevin tamamını makro sayfasındaki yürürlükteki hücreye kopyalamak için Son'u tıklatın.

Excel Sürüm 8 ve Sonraki Sürümlerden Makro İşlevlerine
Erişme
Microsoft Excel sürüm 8 ve sonraki sürümlerden makro işlevlerine erişebilirsiniz.

Yordam
1. Etkin çalışma sayfasının sayfa sekmesini sağ tıklatın.
2. Kısayol menüsünden Ekle seçeneğini tıklatın.
3.
4.
5.
6.
7.

MS Excel 4.0 Makrosu seçeneğini çift tıklatın.
Ekle, İşlev seçeneklerini belirleyin.
İşlev kategori kutusundan TM1 seçeneğini belirleyin.
İşlev Adı kutusundan eklemek istediğiniz işlevi çift tıklatın.
Formül Paleti'ne uygun bağımsız değişkenleri yazın.

8. İşlevin tamamını makro sayfasındaki yürürlükteki hücreye kopyalamak için Tamam'ı
tıklatın.

VBA Modüllerinden Makro İşlevlerine Erişme
VBA modüllerinden makro işlevlerine erişmek için, Çalıştır yöntemini kullanın.
Run ("macro_function", arg1, ...)

Örnek
Sub Elemlist( )
Worksheets("Sheet1").Select
© Copyright IBM Corp. 2007, 2013
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Cells(3,5).Select
ActiveCell.Value = Run ("E_PICK", "local:Region")
End Sub

Bu yordam, Bölge boyutundaki öğelerin listesine erişen E_PICK makro işlevini çağırır.
Seçilen öğe, Sayfa1 çalışma sayfasında bir hücreyi doldurur.

D_PICK
D_PICK, yerel veri dizinindeki ve bağlantılı uzak sunuculardaki tüm kullanılabilir boyutları
listeleyen bir iletişim kutusunu çağırır.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
İletişim kutusunda seçtiğiniz boyut, D_PICK işlevinin değeri olur.

Sözdizimi
D_PICK

Bağımsız değişkenler
Yok.

DBProportionalSpread
DBProportionalSpread, belirtilen bir değeri, bir birleştirmenin yapraklarına var olan hücre
değerleriyle orantılı olarak dağıtır.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
İşlev, IBM CognosTM1 Kullanıcı Kılavuzu'nda ayrıntılı olarak açıklanan Orantılı Dağıtma
veri dağıtma yöntemine benzer.

Sözdizimi
DBProportionalSpread( value, server:cube, e1, e2, e3...,
e16 )
Bağımsız Değişken

Açıklama

value

Dağıtmak istediğiniz değer.

server:cube

Başına, değeri dağıtmak istediğiniz uygun sunucu
adı eklenmiş şekilde küpün adı.
Örneğin, Muhasebe sunucusundaki Satış küpüne
değerler dağıtmak için, Muhasebe:Satış
değerinibelirtirsiniz.

e1...e16
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Yaprakları, dağıtılan değeri kabul edecek
birleştirmeyi tanımlayan öğelerin adları.

Örnek
DBProportionalSpread( 2000, "Muhasebe:Satış", "Gerçek", "Arjantin", "S Series 1.8L
Sedan", "Satış", "1 Çeyrek" )
Bu örnek, Gerçek, Arjantin, S Series 1.8L Sedan, Satış ve 1 Çeyrek öğelerinin tanımladığı
birleştirmenin alt öğelerine 2000 değerini dağıtır. Muhasebe sunucusundaki Satış küpüne
değer dağıtır.

D_FSAVE
D_FSAVE, boyut çalışma sayfaları bir Excel çalışma sayfasının satır sınırını aşan çok büyük
boyutlar yaratmanıza ya da güncellemenize olanak sağlar.
Bu yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro işlevidir.
D_FSAVE işlevini kullanmak için, dim.dit adında sınırlanmış bir ASCII dosyası yaratın;
burada dim, yaratmak ya da güncellemek istediğiniz boyutun adıdır. Bu dosya, yerel sunucu
veri dizininizde bulunmalıdır.
ASCII dosyasının yapısı, aşağıdaki gibi bir boyut çalışma sayfasıyla eşleşmelidir:
v Her satır için üç alan ekleyin.
v Birinci alanda, öğe tipini belirtin (birleştirilmiş için C; sayısal öğe için N; dizgi öğesi için
S; birleştirilmiş bileşen için boş).
v İkinci alanda öğe adını belirtin.
v Üçüncü alanda, gerekirse ağırlığı belirtin. Varsayılan ağırlık 1,0'dır.
İşletim sisteminizde tanımlanan sınırlayıcıyı kullanarak alanları ayırın. Windows'da bu
sınırlayıcı, Regional Setting Properties (Bölgesel Ayar Özellikleri) iletişim kutusunda List
Separator (Liste Ayırıcı) girdisiyle tanımlanır.
ASCII dosyasının yapısında, yanlış yerleştirilmiş ya da tanımsız öğeler gibi hatalar varsa, bir
hata iletisi görüntülenir.
Örnek:

Sözdizimi
D_FSAVE(file)
Bağımsız Değişken

Açıklama

file

.dit dosya uzantısına sahip olan, sınırlanmış ASCII
dosyasının adı. Dosya uzantısını eklemeyin. Bu
dosya, yerel TM1 veri dizininizde bulunmalıdır.

Örnek
=D_FSAVE("Bölge")
Bu örnek, Bölge.dit adında bir ASCII dosyasını okur ve Bölge boyutunu yaratır ya da
günceller.
Not: D_FSAVE, uzak sunucularda boyutlar yaratmak ya da güncellemek için kullanılabilir.
Ancak işlev her zaman yerel veri dizininde .dit dosyasını (Tm1p.ini'de tanımlandığı gibi) arar.
Bölüm 4. Makro İşlevleri
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Yaratmak/güncellemek istediğiniz boyut için .dit dosyasının yerel veri dizininizde
bulunduğundan emin olmanız, ardından .dit dosyasının başına sunucu adını ekleyerek boyutu
yaratmak/güncellemek istediğiniz sunucuyu belirtmeniz gerekir.
=D_FSAVE("TM1Serv:Bölge")
yerel sunucu veri dizininde Bölge.dit adlı bir dosya arar, ancak TM1Serv sunucusu için veri
dizinine Bölge boyutunu yazar.

D_SAVE
D_SAVE, etkin çalışma sayfasını bir boyut çalışma sayfası dosyası (dim.xdi) olarak kaydeder.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
Çalışma defterinin adı, dosya adı olarak kullanılır. TM1 , çalışma defteri adı tarafından
belirtilen boyutu yaratır ya da günceller.
Etkin çalışma sayfası bir boyut çalışma sayfası biçimine uymazsa ya da eksik bilgi içerirse,
bir hata iletisi görüntülenir. Örneğin, düzey 1 birleştirmesinde kullanılan tüm öğeleri, sayısal
öğeler (N) olarak tanımlamanız gerekir.

Sözdizimi
D_SAVE

Bağımsız değişkenler
Yok.

E_PICK
E_PICK, belirtilen boyuttaki tüm öğeleri listeleyen Altküme Düzenleyicisi'ni çağırır.
Bu yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro işlevidir.
Altküme Düzenleyicisi'nde seçtiğiniz öğe adı, E_PICK işlevinin döndürülen değeri olur.

Sözdizimi
E_PICK(Dimension, Alias, Subset, Element)
Bağımsız Değişken

Açıklama

Dimension

Geçerli bir boyut adı. Boyut, yerel veri dizininde
ya da bağlandığınız uzak sunucuda bulunabilir.
Sunucu konumunu belirtmek için bir sunucu adı
öneki kullanın. Yerel sunucu için, local:boyut
belirtin. Uzak sunucu için, sunucuadı:boyut
belirtin.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

Alias

Altküme için var olan bir diğer ad. Bu parametre
ayarlandığında, Altküme Düzenleyicisi'nde
altküme açıldığında ve işlev seçtiğiniz öğenin
diğer adını döndürdüğünde diğer ad uygulanır.
Bir Diğer Ad parametresi ayarlamamayı
seçerseniz, işleve boş bir dizgi iletmeniz gerekir.

Subset

E_PICK çağrıldığında Altküme Düzenleyicisi'nde
açılacak altkümenin adı. Bu parametrenin
kullanılması için Diğer Ad parametresi
sağlanmalıdır. Diğer Ad parametresi, boş bir dizgi
("") olarak tanımlanabilir.
Bir Altküme parametresi ayarlamamayı
seçerseniz, işleve boş bir dizgi iletmeniz gerekir.

ElementNameOrIndex

Altküme Düzenleyicisi açıldığında önceden
seçilecek öğenin adı ya da dizin numarası.
Bir ElementNameOrIndex parametresi
ayarlamamayı seçerseniz, işleve boş bir dizgi
iletmeniz gerekir.

Örnek 1
=E_PICK("TM1SERV:Bölge"," "," "," ")
Bu örnek, Altküme Düzenleyicisi'nde Bölge boyutunu açar.
=E_PICK ("TM1SERV:Bölge","Almanya","Avrupa","Arjantin")
Bu örnek, Altküme Düzenleyicisi'nde Avrupa altkümesini açar. Altküme Düzenleyicisi
açıldığında, Almanya diğer adı uygulanır ve Arjantin öğesi önceden seçilir.
=E_PICK ("TM1SERV:Bölge"," "," ",14)
Bu örnek, boyut tanımlamasındaki 14. öğe önceden seçilmiş şekilde, Altküme
Düzenleyicisi'nde Bölge boyutunu açar.

I_EXPORT
I_EXPORT, belirtilen küpteki değerleri, yürürlükteki kullanıcının 'Belgelerim' (My
Documents) dizininde yaratılan sınırlanmış bir ASCII dosyasına (dışa) aktarır. Çoğu durumda,
'Belgelerim' dizini şöyledir: C:\Users\<kullanıcı_adı>\Belgeler (Documents).
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
Not: I_EXPORT, sunucuya kilit uygulayarak diğer kullanıcıların işlev yürütme sırasında
sunucuya erişmesini önler. Büyük bir küpü dışa aktarmak için bu işlevi kullanırsanız, sunucu
çok uzun süre boyunca erişilemez olabilir.
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Sözdizimi
I_EXPORT(cube, file, zero, calcs)
Bağımsız Değişken

Açıklama

cube

Geçerli bir küp adı. Küp, yerel veri dizininizde ya
da bağlandığınız uzak sunucuda bulunabilir.
Sunucu konumunu belirtmek için bir sunucu adı
öneki kullanın. Yerel sunucu için, local:küp
belirtin. Uzak sunucu için, sunucuadı:küp belirtin.

file

Yaratılacak sınırlanmış ASCII dosyasının adı.
.cma dosya uzantısı kullanılır; bunu belirtmeyin.

zero

Sıfır değerlerinin içerilip içerilmeyeceğini belirtir.
İçerilmesi için TRUE, içerilmemesi için FALSE
değerini belirtin.

calcs

Hesaplanan değerlerin içerilip içerilmeyeceğini
belirtir. İçerilmesi için TRUE, içerilmemesi için
FALSE değerini belirtin.

Örnek
=I_EXPORT("local:92act4d","Download",FALSE,TRUE)
Bu örnek, 92act4d küpünden Download.cma dosyasına verileri dışa aktarır. Sıfır değerleri
dışarıda bırakılır ve hesaplanan değerler içerilir.

I_NAMES
Öğe adları listesi yaratmak için I_NAMES öğesini kullanabilirsiniz.
Bu yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro işlevidir.
Bu işlev, sınırlanmış ASCII dosyası yoluyla okur ve belirtilen sütundaki tüm benzersiz adları,
etkin çalışma sayfasındaki karşılık gelen sütuna yazar.

Sözdizimi
I_NAMES(file, column)
Bağımsız Değişken

Açıklama

file

Dosya uzantısı .cma olan sınırlanmış bir ASCII
dosyasının adı. Dosya uzantısını eklemeyin.

column

Hem adların okunacağı ASCII dosyasındaki alanı
hem de bu adların yazıldığı etkin çalışma
sayfasındaki sütunu belirten bir sayı.

Örnek
=I_NAMES("98Sales",3)
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Bu örnek, 98sales.cma dosyasını inceler. Üçüncü sütundaki tüm benzersiz adlar, etkin çalışma
sayfasının C sütununa yazılır.

I_PROCESS
I_PROCESS, etkin çalışma sayfasının birinci satırına bir ASCII dosyasının kayıtlarını birer
birer okur.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
Her alan farklı bir hücreyi doldurur. Her kayıt okunduktan sonra, çalışma sayfası yeniden
hesaplanır.

Sözdizimi
I_PROCESS(file)
Bağımsız Değişken

Açıklama

file

Dosya uzantısı .cma olan sınırlanmış bir ASCII
dosyasının adı. Dosya uzantısını eklemeyin.

Örnek
=I_PROCESS("98Sales ")
Bu örnek, etkin çalışma sayfasının birinci satırına 98sales.cma dosyasının her bir kaydını
okur.

M_CLEAR
M_CLEAR, bellekteki tüm boyutları temizler ve yeniden yükler. Küpleri temizlemez ve
sunucuyu yeniden başlatmaz.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.

Sözdizimi
M_CLEAR

Bağımsız değişkenler
Yok.

N_CONNECT
N_CONNECT, uzak bir sunucuyla bağlantı kurar.
Bu yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro işlevidir.
Bağlantı başarılı olursa, N_CONNECT herhangi bir değer döndürmez. Bir bağlantı
kurulamıyorsa, sunucu hata iletileri döndürülür.
Not: Bir sunucu, kimlik doğrulaması için Bütünleşik Oturum Açma ya da IBMCognos8
güvenliği kullanırken N_CONNECT işlevi desteklenmez. Bu işlev yalnızca standart TM1
kimlik doğrulamasını kullanmak için yapılandırılmış bir sunucuya bağlanabilir.
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Sözdizimi
N_CONNECT(server, client, password)
Bağımsız Değişken

Açıklama

server

Uzak sunucunun adı. Bu sunucu, istemcinizin
başvurduğu Yönetim Sunucusunda kayıtlı
olmalıdır.

client

Belirtilen sunucuya bağlanan kullanıcı adı.

password

Belirtilen istemci için parola.

Örnek
=N_CONNECT("Satış","USR2","Swordfish")
Bu örnek, USR2 istemci adını ve Swordfish parolasını kullanarak Satış adlı uzak sunucuyla
bağlantı kurar.

OPTGET
OPTGET, Tm1p.ini dosyasındaki bir seçeneğin yürürlükteki değerini döndürür.
Bu yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro işlevidir.

Sözdizimi
OPTGET(option)
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Bağımsız Değişken

Açıklama

option

Geçerli bir TM1 seçenek adı.

Geçerli Seçenek Değerleri

Açıklama

AdminHost

İstemcinizin başvurduğu Yönetim Anasisteminin
adını ya da adresini döndürür.

AnsiFiles

Sınırlanmış ASCII dosyalarından verileri içe
aktarmak için şu anda ANSI karakter kümesi
kullanılıyorsa, T döndürür. ASCII karakter kümesi
şu anda kullanılıyorsa, F döndürür.

DataBaseDirectory

Yerel sunucu için veri dizinin tam yolunu
döndürür.

GenDBRW

Dilim çalışma sayfası, DBR formülleri içeriyorsa,
F döndürür. Dilim çalışma sayfası, DBRW
formülleri içeriyorsa, T döndürür.
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Geçerli Seçenek Değerleri

Açıklama

NoChangeMessage

Bu seçenek, bir DBSn formülü C düzeyinde
hücreyi gösterdiğinde DEĞİŞİKLİK YOK iletisi
döndürecek şekilde ayarlanırsa, T döndürür. Bu
seçenek F olarak ayarlanırsa, F döndürür.

Örnek
=OPTGET("DataBaseDirectory")
Bu örnek, yerel sunucu için veri dizinin tam yolunu döndürür.

N_DISCONNECT
N_DISCONNECT, bağlı olduğunuz tüm uzak sunucularla bağlantınızı keser. Yerel
sunucunuzla bağlantınızı kesmez.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
N_DISCONNECT, bağlı olduğunuz tüm sunucularla bağlantınızı başarıyla keserse TRUE
değerini döndürür. Herhangi bir uzak sunucuyla bağlantınızı kesemezse FALSE değerini
döndürür.

Sözdizimi
N_DISCONNECT

Bağımsız değişkenler
Yok.

OPTSET
OPTSET, belirtilen bir TM1 seçeneği için bir değer ayarlar.
Bu yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro işlevidir.

Sözdizimi
OPTSET(option, value)
Bağımsız Değişken

Açıklama

option

Geçerli bir TM1 seçenek adı.

value

Belirtilen seçenek için geçerli bir değer.

Geçerli Seçenek Değerleri

Açıklama

AdminHost

Yönetim Sunucusunun çalışmakta olduğu
Yönetim Anasisteminin adını belirtin.
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Geçerli Seçenek Değerleri

Açıklama

AnsiFiles

Veri içe aktarmaları sırasında kullanılan karakter
kümesini ayarlayan bir değer belirtin. ANSI
karakter kümesini kullanmak için T'yi belirtin.
ASCII karakter kümesini kullanmak için F'yi
belirtin.

DataBaseDirectory

Yerel sunucu için veri dizinin tam yolunu
ayarlayan bir değer belirtin.

GenDBRW

TM1 olanağının dilim çalışma sayfalarındaki
değerleri küplere bağlamak için hangi formülü
kullandığını belirleyen bir değer belirtin. Dilim
çalışma sayfaları yaratıldığında DBRW formülleri
oluşturmak için T'yi belirtin. DBR formülleri
oluşturmak için F'yi belirtin.

NoChangeMessage

TM1 olanağının, bir DBSn formülü C düzeyinde
hücreyi gösterdiğinde DEĞİŞİKLİK YOK iletisi
görüntüleyip görüntülemeyeceğini belirleyen bir
değer belirtin. İletiyi görüntülemek için T'yi
belirtin. Yalnızca değeri görüntülemek için F'yi
belirtin.

Örnek
=OPSET("DataBaseDirectory","c:\Tm1data")
Bu örnek, yerel veri dizinini c:\Tm1data olarak ayarlar.

PublishSubset
PublishSubset, bir sunucuda adlandırılmış bir özel altküme yayınlar.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
Aynı şekilde adlandırılmış bir genel altkümenin var olduğu özel altküme yayınlamayı
denerseniz, var olan genel altkümenin üzerine yazmanız istenir.

Sözdizimi
PublishSubset(dimension, subset)
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Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Yayınlamak istediğiniz özel altkümeyi içeren
boyutun, başına sunucu eklenmiş adı. Örneğin,
Finans sunucusunda Bölge boyutunun altkümesini
yayınlamak için, boyut bağımsız değişkeni olarak
"Finans:Bölge" öğesini iletirsiniz.

subset

Yayınlamak istediğiniz özel altkümenin adı.
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PublishView
PublishView, bir sunucuda adlandırılmış bir özel görünüm yayınlar.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
Bu işlev, özel altkümeler kullanan bir özel görünüm yayınlayamaz. Bir özel görünümdeki tüm
özel altkümeler öncelikle PublishSubset makro işleviyle yayınlanmalıdır.
Aynı şekilde adlandırılmış bir genel görünümün var olduğu özel altküme yayınlamayı
denerseniz, var olan genel görünümün üzerine yazmanız istenir.

Sözdizimi
PublishView(cube, view)
Bağımsız Değişken

Açıklama

cube

Yayınlamak istediğiniz özel görünümü içeren
küpün, başına sunucu eklenmiş adı. Örneğin,
Finans sunucusunda İzdüşümler küpünün
görünümünü yayınlamak için, küp bağımsız
değişkeni olarak "Finans:İzdüşümler" öğesini
iletirsiniz.

view

Yayınlamak istediğiniz özel görünümün adı.

QUDEFINE
QUDEFINE, TM1 sorgu kümeleri için parametreleri ayarlar ve kaydeder.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
QUDEFINE, Görünüm Alma iletişim kutusu kullanılarak bir sorgu kümesi yaratılmasının
eşdeğeridir.
Görünüm Alma iletişim kutusu kullanılarak bu işlevle yaratılan sorguları çalıştırabilirsiniz.
Ayrıca sorgu kümesini QUEXPORT, QULOOP ve QUSUBSET makro işlevlerine bir
bağımsız değişken olarak kullanabilirsiniz.
Not: QUDEFINE, sunucuya bir kilit uygulayarak diğer kullanıcıların işlev yürütme sırasında
sunucuya erişmesini önler. Bir küpün büyük bölümünü kapsayan bir sorgu yaratmak için bu
işlevi kullanırsanız, sunucu çok uzun süre boyunca erişilemez olabilir.

Sözdizimi
QUDEFINE(cube, query, range, LowLim, HiLim, SkpZeroes,
SkpCons)
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Bağımsız Değişken

Açıklama

cube

Sorgulanacak küpün adı.
Sunucu konumunu belirtmek için bir sunucu adı
öneki kullanın. Yerel sunucu için, local:küp
belirtin. Uzak sunucu için, sunucuadı:küp belirtin.

query

Gelecekte kullanım için kaydedilecek sorgu
kümesinin adı.

range

Küpteki her bir boyut için tek bir sütun içeren bir
çalışma sayfası hücreleri aralığı. Sorguyu
çalıştırdığınızda, TM1 yalnızca belirtilen öğelerin
tanımladığı ya da aralıkta başvurulan küp
hücrelerini inceler.
Aralık, küpteki her bir boyut için tek bir sütun
içermelidir. Sütunların sırası, küpteki boyutlarla
aynı olmalıdır.
Her bir sütunda, eklenecek öğeleri belirtirsiniz ya
da bu öğelere gönderme yaparsınız. Bir öğe
altkümesini eklemek için, öğe adlarını listeleyin
ya da bir altküme adı belirtin. Başına ters eğik
çizgi (\) eklenmiş olarak altküme adını yazın.
Örneğin, \çeyrek, çeyrek altkümesini belirtir. Bir
boyuttaki (ALL altkümesi) tüm öğeleri eklemek
için, sütunu boş bırakın.
Aralıktaki hücreleri doldurmak için DBR
işlevlerini kullanabilirsiniz. İşlevler aralıktaki
herhangi bir sütun için boş değerler döndürürse,
QUDEFINE, o sütunla ilişkilendirilmiş boyut için
ALL altkümesini kullanır.

LowLim

Dışa aktarma için değerlendirilecek en düşük
hücre değeri.

HighLim

Dışa aktarma için değerlendirilecek en yüksek
hücre değeri.

SkpZeroes

Sıfır içeren hücrelerin atlanıp atlanmayacağını
belirtir. Bunları dışarıda bırakmak için TRUE,
içermek için FALSE değerini belirtin.

SkpCons

Birleştirilmiş değerler içeren hücrelerin atlanıp
atlanmayacağını belirtir. Bunları dışarıda
bırakmak için TRUE, içermek için FALSE
değerini belirtin.

Örnek
=QUDEFINE("local:98sales", "Topsell", Sayfa1!B3:F5, 3000, 5000, TRUE, TRUE)
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Bu örnek, B3:F5 hücre aralığında, Sayfa1'de listelenen öğeleri içeren bir sorgu kümesi yaratır.
Bu sorguyu çalıştırdığınızda, TM1 yalnızca bu öğelerin tanımladığı hücreleri inceler ve 3000 5000 aralığındaki birleştirilmemiş değerleri dışa aktarır.
Not: lowlim ya da highlim, sayısal karakterlerden oluşan bir dizgiyse, Excel aşağıdaki gibi
dizginin dört adet çift tırnak işareti serisi ve tek ve işareti ile çevrelenmesini gerektirir:
""""&"0123"&""""

QUDEFINEEX
QUDEFINEEX, TM1 sorgu kümeleri için parametreleri ayarlar ve kaydeder.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
Görünüm Alma iletişim kutusu kullanılarak bir sorgu kümesi yaratılmasının eşdeğeridir. Bu
işlev, QUDEFINEEX öğesinin kurallardan türetilen değerleri sorgu dışında bırakmanıza
olanak sağlayan bir bağımsız değişken içermesi dışında, QUDEFINE makrosu ile aynıdır.
Görünüm Alma iletişim kutusunu kullanarak bu işlevle yaratılan sorguları çalıştırabilirsiniz.
Ayrıca sorgu kümesini QUEXPORT, QULOOP ve QUSUBSET makro işlevlerine bir
bağımsız değişken olarak kullanabilirsiniz.
Not: QUDEFINEEX, sunucuya bir kilit uygulayarak diğer kullanıcıların işlev yürütme
sırasında sunucuya erişmesini önler. Bir küpün büyük bölümünü kapsayan bir sorgu yaratmak
için bu işlevi kullanırsanız, sunucu çok uzun süre boyunca erişilemez olabilir.

Sözdizimi
QUDEFINEEX(cube, query, range, lowlim, hilim, skpZeroes,
skpCons, skpRuleVals)
Bağımsız Değişken

Açıklama

cube

Sorgulanacak küpün adı.
Sunucu konumunu belirtmek için bir sunucu adı
öneki kullanın. Yerel sunucu için, local:küp
belirtin. Uzak sunucu için, sunucuadı:küp belirtin.

query

Gelecekte kullanım için kaydedilecek sorgu
kümesinin adı.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

range

Küpteki her bir boyut için tek bir sütun içeren bir
çalışma sayfası hücreleri aralığı. Sorguyu
çalıştırdığınızda, TM1 yalnızca belirtilen öğelerin
tanımladığı ya da aralıkta başvurulan küp
hücrelerini inceler.
Aralık, küpteki her bir boyut için tek bir sütun
içermelidir. Sütunların sırası, küpteki boyutlarla
aynı olmalıdır.
Her bir sütunda, içerilecek öğeleri belirtirsiniz ya
da bu öğelere gönderme yaparsınız. Bir öğe
altkümesini eklemek için, öğe adlarını listeleyin
ya da bir altküme adı belirtin. Başına ters eğik
çizgi (\) eklenmiş olarak altküme adını yazın.
Örneğin, \çeyrek, çeyrek altkümesini belirtir. Bir
boyuttaki (ALL altkümesi) tüm öğeleri eklemek
için, sütunu boş bırakın.
Aralıktaki hücreleri doldurmak için DBR
işlevlerini kullanabilirsiniz. İşlevler aralıktaki
herhangi bir sütun için boş değerler döndürürse,
QUDEFINEEX, o sütunla ilişkilendirilmiş boyut
için ALL altkümesini kullanır.

lowlim

Dışa aktarma için değerlendirilecek en düşük
hücre değeri.

highlim

Dışa aktarma için değerlendirilecek en yüksek
hücre değeri.

skpZeroes

Sıfır içeren hücrelerin atlanıp atlanmayacağını
belirtir. Bunları dışarıda bırakmak için TRUE,
içermek için FALSE değerini belirtin.

skpCons

Birleştirilmiş değerler içeren hücrelerin atlanıp
atlanmayacağını belirtir. Bunları dışarıda
bırakmak için TRUE, içermek için FALSE
değerini belirtin.

skpRuleVals

Kurallardan türetilen değerler içeren hücrelerin
atlanıp atlanmayacağını belirtir. Bunları dışarıda
bırakmak için TRUE, içermek için FALSE
değerini belirtin.

Örnek
=QUDEFINEEX("local:SalesCube", "Topsell", Sayfa1!B3:F5, 3000, 5000, TRUE, TRUE,
FALSE)
Bu örnek, B3:F5 hücre aralığında, Sayfa1'de listelenen öğeleri içeren bir sorgu kümesi yaratır.
Bu sorguyu çalıştırdığınızda, TM1 yalnızca bu öğelerin tanımladığı hücreleri inceler ve
kurallardan türetilenler de içinde olmak üzere, 3000 - 5000 aralığındaki birleştirilmemiş
değerleri dışa aktarır.
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Not: lowlim ya da highlim, sayısal karakterlerden oluşan bir dizgiyse, Excel aşağıdaki gibi
dizginin dört adet çift tırnak işareti serisi ve tek ve işareti ile çevrelenmesini gerektirir:
""""&"0123"&""""

QUEXPORT
QUEXPORT, belirtilen küpten, sınırlanmış ASCII dosyasına hücre değerlerini dışa aktarır.
Bu yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro işlevidir.
Sorgu kümesi yaratmak için, QUDEFINE işlevini kullanın.
Her çıkış kaydı şu biçime sahiptir:
v Dışa aktarılan değerleri içeren küpün adı
v Tek bir dışa aktarılan değerin hücre konumunu tanımlayan öğelerin adları
v Dışa aktarılan değer
Beş boyutlu küp için TM1 , yedi alan içeren kayıtlar yaratır:
"küp adı", "öğe1", "öğe2", "öğe3", "öğe4", "öğe5", değer
Not: QUEXPORT, sunucuya bir kilit uygulayarak diğer kullanıcıların işlev yürütme sırasında
sunucuya erişmesini önler. Büyük bir sorgu kümesinden değerleri dışa aktarmak için bu işlevi
kullanırsanız, sunucu çok uzun süre boyunca erişilemez olabilir.

Sözdizimi
QUEXPORT(cube, query, file)
Bağımsız Değişken

Açıklama

cube

Sorgulanacak küpün adı.
Sunucu konumunu belirtmek için bir sunucu adı
öneki kullanın. Yerel sunucu için, local:küp
belirtin. Uzak sunucu için, sunucuadı:küp belirtin.

query

Var olan bir sorgu kümesinin adı.

file

Dışa aktarılan küp verilerini içerecek, sınırlanmış
ASCII dosyasının (.cma) adı. Dosya uzantısını
eklemeyin. Dosya, yerel veri dizininde yaratılır.

Örnek
=QUEXPORT("sales:98sales", "Sedans", "Sedans")
Bu örnek, Sedans sorgu kümesini kullanarak 98sales küpünden verileri dışa aktarır. Kayıtlar,
Sedans.cma dosyasına yazılır.

QULOOP
QULOOP, belirtilen küpteki sorgu kümesi ölçütlerine uyan verileri dışa aktarır.
Bu yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro işlevidir.
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TM1 , etkin çalışma sayfasının birinci satırına her bir çıkış kaydını birer birer okur. Her alan
farklı bir hücreyi doldurur. Her kayıt okunduktan sonra, çalışma sayfası yeniden hesaplanır.
Her çıkış kaydı şu biçime sahiptir:
v Dışa aktarılan değerleri içeren küpün adı
v Tek bir dışa aktarılan değerin hücre konumunu tanımlayan öğelerin adları
v Dışa aktarılan değer
Beş boyutlu küp için TM1 , yedi alan içeren kayıtlar yaratır:
"küp adı", "öğe1", "öğe2", "öğe3", "öğe4", "öğe5", değer
Bir küpteki hücreleri doldurmak için DBSn formülüyle birlikte QULOOP kullanın.
Not: QULOOP, sunucuya bir kilit uygulayarak diğer kullanıcıların işlev yürütme sırasında
sunucuya erişmesini önler. Büyük bir sorgu kümesinden değerleri dışa aktarmak için bu işlevi
kullanırsanız, sunucu çok uzun süre boyunca erişilemez olabilir.

Sözdizimi
QULOOP(cube, query)
Bağımsız Değişken

Açıklama

cube

Sorgulanacak küpün adı. Sunucu konumunu
belirtmek için bir sunucu adı öneki kullanın. Yerel
sunucu için, local:küp belirtin. Uzak sunucu için,
sunucuadı:küp belirtin.

query

Var olan bir sorgu kümesinin adı.

Örnek
=QULOOP("sales:98sales", "Sedans")
Bu örnek, Sedans sorgu kümesini kullanarak 98sales küpünden verileri dışa aktarır.

QUSUBSET
QUSUBSET, Altküme Düzenleyicisi'nden çağrıldığında Görünüm Alma iletişim kutusundan
bir sorgu çalıştırılmasına eşdeğerdir.
Bu yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro işlevidir.
Not: QUSUBSET, sunucuya bir kilit uygulayarak diğer kullanıcıların işlev yürütme sırasında
sunucuya erişmesini önler. Çok sayıda öğe döndüren bir sorgu çalıştırmak için bu işlevi
kullanırsanız, sunucu çok uzun süre boyunca erişilemez olabilir.
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Sözdizimi
QUSUBSET(cube, query, dimension, subset)
Bağımsız Değişken

Açıklama

cube

Sorgulanacak küpün adı. Sunucu konumunu
belirtmek için bir sunucu adı öneki kullanın. Yerel
sunucu için, local:küp belirtin. Uzak sunucu için,
sunucuadı:küp belirtin.

query

Var olan bir sorgunun adı.

dimension

Sorgunun var olduğu bir boyutun adı.

subset

Altküme ölçütlerini karşılayan öğelerin listesini
içerecek olan, yaratılacak boyut altkümesinin adı.
Örneğin, bir altküme, araba satışının belirtilen bir
tutarı aştığı bölgelerin listesini döndürebilir.

Örnek
=QUSUBSET("sales:98sales", "Üst", "Bölge", "En Üst Satışlar")
Bu örnek, Üst sorgusunun yaratılmasını temel alarak Bölge boyutunun En Üst Satışlar
altkümesini yaratır.

R_SAVE
R_SAVE, etkin çalışma sayfasını bir kural çalışma sayfası olarak kaydeder ve bunu bir .rux
dosyası olarak derler.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
Çalışma defterinin adı, kuralların derlenmekte olduğu küpün adıyla aynı olmalıdır.
Kuralların derlenmesini önleyen tüm kural deyimleri, yerel veri dizininde tm1erlog.cma
dosyasına yazılır.

Sözdizimi
RSAVE

Bağımsız değişkenler
Yok.

SUBDEFINE
SUBDEFINE, etkin çalışma saatinde bulunan öğe adlarından oluşan bir boyut altkümesi
yaratır.
Bu yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro işlevidir.
SUBDEFINE, altküme yarattığında, bir özel altküme olarak yaratılır.

Bölüm 4. Makro İşlevleri
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Adlandırılmış altküme, işlev çalıştırıldığında zaten bir özel altküme olarak bulunuyorsa, o ad
temelinde var olan özel altkümenin üzerine yazar.
Adlandırılmış altküme zaten bir genel altküme olarak bulunuyorsa, SUBDEFINE, altkümeyi
özel olarak yaratır. Var olan adlandırılmış genel altkümenin üzerine yazmak istiyorsanız, var
olan genel altkümenin üzerine yazmak için SUBDEFINE işlevi tarafından yaratılan özel
altkümeyi yayınlamanız gerekir.
Not: SUBDEFINE, sunucuya bir kilit uygulayarak diğer kullanıcıların işlev yürütme
sırasında sunucuya erişmesini önler. Çok sayıda öğe içeren bir altküme yaratmak için bu işlevi
kullanırsanız, sunucu çok uzun süre boyunca erişilemez olabilir.

Sözdizimi
SUBDEFINE(dimension, subset, range)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Bir altküme yaratmak istediğiniz boyutun adı.
Sunucu konumunu belirtmek için bir sunucu adı
öneki kullanın. Yerel sunucu için, local:boyut
belirtin. Uzak sunucu için, sunucuadı:boyut
belirtin.

subset

Boyut altkümesinin adı.

range

Boyuttaki öğelerin adlarını içeren çalışma sayfası
hücreleri aralığı. Geçerli öğe olmayan aralıktaki
tüm hücre değerleri yok sayılır.

Örnek
=SUBDEFINE("local:Model", "Smith", B7:M7)
Bu örnek, Model boyutu için Smith adında bir altküme yaratır. Bu altküme, B7:M7 hücre
aralığında bulunan öğeleri içerir.

SUBPICK
SUBPICK, belirtilen altkümedeki tüm öğeleri listeleyen bir iletişim kutusunu çağırır.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
Seçtiğiniz öğeler, yürürlükteki hücre konumundan başlayarak etkin çalışma sayfasına eklenir.

Sözdizimi
SUBPICK(dimension, subset, vertical)
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Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Altkümeleri içeren boyutun adı. Sunucu
konumunu belirtmek için bir sunucu adı öneki
kullanın. Yerel sunucu için, local:boyut belirtin.
Uzak sunucu için, sunucuadı:boyut belirtin.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

subset

Öğelerini seçmek istediğiniz altkümenin adı.

vertical

Öğe adlarını, yürürlükteki hücreden aşağıya doğru
düşey olarak eklemek için TRUE değerini belirtin.
Öğe adlarını, yürürlükteki hücreden sağa doğru
yatay olarak eklemek için FALSE değerini
belirtin.

Örnek
=SUBPICK("local:Model", "Smith", TRUE, )
Bu örnek, seçilen öğeleri Smith altkümesinden etkin çalışma sayfasına ekler. Öğeler, geçerli
hücreden başlayarak aşağıya doğru düşey olarak düzenlenir.

T_CLEAR
T_CLEAR, küp üzerinde yapılan tüm değişiklikleri ya da eklemeleri bellekten temizler.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
Not: T_CLEAR, RAM'deki küp verilerini diske kaydetmenizi istemez. Kaydedilmemiş
veriler, diske kaydedilmeden temizlenir. Bu nedenle, şu anda RAM'de bulunan küp verilerini
kaydetmek istiyorsanız, öncelikle T_SAVE işlevini çağırın.

Sözdizimi
T_CLEAR

Bağımsız değişkenler
Yok.

T_CREATE
T_CREATE, eski TM1 sürümlerindeki sınır olan sekize kadar boyut içeren bir küp yaratır.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
Not: Var olan bir küpün adıyla küp yaratmak için T_CREATE kullanırsanız, TM1 , var olan
küpü değiştirir ve tüm verilerini siler.

Bölüm 4. Makro İşlevleri
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Sözdizimi
T_CREATE(cube,d1,d2[,d3,d4,d5,d6,d7,d8])
Bağımsız Değişken

Açıklama

cube

Yaratılacak küpün adı.
Sunucu konumunu belirtmek için bir sunucu adı
öneki kullanın. Yerel sunucu için, local:küp
belirtin. Uzak sunucu için, sunucuadı:küp belirtin.

d1...d8

Küpte saklanmasını istediğiniz sırayla, var olan
sekize kadar boyutun adları. En az iki boyut
belirtmeniz gerekir.

Örnek
=T_CREATE("local:Satış","Bölge","Ürünler","Ay")
Bu örnek, Satış adlı bir küp yaratır. Bu yeni küp, şu sırayla üç boyut içerir: Bölge, Ürünler ve
Ay.

T_CREATE16
T_CREATE16, on altıya kadar boyut içeren bir küp yaratır.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
Not: Bu işleve yönelik birinci bağımsız değişken, var olan bir küp adıysa, TM1 , var olan
küpü değiştirir ve tüm verilerini siler.

Sözdizimi
T_CREATE16(cube,d1,d2[,d3,...,d16])
Bağımsız Değişken

Açıklama

cube

Yaratılacak küpün adı.
Sunucu konumunu belirtmek için bir sunucu adı
öneki kullanın. Yerel sunucu için, local:küp
belirtin. Uzak sunucu için, sunucuadı:küp belirtin.

d1...d16

Küpte saklanmasını istediğiniz sırayla, var olan on
altıya kadar boyutun adları. En az iki boyut
belirtmeniz gerekir.

Örnek
=T_CREATE("Satış","Bölge","Ürünler","Ay")
Bu örnek, Satış adlı bir küp yaratır. Bu yeni küp, şu sırayla üç boyut içerir:Bölge, Ürünler ve
Ay.

168

IBM Cognos TM1 Sürüm 10.2.0: Başvuru Kılavuzu

T_PICK
T_PICK, yerel ve uzak TM1 Server sunucularında var olan tüm küpleri listeleyen bir iletişim
kutusu çağırır.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
İletişim kutusunda seçtiğiniz küp adı, T_PICK işlevinin değeri olur. Makronuz, etkin çalışma
sayfasının birinci hücresine küp adını ekler.

Sözdizimi
T_PICK

Bağımsız değişkenler
Yok.

T_SAVE
T_SAVE, şu an RAM'de bulunan tüm küp verilerini diske kaydeder.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
T_SAVE yalnızca yerel sunucuda veri kaydetmek için kullanılabilir; uzak sunucularla
çalışmaz. T_SAVE, tek tek küpler için verileri kaydetmenizi istemez.

Sözdizimi
T_SAVE

Bağımsız değişkenler
Yok.

TM1RECALC
TM1RECALC, açık olan tüm çalışma sayfalarının zorlamalı olarak yeniden hesaplanmasına
neden olur. Bu işlev, Excel'de F9 tuşuna basılmasının eşdeğeridir.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
Benzer bir makro işlevi olan TM1RECALC1, yalnızca etkin çalışma sayfasının yeniden
hesaplanmasını zorlar.

Sözdizimi
TM1RECALC

Bağımsız değişkenler
Yok.

TM1RECALC1
TM1RECALC1, etkin çalışma sayfasının zorlamalı olarak yeniden hesaplanmasına nedne
olur. Bu işlev, Excel'de Üst Karakter-F9 tuşuna basılmasının eşdeğeridir.
Bölüm 4. Makro İşlevleri

169

Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
Benzer bir makro işlevi olan TM1RECALC, tüm açık çalışma sayfalarının yeniden
hesaplanmasını zorlar.

Sözdizimi
TM1RECALC1

Bağımsız değişkenler
Yok.

VUSLICE
VUSLICE, belirtilen küp görünümünden bir dilim çalışma sayfası yaratır.
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
Dilim, etkin çalışma sayfasında en sol üstteki hücreden başlayarak araya eklenir.

Sözdizimi
VUSLICE(cube, view)
Bağımsız Değişken

Açıklama

cube

Var olan küpün adı.
Sunucu konumunu belirtmek için bir sunucu adı
öneki kullanın. Yerel sunucu için, local:küp
belirtin. Uzak sunucu için, sunucuadı:küp belirtin.

view

Küple ilişkilendirilen görünümün adı.

Örnek
=VUSLICE("local:98sales","Üç Aylık")
Bu örnek, 98sales küpünün Üç Aylık görünümünden etkin çalışma sayfasına veri kopyalar.

W_DBSENABLE
W_DBSENABLE, bir çalışma sayfasında DBS işlevlerinin otomatik olarak yeniden
hesaplanmasını etkinleştirir (ya da geçersiz kılar).
Bu işlev yalnızca Excel makrolarında ve VBA modüllerinde geçerli olan bir TM1 makro
işlevidir.
Normalde bir çalışma sayfasına DBS işlevi eklendiğinde, F9 ya da Üst Karakter+F9 tuşlarıyla
sayfa yeniden hesaplanıncaya kadar işlev yürütülmez. Çalışma sayfasında yaratıldıkça DBS
işlevlerini hemen yürütmek için W_DBSENABLE işlevini kullanabilirsiniz.
Not: W_DBSENABLE TRUE olarak ayarlanmadıkça, DBS işlevleri VBA modüllerinde
çalıştırılmaz.
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Sözdizimi
=W_DBSENABLE(LogicalFlag)
Bağımsız Değişken

Açıklama

LogicalFlag

TRUE olursa, DBS işlevleri araya eklendiğinde ya
da bir çalışma sayfasından çağrıldığında hemen
yürütülür.
FALSE olursa, DBS işlevleri yalnızca çalışma
sayfası açıkça yeniden hesaplandığında yürütülür.

Bölüm 4. Makro İşlevleri
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Bölüm 5. Çalışma Sayfası İşlevleri
Bu bölümde, bir çalışma sayfasında kullanılabilen işlevler açıklanmaktadır.

Çalışma Sayfası İşlevine Genel Bakış
IBM CognosTM1 Çalışma Sayfası işlevleri bir sayısal değer ya da dizgi değeri döndürür ve
Excel çalışma sayfasında herhangi bir yerde kullanılabilir.
Excel'de bu işlevlere erişmek için, Excel menü çubuğundan Insert (Ekle), Function (İşlev)
öğesini tıklatın.
seçeneklerini belirleyin ya da Excel araç çubuğunda
Bir çalışma sayfası işlevi, uzak sunucudaki bir nesneye başvuruyorsa, nesnenin başına sunucu
adını ve iki nokta işaretini eklemeniz gerekir. Örneğin, muhasebe sunucusunda 2k2sales
küpüne başvurmak için, muhasebe:2k2sales öğesini kullanın. Çalışma sayfanızda doğru
değerleri almak için işlem tarafından başvurulan sunucuya bağlanmanız gerekir. Sunucuya
bağlı olmazsanız, TM1 çalışma sayfası işlevleri *KEY_ERR öğesini döndürür.
TM1 işlevlerini kullanırken elektronik tablo programınız için işlev biçimi kurallarına uymanız
gerekir.
TM1 çalışma sayfası işlevleri, dizgileri, değerleri ya da hücre başvurularını bağımsız
değişkenler olarak kabul eder. Dizgiler tırnak işareti içine alınmalı ve hücre başvuruları,
belirli bir işlev için geçerli bağımsız değişkenlere başvurmalıdır. Çalışma sayfası işlevlerinde
mutlak ve göreli hücre başvuruları için standart kuralları kullanabilirsiniz.
Excel'de, TM1 işlevselliğini içeren bir çalışma sayfası makrosunu kaydederseniz, sonuçta elde
edilen makro, belgelenmemiş TM1 çalışma sayfası işlevlerini içerebilir. Ancak gelecek
yayınlarda bu belgelenmemiş işlevleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir ya da
sonlandırabiliriz.
Çalışma sayfası işlevleri, TM1 kurallarında ya da TurboIntegrator işlemlerinde kullanılamaz.

DBR
DBR, belirtilen bir TM1 küpünden bir değer alır.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
İşlevin tüm öğe bağımsız değişkenleri (e1, e2, vb.) yaprak öğeleriyse, kullanıcının ilgili küpe,
boyutlara, öğelere ve/ya da hücrelere gereken erişim ayrıcalıklarına sahip olması koşuluyla,
DBR işlevi belirtilen küpe değer yazmak için de kullanılabilir. Böyle bir DBR işlevi içeren bir
hücreye bir değer girdiğinizde, değer sunucuya gönderilir.

Sözdizimi
DBR(cube, e1, e2,[...en])
Bağımsız Değişken

Açıklama

cube

Değerin alınacağı küpün adı.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

e1,...en

Alınacak değeri içeren küpün kesişme noktasını tanımlayan boyut öğesi
adları.
e1 - en arasındaki bağımsız değişkenler sıraya duyarlıdır. e1, küpün birinci
boyutunun bir öğesi, e2 ise ikinci boyutunun bir öğesi vb. olmalıdır. Bu
bağımsız değişkenler boyut öğelerine ilişkin diğer adlar olabilir.
Sayısal öğe adları, çift tırnak içine alınmış olmalıdır. Örneğin, ""14357"".

Örnek
DBR("92act4d", "California", "3.5 Diskettes", "Net Sales","January")

Bu örnekte 92act4d, küp adıdır ve işlev, Kaliforniya, 3.5 Disket, Net Satış ve Ocak öğelerinin
kesişme noktasındaki değeri döndürür.

DBRA
DBRA, belirtilen bir öğe özniteliğinin değerini alır.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
Döndürülen değer, öznitelik tipine bağlı olarak bir dizgi değeri ya da sayısal değer olabilir.
DBRA işlevi sunucuya öğe özniteliği değerleri yazmak için de kullanılabilir. DBRA işlevi
içeren bir hücreye dizgi ya da sayısal olan bir değer girdiğinizde, karşılık gelen öğe özniteliği
sunucuda güncellenir.

Sözdizimi
DBRA(server:dimension, element, attribute)
Bağımsız Değişken

Açıklama

server:dimension

Örneğin, "SData:Bölge" gibi, başına uygun sunucu adı ve iki nokta
eklenmiş geçerli bir boyut adı, SData sunucusunda Bölge boyutuna
başvurur.
Boyuta sunucu adı öneki eklenmezse, DBRA işlevi yerel sunucu için
çalışmayı dener.

element

Boyutun bir öğesi.

attribute

Değerini almak istediğiniz öznitelik. Bu bağımsız değişken öğenin geçerli
bir özniteliği olmalıdır.

Örnek
DBRA("SData:Model", "L Series 1.8L Sedan", "ManufactureCode")

Bu örnekte işlev, SData sunucusunda Model boyutunda L Series 1.8L Sedan öğesinin Üretim
Kodu özniteliğinin değerini döndürür.
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DBRW
DBRW, belirtilen bir TM1 küpünden bir değer alır.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
İşlevin tüm öğe bağımsız değişkenleri (e1, e2, vb.) yaprak öğeleriyse, kullanıcının ilgili küpe,
boyuta, öğelere ve/ya da hücrelere gereken erişim ayrıcalıklarına sahip olması koşuluyla,
DBRW işlevi belirtilen küpe değer yazmak için de kullanılabilir.
Bu işlev, tek bir ana farklılık dışında DBR işleviyle aynı şekilde çalışır; DBRW, ağ trafiğini
azaltır ve geniş alan ağlarında performansı yükseltebilir.
Çok sayıda TM1 işlevi içeren çalışma sayfalarında DBRW, forces TM1 olanağını, işlevleri tek
tek değil, "paketler halinde" yürütmeye zorlar. Normal DBR işlevleri bir çalışma sayfası
yeniden hesaplaması sırasında tek tek yürütülür. DBRW işlevleri, TM1 olanağını, çalışma
sayfası üzerinden iki iletme yürütmeye zorlar. Birinci iletmede, DBRW işlevleri içeren
hücrelerdeki tüm değiştirilen değerler, tek bir pakette küpe gönderilir. İkinci iletmede küp
değerleri, tek bir pakette çalışma sayfasına geri gönderilir. Sonuç olarak, DBRW işlevleri
yürütüldüğünde, çalışma sayfası iki defa yeniden hesaplama yapar.
İşlev bağımsız bir hücrede kullanıldığında, DBRW paketleme gerçekleşir. DBRW işlevleri,
karmaşık hesaplamalarda kullanıldığında, işlev bir DBR işlevi olarak çalışır ve bu nedenle bir
performans kazancı tahakkuk etmez.

Sözdizimi
DBRW(cube, e1, e2[,...en])
Bağımsız Değişken

Açıklama

cube

Değerin alınacağı veritabanı küpünün adı.

e1,...en

Alınacak değeri içeren küpün kesişme noktasını tanımlayan boyut öğesi
adları.
e1 - en arasındaki bağımsız değişkenler sıraya duyarlıdır. e1 küpün birinci
boyutunun bir öğesi, e2 ikinci boyutunun bir öğesi vb. olmalıdır. Bu
bağımsız değişkenler boyut öğelerine ilişkin diğer adlar olabilir.
Sayısal öğeler tırnak içine alınmış olmalıdır.

Örnek
DBRW("92act4d", "California", "3.5 Diskettes", "NetSales", "January")

Bu örnekte işlev, 92act4d küpünde Kaliforniya, 3.5 Disket, Net Satış ve Ocak öğelerinin
kesişme noktasındaki değeri döndürür

DBS
DBS, bir TM1 küpüne sayısal bir değer gönderir.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
Bu işlev bir küpe dizgi gönderemez. Dizgi göndermek için DBSS işlevini kullanın.
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TM1 , Formülü Düzenle seçeneğiyle bir DBS işlevi oluşturduğunuzda, Formülü Düzenle
iletişim kutusu, her bir işlev bağımsız değişkenini doğru sırada oluşturmak için bir dizi adım
boyunca sizi yönlendirir.
Küp yoksa ya da bağımsız değişkenlerden biri geçersizse, işlev KEY ERROR döndürür.

Sözdizimi
DBS(value, cube, e1, e2[,...en])
Bağımsız Değişken

Açıklama

value

Gönderilmekte olan değer.

cube

Değerin gönderildiği küp.

e1, ...en

Değerin gönderildiği küpte kesişme noktasını tanımlayan öğelerin
adları.
e1 - en arasındaki bağımsız değişkenler sıraya duyarlıdır. e1 küpün
birinci boyutunun bir öğesi, e2 küpün ikinci boyutunun bir öğesi vb.
olmalıdır. Bu bağımsız değişkenler boyut öğelerine ilişkin diğer adlar
olabilir.
Sayısal öğeler tırnak içine alınmış olmalıdır.

Örnek
DBS(5342,"92act4d","California","3.5 Diskettes", "NetSales", "January")

Bu örnekte işlev, Kaliforniya, 3.5 Disket, Net Satış ve Ocak öğelerinin kesişme noktasındaki
92act4d küpüne 5342 değerini gönderir.

DBSA
DBSA, belirtilen bir öğe özniteliğine bir değer gönderir.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
Bu değer, öznitelik tipine bağlı olarak bir dizgi değeri ya da sayısal değer olabilir.

Sözdizimi
DBSA(att_value, dimension, element, att_name)
Bağımsız Değişken

Açıklama

att_value

Göndermek istediğiniz değer.

dimension

Geçerli bir boyut adı. Boyut adının başına, uygun
sunucu adı ve iki nokta eklenmelidir; örneğin,
"SData:Bölge", SData sunucusunda Bölge
boyutuna başvurur.
Boyuta sunucu adı öneki eklenmezse, DBSA
işlevi yerel sunucu için çalışmayı dener.

element
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Boyutun bir öğesi.

Bağımsız Değişken

Açıklama

att_name

Bir değer göndermek istediğiniz öznitelik.
att_name, elem_name ile belirtilen öğenin geçerli
bir özniteliği olmalıdır.

Örnek
DBSA(’’LS-1.8-M7398", "SData:Model", "L Series 1.8LSedan", "Manufacture Code")

DBSS
DBSS, herhangi bir sayıda boyut içeren bir küpe bir dizgi gönderir.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
Bu işlev bir küpe sayısal değer gönderemez. Sayısal değer göndermek için DBS işlevini
kullanın.
TM1 , Formülü Düzenle seçeneğiyle bir DBSS işlevi oluşturduğunuzda, Formülü Düzenle
iletişim kutusu, her bir işlev bağımsız değişkenini doğru sırada oluşturmak için bir dizi adım
boyunca sizi yönlendirir.
Küp yoksa ya da bağımsız değişkenlerden biri geçersizse, işlev KEY ERROR döndürür.

Sözdizimi
DBSn(string, cube, e1, e2,...en)
Bağımsız Değişken

Açıklama

string

Gönderilmekte olan dizgi.

cube

Dizginin gönderildiği küp.

e1, ...en

Dizginin gönderildiği küpte kesişme noktasını
tanımlayan öğelerin adları.
e1 - en arasındaki bağımsız değişkenler sıraya
duyarlıdır. e1 küpün birinci boyutunun bir öğesi,
e2 küpün ikinci boyutunun bir öğesi vb. olmalıdır.
Bu bağımsız değişkenler boyut öğelerine ilişkin
diğer adlar olabilir.

Örnek
DBSS("Smith","Info","California","Last Name")

Bu örnekte formül, Smith dizgisini Kaliforniya ile Soyadı öğesinin kesişme noktasındaki
Bilgi küpüne gönderir.

DBSW
DBSW, bir TM1 küpüne sayısal bir değer gönderir.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
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Bu işlev bir küpe dizgi gönderemez. Dizgi göndermek için DBSS işlevini kullanın.
Bu işlev, tek bir ana farklılık dışında DBS işleviyle aynı şekilde çalışır; DBSW, ağ trafiğini
azaltır ve geniş alan ağlarında performansı yükseltebilir.
Çok sayıda küp başvuruları içeren çalışma sayfalarında DBSW, TM1 olanağını, değerleri tek
tek değil, paketler halinde göndermeye zorlar. Normal DBS işlevleri, yeniden hesaplama
sırasında tek tek güncellenir. DBSW başvuruları, TM1 olanağını, bir çalışma sayfasındaki tüm
değiştirilen değerleri tek bir pakette göndermeye zorlar.
Bu tür durumlarda, bir DBS/DBR işlevini, DBS işlevine yönelik bir bağımsız değişken olarak
güvenle kullanabilirsiniz.
Not: DBSW işlevleri içeren bir çalışma sayfasını hesaplamak için VBA kullanırsanız,
çalışma sayfasını hesaplamak için TM1 makro işlevi çağırmanız gerekir. DBSW işlevleri
içeren bir çalışma sayfasını hesaplamak için VB Hesaplama yöntemini kullanmayın; bu, her
birDBSW işlevinin tek tek yürütülmesine neden olarak işlevin amacını yok eder ve
performansın düşmesine neden olur.

Sözdizimi
DBSW(value, cube, e1, e2[,...en])
Bağımsız Değişken

Açıklama

value

Gönderilmekte olan değer.

cube

Değerin gönderildiği küp.

e1, ...en

Değerin gönderildiği küpte kesişme noktasını
tanımlayan öğelerin adları.
e1 - en arasındaki bağımsız değişkenler sıraya
duyarlıdır. e1 küpün birinci boyutunun bir öğesi,
e2 küpün ikinci boyutunun bir öğesi vb. olmalıdır.
Bu bağımsız değişkenler boyut öğelerine ilişkin
diğer adlar olabilir.
Sayısal öğeler tırnak içine alınmış olmalıdır.

Örnek
DBSW(5342,"92act4d","California","3.5 Diskettes", "NetSales", "January")

DFRST
DFRST, belirtilen bir boyutun birinci öğesini döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.

Sözdizimi
DFRST(server_name:dimension)
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Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.
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Örnek
DFRST("planning_sample:Location")

Konum boyutu, Kaliforniya, Oregon ve Washington sıralı öğelerini içeriyorsa, örnek,
Kaliforniya'yı döndürür.

DIMIX
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
DIMIX, bir öğenin boyut içindeki dizin numarasını döndürür.

Sözdizimi
DIMIX(server_name:dimension, element)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

element

Boyut içindeki bir öğenin adı.
Öğe, belirtilen boyutun bir üyesi değilse, işlev 0
değerini döndürür. Bu bağımsız değişken, bir
boyut öğesinin diğer adının adı da olabilir.

Örnek
DIMIX("planning_sample: Location","Washington")

Konum boyutu, Kaliforniya, Oregon ve Washington sıralı öğelerini içeriyorsa, Washington
boyutun üçüncü öğesi olduğundan, örnek, 3 değerini döndürür.

DIMNM
DIMNM, Dizin bağımsız değişkenine karşılık gelen bir boyutun öğesini döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
Bu işleve, isteğe bağlı Diğer Ad parametresini eklerseniz, işlev seçilen öğe için diğer adı
döndürür
DIMNM işlevini içeren bir hücreyi çift tıklattığınızda, Boyut iletişim kutusu açılır. Daha
sonra çalışma sayfanıza yerleştirmek için yeni bir öğe seçebilirsiniz. DIMNM işlevi, yeni
öğeyi yansıtmak için dizin bağımsız değişkenini otomatik olarak günceller.

Sözdizimi
DIMNM(server_name:Dimension, Index, [Alias])
Bağımsız Değişken

Açıklama

Boyut

Geçerli bir boyut adı.

Index

Boyuttaki öğelerin sayısından az ya da ona eşit bir
artı değer.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

Diğer Ad

Boyut için var olan bir diğer ad. Bu bağımsız
değişken isteğe bağlıdır. Kullanılırsa, işlev
belirtilen öğenin diğer adını döndürür.

Örnek
Konum boyutu, Kaliforniya, Oregon ve Washington sıralı öğelerini içeriyorsa, örnek,
Oregon'u döndürür.

DIMSIZ
DIMSIZ, belirtilen bir boyuttaki öğelerin sayısını döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.

Sözdizimi
DIMSIZ(dimension)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

Örnek
DIMSIZ("Accounts")

Hesaplar boyutu 19 öğe içeriyorsa, örnek, 19 değerini döndürür.

DNEXT
DNEXT, işlevin bağımsız değişkeni olarak belirtilen öğeyi izleyen öğe adını döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.

Sözdizimi
DNEXT(server:dimension, element)
Bağımsız Değişken

Açıklama

sunucu:boyut

Örneğin, "SData:Bölge" gibi, başına uygun
sunucu adı ve iki nokta eklenmiş geçerli bir boyut
adı, SData sunucusunda Bölge boyutuna başvurur.
Boyuta sunucu adı öneki eklenmezse, DNEXT
işlevi yerel sunucu için çalışmayı dener.

element

Örnek
DNEXT("Production:Location","Oregon")
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Boyut içindeki bir öğenin adı. Bu bağımsız
değişken, bir boyut öğesinin diğer adı da olabilir.

Üretim sunucusundaki Konum boyutu, Kaliforniya, Oregon ve Washington sıralı öğelerini
içeriyorsa, örnek, Washington'ı döndürür.

DNLEV
DNLEV, bir boyuttaki srıadüzeni düzeylerinin sayısını döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.

Sözdizimi
DNLEV(dimension)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

Örnek
DNLEV("Region")

Bölge boyutunda, çeşitli uluslar (Düzey 0) eklenerek bölgeleri (Düzey 1) oluşturur. Bölgeler
eklenerek üst bölgeleri (Düzey 2) ve o da birleşerek dünyayı (Düzey 3) oluşturur.

Bölge boyutunda dört sıradüzen düzeyi (0, 1, 2 ve 3) vardır. Bu nedenle örnek, 4 değerini
döndürür.

DTYPE
DTYPE, belirtilen öğenin öğe tipine ilişkin bilgi döndürür. Öğe sayısal bir öğeyse "N", dizgi
öğesiyse "S" değerini döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.

Sözdizimi
DTYPE(dimension, element)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

element

Boyut içindeki bir öğenin adı. Bu bağımsız
değişken, bir boyut öğesinin diğer adı da olabilir.
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Örnek
DTYPE("Region","Europe")

Bölge boyutundaki Avrupa öğesi birleştirilmiş bir öğedir, bu nedenle örnek, "C" değerini
döndürür.

ELCOMP
ELCOMP, belirtilen bir boyuttaki bir birleştirilmiş öğenin bir alt öğesinin adını döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
Öğe bağımsız değişkeni birleştirilmiş bir öğe değilse, 0 döndürülür.

Sözdizimi
ELCOMP(dimension, element, index)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

element

Boyut içindeki birleştirilmiş bir öğenin adı. Bu
bağımsız değişken, bir boyut öğesinin diğer adı da
olabilir.

index

Belirtilen öğedeki alt öğelerin toplam sayısından
az ya da ona eşit bir artı değer.

Örnek
ELCOMP("Region","Central Europe",2)

Bölge boyutunda Orta Avrupa birleştirilmiş öğesi, Almanya ve Fransa alt öğelerinin bir
birleştirmesidir. Benzer şekilde örnek, Fransa öğesini döndürür.

ELCOMPN
ELCOMPN, belirtilen bir öğedeki bileşenlerin sayısını döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
Öğe bağımsız değişkeni birleştirilmiş bir öğe değilse, 0 döndürülür.

Sözdizimi
ELCOMPN(dimension, element)
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Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

element

Boyut içindeki birleştirilmiş bir öğenin adı. Bu
bağımsız değişken, bir boyut öğesinin diğer adı da
olabilir.
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Örnek
Bölge boyutunda İskandinavya öğesi, üç öğenin bir birleştirmesidir. Örnek, 3 değerini
döndürür.

ELISCOMP
ELISCOMP, belirtilen boyutta öğe1'in öğe2'nin alt öğesi olup olmadığını saptar.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
öğe1 öğe2'nin alt öğesiyse TRUE, değilse FALSE döndürülür.

Sözdizimi
ELISCOMP(dimension, element1, element2)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

öğe1

Boyut içindeki bir öğenin adı. Bu bağımsız
değişken, bir boyut öğesinin diğer adı da olabilir.

öğe2

Boyut içindeki bir öğenin adı. Bu bağımsız
değişken, bir boyut öğesinin diğer adı da olabilir.

Örnek
ELISCOMP("Region","Germany","Central Europe")

Bölge boyutunda Orta Avrupa öğesi, Almanya ve Fransa öğelerinin bir birleştirmesidir.
Örnek, TRUE değerini döndürür.
Bu işlevin yalnızca tam altındaki öğeler için TRUE değerini döndürdüğünü unutmayın.
Yukarıdaki örnekte Almanya, Orta Avrupa'nın alt öğesidir. Orta Avrupa da Avrupa'nın alt
öğesidir. Ancak bu işlev yalnızca tam altındaki öğeler için TRUE değerini döndürdüğünden,
aşağıdaki örnek False değerini döndürür:
ELISCOMP("Region","Germany","Europe")

ELISPAR
ELISPAR, belirtilen boyutta öğe1'in öğe2'nin üst öğesi olup olmadığını saptar.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
öğe1 öğe2'nin üst öğesiyse TRUE, değilse FALSE döndürülür.

Sözdizimi
ELISPAR(dimension, element1, element2)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

öğe1

Boyut içindeki bir öğenin adı. Bu bağımsız
değişken, bir boyut öğesinin diğer adı da olabilir.

öğe2

Boyut içindeki bir öğenin adı. Bu bağımsız
değişken, bir boyut öğesinin diğer adı da olabilir.

Örnek
ELISPAR("Region","Central Europe","Germany")

Bölge boyutunda Orta Avrupa birleştirilmiş öğesi, Almanya ve Fransa öğelerinin üst öğesidir.
Benzer şekilde örnek, TRUE değerini döndürür.
Bu işlevin yalnızca tam üstündeki öğeler için TRUE değerini döndürdüğünü unutmayın.
Yukarıdaki örnekte Avrupa, Orta Avrupa'nın üst öğesidir. Orta Avrupa da Almanya'nın üst
öğesidir. Ancak Avrupa, Almanya'nın üst öğesi olmadığından, aşağıdaki örnek FALSE
değerini döndürür: ELISPAR("Region","Europe","Germany")

ELLEV
ELLEV, bir öğenin boyuttaki düzeyini döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.

Sözdizimi
ELLEV(dimension, element)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

element

Boyut içindeki bir öğenin adı. Bu bağımsız değişken, bir boyut öğesinin
diğer adı da olabilir.

Örnek
ELLEV("Bölge","Avrupa")
Bölge boyutunda, tek tek uluslar (Düzey 0) eklenerek bölgeleri (Düzey 1) oluşturur. Bölgeler
eklenerek üst bölgeleri (Düzey 2) ve o da birleşerek dünyayı (Düzey 3) oluşturur.
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Avrupa Düzey 2 öğesi olduğundan bu örnek 2 değerini döndürür.

ELPAR
ELPAR, belirtilen boyuttaki bir öğenin üst öğesini döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.

Sözdizimi
ELPAR(dimension, element, index)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

element

Boyut içindeki bir öğenin adı. Bu bağımsız
değişken, bir boyut öğesinin diğer adı da olabilir.

index

Öğe bağımsız değişkenini alt öğe olarak kullanan
birleştirilmiş öğelerin (üst öğeler) toplam
sayısından az ya da ona eşit bir pozitif değer.

Örnek
ELPAR("Model","Vagon 4WD",2)
Model boyutunda Vagon 4WD öğesi, Toplam Vagonlar ve Toplam 4WD öğelerinin bir alt
öğesidir. Bu nedenle, Toplam Vagonlar ve Toplam 4WD de Vagon 4WD'nin üst öğeleridir.
Model boyutunun yapısında birinci olarak Toplam Vagonlar ve ikinci olarak Toplam 4WD
tanımlanır.
Bu, Model boyutundaki Vagon 4WD'ye yönelik bir üst öğenin ikinci eşgörünümü
olduğundan, örnek, Toplam 4WD'yi döndürür.

ELPARN
ELPARN, belirtilen boyuttaki bir öğenin üst öğelerinin sayısını döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.

Sözdizimi
ELPARN(dimension, element)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

element

Boyut içindeki bir öğenin adı. Bu bağımsız
değişken, bir boyut öğesinin diğer adı da olabilir.

Örnek
ELPARN("Model","Vagon 4WD")
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Model boyutunda Vagon 4WD öğesi, Toplam Vagonlar ve Toplam 4WD öğelerinin bir alt
öğesidir. Bu nedenle, Toplam Vagonlar ve Toplam 4WD de Vagon 4WD'nin üst öğeleridir.
İşlev 2 değerini döndürür.

ELSLEN
ELSLEN, bir boyuttaki bir dizgi öğesinin uzunluğunu döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
Belirtilen öğe belirtilen boyutun bir üyesi değilse ya da bir dizgi öğesi değilse 0 döndürülür.

Sözdizimi
ELSLEN(dimension, element)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

element

Boyut içindeki dizgi öğesinin adı. Bu bağımsız
değişken, bir boyut öğesinin diğer adı da olabilir.

Örnek
ELSLEN("Bölge","Washington")
Washington öğesi, 10 karakter uzunluğunda bir dizgi öğesidir. Örnek, 10 değerini döndürür.

ELWEIGHT
ELWEIGHT, birleştirilmiş bir öğedeki bir alt öğenin ağırlığını döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.

Sözdizimi
ELWEIGHT(dimension, element1, element2)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

öğe1

Boyut içindeki birleştirilmiş bir öğenin adı. Bu
bağımsız değişken, bir boyut öğesinin diğer adı da
olabilir.

öğe2

Birleştirilmiş öğenin alt öğesinin adı. Bu bağımsız
değişken, bir boyut öğesinin diğer adı da olabilir.

Örnek
ELWEIGHT("Hesap1","Brüt kar marjı","Değişken maliyetleri")
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Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, Brüt kar marjının alt öğesi olan Değişken maliyetleri
öğesi, -1 ağırlığına sahiptir.

Örnek, -1 değerini döndürür.

SUBNM
SUBNM, IndexOrName bağımsız değişkenine karşılık gelen bir boyutu altkümesinin öğesini
döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
SUBNM işlevini içeren bir hücreyi çift tıklattığınızda, Altküme Düzenleyicisi açılır. Daha
sonra çalışma sayfanıza yerleştirmek için yeni bir öğe seçebilirsiniz. Seçilen öğe, SUBNM
işlevinin döndürülen değeri olur ve işlev, yeni öğeyi yansıtmak için IndexOrName bağımsız
değerini otomatik olarak günceller.
Bu işleve, isteğe bağlı Diğer Ad parametresini eklerseniz, işlev seçilen öğe için diğer adı
döndürür

Sözdizimi
SUBNM(Dimension, Subset, IndexOrName, [Alias])
Bağımsız Değişken

Açıklama

Dimension

Geçerli bir boyut adı.

Subset

Boyutun bir altkümesinin adı.

IndexOrName

Altkümedeki bir dizin ya da altkümedeki bir
öğenin adı.
Dizinse, belirtilen altkümedeki öğelerin toplam
sayısından az ya da ona eşit bir artı tamsayıdır. Ad
ise, altkümenin bir öğesinin adını temsil eden bir
dizgidir.

Alias

Altküme için var olan bir diğer ad. Bu bağımsız
değişken isteğe bağlıdır. Kullanılırsa, belirtilen
diğer ad Altküme Düzenleyicisi açıldığında
uygulanır ve işlev seçilen öğenin diğer adını
döndürür.

Örnek
SUBNM("Bölge","Başlıca Üreticiler",2)
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Bölge boyutunun Başlıca Üreticiler altkümesi, ABD, Almanya, Büyük Britanya ve Meksika
sıralı öğelerini içerir. Dizin bağımsız değişkeni, altkümedeki ikinci öğeyi gösterdiğinden,
örnek, Almanya öğesini döndürür.
SUBNM("Bölge","Başlıca Üreticiler","Almanya","Deutsch")
Bu örnek, Bölge boyutunun Başlıca Üreticiler altkümesinden Almanya öğesi (Deutschland)
için Deutsch diğer adını döndürür.

SUBSIZ
SUBSIZ, belirtilen bir boyut altkümesindeki öğelerin sayısını döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.

Sözdizimi
SUBSIZ(dimension, subset)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimension

Geçerli bir boyut adı.

altküme

Boyutun bir altkümesinin adı.

Örnek
SUBSIZ("Bölge","Başlıca Üreticiler")
Bölge boyutunun Başlıca Üreticiler altkümesi, dört öğesi içerir: ABD, Almanya, Büyük
Britanya ve Meksika.
Örnek, 4 değerini döndürür.

TABDIM
TABDIM, verilen bir dizin bağımsız değişkenine karşılık gelen boyut adını döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
Bu işlev, küpteki boyutların sırası TM1 Cube Optimizer yoluyla değiştirilmiş olsa da, her
zaman belirtilen küpteki boyutların özgün sırasına göre bir boyutu döndürür.

Sözdizimi
TABDIM(cube, index)
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Bağımsız Değişken

Açıklama

cube

Geçerli bir küp adı.

index

Küpteki boyutların toplam sayısından az ya da ona
eşit bir artı değer.
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Örnek
TABDIM("98sales",3)
98sales küpü beş boyut içerir: hesap1, actvsbud, model, ay ve bölge. Örnek, 98sales küpünün
üçüncü boyutu olan modeli döndürür.

TM1RptElIsConsolidated
TM1RptElIsConsolidated, etkin formdaki bir öğenin birleştirilmiş olup olmadığını gösteren
bir Boole değeri döndürür.
Bu işlev, Etkin Formlar yaratmak için kullanılan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.

Sözdizimi
TM1RptElIsConsolidated(RptRowFormula, Element)
Bağımsız Değişken

Açıklama

RptRowFormula

TM1RptRow formülü içeren bir hücreye yönelik
mutlak başvuru.

Element

TM1RptRow formülündeki bir öğeyi içeren bir
hücreye yönelik göreli başvuru.

TM1RptElIsExpanded
TM1RptElIsExpanded, Etkin Form içindeki bir satır altkümesinde bir öğenin genişletilip
genişletilmediğini gösteren bir Boole değeri döndürür.
Bu işlev, Etkin Formlar yaratmak için kullanılan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.

Sözdizimi
TM1RptElIsExpanded(RptRowFormula, Element)
Bağımsız Değişken

Açıklama

RptRowFormula

TM1RptRow formülü içeren bir hücreye yönelik
mutlak başvuru.

Element

TM1RptRow formülündeki bir öğeyi içeren bir
hücreye yönelik göreli başvuru.

TM1RptElLev
TM1RptElLev, altkümede kökle göreli bir öğe düzeyi için bir tamsayı değeri döndürür.
Bu işlev, Etkin Formlar yaratmak için kullanılan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
Bu işlev ElLev çalışma sayfası işlevinden ayrıdır.
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Sözdizimi
TM1RptElLev(RptRowFormula, Element)
Bağımsız Değişken

Açıklama

RptRowFormula

Bir TM1RptRow formül hücresine yönelik mutlak
başvuru.

Element

TM1RptRow formülündeki bir öğeyi içeren bir
hücreye yönelik göreli başvuru.

TM1RptFilter
TM1RptFilter, bir etkin form sütunu boyutuna uygulanan süzgeci tanımlar.
Bu işlev, Etkin Formlar yaratmak için kullanılan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.

Sözdizimi
TM1RptFilter(ReportView,Tuple,FilterFunction,FilterValue,SortOrder)
Bağımsız Değişken

Açıklama

ReportView

TM1RptView formülü içeren bir hücreye yönelik
hücre başvurusu. Süzgeç, TM1RptView
formülünün belirttiği görünüm için geçerlidir.

Tuple

Sütun boyutunda süzgecin uygulanacağı öğeyi
belirten kayıt dizgisi. Örneğin, [month].[Feb].

FilterFunction

Aşağıdaki süzgeç işlevi adlarından biri:
TOPCOUNT
BOTTOMCOUNT
TOPPERCENT
BOTTOMPERCENT
TOPSUM
BOTTOMSUM

FilterValue

Bir süzgeç değeri.

SortOrder

Aşağıdaki iki sıralama düzeninden biri:
asc
desc

Örnek
=TM1RptFilter($B$4,"[ay].[Oca]","TOPCOUNT",5,"asc")
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TM1RptRow
TM1RptRow, Etkin Form ana satır tanımlamasını ayarlar.
Bu işlev, Etkin Formlar yaratmak için kullanılan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
Ana satır tanımlaması, Etkin Form'daki tüm satırların davranışını yönetir.

Sözdizimi
TM1RptRow(ReportView, Dimension, Subset, SubsetElements,
Alias, ExpandAbove,MDXStatement, Indentations, ConsolidationDrilling)
Bağımsız Değişken

Açıklama

ReportView

TM1RptView formülü içeren bir hücreye yönelik
başvuru.

Dimension

TM1 _sunucusu_adı:boyut_adı kullanılarak
belirtilen bir boyut.

Subset

Adlandırılan bir altküme. Bu bağımsız değişken
boş olursa, boyutun tüm öğeleri kullanılır.

SubsetElements

Altküme oluşturacak öğelerin listesini belirten
hücre aralığı başvurusu.
Bu bağımsız değişken verilirse, Subset (Altküme)
bağımsız değişkeninin belirttiği adlandırılan
altküme yoksayılır.
Bu bağımsız değişken boşsa, Subset (Altküme)
bağımsız değişkeninin belirttiği altkümedeki
öğeler kullanılır.

Alias

Altküme için kullanılan diğer adı tanımlayan
dizgi.
Bu bağımsız değişken verilirse, Subset (Altküme)
bağımsız değişkeninin belirttiği altküme
tarafından tanımlanan varsayılan diğer ad
özelliğini geçersiz kılar.
Bu bağımsız değişken boşsa, Subset (Altküme)
bağımsız değişkeninin belirttiği altkümedeki diğer
adlar kullanılır.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

ExpandAbove

Altkümeye ilişkin Üstünde Genişlet özelliğini
açmak ya da kapatmak için kullanılan Boole
işareti. Bu bağımsız değişken verilirse, Subset
(Altküme) bağımsız değişkeninin belirttiği
altküme tarafından tanımlanan varsayılan Üstünde
Genişlet özelliğini geçersiz kılar.
Bağımsız değişken değeri 1 ise, ayrıntılandırma
sırasında birleştirilmiş öğeler yukarı genişletilir.
Bağımsız değişken değeri 0 ise, ayrıntılandırma
sırasında birleştirilmiş öğeler aşağı genişletilir.
Bu bağımsız değişken boşsa, Subset (Altküme)
bağımsız değişkeninin belirttiği altkümedeki
Üstünde Genişlet özelliği kullanılır.

MDXStatement

Subset (Altküme) bağımsız değişkeninin belirttiği
altkümeye uygulanan bir MDX deyimi.
Bu bağımsız değişken verilirse, Subset (Altküme)
bağımsız değişkeninin belirttiği altküme
tarafından tanımlanan varsayılan MDX süzgecini
geçersiz kılar.
Bu bağımsız değişken boşsa ya da atlandıysa,
Subset (Altküme) bağımsız değişkeninin belirttiği
altkümedeki öğeler kullanılır.

Indentations

Birleştirilmiş bir öğede detaya inilirken her düzeye
kaç girinti uygulandığını gösteren tamsayı.
Bağımsız değişken değeri 0 ise, otomatik
girintilendirme gerçekleştirilmez.
Bu bağımsız değişken isteğe bağlıdır. Değer eksik
olduğunda, birleştirilmiş öğede detaya indiğinizde
her bir düzeye tek bir girinti uygulanır.

ConsolidationDrilling

Birleştirilmiş öğelerde ayrıntılandırmayı açmak ya
da kapatmak için kullanılan Boole işareti.
Bu bağımsız değişken 1 olduğunda, kullanıcılar
Etkin Form'da birleştirilmiş öğelerin detayına
inebilir.
Bu bağımsız değişken 0 olduğunda, kullanıcılar
Etkin Form'da birleştirilmiş öğelerin detayına
inemez.
Bu bağımsız değişken isteğe bağlıdır. Bağımsız
değişken eksik olduğunda varsayılan davranış,
birleştirilmiş öğelerde ayrıntılandırmaya izin
verilmesidir.

Örnek
=TM1RptRow($B$9,"sdata:bölge","",'{AR}01'!$B$17:$B$18,"",1,"",5, 0)
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TM1RptTitle
TM1RptTitle, bir Etkin Form başlık boyutu tanımlar.
Bu işlev, Etkin Formlar yaratmak için kullanılan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.

Sözdizimi
TM1RptTitle(Dimension,Element)
Bağımsız Değişken

Açıklama

Dimension

TM1 _ad:boyut_adı biçimi kullanılarak belirtilen
bir boyut.

Element

Öğe adı döndüren bir SUBNM işlevini içeren bir
hücreye yönelik hücre başvurusu.

Örnek
TM1RptTitle("SData:model",$C$7)

TM1RptView
TM1RptView, etkin formda görüntülenen görünümü tanımlar.
Bu işlev, Etkin Formlar yaratmak için kullanılan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.

Sözdizimi
TM1RptView(ViewID,ZeroSuppression,TM1RptTitle,...)
Bağımsız Değişken

Açıklama

ViewID

TM1 _adı:küp_adı:benzersiz_kimlik biçimini
kullanan bir görünüm adı.

ZeroSuppressio

Görünümle ilgili olarak sıfırların engellenmesini
açmak ya da kapatmak için kullanılan Boole
işareti. 1 = açık, 0 = kapalı

TM1RptTitle

Etkin Form'daki her başlık boyutunda,
TM1RptView için bağımsız değişken olarak bir
TM1RptTitle işlevi ekleyin.

FormatRange

Etkin Form için biçimleme aralığı.
Etkin Form yarattığınızda, tüm biçimleme aralığı
hücrelerini içerecek TM1RPTFMTRNG adlı bir
adlandırılan aralık yaratılır. Bu adlandırılan aralığı
bağımsız değişken olarak kullanabilirsiniz.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

IDColumn

Etkin Form'da biçim tanıtıcılarını içeren sütun.
Etkin Form yarattığınızda, tüm biçimleme aralığı
hücrelerini içerecek TM1RPTFMTIDCOL adlı bir
adlandırılan aralık yaratılır. Bu adlandırılan aralığı
bağımsız değişken olarak kullanabilirsiniz.

Örnek
=TM1RPTVIEW("SData:SalesCube:6", 0, TM1RPTTITLE("SData:actvsbud",$C$6),
TM1RPTTITLE("SData:model",$C$7), TM1RPTTITLE("SData:account1",$C$8),
TM1RPTFMTRNG,TM1RPTFMTIDCOL)

TM1User
TM1User, yürürlükteki TM1 kullanıcısının kullanıcı adını döndürür.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
Yürürlükteki TM1 kullanıcısı bir sunucuya bağlı değilse ya da belirtilen sunucu çalışmıyorsa,
TM1User boş dizgi döndürür.
TM1User, CAM kimlik doğrulamasını kullanacak şekilde yapılandırılan bir sunucuya karşı
yürütülürse, işlev, görüntü adını değil, iç kullanıcı adı/CAMID öğesini döndürür.

Sözdizimi
TM1User("ServerName")
Bağımsız Değişken

Açıklama

ServerName

TM1 kullanıcısının bağlı olduğu sunucunun adı.

Örnek
TM1User("SData")
BrianT adlı bir kullanıcı, SData sunucusunda oturum açarsa ve bu kullanıcı TM1User işlevini
yürütürse, yukarıdaki örnek, BrianT öğesini döndürür.

VIEW
VIEW, küp bağımsız değişkeniyle belirtilen küpün eniyilenmiş bir görünümünü yaratır.
Bu işlev yalnızca çalışma sayfalarında geçerli olan bir TM1 çalışma sayfası işlevidir.
Bir küp göz atmasından bir görünümü dilimlediğinizde tek bir VIEW işlevi yaratılır.
Böylece, VIEW işlevine gönderme yapan tüm DBR ve DBRW formülleri bu eniyilenmiş
görünüme erişebilir. Bu şekilde sonuçlar daha hızlı şekilde döndürülür.
Farklı TM1 görünümlerine ve/ya da küplerine başvuran DBR formülleri öbekleriniz varsa,
birden çok VIEW işlevi aynı elektronik tabloda bulunabilir.
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Sözdizimi
VIEW(cube, e1,e2[,...en])
Bağımsız Değişken

Açıklama

cube

Veri alınacak küpün adı.

e1,...en

Dilimde başlık olarak kullanılacak belirli öğeler ya
da "!" dizgisi. "!" dizgisi ilgili boyutun
görünümdeki bir satır ya da sütun olduğunu
gösterir. Bu bağımsız değişkenler boyut öğelerine
ilişkin diğer adlar olabilir.

Örnek
VIEW("93sales",$B$2,$B$3,$B$4,"!","!")
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Bölüm 6. TM1 TurboIntegrator İşlevleri
TM1 TurboIntegrator, bir işlem tanımladığınızda TM1 verilerini ve meta verilerini işlemenize
olanak sağlar.
Bu, TurboIntegrator penceresinin Gelişmiş sekmesindeki Öneylem, Meta Veri ve Soneylem
alt sekmelerinde bulunan işlevlerin kullanılması yoluyla gerçekleştirilir. Bu alt sekmeler,
TurboIntegrator işlemini tanımlarken seçtiğiniz ayarlar ve seçenekler temel alınarak
oluşturulan deyimleri içerir. Yarattığınız tüm işlevler, oluşturulan deyimlerden sonra
görünmelidir. TurboIntegrator ile işlem yaratılmasına ilişkin ayrıntılar için, IBM CognosTM1
TurboIntegrator Kulavuzu belgesine bakın.
Bu bölümdeki TurboIntegrator işlevleri, kategori temelinde sıralanır.
TurboIntegrator işlevlerinin yaratılmasına yardımcı olacak bir arabirim yoktur. Gelişmiş
sekmesindeki uygun alt sekmeye doğrudan el ile işlevleri girin. TurboIntegrator işlevlerine
yönelik dizgi bağımsız değişkenleri tek tırnak işareti içine alınmalıdır. TurboIntegrator
penceresinde her bir işlevin sonunu belirtmek için bir noktalı virgül (;) bulunmalıdır.
Bu TurboIntegrator işlevlerine ek olarak, STET işlevi dışında, tüm standartTM1 kural
işlevlerini de bir işlem tanımlamasında birleştirebilirsiniz.
TurboIntegrator işlevlerine yönelik her bir bağımsız değişken, 256 byte ile sınırlanmıştır.
TurboIntegrator işlevi birden çok bağımsız değişken kabul edebilir ve her bir bağımsız
değişken, 256 byte ile sınırlanmıştır.

ASCII ve Metin TurboIntegrator İşlevleri
Bu işlevler, ASCII ve Metin ile ilgilidir.

ASCIIDelete
ASCIIDelete, bir ASCII dosyasını siler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
ASCIIDelete(FileName);

FileName
Silmek istediğiniz ASCII dosyasının adı. Tam yol belirtilmezse, TM1, dosyayı
sunucunun veri dizininde arar.

Örnek
ASCIIDelete(’C:\exported_data\2002Q1Results.cma’);

Bu örnek, C:\exported_data dizininden 2002Q1Results.cma adlı ASCII dosyasını siler.

ASCIIOutput
ASCIIOutput, bir ASCII dosyasına virgülle sınırlanmış kayıt yazar.
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Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
ASCII dosyası, birinci kayıt yazıldığında açılır ve ASCIIIOutput işlevini içeren
TurboIntegrator yordamı (Öneylem, Meta Veri, Veri ya da Soneylem) işlemeyi bitirdiğinde
kapanır.
ASCIIOutput tarafından oluşturulan her bir çıkış kaydı, 8000 byte ile sınırlıdır. Bir çıkış kaydı
8000 byte'ı aşarsa, kayıt kısaltılır ve TM1ProcessError.log dosyasına bir uyarı kaydedilir.
ASCIIOutput, çıkış kaydını 8000 byte'ın ötesine iten bir Dizgi bağımsız değişkeniyle
karşılaştığında, o bağımsız değişkeni ve diğer bağımsız değişkenleri yok sayar. Örneğin, sekiz
bağımsız değişken için çıkış 51 byte'ken, toplam 7950 byte olan ilk yedi bağımsız değişken
için 10 Dizgi bağımsız değişkeni ve çıkışı varsa, yalnızca ilk yedi bağımsız değişken için çıkış
kayda yazılır. On Dizgi bağımsız değişkeni varsa ve birinci bağımsız değişken 8000 byte'tan
yüksekse, kayda herhangi bir çıkış yazılmaz.
Bir TurboIntegrator işleminin birden çok yordamında (sekme) aynı dosyaya yazmak için
ASCIIOutput işlevini kullanırsanız, dosya yeni bir yordam için her açıldığında dosyanın
üzerine yazılır.
ASCIIOutput işlevi, ASCII dosyası yazılırken bir hata oluşursa küçük bir hata oluşturur.
Ayrıca işlev, ASCII dosyasını başarıyla yazarsa yürütmenin ardından 1 değerini ve başarısız
olursa 0 değerini döndürür.
Yalnızca ASCIIOutput, sunucunun üzerinde çalıştığı disk dışında bir diske yazarken hata
oluşturulacağını ve değer döndürüleceğini unutmayın. Örneğin, sunucu C: sürücüsünde
çalışıyorsa ve ASCIIOutput F: sürücüsüne yazıyorsa, F: sürücüsünde alan kalmaz, hata
yakalanır ve sunucu devrede kalır. ASCIIOutput C: sürücüsüne yazarken sunucu C:
sürücüsünde çalışıyorsa ve bu sürücüde alan kalmamışsa, sunucu sonlandırılır (beklendiği
gibi).
Not: ASCIIOutput işlevi, tüm oluşturulan dosyaların sonuna 0x1A onaltılı karakterini
yerleştirir. Ancak TM1 Web, 0x1A onaltılı karakterini içeren bir Web sayfasını açamaz.
TM1 verilerini bir ASCII dosyasına dışa aktarmak için ASCIIOutput kullanırsanız ve sonra
dosyayı bir TM1 Web sayfasında açmayı denerseniz, aşağıdaki hatayla karşılaşırsınız.
MS Excel çalışma defteri XML biçimine dönüştürülürken hata oluştu, 0x1A onaltılı değeri
geçersiz bir karakter.
0x1A onaltılı karakterini Web Sayfasından kaldırırsanız, dosya TM1 Web'de açılır.

Sözdizimi
ASCIIOutput(FileName, String1, String2, ...Stringn);
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Bağımsız Değişken

Açıklama

FileName

Kaydı yazmak istediğiniz ASCII dosyasının tam
yolu. Yol bir dosya uzantısı içermelidir.

String1...Stringn

ASCII dosyasında yaratmak istediğiniz her bir
alana karşılık gelen bir dizgi. Bu bağımsız
değişken bir dizgi olabileceği gibi, bir dizgi için
TurboIntegrator değişkeni de olabilir.
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Örnek
ASCIIOutput(’NewCube.cma’, V1, V2, V3, V4, V5 );

Bu örnek, NewCube.cma ASCII dosyasına bir kayıt yazar. Kayıttaki her alan,
TurboIntegrator'ın veri kaynağınızdaki bir sütuna atadığı bir değişkene karşılık gelir.

SetInputCharacterSet
SetInputCharacterSet işlevi, TurboIntegrator veri kaynağında kullanılan karakter kümesini
belirtmenizi sağlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Bir TurboIntegrator işlemi, giriş olarak bir dış dosya okursa, bu dış dosyanın yazıldığı
karakter kümesini bilmesi gerekir. Dosya geçerli bir byte sırası işareti içeriyorsa, TM1
işlevleri gerekirse dosyayı düzgün şekilde UTF-8'e dönüştürür.
Geçerli bir byte sırası işareti içermeyen biçimler için karakterler başka bir kodlamadan
UTF-8'e dönüştürülmelidir. Sunucuyu barındıran makinede uygun dönüştürücüler varsa, giriş
dosyası, TM1 olanağının gerektirdiği Unicode karakter kümesine dönüştürülür.

Sözdizimi
SetInputCharacterSet (CharacterSet);
Bağımsız Değişken

Açıklama

CharacterSet

TurboIntegrator işlemi tarafından kullanılacak
giriş dosyasındaki karakter kodlaması.
CharacterSet bağımsız değişkeni bilinen bir
karakter tipiyse, tip varsayılan olarak sistem yerel
ayarını alır.

Karakter Kodlaması

Sistem Yerel Ayarı

TM1CS_ISO_8859_1

ISO-8859-1 Latin-1, Batı Avrupa

TM1CS_ISO_8859_2

ISO-8859-2 Latin-2, Orta Avrupa

TM1CS_ISO_8859_3

ISO-8859-3 Latin-3, Güney Avrupa

TM1CS_ISO_8859_4

ISO-8859-4 Latin-4, Kuzey Avrupa

TM1CS_ISO_8859_5

ISO-8859-5 Latin/Kiril

TM1CS_ISO_8859_6

ISO-8859-6 Latin/Arapça

TM1CS_ISO_8859_7

ISO-8859-7 Latin/Yunanca

TM1CS_ISO_8859_8

ISO-8859-8 Latin/İbranice

TM1CS_ISO_8859_9

ISO-8859-9 Latin-5, Türkçe

Bölüm 6. TM1 TurboIntegrator İşlevleri

199

200

Karakter Kodlaması

Sistem Yerel Ayarı

TM1CS_ISO_8859_10

ISO-8859-10 Latin-6, İskandinav,

TM1CS_ISO_8859_11

ISO-8859-11 Latin/Tay Dili

TM1CS_ISO_8859_13

ISO-8859-13 Latin-7, Baltık Kenarı

TM1CS_ISO_8859_14

ISO-8859-14 Latin-8, Keltik

TM1CS_ISO_8859_15

ISO-8859-15 Latin-9, ISO-8859-1'in yerini alır

TM1CS_ISO_8859_16

ISO-8859-16 Latin-10, Güney Doğu Avrupa

TM1CS_WCP1250

Microsoft Windows Orta Avrupa

TM1CS_WCP1251

Windows Kiril dili

TM1CS_WCP1252

Windows Latin-1 çok dilli

TM1CS_WCP1253

Windows Yunanca

TM1CS_WCP1254

Windows Türkçe

TM1CS_WCP1255

Windows İbranice

TM1CS_WCP1256

Windows Arapça

TM1CS_WCP1257

Windows Baltık dili

TM1CS_WCP1258

Windows Vietnamca

TM1CS_WCP874

Windows Tay Dili

TM1CS_WCP932

Windows Japonca

TM1CS_WCP936

Windows Basitleştirilmiş Çince

TM1CS_WCP949

Windows Korece

TM1CS_WCP950

Windows Geleneksel Çince

TM1CS_KOI8R

Rusça ve Kiril (KOI8-R)

TM1CS_GB18030

PRC sürümü UNICODE

TM1CS_BIG5

Geleneksel Çince

TM1CS_SHIFTJIS

JIS 0201 + JIS 0208, CP932'den biraz daha
farklıdır

TM1CS_SJIS0213

JIS 0213-2004, BMP dışı gerekir.
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Karakter Kodlaması

Sistem Yerel Ayarı

TM1CS_EUC_JP

EUC Japonca

TM1CS_EUC_CN

EUC Basitleştirilmiş Çince

TM1CS_EUC_KR

EUC Korece

TM1CS_UTF8

UTF-8

TM1CS_UTF16

UTF-16 Little Endian

TM1CS_UTF16ESC

UNICODE gösterimi

TM1CS_UTF32

UTF-32 Little Endian

TM1CS_OS_DEFAULT

işletim sistemi varsayılanı

TM1CS_LOCALPATH

yerel olmayanda yerel kodlama, ancak UNICODE
gösterimi.

Örnek
SetInputCharacterSet (’TM1CS_ISO_8859_11’);

Bu örnek, TurboIntegrator veri kaynağı için giriş karakter kümesinin ISO-8859-11 Latin/Thai
olduğunu belirtir.

SetOutputCharacterSet
SetOutputCharacterSet, bir TurboIntegrator işleminde TextOutput işlevini kullanarak bir
metin dosyasına çıkış yazılırken kullanılacak karakter kümesini belirtmenizi sağlar.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.
TextOutput işleviyle kullanılan işlev.
TextOutput işlevile kullanılır.

Sözdizimi
SetOutputCharacterSet( FileName, CharacterSet );
Bağımsız Değişken

Açıklama

FileName

Kendisi için karakter kümesi belirtmek istediğiniz
metin dosyasının tam yolu. Bu yol bir dosya
uzantısı içermelidir.
Bu bağımsız değişken, TextOutput işlevinin
FileName bağımsız değişkeniyle aynı
olmamalıdır.

CharacterSet

Çıkış dosyasına yazılırken kullanılacak karakter
kodlaması.
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CharacterSet için geçerli değerler hakkında daha fazla bilgi için bkz. “SetInputCharacterSet”
sayfa 199.

SetOutputEscapeDoubleQuote
SetOutputEscapeDoubleQuote, bir küp görünümü bir .csv dosyasına aktarılırken öğe
adlarında ya da veri değerlerinde görüntülenen çift tırnak işaretlerine çıkış karakteri
koymanızı sağlar.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.
TurboIntegrator komut dosyanıza SetOutputEscapeDoubleQuote eklenir ve 1 değerine
ayarlanırsa, her çift tırnak işaretine çıkış karakteri olarak 2 tane çift tırnak eklenir ve dışa
aktarılan dosyada, çift tırnak işareti konumları kaynak küp görünümünüzdeki şekliyle
korunur. Örneğin, kaynak görünümünüzdeki bir öğe "Bölge" olarak adlandırıldıysa, bu öğe
.csv çıkış dosyasına """Bölge""" olarak aktarılır.
TurboIntegrator komut dosyanıza SetOutputEscapeDoubleQuote eklenmezse ya da 0 değerine
ayarlanırsa, dışa aktarılan dosya, kaynak küpünüzde görüntülenen çift tırnak işaretlerine çıkış
karakteri uygulamaz.
SetOutputEscapeDoubleQuote, çıkış dosyasını gerçekten yazan işlev olan ASCIIOutput
işleviyle birlikte kullanılır. SetOutputEscapeDoubleQuote, TurboIntegrator komut dosyanızda
ASCIIOutput'tan önce gelmelidir ve her iki işlev de aynı FileName parametre değerini
kullanmalıdır.

Sözdizimi
SetOutputEscapeDoubleQuote(FileName, Num);
Bağımsız Değişken

Açıklama

FileName

Küp görünümünü yazmak istediğiniz dosyanın
tam yolu. Yol bir dosya uzantısı içermelidir.

Num

Çıkış dosyasında çift tırnak işaretlerine çıkış
karkateri eklenip eklenmeyeceğini belirleyen
işaret.
1, çıkış dosyasında çift tırnak işaretlerine çıkış
karakteri ekleneceğini belirtir.
0, çıkış dosyasında çift tırnak işaretlerine çıkış
karakteri eklenmeyeceğini belirtir.

Örnek
SetOutputEscapeDoubleQuote(’C:\temp\cube1.csv’, 1);

Bu örnekte, C:\temp\cube1.csv dosyasına çıkış yazılırken kaynak küp görünümünde saptanan
tüm çift tırnak işaretlerine çıkış karakteri eklenir.

TextOutput
TextOutput, bir metin dosyasına virgülle sınırlanmış kayıt yazar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
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Varsayılan olarak TextOutput, sunucu makinesinin yerel ayar karakter kümesindeki
karakterleri yazar. Farklı bir karakter kümesinde dosya yaratmak için, TextOutput işlevini
çağırmadan önce SetOutputCharacterSet işlevini çağırın.
Metin dosyası, birinci kayıt yazıldığında açılır ve TextOutput işlevini içeren TurboIntegrator
yordamı (Öneylem, Meta Veri, Veri ya da Soneylem) işlemeyi bitirdiğinde kapanır.
Bir TurboIntegrator işleminin birden çok yordamında (sekme) aynı dosyaya yazmak için
TextOutput işlevini kullanırsanız, dosya yeni bir yordam için her açıldığında dosyanın üzerine
yazılır.
TextOutput tarafından oluşturulan her bir çıkış kaydı, 8000 byte ile sınırlıdır. Bir çıkış kaydı
8000 byte'ı aşarsa, kayıt kısaltılır ve TM1ProcessError.log dosyasına bir uyarı kaydedilir.
TextOutput, çıkış kaydını 8000 byte'ın ötesine iten bir Dizgi bağımsız değişkeniyle
karşılaştığında, o bağımsız değişkeni ve diğer bağımsız değişkenleri yok sayar. Örneğin, sekiz
bağımsız değişken için çıkış 51 byte'ken, toplam 7950 byte olan ilk yedi bağımsız değişken
için 10 Dizgi bağımsız değişkeni ve çıkışı varsa, yalnızca ilk yedi bağımsız değişken için çıkış
kayda yazılır. On Dizgi bağımsız değişkeni varsa ve birinci bağımsız değişken 8000 byte'tan
yüksekse, kayda herhangi bir çıkış yazılmaz.
TextOutput işlevi, metin dosyası yazılırken bir hata oluşursa küçük bir hata oluşturur. Ayrıca
işlev, metin dosyasını başarıyla yazarsa yürütmenin ardından 1 değerini ve başarısız olursa 0
değerini döndürür.
Yalnızca TextOutput, sunucunun üzerinde çalıştığı disk dışında bir diske yazarken hata
oluşturulur ve değer döndürülür. Örneğin, sunucu C: sürücüsünde çalışıyorsa ve TextOutput
F: sürücüsüne yazıyorsa, F: sürücüsünde alan kalmaz, hata yakalanır ve sunucu devrede kalır.
TextOutput C: sürücüsüne yazarken sunucu C: sürücüsünde çalışıyorsa ve bu sürücüde alan
kalmamışsa, sunucu sonlandırılır (beklendiği gibi).

Sözdizimi
TextOutput(FileName, String1, String2, ...Stringn);
Bağımsız Değişken

Açıklama

FileName

Kaydı yazmak istediğiniz metin dosyasının tam
yolu. Yol bir dosya uzantısı içermelidir.

String1...Stringn

Metin dosyasında yaratmak istediğiniz her bir
alana karşılık gelen bir dizgi. Bu bağımsız
değişken bir dizgi olabileceği gibi, bir dizgi için
TurboIntegrator değişkeni de olabilir.

Örnek
TextOutput(’NewCube.cma’, V1, V2, V3, V4, V5 );

Bu örnek, NewCube.cma dosyasına bir kayıt yazar. Kayıttaki her alan, TurboIntegrator'ın veri
kaynağınızdaki bir sütuna atadığı bir değişkene karşılık gelir.

Öznitelik İşleme TurboIntegrator İşlevleri
Bu işlevler, özniteliklerin işlenmesini kolaylaştırır.
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AttrDelete
AttrDelete, bir öğe özniteliğini TM1 veritabanından siler.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.

Sözdizimi
AttrDelete(DimName, AttrName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Bir öğe özniteliğini silmek istediğiniz boyut.

AttrName

Silmek istediğiniz özniteliğin adı.

Örnek
AttrDelete(’Model’, ’InteriorColor’);

Bu örnek, Model boyutu için InteriorColor öğe özniteliğini siler.

AttrInsert
AttrInsert, bir boyut için yeni bir öğe özniteliği yaratır. İşlev bir dizgi, sayısal değer ya da
diğer ad özniteliği yaratabilir.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.

Sözdizimi
AttrInsert(DimName, PrevAttr, AttrName, Type);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Bir öğe özniteliği yaratmak istediğiniz boyut.

PrevAttr

Yaratmakta olduğunuz öznitelikten önce gelen
öznitelik.

AttrName

Yeni özniteliğe atamak istediğiniz ad.

Type

Özniteliğin tipi. Tip bağımsız değişkeni için olası
üç değer vardır:
v N - Bir sayısal öznitelik yaratır.
v S - Bir dizgi özniteliği yaratır.
v A - Bir diğer ad özniteliği yaratır.

Örnek
AttrInsert(’Model’, ’Transmission’, ’InteriorColor’,’S’);

Bu örnek, Model boyutu için InteriorColor dizgi özniteliğini yaratır. Bu öznitelik, İletim
özniteliğinin sonrasına eklenir.
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AttrPutN
AttrPutN, sayısal bir öğe özniteliğine değer atar.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.

Sözdizimi
AttrPutN(Value, DimName, ElName, AttrName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Value

Bir öğe özniteliğine atamak istediğiniz değer.

DimName

Kendisi için bir öznitelik değeri atamak istediğiniz
öğenin üst boyutu.

ElName

Kendisi için bir öznitelik değeri atamak istediğiniz
öğe.

AttrName

Değerini atamak istediğiniz öznitelik.

Örnek
AttrPutN(2257993, ’Model’, ’ S Series 1.8L Sedan ’,’ProdCode’);

Bu örnek, Model boyutunda S Series 1.8L Sedan öğesinin ProdCode özniteliğine 2257993
değerini atar.

AttrPutS
AttrPutS, bir dizgi öğesi özniteliğine değer atar.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.

Sözdizimi
AttrPutS(Value, DimName, ElName, AttrName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Value

Bir öğe özniteliğine atamak istediğiniz değer.

DimName

Kendisi için bir öznitelik değeri atamak istediğiniz
öğenin üst boyutu.

ElName

Kendisi için bir öznitelik değeri atamak istediğiniz
öğe.

AttrName

Değerini atamak istediğiniz öznitelik.

Örnek
AttrPutS(’Beige’, ’Model’, ’S Series 1.8L Sedan’, ’InteriorColor’);

Bu örnek, Model boyutunda S Series 1.8L Sedan öğesinin InteriorColor özniteliğine Bej
dizgisini atar.
Bölüm 6. TM1 TurboIntegrator İşlevleri
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Görev Yönetimi TurboIntegrator İşlevleri
Bu işlevler, görevlerin yönetilmesiyle ilgilidir.

ChoreQuit
ChoreQuit, bir görevin hemen sonlandırılmasına neden olur. Bir görev içindeki herhangi bir
işlemden çağrılabilir.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.
Bir işlem ChoreQuit işleviyle karşılaştığında, yürürlükteki görev bir hata durumuyla
sonlandırılır ve sunucu günlük dosyasına, görevi sonlandırmak için ChoreQuit öğesinin
çağrıldığını belirten bir ileti yazılır.

Sözdizimi
ChoreQuit;

Bağımsız değişkenler
Yok.

SetChoreVerboseMessages
İletilerin Tm1s.log dosyasında daha ayrıntılı olarak raporlanmasını açmak (ya da kapatmak)
için SetChoreVerboseMessages işlevini kullanın.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.
Bu işlev, birçok işlemin ExecuteProcess işlevini kullanarak birbirini çağırdığı hata ayıklama
görevlerine yönelik bir yardımcı olarak en iyi şekilde kulanılır.
Sıfır değeri iletildiğinde, bu iletilerin çıkışı kapatılır; sıfır dışında bir değer iletildiğinde, daha
ayrıntılı ileti çıkışına olanak sağlanır. Varsayılan olarak bu işaret kapalıdır.

Sözdizimi
İletilerin Tm1s.log dosyasına daha ayrıntılı raporlamasını açmak (ya da kapatmak) için bu
işlevi kullanın. Bu işlev, birçok işlemin ExecuteProcess işlevini kullanarak birbirini çağırdığı
hata ayıklama görevlerine yönelik bir yardımcı olarak en iyi şekilde kulanılır.
Sıfır değeri iletildiğinde, bu iletilerin çıkışı kapatılır; sıfır dışında bir değer iletildiğinde, daha
ayrıntılı ileti çıkışına olanak sağlanır. Varsayılan olarak bu işaret kapalıdır.
SetChoreVerboseMessages(Flag);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Flag

Daha ayrıntılı ileti kaydına olanak sağlamak için
sıfır dışında bir değere ayarlayın. Ayrıntılı ileti
sistemini kapatmak için sıfıra (varsayılan)
ayarlayın.

Küp İşleme TurboIntegrator İşlevleri
Bu işlevler, küplerin işlenmesiyle ilgilidir.
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AddCubeDependency
AddCubeDependency, normal sistem kullanımı sırasında kilit çekişmesi sorunlarını önlemek
için karşılıklı küp bağımlılıklarını önceden tanımlamanıza olanak sağlar.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.
Normal işletimde küp bağımlılıkları, küp sınırlarını aşan veriler (örneğin, sistemin dışındaki
bir küpe gönderme yapan bir kuraldan türetilmiş veriler) alındığında oluşurulur. Bağımlılık
bilgilerini yaratmak için, bağımlılık oluşturulurken sunucunun küpleri kilitlemesi gerekir;
büyük olasılıkla, uzun bir görünüm hesaplaması sırasında kilit korunacaktır. Bu bir 'yazma'
kilidi olduğundan, diğer kullanıcıların küplere erişmesi önlenir. AddCubeDependency işlevi,
sunucu başlatıldığında bağımlılığın oluşturulmasına olanak sağlar ve daha sonra yeni bir
bağımlılığın oluşturulması gerekmediğinden kilit çekişmesini önler.

Sözdizimi
AddCubeDependency(BaseCube, DependentCube);
Bağımsız Değişken

Açıklama

BaseCube

Veriler için başka küpe bağımlı olan bir küpün adı.
Bu küp çoğu durumda, dışarıdaki bir küpten veri
çekmeye yönelik kuralları kullanan bir küptür.

DependentCube

BaseCube ile gösterilen küpün bağımlı olduğu
küpün adı.

Örnek
AddCubeDependency(’A1’, ’A2’);
A1 ve A2 adlı iki küp düşünün. A1 adlı küp, Jan-03 için A2 adlı küpten veri çeken şu kuralı
kullanmaktadır: [’Jan-03’]=DB(’A2’, elem_1, elem_2 , ...);
Bu örnekte A1 küpü A2 küpüne bağımlıdır. TurboIntegrator'da bağımlılığı oluşturmak için bu
örnek içerilir.

CellGetN
Bu işlev, bir sayısal küp hücresinden değer alır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
CellGetN(Cube, e1, e2 [,...en]);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Bir değer almak istediğiniz küpün adı.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

e1,...en

Alınacak değeri içeren küpün kesişme noktasını
tanımlayan boyut öğesi adları.
e1 - en arasındaki bağımsız değişkenler sıraya
duyarlıdır. e1 küpün birinci boyutunun bir öğesi,
e2 ikinci boyutunun bir öğesi vb. olmalıdır. Bu
bağımsız değişkenler boyut öğelerine ya da
TurboIntegrator değişkenlerine ilişkin diğer adlar
olabilir.
Not: : Bu işlev bir koşul deyiminde (IF)
kullanıldığında, deyim, koşul öbeğinin tamamı
değil, koşulu içeren kısımdır. Küçük bir hatadan
sonra yürütme sonraki deyimle devam eder. TI
işleme, küçük hata işlendikten sonra bir koşulda
bulunduğunu anlamaz, bu nedenle sonraki deyim,
endif'ten sonraki satır değil, bir sonraki satırdır.
Bu durumu önlemek için, küçük hatayla
karşılaşabilecek herhangi bir işlem için
değişkenleri kullanın ve sonra koşul deyimindeki
değişkenleri kullanın. Örneğin:

V1 = CELLGETN(’PNLCube’, ’fred’,’argentina’,’Sales’,’Jan’);IF(V1 = 454);
ASCIIOUTPUT(’bug.txt’, ’if logic not working properly’);ENDIF;

Örnek
CellGetN (’y2ksales’, ’Actual’, ’Argentina’, ’S Series1.8L Sedan’, ’Sales’, ’Jan’);

Bu örnek, y2ksales küpünde Gerçek, Arjantin, S Series 1.8L Sedan, Satış ve Oca öğelerinin
kesişme noktasındaki sayısal değeri alır.

CellGetS
Bu işlev, bir dizgi küp hücresinden değer alır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
CellGetS(Cube, e1, e2 [,...en]);
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Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Bir değer almak istediğiniz küpün adı.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

e1,...en

Alınacak değeri içeren küpün kesişme noktasını
tanımlayan boyut öğesi adları.
e1 - en arasındaki bağımsız değişkenler sıraya
duyarlıdır. e1 küpün birinci boyutunun bir öğesi,
e2 ikinci boyutunun bir öğesi vb. olmalıdır. Bu
bağımsız değişkenler boyut öğelerine ya da
TurboIntegrator değişkenlerine ilişkin diğer adlar
olabilir.
“CellGetN” sayfa 207 bölümünde bu işlevle IF
mantığına ilişkin nota bakın.

Örnek
CellGetS(’Personnel’, ’Rep’, ’Europe’, ’Product’);

Bu örnek, Personel küpünde Rep, Avrupa ve Ürün öğelerinin kesişme noktasındaki dizgi
değerini alır.

CellIncrementN
Bu işlev, var olan bir sayısal hücre değerini belirtilen değer kadar artırır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
CellIncrementN(x, Cube, e1, e2 [,...en]);
Bağımsız Değişken

Açıklama

x

Var olan bir hücre değerine eklemek istediğiniz
sayısal değer.

Küp

Değeri göndermek istediğiniz küpün adı.

e1,...en

Değeri alacak küpün kesişme noktasını tanımlayan
boyut öğesi adları.
e1 - en arasındaki bağımsız değişkenler sıraya
duyarlıdır. e1 küpün birinci boyutunun bir öğesi,
e2 ikinci boyutunun bir öğesi vb. olmalıdır. Bu
bağımsız değişkenler boyut öğelerine ya da
TurboIntegrator değişkenlerine ilişkin diğer adlar
olabilir.

Örnek
CellIncrementN(1000, ’y2ksales’, ’Actual’, ’Argentina’, ’S Series 1.8L Sedan’, ’Sales’, ’Jan’);

Bu örnek, y2ksales küpünde Gerçek, Arjantin, S Series 1.8L Sedan, Satış ve Oca öğelerinin
kesişme noktasındaki değeri 1000 değerinde artırır.
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CellIsUpdateable
Bu işlev, bir küp hücresinin yazılabilir olup olmadığını belirlemenize olanak sağlar. Bu işlev,
hücre yazılabilirse 1, değilse 0 değerini döndürür.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
CellIsUpdateable(Cube, e1, e2 [,...en]);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Bir değer yazmak istediğiniz küpün adı.

e1,...en

Bir değer yazmak istediğiniz hücreyi tanımlayan
boyut öğesi adları.
e1 - en arasındaki bağımsız değişkenler sıraya
duyarlıdır. e1 küpün birinci boyutunun bir öğesi,
e2 ikinci boyutunun bir öğesi vb. olmalıdır. Bu
bağımsız değişkenler boyut öğelerine ya da
TurboIntegrator değişkenlerine ilişkin diğer adlar
olabilir.

Örnek
CellIsUpdateable (’y2ksales’, ’Actual’, ’Argentina’,’S Series 1.8L Sedan’, ’Sales’, ’Jan’);

Bu örnek, y2ksales küpünde Gerçek, Arjantin, S Series 1.8L Sedan, Satış ve Oca öğelerinin
tanımladığı hücreye yazılıp yazılamadığını belirler. Hücre bir değer alabiliyorsa, işlev 1
değerini; tersi durumda 0 değerini döndürür.

CellPutN
Bu işlev bir küp hücresine sayısal bir değer gönderir.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
CellPutN(x, Cube, e1, e2 [,...en]);
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Bağımsız Değişken

Açıklama

x

Sayısal bir değer.

Cube

Değeri göndermek istediğiniz küpün adı.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

e1,...en

Değeri alacak küpün kesişme noktasını tanımlayan
boyut öğesi adları.
e1 - en arasındaki bağımsız değişkenler sıraya
duyarlıdır. e1 küpün birinci boyutunun bir öğesi,
e2 ikinci boyutunun bir öğesi vb. olmalıdır. Bu
bağımsız değişkenler boyut öğelerine ya da
TurboIntegrator değişkenlerine ilişkin diğer adlar
olabilir.

Örnek
CellPutN(12345, ’y2ksales’, ’Actual’, ’Argentina’, ’S Series 1.8L Sedan’, ’Sales’, ’Jan’);

Bu örnek, y2ksales küpünde Gerçek, Arjantin, S Series 1.8L Sedan, Satış ve Oca öğelerinin
kesişme noktasındaki 12345 değerini gönderir.

CellPutProportionalSpread
Bu işlev, var olan hücre değerleriyle orantılı bir birleştirmenin yapraklarına, belirtilen bir
değeri dağıtır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
CellPutProportionalSpread, var olan hücre değerlerini değiştirir; var olan hücre değerlerine
ekle yapmak ya da var olan hücre değerlerinden çıkarma yapmak için kullanılamaz.
İşlev, IBM Cognos TM1 Kullanıcı Kılavuzu'nda ayrıntılı olarak açıklanan Orantılı Dağıtma
veri dağıtma yöntemine benzer. Var olan hücre değerlerine ekleme yapmanız ya da var olan
hücre değerlerinden çıkarma yapmanız gerekirse, kullanıcı arabirimi yoluyla ya da veri
dağıtma sözdizimi yoluyla yürütülebilen Orantılı Dağıtma yöntemini kullanın.
Not: Bir birleştirmenin yapraklarına bir değer dağıtmak için CellPutProportionalSpread
kullanılırken yalnızca sıfır olmayan değerleri önceden içeren yapraklar değiştirilir. Bunun
nedeni, sıfır değerlerinin orantılı olarak artırılamaması ya da azaltılamamasıdır; sıfırın
herhangi bir orantısı yine sıfırdır.

Sözdizimi
CellPutProportionalSpread( value, cube, e1, e2, e3...,en );
Bağımsız Değişken

Açıklama

value

Dağıtmak istediğiniz değer.

küp

Değeri içine dağıtmak istediğiniz küpün adı.

Bölüm 6. TM1 TurboIntegrator İşlevleri

211

Bağımsız Değişken

Açıklama

e1...en

Yaprakları, dağıtılan değeri kabul edecek
birleştirmeyi tanımlayan öğelerin adları.
e1 - en arasındaki bağımsız değişkenler sıraya
duyarlıdır. e1 küpün birinci boyutunun bir öğesi,
e2 ikinci boyutunun bir öğesi vb. olmalıdır. Bu
bağımsız değişkenler boyut öğelerine ya da
TurboIntegrator değişkenlerine ilişkin diğer adlar
olabilir.

Örnek
CellPutProportionalSpread(7000,’SalesCube’, ’Actual’,’North America’,
’S Series 1.8L Sedan’, ’Sales’, ’Jan’)

Bu örnek, Gerçek, Kuzey Amerika, S Series 1.8L Sedan, Satış ve Oca öğelerinin tanımladığı
SalesCube içindeki birleştirmenin alt öğelerine 7000 değerini dağıtır.

CellPutS
Bu işlev bir küp hücresine bir dizgi değeri gönderir.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
CellPutS(String, Cube, e1, e2 [,...en]);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Dizgi

Bir dizgi.

Cube

Dizgiyi göndermek istediğiniz küpün adı.

e1,...en

Dizgiyi alacak küpün kesişme noktasını
tanımlayan boyut öğesi adları.
e1 - en arasındaki bağımsız değişkenler sıraya
duyarlıdır. e1 küpün birinci boyutunun bir öğesi,
e2 ikinci boyutunun bir öğesi vb. olmalıdır. Bu
bağımsız değişkenler boyut öğelerine ya da
TurboIntegrator değişkenlerine ilişkin diğer adlar
olabilir.

Örnek
CellPutS(’jones’, ’Personnel’, ’Rep’, ’Europe’, ’Product’);

Bu örnek, personel küpünde Rep, Avrupa ve Ürün öğelerinin kesişme noktasındaki 'jones'
dizgisini gönderir.

CubeClearData
Bir küpteki tüm verileri temizler.
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Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Bu işlev, küpün tamamını kapsamak için görünüm yaratma ve sonra küpün tamamını
sıfırlamak için ViewZeroOut() işlevi yapma gibi bir işlem yapılmasından daha hızlıdır.
Bir küpteki verileri temizlemek için CubeClearData işlevini kullandığınızda, küpte
besleyiciler tarafından beslenen hücreler varsa bunlar da temizlenir. Besleyicileri saptayan
kuralı yeniden kaydetmeniz ya da beslenen hücreleri geri yüklemek için CubeProcessFeeders
işlevini kullanmanız gerekir.
Not: Bu çağrı yalnızca küp verilerini siler, küpü silmez ya da yeniden yaratmaz. Bu, çalışma
yerleri kullanıldığında kapsamalar içerir. Bir küp silinir ve sonra yeniden yaratılırsa,
kullanıcının sahip olabileceği tüm çalışma yerlerinin yaratıldığı küp silindiğinden, (küp aynı
adla yaratılmış olabilse de) bu çalışma yerleri atılır. Ancak CubeClearData() çağrısı
kullanılırsa, çalışma yerinin yaratıldığı küp var olmaya devam ettiğinden, çalışma yeri verileri
yine geçerli olarak değerlendirilir.

Sözdizimi
CubeClearData( name-of-cube-as-string );

Bağımsız Değişken
Temizlenecek küpün dizgi olarak adı.

Örnek
CubeClearData( ’expense’ );

CubeCreate
Bu işlev, belirtilen boyutlardan bir küp yaratır. İşlevde belirtilen boyutların sırası, küp
tanımlamasındaki boyut sırası olacaktır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Yürütmeden sonra, CubeCreate sonuçta elde edilen .cub dosyasını otomatik olarak diske
kaydeder.

Sözdizimi
CubeCreate(Cube, d1, d2 [,...dn]);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Küpe atamak istediğiniz ad.

d1,...dn

Küpü oluşturan boyutların adları. En az iki ancak
en fazla 256 boyut belirtmeniz gerekir.

Örnek
CubeCreate(’y2ksales’, ’Actvsbud’, ’Region’, ’Model’,’Account1’, ’Month’);

Bu örnek, Actvsbud, Bölge, Model, Hesap1 ve Ay boyutlarını kullanarak y2ksales adlı bir
küp yaratır.
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213

CubeDestroy
Bu işlev, belirtilen bir TM1 küpünü siler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
CubeDestroy(Cube);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Silmek istediğiniz küpün adı.

Örnek
CubeDestroy(’y2ksales’);

Bu örnek, y2ksales adlı küpü siler.

CubeExists
Bir TurboIntegrator işleminin yürütüldüğü sunucuda belirli bir küpün bulunup bulunmadığını
belirlemek için CubeExists öğesini kullanın.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
İşlev, küp sunucuda bulunuyorsa 1, bulunmuyorsa 0 değerini döndürür.

Sözdizimi
CubeExists(CubeName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

CubeName

Varlığını doğrulamak istediğiniz küpün adı.

Örnek
CubeExists(’Inventory’);

Bu örnek, sunucuda Stok küpünün bulunup bulunmadığını belirler.

CubeGetLogChanges
Bu işlev, belirtilen bir küp için Günlüğe Kaydetme özelliğinin Boole değerini döndürür.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Günlüğe Kaydetme özelliği, TM1 Güvenlik Atamaları iletişim kutusunda ayarlanır ve
}CubeProperties denetim küpünde saklanır. Bir küp için Günlüğe Kaydetme açıksa, işlev 1
değerini döndürür. Günlüğe kaydetme kapalıysa, işlev 0 değerini döndürür.
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Sözdizimi
CubeGetLogChanges(CubeName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

CubeName

Günlüğe Kaydetme özelliğinin değerini
döndürmek istediğiniz küp.

Örnek
CubeGetLogChanges(’2002sales’);

2002sales küpü için Günlüğe Kaydetme açıksa, işlev, 1 değerini döndürür.

CubeSaveData
CubeSaveData() bir küpü diziselleştirir.

Sözdizimi
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Performansı artırmak için, veri yüklenirken işlem günlüğüne kaydetme devre dışı bırakılabilir.
Yeni yüklenen verileri nadiren oluşabilecek bir sunucu çökmesine karşı korumak için,
değişiklikler diske diziselleştirilebilir. Verileri diske diziselleştirmek ve işlem günlüğünü
kesmek için SaveDataAll kullanılmıştır. Bir SaveDataAll komutu işlenirken, sunucu her küpte
bir READ kilidi ve her değiştirilen küpte bir IX kilidi alır. Bu, kullanıcı etkinliği döneminde
SaveDataAll çalıştırılıyorsa, kullanıcı etkinliğiyle önemli ölçüde çekişmeye neden olabilir.
Tüm küpler çoğunlukla yeni verilerle yüklenmediğinden, genellikle SaveDataAll tarafından
etkilenen tüm küplerin diziselleştirilmesi gerekmez. CubeSaveData, tek bir küpü diske
diziselleştirmek için kullanılır. CubeSaveData, geçerli TurboIntegrator işleminde kendisine
karşı gerçekleştirilen ancak henüz kesinleştirilmeyen değişiklikler de içinde olmak üzere,
belleğe kesinleştirilen küp verilerini diziselleştirir.
CubeSaveData(Cube);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Küp

Diziselleştirmek istediğiniz küpün adı.

Örnek
CubeSaveData (’SalesCube’);

Aşağıdaki TurboIntegrator işlem kodunu düşünün:
CellPutN(500, ’y2ksales’, ’Actual’, ’Argentina’, ’S Series 1.8 L Wagon’, ’Sales’, ’Jan’);
CubeSaveData(’y2ksales’);
CellPutN(1000, ’y2ksales’, ’Actual’, ’Argentina’, ’S Series 1.8 L Wagon’, ’Sales’, ’Jan’);

CubeSaveData komutu işlendiğinde, Ocak Satışları hücresi için 500 değeri henüz
kesinleştirilmemiş olsa da, küpün diske diziselleştirilmesine dahil edilir. Ocak Satışları
hücresinin 1000 olarak güncellenmesi, diziselleştirmeye dahil edilmez.
Bölüm 6. TM1 TurboIntegrator İşlevleri
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İşlem Günlüğü
CubeSaveData çalıştırıldığında İşlem günlüğünde yeni bir işlem girdisi görüntülenir.
Kurtarma sırasında bir işlem günlüğü dosyası işlenirken, tüm güncellemeler önceden küpe
diziselleştirilmiş olduğundan küpe karşı bir CubeSaveData yönergesiyle karşılaşılırsa, o ana
kadar küpe uygulanan tüm güncellemeler atılır.

Sunucu Çökme Kurtarması
SaveDataAll komutu, tüm küplerin işleme sırasında kilitli olmasından yararlanır ve
diziselleştirmeden önce gerçekleştirilen tüm güncellemelerin güvenli şekilde diske
depolandığını bilerek işlem günlüğünü keser. Bu durum CubeSaveData için geçerli değildir,
dolayısıyla bir küp diziselleştirildiğinde veri kurtarmanın gerçekleştirilme şeklini
değiştirmeniz gerekir.
İşlem günlüğü dosyası, küpteki en son verilerden eski olan değişiklikleri temsil eden kayıtları
içerebilir ve veriler kurtarılırken uygulanmamalıdır.

CubeSetConnParams
Bu işlev, }CubeProperties küpündeki bir sanal küpe yönelik parolayı şifrelemek için
kullanılır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
CubeSetConnParams(cubeName, providerName, dataSourceLocation,dataSourceName,
dataSourceCatalog, userID, password,sapClientLang,providerString);
Bağımsız Değişken

Açıklama

cubeName

Parolasını ayarlamak istediğiniz küpün adı.

providerName
dataSourceLocation

Belirli bir konumdaki katalog kümesine
yöneticinizin atadığı ad. Microsoft Analysis
Services'de bu, kayıtlı bir sunucunun adıdır.

dataSourceName
dataSource kataloğu

Belirli bir veritabanı derlemine (Küpler, Boyutlar
ve diğer nesneler) yöneticiniz tarafından atanan
ad. MAS için bu, veritabanının adıdır.

Kullanıcı Kimliği

Veritabanı için geçerli bir kullanıcı adı.

Parola

Bu veri kaynağı için kullanılacak parola.

sapClientLang

SAP dili ayarı.

providerString
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Örnek
CubeSetConnParams(sc, TM1OLAP, tm1server, , sdata, admin,apple,, ,);

CubeSetLogChanges
Bu işlev bir küp için LOGGING özelliğini ayarlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
CubeSetLogChanges(Cube, LogChanges);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

LOGGING özelliğini ayarlamak istediğiniz küpün
adı.

LogChanges

Özelliğe atamak istediğiniz Boole değeri. 1=
LOGGING açık, 0 = LOGGING kapalı demektir.

CubeUnload
Bu işlev, belirtilen bir küpü tüm ilişkilendirilmiş küp görünümleriyle birlikte bellekten
kaldırır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
CubeUnload(CubeName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

CubeName

Bellekten kaldırmak istediğiniz küp.

Örnek
CubeUnload(’ManufacturingBudget’);

Bu örnek, ManufacturingBudget küpünü ve ilişkili görünümleri sunucu belleğinden boşaltır.

Veri Ayırma TurboIntegrator İşlevleri
Programsal olarak Veri Ayırmaları elde etmek, serbest bırakmak ve yönetmek için aşağıdaki
TurboIntegrator işlevlerini kullanın.
Veri Ayırma özelliğini kullanma hakkında daha fazla bilgi için, IBM CognosTM1 Geliştirici
Kılavuzu adlı yayındaki "Using Data Reservations" (Veri Ayırmalarını Kullanma) bölümüne
bakın.
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CubeDataReservationAcquire
CubeDataReservationAcquire, belirtilen küp, kullanıcı ve kayıt için bir veri ayırması sağlar.
Bu TurboIntegrator işlevi yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerlidir.

Sözdizimi
CubeDataReservationAcquire(Cube, User, bForce, Address, [AddressDelimiter])
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Küpün adı.

User

Yeni ayırmanın sahibinin adı.
Belirtilen kullanıcı adının geçerliliği denetlenerek, var olan bir kullanıcı
olduğu doğrulanır.

bForce

İstenen ayırma var olan bir ayırma ile çakışıyorsa ne yapılacağını belirleyen
Boole değeri.
0 (false) olarak ayarlanırsa, var olan bir ayırma ile çakışma oluşturması
durumunda istek reddedilir.
1 (true) olarak ayarlanırsa ve TurboIntegrator işlemini çalıştıran kullanıcının
DataReservationOverride yeteneği varsa, çakışan ayırmalar serbest bırakılır
ve istenen ayırma verilir.

Address

Kaydı tanımlayan öğe adlarının oluşturduğu simgeli dizgi sırası. Sıranın,
küpün özgün boyut sırasıyla eşleşmesi gerekir.
Küpte, kaydın içerdiği tüm hücreler ayrılmakta olan bölgeyi oluşturur. Her
boyuttan bir öğe seçebilir ya da boyutun tamamını seçmek için sınırlayıcılar
arasında boş bir dizgi kullanabilirsiniz. Öğenin sıradüzenindeki konumuna
bağlı olarak, istek tek bir hücreyi, bir dilimi ya da küpün tamamını ayırır.

AddressDelimiter

Address parametresinde öğe adlarını ayırmak için kullanılan isteğe bağlı
karakter dizgisi.
Varsayılan değer '|' karakteridir.

Dönüş Değeri
Boole - elde etme başarılı olursa true değerini döndürür.

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

Aşağıdaki örnekte, bir çakışma durumunda DR isteğini zorlamak için bForce parametresi 1
değerine ayarlanmış ve AddressDelimiter parametresi için farklı bir sınırlayıcı karakter
kullanılmıştır.
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User2’,1,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);
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CubeDataReservationRelease
CubeDataReservationRelease, belirtilen veri ayırmasını serbest bırakır.
Bu TurboIntegrator işlevi yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerlidir.
Belirtilen kullanıcı ile ayırmanın sahibi aynı değilse, serbest bırakmanın başarılı olması için,
belirtilen kullanıcının DataReservationOverride yeteneği etkinleştirilmiş olmalıdır.

Sözdizimi
CubeDataReservationRelease(Cube, User, Address,[AddressDelimiter])
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Küpün adı.

User

Ayırmanın sahibinin adı.
Belirtilen kullanıcı adının geçerliliği denetlenerek, var olan bir kullanıcı
olduğu doğrulanır.

Address

Kaydı tanımlayan öğe adlarının oluşturduğu simgeli dizgi sırası. Sıranın,
küpün özgün boyut sırasıyla eşleşmesi gerekir.

AddressDelimiter

Address parametresinde öğe adlarını ayırmak için kullanılan isteğe bağlı
karakter dizgisi.
Varsayılan değer '|' karakteridir.

Dönüş Değeri
Boole - serbest bırakma başarılı olursa true değerini döndürür.

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

Aşağıdaki örnekte, AddressDelimiter parametresi için farklı bir karakter kullanılmıştır.
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User2’,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationReleaseAll
CubeDataReservationReleaseAll, var olan birden çok veri ayırmasını serbest bırakır.
Bu TurboIntegrator işlevi yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerlidir.
Kullanıcı süzgeciyle eşleşen, belirtilen adresin tam olarak içerdiği tüm ayırmalar serbest
bırakılır. Boş bir kullanıcı süzgeci tüm kullanıcılar anlamına gelir.
Belirtilen kullanıcı süzgeci, TurboIntegrator işlemini çalıştıran kullanıcıyla aynı değilse,
DataReservationOverride yeteneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
Boş bir kullanıcı süzgeci ve adres alanında tümüyle joker karakter kullanılması tüm
ayırmaların serbest bırakılmasına neden olur.
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Sözdizimi
CubeDataReservationReleaseAll(Cube, UserFilter, Address, [AddressDelimiter])
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Küpün adı.

UserFilter

Var olan ayırmalarla eşleştirilecek kullanıcı adı süzgeci.

Address

Kaydı tanımlayan öğe adlarının oluşturduğu simgeli dizgi sırası. Sıranın,
küpün özgün boyut sırasıyla eşleşmesi gerekir.

AddressDelimiter

Address parametresinde öğe adlarını ayırmak için kullanılan isteğe bağlı
karakter dizgisi.
Varsayılan değer '|' karakteridir.

Dönüş Değeri
Boole - hata yoksa true değerini döndürür.

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

Aşağıdaki örnek, belirtilen küpte tüm kullanıcılara ait tüm ayırmaları serbest bırakır.
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’’,’||’);

CubeDataReservationGet
CubeDataReservationGet, tüm kullanıcılar ya da bir kullanıcı için, belirli bir küpteki
ayırmaları bulur.
Bu TurboIntegrator işlevi yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerlidir.

Sözdizimi
CubeDataReservationGet(Index, Cube, User, [AddressDelimiter]) returns Address;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Index

Belirtilen küpteki ayırmalar boyunca gidip gelmek için kullanılan 1 tabanlı
döngü.

Cube

Aranacak küpün adı.

User

Süzgeç olarak kullanılacak ayırma sahibi adı.
Boş bırakılırsa, işlev tüm sahiplerin ayırmalarını döndürür.
Bir ad belirtilirse, işlev sonuçlara süzgeç uygulayarak yalnızca belirtilen
sahibin ayırmalarını döndürür.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

AddressDelimiter

Döndürülen Address parametresinde öğe adlarını ayırmak için kullanılan
isteğe bağlı karakter dizgisi.
Varsayılan değer '|' karakteridir.

Dönüş Değeri
Address - Ayırmanın yaratıldığı zaman, ayırma sahibinin adı ve ayırmanın öğe adresi. Sıra
şöyledir: Yaratma zamanı, sınırlayıcı, kullanıcı kimliği, sınırlayıcı ve küpteki boyutların
sırasıyla (özgün sıra), sınırlayıcı ile ayrılmış öğe tanıtıcıları.
Belirtilen dizin için girdi yoksa boş bir dizgi döndürülür.
Dönüş değeri biçimi şöyledir:
[creation time][delimiter][owner
name][delimiter][element1][delimiter][element2][delimiter]...[elementN]
Örneğin:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Not: Ayırmaların listesi üzerinde gidip gelinirken ayırmalar değişebileceği için, dizin
kullanılması eksiksiz bir ayırma listesi elde edilmesini sağlamayabilir. Listenin herhangi bir
konumunda ayırma eklenebilir ya da var olan ayırmalar kaldırılabilir; dolayısıyla, dizin
değerleri boyunca gidip gelinirken ayırmalar atlayabilir ya da yinelenebilir.
Sahip süzgeci belirtilirse, dizin yalnızca, süzgeç uygulanan listenin üyeleri için geçeli olur.
Ayırma listesindeki sahipler User1, User1, User2 ise ve istek User2 adlı sahibi belirtiyorsa, 1
dizini listenin üçüncü üyesini alacaktır.

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

Aşağıdaki örnek, Expense Input adlı küpteki, sahibi Fred Bloggs olan ayırmaları bulur ve
onlarla "yararlı bir şey" ("something useful") yapar:
vIndex = 1;
vCube = ’Expense Input’;
vUserFilter = ’Fred Bloggs’;
vDelim = ’|’;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
WHILE (vAddress @<> ’’);
vSep1 = SCAN( vDelim, vAddress);
vDRUser = SUBST( vAddress, 1, vSep1 - 1);
vDRAddress = SUBST( vAddress, vSep1 + 1, LONG(vDRAddress) - vSep1);
#
do something meaningful with the
user and reservation address here
vIndex = vIndex + 1;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
END;
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CubeDataReservationGetConflicts
CubeDataReservationGetConflicts, belirli bir küpte, belirtilen kullanıcı, adres ve kayıtla
çakışacak ayırmaları bulur.
Bu TurboIntegrator işlevi yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerlidir.

Sözdizimi
CubeDataReservationGetConflicts(Index, Cube, User,
Address, [AddressDelimiter])returns ConflictAddress;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Index

Bu sorguyla eşleşen çakışmalar boyunca gidip gelmek için kullanılan 1
tabanlı döngü.

Cube

Aranacak küpün adı.

User

Sorgu bu kullanıcıyla çakışacak ayırmaları arar.

Address

Kaydı tanımlayan öğe adlarının oluşturduğu simgeli dizgi sırası. Sıranın,
küpün özgün boyut sırasıyla eşleşmesi gerekir.

AddressDelimiter

Address parametresinde öğe adlarını ayırmak için kullanılan isteğe bağlı
karakter dizgisi.
Varsayılan değer '|' karakteridir.

Dönüş Değeri
ConflictAddress - Ayırmanın yaratıldığı zaman, ayırma sahibinin adı ve ayırmanın öğe adresi.
Sıra şöyledir: Yaratma zamanı, sınırlayıcı, kullanıcı kimliği, sınırlayıcı ve küpteki boyutların
sırasıyla (özgün sıra), sınırlayıcı ile ayrılmış öğe tanıtıcıları.
Belirtilen dizin için girdi yoksa boş bir dizgi döndürülür.
Dönüş değeri biçimi şöyledir:
[creation time][delimiter][owner name][delimiter][element1][delimiter]
[element2][delimiter]...[elementN]

Örneğin:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Not: Çakışan ayırmaların listesi üzerinde gidip gelinirken ayırmalar değişebileceği için, dizin
kullanılması eksiksiz bir ayırma listesi elde edilmesini sağlamayabilir. Listenin herhangi bir
konumunda ayırma eklenebilir ya da var olan ayırmalar kaldırılabilir; dolayısıyla, dizin
değerleri boyunca gidip gelinirken ayırmalar atlayabilir ya da yinelenebilir.

Tarih ve Saat TurboIntegrator İşlevleri
Bu işlevler, geniş bir biçim ve ülke değeri yelpazesinde tarihleri ve saatleri biçimlemek ve
ayrıştırmak için kullanılır.
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FormatDate
FormatDate işlevi, bir tarih değerini NewDateFormatter işleviyle tanımlanmış biçimleyiciye
göre biçimler.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.

Sözdizimi
FormatDate(Date, <Pattern>, <Index>)

Bağımsız değişkenler
Bağımsız Değişken

Açıklama

Date

Bir tarih değeri.
Değerin tipi (seri ya da UNIX), kullanılan biçimleyicinin karşılığı olmalıdır.

Pattern

Tarihleri biçimlemek için kullanılan örüntü.
Biçim sözdizimlerinin eksiksiz bir listesi için şu belgelemeye bakın:
http://userguide.icu-project.org/formatparse/datetime.
Boş dizgi geçirilirse, biçimi, NewDateFormatter işleviyle kullanılan
FormatterStyle ve FormatterType parametreleri belirler.

Index

NewDateFormatter işlevi çağrısının döndürdüğü dizin.
Varsayılan değer 0'dır.
Dizin konumunda herhangi bir tarih biçimleyici yoksa, aşağıdaki çağrıyla
yaratılmış gibi, varsayılan bir biçimleyici kullanılır:
NewDateFormatter(’’, ’Etc/UTC’, ’serial’, ’medium’, ’date’)

Örnek
sDate = FormatDate(18000);

NewDateFormatter
NewDateFormatter işlevi bir tarih biçimleyici tanımlar. ParseDate ve FormatDate işlevlerinde
kullanılacak bir dizin konumu döndürür. Dizin konumları 0 ile başlar her NewDateFormat
çağrısı için bir artarak devam eder. Tarih biçimleyiciler işlemin yürütülmesi süresince geçerli
olur.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.

Sözdizimi
NewDateFormatter(Locale, <TimeZone>, <UseUNIXTime>, <FormatterStyle>,
<FormatterType>, <TimeType>)
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Bağımsız değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
Locale

Tarihleri ayrıştırmak ya biçimlemek için kullanılan ülke değeri.
Boş dizgi geçirilirse, biçimi, işletim sisteminin ülke değeri kullanılır. Ülke
değerleri dil[_bölge][.varyant] biçiminde belirtilir. Örneğin cs_CK, Çek dili ve
Çek Cumhuriyeti'dir.

TimeZone

Tarihleri ayrıştırmak ya biçimlemek için kullanılan saat dilimi.
Saat dilimlerinin eksiksiz bir listesi için şu belgelemeye bakın:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones.
Saat dilimi belirtilmezse UTC (’Etc/UTC’) kullanılır.

UseUNIXTime

’unix’ belirtilirse, zaman 1 Ocak 1970'ten başlayarak şu ana kadar olan saniye
sayısı olarak ele alınır. Tersi durumda, TM1'in seri biçiminde ele alınır.
TM1 seri biçimi kullanılsa bile yalnızca 1 Ocak 1970'ten sonraki tarihlerin
işlenebileceğini unutmayın.

FormatterStyle

FormatDate ya da ParseDate işlevlerine boş örüntü geçirildiğinde kullanılacak
tarih biçimini denetler.
Geçerli değerler şunlardır: ’full’, ’long’, ’medium’, ’short’.
Varsayılan değer ’medium’ değeridir.

FormatterType

FormatDate ya da ParseDate işlevlerine boş örüntü geçirildiğinde kullanılacak
saat biçimini denetler.
Geçerli değerler şunlardır: ’time’, ’date’, ’datetime’.
Varsayılan değer ’date’ değeridir.

Örnek
dfUNIX = NewDateFormatter(’’, ’Etc/UTC’, ’unix’);
dfStyleFullDateTime = NewDateFormatter(’en_us’, ’America/Toronto’, ’serial’, ’full’,
’datetime’);

ParseDate
ParseDate işlevi, bir tarih dizgisini NewDateFormatter işleviyle tanımlanmış biçimleyiciye
göre biçimler.
Belirtilen biçimleyiciye bağlı olarak, seri ya da UNIX tipi bir tarih değeri döndürülür. Tarih
ayrıştırılamıyorsa, tanımsız bir değer döndürülür. Bunu ISUND işleviyle sınayabilirsiniz.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.

Sözdizimi
ParseDate (DateString, <Pattern>, <Index>)
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Bağımsız değişkenler
Bağımsız Değişken

Açıklama

DateString

Bir tarih dizgisi.

Pattern

Tarihleri ayrıştırmak için kullanılan örüntü.
Biçim sözdizimlerinin eksiksiz bir listesi için şu belgelemeye bakın:
http://userguide.icu-project.org/formatparse/datetime.
Boş dizgi geçirilirse, biçimi, NewDateFormatter işleviyle kullanılan
FormatterStyle ve FormatterType parametreleri belirler.

Index

NewDateFormatter işlevi çağrısının döndürdüğü dizin. Varsayılan dğeer 0'dır.
Dizin konumunda herhangi bir tarih biçimleyici yoksa, aşağıdaki çağrıyla
yaratılmış gibi, varsayılan bir biçimleyici kullanılır:
NewDateFormatter(’’, ’Etc/UTC’, ’serial’, ’medium’, ’date’)

Örnek
nDate = ParseDate(’2011/11/24’, ’yyyy/MM/dd’);

Boyut İşleme TurboIntegrator İşlevleri
Bu işlevler, boyutların işlenmesini kolaylaştırır.

DimensionCreate
DimensionCreate yenib bir boyut yaratır.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.

Sözdizimi
DimensionCreate(DimName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Boyuta atamak istediğiniz ad.

Örnek
DimensionCreate(’Product’);

Bu örnek, Ürün boyutunu yaratır.

DimensionDeleteAllElements
Bu işlev bir boyuttaki tüm öğeleri siler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Not: Bir öğe silindiğinde, o öğenin tanımladığı tüm küp verileri silinir. Ancak, öğeleri silmek
için DimensionDeleteAllElements işlevini kullanırsanız ve sonra Meta Veri sekmesinde aynı
adlarla bu öğeleri yeniden yaratırsanız, öğelerin tanımladığı bir küpteki tüm veri noktaları,
boyut yeniden oluşturulduktan sonra saklanır.
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Bu işlev, boyut sıradüzenlerinin yeniden yaratılması için kullanışlıdır.

Sözdizimi
DimensionDeleteAllElements(DimName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

İçinden tüm öğeleri silmek istediğiniz boyutun
adı.

Örnek
DimensionDeleteAllElements(’Model’);

Bu örnek, Model boyutundaki tüm öğeleri siler.

DimensionDestroy
Bu işlev, TM1 veritabanından bir boyutu siler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
DimensionDestroy(DimName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Silmek istediğiniz boyutun adı.

Örnek
DimensionDestroy(’Product’);

Bu örnek, TM1 veritabanından Ürün boyutunu siler.

DimensionElementComponentAdd
Birleştirilmiş bir öğeye bileşen (alt öğe) ekler. TurboIntegrator işleminin Soneylem
yordamında bu işlevi kullanamayacağınızı unutmayın.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
DimensionElementComponentAdd(DimName, ConsolidatedElName,ElName, ElWeight);
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Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

İçine bir alt öğe eklemek istediğiniz birleştirilmiş
öğenin üst boyutu.

ConsolidatedElName

İçine bir alt öğe eklemek istediğiniz öğe.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

ElName

Alt öğenin adı.

ElWeight

Alt öğenin ağırlığı.

Örnek
DimensionElementComponentAdd(’Measures’, ’Net Sales’, ’Expenses’, -1);
Bu örnek, Ölçüm boyutundaki Net Satış birleştirmesine alt Harcamalar ekler. Alt öğe,
birleştirmede -1 ağırlığına sahiptir.

DimensionElementComponentAddDirect
DimensionElementComponentAddDirect, boyutu doğrudan düzenleyerek birleştirilmiş bir
öğeden bileşen (alt öğe) siler.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.
Cognos TM1 olanağında bir boyutu düzenlemenin varsayılan yolu, tüm kopya düzenleme
örüntüsünün kullanılmasıdır. Bu örüntüde, boyutun bir düzenleme kopyası yaratılır,
düzenleme kopyasına düzenlemeler uygulanır ve son olarak düzenleme kopyası şablon olarak
kullanılarak gerçek boyut yeniden yazılır. TurboIntegrator, işlemin Meta veri yordamında
boyut düzenleme TurboIntegrator işlevleri (DimensionElementComponentAdd gibi) her
kullanıldığında otomatik olarak tam kopya düzenlemeyi destekler. TurboIntegrator otomatik
olarak düzenleme kopyası oluşturur ve buna düzenleme işlemleri uygular, ardından Meta veri
yordamının sonunda gerçek boyutu yeniden yazar.
Doğrudan düzenlemeler, bir düzenleme kopyası olmaması açısından farklıdır. Bunun yerine,
işlemler doğrudan gerçek boyutta gerçekleştirilir. Bu doğrudan düzenleme tipinin tasarlandığı
iki farklı özel kullanım senaryosu vardır:
v TurboIntegrator işleminin amacı, büyük bir boyutta küçük bir değişiklik yapmak
olduğunda. Bu durumda, büyük boyutun kopyalanıp tamamen yeniden yazılması
önlendiğinden, doğrudan düzenleme daha verimli olacaktır.
v TurboIntegrator işleminin amacı, büyük hacimli verileri bir küpe yüklemek olduğunda. Bu
durumda, işlemin Meta Veri yordamı kasıtlı olarak boş tutulur ve veri yüklemeyi
desteklemek için gerekli tüm öğe değişiklikleri, Veri yordamında doğrudan çağrılar
kullanılarak gerçekleştirilir. Meta veri yordamı boş olduğunda, işlem dış veri kaynağı
üzerinden yinelemenin tamamını atlar ve bu daha hızlı veri yükleriyle sonuçlanabilir.

Sözdizimi
DimensionElementComponentAddDirect(DimName, ConsolidatedElName,ElName, ElWeight);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

İçine bir alt öğe eklemek istediğiniz birleştirilmiş
öğenin üst boyutu.

ConsolidatedElName

İçine bir alt öğe eklemek istediğiniz birleştirilmiş
öğe.

ElName

Alt öğenin adı.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

ElWeight

Alt öğenin ağırlığı.

Örnek
DimensionElementComponentAddDirect(’Measures’, ’Net Sales’, ’Expenses’, -1);
Bu örnek, Ölçüm boyutundaki Net Satış birleştirmesine alt Harcamalar ekler. Alt öğe,
birleştirmede -1 ağırlığına sahiptir.

DimensionElementComponentDelete
Bu işlev, birleştirilmiş öğeden bir bileşeni (alt öğe) siler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
DimensionElementComponentDelete(DimName, ConsolidatedElName,ElName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

İçinden bir alt öğeyi silmek istediğiniz
birleştirilmiş öğenin üst boyutu.

ConsolidatedElName

İçinden bir alt öğeyi silmek istediğiniz
birleştirilmiş öğe.

ElName

Silmek istediğiniz alt öğenin adı.

Örnek
DimensionElementComponentDelete(’Region’, ’Benelux’,’Belgium’);

Bu örnek, Bölge boyutundaki Benelux birleştirmesinden Belçika alt öğesini siler.

DimensionElementComponentDeleteDirect
Bu işlev, boyutu doğrudan düzenleyerek birleştirilmiş bir öğeden bileşeni (alt öğeyi) siler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Cognos TM1 olanağında bir boyutu düzenlemenin varsayılan yolu, tüm kopya düzenleme
örüntüsünün kullanılmasıdır. Bu örüntüde, boyutun bir düzenleme kopyası yaratılır,
düzenleme kopyasına düzenlemeler uygulanır ve son olarak düzenleme kopyası şablon olarak
kullanılarak gerçek boyut yeniden yazılır. TurboIntegrator, işlemin Meta veri yordamında
boyut düzenleme TurboIntegrator işlevleri (DimensionElementComponentDelete gibi) her
kullanıldığında otomatik olarak tam kopya düzenlemeyi destekler. TurboIntegrator otomatik
olarak düzenleme kopyası oluşturur ve buna düzenleme işlemleri uygular, ardından Meta veri
yordamının sonunda gerçek boyutu yeniden yazar.
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Doğrudan düzenlemeler, bir düzenleme kopyası olmaması açısından farklıdır. Bunun yerine,
işlemler doğrudan gerçek boyutta gerçekleştirilir. Bu doğrudan düzenleme tipinin tasarlandığı
iki farklı özel kullanım senaryosu vardır:
v TurboIntegrator işleminin amacı, büyük bir boyutta küçük bir değişiklik yapmak
olduğunda. Bu durumda, büyük boyutun kopyalanıp tamamen yeniden yazılması
önlendiğinden, doğrudan düzenleme daha verimli olacaktır.
v TurboIntegrator işleminin amacı, büyük hacimli verileri bir küpe yüklemek olduğunda. Bu
durumda, işlemin Meta Veri yordamı kasıtlı olarak boş tutulur ve veri yüklemeyi
desteklemek için gerekli tüm öğe değişiklikleri, Veri yordamında doğrudan çağrılar
kullanılarak gerçekleştirilir. Meta veri yordamı boş olduğunda, işlem dış veri kaynağı
üzerinden yinelemenin tamamını atlar ve bu daha hızlı veri yükleriyle sonuçlanabilir.

Sözdizimi
DimensionElementComponentDeleteDirect(DimName, ConsolidatedElName,ElName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

İçinden bir alt öğeyi silmek istediğiniz
birleştirilmiş öğenin üst boyutu.

ConsolidatedElName

İçinden bir alt öğeyi silmek istediğiniz
birleştirilmiş öğe.

ElName

Silmek istediğiniz alt öğenin adı.

Örnek
DimensionElementComponentDeleteDirect(’Region’, ’Benelux’,’Belgium’);

Bu örnek, Bölge boyutundaki Benelux birleştirmesinden Belçika alt öğesini siler.

DimensionElementDelete
Bu işlev bir boyuttan öğeyi siler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Not: Bir öğe silindiğinde, o öğenin tanımladığı tüm küp verileri silinir.

Sözdizimi
DimensionElementDelete(DimName, ElName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Silmek istediğiniz öğeyi içeren boyut.

ElName

Silmek istediğiniz öğe.

Örnek
DimensionElementDelete(’Region’, ’Belgium’);

Bu örnek, Bölge boyutundan Belçika öğesini siler.
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DimensionElementDeleteDirect
Bu işlev, boyutu doğrudan düzenleyerek bir boyuttan öğeyi siler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Not: Bir öğe silindiğinde, o öğenin tanımladığı tüm küp verileri silinir.
Cognos TM1 olanağında bir boyutu düzenlemenin varsayılan yolu, tüm kopya düzenleme
örüntüsünün kullanılmasıdır. Bu örüntüde, boyutun bir düzenleme kopyası yaratılır,
düzenleme kopyasına düzenlemeler uygulanır ve son olarak düzenleme kopyası şablon olarak
kullanılarak gerçek boyut yeniden yazılır. TurboIntegrator, işlemin Meta veri yordamında
boyut düzenleme TurboIntegrator işlevleri (DimensionElementDelete gibi) her
kullanıldığında otomatik olarak tam kopya düzenlemeyi destekler. TurboIntegrator otomatik
olarak düzenleme kopyası oluşturur ve buna düzenleme işlemleri uygular, ardından Meta veri
yordamının sonunda gerçek boyutu yeniden yazar.
Doğrudan düzenlemeler, bir düzenleme kopyası olmaması açısından farklıdır. Bunun yerine,
işlemler doğrudan gerçek boyutta gerçekleştirilir. Bu doğrudan düzenleme tipinin tasarlandığı
iki farklı özel kullanım senaryosu vardır:
v TurboIntegrator işleminin amacı, büyük bir boyutta küçük bir değişiklik yapmak
olduğunda. Bu durumda, büyük boyutun kopyalanıp tamamen yeniden yazılması
önlendiğinden, doğrudan düzenleme daha verimli olacaktır.
v TurboIntegrator işleminin amacı, büyük hacimli verileri bir küpe yüklemek olduğunda. Bu
durumda, işlemin Meta Veri yordamı kasıtlı olarak boş tutulur ve veri yüklemeyi
desteklemek için gerekli tüm öğe değişiklikleri, Veri yordamında doğrudan çağrılar
kullanılarak gerçekleştirilir. Meta veri yordamı boş olduğunda, işlem dış veri kaynağı
üzerinden yinelemenin tamamını atlar ve bu daha hızlı veri yükleriyle sonuçlanabilir.

Sözdizimi
DimensionElementDeleteDirect(DimName, ElName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Silmek istediğiniz öğeyi içeren boyut.

ElName

Silmek istediğiniz öğe.

Örnek
DimensionElementDeleteDirect(’Region’, ’Belgium’);

Bu örnek, Bölge boyutundan Belçika öğesini siler.

DimensionElementInsert
Bu işlev bir boyuta öğe ekler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir. Sayısal öğe, dizgi ya da birleştirilmiş öğe eklemek için bu işlevi kullanabilirsiniz.
TurboIntegrator işleminin Veri ya da Soneylem yordamlarında bu işlevi kullanamayacağınızı
unutmayın.
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Sözdizimi
DimensionElementInsert(DimName, InsertionPoint, ElName,ElType);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

İçine yeni bir öğe eklemek istediğiniz boyut.

InsertionPoint

Var olan bir boyut öğesi. Boyuta eklenen öğe, bu
var olan öğeden hemen önce eklenir. Bu parametre
boşsa, yeni öğe boyutun sonuna eklenir.

ElName

Yeni öğeye atamak istediğiniz ad.

ElType

Öğe tipi. Üç olası ElType değeri:
N - Bir sayısal öğeyi belirtir.
S - Bir dizgi öğesini belirtir.
C - Bir birleştirilmiş öğeyi belirtir.

Örnek
DimensionElementInsert(’Region’, ’Belgium’, ’Netherlands’,’N’);

Bu örnek, Bölge boyutuna Hollanda sayısal öğesini ekler. Hollanda, boyut tanımlamasında
Belçika'dan hemen önce görüntülenir.

DimensionElementInsertDirect
Bu işlev, boyutu doğrudan düzenleyerek bir boyuta öğe ekler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir. Sayısal öğe, dizgi ya da birleştirilmiş öğe eklemek için bu işlevi kullanabilirsiniz.
TM1 olanağında bir boyutu düzenlemenin varsayılan yolu, tüm kopya düzenleme
örüntüsünün kullanılmasıdır. Bu örüntüde, boyutun bir düzenleme kopyası yaratılır,
düzenleme kopyasına düzenlemeler uygulanır ve son olarak düzenleme kopyası şablon olarak
kullanılarak gerçek boyut yeniden yazılır. TurboIntegrator, işlemin meta veri sekmesinde
boyut düzenleme TurboIntegrator işlevleri (DimensionElementInsert gibi) her kullanıldığında
otomatik olarak tam kopya düzenlemeyi destekler. TurboIntegrator otomatik olarak
düzenleme kopyası oluşturur ve buna düzenleme işlemleri uygular, ardından Meta veri
yordamının sonunda gerçek boyutu yeniden yazar.
Doğrudan düzenlemeler, bir düzenleme kopyası olmaması açısından farklıdır. Bunun yerine,
işlemler doğrudan gerçek boyutta gerçekleştirilir. Bu doğrudan düzenleme tipinin tasarlandığı
iki farklı özel kullanım senaryosu vardır:
v TurboIntegrator işleminin amacı, büyük bir boyutta küçük bir değişiklik yapmak
olduğunda. Bu durumda, büyük boyutun kopyalanıp tamamen yeniden yazılması
önlendiğinden, doğrudan düzenleme daha verimli olacaktır.
v TurboIntegrator işleminin amacı, büyük hacimli verileri bir küpe yüklemek olduğunda. Bu
durumda, işlemin Meta Veri yordamı kasıtlı olarak boş tutulur ve veri yüklemeyi
desteklemek için gerekli tüm öğe eklemeleri, Veri yordamında doğrudan çağrılar
kullanılarak gerçekleştirilir. Meta veri yordamı boş olduğunda, işlem dış veri kaynağı
üzerinden yinelemenin tamamını atlar ve bu daha hızlı veri yükleriyle sonuçlanabilir.
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Sözdizimi
DimensionElementInsertDirect(DimName, InsertionPoint, ElName,ElType);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

İçine yeni bir öğe eklemek istediğiniz boyut.

InsertionPoint

Var olan bir boyut öğesi. Boyuta eklenen öğe, bu
var olan öğeden hemen önce eklenir. Bu parametre
boşsa, yeni öğe boyutun sonuna eklenir.
Bu işlevin, InsertionPoint öğesinin boş bir dizgi
olarak iletildiği durumlar için en iyi duruma
getirildiğini unutmayın.

ElName

Yeni öğeye atamak istediğiniz ad.

ElType

Öğe tipi. Üç olası ElType değeri:
N - Bir sayısal öğeyi belirtir.
S - Bir dizgi öğesini belirtir.
C - Bir birleştirilmiş öğeyi belirtir.

Örnek
DimensionElementInsertDirect(’Region’, ’Belgium’, ’Netherlands’,’N’);

Bu örnek, Bölge boyutuna Hollanda sayısal öğesini ekler. Hollanda, boyut tanımlamasında
Belçika'dan hemen önce görüntülenir.

DimensionElementPrincipalName
Bu işlev, bir öğenin birincil kullanıcı adını ya da öğe diğer adını döndürür.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
TurboIntegrator, boyutları güncellerken birincil kullanıcı öğe adlarını kullanmalıdır; öğe diğer
adları kullanılamaz. Bu nedenle, TurboIntegrator işlemi için yalnızca öğe diğer adları
kullanılabilir olduğunda bir boyut güncellenmeye çalışılırken, birincil kullanıcı öğe adlarının
belirlenmesinde bu işlev kullanışlıdır.

Sözdizimi
DimensionElementPrincipalName( DimName, ElName )
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Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Bir birincil kullanıcı öğe adı almak istediğiniz
boyutun adı.

ElName

Bir öğe adı. ElName bir öğe diğer adı ya da
birincil kullanıcı öğe adı olabilir.
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Örnek
ElName, DimName öğesinin şu anda kayıtlı sürümünde değilse, işlev ElName değerini
döndürür.
ElName bir öğe diğer adı ya da birincil kullanıcı öğesi adı olarak DimName öğesindeyse,
öğenin birincil kullanıcı adını döndürür.

DimensionExists
Bir TurboIntegrator işleminin yürütüldüğü sunucuda belirli bir boyutun bulunup
bulunmadığını belirlemek için DimensionExists öğesini kullanın.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir. İşlev, boyut sunucuda bulunuyorsa 1, bulunmuyorsa 0 değerini döndürür.

Sözdizimi
DimensionExists(DimName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Varlığını doğrulamak istediğiniz boyutun adı.

Örnek
DimensionExists(’Region’);

Bu örnek, sunucuda Bölge boyutunun bulunup bulunmadığını belirler.

DimensionSortOrder
Bu işlev, boyut öğeleri için ve bir boyuttaki birleştirilmiş öğelerin bileşenleri bir sıralama tipi
ve düzeni ayarlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir. DimensionSortOrder tarafından tanımlanan sıralama düzeni, Tümü altkümesinin
Altküme Düzenleyicisi'nde nasıl görüntüleneceğini belirler.
DimensionSortOrder, bir boyut için özellikleri ayarlar; boyut sunucuya kaydedilinceye kadar
gerçekten sıralanmaz.

Sözdizimi
DimensionSortOrder(DimName, CompSortType, CompSortSense,ElSortType , ElSortSense);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Bir sıralama düzeni ayarlamak istediğiniz boyutun
adı.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

CompSortType

Birleştirilmiş öğelerin bileşenlerinin boyutta nasıl
görüntüleneceğini tanımlar. İki CompSortType
değeri vardır:
ByInput - Bileşenlerin, birleştirmelere başlangıçta
eklenme sırasını saklar.
ByName - Birleştirmelerin bileşenlerini ad
temelinde sıralar.

CompSortSense

Birleştirmelerin bileşenleri için sıralama düzenini
tanımlar. Bu gerekli bir bağımsız değişkendir,
ancak yalnızca CompSortType öğesi ByName
olduğunda bu geçerli olur. İki
olasıCompSortSense değeri vardır:
Yükselen - Birleştirmelerin bileşenlerini yükselen
alfabetik düzende sıralar.
Alçalan - Birleştirmelerin bileşenlerini alçalan
alfabetik düzende sıralar.

ElSortType

Boyut öğeleri için bir sıralama düzeni tanımlar.
Dört olası ElSortType değeri vardır:
ByInput - Öğelerin, boyuta başlangıçta eklenme
sırasını saklar.
ByName - Boyut öğelerini ad temelinde sıralar.
ByLevel - Boyut öğelerini düzey temelinde sıralar.
ByHierarchy - Boyut öğelerini sıradüzen
temelinde sıralar.

ElSortSense

Boyut öğeleri için sıralama düzenini tanımlar. Bu
gerekli bir bağımsız değişkendir, ancak yalnızca
ElSortType öğesi ByName ya da ByLevel
olduğunda bu geçerli olur. İki olası ElSortSense
değeri vardır:
Yükselen - Boyut öğelerini, alfabetik olarak ya da
düzey temelinde yükselen düzende sıralar.
Alçalan - Boyut öğelerini, alfabetik olarak ya da
düzey temelinde alçalan düzende sıralar.

Örnek
DimensionSortOrder (’Region’, ’ByName’, ’Descending’,’ByLevel’, ’Ascending’);

Bu örnek, Bölge boyutu için bir sıralama düzeni ayarlar. Tüm boyut öğeleri, düzen temelinde
yükselen düzende ve bileştirmelerin bileşenleri de alçalan alfabetik düzende sıralanır.

DimensionUpdateDirect
Bu işlev, bir TurboIntegrator işleminde doğrudan düzenlemeye tabi olan bir boyutun tam
yeniden yazılmasını gerçekleştirerek temelde boyutun bellek kaplama alanını küçültür.
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Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Bir dizi yalnızca doğrudan düzenleme (özellikle, öğe silme) uygulanan bir boyut, sonuçta
tamamen yeniden yazılmış eşdeğerinden daha fazla bellek kullanır.
DimensionElementInsertDirect, DimensionElementDeleteDirect,
DimensionElementComponentAddDirect, DimensionElementComponentDeleteDirect ve/ya
da DimensionTopElementInsertDirect ile boyut doğrudan düzenlendikten sonra isteğe bağlı
olarak bu işlev kullanılabilir. DimensionUpdateDirect işlevinin çağrılması, başlangıçta tam
kopya bellek tüketimine yol açar, ancak işlem tamamlandıktan sonra boyutun olası en küçük
bellek kaplama alanında olmasını garantilemek için kullanılabilir.

Sözdizimi
DimensionUpdateDirect(DimName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Yeniden yazmak istediğiniz boyutun adı.

Örnek
DimensionUpdateDirect(’Region’);

Bu örnek, Bölge boyutunu yeniden yazar.

DimensionTopElementInsert
Bu işlev bir boyutta kök öğesi oluşturur.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir. Boyutta zaten tek bir kök varsa, bu öğe oluşturulmaz.

Sözdizimi
DimensionTopElementInsert(DimName, InsertionPoint, ElName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Kendisi için bir kök öğesi yaratmak istediğiniz
boyut.

InsertionPoint

Var olan bir boyut öğesi. Boyuta eklenen kök
öğesi, bu var olan öğeden hemen önce eklenir.

ElName

Yeni kök öğesine atamak istediğiniz ad.

Örnek
DimensionTopElementInsert(’Region’, ’Netherlands’, ’World’);

Bu örnek, Bölge boyutuna Dünya kök öğesini ekler. Dünya, boyut tanımlamasında
Hollanda'dan hemen önce görüntülenir.

DimensionTopElementInsertDirect
Bu işlev, boyutu doğrudan düzenleyerek bir boyutta kök öğesi oluşturur.
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Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir. Boyutta zaten tek bir kök varsa, bu öğe oluşturulmaz.
Cognos TM1 olanağında bir boyutu düzenlemenin varsayılan yolu, tüm kopya düzenleme
örüntüsünün kullanılmasıdır. Bu örüntüde, boyutun bir düzenleme kopyası yaratılır,
düzenleme kopyasına düzenlemeler uygulanır ve son olarak düzenleme kopyası şablon olarak
kullanılarak gerçek boyut yeniden yazılır. TurboIntegrator, işlemin Meta veri yordamında
boyut düzenleme TurboIntegrator işlevleri (DimensionTopElementInsert gibi) her
kullanıldığında otomatik olarak tam kopya düzenlemeyi destekler. TurboIntegrator otomatik
olarak düzenleme kopyası oluşturur ve buna düzenleme işlemleri uygular, ardından Meta veri
yordamının sonunda gerçek boyutu yeniden yazar.
Doğrudan düzenlemeler, bir düzenleme kopyası olmaması açısından farklıdır. Bunun yerine,
işlemler doğrudan gerçek boyutta gerçekleştirilir. Bu doğrudan düzenleme tipinin tasarlandığı
iki farklı özel kullanım senaryosu vardır:
v TurboIntegrator işleminin amacı, büyük bir boyutta küçük bir değişiklik yapmak
olduğunda. Bu durumda, büyük boyutun kopyalanıp tamamen yeniden yazılması
önlendiğinden, doğrudan düzenleme daha verimli olacaktır.
v TurboIntegrator işleminin amacı, büyük hacimli verileri bir küpe yüklemek olduğunda. Bu
durumda, işlemin Meta Veri yordamı kasıtlı olarak boş tutulur ve veri yüklemeyi
desteklemek için gerekli tüm öğe değişiklikleri, Veri yordamında doğrudan çağrılar
kullanılarak gerçekleştirilir. Meta veri yordamı boş olduğunda, işlem, dış veri kaynağı
üzerinden yinelemenin tamamını atlar ve bu daha hızlı veri yükleriyle sonuçlanabilir.

Sözdizimi
DimensionTopElementInsertDirect(DimName, InsertionPoint, ElName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Kendisi için bir kök öğesi yaratmak istediğiniz
boyut.

InsertionPoint

Var olan bir boyut öğesi. Boyuta eklenen kök
öğesi, bu var olan öğeden hemen önce eklenir.

ElName

Yeni kök öğesine atamak istediğiniz ad.

Örnek
DimensionTopElementInsertDirect(’Region’, ’Netherlands’, ’World’);

Bu örnek, Bölge boyutuna Dünya kök öğesini ekler. Dünya, boyut tanımlamasında
Hollanda'dan hemen önce görüntülenir.

ODBC TurboIntegrator İşlevleri
Bu işlevler, ODBC işlemesini kolaylaştırır.

ODBCClose
Bu işlev bir ODBC veri kaynağıyla bağlantıyı kapatır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
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Sözdizimi
ODBCClose(Source);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Kaynak

Açık bir ODBC veri kaynağının adı.

Örnek
ODBCClose(’Accounting’);

Bu örnek, Muhasebe ODBC kaynağıyla bağlantıyı kapatır.

ODBCOpen
Bu işlev, çıkış için bir ODBC veri kaynağı açar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
ODBCOpen(Source, ClientName, Password);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Kaynak

Bir ODBC veri kaynağı adı.

ClientName

Veri kaynağındaki geçerli bir istemci.

Parola

ClientName için bir parola.

Örnek
ODBCOpen(’Accounting’, ’Jdoe’, ’Bstone’);

Bu örnek, Bstone parolasını kullanarak Jdoe istemcisi için Muhasebe ODBC veri kaynağını
açar.

ODBCOPENEx
Bu işlev, bağlantının bir Unicode bağlantısı olarak açılması gerektiğini belirten çıkış için bir
ODBC veri kaynağını açar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Biçim şöyledir: ODBCOPENEx (veri kümesi adı, veri kümesi istemci adı, istemci parolası,
(Unicode-arabirimi-kullan işareti) )
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Sözdizimi
ODBCOpenEx(Source, ClientName, Password, UseUnicodeODBC);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Kaynak

Bir ODBC veri kaynağı adı.

ClientName

Veri kaynağındaki geçerli bir istemci.

Parola

ClientName için bir parola.

UseUnicodeODBC

Kullanılacak Unicode bağlantısı tipini tanımlar.

Örnek
ODBCOpenEx( TestTable, sa, , 1 );
chinese= ;
chinese = CHARW( 37123 );
fieldval = chinese | SomeNewText;
sql= Update TestTable set ForeName = N | fieldval |
ODBCOUTPUT( Unicode, sql );

WHERE CustomerId= 1

Sonuçtaki SQL deyimi aşağıdakine benzer:
Update TestTable set ForeName = N?SomeNewText WHERE
CustomerId = 1

ODBCOutput
Bu işlev, açık bir ODBC veri kaynağına karşı, SQL güncelleme sorgusu yürütür.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir. ODBCOutput işlevini çağırmadan önce veri kaynağını açmak için ODBCOpen
işlevini ve işlemden çıkmadan önce veri kaynağını kapatmak için ODBCClose işlevini
kullanmanız gerekir.

Sözdizimi
ODBCOutput(Source, SQLQuery, [SQLQuery2, SQLQuery3, ...]);
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Bağımsız Değişken

Açıklama

Kaynak

Kendisine karşı bir sorgu çalıştırmak istediğiniz
ODBC veri kaynağı.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

SQLQuery

Bir SQL sorgu deyimi.
ODBCOutput, tabloları güncellemek için
geliştirilmiş olsa da, veri kaynağında herhangi bir
SQL sorgusunu yürütmek için kullanılabilir.
SQL sorgu deyiminin 255 karakteri aşması
durumunda, sorguyu birden çok SQLQuery
bağımsız değişkenine (SQLQuery2, SQLQuery3,
vb.) bölmeniz gerekir.. Bu, TurboIntegrator
bağımsız değişkenleri için 255 karakter sınırını
aşan sorgu deyimleri yaratmanıza olanak sağlar.
ODBCOutput işlevi yürütüldüğünde, tüm
SQLQuery bağımsız değişkenleri art arda eklenir
ve sorgu başarıyla yürütülür.

Örnek
ODBCOutput(’Accounting’, ’INSERT [CategoryID], [CategoryName]FROM Categories;’);

Bu örnek, belirtilen sorguyu Muhasebe veri kaynağına karşı yürütür.

SetODBCUnicodeInterface
Bu işlev, ODBC arabiriminin Unicode "geniş" işlevleri mi yoksa normal tek byte karakter
işlevlerini mi kullanacağını ayarlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Bu işlev 1 olarak ayarlandığında, geniş karakter ODBC arabirimi kullanılır.
Bazı ODBC sürücüleri, eski tek byte arabirimini ve karakterlerin 16 bit miktarlar olarak
iletildiği ve alındığı Unicode stilinde 'geniş karakter' arabirimini destekler. Seçilen sürücü tek
olanı ya da diğer stili desteklemiyorsa, TurboIntegrator'ı belirli bir arabirim stilini kullanması
için zorlamak üzere bir işaret sağlanır.

Sözdizimi
SetODBCUnicodeInterface=1
Bağımsız Değişken

Açıklama

1

Geniş karakter ODBC arabirimini kullanın.

0

Tek byte arabirimi kullanın.

İşlem Denetimi TurboIntegrator İşlevleri
Bu işlevler, işlem denetimiyle ilgilidir.

ProcessError
Bu işlev, bir işlemin hemen sonlandırılmasına neden olur.
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Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Bu işlevle sonlandırılan işlemler, bir hata durumuyla işaretlenir.

Sözdizimi
ProcessError;

Bağımsız değişkenler
Yok.

ExecuteCommand
Bu işlev, bir işlem sırasında bir komut satırını yürütür. ExecuteCommand işlevini, bir hizmeti
değil, ancak bir masaüstü uygulamasını çalıştırmak için kullanabilirsiniz.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.
Yürütülür dosya çalıştırmak için ExecuteCommand kullanırsanız, aşağıdaki koşullar geçerli
olur:
v CommandLine bağımsız değişkeni yalnızca yürütülecek bir dosyanın adını belirtiyorsa,
Windows sunucusu hem sunucu veritabanı dizininde hem de Tm1s.exe dosyasının
bulunduğu dizinde dosyayı arar. UNIX sunucusu yalnızca sunucu veritabanı dizininde
dosyayı arar.
v CommandLine bağımsız değişkeni bir göreli yol öneki kullanıyorsa, hem Windows hem de
UNIX sunucusu yalnızca sunucu veritabanı dizininde dosyayı bulmaya çalışır.
v Microsoft Windows ya da UNIX sunucusunda, herhangi bir konumda dosya yürütmek için
CommandLine bağımsız değişkenine bir mutlak yol iletebilirsiniz.

Sözdizimi
ExecuteCommand(CommandLine, Wait);
Bağımsız Değişken

Açıklama

CommandLine

Yürütmek istediğiniz komut satırı.

Wait

İşlemin, sonraki işlem deyimine devam etmeden
önce komutun yürütmeyi tamamlamasını bekleyip
beklemeyeceğini belirtir. 0 bağımsız değişken
değeri, işlemin komut satırının yürütülmesini
beklemeden bir sonraki deyime ilerlemesine neden
olur. 1 bağımsız değişken değeri, işlemin sonraki
deyime ilerlemeden önce komut satırının başarıyla
yürütülmesini beklemesine neden olur.

ExecuteProcess
Bu işlev, başka bir işlemden TurboIntegrator işlemi yürütmenize olanak sağlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
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Sözdizimi
ExecuteProcess(ProcessName, [ParamName1, ParamValue1,ParamName2, ParamValue2]);
Bağımsız Değişken

Açıklama

ProcessName

Yürütülecek işlemin adı. Bu işlem, ExecuteProcess işlevinin
çağrıldığı işlemle aynı sunucuda bulunmalıdır.
Bu bağımsız değişkenle adlandırılan işlem çalışma zamanında
bulunamazsa, çağırma işlemi hemen sonlandırılır. (TurboIntegrator,
derlemede geçerli bir ProcessName olup olmadığını kontrol etmez.)

ParamName

Yürütülecek işlemin var olan parametresinin adı. Yalnızca
yürütülecek işlem parametre kullanıyorsa bu bağımsız değişken
gereklidir.

ParamValue

ParamName parametresi için geçerli bir değer. Bir ParamName
bağımsız değişkeni belirtirseniz, karşılık gelen bir ParamValue
belirtmelisiniz.
ParamName ve ParamValue bağımsız değişkenleri, parametre
adından sonra değer gelecek şekilde sıralı çiftler halinde geçmelidir.
Yürütülecek işlemin her bir parametresi için bir ParamName ve
karşılık gelen ParamValue belirtmeniz gerekir.

ExecuteProcess işlevinde iletilen parametre adları, yürütülecek işlemde belirtilen parametre
adlarına karşı çalışma zamanında eşleştirilir. İletilen adlar, yürütülecek işlemin parametre
listesinde bulunamazsa, ciddi bir hata oluşarak ExecuteProcess işlevinin çağrıldığı işlemin
hemen sonlandırılmasına neden olur.

Dönüş Değerleri
ExecuteProcess, aşağıdaki dönüş değeri işlevlerinden birine karşı sınanabilecek bir gerçek
değer döndürür:
İşlev

Açıklama

ProcessExitByChoreQuit()

ChoreQuit işlevinin yürütülmesi nedeniyle işlemin çıkış yaptığını
belirtir

ProcessExitNormal()

işlemin normal şekilde yürütüldüğünü belirtir

ProcessExitMinorError()

işlemin başarıyla yürütüldüğünü, ancak küçük hatalarla karşılaştığını
belirtir

ProcessExitByQuit()

açık bir "quit" komutu nedeniyle işlemin çıkış yaptığını belirtir

ProcessExitWithMessage()

işlemin, tm1server.log dosyasına yazılan bir iletiyle normal şekilde
çıkış yaptığını belirtir.

ProcessExitSeriousError()

işlemin ciddi bir hata nedeniyle çıkış yaptığını belirtir

ProcessExitOnInit()

kullanıma hazırlama sırasında işlemin iptal edildiğini belirtir
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İşlev

Açıklama

ProcessExitByBreak()

işlemin bir ProcessBreak işleviyle karşılaştığı için çıkış yaptığını
belirtir

Örnek
ExecuteProcess tarafından çağrılan bir işlem ciddi bir hata nedeniyle başarısız olduğunda,
bunu kaydetmek için aşağıdakine benzer bir kod kullanın:
return_value = ExecuteProcess(’create_sales_cube’);
ASCIIOutput(’C:\temp\process_return_value.txt’, ’Process exited
with serious errors at’, TIME, ’on’, TODAY);if(return_value = ProcessExitSeriousError() )
endif;

GetProcessErrorFileDirectory
Bu işlev, TurboIntegrator işlem hata dosyalarının yazıldığı dizinin, sonunda eğik çizgi olacak
şekilde tam yol adını döndürür.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir. Varsayılan olarak, tüm işlem hata günlüğü dosyaları, işlemin bulunduğu sunucunun
veri dizinine yazılır.

Sözdizimi
GetProcessErrorFileDirectory;

Bağımsız değişkenler
Yok.

GetProcessErrorFilename
Bu işlev, bir işlemle ilişkilendirilmiş TurboIntegrator işlem hata günlüğü dosyasının adını
döndürür.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir. İşlem henüz bir hata günlüğü dosyası oluşturmadıysa, işlev boş bir dizgi döndürür.
Önemli: Verilen bir işlem sekmesinde (Öneylem, Meta Veri, Veri ya da Soneylem) tüm
deyimler yürütülünceye kadar işlem hata günlüğü dosyası oluşturulmaz. Benzer şekilde,
önceki sekmelerin hata günlüğü dosyası oluşturup oluşturmadığını denetlemek için
GetProcessErrorFilename işlevini kullanabilirsiniz; ancak, yürürlükteki işlem sekmesinin,
hataların günlük dosyasına yazılmasına neden olup olmadığını belirlemek için bu işlevi
kullanamazsınız.
Örneğin, GetProcessErrorFilename işlevinin Soneylem sekmesinde boş olmayan bir dizgi
döndürdüğünü belirleyerek, Öneylem, Meta Veri ya da Veri sekmelerinde hatalar oluştuğunu
bildirebilirsiniz. Ancak, Veri sekmesinin hata oluşturup oluşturmadığını belirlemek için Veri
sekmesinde GetProcessErrorFilename işlevini kullanamazsınız.

Sözdizimi
GetProcessErrorFilename;
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Bağımsız değişkenler
Yok.

GetProcessName
Bu işlev, yürürlükteki işlemin adını dizgi olarak döndürür.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
GetProcessName()

Bağımsız değişkenler
Yok.
Name = GetProcessName();

If
If deyimi, verilen bir ifade true olduğunda, işlemin bir deyim ya da deyim serisi yürütmesini
sağlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir. İfade oluşturmak için aritmetik işleçler, mantıksal işleçler ve karşılaştırma işleçleri
kullanabilirsiniz.
Rules IF işlevi tek bir ifadeyi değerlendirebilirken, TurboIntegrator deyiminin birden çok
ifadeyi değerlendirmek için birden çok Elself ya da Else deyimini kabul edebilmesi
bakımından, TurboIntegrator If deyimi, Rules IF işlevinden farklıdır.
Bir TurboIntegrator işleminde 20'ye kadar If/ElseIf/Else deyimini içiçe kullanabilirsiniz. İçiçe
yerleştirilmiş 20 If/ElseIf/Else deyimini aşarsanız, işlemi kaydetmeyi denediğinizde bir hata
alırsınız.

Sözdizimi
If(expression);
statement1;
ElseIf(expression);
statement2;
ElseIf(expression);
statement3;
Else;
statement4;
EndIf;

Bağımsız değişkenler
Yok.

Örnekler
If (x=5);
ASCIIOutput(’c:\temp\if.txt’,’x equals five’);
ElseIf (x=1);
ASCIIOutput (’c:\temp\if.txt’, ’x equals one’);
ElseIf (x=2);
ASCIIOutput (’c:\temp\if.txt’, ’x equals two’);
ElseIf (x=3);
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ASCIIOutput (’c:\temp\if.txt’, ’x equals three’);
ElseIf (x=4);
ASCIIOutput (’c:\temp\if.txt’, ’x equals four’);
Else;
ASCIIOutput (’c:\temp\if.txt’, ’x falls outside expected range’);
EndIf;

Bu örnek, X'in değerini değerlendirir. X=5 ise, "x equals five" (x eşittir beş) dizgisini
c:\temp\if.txt dizinine yazmak için ASCIIOutput işlevi yürütülür. X, 5'e eşit değilse, birinci
ElseIf deyimi değerlendirilir. X=1 ise, "x equals one" (x eşittir bir) dizgisini c:\temp\if.txt
dizinine yazmak için ASCIIOutput işlevi yürütülür. Bu işleme, EndIf yürütülünceye kadar
devam eder.
Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, ElseIf kullanılmadan basit IF deyimleri de oluşturulabilir:
IF(expression);
statement1;
ELSE;
statement2;
ENDIF;

ItemReject
Bu işlev bir kaynak kaydı reddeder ve bunu, belirtilen bir hata iletisiyle birlikte hata
günlüğüne yerleştirir.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
ItemReject(ErrorString);
Bağımsız Değişken

Açıklama

ErrorString

Bir kayıt reddedildiğinde hata günlüğüne
yazılmasını istediğiniz hata iletisi.

Örnek
ItemReject(’ Value outside of acceptable range.’);

Bu örnek, bir kaynak kayıt, tanımlı bir değerin ötesinde bir değer içerdiğinde 'Değer, kabul
edilebilir aralığın dışında.' hata iletisiyle birlikte hata günlüğüne kaynak kaydı yerleştirir.

ItemSkip
Bu bir işlemi, yürürlükteki veri kaynağı öğesini atlamaya zorlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
ItemSkip;

Bağımsız değişkenler
Yok.
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ProcessBreak
Bu işlev, kaynak verileri işlemeyi durdurur ve bir işlemin Soneylem kısmına ilerler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
ProcessBreak;

Bağımsız değişkenler
Yok.

ProcessError
Bu işlev, bir işlemin hemen sonlandırılmasına neden olur.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Bu işlevle sonlandırılan işlemler, bir hata durumuyla işaretlenir.

Sözdizimi
ProcessError;

Bağımsız değişkenler
Yok.

ProcessQuit
Bu işlev bir TurboIntegrator işlemini sonlandırır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
ProcessQuit;

Bağımsız değişkenler
Yok.

While
TurboIntegrator While deyimi, bir işlemin, verilen bir koşul true olduğunda bir deyim dizisini
yinelemesine olanak sağlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
While deyimleri içiçe yerleştirilebilir.

Sözdizimi
WHILE(logical expression);
statement1;
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statement2;
...
statement n;
END;

Not: Tüm WHILE deyimleri bir END deyimiyle sona ermelidir.

Bağımsız değişkenler
Yok.

Synchronized()
Synchronized(), belirlenmiş bir TurboIntegrator işlemleri kümesini dizisel olarak yürütülmeye
zorlamak için bir TurboIntegrator komut dosyasında kullanılır.
synchronized() işlevi şu sözdizimini kullanır.
synchronized(string)

Parametreler
synchronized(), kilit nesnesi için kullanıcı tanımlı bir ad olan tek bir zorunlu parametreyi alır.
Bu kilit nesnesi adı, grup halinde yürütülmelerini diziselleştirmek için birden çok
TurboIntegrator işleminde kullanılabilir.
Açıklama
Parametre

Değer/Zorunlu/Varsayılan

lockName

Üzerinde uyumlulaştırma işlemi yapılacak bir kilit
nesnesinin kullanıcı tanımlı adı. Adlar büyük ve
küçük harfe duyarlı değildir ve yerleştirilmiş
boşluklar yok sayılır. Adların uzunluğu 1023
karakteri aşamaz.
Dizgi/Evet/Yok

Semantik
Bir TurboIntegrator işlemi, herhangi sayıda kilit nesnesi ile synchronized() işlevine herhangi
sayıda çağrı yapabilir. Diziselleştirme, synchronized() işlevi çağrıldığı andan itibaren, içeren
işlem tamamlanıncaya kadar geçerlidir.
Örneğin, ana işlemin (Pm) ya da ana görevin (Cm) bir alt işleminden (Ps) synchronized()
çağrılırsa, Pm ya da Cm tamamlandığında Kilit Nesnesi "yayınlanır". Bir SaveDataAll (SDA)
işlevi, bir işlemi ortasında zamanından önce "sonlandırdığında" kural dışı durum oluşur; bu,
Kilit Nesneleri için de geçerlidir.
synchronized() çağrısı bir TurboIntegrator komut dosyasında herhangi bir yere
yerleştirilebilir; ancak diziselleştirme, TurboIntegrator işlemiyle karşılaşıldığında bu işlemin
tamamı için geçerli olur.
Komut dosyasının "ortasında" bir yerde synchronized() çağrısı ile bir TurboIntegrator işlemini
ve o çağrıdan önce gelen bir 01 işlemini düşünün. Bu TurboIntegrator işleminin iki
eşgörünümü aynı anda başlayabilir. synchronized() çağrısı da içinde olmak üzere, ikinci
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eşgörünüm synchronized() çağrısına ulaşmadan önce, tek bir eşgörünümün tamamlanıncaya
kadar çalışması mümkündür. Bu durumda, eşzamanlı çalıştırması için kullanıcıya iki işlem
görüntülenir. Bunun yerine, birinci tamamlanmadan ikinci işlem synchronized() çağrısına
ulaşırsa, yaptığı tüm işi (O1) geri alır ve birincisinin tamamlanmasını bekler. Bu durumda,
diziselleştirmesi için kullanıcıya iki işlem görüntülenir.
Bu karışıklığı önlemek ve synchronized() kullanımını eniyilemek için, bir TurboIntegrator
işlemindeki ilk deyimlerin synchronized() çağrıları olması önerilir (ancak şart koşulmaz).

Örnek
P TurboIntegrator işleminin Küp_1 ve Küp_2 olmak üzere iki küpü güncellemesi gerektiğini
düşünün.
Diğer TurboIntegrator işlemlerinin de Küp_1 ya da Küp_2'yi güncellemesi gerekebilir.
Küp_1 ya da Küp_2'yi güncelleyecek tüm TurboIntegrator işlemlerinin birer birer çalışmasını
sağlamak için P, synchronized() işlevini şu şekilde çağırabilir:
sCube_1=’Cube_1’;
sCube_2=’Cube_2’;
sE1=’Elm1’;
sE2=’Elm2’;
sE4=’Units’;
sE5=’Price’;
Synchronized( sCube_1 );
Synchronized( sCube_2 );
CellPutn( 111, sCube_1, sE1, sE2 );
CellPutn( 9.99, sCube_2, sE4, sE5 );
# ...

Küp_1 ya da Küp_2'yi güncelleyecek diğer TurboIntegrator işlemleri, synchronized(
sCube_1 ) ve/ya da synchronized( sCube_2 ) işlevlerini de benzer şekilde çağırmalıdır.
Bu örnekte, iki kilit nesnesinin adlarının, küplerin adlarıyla aynı olması seçilmiştir. Ancak bir
kilit nesnesinin adının, diğer Cognos TM1 nesneleriyle (küpler, boyutlar, altkümeler vb) aynı
olması gerekmez.

Kural Yönetimi TurboIntegrator İşlevleri
Bu işlevler, kural yönetimini kolaylaştırır.

CubeProcessFeeders
Bu işlev, belirtilen bir küpün kurallarındaki tüm besleyicileri yeniden işler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Bu işlev, belirtilen bir küpün kurallarındaki tüm besleyicileri yeniden işler. Besleyiciler
normalde bir kural dosyası düzenlemesi kaydedildiğinde otomatik olarak yeniden işlenir,
ancak veriler değişirse ve bu veri değişiklikleri bazı koşullu besleyicileri değiştirirse, bu
koşullu besleyicilerin yeniden değerlendirilmesini sağlamak için bu işlevin çağrılması gerekir.
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Sözdizimi
CubeProcessFeeders(CubeName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

CubeName

Kendisi için besleyicileri yeniden işlemek
istediğiniz küp.

Örnek
CubeProcessFeeders(’2003sales’);

Bu örnek, 2003sales küpü için kurallardaki tüm besleyicileri yeniden işler.

CubeRuleAppend
Bu işlev bir TM1 küp kuralının sonuna kural metninin tek bir satırını ekler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Temelde bu işlev bir kural (.rux) dosyasına tek bir metin satırı ekler. Metin satırı genellikle bir
kural deyimidir ancak bir yorum da olabilir. Bu işlev yürütüldüğü anda küple ilişkilendirilmiş
bir kural yoksa, yalnızca geçirilen satırı içeren yeni bir kural oluşturulur.

Sözdizimi
CubeRuleAppend(CubeName, RuleText, IsCalculationRule);
Bağımsız Değişken

Açıklama

CubeName

Sonuna bir metin satırı eklemek istediğiniz kuralla
ilişkilendirilmiş küpün adı.

RuleText

Kuralın sonuna eklemek istediğiniz tek bir metin
satırı.
Eklediğiniz metin satırının tamamı, tek tırnak
işareti içine alınmalı ve kural sözdizimi kurallarına
uymalıdır.
Metin satırı herhangi bir öğe başvurusu içeriyorsa,
normalde öğe adlarını içine alan tek tırnak
işaretlerinden kaçmak için öğe adları çift tek
tırnak işareti içine alınmalıdır. Örneğin, CL3 adlı
bir öğeye başvuru, [’’CL3’’] olarak belirtilmelidir.
Aşağıda, bir kuralın sonuna ekleyebileceğiniz
geçerli metin satırları örnekleri yer almaktadır:
’[’’CL3’’] = [’’CL4’’] + [’’Trial’’];’
’skipcheck;’
’[’’Trial’’] => [’’CL3’’];’
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Bağımsız Değişken

Açıklama

IsCalculationRule

IsCalculationRule parametresi, satırın, küp
kuralında bulunabilecek herhangi bir besleyici
bölümünün yukarısına eklenip eklenmeyeceğini
bildirir. IsCalculationRule parametresi atılırsa ya
da 0.0 olarak geçirilirse, kuralın sonuna yeni satır
eklenecektir.
Kural (.rux) dosyaları, bir hesaplama bölümü ve
ardından isteğe bağlı bir besleyici bölümü
içerdiğinden, hesaplama kuralı deyimleri (ya da
karşılık gelen yorumlar) olan tüm sona eklenen
satırlar, yeni satırın kural dosyasında uygun
konuma eklendiğinden emin olmak üzere bu
bağımsız değişken için 1.0 değerini kullanmalıdır.

Örnekler
CubeRuleAppend( ’MyCube’, ’[’’CL3’’] = [’’CL4’’] + [’’Trial’’];’, 1.0 );

Bu örnek, MyCube küpü için kuralın hesaplama bölümünün sonuna [’CL3’] = [’CL4’] +
[’Trial’]; hesaplama deyimini ekler.
CubeRuleAppend( ’MyCube’, ’[’’Trial’’] => [’’CL3’’];’, 0.0 );

Bu örnek, MyCube küpü için kuralın sonuna [’Trial’] => [’CL3’]; besleyici deyimini ekler.

CubeRuleDestroy
Bu işlev, belirtilen bir küp için var olan tüm kuralları siler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
CubeRuleDestroy(CubeName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

CubeName

Silmek istediğiniz kuralla ilişkilendirilmiş küpün
adı

Örnek
CubeRuleDestroy(’SalesProjections’);

Bu örnek, SalesProjectionscube için kuralı siler.

DeleteAllPersistentFeeders
Kalıcı olan tüm .feeder dosyalarını siler.
Bu işlev kullanıldığında, tüm küpler "besleyicileri kaydetme!" olarak işaretlenir; bu nedenle
sonraki "SaveData" öğesi, besleyicileri kalıcı yapmaz, başka bir deyişle, sunucu yeniden
başlatılırken tüm besleyiciler yeniden hesaplanır.
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Sözdizimi
DeleteAllPersistentFeeders;
Bağımsız Değişken

Açıklama

yok

Bu işlev için bir bağımsız değişken yoktur.

ForceSkipCheck
Sorguyu, küpün kurallarında SKIPCHECK varmış gibi hareket etmeye zorlar.
Başka bir deyişle, sorgu, her olası hücrenin değer aranarak numaralandırıldığı durumunun
(SKIPCHECK yok durumu) tersine, yalnızca gerçekten küpte olan değerleri işler. Bu işlev,
görünüm sorgusunun durumunu yalnızca küpteki değerleri seçecek şekilde ayarlar. İşlev,
Turbo Integrator işleminin Öneylem bölümüne eklenmelidir. Öneyleme ForceSkipCheck()
yerleştirilerek, izlenecek veri öğelerinin tüm görünüm sorgusunu etkiler.

Sözdizimi
ForceSkipCheck()
Bağımsız Değişken

Açıklama

yok

Bu işlev için bir bağımsız değişken yoktur.

RuleLoadFromFile
Bu işlev, bir metin dosyasından belirtilen küp için TM1 kuralı yaratır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Metin dosyası, TM1 kurallarına göre biçimlendirilmelidir. Her bir kural deyiminin sonunda
noktalı virgül (;) ve yorumların başında # karakteri bulunmalıdır.
Belirtilen bir kural için zaten bir kural varsa, RuleLoadFromFile işlevinin yarattığı kural
tarafından var olan kuralın üzerine yazılır.

Sözdizimi
RuleLoadFromFile(Cube, TextFile);
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Açıklama

Cube

Bir kural yaratmak istediğiniz kuralın adı.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

TextFile

Bir kural yaratmak istediğiniz metin dosyasının
adı.
Dosya adını ve uzantısını da içerecek şekilde, bu
dosyanın tam yolunu belirtebilirsiniz. (Aşağıdaki
Örnek 1.)
Yalnızca dosya adını ve uzantısını belirtirseniz,
TurboIntegrator sunucunun veri dizininde dosyayı
arar.
Bir dosya uzantısı belirtmezseniz, TurboIntegrator
varsayılan olarak .rux uzantısını varsayar.
(Aşağıdaki Örnek 2.)

TextFile bağımsız değişkenini boş bırakırsanız, TurboIntegrator, sunucunun veri dizinindeki
küple aynı ada (ancak .rux uzantısı ile) sahip bir kaynak dosyayı arar. (Aşağıdaki Örnek 3.)

Örnek
RuleLoadFromFile(’Sales’, ’C:\temp\cuberule.txt’);

Bu örnek, Satış küpüne yönelik bir kural yaratmak için C:\temp dizininde cuberule.txt
dosyasının içeriklerini kullanır.
RuleLoadFromFile(’Sales’, ’cuberule’);

Bu örnek, sunucunun veri dizininde cuberule.rux adlı dosyayı kullanarak Satış küpü için bir
kural yaratır.
RuleLoadFromFile(’Sales’, ’ ’);

Bu örnek, sunucunun veri dizininde Sales.rux adlı dosyayı kullanarak Satış küpü için bir kural
yaratır.

Çalışma Yeri İşlevleri
Bu işlevler, çalışma yerleri ile birlikte kullanılır.

GetUseActiveSandboxProperty
Bu işlev, bir işlemin temel verilere mi yoksa kullanıcının etkin çalışma yerine mi veri okuyup
yazdığını belirten bir Boole değeri döndürür.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
İşlemler için varsayılan, temel verilere okuyup yazmaktır.
v Döndürülen 0 ise, işlem şu anda temel verilere okuyup yazıyor demektir.
v Döndürülen 1 ise, işlem şu anda etkin çalışma yerine okuyup yazıyor demektir.
Not: Bu işlev, işlemde SetUseActiveSandboxProperty işlevini kullanmadığınız sürece,
Architect / Server Explorer kullanıcı arabiriminde ayarlandığı şekilde bu özelliğin kalıcı
değerini döndürür. Bu durumda, bu özelliğin değeri, SetUseActiveSandboxProperty işleviyle
en son ayarlanan değer tarafından belirlenir.
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Sözdizimi
GetUseActiveSandboxProperty()

Yok.

Örnek
return_value = GetUseActiveSandboxProperty();

Bu örnek, işlemin şu anda etkin çalışma yerine ya da temel verilere küp verileri okumakta ve
yazmakta olup olmadığını belirten bir Boole değeri döndürecektir.

ServerSandboxesDelete
ServerSandboxesDelete, sistem yöneticilerinin belirli ölçütlerle eşleşen kullanıcı çalışma
yerlerini atmasına olanak sağlar.
Bu işlev, TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.
Çalışma yerleri, bir kullanıcının IBM Cognos TM1 temel verilerinden ayrı olarak girip veri
değerlerini depolayabileceği özel çalışma alanlarıdır. Çalışma yerleri diskte saklanır ve
kullanılırken de bellekte saklanır. Bu işlevsellik sunucu tarafında çalışır ve TurboIntegrator ve
API işlevi ServerSandboxesDelete aracılığıyla kullanılabilir. Sistem yöneticileri bir
TurboIntegrator işleminde bu özelliği kullanarak otomatik görevler yardımıyla bakım
zamanlayabilir.

Açıklama
Bu işlev, silinmekte olan çalışma yerini açıklamak için bir "koşullandırma" kullanır.
Koşullandırma şöyle okunabilir: "Özniteliği, koşul değeri olan çalışma yerlerini sil."
Örneğin: "Boyutu 10 MB'den fazla olan çalışma yerlerini sil." Bu örnekte öznitelik, çalışma
yerinin "boyutu"dur, koşul "-den fazla" ve değer de "10 MB"dir.
TurboIntegrator işlevine yönelik iki isteğe bağlı sınırlayıcı karakter parametresi vardır. Bir
çalışma yeri, adlarında karakterlerin kullanımına yönelik herhangi bir kısıtlama
içermediğinden, yöneticiler gerektiğinde kendi "güvenli" sınırlayıcılarını sağlayabilirler.
Örneğin, ServerSandboxesDelete( ’client:=:Admin, name:=:best case scenario’ );"
Aşağıdaki örnekte, çalışma yeri adında iki nokta karakteri kullanılmaktadır
("best::case::scenario"); bu nedenle başka bir sınırlayıcı gerekir:
ServerSandboxesDelete( ’client|=|Admin# name|=|best::case::scenario’, ’|’, ’#’ );"

Not: Bir koşullandırmanın tam söz dizimi, bu işlevin TurbIntegrator ile API formları
arasında farklılık gösterir.

Sözdizimi
ServerSandboxesDelete(string,string,string)

Bağımsız değişkenler
Koşullandırmalar
Zorunlu
Dizgi
Varsayılan yok
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Rasgele uzunlukta bir koşullandırma listesi. Her bir koşullandırma, üç simge içeren bir
dizgidir. Birinci simge, bir çalışma yerinin özniteliğini belirtir. İkincisi bir koşulu belirtir;
örneğin ">" ya da "=". Üçüncü simge, çalışma yerlerinin koşullu olarak süzgeçten
geçirileceği olası öznitelik değeridir. Dizginin tamamının uzunluğu 10.000 karakteri
aşamaz.
PredicateDelimiter
İsteğe bağlı
Dizgi
varsayılan : (iki nokta) karakteridir
İsteğe bağlı sınırlayıcı karakter.
Dizginin uzunluğu 1 karakteri aşamaz.
PredicateListDelimiter
İsteğe bağlı
Dizgi
varsayılan , (virgül) karakteridir
İsteğe bağlı sınırlayıcı karakter.
Dizginin uzunluğu 1 karakteri aşamaz.

Süzgeç Öznitelikleri
Süzgeç öznitelikleri, bir çalışma yerinin koşullu olarak eşleşebileceği özellikleridir. Öznitelik
adları ve bunların karşılık gelen geçerli koşulları büyük/küçük harf duyarlıdır ve yerleştirilmiş
beyaz alanı yoksayar. Örneğin, aşağıdaki iki çağrı da geçerlidir:
ServerSandboxesDelete( ’client:=:Admin’ );
ServerSandboxesDelete( ’C L I E N T : = :Admin’ );
Çizelge 1. Süzgeç Öznitelikleri
Geçerli
Koşullar

Öznitelik

Açıklama

Değer Tipi

Güncelleme
Tarihi

Çalışma yerinde
<, =, >.
gerçekleştirilen son yazma
eyleminin zaman damgası.

Zaman damgası uluslararası standart
biçimdedir: örn. YYYY-AA-GG. Gün en
ayrıntılı birimdir.

Erişme Tarihi

Çalışma yerinin son
yüklemesinin
kaldırılmasının zaman
damgası.

<, =, >.

Zaman damgası uluslararası standart
biçimdedir: örn. YYYY-AA-GG. Gün en
ayrıntılı birimdir.

Yaratma Tarihi

Çalışma yeri
yaratılmasının zaman
damgası.

<, =, >.

Zaman damgası uluslararası standart
biçimdedir: örn. YYYY-AA-GG. Gün en
ayrıntılı birimdir.

Boyut

Çalışma yerinin bellek içi
boyutu.

<, =, >.

log4cxx dönüştürme kurallarını izleyen
boyut (bkz. AuditLogMaxTemp FileSize
parametresi). Örneğin, 10 MB. Kilobyte
en ayrıntılı birimdir.

Ad

Çalışma yerinin adı.

=, içeren.

Dizgi.

İstemci

Çalışma yerinin sahibi
olan istemci.

=.

Dizgi.

Bölüm 6. TM1 TurboIntegrator İşlevleri

253

Çizelge 1. Süzgeç Öznitelikleri (devamı var)
Öznitelik

Açıklama

Grup

Çalışma yerinin sahibi
olan istemcinin üyesi
olduğu bir grup.

Geçerli
Koşullar

Değer Tipi

=.

Dizgi.

Günlüğe Kaydetme ve Dönüşler
Çalışma yeri silme işlemi, önceden var olan denetleme günlüğüne kaydetme işlevselliği
kullanılarak günlüğe kaydedilir. Ayrıca çalışma yeri yönetiminin etkilerine ilişkin daha
ayrıntılı bir rapor, hata ayıklama günlüğüne (tm1server.log) INFO düzeyinde eklenir. Bu
rapor, etkilenen çalışma yerlerinin listesini, bunların bazı özniteliklerini ve karşılaşılan
hataları da içerecektir.
ServerSandboxesDelete yalnızca bir başarı ya da başarısızlık durumunu döndürür.

Semantik
Koşullandırma Listesi
ServerSandboxesDelete işlevine tek bir çağrıda geçirilen iletilen birden çok
koşullandırma bağlayıcıdır. Başka bir deyişle, bir çalışma yerinin geçirilen ölçütlerle
eşleşmesi için tüm koşullandırmaların true değerinde olması gerekir. Ayırıcı davranış
elde etmek için birden çok ServerSandboxesDelete çağrısı kullanılabilir. Her bir
ServerSandboxesDelete çağrısı için her bir özniteliğin yalnızca bir oluşumuna izin
verilir. Örneğin, çalışma yerinin yalnızca bir istemcisi olduğundan, iki defa istemci
iletilmesi geçersizdir. Bir özniteliğin birden çok oluşumu tespit edildiğinde, ayrıntılı
raporda bir uyarı görüntülenir; ancak başarısızlık nedeniyle işlem iptal edilmez. Bu
durumda diğer sorgular gibi koşullandırmalar sınanır, ancak sonuç kümesi her zaman
boştur.
Kilitleme
Toplu kilitleme sorunlarını önlemek için ServerSandboxesDelete, o ana kadarki anlık
görüntü olarak bir istemcinin çalışma yerlerine bakar ve mümkünse diziselleştirme
işlemini sağlayacak tüm kilitleri serbest bırakır. Bu davranış nedeniyle, tüm
istemcilerin yinelemesinde bir istemci "iletildikten" sonra, bakım işlemi
tamamlanmadan önce o istemciye süzgeç ölçütleriyle eşleşen bir çalışma yeri
eklenebilir. Bu davranış, işlem tamamlandıktan hemen sonra istemciye bir çalışma
yeri eklendiğinde oluşan davranışa benzer.
Kapsam
ADMIN (süper kullanıcı) ve DataAdmin gruplarının üyeleri, tüm istemcilerin tüm
çalışma yerlerine erişim elde eder. Bunlar, ServerSandboxesDelete çağrılarının
kapsamını yalnızca kendi çalışma yerleriyle sınırlamak için belirtik olarak istemci
özniteliğini belirtmelidir. Diğer tüm kullanıcılar yalnızca kendi çalışma yerlerine
erişim elde eder; farklı bir istemci ya da ait olmadıkları bir grup belirtirlerse, işlem
başarısız olup iptal edilir ve bir ayrıcalık hatası döndürülür.
Kullanımdaki Çalışma Yerleri
Bir çalışma yeri silme ölçütlerini karşılıyorsa ancak şu anda kullanımdaysa, o
çalışma yeri silinmez. Hata ayıklama günlüğü bilgi düzeyi raporunda bir girdi
görüntülenerek oluşumu belirtir.
Erişim ve Güncelleme Tarihleri
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Tarih öznitelikleri, en fazla gün ayrıntı düzeyiyle eşleşebilir. Bu kısıtlama nedeniyle,
bu özniteliklerin kaydı uygun şekilde ayrıntılıdır. Son Güncelleme Tarihi, tek hücre
yazma işlemlerinde güncellenmez. Bunun yerine sistem, bellek içine yüklenirken
üzerine birşey yazılan bir çalışma yerinin yüklemeyi kaldırma tarihini kaydeder. Bu
tür çalışma yerleri için Son Erişim Tarihi ve Son Güncelleme Tarihi aynı olacaktır.
Bir çalışma yerinin yüklemesi bellekten kaldırılırken yalnızca Son Erişim Tarihi
güncellenir. Ayrıca, bellek içi çalışma yerleri ServerSandboxesDelete öğesine tabi
olmadığından, bir çalışma yeri belleğe yüklenirken Son Erişim Tarihi güncellenmez.
Örneğin, şu kullanım senaryosunu düşünün:
Çizelge 2. Son Erişim Günü Örneği
Gün

Saat

Eylem

1

1

Çalışma Yeri Yükleme S

1

2

Yazma 1

2

3

Okuma 1

2

4

Çalışma Yeri Yüklemesini Kaldırma

Bir kullanıcı iki günden uzun süredir (belki de gün değişikliğini içeren daha kısa bir
süre boyunca) çalışma yeriyle çalışıyordur. Zaman 4'te, çalışma yerinin yüklemesi
kaldırıldığında, Son Güncelleme Tarihi, son güncellemenin gerçekte oluştuğu 1
yerine 2 olarak ayarlanır. Bu durumda Son Erişim Tarihi de zaman 4'te 2 olarak
ayarlanır. Yazma1 bunun yerine bir okuma ise, Son Güncelleme Tarihi değişmezken
yalnızca Son Erişim Tarihi 2 olarak ayarlanır.

Örnek
ServerSandboxesDelete( ’client:=:Admin, name:=:best case scenario’ );

ServerActiveSandboxGet
Bu işlev, yürüten kullanıcının etkin çalışma yerinin adını döndürür.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Kullanıcının etkin bir çalışma yeri yoksa, boş bir dizgi döndürülür. Görevler özel bir yönetici
kullanıcı bağlamında çalıştırıldığından ve etkin bir çalışma yeri içeremediğinden, bu işlev bir
görev aracılığıyla yürütüldüğünde her zaman boş bir dizgi döndürür.

Sözdizimi
ServerActiveSandboxGet()

Bağımsız değişkenler
Yok.

Örnek
return_value = ServerActiveSandboxGet();

Bu örnek, işlev çağrısının yapıldığı TI işlemini yürüten kullanıcının etkin çalışma yerini
döndürecektir.

ServerActiveSandboxSet
Bu işlev, yürüten kullanıcının etkin çalışma yerini ayarlar.
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Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Yürüten kullanıcının etkin çalışma yerini temizlemek için boş bir dizgi kullanılır. Yürüten
kullanıcı, iletilen adla bir çalışma yerine sahip olmazsa, bu işlev bir hata oluşturur. Görevler
özel bir yönetici kullanıcı bağlamında çalıştırıldığından ve etkin bir çalışma yeri
içeremediğinden, bu işlev bir görev aracılığıyla yürütüldüğünde her zaman bir hata oluşturur.
Not: Bir TurboIntegrator işleminin, yürüten kullanıcının etkin çalışma yeri bağlamında
değerleri okuyup yazması için, UseActiveSandbox özelliği ayarlanmalıdır. Bkz.
“GetUseActiveSandboxProperty” sayfa 251 ve “SetUseActiveSandboxProperty”.

Sözdizimi
ServerActiveSandboxSet(SandboxName)
Bağımsız Değişken

Açıklama

SandboxName

Bir dizgi değeri. Yürüten kullanıcının sahip
olduğu çalışma yerinin adı.

Örnek
ServerActiveSandboxSet(’Best case’);

Bu örnek, yürüten kullanıcının etkin çalışma yerini "En iyi vaka" olarak ayarlacaktır.
ServerActiveSandboxSet(’’);

Bu örnek, yürüten kullanıcının etkin çalışma yerini temizleyecektir (bağlamı temel verilere
geri ayarlayın).

SetUseActiveSandboxProperty
Bu işlev, bir işlemin temel verilere mi yoksa kullanıcının etkin çalışma yerine mi küp
verileriniokuyup yazacağını denetler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir. İşlemler için varsayılan, temel verilere okuyup yazmaktır.
Bu işlevin kapsamı yalnızca yürürlükteki çalışan işlem için geçerli olup Architect / Server
Explorer kullanıcı arabiriminde ayarlanan bu özelliğin kalıcı değerini geçici olarak geçersiz
kılar.
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Sözdizimi
SetUseActiveSandboxProperty(PropertyValue)
Bağımsız Değişken

Açıklama

PropertyValue

İşlemin, küp verileri okunup yazılırken etkin
çalışma yeri bağlamını kullanıp kullanmayacağını
belirten bir Boole değeri.
PropertyValue = 0 olursa, işlem etkin çalışma yeri
bağlamını gözardı eder ve temel verilere
okur/yazar.
PropertyValue = 1 olursa, işlem etkin çalışma
yerine küp verilerini okur/yazar.

Örnek
SetUseActiveSandboxProperty(1);

Bu örnek, bu yürütme işleminin geri kalanı için etkin çalışma yerine küp verileri
okuma/yazma işlemine neden olacaktır.

ServerSandboxExists
Bu işlev, geçirilen çalışma yerinin var olup olmadığını sınar. Geçirilen çalışma yeri varsa 1,
yoksa 0 değeri döndürülür.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.

Sözdizimi
ServerSandboxExists( sandboxname )

ya da
ServerSandboxExists( sandboxname , username )

Bağımsız değişkenler
Var olup olmadığı sınanacak olan çalışma yerinin adı. ServerSandboxExists, sahip
istemcinin adını içeren isteğe bağlı bir dizgi parametresi alır. Çağıran istemcinin uygun
ayrıcalıkları varsa, çağıran istemci isteğe bağlı olan bu parametreyi kullanarak kendisinden
başka bir istemci belirtebilir. Belirtilen istemci yürüten istemci değilse ve yürüten istemci
DataAdmin ya da ADMIN gruplarının üyesi değilse, bir ayrıcalık hatası döndürülür. İsteğe
bağlı parametre kullanılmazsa, işlevin hedefi, etkin istemcinin çalışma yerleridir.

Örnek
Aşağıdkai kod parçası, ServerSandboxExists, ServerSandboxGet ve
ServerSandboxListCountGet işlevlerini kullanarak User1 adlı kullanıcının çalışma
yerlerinin yinelenmesini ve bu çalışma yerlerinin çıkış olarak bir metin dosyasına yazılmasını
göstermektedir. TurboIntegrator işlemi, Admin ya da Data Admin gruplarının üyeleri ve
User1 adlı kullanıcı için başarıyla yürütülür. TurboIntegrator işlemi diğer kullanıcılar
kullanıldığında bir ayrıcalık hatası vererek başarısız olur.
SandboxIndex = 1;
NumSandboxes = ServerSandboxListCountGet( ’User1’ );
WHILE( SandboxIndex <= NumSandboxes );
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SandboxName = ServerSandboxGet( SandboxIndex, ’User1’ );
IF( ServerSandboxExists( SandboxName, ’User1’ ) = 1 );
ASCIIOUTPUT( ’C:\User1Sandboxes.txt’, SandboxName );
ENDIF;
SandboxIndex = SandboxIndex + 1;
END;

ServerSandboxGet
Bu işlev, N ile tanıtılan çalışma yerinin adını belirtir; N, girilen parametredir.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.

Sözdizimi
ServerSandboxGet( index )

ya da
ServerSandboxGet( index, username)

Bağımsız değişkenler
Kullanıcının çalışma yeri derlemindeki, istenen çalışma yerinin dizin konumu. Dizin
konumları art arda olur; böylelikle, boş bir dizgi dönüşünün birinci oluşumu, yinelemeyi
kesmek için kullanılabilir. Ayrıca, bir çalışma yerinin silinmesi, listede o çalışma yerinden
sonra gelen tüm çalışma yerlerinin dizin konumlarını değiştirir.
ServerSandboxGet, sahip istemcinin adını içeren isteğe bağlı bir dizgi parametresi alır.
Çağıran istemcinin uygun ayrıcalıkları varsa, çağıran istemci isteğe bağlı olan bu parametreyi
kullanarak kendisinden başka bir istemci belirtebilir. Belirtilen istemci yürüten istemci değilse
ve yürüten istemci DataAdmin ya da ADMIN gruplarının üyesi değilse, bir ayrıcalık hatası
döndürülür. İsteğe bağlı parametre kullanılmazsa, işlevin hedefi, etkin istemcinin çalışma
yerleridir.

Örnek
Bkz. “Örnek” sayfa 257

ServerSandboxListCountGet
Bu işlev, çalışma alanlarının sayısını döndürür (sayısal olarak).
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.

Sözdizimi
ServerSandboxListCountGet()

or
ServerSandboxListCountGet( username )
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Bağımsız değişkenler
ServerSandboxListCountGet, sahip istemcinin adını içeren isteğe bağlı bir dizgi
parametresi alır. Çağıran istemcinin uygun ayrıcalıkları varsa, çağıran istemci isteğe bağlı
olan bu parametreyi kullanarak kendisinden başka bir istemci belirtebilir. Belirtilen istemci
yürüten istemci değilse ve yürüten istemci DataAdmin ya da ADMIN gruplarının üyesi
değilse, bir ayrıcalık hatası döndürülür. İsteğe bağlı parametre kullanılmazsa, işlevin hedefi
etkin istemcinin çalışma yerleridir.

Örnek
Bkz. “Örnek” sayfa 257

Güvenlik TurboIntegrator İşlevleri
Bu işlevler, güvenlikle ilgilidir.

AddClient
Bu işlev, sunucuda yeni bir istemci yaratır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
AddClient işlevleri aracılığıyla uygulanan değişiklikler, bir işlemdeki Meta Veri yordamı
tamamlanıncaya kadar geçerli olmaz.
Meta verileri güncelleyen tüm işlevler gibi bu işlev de bir işlemin Veri ya da Soneylem
sekmelerinde kullanılmamalıdır.

Sözdizimi
AddClient(ClientName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

ClientName

Sunucuya eklemek istediğiniz istemcinin adı.
İstemci adı, 255 karakter/byte ile sınırlanmıştır.

Örnek
AddClient(’Brian’);

Bu örnek, Brian istemcisini sunucuya ekler.

AddGroup
Bu işlev, sunucuda yeni bir kullanıcı grubu yaratır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
AddGroup işlevi aracılığıyla uygulanan değişiklikler, bir işlemdeki Meta Veri yordamı
tamamlanıncaya kadar geçerli olmaz.
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Meta verileri güncelleyen tüm işlevler gibi bu işlev de bir işlemin Veri ya da Soneylem
sekmelerinde kullanılmamalıdır.

Sözdizimi
AddGroup(GroupName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

GroupName

Yaratmak istediğiniz grubun adı.

Örnek
AddGroup(’Finance’);

Bu işlev, Finans kullanıcı grubunu sunucuya ekler.

AssignClientToGroup
Bu işlev, bir sunucuda var olan istemciyi, var olan bir kullanıcı grubuna atar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
AssignClientToGroup(ClientName, GroupName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

ClientName

Bir gruba atamak istediğiniz istemcinin adı.

GroupName

İstemciyi atamak istediğiniz grup.

Örnek
AssignClientToGroup(’Brian’, ’Finance’);

Bu örnek, var olan Brian istemcisini var olan Finans kullanıcı grubuna atar.

AssignClientPassword
Bu işlev, bir sunucudaki var olan istemciye parola atar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir. AssignClientPassword, parola ataması olursa 1, atama başarısız olursa 0 değerini
döndürür.

Sözdizimi
AssignClientPassword (ClientName, Password);
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Açıklama

ClientName

Parola atamak istediğiniz istemcinin adı.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

Parola

İstemciye atamak istediğiniz parola. Bir parola
atarken, düz metin kullanın. TM1 , sunucuda
parolayı şifreler.
Parolalar en az beş karakter uzunluğunda
olmalıdır.

Örnek
AssignClientPassword (’Brian’, ’flyfisher’);

Bu örnek, 'flyfisher' parolasını Brian adlı istemciye atar.

AssociateCAMIDToGroup
AssociateCAMIDToGroup, bir TM1 kullanıcı grubu ile bir CAMID arasında ilişkilendirme
oluşturur.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
AssociateCAMIDToGroup(GroupName, CAMID, CAMIDDisplayValue);
Bağımsız Değişken

Açıklama

GroupName

CAMIDF ile ilişkilendirmek istediğiniz TM1
grubunun adı.

CAMID

CAMID grubunun adı. CAMID yoksa,
}ClientCAMAssociatedGroups denetim küpünde
yaratılır.

CAMIDDefDisplayValue

CAMID grubunun diğer adı.

CellSecurityCubeCreate
Bu işlev, indirgenmiş bir boyut kümesini kullanarak, var olan bir küpten güvenlik küpü
yaratır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Meta verileri güncelleyen tüm işlevler gibi bu işlev de bir işlemin Veri ya da Soneylem
sekmelerinde kullanılmamalıdır.

Sözdizimi
CellSecurityCubeCreate ('DataCube', '0:0:1:0');
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Veri küpünün adı.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

DimensionMap

Gğüvenlik küpünde, her konumdaki boyutun
kullanılıp kullanılmayacağını belirleyen dizgi.
Boyutların sırası, özgün küpteki sıradır. İçerilen
her boyut için A 1 ve içerilmeyen boyut için 0.
Değerler iki nokta işaretiyle ayrılır.

Boole dönüş değeri

İşlem başarılı olursa true değerini döndürür. Tersi
durumda önemli bir hata döndürür.

Ek bilgi

Bu TurboIntegrator işleminin başarılı olması için
GrantSecurityAccess özelliği ayarlanmalıdır.
Hücre güvenliği küpünü yaratır.

Örnek
CellSecurityCubeCreate ('DataCube', '0:0:1:0');

Bu örnekte, Data Cube adlı küpten bir RDCLS küpü yaratılmaktadır.

CellSecurityCubeDestroy
CellSecurityCubeDestroy, var olan bir küpten yaratılmış bir güvenlik küpünü yok eder.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Meta verileri güncelleyen tüm işlevler gibi bu işlev de bir işlemin Veri ya da Soneylem
sekmesinde kullanılmamalıdır.

Sözdizimi
CellSecurityCubeCreate ('DataCube', '0:0:1:0');
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Veri küpünün adı.

Boole dönüş değeri

İşlem başarılı olursa true değerini döndürür. Tersi
durumda önemli bir hata döndürür.

Ek bilgi

Bu TurboIntegrator işleminin başarılı olması için
GrantSecurityAccess özelliği ayarlanmalıdır.
Hücre güvenliği küpünü yok eder.

Örnek
CellSecurityCubeDestroy ('DataCube');

DeleteClient
Bu işlev, sunucudan bir istemciyi siler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
DeleteClient işlevi aracılığıyla uygulanan değişiklikler, bir işlemdeki Meta Veri yordamı
tamamlanıncaya kadar geçerli olmaz.

262

IBM Cognos TM1 Sürüm 10.2.0: Başvuru Kılavuzu

Meta verileri güncelleyen tüm işlevler gibi bu işlev de bir işlemin Veri ya da Soneylem
sekmelerinde kullanılmamalıdır.

Sözdizimi
DeleteClient(ClientName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

ClientName

Sunucudan silmek istediğiniz istemcinin adı.

Örnek
DeleteClient(’Brian’);

Bu örnek, Brian istemcisini sunucudan kaldırır.

DeleteGroup
Bu işlev, sunucudan bir kullanıcı grubunu siler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
DeleteGroup işlevi aracılığıyla uygulanan değişiklikler, bir işlemdeki Meta Veri yordamı
tamamlanıncaya kadar geçerli olmaz.
Meta verileri güncelleyen tüm işlevler gibi bu işlev de bir işlemin Veri ya da Soneylem
sekmelerinde kullanılmamalıdır.

Sözdizimi
DeleteGroup(GroupName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

GroupName

Silmek istediğiniz grup.

Örnek
DeleteGroup(’Finance’);

Bu örnek, Finans kullanıcı grubunu sunucudan siler.

ElementSecurityGet
Bu işlev, bir boyut öğesi için belirtilen bir gruba atanan güvenlik düzeyini alır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
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Sözdizimi
ElementSecurityGet(DimName, ElName, Group);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Bir güvenlik düzeyi almak istediğiniz öğenin üst
boyutu.

ElName

Kendisi için bir güvenlik düzeyi almakta
olduğunuz öğe.

Grup

Kendisi için bir güvenlik düzeyi almakta
olduğunuz kullanıcı grubu.

Örnek
ElementSecurityGet(’Region’. ’Germany’, ’Budgeting’);

Bu örnek, Bölge boyutunun Almanya öğesi için Bütçe Oluşturma kullanıcı grubuna atanan
güvenlik düzeyini döndürür.

ElementSecurityPut
Bu işlev, bir boyut öğesi için belirtilen bir gruba güvenlik düzeyi atar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
ElementSecurityPut(Level, DimName, ElName, Group);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Düzey

Atamakta olduğunuz güvenlik düzeyi. Olası altı
Düzey değeri vardır:
v Hiçbiri
v Okundu
v Yaz
v Ayır
v Kilitle
v Admin (Yönetici)

DimName

Kendisi için bir güvenlik düzeyi atamakta
olduğunuz öğenin üst boyutu.

ElName

Kendisi için bir güvenlik düzeyi atamakta
olduğunuz öğe.

Grup

Kendisi için bir güvenlik düzeyi atamakta
olduğunuz kullanıcı grubu.

Örnek
ElementSecurityPut(’Reserve’, ’Region’, ’Germany’, ’Budgeting’);
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Bu örnek, Bölge boyutunun Almanya öğesi için Bütçe Oluşturma grubuna Ayır güvenliğini
atar.

RemoveCAMIDAssociation
RemoveCAMIDAssociation, TM1 kullanıcı grupları ile belirlenmiş bir CAMID arasındaki
tüm ilişkilendirmeleri kaldırır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
RemoveCAMIDAssociation(CAMID, RemoveCAMID);
Bağımsız Değişken

Açıklama

CAMID

Tüm güvenlik ilişkilendirmelerini kaldırmak
istediğiniz CAMID grubunun adı.

RemoveCAMID

Belirtiklen CAMID'nin
}ClientCAMAssociatedGroups denetim küpünden
silinip silinmeyeceğini belirler.
0 değeri, CAMID'yi
}ClientCAMAssociatedGroups denetim küpünde
bırakır.
1 değeri, CAMID'yi
}ClientCAMAssociatedGroups denetim küpünden
siler.

RemoveCAMIDAssociationFromGroup
RemoveCAMIDAssociationFromGroup, bir TM1 kullanıcı grubu ile bir CAMID arasında
ilişkilendirmeyi kaldırır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
RemoveCAMIDAssociationFromGroup(GroupName, CAMID);
Bağımsız Değişken

Açıklama

GroupName

İlişkilendirmeyi kaldırmak istediğiniz TM1
kullanıcı grubunun adı.

CAMID

İlişkilendirmeyi kaldırmak istediğiniz CAMID
grubunun adı.

RemoveClientFromGroup
Bu işlev bir kullanıcı grubundan belirtilen istemciyi kaldırır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
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Sözdizimi
RemoveClientFromGroup(ClientName, GroupName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

ClientName

Kaldırmak istediğiniz istemci.

GroupName

İstemciyi kaldırmak istediğiniz kullanıcı grubu.

Örnek
RemoveClientFromGroup(’Brian’, ’Finance’);

Bu örnek, Brian istemcisini Finans kullanıcı grubundan kaldırır.

SecurityRefresh
Bu işlev, tüm güvenlik denetimi küplerini okur ve TM1 API işlevleri tarafından kullanılan
sunucuda iç yapıları yeniden oluşturur.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
SecurityRefresh;

Bağımsız değişkenler
Yok.

Sunucu İşleme TurboIntegrator İşlevleri
Bu işlevler, sunucu işlemesini kolaylaştırır.

BatchUpdateFinish
Bu işlev, sunucuya toplu güncelleme kipinden çıkmasını bildirir.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Birden çok işlem toplu güncelleme kipinde çalışırken ve tek bir küpe değişiklikleri
uygularken, TM1 kilitleme şeması, işlemlerden birinin küpü güncellemesini önleyebilir. Bu,
tasarım gereğidir; bir işlem bir küpe değişiklikleri yazmak için kilit elde ettiğinde, veri
bütünlüğünü koruma adına diğer işlemlerin o küpe yazması önlenir.
Bu kilitleme şeması, tek bir küpü güncelleyen İşlem 1 ve İşlem 2 olmak üzere iki işlem örneği
kullanılarak gösterilebilir.
v Her iki işlem de toplu güncellemeleri başlatmak için BatchUpdateStart işlevini başlatır ve
çağırır.
v Her bir işlem benzersiz bir veri kaynağında çalışır.
v İşlem 1, veri işlemeyi tamamlar ve BatchUpdateFinish işlevini çağırır. İşlem, küpe yönelik
bir yazma kilidi elde eder ve değişiklikleri kesinleştirir
v İşlem 1, küpe yönelik bir yazma kilidini tutarken, İşlem 2 de işlemeyi tamamlar ve
BatchUpdateFinish işlevini çağırır. Ancak İşlem 1 kilidi sakladığından, İşlem 2, küpe
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yönelik bir kilit elde edemez. İşlem 2'ye uygulanan tüm veri değişiklikleri geri alınır ve
İşlem 2 yeniden başlatılır. Bu, veri bütünlüğünü güvence altına alır.

Sözdizimi

İşlem 2 için veri kaynağının boyutuna bağlı olarak, veri geri alma ve işlem yeniden yürütme,
performansta dikkat çekici ölçüde bir azalmaya neden olabilir. Bu performans sorununa yanıt
vermek için, BatchUpdateFinish yerine BatchUpdateFinishWait işlevini kullanın.
BatchUpdateFinish(SaveChanges);
Bağımsız Değişken

Açıklama

SaveChanges

Sunucuya, toplu güncelleme kipindeyken
kesinleştirilen değişiklikleri kaydetmesini ya da
atmasını bildiren bir işaret.
Değişiklikleri kaydetmek için 0, değişiklikleri
atmak için 1 belirtin.

Örnek
BatchUpdateFinish(0);

Bu örnek, sunucuya TM1 verileri üzerindeki değişiklikleri kaydetmesini ve toplu güncelleme
kipinden çıkmasını bildirir.

BatchUpdateFinishWait
Bir işlem BatchUpdateFinishWait işlevini çağırırsa ancak değişiklikleri kesinleştirmek için
küp yazma kilidini sabitlemeyezse, kilit kullanılabilir oluncaya kadar işlem bekler ve sonra
değişiklikleri kesinleştirir.
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Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Bu TurboIntegrator işlevi, şu fark dışında BatchUpdateFinish işleviyle aynıdır: Bu işlevde
işlem kilit kullanılabilir oluncaya kadar bekler ve değişiklikleri bundan sonra kesinleştirir.
İşlemde uygulanan veri değişiklikleri geri alınmaz ve işlem yeniden yürütülmez.
Not: Küp yazma kilidi beklenirken işlem, işlem yürütme sırasında diğer nesneler için elde
ettiği tüm okuma kilitlerini serbest bırakır. Bu okuma kilitleri, işlem küp üzerindeki
değişiklikleri kesinleştirebilmeden önce serbest bırakıldığından, okuma kilitlerinin serbest
bırakıldığı nesneler, küp güncellenmeden önce değiştirilebilir. Bu, BatchUpdateFinishWait
kullanılırken veri tutarsızlığına neden olabilir.
BatchUpdateFinishWait işlevinin yalnızca diğer işlemlerin, BatchUpdateFinishWait işlevini
çağıran işlemle ilgili verileri ya da meta verileri değiştirmediğini bildiğiniz kontrol edilen
durumlarda kullanılmasını öneririz.

Sözdizimi
BatchUpdateFinishWait(SaveChanges);
Bağımsız Değişken

Açıklama

SaveChanges

Sunucuya, toplu güncelleme kipindeyken
kesinleştirilen değişiklikleri kaydetmesini ya da
atmasını bildiren bir işaret. Değişiklikleri
kaydetmek için 0, değişiklikleri atmak için 1
belirtin.

Örnek
BatchUpdateFinishWait(0);

Bu örnek, sunucuya TM1 verileri üzerindeki değişiklikleri kaydetmesini ve toplu güncelleme
kipinden çıkmasını bildirir.

BatchUpdateStart
Bu işlev, toplu güncellemeleri etkinleştirir.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
BatchUpdateStart;

Bağımsız değişkenler
Yok.

CubeSaveData
CubeSaveData() bir küpü diziselleştirir.
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Sözdizimi
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Performansı artırmak için, veri yüklenirken işlem günlüğüne kaydetme devre dışı bırakılabilir.
Yeni yüklenen verileri nadiren oluşabilecek bir sunucu çökmesine karşı korumak için,
değişiklikler diske diziselleştirilebilir. Verileri diske diziselleştirmek ve işlem günlüğünü
kesmek için SaveDataAll kullanılmıştır. Bir SaveDataAll komutu işlenirken, sunucu her küpte
bir READ kilidi ve her değiştirilen küpte bir IX kilidi alır. Bu, kullanıcı etkinliği döneminde
SaveDataAll çalıştırılıyorsa, kullanıcı etkinliğiyle önemli ölçüde çekişmeye neden olabilir.
Tüm küpler çoğunlukla yeni verilerle yüklenmediğinden, genellikle SaveDataAll tarafından
etkilenen tüm küplerin diziselleştirilmesi gerekmez. CubeSaveData, tek bir küpü diske
diziselleştirmek için kullanılır. CubeSaveData, geçerli TurboIntegrator işleminde kendisine
karşı gerçekleştirilen ancak henüz kesinleştirilmeyen değişiklikler de içinde olmak üzere,
belleğe kesinleştirilen küp verilerini diziselleştirir.
CubeSaveData(Cube);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Küp

Diziselleştirmek istediğiniz küpün adı.

Örnek
CubeSaveData (’SalesCube’);

Aşağıdaki TurboIntegrator işlem kodunu düşünün:
CellPutN(500, ’y2ksales’, ’Actual’, ’Argentina’, ’S Series 1.8 L Wagon’, ’Sales’, ’Jan’);
CubeSaveData(’y2ksales’);
CellPutN(1000, ’y2ksales’, ’Actual’, ’Argentina’, ’S Series 1.8 L Wagon’, ’Sales’, ’Jan’);

CubeSaveData komutu işlendiğinde, Ocak Satışları hücresi için 500 değeri henüz
kesinleştirilmemiş olsa da, küpün diske diziselleştirilmesine dahil edilir. Ocak Satışları
hücresinin 1000 olarak güncellenmesi, diziselleştirmeye dahil edilmez.

İşlem Günlüğü
CubeSaveData çalıştırıldığında İşlem günlüğünde yeni bir işlem girdisi görüntülenir.
Kurtarma sırasında bir işlem günlüğü dosyası işlenirken, tüm güncellemeler önceden küpe
diziselleştirilmiş olduğundan küpe karşı bir CubeSaveData yönergesiyle karşılaşılırsa, o ana
kadar küpe uygulanan tüm güncellemeler atılır.

Sunucu Çökme Kurtarması
SaveDataAll komutu, tüm küplerin işleme sırasında kilitli olmasından yararlanır ve
diziselleştirmeden önce gerçekleştirilen tüm güncellemelerin güvenli şekilde diske
depolandığını bilerek işlem günlüğünü keser. Bu durum CubeSaveData için geçerli değildir,
dolayısıyla bir küp diziselleştirildiğinde veri kurtarmanın gerçekleştirilme şeklini
değiştirmeniz gerekir.
İşlem günlüğü dosyası, küpteki en son verilerden eski olan değişiklikleri temsil eden kayıtları
içerebilir ve veriler kurtarılırken uygulanmamalıdır.
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DisableBulkLoadMode
Toplu yük işlemeyi devre dışı geçersiz kılmak için kullanılır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir. Ayrıntılar için bkz. “EnableBulkLoadMode”.

EnableBulkLoadMode
Bir TurboIntegrator işlemi için toplu yükleme kipini etkinleştirir.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.
Toplu yükleme kipini TurboIntegrator işleminin Öneylem ya da Soneylem kısmında
etkinleştirebilirsiniz. Verimlilik için, toplu yükleme kipini işleminizin Öneylem kısmındaki
birinci deyimde ya da ona çok yakın bir deyimde etkinleştirin.
Bir işlemde toplu yükleme kipi etkinleştirildikten sonra ancak Soneylem kısmının son
satırında geçersiz kılınabilir. Toplu yükleme kipini işlemin başka bir yerinde geçersiz kılma
girişiminde bulunursanız işlem derlenmez.
Bu kip bir TurboIntegrator işleminde etkinleştirildiyse, belirtik olarak geçersiz kılınıncaya ya
da görev tamamlanıncaya kadar etkinleştirilmiş olarak kalır. Böylelikle, bu kipi görev içindeki
bir işlemde etkinleştirebilir ve geçersiz kılmadan önce bir dizi TurboIntegrator işlemi
çalıştırabilirsiniz. Ayrıca, toplu yükleme kipine art arda girip çıkarak, bu kipi görevin yalnızca
kritik parçaları için kullanabilirsiniz.
Bir TurboIntegrator işleminde toplu yükleme kipini etkinleştirmek ve geçersiz kılmak rakmak
için aşağıdaki TurboIntegrator komutlarını kullanın.
EnableBulkLoadMode()
DisableBulkLoadMode() - Bu işlev, toplu yükleme kipi kullanılırken TI işleminizin
Soneylem kısmındaki son satırda kullanılabilir.

Tüm Verileri Kaydet
Bu işlev, tüm TM1 verilerini sunucu belleğinden diske kaydeder ve günlük dosyasını yeniden
başlatır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Bir Görevde SaveDataAll İşlevini Kullanma
SaveDataAll, SaveDataAll işlevi çağrılmadan önce bir göreve yapılan tüm değişiklikleri
kesinleştirir.
Bir görev çalışırken, eriştiği nesnelerde kilitleri toplar. SaveDataAll işlevi tarafından
başlatılan kesinleştirme işlemi tüm bu kilitleri geçici olarak serbest bırakır. Kesinleştirme
tamamlandıktan sonra SaveDataAll, üzerinde çalıştığı nesnelere erişmeye devam edebilmesi
için önceden sahip olduğu tüm kilitleri yeniden elde eder.
Kesinleştirme işlemi sırasında, kilitlerin serbest bırakıldığı ve başka bir kullanıcının ya da
TurboIntegrator işleminin özgün görevin kullandığı nesneleri silebildiği kısa süreli bir pencere
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vardır. Özgün görev bu nesnelerde kilitleri yeniden elde etmeye çalıştığında, nesneler
kullanılamaz olur ve görev, işlemeyi durdurur. Bu durumda, Tm1s.log dosyasına aşağıdakine
benzer bir hata yazılır:
844 WARN 2008-04-01 16:40:09,734 TM1.Server TM1ServerImpl::FileSave
could
not reacquire lock on object with index 0x200002ca

Kilit çekişmesi ve TurboIntegrator işlemlerinin sonunda
SaveDataAll komutunu kullanma
SaveDataAll komutunun bir TurboIntegrator işleminde son komut olarak kullanılması, TM1
TurboIntegrator işlemlerinde kilit çekişmesini artırabilir.
IBM Cognos TM1 sürümlerinde SaveDataAll genellikle günlüğe kayıt devre dışı bırakılmış
durumdayken yüklenen bir TurboIntegrator işleminin sonuna eklenmiştir. SaveDataAll
komutu, sunucu çökmesi gibi bir aksilik durumunda yeni içe aktarılan verilerin kaybolmaması
için başarılı bir içe aktarmadan sonra verileri bellekten doğrudan diske yazma yolu
sağlamıştır.
Ancak SaveDataAll komutunun son komut olarak eklenmesi, her birinde SaveDataAll
komutunun son komut olduğu çok sayıda TurboIntegrator içe aktarma işlemiyle
sonuçlanabilir. Önceki kilit modeli yalnızca genel yazma kilidini kullandığından, bu teknik
TM1 9.0 ve daha eski sürümlerinde çalışmıştır. Önceki sürümlerde herhangi bir anda yalnızca
bir yazma işlemi gerçekleşebilirdi. Bu nedenle, birden çok eşzamanlı yazma işlemlerinden
rakip eşzamanlı SaveDataAll işlemleri gerçekleşmemiştir.
9.1 ve daha yeni sürümlerde, bu yazma işlemlerinin aynı kaynaklar için rekabet etmemesi
durumunda eşzamanlı yazma işlemlerine olanak sağlayan daha ayrıntılı bir "nesneye göre
kilit" modeli sunulmuştur. Bunlar aynı kaynaklar için rekabet ederse, bir kilit çekişmesi
oluşarak işlemlerden birini geri dönüşe zorlar. Böylece artık iki TurboIntegrator içe aktarma
işlemi herhangi bir nesne paylaşmasalar da (örneğin, iki farklı küpe içe aktarma yapma), aynı
anda çalışabilir.
SaveDataAll TurboIntegrator işlevi, tm1s.log işlem günlüğü dosyasını kullanır ve bir veri
modelinde tüm nesneleri kapsar. Bu nedenle, her ikisi de SaveDataAll komutunu kullanan iki
TurboIntegrator içe aktarma işlemi paralel olarak çalışamaz: biri yürütülür ve diğeri de (ve
TurboIntegrator işlemi) geri dönüşe zorlanır. TurboIntegrator işlemleri görevlere eklendiğinde
de aynı durum geçerli olur: yalnızca bir görev, SaveDataAll TurboIntegrator işlevini
yürütmeye devam eder ve diğer görev de geri dönüşe zorlanır.
Performans açısından bakıldığında geri dönüş, bir TurboIntegrator işleminin ya da görevinin
toplam yürütme süresini artırdığından sakıncalıdır. Rekabet eden eşzamanlı SaveDataAll
işlemleri her zaman bir kilit çekişmesine ve geri dönüşe neden olur.
Rekabet eden eşzamanlı SaveDataAll işlemlerini önlemek için iki olası çözüm vardır:
v SaveDataAll TurboIntegrator işlevini kullanmayın. Bunun yerine içe aktarma küpleri için
Küp Günlüğe Kaydetme özelliğini etkinleştirin.
v Performans nedenleriyle, içe aktarma küpleri için Küp Günlüğe Kaydetme etkinleştirme
gerçekleştirilemiyorsa, TM1 uygulaması içinde SaveDataAll TurboIntegrator işlevini
çağıran yalnızca bir işlem olmalıdır. SaveDataAll işlemini yürütmek için bağımsız, tek ve
ayrı bir görev kullanın.

Sözdizimi
SaveDataAll;

Bölüm 6. TM1 TurboIntegrator İşlevleri

271

Bağımsız değişkenler
Yok.

ServerShutdown
Bu işlev, uygulama olarak çalışan bir sunucuyu kapatır. ServerShutdown, Windows hizmeti
olarak çalışan bir sunucuyu kapatmak için kullanılamaz.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
ServerShutDown(SaveData);
Bağımsız Değişken

Açıklama

SaveData

Sunucunun kapanmadan önce değişiklikleri diske
kaydedip kaydetmeyeceğini belirten bir Boole
değeri.
SaveData = 0 olursa, sunucu değişiklikleri
kaydetmeden kapanır.
SaveData = 1 olursa, sunucu kapanmadan önce
bellekteki değişiklikleri diske kaydeder.

Örnek
ServerShutdown(1);

Bu örnek, sunucuyu sona erdirir ve verileri diske kaydeder.

Altküme İşleme TurboIntegrator İşlevleri
Bu işlevler, altküme işlemesini kolaylaştırır.

SubsetAliasSet
Bu işlev, bir altkümede kullanılacak diğer ad özniteliğini ayarlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
SubsetAliasSet, başarılı olursa 1, başarısız olursa 0 değerini döndürür.

Sözdizimi
SubsetAliasSet( DimName, SubName, AliasName );
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Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Diğer adını ayarlamak istediğiniz altkümenin üst
boyutu.

SubName

Diğer adını ayarlamak istediğiniz altküme.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

Aliasname

Altkümede kullanmak istediğiniz diğer ad.

SubsetCreate
Bu işlev, belirtilen bir boyutun boş bir genel altkümesini yaratır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
SubsetCreate(DimName, SubName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Yaratmakta olduğunuz altkümenin üst boyutu.

SubName

Altkümeye atamak istediğiniz ad.

Örnek
SubsetCreate(’Region’, ’Northern Europe’);

Bu örnek, Bölge boyutunun boş Kuzey Avrupa altkümesini yaratır. Altkümeye öğeler
eklemek için SubsetElementInsert öğesini kullanabilirsiniz.

SubsetCreateByMDX
Bu işlev, iletilen MDX ifadesine göre bir genel altküme yaratır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
SubsetCreatebyMDX(SubName, MDX_Expression);
Bağımsız Değişken

Açıklama

SubName

Altkümeye atamak istediğiniz ad.

MDX_Expression

Bir altküme döndüren MDX ifadesi.

Örnek
SubsetCreatebyMDX(’0-level months’, ’{TM1SORT( {TM1FILTERBYLEVEL( {TM1SUBSETALL([month] )}, 0)}, ASC)} ’ );

Bu örnek, Ay boyutundaki tüm 0 düzeyinde ayları alfabetik olarak yükselen düzende
sıralanmış şekilde içeren bir altkümeyi döndüren MDX ifadesini temel alan '0 düzeyinde
aylar' adında genel bir altküme yaratır.

SubsetDeleteAllElements
Bu işlev bir genel altkümeden tüm öğeleri siler.
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Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
SubsetDeleteAllElements(DimName, SubsetName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

İçinden öğeleri silmek istediğiniz altkümenin üst
boyutu.

SubsetName

İçinden öğeleri silmek istediğiniz altküme. Bu bir
genel altküme olmalıdır. TurboIntegrator, özel
nesnelere erişemez.

Örnek
SubsetDeleteAllElements(’Region’, ’Central Europe’);

Bu örnek, Bölge boyutunun Orta Avrupa altkümesinden tüm öğeleri siler.

SubsetDestroy
Bu işlev, TM1 veritabanından bir altkümeyi siler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
SubsetDestroy(DimName, SubName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Dimname

Silmekte olduğunuz altkümenin üst boyutu.

SubName

Silmek istediğiniz altkümenin adı.

Örnek
SubsetDestroy(’Region’, ’Northern Europe’);

Bu örnek, Bölge boyutunun Kuzey Avrupa altkümesini siler.

SubsetElementDelete
Bu işlev, bir altkümeye öğeyi siler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
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Sözdizimi
SubsetElementDelete(DimName, SubName, Index);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

İçinden bir öğeyi silmek istediğiniz altkümenin üst
boyutu.

SubName

İçinden bir öğeyi silmek istediğiniz altküme.

Index

Altkümeden silmek istediğiniz öğenin dizin
numarası.

Örnek
SubsetElementDelete(’Region’, ’Northern Europe’, 3);

Bu örnek, Bölge boyutunun Kuzey Avrupa altkümesinden üçüncü öğeyi siler.

SubsetElementInsert
Bu işlev, var olan altkümeye bir öğe ekler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
SubsetElementInsert(DimName, SubName, ElName, Position);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

İçine bir öğe eklemek istediğiniz altkümenin üst
boyutu.

SubName

Öğe eklemekte olduğunuz altkümenin adı.

ElName

Altkümeye eklemek istediğiniz öğenin adı. Öğe,
TM1 veritabanında bulunmalıdır.

Konum

Altkümede öğenin dizin konumunu belirten bir
değer.

Örnek
SubsetElementInsert(’Region’, ’Northern Europe’, ’Finland’,3);

Bu örnek, Bölge boyutunun Kuzey Avrupa altkümesine Finlandiya öğesini ekler. Finlandiya,
altküme tanımlamasında üçüncü öğedir.

SubsetExists
Bir TurboIntegrator işleminin yürütüldüğü sunucuda belirli bir genel altkümenin bulunup
bulunmadığını belirlemek için SubsetExists öğesini kullanın.
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Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
İşlev, sunucuda altküme bulunuyorsa 1, bulunmuyorsa 0 değerini döndürür. Özel altkümelerin
varlığını belirlemek için bu işlevin kullanılamayacağını unutmayın.

Sözdizimi
SubsetExists(DimName, SubsetName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Varlığını doğrulamak istediğiniz altkümenin üst
öğesi olan boyutun adı.

SubsetName

Varlığını doğrulamak istediğiniz genel altkümenin
adı.

Örnek
SubsetExists(’Region’, ’Northern Europe’);

Bu örnek, sunucuda Bölge küpünün Kuzey Avrupa altkümesinin bulunup bulunmadığını
belirler.

SubsetExpandAboveSet
Bu işlev bir altküme için Üstünde Genişlet özelliğini ayarlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Bu özellik TRUE olarak ayarlandığında, birleştirme bir satırda görüntüleniyorsa,
birleştirmenin alt öğeleri birleştirmenin üstünde ve birleştirme bir sütunda görüntüleniyorsa,
birleştirmenin alt öğeleri birleştirmenin solunda görüntülenir.
İşlev, başarılı olursa 1, başarısız olursa 0 değerini döndürür.

Sözdizimi
SubsetExpandAboveSet( DimName, SubsetName, ExpandAboveFlag
);
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Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Üstünde Genişlet özelliğini ayarlamak istediğiniz
altkümenin üst boyutu.

SubsetName

Üstünde Genişlet özelliğini ayarlamak istediğiniz
altküme.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

ExpandAboveFlag

Üstünde Genişlet özelliğini TRUE olarak
ayarlamak için, ExpandAboveFlag öğesini 1
olarak ayarlayın. Bu özellik TRUE olduğunda,
birleştirmeler satırların üstünde ve sütunların da
solunda genişletilir.
Üstünde Genişlet özelliğini FALSE olarak
ayarlamak için, ExpandAboveFlag öğesini 0
olarak ayarlayın. Bu özellik FALSE olduğunda,
birleştirmeler satırların altında ve sütunların da
sağında genişletilir.

Örnek
SubsetExpandAboveSet(’Region’, ’Europe’, 1 );

Bu örnek, Bölge boyutunun Avrupa altkümesi için Üstünde Genişlet özelliğini TRUE olarak
ayarlar.

SubsetFormatStyleSet
Bu işlev, var olan bir görüntü stilini bir adlandırılmış altkümeye uygular.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Görüntü stilleri, belirli öğeler için tanımlanır. Görüntü stilinde bulunmayan öğeler içeren bir
altkümeye var olan bir görüntü stili uygularsanız, bu öğelere bir biçimlendirme uygulanmaz.

Sözdizimi
SubsetFormatStyleSet( DimName, SubsetName, FormatName
);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

İçine bir görüntü stili uygulamak istediğiniz
altkümenin üst boyutu.

SubsetName

İçine bir görüntü stili uygulamakta olduğunuz
altkümenin adı.

FormatName

Altkümeye uygulamak istediğiniz var olan
görüntü stilinin adı.

Örnek
SubsetFormatStyleSet (’Region’, ’Northern Europe’, ’BoldCurrencyLeftJustified’);

Bu örnek, Bölge boyutunun Kuzey Avrupa altkümesine BoldCurrencyLeftJustified görüntü
stilini uygular.

SubsetGetElementName
Bu işlev, verilen bir altkümede belirtilen dizin konumundaki öğenin adını döndürür.
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Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
SubsetGetElementName(DimName, SubsetName, ElementIndex);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

İçinden bir öğe adını silmek istediğiniz altkümenin
üst öğesi.

SubsetName

İçinden bir öğe adını almak istediğiniz altküme.

ElementIndex

Almak istediğiniz öğe altkümesinin içindeki
konumu temsil eden bir sayı.

Örnek
SubsetGetElementName(’Region’, ’Americas’, 4);

Bu örnek, Bölge boyutunun Amerika Kıtası altkümesindeki dördüncü öğenin adını döndürür.

SubsetGetSize
Bu işlev, bir altkümedeki öğelerin sayısını döndürür.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
SubsetGetSize(DimName, SubsetName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Boyutunu belirlemek istediğiniz altkümenin üst
boyutu.

SubsetName

Boyutunu belirlemek istediğiniz altküme.

Örnek
SubsetGetSize(’Region’, ’EurAsia’);

Bu işlev, Bölge boyutunun EurAsia altkümesindeki öğe sayısını döndürür.

SubsetIsAllSet
Bu işlev, üst öğenin tüm öğelerini kullanmak için bir altkümeyi ayarlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
öğesinin tıklatılmasına eşdeğerdir. SubsetIsAllSet, başarılı
Bu, Altküme Düzenleyicisi'nde
olursa 1, başarısız olursa 0 değerini döndürür.
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Sözdizimi
SubsetIsAllSet( DimName, SubName, Flag );
Bağımsız Değişken

Açıklama

DimName

Tüm öğeleri kullanmak istediğiniz altkümenin üst
boyutu.

SubName

Tüm boyut öğelerini kullanmak istediğiniz
altküme.

İşaret

Sıfır dışındaki tüm değerler, altkümenin üst
boyutta bulunan tüm yürürlükteki öğeleri
kullandığını ve altküme her çağrıldığında üst
boyutta bulunan tüm öğeleri kullanmak için
dinamik olarak güncelleneceğini belirtir.
Sıfır değeri belirtildiğinde, üst boyuttaki tüm
öğelerin yürürlükteki kümesi olarak altkümedeki
öğeler dondurulur. Altküme, gelecekte tüm boyut
öğelerini kullanmak için dinamik olarak
güncellenmez.

Görünüm İşleme TurboIntegrator İşlevleri
Bu işlevler, görünüm işlemeyle ilgilidir.

PublishView
Bu işlev, sunucuda adlandırılmış bir özel görünüm yayınlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
PublishView(Cube, View, PublishPrivateSubsets, OverwriteExistingView);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Yayınlanacak özel görünümü içeren küpün adı.

Görüntüle

Yayınlanacak özel görünümün adı.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

PublishPrivateSubsets

Bu Boole bağımsız değişkeni (1 ya da 0),
görünümde bulunan herhangi bir altkümenin de
yayınlanıp yayınlanmayacağını belirler.
PublishPrivateSubsets true (1) olursa, görünümde
kullanılan tüm özel altkümeler, görünümle birlikte
yayınlanır.
Bu bağımsız değişken false (0) olursa, özel
altkümeler yayınlanmaz. Bir genel görünüm, özel
altkümeler içeremez; bu nedenle görünüm
yayınlanmaz ve TurboIntegrator günlük dosyasına
bir hata yazılır.
Not: Bir özel altküme, kullanıcı tanımlı
birleştirme olarak başka bir özel altküme
içeriyorsa, PublishPrivateSubsets bağımsız
değişkeninin değerine bakılmaksızın, altküme asla
PublishView işlevi kullanılarak yayınlanamaz.

OverwriteExistingView

Bu Boole bağımsız değişkeni (1 ya da 0), özel
görünüm yayınlandığında aynı şekilde
adlandırılmış var olan bir genel görünümün
üzerine yazılıp yazılmayacağını belirler.
OverwriteExistingView true (1) olursa, özel
görünüm yayınlandığında aynı şekilde
adlandırılmış var olan bir genel görünümün
üzerine yazılır.
Bu bağımsız değişken false (0) olursa, genel
görünümün üzerine yazılmaz, özel görünüm
yayınlanmaz ve TurboIntegrator günlük dosyasına
bir hata yazılır.

ViewColumnDimensionSet
Bu işlev, TM1 görünümü için bir sütun boyutu ayarlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
ViewColumnDimensionSet(CubeName, ViewName, DimName, StackPosition);
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Bağımsız Değişken

Açıklama

CubeName

Sütun boyutunu ayarlamakta olduğunuz
görünümün üst küpü.

ViewName

Sütun boyutunu ayarlamakta olduğunuz görünüm.

DimName

Görünüm için sütun boyutu olarak ayarlamak
istediğiniz boyut.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

StackPosition

Görünümde boyutun yığın konumunu belirten bir
sayı. Bu, 1 tabanlı bir sayıdır. 1, en üstteki yığın
konumunu belirtir. 2, 1'in altındaki bir konumu
belirtir, ve bu şekilde devam eder.

Örnek
ViewColumnDimensionSet(’98sales’, ’Quarter1’, ’Month’,1);

Bu örnek, 98sales küpünün 1Çeyrek görünümü için sütun boyutu olarak Ayı ayarlar. Yığın
sütun boyutları olması durumunda Ay en üstteki konuma yerleştirilir.

ViewColumnSuppressZeroesSet
Bu işlev bir TM1 küp görünümünde yalnızca sıfır değerlerini içeren sütunların görüntüsünü
gizler ya da etkinleştirir.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
ViewColumnSuppressZeroesSet(Cube, ViewName, Flag);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Sıfır değerlerinin görüntüsünü gizlemek ya da
etkinleştirmek istediğiniz görünümün üst küpü.

ViewName

Sıfırların görüntüsünü etkinleştirmek ya da
gizlemek istediğiniz görünüm.

İşaret

Sıfırları etkinleştiren ya da gizleyen bir ikili değer.
Görünümde yalnızca sıfırları içeren sütunların
görüntüsünü gizlemek için 1 değerini belirtin.
Yalnızca sıfırları içeren sütunların görüntüsünü
etkinleştirmek için 0 değerini belirtin.

Örnek
ViewColumnSuppressZeroesSet(’99sales’, ’1st QuarterActuals’, 1);

Bu örnek, 99sales küpünün 1. Çeyrek Gerçek Rakamları görünümünde yalnızca sıfır içeren
satırların ya da sütunların görüntüsünü gizler.

ViewConstruct
Bu işlev, bir sunucudaki bellekte Stargate görünümünü oluşturur, önceden hesaplar ve saklar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Bu işlev, bir veri yüklemesi ya da güncellemesinden sonra hızlı şekilde erişilebilmesi için
büyük görünümlerin önceden hesaplanması ve saklanması bakımından yararlıdır.
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Sözdizimi
ViewConstruct(CubeName, ViewName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

CubeName

Görünümü oluşturmak istediğiniz küp.

ViewName

Oluşturmak istediğiniz görünüm. Bu görünüm,
sunucuda var olan bir genel görünüm olmalıdır.

Örnek
Viewconstruct(’99sales’, ’1st Quarter Actuals’)

Bu örnek, Bölge boyutunun Kuzey Avrupa altkümesinden üçüncü öğeyi siler.

ViewCreate
Bu işlev, belirtilen bir küpün boş görünümünü yaratır.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Not: Bir TI işleminde ViewCreate işlevini kullandıktan sonra eşleme ceya uyumlulaştırma
gerçekleştirmek istiyorsanız, yeni yaratılan görünümün eşleme için kullanılabilir olduğundan
emin olmak için işlemin Soneylem yordamından SaveDataAll işlevini çağırın. Bu adımlar
yalnızca bir eşleme ya da uyumlulaştırma işleminden önce ViewCreate işlevini
kullandığınızda geçerli olur.

Sözdizimi
ViewCreate(Cube, ViewName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Yaratmakta olduğunuz görünümünün üst küpü.

ViewName

Görünüme atamak istediğiniz ad.

Örnek
ViewCreate(’99sales’, ’1st Quarter Actuals’);

ViewDestroy
Bu işlev, TM1 veritabanından bir görünümü siler.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
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Sözdizimi
ViewDestroy(Cube, ViewName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Silmekte olduğunuz görünümünün üst küpü.

ViewName

Silmek istediğiniz görünümün adı.

Örnek
ViewDestroy(’99sales’, ’1st Quarter Actuals’);

Bu örnek, 99sales küpünün 1. Çeyrek Gerçek Rakamları görünümünü siler.

ViewExists
Bir TurboIntegrator işleminin yürütüldüğü sunucuda belirli bir genel görünümün bulunup
bulunmadığını belirlemek için ViewExists öğesini kullanın.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
İşlev, sunucuda görünüm bulunuyorsa 1, bulunmuyorsa 0 değerini döndürür. Özel
görünümlerin varlığını belirlemek için bu işlevin kullanılamayacağını unutmayın.

Sözdizimi
ViewExists(CubeName, ViewName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

CubeName

Varlığını doğrulamak istediğiniz görünümün üst
öğesi olan küpün adı.

ViewName

Varlığını doğrulamak istediğiniz genel görünümün
adı.

Örnek
ViewExists(’Inventory’, ’FebClosing’);

Bu örnek, sunucuda Stok küpünün FebClosing görünümünün bulunup bulunmadığını belirler.

ViewExtractSkipCalcsSet
Bu işlev, birleştirilmiş değerlerin bir görünümde ve ilişkili görünüm alımlarında içerilip
içerilmeyeceğine ilişkin seçeneği ayarlar.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.
Görünüm alımı, ASCII virgülle sınırlanmış (.cma) dosyası olarak dışa aktarılan bir TM1
görünümüdür.
Not: Bu işlev, sunucuda var olan görünümleri etkiler. Bu işlevin kapsamı, bir görünümden
üretilen alımlarla sınırlı değildir.
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ViewExtractSkipCalcsSet, Görünüm Alma iletişim kutusunda Birleştirilmiş Değerleri Atla
seçeneğinin eşdeğeridir.

Sözdizimi
ViewExtractSkipCalcsSet (Cube, ViewName, Flag);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Seçeneği ayarlamakta olduğunuz görünümün üst
küpü.

ViewName

Seçeneği ayarlamakta olduğunuz görünüm.

Flag

Seçeneği açan ya da kapatan bir ikili değer.
Birleştirilmiş değerlerin görünüm alımı kapsamı
dışında bırakılması için 1 değerini belirtin.
Birleştirilmiş değerlerin içerilmesi için 0 değerini
belirtin.

Örnek
ViewExtractSkipCalcsSet (’99sales’, ’1st Quarter Actuals’,1);

Bu örnek, 1st Quarter Actuals adlı görünüm için Birleştirilmiş Değerleri Atla seçeneğini
etkinleştirir. Görünüm alımı herhangi bir birleştirilmiş değeri içermez.

ViewExtractSkipRuleValuesSet
Bu işlev, kurallarla hesaplanan değerlerin bir görünümde ve ilişkili görünüm alımlarında
içerilip içerilmeyeceğine ilişkin seçeneği ayarlar.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.
Görünüm alımı, ASCII virgülle sınırlanmış (.cma) dosyası olarak dışa aktarılan bir TM1
görünümüdür.
Not: Bu işlev, sunucuda var olan görünümleri etkiler. Bu işlevin kapsamı, bir görünümden
üretilen alımlarla sınırlı değildir.
ViewExtractSkipRuleValuesSet, Görünüm Alma iletişim kutusunda Kurallarla Hesaplanmış
Değerleri Atla seçeneğinin eşdeğeridir.

Sözdizimi
ViewExtractSkipRuleValuesSet (Cube, ViewName, Flag);
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Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Seçeneği ayarlamakta olduğunuz görünümün üst
küpü.

ViewName

Seçeneği ayarlamakta olduğunuz görünüm.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

Flag

Seçeneği açan ya da kapatan bir ikili değer.
Kurallarla hesaplanmış değerlerin alımın kapsamı
dışında bırakılması için 1 değerini belirtin.
Kurallarla hesaplanmış değerlerin içerilmesi için 0
değerini belirtin.

Örnek
ViewExtractSkipRuleValuesSet (’99sales’, ’1st QuarterActuals’, 1);

Bu örnek, 1st Quarter Actuals adlı görünümden yaratılan alım için Kurallarla Hesaplanmış
Değerleri Atla seçeneğini etkinleştirir. Alım herhangi bir kurallarla hesaplanmış değeri
içermez.

ViewExtractSkipZeroesSet
Bu işlev, sıfır değerlerinin bir görünümde ve ilişkili görünüm alımlarında içerilip
içerilmeyeceğine ilişkin seçeneği ayarlar.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.
Görünüm alımı, ASCII virgülle sınırlanmış (.cma) dosyası olarak dışa aktarılan bir TM1
görünümüdür.
Not: Bu işlev, sunucuda var olan görünümleri etkiler. Bu işlevin kapsamı, bir görünümden
üretilen alımlarla sınırlı değildir.
ViewExtractSkipZeroesSet, Görünüm Alma iletişim kutusunda Sıfır/Boşluk Değerlerini Atla
seçeneğinin eşdeğeridir.

Sözdizimi
ViewExtractSkipZeroesSet (Cube, ViewName, Flag);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Sıfır Değerlerini Atla seçeneğini ayarlamakta
olduğunuz görünümün üst küpü.

ViewName

Sıfır Değerlerini Atla seçeneği ayarlamakta
olduğunuz görünüm.

Flag

Seçeneği açan ya da kapatan bir ikili değer. Sıfır
değerlerinin alımın kapsamı dışında bırakılması
için 1 değerini belirtin. Sıfırların içerilmesi için 0
değerini belirtin.

Örnek
ViewExtractSkipZeroesSet (’99sales’, ’1st Quarter Actuals’,1);

Bu örnek, 1st Quarter Actuals1 adlı görünümden yaratılan alım için Sıfırları Atla seçeneğini
etkinleştirir. Alım herhangi bir sıfır değerini ya da boş değeri içermez.
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ViewRowDimensionSet
Bu işlev, TM1 görünümü için bir satır boyutu ayarlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
ViewRowDimensionSet(CubeName, ViewName, DimName, StackPosition);
Bağımsız Değişken

Açıklama

CubeName

Satır boyutunu ayarlamakta olduğunuz görünümün
üst küpü.

ViewName

Satır boyutunu ayarlamakta olduğunuz görünüm.

DimName

Görünüm için satır boyutu olarak ayarlamak
istediğiniz boyut.

StackPosition

Görünümde boyutun yığın konumunu belirten bir
sayı. Bu, 1 tabanlı bir sayıdır. 1, en soldaki yığın
konumunu belirtir. 2, 1'in sağındaki bir konumu
belirtir, ve bu şekilde devam eder.
Not: TM1 istemcisinin, Cube Viewer'da verilerin
yönlendirmesini ters çeviren bir Tm1p.ini
parametresi (BrowseDisplayReadsRightToLeft=T)
ayarlaması mümkündür. Verilerin yönlendirmesi
ters çevrildiğinde, yığın konumları da ters çevrilir.
1, en sağdaki yığın konumunu belirtir. 2, 1'in
solundaki bir konumu belirtir, ve bu şekilde
devam eder.

Örnek
ViewRowDimensionSet(’98sales’, ’Quarter1’, ’Month’,1)

Bu örnek, 98sales küpünün 1Çeyrek görünümü için satır boyutu olarak Ayı ayarlar. Yığın
satır boyutları olması durumunda Ay en soldaki konuma yerleştirilir.

ViewRowSuppressZeroesSet
Bu işlev bir TM1 küp görünümünde yalnızca sıfır değerlerini içeren satırların görüntüsünü
gizler ya da etkinleştirir.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
ViewRowSuppressZeroesSet(Cube, ViewName, Flag);
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Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Sıfır değerlerinin görüntüsünü gizlemek ya da
etkinleştirmek istediğiniz görünümün üst küpü.
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Bağımsız Değişken

Açıklama

ViewName

Sıfırların görüntüsünü etkinleştirmek ya da
gizlemek istediğiniz görünüm.

İşaret

Sıfırları etkinleştiren ya da gizleyen bir ikili değer.
Görünümde yalnızca sıfırları içeren satırların
görüntüsünü gizlemek için 1 değerini belirtin.
Yalnızca sıfırları içeren satırların görüntüsünü
etkinleştirmek için 0 değerini belirtin.

Örnek
ViewRowSuppressZeroesSet(’99sales’, ’1st Quarter Actuals’,1);

Bu örnek, 99sales küpünün 1. Çeyrek Gerçek Rakamları görünümünde yalnızca sıfır içeren
satırların görüntüsünü gizler.

ViewSubsetAssign
Bu işlev bir küp görünümüne adlandırılmış altküme atar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
ViewSubsetAssign(Cube, ViewName, DimName, SubName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Altküme atamakta olduğunuz görünümün üst
küpü.

ViewName

Altküme atamakta olduğunuz görünüm.

DimName

Görünüme atamakta olduğunuz altkümenin üst
boyutu.

SubName

Görünüme atamak istediğiniz altkümenin adı.

Örnek
ViewSubsetAssign(’99sales’, ’1st Quarter Actuals’, ’Month’,’Q1’);

Bu örnek, Ay boyutunun Ç1 altkümesini 1. Çeyrek görünümününe atar.

ViewSuppressZeroesSet
Bu işlev bir TM1 küp görünümünde yalnızca sıfır değerlerini içeren tüm satır ve sütunların
görüntüsünü gizler ya da etkinleştirir.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
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Sözdizimi
ViewSuppressZeroesSet(Cube, ViewName, Flag);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Sıfır değerlerinin görüntüsünü gizlemek ya da
etkinleştirmek istediğiniz görünümün üst küpü.

ViewName

Sıfırların görüntüsünü etkinleştirmek ya da
gizlemek istediğiniz görünüm.

İşaret

Sıfırları etkinleştiren ya da gizleyen bir ikili değer.
Görünümde yalnızca sıfırları içeren satır ya da
sütunların görüntüsünü gizlemek için 1 değerini
belirtin. Yalnızca sıfırları içeren satır ve sütunların
görüntüsünü etkinleştirmek için 0 değerini belirtin.

Örnek
ViewSuppressZeroesSet(’99sales’, ’1st Quarter Actuals’,1);

Bu örnek, 99sales küpünün 1. Çeyrek Gerçek Rakamları görünümünde yalnızca sıfır içeren
satırların ya da sütunların görüntüsünü gizler.

ViewTitleDimensionSet
Bu işlev, TM1 görünümü için bir başlık boyutu ayarlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
ViewTitleDimensionSet(CubeName, ViewName, DimName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

CubeName

Başlık boyutunu ayarlamakta olduğunuz
görünümün üst küpü.

ViewName

Başlık boyutunu ayarlamakta olduğunuz görünüm.

DimName

Görünüm için başlık boyutu olarak ayarlamak
istediğiniz boyut.

Örnek
ViewTitleDimensionSet(’98sales’, ’Quarter1’, ’Month’);

Bu örnek, 98sales küpünün 1Çeyrek görünümü için başlık boyutu olarak Ayı ayarlar.

ViewTitleElementSet
Bu işlev, TM1 görünümü için bir başlık öğesi ayarlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
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ViewTitleElementSet, ViewTitleDimensionSet işleviyle birlikte kullanılır.

Sözdizimi
ViewTitleElementSet(CubeName, ViewName, DimName, Index);
Bağımsız Değişken

Açıklama

CubeName

Başlık öğesini ayarlamakta olduğunuz görünümün
üst küpü.

ViewName

Başlık öğesini ayarlamakta olduğunuz görünüm.

DimName

Başlık öğesinin üst boyutu.

Index

Başlık öğesi olarak ayarlanacak öğeyi belirten,
belirtilen boyuta yönelik dizin.

Örnek
ViewTitleElementSet(’98sales’, ’Quarter1’, ’Model’,3);

Bu örnek, 98sales küpünün Çeyrek1 görünümü için başlık öğesi olarak Model boyutunun
üçüncü öğesini ayarlar.

ViewZeroOut
Bu işlev, bir görünümdeki tüm veri noktalarını sıfır olarak ayarlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
ViewZeroOut(Cube, ViewName);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Sıfırlamak istediğiniz görünümün üst küpü.

ViewName

Sıfırlamak istediğiniz görünüm.

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

Bu örnek, 1. Çeyrek Gerçek Rakamları görünümündeki tüm veri noktalarını sıfır olarak
ayarlar.

Çeşitli TurboIntegrator İşlevleri
Bu işlevler, çeşitli görevleri kolaylaştırır.

AddInfoCubeRestriction
Bu TurboIntegrator işlevi, TM1 olanağından çekildikçe InfoCube verilerine süzgeç uygular.
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Belirtilen bir ayırıcı özelliğe yönelikiçe aktarılan değerleri kısıtlamak için bu işlevi kullanın.
Bu işlev, Öneyleme yerleştirilmelidir. İşlev, tek bir işlemde birden çok ayırıcı özelliğe süzgeç
uygulamak için birçok defa çağrılabilir.

Sözdizimi
AddInfoCubeRestriction(STRING CharactName, STRING sign,STRING compOperator,
STRING lowValue, STRING highValue)
Bağımsız Değişken

Açıklama

STRING CharactName

Kısıtlanacak ayırıcı özelliğin teknik adını içerir.
Veri tipi, 30'a eşit ya da 30'dan küçük sayıda
karakterden oluşan bir karakter dizgisi olmalıdır.

STRING sign

I (= dahil) ya da E (= hariç) içerir. Hariç, bu satır
tarafından belirtilen kısıtlama için mantıksal NOT
(Değil) öğesidir. Veri tipi, tek bir karakter
olmalıdır.

STRING compOperator

İlişkisel karşılaştırma işlecini içerir. Veri tipi, 2
karakterden oluşan bir karakter dizgisi olmalıdır.
Geçerli karşılaştırma işleçleri şunlardır:
'EQ' = eşittir
'NE' = eşit değildir
'LT' = küçüktür
'GT' = büyüktür
'LE' = küçüktür ya da eşittir
'GE' = büyüktür ya da eşittir
'BT' = arasındadır
'NB' = arasında değildir

STRING lowValue

Önceki satırda belirtilen işleç için düşük değeri
içerir. Veri tipi, 60'a eşit ya da 60'tan küçük sayıda
karakterden oluşan bir karakter dizgisi olmalıdır.

STRING highValue

İki satır önce belirtilen işleç için yüksek değeri
içerir. Veri tipi, 60'a eşit ya da 60'tan küçük sayıda
karakterden oluşan bir karakter dizgisi olmalıdır.
Yalnızca BT ve NB işleçleri için gereklidir, tersi
durumda yok sayılır ve bu durumda buraya boş bir
dizgi yerleştirilmelidir.

Örnek
AddInfoCubeRestriction(’0CALYEAR’,’E’,’BT’,’1997’,’2000’);

1997 ile 2000 arasındaki tüm ayırıcı özellikleri döndürür.
AddInfoCubeRestriction(’0CALYEAR’,’I’,’NB’,’1997’, ’2000’) ;

1997 ile 2000 arasında olmayan tüm ayırıcı özellikleri döndürür.
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AddInfoCubeRestriction(’0DOC_CURRCY’, ’I’, ’NE’, ’USD’,’’) ;

USD'ye eşit olmayan tüm ayırıcı özellik değerlerini döndürür.

DataSourceSAPUsingRoleAuths
Bu TurboIntegrator işlevi, TurboIntegrator işlemine bir SAP veri kaynağı işlenirken güvenlik
bilgilerini yok saymasını bildirir. Bu değişken, Öneyleme yerleştirilmelidir.

Sözdizimi
DataSourceSAPUsingRoleAuths=’0’
Bağımsız Değişken

Açıklama

0

Bir SAP veri kaynağı işlenirken, güvenlik bilgileri
yok sayılır.

1

Bir SAP veri kaynağı işlenirken, güvenlik bilgileri
okunur.

DataSourceSAPUsingTexts
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, TurboIntegrator işlemine bir SAP veri kaynağı işlenirken
ayırıcı özellik tanımlarını yok saymasını bildirerek düşük bellek tüketimine ve yüksek
performansa neden olur. Bu değişken, Öneyleme yerleştirilmelidir.

Sözdizimi
DataSourceSAPUsingTexts=’0’
Bağımsız Değişken

Açıklama

0

Bir SAP veri kaynağı işlenirken, ayırıcı özellik
tanımları yok sayılır. Ayırıcı özellik teknik adı,
TM1 olanağına hem bir öğe adı hem de bir diğer
ad olarak içe aktarılır.

1

Bir SAP veri kaynağı işlenirken, ayırıcı özellik
tanımları okunur.

Genişlet
Bu işlev, % işaretleriyle çevrelenmiş şekilde TurboIntegrator değişken adlarını, çalışma
zamanında değerlerine "genişletir".
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Değişken adı bir dizgi değişkenini temsil ediyoesa, değişken ifadesinin tamamı tırnak içine
alınmalıdır. Örneğin, "%V1%".
Genişletme işlevinin yaygın bir kullanımı, TurboIntegrator değişkenlerinin ODBCOutput
işlevine iletilmesidir. Ayrıntılar için aşağıdaki örneğe başvurun.
Genişletme bir sayısal değerle beslenirse, örtük bir tip dönüştürmesi gerçekleştirilir ve sayısal
değer bir dizgiye dönüştürülür.
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Bu dizgi, 10 karakter sabit uzunluk alt sınırına sahiptir. Dönüştürülen sayı, 10 karakteri
dolduramayacak kadar küçükse, başına boşluk koyulur. Yalnızca baştaki üç ondalık karakter
dönüştürülür. Örneğin, 0,123456789 sayısal değeri, "0,123" dizgisine dönüştürülür.

Sözdizimi
Expand(String);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Dizgi

% işaretleriyle çevrelenmiş TurboIntegrator
değişken adlarını içeren herhangi bir dizgi.

Örnek
ODBCOutPut( ’TransData’, Expand( ’INSERT INTO SALES( MONTH, PRODUCT, SALES )
VALUES ( "%V0%", "%V1%",%V2% )’ ) );

Bu örnek, ODBCOutput işlevinin içinde Genişlet işlevinin kullanımını göstermektedir. Örnek,
şu üç sütundan oluşan Satış adlı ilişkisel tabloya kayıtları ekler: Ay, Ürün ve Satış.
Genişlet işlevi, V0, V1 ve V2 değişkenlerini görünüm içinde gerçek değerlerine dönüştürür.
Görünümdeki birinci değerin 123,456 olduğu varsayılır ve bu değer, Oca ve Pencere Öğesi
tarafından tanımlanır
Expand( ’INSERT INTO SALES ( MONTH, PRODUCT, SALES ) VALUES ("%V0%", "%V1%",%V2% )’ )

becomes
’INSERTINTO SALES ( MONTH, PRODUCT, SALES ) VALUES ( Jan, Widget,123.456 )’

çalışma zamanında.

FileExists
Bu işlev, belirtilen bir dosyanın var olup olmadığını belirler. İşlev, dosya bulunuyorsa 1,
bulunmuyorsa 0 değerini döndürür.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
FileExists(File);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Dosya

Bir dosyanın adı. Bir tam yol belirtilmezse, TM1 ,
sunucu veri dizininde dosyayı arar.

Örnek
FileExists(’C:\tm1s7\pdata\model.dim’);

Bu örnek, model.dim dosyasının var olup olmadığını belirler.
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NumberToString
Bu işlev, yürürlükteki kullanıcı yerel ayarı için ondalık ayırıcı kullanarak bir sayıyı dizgiye
dönüştürür.
Bu işlev yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator işlevidir.
Microsoft Windows'da ondalık ayırıcı bir Regional Options (Bölgesel Seçenekler) ayarıdır.)
Bu işlevin çıkışı, 'genel' sayı biçimine benzer; binlik ayırıcı kullanmaz ve negatif sayıları
belirtmek için eksi işaretini (-) kullanır.

Sözdizimi
NumberToString(Value);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Value

Bir dizgiye dönüştürmek istediğiniz gerçek değer.

Örnek
nRET = NumberToString(1234.5);

NumberToStringEx
Bu işlev, iletilen dizgi biçimini, ondalık ayırıcıyı ve binlik ayırıcıyı kullanarak bir sayıyı
dizgiye dönüştürür.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
NumberToStringEx(Value, NumericFormat, DecimalSep, ThousandsSep);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Değer

Bir dizgiye dönüştürmek istediğiniz gerçek değer.

FormatString

İşlev çıkışı için biçimi tanımlayan bir TM1 sayısal
biçim dizgisi. Sayısal biçimler, IBM Cognos TM1
Kullanıcı Kılavuzu'nda açıklanmaktadır.

DecimalSep

Çıkış dizgisinde kullanılacak ondalık ayırıcı.

ThousandsSep

Çıkış dizgisinde kullanılacak binlik ayırıcı.

Örnek
sRet=NUMBERTOSTRINGEX(7895.23,’#,0.#########’, ’,’,’.’);
ASCIIOUTPUT(’number_to_string.txt’,sRet);

Ascii dosyasında döndürür;
7.895,23
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RefreshMdxHierarchy
Bu işlev, sunucuyu yeniden başlatmanızı gerektirmeden sunucudaki MDX sıradüzenlerini
günceller.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.

Sözdizimi
}HierarchyProperties denetim küpünde bir boyut için özel adlandırılmış sıradüzen düzeylerini
yapılandırdıktan ya da düzenledikten sonra bu işlevi kullanın.
Boyutlar ile adlandırılmış düzeyleri kullanma hakkında ayrıntılar için, IBM CognosTM1
Geliştirici Kılavuzu içindeki ilgili bölüme bakın.
RefreshMdxHierarchy(dimensionName)
Bağımsız Değişken

Açıklama

dimensionName

Güncellenecek belirli bir boyutu belirtmek için
isteğe bağlı dizgi parametresi.
Tüm boyutları güncellemek için bu parametreyi
boş bırakın.

Örnek
Tüm boyutları güncelleyin:
RefreshMdxHierarchy(’’);

Yalnızca müşteri boyutunu güncellemek için:
RefreshMdxHierarchy(’customers’);

StringToNumber
Bu işlev, yürürlükteki kullanıcı yerel ayarı için ondalık ayırıcı kullanarak bir dizgiyi sayıya
dönüştürür.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Microsoft Windows'da ondalık ayırıcı bir Regional Options (Bölgesel Seçenekler) ayarıdır.)
Giriş dizgisi geçersiz bir sayı dizgisiyse, döndürülen değer geçersiz bir kayan noktalı değer
olacaktır.

Sözdizimi
StringToNumber(String);
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Açıklama

String

Sayıya dönüştürmek istediğiniz dizgi.
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Örnek
nRET = StringToNumber(’123.45’);

StringToNumberEx
Bu işlev, iletilen ondalık ayırıcıyı ve binlik ayırıcıyı kullanarak bir dizgiyi sayıya dönüştürür.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
Giriş dizgisi geçersiz bir sayı dizgisiyse, döndürülen değer geçersiz bir kayan noktalı değer
olacaktır.

Sözdizimi
StringToNumberEx(String, DecimalSep, ThousandsSep);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Dizgi

Sayıya dönüştürmek istediğiniz dizgi.

DecimalSep

Çıkış sayısında kullanılacak ondalık ayırıcı.

ThousandsSep

Çıkış sayısında kullanılacak binlik ayırıcı.

Örnek
nRET = StringToNumberEx(’12453.45’, ’ . ’, ’ , ’);

TM1ProcessError.log dosyası
TurboIntegrator işlemi bir hatayla karşılaşırsa, bir TM1ProcessError.log dosyası oluşturur. Bu
günlük dosyası, işlemin bulunduğu sunucunun veri dizinine kaydedilir.
TM1ProcessError.log dosyasında, işlemin karşılaştığı hataların bir listesi yer alır. Karşılaşılan
her hata için günlük dosyası, hataya neden olan sekme ve satırı, hatanın kısa bir açıklamasıyla
birlikte kaydeder.
Bir işlem hatası günlük dosyası oluşturulduğunda, TM1 , hangi TurboIntegrator işleminin hata
dosyasını oluşturduğunu ve dosyanın ne zaman yaratıldığını hemen tanımlamanızı sağlayan
benzersiz bir ad atar. Dosya adları, kural kullanılarak atanır
TM1ProcessError_<zaman damgası>_<işlem adı>.log. Bu kuralda <zaman damgası>,
dosyanın oluşturulduğu zaman (yyyyaaggsasadkdksnsn GMT olarak ifade edilir) ve <işlem
adı> da hatalara neden olan TurboIntegrator işleminin adıdır.
Örneğin, TM1ProcessError_20040224203148_ CreateSalesCube.log adında bir hata dosyası,
hata dosyasının 24 Şubat 2004'te saat 20:31:48 GMT'de oluşturulduğunu ve CreateSalesCube
işleminin neden olduğu hataları içerdiğini belirtir.

TM1User()
Bu işlev, geçerli TM1 İstemcisini veren bir dizgi döndürür.
Kullanıcının doğrudan çalıştırdığı bir işlemde yürütüldüğünde, kullanıcının TM1 istemci adını
döndürür. Kullanıcının doğrudan çalıştırdığı bir görevde yürütüldüğünde, kullanıcının TM1
istemci adını da döndürür.
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Bir zamanlanmış görevden çalıştırıldığında, R*<görev adı> biçiminde bir ad döndürür;
örneğin, R*UpdateRegionDimension.

Sözdizimi
TM1User()

WildcardFileSearch
Bu işlev, belirtilen bir dizinde dosya aramak için joker karakterler kullanmanıza olanak sağlar.
Bu işlev, yalnızca TurboIntegrator işlemlerinde geçerli olan bir TM1 TurboIntegrator
işlevidir.
WildCardFileSearch işlevinin sonuçları, kullanılan işletim sistemine bağlı olarak değişiklik
gösterebilir. UNIX dizinindeki dosyalar rasgele düzende sıralanırken, Windows dizinindeki
dosyalar alfabetik olarak sıralanır. Sıralama düzeni, işletim sistemleri arasında değişiklik
gösterdiğinden, biri Windows'da ve biri UNIX'te olmak üzere aynı dizinlere karşı yürütülen
aynı WildCardFileSearch işlevi, farklı sonuçlar oluşturur.

Sözdizimi
WildcardFileSearch( Pathname, PriorFilename);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Pathname

Aramak istediğiniz dosyaların yol adı. Yol adı, *
ve/ya da ? karakterlerinin kullanıldığı bir joker
dizisi içerebilen bir dosya adıyla sona ermelidir.
? joker karakteri tek bir karakterle eşleşir.
* joker karakteri, sıfır ya da daha fazla karakterle
eşleşir.

PriorFilename

Belirtilen dizinde var olan bir dosyanın adı. Bu
dosya adı, joker karakterler içeremez. Pathname
bağımsız değişkeniyle belirtilen joker karakter
araması, bu dosyadan SONRA başlar.
PriorFilename bağımsız değişkeni olarak boş bir
dizgi iletirseniz, WildcardFileSearch işlevi,
Pathname bağımsız değişkeniyle belirtilen joker
sırasıyla eşleşir.

Örnek
Aşağıdaki örnek, 2004'te oluşturulan birinci sunucu günlük dosyasını belirlemek için
WildcardFileSearch işlevinin kullanımını göstermektedir:
file = WildcardFileSearch( ’C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\
TM1Data\SData\tm1s2004*.log’, ’ ’);

Bu örnek, C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\SData\ dizininden
'tm1s2004*.log' joker sırasıyla eşleşen birinci dosyayı döndürür.
Sunucu günlük dosyaları, sıralı zaman damgalarıyla adlandırılıp kaydedildiğinden ve
WildcardFileSearch'e yönelik ikinci parametre boş olduğundan işlev, 'tm1s2004'
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karakterlerinden başlayarak birinci sunucu günlük dosyasını döndürür. Bu, 2004 yılında
oluşturulan birinci sunucu günlük dosyası olacaktır.
Aşağıdaki örnek, tm1s20040211153827.log oluşturulduktan sonra oluşturulan birinci sunucu
günlük dosyasını döndürmek için WildcardFileSearch işlevinin kullanımını göstermektedir:
file = WildcardFileSearch( ’C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\
TM1Data\SData\tm1s*.log’, ’tm1s20040211153827.log
’);

Bu örnek, tm1s20040211153827.log dosyasından hemen sonra C:\Program
Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\SData\ dizinini aramaya başlar ve 'tm1s*.log' joker
sırasıyla eşleşen sonraki ilk dosyayı döndürür.
tm1s20040220175522.log, tm1s20040211153827.log dosyasından sonra gelen ve joker
sırasıyla eşleşen ilk dosyadır. Benzer şekilde örnek, tm1s20040220175522.log öğesini
döndürür.
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Bölüm 7. TM1 TurboIntegrator Değişkenleri
IBM CognosTM1 TurboIntegrator değişkenleri, burada kategoriler temelinde
listelenmektedir.

TurboIntegrator Yerel Değişkenleri
Bir TurboIntegrator işlemi yürüttüğünüzde, bir örtük yerel değişkenler kümesi oluşturulur.
Yerel değişkenler yalnızca kullanıldıkları işlem bağlamında bulunur ve işlem dışında
kullanılamaz. Bir işlem çıkış yaptığında, yerel değişkenler yok edilir. Bir işlemi işlemek için,
aşağıda listelenen bu değişkenlerin üzerine yazılabilir.

DatasourceNameForServer
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, işlem yürütülürken sunucu tarafından kullanılan veri
kaynağının (.cma dosyası, küp adı, ODBC kaynağı) adını ayarlar.

Sözdizimi
DatasourceNameForServer=’Name’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Name

.cma veri kaynağı için, .cma dosyasının tam yolu.
Küpler için, 'local:' dizgisi eklenmiş küp adı.
ODBC kaynağı için, kaynak adı.

DatasourceNameForClient
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, işlem yaratılırken ya da düzenlenirken istemci tarafından
kullanılan veri kaynağının (.cma dosyası, küp adı, ODBC kaynağı) adını ayarlar.

Sözdizimi
DatasourceNameForClient=’Name’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Name

.cma veri kaynağı için, .cma dosyasının tam yolu.
Küpler için, 'local:' dizgisi eklenmiş küp adı.
ODBC kaynağı için, kaynak adı.

DatasourceType
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, veri kaynağı tipini ayarlar.
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299

Sözdizimi
DataSourceType=’Type’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Tip

Geçerli tipler şunlardır:
'CHARACTERDELIMITED',
'POSITIONDELIMITED', 'VIEW', 'SUBSET',
ODBC' ve 'OLEDBOLAP',
'SAPCHARACTERISTICTEXTS'

DatasourceUsername
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, veri kaynağına bağlanmak için kullanılan adı ayarlar.

Sözdizimi
DatasourceUserName=’Name’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Ad

DatasourceNameForServer ile ayarlanan veri
kaynağına bağlanmak için kullanılan ad.

DatasourcePassword
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, veri kaynağına bağlanmak için kullanılan parolayı
ayarlar.

Sözdizimi
DatasourcePassword=’Password’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Parola

DatasourceNameForServer ile ayarlanan veri
kaynağına bağlanmak için kullanılan parola.

DatasourceQuery
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, veri kaynağı ile kullanılacak sorgu dizgisini ayarlar.

Sözdizimi
DatasourceQuery=’Query’;
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Bağımsız Değişken

Açıklama

Sorgu

DatasourceNameForServer ile ayarlanan veri
kaynağı ile kullanılacak sorgu dizgisi.
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DatasourceCubeview
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, DatasourceType 'VIEW' olduğunda işlenecek görünümü
ayarlar.

Sözdizimi
DatasourceCubeview=’ViewName’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

ViewName

İşlenecek görünümün adı. Bu,
DataSourceNameForServer değişkeniyle belirtilen
küpün var olanbir görünümü olmalıdır.

DatasourceDimensionSubset
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, DatasourceType 'SUBSET' olduğunda işlenecek
altkümeyi ayarlar.
DATASOURCEDIMENSIONSUBSET ile birlikte DatasourceNameForServer=Boyut adı da
gerekir, böylece TM1 , altkümenin nerede bulunduğunu tanımlayabilir.

Sözdizimi
DatasourceDimensionSubset=’SubsetName’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

SubsetName

İşlenecek altkümenin adı.

DatasourceASCIIDelimiter
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, DatasourceType 'CHARACTERDELIMITED"
olduğunda alan sınırlayıcı olarak kullanılacak ASCII karakterini ayarlar.

Sözdizimi
DatasourceASCIIDelimiter=’Character’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Karakter

Sınırlayıcı olarak kullanılacak ASCII karakteri.

DatasourceASCIIDecimalSeparator
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, bir dizginin sayıya ya da bir sayının dizgiye
dönüştürülmesinde kullanılacak ondalık ayırıcıyı ayarlar. Bu değişkeni ayarlarsanız,
DatasourceASCIIThousandSeparator değişkenini de ayarlamanız gerekir.
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Sözdizimi
DatasourceASCIIDecimalSeparator=’Character’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Karakter

Ayırıcı olarak kullanılacak ASCII karakteri.

DatasourceASCIIThousandSeparator
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, bir dizginin sayıya ya da bir sayının dizgiye
dönüştürülmesinde kullanılacak binlik ayırıcıyı ayarlar.
Bu değişkeni ayarlarsanız, DatasourceASCIIDecimalSeparator değişkenini de ayarlamanız
gerekir.

Sözdizimi
DatasourceASCIIThousandSeparator=’Character’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Karakter

Ayırıcı olarak kullanılacak ASCII karakteri.

DatasourceASCIIQuoteCharacter
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, DatasourceType 'CHARACTERDELIMITED' olduğunda
kaynak dosyanın alanlarını çevrelemek için kullanılan ASCII karakterini ayarlar.

Sözdizimi
DatasourceASCIIQuoteCharacter=’Character’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Karakter

Veri kaynağındaki alanları çevreleyen ASCII
karakteri.

DatasourceASCIIHeaderRecords
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, veri kaynağını işlemeden önce atlanacak kayıtların
sayısını gösterir.

Sözdizimi
DatasourceASCIIHeaderRecords=N;

302

Bağımsız Değişken

Açıklama

S

Veri kaynağı işlenmeden önce atlanacak kayıtların
sayısı.
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Value_Is_String
DatasourceType 'VIEW' olduğunda, bu TurboIntegrator yerel değişkeni, yürürlükteki
hücrenin bir dizgi ya da sayısal değer olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirler.

Sözdizimi
Value_Is_String=N;
Bağımsız Değişken

Açıklama

S

Yürürlükteki hücrenin bir dizgi ya da sayısal değer
olduğunu belirten değer.
0, hücrenin bir sayı olduğunu; diğer değerler ise
hücrenin bir dizgi olarak değerlendirildiği
anlamına gelir.

NValue
DatasourceType 'VIEW' olduğunda bu TurboIntegrator yerel değişkeni, Value_Is_String 0
olduğunda (Başka bir deyişle, yürürlükteki hücre sayısal olduğunda.) yürürlükteki hücrenin
değerini belirler.

Sözdizimi
Nvalue=N;
Bağımsız Değişken

Açıklama

S

Yürürlükteki hücrenin değeri.

SValue
DatasourceType 'VIEW' olduğunda bu TurboIntegrator yerel değişkeni, Value_Is_String 0
olmadığında (Başka bir deyişle, yürürlükteki hücre bir dizgi içerdiğinde.) yürürlükteki
hücrenin değerini belirler.

Sözdizimi
Svalue=’String’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Dizgi

Yürürlükteki hücrenin değeri.

OnMinorErrorDoItemSkip
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, bir kayıt işlenirken küçük bir hatayla karşılaşıldığında
TurboIntegrator'a sonraki kayda atlamasını bildirir.
Bu değişken, bir kayıttaki tek bir bozuk alanın/değerin birden çok küçük hataya neden olduğu
senaryolarda kullanışlıdır.
Örneğin, bir işlemde 100 CELLPUTN işleviniz varsa ve belirli bir kayıttaki alanlardan biri
'bozuk' ya da geçersizse, küçük hata sayısı 100 artırılır. (hatayla karşılaşan her bir
CELLPUTN işlevi için 1.) Bu 100 küçük hata, MinorErrorLogMax tarafından tanımlanan
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küçük hata sınırına sayılır. Bir TurboIntegrator işlemi, MinorErrorLogMax tarafından
tanımlanan küçük hata sayısını gizlediğinde başarısız olur.
İşlemin Öneylem sekmesine OnMinorErrorDoItemSkip=1; içerilirse, kaynak kayıtta 'bozuk'
ya da geçersiz bir alanla karşılaşıldığında işlem hemen bir sonraki kayda atlar. Yukarıdaki
örnek kullanılarak bu, küçük hata sayısının 100 yerine yalnızca 1 artırılmasıyla sonuçlanır.

Sözdizimi
OnMinorErrorDoItemSkip=N;
Bağımsız Değişken

Açıklama

S

Küçük bir hatayla karşılaşıldığında öğenin atlanıp
atlanmayacağını belirten değer.
1 (ya da sıfır dışında başka bir değer), küçük bir
hatayla karşılaşıldığında işlemin bir sonraki kayda
atlayacağını bildirir.
0, küçük bir hata oluştuğunda TurboIntegrator'ın
yürürlükteki kaydı işlemeye devam edeceğini
belirtir.

MinorErrorLogMax
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, işlem yürütme sırasında TM1ProcessError.log dosyasına
yazılacak küçük hataların sayısını tanımlar. Bu değişken, işlemde tanımlı değilse, günlük
dosyasına yazılan varsayılan küçük hata sayısı 1000'dir.

Sözdizimi
MinorErrorLogMax=N;
Bağımsız Değişken

Açıklama

S

Günlük dosyasına yazılan hata sayısını belirten
değer.
Günlük dosyasına yazılan hata sayısı üst sınırını
ayarlamak için sıfırdan büyük bir tamsayı belirtin.
İşlem yürütme sırasında herhangi bir hatayı
günlüğe kaydetmemek için 0 değerini belirtin.
Günlük dosyasına sınırsız sayıda küçük hatanın
yazılmasına izin vermek için -1 değerini belirtin.

The following table provides an example error log message
and the corresponding result.
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Örnek

Sonuç

MinorErrorLogMax=750;

Günlük dosyası, 750'ye kadar hatayı kabul
edecektir.

MinorErrorLogMax=0;

Günlük dosyasına herhangi bir hata
yazılmayacaktır.
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Örnek

Sonuç

MinorErrorLogMax=-1;

Günlük dosyasına yazılan hata sayısında bir sınır
yoktur.

DataSourceODBOCatalog
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, bağlanmak istediğiniz küpleri, boyutları ya da diğer
nesneleri içeren veritabanı derleminin adını ayarlar. Microsoft Analysis Services için bu,
veritabanının adıdır.

Sözdizimi
DataSourceODBOCatalog=’Catalog’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Katalog

Bağlanmak istediğiniz veritabanı derleminin adı.

DataSourceODBOConnectionString
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, OLAP sunucusuna bağlanmak için gerekebilecek ek
bağlantı parametrelerini ayarlar.

Sözdizimi
DataSourceODBOConnectionString=’String’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Dizgi

Ek bağlantı parametrelerini tanımlamak için
kullanılan değer.
Bu parametreleri, noktalı virgüllerle ayrılmış
şekilde bu değişkene atayın.

DataSourceODBOCubeName
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, veri kaynağı olarak kullanmak istediğiniz OLAP
sunucusundan küp adını ayarlar.

Sözdizimi
DataSourceODBOCubeName=’Name’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Ad

Kullanılacak küpün adı.

DataSourceODBOHierarchyName
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, veri kaynağı olarak kullanmakta olduğunuz belirli boyut
için sıradüzenin adını ayarlar. Sıradüzenin ayrı bir nesne olduğu SAP BW gibi diğer OLAP
ürünleri için bu değişkeni kullanırsınız.
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Bu değişken, TM1 veri kaynakları ile kullanılmaz.

Sözdizimi
DataSourceODBOHierarchyName=’Name’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Ad

Belirli bir boyut için sıradüzenin adı.

DataSourceODBOLocation
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, OLAP sunucusunun çalışmakta olduğu konumun adını
ayarlar.
TM1 bu değişkeni kullanır ancak diğer OLAP sunucuları bu değişkeni kullanmaz. TM1 için
bu, Yönetim Anasisteminin çalışmakta olduğu konumdur.

Sözdizimi
DataSourceODBOLocation=’Location’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Yer

OLAP sunucusu için konumun adı.

DataSourceODBOProvider
Bu IBM Cognos TM1 TurboIntegrator yerel değişkeni, veri kaynağı olarak kullanmak
istediğiniz ODBO sağlayıcısının adını ayarlar. Bu ad, çok boyutlu veritabanı sunucularını
tanımlamak için ODBO sağlayıcısı üreticisi tarafından atanan tam addır.
Sunucunuza kurulan ODBO sağlayıcının adını kullanmanız gerekir.

Sözdizimi
DataSourceODBOProvider=’Provider’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Provider

Veri kaynağı olarak kullanılacak ODBO
sağlayıcısının adı.
Sıklıkla kullanılan sağlayıcı adları şunlardır:
TM1 OLE DB MD Sağlayıcısı
OLAP Services 8.0 için Microsoft OLE DB
Sağlayıcısı
SAP BW OLE DB Sağlayıcısı

DataSourceODBOSAPClientID
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, bağlanmak istediğiniz SAP sunucusundaki UI sürümüne
karşılık gelen istemci numarasını ayarlar.
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Sözdizimi
DataSourceODBOSAPClientID=’ID’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Kimlik

SAP sunucusundaki UI sürümüne karşılık gelen
bir sayı.
Örneğin, 498.

DataSourceODBOSAPClientLanguage
Bu TurboIntegrator yerel değişkeni, bağlanmak istediğiniz SAP sisteminin dili için dil
belirtimini ayarlar.

Sözdizimi
DataSourceODBOSAPClientLanguage=’Language’;
Bağımsız Değişken

Açıklama

Dil

SAP sisteminin dil belirtimi.
ABD İngilizce için, EN kullanın.
Almanca için, DE kullanın.
Diğer diller için SAP belgelerine başvurun.

TurboIntegrator Genel Değişkenleri
Bu TurboIntegrator değişkeni tipi, tek bir TM1 göreviyle ya da tek bir işlemle ve herhangi bir
yardımcıalt işlemle ilişkilendirilir. İki tip genel değişken vardır: örtük ve kullanıcı tanımlı.
Örtük genel değişkenler burada açıklanmaktadır. Kullanıcı tanımlı genel değişkenler aşağıda
açıklanmaktadır.
Genel değişkenler iki şekilde kullanılabilir:
v Genel değişkenler, belirli bir görevin parçası olan bir işlemde bildirilebilir. Genel
değişkenler bildirildikten sonra görevin parçası olan diğer tüm işlemler tarafından
kullanılabilir. Değişkenler, görev yürütülürken ve yürürlükteki sunucu oturumu boyunca
kalıcı olmayı sürdürür. Sunucu sona erdirilince bunlar yok edilir.
v Genel değişkenler tek bir işlemde bildirilebilir ve ExecuteProcess( ) işlevinin çağırdığı
sonraki tüm işlemler tarafından kullanılabilir. Bu alt işlemler, genel değişkenlere erişmek
için aynı genel değişken bildirim deyimlerini (aşağıda açıklanmıştır) kullanmalıdır.
Bir genel değişken adının bir yerel değişken adıyla aynı olması durumunda, yerel değişken
tanımlaması öncelik kazanır ve genel değişkeni geçersiz kılar.
Genel değişkenler, aşağıdaki iki işlevden biri kullanılarak bir TurboIntegrator işleminde
bildirilir:
v NumericGlobalVariable('VariableName');.
v StringGlobalVariable('VariableName');.
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NumericGlobalVariable('VariableName');
Sayısal bir genel değişken bildirmek için bu işlevi kullanın.

StringGlobalVariable('VariableName');
Bir dizgi genel değişkeni tanımlamak için bu işlevi kullanın.

Örtük Genel Değişkenler
Bir TurboIntegrator işlemi yürüttüğünüzde, bir örtük genel değişkenler kümesi oluşturulur.
Değişkenleri oluşturan işlem bir görevin parçasıysa, bu genel değişkenler görev içindeki diğer
tüm işlemler tarafından kullanılabilir ve paylaşılabilir. Ayrıca, bir işlemdeki tüm örtük genel
değişkenler, ExecuteProcess( ) işlevinin çağırdığı sonraki tüm işlemler tarafından
kullanılabilir ve paylaşılabilir.
Örtük değişkenler TurboIntegrator işlemi tarafından oluşturulsa da, bunun bir işlemde
kullanılabilmesi için bir değişken bildirmeniz gerekir
Örtük genel değişkenler, NumericGlobalVariable('VariableName'); kullanılarak bir
TurboIntegrator işleminde bildirilir:
Belirli bir örtük değişkenle ilgili ayrıntılar için aşağıdaki bir bağlantıyı tıklatın.
v DataMinorErrorCount.
v MetadataMinorErrorCount.
v ProcessReturnCode.
v PrologMinorErrorCount.
Örneğin, bir işlemde PrologMinorErrorCount örtük genel değişkenini kullanmak için
öncelikle değişkeni aşağıdaki gibi bildirmeniz gerekir:
NumericGlobalVariable(’PrologMinorErrorCount’);

DataMinorErrorCount
Bu TurboIntegrator genel değişkeni, bir TurboIntegrator işleminin Veri kısmında oluşan
küçük hataları sayar. Karşılaşılan her bir küçük hata için değişken değeri 1'er artırılır.

Sözdizimi
DataMinorErrorCount=N;
Bağımsız Değişken

Açıklama

S

İşlemin Veri kısmında karşılaşılan küçük hataların
sayısı.

MetadataMinorErrorCount
Bu TurboIntegrator genel değişkeni, bir TurboIntegrator işleminin Meta Veri kısmında oluşan
küçük hataları sayar. Karşılaşılan her bir küçük hata için değişken değeri 1'er artırılır.
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Sözdizimi
MetadataMinorErrorCount=N;
Bağımsız Değişken

Açıklama

S

İşlemin Meta Veri kısmında karşılaşılan küçük
hataların sayısı.

ProcessReturnCode
Bu TurboIntegrator genel değişkeni, en son yürütülen TurboIntegrator işleminin çıkış
durumunu saklar.

Sözdizimi
ProcessReturnCode=StatusCode;
Durum Kodu

Açıklama

ProcessExitByChoreQuit()

ChoreQuit işlevinin yürütülmesi nedeniyle işlemin
çıkış yaptığını belirtir

ProcessExitNormal()

işlemin normal şekilde yürütüldüğünü belirtir

ProcessExitMinorError()

işlemin başarıyla yürütüldüğünü, ancak küçük
hatalarla karşılaştığını belirtir

ProcessExitByQuit()

açık bir "quit" komutu nedeniyle işlemin çıkış
yaptığını belirtir

ProcessExitWithMessage()

işlemin, tm1server.log dosyasına yazılan bir
iletiyle normal şekilde çıkış yaptığını belirtir.

ProcessExitSeriousError()

işlemin ciddi bir hata nedeniyle çıkış yaptığını
belirtir

ProcessExitOnInit()

kullanıma hazırlama sırasında işlemin iptal
edildiğini belirtir

ProcessExitByBreak()

işlemin bir ProcessBreak işleviyle karşılaştığı için
çıkış yaptığını belirtir

PrologMinorErrorCount
Bu TurboIntegrator genel değişkeni, bir TurboIntegrator işleminin Öneylem kısmında oluşan
küçük hataları sayar. Karşılaşılan her bir küçük hata için değişken değeri 1'er artırılır.

Sözdizimi
PrologMinorErrorCount=N;
Bağımsız Değişken

Açıklama

S

Öneylemde karşılaşılan küçük hataların sayısı.
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TurboIntegrator Kullanıcı Değişkenleri
Bu değişken tipi, belirli bir işlem ya da görevle değil, tek bir TM1 kullanıcısıyla
ilişkilendirilir. Değişkenin ilişkilendirildiği kullanıcı sunucuda oturum açtığında, kullanıcı
değişkenleri herhangi bir TurboIntegrator işlemi ya da görevinin içinden işlenebilir.
Kullanıcı değişkenleri açıkça bildirilmelidir. Bildirildikten sonra, kullanıcı değişkenleri,
kullanıcının TM1 oturumu süresince (kullanıcı oturumu kapatıp sunucudan bağlantısını
kesinceye kadar) kalıcı olur.
Kullanıcı değişkenleri, aşağıdaki iki işlevden biri kullanılarak bir TurboIntegrator işleminde
bildirilir:
v NumericSessionVariable('VariableName');.
v StringSessionVariable('VariableName');.
Kullanıcı değişkenleri, çalışmakta olan herhangi bir TurboIntegrator işleminde böyle bir
bildirimle ilk defa karşılaşıldığında yaratılır.
Yaratıldıktan sonra değişken adına başvurulabilir ve değişken adı herhangi bir yerel ya da
genel değişken gibi kullanılabilir; tek fark, değişkeni yaratan kullanıcının sunucuda oturumu
açık olduğu sürece, değişken değerinin işlemler ve görevler arasında kalıcı olmasıdır.
NumericSessionVariable('VariableName');
Sayısal bir kullanıcı değişkeni bildirmek için bu işlevi kullanın.
StringSessionVariable('VariableName');
Bir dizgi kullanıcı değişkeni tanımlamak için bu işlevi kullanın.
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Bölüm 8. MDX İşlevi Desteği
Tüm TM1 destekli Microsoft tanımlı ve TM1 olanağına özel işlevler bu bölümde listelenir.

Microsoft Tanımlı MDX İfadeleri ve İşlevleri Desteği
TM1 , Microsoft tanımlı MDX ifadelerini ve işlevlerini destekler.
Bu işlev ve ifadelerin TM1 uygulaması, Microsoft MSDN web sitesinde mevcut olan
Microsoft MSDN kitaplığındaki tanımları temel alır.

Desteklenen Üye İfadeleri Listesi
Aşağıdaki MDX üye ifadeleri desteklenir.
v <dimension>.CURRENTMEMBER
v <member>.FIRSTCHILD
v <member>.FIRSTSIBLING
v <member>.LAG
v <member>.LASTCHILD
v
v
v
v
v

<member>.LASTSIBLING
<member>.LEAD
<member>.NEXTMEMBER
<member>.PARENT
<member>.PREVMEMBER

Desteklenen Üye İşlevleri Listesi
Aşağıdaki MDX üye işlevleri desteklenir.
v ANCESTOR(...)
v COUSIN(...)
v OPENINGPERIOD(...)
v PARALLELPERIOD(...)

Desteklenen Sayısal İşlevler Listesi
Aşağıdaki MDX sayısal işlevleri desteklenir.
v
v
v
v
v
v
v

AGGREGATE(...)
AVG(...)
CORRELATION(...)
COUNT(...)
COVARIANCE(...)
LINREGINTERCEPT(...)
LINREGPOINT(...)

v
v
v
v
v

LINREGR2(...)
LINREGSLOPE(...)
LINREGVARIANCE(...)
MAX(...)
MEDIAN(...)
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v
v
v
v
v

MIN(...)
RANK(...)
STDDEV(...)
SUM(...)
VAR(...)

Desteklenen Küme İfadeleri Listesi
Aşağıdaki MDX küme ifadeleri desteklenir.
v <dimension>.MEMBERS
v <level>.MEMBERS
v <member>. CHILDREN
v <member>.SIBLINGS

Desteklenen Küme İşlevleri Listesi
Aşağıdaki MDX küme seçenekleri kullanılabilir.
v ADDCALCULATEDMEMBERS(...)
v BOTTOMCOUNT(...)
v BOTTOMPERCENT(...)
v BOTTOMSUM(...)
v CROSSJOIN(...)
v
v
v
v
v

DESCENDANTS(...)
DISTINCT(...)
DRILLDOWNLEVEL(...)
DRILLDOWNLEVELBOTTOM(...)
DRILLDOWNLEVELTOP(...)

v
v
v
v
v
v
v
v

DRILLDOWNMEMBER(...)
DRILLDOWNMEMBERBOTTOM(...)
DRILLDOWNMEMBERTOP(...)
DRILLUPMEMBER(...)
DRILLUPLEVEL(...)
EXCEPT(...)
EXTRACT(...)
FILTER(...)

v GENERATE(...)
v HEAD(...)
v
v
v
v
v

HIERARCHIZE(...)
INTERSECT(...)
LASTPERIODS(...)
ORDER(...)
PERIODSTODATE(...)

v TOPCOUNT(...)
v TOGGLEDRILLSTATE(...)
v TOPPERCENT(...)
v TOPSUM(...)
v SUBSET(...)
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v UNION(...)

Desteklenen Kayıt İfadeleri Listesi
Aşağıdaki MDX kayıt ifadeleri desteklenir.
v <set>.CURRENTMEMBER
v <set>[.ITEM](...)

TM1 Olanağına Özel MDX işlevleri
TM1 birçok TM1 olanağına özel MDX ifadesini destekler. Sunucuya karşı çalıştırmak için
MDX uygulamaları geliştirirken ya da Altküme Düzenleyicisi'nin İfade Penceresinde dinamik
altkümeler yaratırken/düzenlerken bu ifadeleri uygulayabilirsiniz.

TM1FILTERBYPATTERN( <küme>, <örüntü_dizgisi> )
Bu TM1 olanağına özel MDX işlevi, <örüntü_dizgisi> örüntüsüyle eşleşen adlara sahip
<küme> içindeki tüm üyeleri döndürür.
<örüntü_dizgisi> sözdizimi, Altküme Düzenleyicisi'nde Düzenli İfade Temelinde Seç
seçeneği için kullanılanla aynıdır.

TM1FILTERBYLEVEL( <küme>, <düzey_numarası>)
Bu TM1 olanağına özel MDX işlevi, belirtilen <düzey_numarası> öğesinin <küme>
öğesindeki tüm üyeleri döndürür.
<düzey_numarası>, MDX düzey numarasını değil, TM1 düzeyini belirten bir sayıdır.

TM1DRILLDOWNMEMBER( <küme1>, <küme2>|ALL
[,RECURSIVE] )
Bu TM1 olanağına özgü MDX işlevi, Microsoft'un DRILLDOWNMEMBER işlevine benzer,
ancak Altküme Düzenleyicisi'ndeki Genişlet düğmesinin {bmct expand_button.bmp}
işlevselliğiyle eşleşecek şekilde ayarlanmıştır.
ALL, <küme1> içindeki tüm üyelerin detayına inileceği anlamına gelir.
RECURSIVE, <küme1> içindeki tek bir öğenin detayına inilirken, 0 düzeyine (TM1 0 düzeyi)
ulaşılıncaya kadar, genişletmeden elde edilen her birleştirilmiş üyenin de yinelemeli şekilde
detayına inileceği anlamına gelir.

TM1Member
Bu işlev, belirtilen kayıttan bir üye döndürür.
Aşağıdaki koşullardan herhangi biriyle karşılaşıldığında boş bir üye başvurusu döndürülür:
v Boş Kayıt parametresi
v Aralık dışında bir sayısal Dizin parametresi
v İletilen kayıtta bir boyut ya da sıradüzen parametresi bulunamadı.
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Sözdizimi
TM1Member(Tuple, MemberSpecifier);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Kayıt

Bir kayda çözülen ifade.

MemberSpecifier

Bu parametre, kayda yönelik 0 tabanlı sayısal bir
dizinin ya da kayıtla ilişkilendirilmiş bir
boyutun/sıradüzenin adı olabilir. Her iki parametre
tipini gösteren örnekler için aşağıya bakın.

Örnek
TM1Member ( [model].Members.Item(23) ,0 ) ] Bu örnek, MemberSpecifier bağımsız
değişkeni olarak kayda yönelik sayısal bir dizin kullanır.
TM1Member( [model].Members.Item(23), [Model] ) ] Bu örnek, MemberSpecifier bağımsız
değişkeni olarak kayıtla ilişkilendirilmiş bir boyutun adını kullanır.

TM1SORT( <küme>, ASC|DESC )
Bu TM1 olanağına özel MDX işlevi, <küme> öğesini alfabetik olarak sıralar.
ASC, A'dan Z'ye sıralar
DESC, Z'den A'ya sıralar

TM1SORTBYINDEX( <küme>, ASC|DESC )
Bu TM1 olanağına özel MDX işlevi, üyelerin dizin değerine göre <küme> öğesini sıralar.
ASC, yükselen dizin değeri temelinde sıralar.
DESC, alçalan dizin değeri temelinde sıralar.

TM1SUBSETALL( <boyut adı>)
Bu TM1 olanağına özel MDX işlevi, tüm <boyut adı> öğesinin TM1 altkümesini döndürür.

TM1SubsetToSet
Bu işlev, bir TM1 altkümesinin üyelerini döndürür.
TM1SubsetToSet, <boyut>.<altküme adı> ifadesinin eşdeğeridir, ancak dizgi hazır bilgileri
gerektirmez. Onun yerine TM1SubsetToSet uygun boyuta ve altkümeye çözülen ifadeler
kullanmanızı sağlar.
Farklı iki küpte aynı adı taşıyan boyutlar varsa, [küp].[boyut] gibi, tam olarak nitelenmiş bir
ad girin.
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Sözdizimi
TM1SubsetToSet(Cube.Dimension_exp, Subset_exp);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Dimension_exp

Geçerli bir TM1 boyut adına çözülen bir ifade.
Küplerde aynı adı taşıyan boyutlar varsa, boyutları
tanıtmak için [küp].[boyut] biçiminde tam olarak
nitelenmiş adlar kullanın.

Subset_exp

Dimension_exp tarafından döndürülen boyutun
geçerli bir altkümesine çözülen bir ifade.
Bir altküme ifadesi çözülürken, sunucu önce özel
altküme listesinde, sonra genel listede arama
yapar.

Örnek
Son satırında [Corp Planning Hry] boyut adını içeren MDX örnek kodu
{INTERSECT(EXCEPT(DESCENDANTS([Corp Planning Hry].[Fixed Assets]),
TM1FILTERBYLEVEL(DESCENDANTS([Corp Planning Hry].[Fixed Assets]),0)),{
TM1SubsetToSet([Corp Planning Hry],"elist")}),[Corp Planning Hry].[FixedAssets]}

Son satırında tam olarak nitelenmiş [Corp Planning Hry].[Corp Planning Hry] ve [Corp
Planning Hry].[FixedAssets] boyut adları olan MDX örnek kodu:
{INTERSECT(EXCEPT(DESCENDANTS([Corp Planning Hry].[Fixed Assets]),
TM1FILTERBYLEVEL(DESCENDANTS([Corp Planning Hry].[Fixed Assets]),0)),{
TM1SubsetToSet([Corp Planning Hry].[Corp Planning Hry],"elist")}),
[Corp Planning Hry].[FixedAssets]}

TM1TupleSize
Bu işlev, bir kayıttaki üye sayısını döndürür.

Sözdizimi
TM1TupleSize(Tuple);
Bağımsız Değişken

Açıklama

Kayıt

Bir kayda çözülen ifade.
Bu işlev, Kayıt bağımsız değişkeni geçerli bir
kayda çözülmezse ya da kayıt boşsa 0 değerini
döndürür.

TM1 Olanağına Özel MDX ifadeleri
TM1 birçok TM1 olanağına özel MDX ifadesini destekler. Sunucuya karşı çalıştırmak için
MDX uygulamaları geliştirirken ya da Altküme Düzenleyicisi'nin İfade Penceresinde dinamik
altkümeler yaratırken/düzenlerken bu ifadeleri uygulayabilirsiniz.

<boyut>.<altküme adı>
Bu TM1 olanağına özel MDX ifadesi, <boyut> içinde <altküme adı> üyelerini döndürür.
Bölüm 8. MDX İşlevi Desteği
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Üyeler ve düzeyler için aynı sözdizimi ( <boyut>.IDENTIFIER) kullanıldığından, bir üye ya
da düzeyle aynı ada sahip bir altkümenin asla örneği oluşturulmaz.
Bir altküme aranırken, sunucu öncelikle özel altküme listesinde ve sonra genel listede arama
yapar.

<member>.ANCESTORS
Bu TM1 olanağına özel MDX ifadesi, <member> köklerini döndürür.
Örneğin, aşağıdaki Ay boyutu varsayıldığında:
v Yıl
– 1 Quarter
– Jan
– Feb
– Mar
ifade
month.jan.ANCESTORS
şu kümeyi döndürür:
{ 1Çeyrek, Yıl }.
Üyenin tam üstündeki öğeler birden çoksa, ifade varsayılan sıradüzendeki birinci üst öğeyi
içeren kümeyi döndürür. Belçika üyesinin tam üstünde birden çok öğenin (Benelux ve
Avrupa) bulunduğu bir Bölge boyutunun sıradüzenini düşünün. Bu durumda ifade
region.belgium.ANCESTORS
şu kümeyi döndürür:
{ Benelux, Avrupa }.
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Özel Notlar
Bu bilgiler, dünya çapında kullanıma sunulan ürünler ve hizmetler için geliştirilmiştir.
IBM, bu belgede sözü edilen ürün, hizmet ya da özellikleri diğer ülkelerde kullanıma
sunmayabilir. Bulunduğunuz yerde kullanıma sunulan ürün ve hizmetleri yerel IBM müşteri
temsilcisinden ya da çözüm ortağından öğrenebilirsiniz. Bir IBM ürün, program ya da
hizmetine gönderme yapılması, açık ya da örtük olarak, yalnızca o IBM ürünü, programı ya
da hizmetinin kullanılabileceğini göstermez. Aynı işlevi gören ve IBM'in fikri mülkiyet
haklarına zarar vermeyen herhangi bir ürün, program ya da hizmet de kullanılabilir. Ancak,
IBM dışı ürün, program ya da hizmetlerle gerçekleştirilen işlemlerin değerlendirilmesi ve
doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır. Bu belgede, satın aldığınız Program'ın ya da
kullanım lisansının kapsamadığı ürünler, hizmetler ya da özelliklerden söz edilebilir.
IBM'in, bu belgedeki konularla ilgili patentleri ya da patent başvuruları olabilir. Bu belgenin
size verilmiş olması, patentlerin izinsiz kullanım hakkının da verildiği anlamına gelmez.
Lisansla ilgili sorularınızı aşağıdaki adrese yazabilirsiniz:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
Çift byte (DBCS) bilgilerle ilgili lisans soruları için, ülkenizdeki IBM'in Intellectual Property
(Fikri Haklar) bölümüyle bağlantı kurun ya da sorularınızı aşağıda adrese yazın:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
İzleyen paragraf, bu tür kayıt ve koşulların, yasalarıyla bağdaşmadığı ülkeler için geçerli
değildir: IBM BU YAYINI, OLDUĞU GİBİ, HİÇBİR KONUDA AÇIK YA DA ÖRTÜK
GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR; TİCARİ KULLANIMA UYGUNLUK
AÇISINDAN HER TÜRLÜ GARANTİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İDDİASI
AÇIKÇA REDDEDİLİR. Bazı ülkeler bazı işlemlerde garantinin açık ya da örtük olarak
reddedilmesine izin vermez; dolayısıyla, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.
Bu yayın teknik yanlışlar ya da yazım hataları içerebilir. Buradaki bilgiler üzerinde düzenli
olarak değişiklik yapılmaktadır; söz konusu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır.
IBM, önceden bildirimde bulunmaksızın, bu yayında açıklanan ürünler ve/ya da programlar
üzerinde iyileştirmeler ve/ya da değişiklikler yapabilir.
Bu belgede IBM dışı Web sitelerine yapılan göndermeler kullanıcıya kolaylık sağlamak
içindir ve bu Web sitelerinin onaylanması anlamına gelmez. Bu Web sitelerinin içerdiği
malzeme, bu IBM ürününe ilişkin malzemenin bir parçası değildir ve bu tür Web sitelerinin
kullanılmasının sorumluluğu size aittir.
IBM'e bilgi ilettiğinizde, IBM bu bilgileri size karşı hiçbir yükümlülük almaksızın uygun
gördüğü yöntemlerle kullanabilir ya da dağıtabilir.
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(i) Bağımsız olarak yaratılan programlarla, bu program da içinde olmak üzere diğer
programlar arasında bilgi değiş tokuşuna ve (ii) değiş tokuş edilen bilginin karşılıklı
kullanımına olanak sağlamak amacıyla bu program hakkında bilgi sahibi olmak isteyen lisans
sahipleri şu adrese yazabilirler:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada
Bu tür bilgiler, ilgili kayıt ve koşullar altında ve bazı durumlarda bedelli olarak edinilebilir.
Bu belgede açıklanan lisanslı program ve bu programla birlikte kullanılabilecek tüm lisanslı
malzeme, IBM tarafından IBM Müşteri Sözleşmesi, IBM Uluslararası Program Lisansı
Sözleşmesi ya da eşdeğer sözleşmelerin kayıt ve koşulları altında sağlanır.
Burada belirtilen başarım verileri denetimli bir ortamda elde edilmiştir. Bu nedenle, başka
işletim ortamlarında çok farklı sonuçlar alınabilir. Bazı ölçümler geliştirilme düzeyindeki
sistemlerde yapılmıştır ve bu ölçümlerin genel kullanıma sunulan sistemlerde de aynı olacağı
garanti edilemez. Ayrıca, bazı sonuçlar öngörü yöntemiyle elde edilmiş olabilir. Dolayısıyla,
gerçek sonuçlar farklı olabilir. Bu belgenin kullanıcıları, kendi ortamları için geçerli verileri
kendileri doğrulamalıdırlar.
IBM dışı ürünlerle ilgili bilgiler, bu ürünleri sağlayan firmalardan, bu firmaların yayın ve
belgelerinden ve genel kullanıma açık diğer kaynaklardan alınmıştır. IBM bu ürünleri
sınamamıştır ve IBM dışı ürünlerle ilgili başarım doğruluğu, uyumluluk gibi iddiaları
doğrulayamaz. IBM dışı ürünlerin yeteneklerine ilişkin sorular, bu ürünleri sağlayan firmalara
yöneltilmelidir.
IBM'in gelecekteki yönelim ve kararlarına ilişkin tüm bildirimler değişebilir ve herhangi bir
duyuruda bulunulmadan bunlardan vazgeçilebilir; bu yönelim ve kararlar yalnızca amaç ve
hedefleri gösterir.
Bu belge, günlük iş ortamında kullanılan veri ve raporlara ilişkin örnekler içerir. Örneklerin
olabildiğince açıklayıcı olması amacıyla kişi, şirket, marka ve ürün adları belirtilmiş olabilir.
Bu adların tümü gerçek dışıdır ve gerçek iş ortamında kullanılan ad ve adreslerle olabilecek
herhangi bir benzerlik tümüyle rastlantıdır.
Bu bilgileri elektronik kopya olarak görüntülediyseniz, fotoğraflar ve renkli resimler
görünmeyebilir.

Ticari Markalar
IBM, IBM logosu ve ibm.com, International Business Machines Corp. firmasının dünyanın
birçok bölgesinde kayıtlı ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Diğer ürün ve
hizmet adları, IBM'in ya da diğer şirketlerin ticari markaları olabilir. IBM ticari markalarının
güncel bir listesine www.ibm.com/legal/copytrade.shtml adresindeki “Copyright and
trademark information ” (Telif hakkı ve ticari marka bilgileri) başlıklı konudan ulaşılabilir.
Aşağıdaki terimler, diğer şirketlerin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır:
v Adobe, Adobe logosu, PostScript ve PostScript logosu, Adobe Systems Incorporated
şirketinin ABD ve/ya da diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
v Microsoft, Windows, Windows NT ve Windows logosu, Microsoft Corporation şirketinin
ABD'de ve/ya da diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
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v UNIX, Open Group şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.
Microsoft ürünlerinin anlık ekran görüntüleri Microsoft'un izniyle kullanılmıştır.

Özel Notlar
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dosya menüsü
Cube Viewer 23
İleti Günlüğü Penceresi 37
Öznitelikler 9
Server Explorer 54
TurboIntegrator Düzenleyici 74
DTYPE 123, 181
durum çubuğu 47
düğmeler
TurboIntegrator Düzenleyici 89
Düzen menüsü
Altküme Düzenleyicisi 67
Boyut Düzenleyicisi 26
Cube Viewer 23
İleti Günlüğü Penceresi 37
İşlem Günlüğü Sorgusu Sonuçları 73
Öznitelikler 9
Server Explorer 65
TurboIntegrator Düzenleyici 74
düzenleme
Formül İletişim Kutusu 31
Küpe İlişkin Başvuru İletişim Kutusu 32
Düzenleyici 74

E
E_PICK 152
EĞER 131
ELCOMP 124, 182
ELCOMPN 124, 182
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element
bölme Altküme Düzenleyicisi 66
bölme Boyut Düzenleyicisi 25
ElementSecurityGet 264
ElementSecurityPut 264
ELISANC 125
ELISCOMP 125, 183
ELISPAR 126, 183
ELLEV 126, 184
ELPAR 127, 185
ELPARN 128, 185
ELSEN 186
ELWEIGHT 128, 186
EnableBulkLoadMode 270
erişim
ayrıcalıklar Güvenlik Atamaları 49
makro işlevleri 149
eşlemler sekmesi TurboIntegrator
Düzenleyici 90
Excel
sürüm 5 ve 7 makro işlevleri 149
sürüm 8 ve sonraki sürüm makro
işlevleri 149
ExecuteCommand 240
ExecuteProcess 241, 307
eylem düğmesi
özellikler 3

F
FEEDERS 146
FEEDSTRINGS 146
FILL 142
FileExists 292
filter
altküme iletişim kutusu 32
görünüm iletişim kutusu 34
ForceSkipCheck 250
FormatDate 223

G
GD 129
gelişmiş
Izgara Eşleme 7
Seçenekler 7
TurboIntegrator Düzenleyici sekmesi 94
Genel değişkenler 307
Genişlet 292
GetProcessErrorFileDirectory 242
GetProcessErrorFilename 242
GetProcessName 243
GetUseActiveSandboxProperty 252
girinti 46
girintiyi kaldır 46
görev 307
Ayarlama Sihirbazı 16
Çık 206
Server Explorer 64, 65
Yönetim TurboIntegrator İşlevleri 206
görünüm
Alma Penceresi 96
stiller iletişim kutusu 97
TurboIntegrator işleme işlevleri 279
görünüm menüsü
Altküme Düzenleyicisi 69

IBM Cognos TM1 Sürüm 10.2.0: Başvuru Kılavuzu

görünüm menüsü (devamı var)
Boyut Düzenleyicisi 28
Cube Viewer 24
Server Explorer 65
görünümü aç iletişim kutusu 38
Görünümü Al İletişim Kutusu (In-Spreadsheet
Browser) 36
görünüş eylem düğmesi 6
gruplar menüsü
İstemciler/Gruplar 18
GÜN 110
güvenlik
Atamalar iletişim kutusu 49
İstemciler/Gruplar menüsü 17
TurboIntegrator işlevleri 259

H
Hesaplama işlevleri

100

I
I_EXPORT 154
I_NAMES 154
I_PROCESS 155
If 243
In-Spreadsheet Browser Menüsü 36
INSRT 142
ISUND 135
ISUNDEFINEDCELLVALUE 105
ItemReject 244
ItemSkip 244
ızgara
TurboIntegrator Düzenleyici 89

İ
içe aktarma 45
İleti günlüğü
pencere 37
ileti günlüğü penceresi 37
İleti günlüğü penceresi 37
iletişim kutuları 3
İstemciler
/Grup Penceresi 17
/Gruplar ızgarası 17, 18
menü İstemciler/Gruplar 18
İŞARET 139
işlem
denetim TurboIntegrator işlevleri 239
eylem düğmesi 4
Server Explorer 64
işlem günlüğü sorgusu
iletişim kutusu 72
sonuçlar iletişim kutusu 73
işlem seçenekleri iletişim kutusu 42
işlevler
çalışma sayfası 173
kurallar 99, 149
MDX 311
TurboIntegrator 197

J
Japonca

46

K
karakter kümesi 199
KAREKÖK 139
karşılaştırma 99
kaydedilmesini
altküme iletişim kutusu 48
In-Spreadsheet Browser Görünüm iletişim
kutusu 48
kaydet
Görünüm İletişim Kutusu 48
KEY_ERR 173
KIRP 145
kilit çekişmesi 270
kilitleme
Güvenlik Atamaları 51
KOD 141
Korece 46
kullanıcı tanımlı bölgeler 47
kural
Altküme Düzenleyicisi Bilgileri 44
işlevler 99
makro işlevleri 149
TurboIntegrator yönetim işlevleri 247
kural seç
çalışma sayfası iletişim kutusu 54
kurallar için küp seç
iletişim kutusu 53
KÜÇÜKHARF 143
küme işlevleri
MDX 312
küp
Bilgi Altkümesi Düzenleyicisi 43
eniyileme 22
Özellikler İletişim Kutusu 22
Server Explorer 58
TurboIntegrator Düzenleyici 90
TurboIntegrator işleme işlevleri 207
Viewer 22
küp seç
iletişim kutusu 53
KüpGörünümü
Server Explorer 61
küpleri eniyileme 22
küpü eşle
iletişim kutusu 43
Server Explorer 63

L
LN 135
LOG 135
LONG 143

M
M_CLEAR 155
MAK 136
makro işlevleri
erişme 149
liste 149
mali kural işlevleri 129
mantıksal
işletmenler 100
Kural İşlevleri 131
matematiksel kural işlevleri

132

MDX
işlevler 311
TM1 olanağına özel ifadeler 315
TM1 olanağına özel işlevler 313
meta veri
TurboIntegrator Düzenleyici 94
MetadataMinorErrorCount 309
metin kural işlevleri 140
MİN 136
MinorErrorLogMax 304
MOD 136
MUTLAK 132

N
N_CONNECT 156
N_DISCONNECT 157
NewDateFormatter 223
NumberToString 293
NumberToStringEx 293
NUMBR 143
NumericGlobalVariable(VariableName) 308
NumericSessionVariable(ariableName 310
NValue 303

O
ODBC TurboIntegrator İşlevleri 236
ODBCClose 237
ODBCOpen 237
ODBCOPENEx 238
ODBCOutput 238
okuma
Güvenlik Atamaları 50
OnMinorErrorDoItemSkip 304
OPTGET 156
OPTSET 157
otomatik eşleme 7
otomatik tamamla 47
oturum açma parametreleri
TM1 Seçenekleri 71

Ö

öznitelik (devamı var)
İşleme TurboIntegrator İşlevleri 204
TurboIntegrator Düzenleyici 90

P
parametreler
TurboIntegrator Düzenleyici
parametreleri atla
Görünüm Alma 96
ParseDate 224
PAYMT 129
pencereler iletişim kutuları 3
ProcessBreak 245
ProcessError 240, 245
ProcessQuit 245
ProcessReturnCode 309
PrologMinorErrorCount 309
PublishSubset 158
PublishView 159, 279

94

Q
QUDEFINE 159
QUDEFINEEX 161
QUEXPORT 163
QULOOP 164
QUSUBSET 165

R
R_SAVE 165
RAND 137
rapor yazdırma sihirbazı 38
Rapor Yazdırma sihirbazı 38
RefreshMdxHierarchy işlevi 294
RemoveCAMIDAssociation 265
RemoveCAMIDAssociationFromGroup
RemoveClientFromGroup 266
replicate
Server Explorer 62
ROUNDP 138
RuleLoadFromFile 250

265

öğe
Bilgi Kuralları İşlevleri 123
öğe seç
görünüm alma 96
iletişim kutusu 53
öğelere
düzey temelinde süzgeç uygula iletişim
kutusu 32
öznitelik temelinde süzgeç uygula iletişim
kutusu 32
öneylem
TurboIntegrator Düzenleyici 94
önizleme ızgarası
TurboIntegrator Düzenleyici 88
örtük genel değişkenler 308
özellikler
Altküme Düzenleyicisi bölmesi 66
Boyut Düzenleyicisi bölmesi 25
Boyut Öğesi bölmesi 30
bölgesel ayarlar 10
öznitelik
Düzenleyici 9

S
sağ bölme (Özellikler bölmesi)
Server Explorer 54
SAPCharacteristicTexts 300
satır
Cube Viewer 22
satır numaraları 47
sayısal
MDX işlevleri 311
SCAN 144
SecurityRefresh 266
seçenekler
Boyut Öğesi Özellikleri 30
cube viewer menüsü 24
Öznitelikler 10
sekmeler
TurboIntegrator Düzenleyici 75
ServerActiveSandboxGet 255
ServerActiveSandboxSet 256
ServerSandboxesDelete 252
Dizin
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ServerSandboxExists 257
ServerSandboxGet 258
ServerSandboxListCountGets 258
ServerShutdown 272
SetChoreVerboseMessages 206
SetInputCharacterSet 199
SetODBCUnicodeInterface 239
SetOutputEscapeDoubleQuote 202
SetUseActiveSandboxProperty 257
SİN 139
sol bölme (Ağaç bölmesi)
Server Explorer 54
soneylem
TurboIntegrator Düzenleyici 94
sözcük kaydır 47
sözdizimi 246
sözdizimini denetle 45
STET 132, 197
STR 144
StringGlobalVariable(ariableName 308
StringSessionVariable(ariableName 310
StringToNumber 294
StringToNumberEx 295
SUBDEFINE 166
SUBNM 187
SUBPICK 166
SubsetAliasSet 272
SubsetCreate 273
SubsetCreateByMDX 273
SubsetDeleteAllElements 274
SubsetDestroy 274
SubsetElementDelete 275
SubsetElementInsert 275
SubsetExists 276
SubsetExpandAboveSet 276
SubsetFormatStyleSet 277
SubsetGetElementName 278
SubsetGetSize 278
SubsetIsAllSet 279
SUBSIZ 188
SUBST 145
sunucu
Explorer (Ana Pencere) 54
Server Explorer 55
TurboIntegrator işleme işlevleri 266
Sunucu Grubu
Server Explorer 54
Sunucuya Bağlan 36
sütun boyutları
Cube Viewer 22
SValue 303
synchronized() 246

Ş
ŞİMDİ

111

T
T_CLEAR 167
T_CREATE 168
T_CREATE16 168
T_PICK 169
T_SAVE 169
TABDIM 122, 188
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TAMSAYI 134
TAN 140
tarih ve saat
TurboIntegrator işlevleri 223
Tercihler 48
TextOutput 203
TIMST 111
TIMVL 113
TM1 Diğer Adları İletişim Kutusu 71
TM1 Olanağına Özel MDX ifadeleri 315
TM1 Olanağına Özel MDX işlevleri 313
TM1 Seçenekleri İletişim Kutusu 71
TM1DRILLDOWNMEMBER 313
TM1FILTERBYLEVEL 313
TM1FILTERBYPATTERN 313
TM1Member 314
Tm1p.xla 149
TM1ProcessError.log 295
TM1RECALC 169
TM1RECALC1 170
TM1RPTELISCONSOLIDATED 194
TM1RptElIsConsolidated 189
TM1RptElIsExpanded 189
TM1RptElLev 190
TM1RPTELLSEXPANDED 194
TM1RptFilter 190
TM1RptRow 191
TM1RptTitle 193
TM1RptView 193
TM1SORTBYINDEX 314
TM1SUBSETALL 314
TM1SubsetToSet 315
TM1TupleSize 315
TM1User 194, 296
TurboIntegrator 74, 270
Genel Değişkenler 307
işlevler 197
Kullanıcı Değişkenleri 310
sınırlar 197
tüm ekranlar
Rapor Yazdırma Sihirbazı 39
Tüm Verileri Kaydet 270

U
UNDEFINEDCELLVALUE
UTF-8 199
uygulama
Server Explorer 57

Ü
ÜS 134
Üst Alma 99
üye
ANCESTORS 316
MDX ifadeleri 311
MDX işlevleri 311

106

veri
kaynak sekmesi TurboIntegrator
Düzenleyici 75
TurboIntegrator Düzenleyici 90, 94
Veri Ayırma TurboIntegrator işlevleri
CubeDataReservationAcquire 218
CubeDataReservationGet 220
CubeDataReservationGetConflicts 222
CubeDataReservationRelease 219
CubeDataReservationReleaseAll 219
VIEW 195
ViewColumnDimensionSet 280
ViewColumnSuppressZeroesSet 281
ViewConstruct 282
ViewCreate 282
ViewDestroy 283
ViewExists 283
ViewExtractSkipCalcsSet 284
ViewExtractSkipRuleValuesSet 284
ViewExtractSkipZeroesSet 285
ViewRowDimensionSet 286
ViewRowSuppressZeroesSet 286
ViewSubsetAssign 287
ViewSuppressZeroesSet 288
ViewTitleDimensionSet 288
ViewTitleElementSet 289
ViewZeroOut 289
VUSLICE 170

W
W_DBSENABLE 171
While 245
WildcardFileSearch 296

Y
yaratma
boyut iletişim kutusu 20
küp iletişim kutusu 20
sunucu eşleme nesnesi 20
yardım menüsü
İleti Günlüğü Penceresi 38
Yazdır 45
yazma
Güvenlik Atamaları 51
yeni özellikler 1
yeni öznitelik iletişim kutusu 38
yer işaretleri 46
yerel değişkenler 299
yerel sunucu
TM1 Seçenekleri 71
YIL 116
yok
Güvenlik Atamaları 49
YUVARLA 137

Z
V
Value_Is_String 303
VBA modülleri
makro işlevleri 149
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ZAMAN 111
zamanla sekmesi
TurboIntegrator Düzenleyici

96

