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Giriş
IBM® Cognos TM1 Performance Modeler boyutları, küpleri, bağlantıları ve kuralları kullanan
modeller oluşturmanızı sağlar. Küp görünümlerinden uygulama yaratabilir, iş akışı atayabilir
ve güvenliği ayarlayabilirsiniz. Daha sonra uygulamalarını konuşlandırabilir, yönetebilir ve
bakımlarını yapabilirsiniz.

Bilgi bulma
Çevrilmiş belgeler de içinde olmak üzere ürün belgelerini, web üzerinde IBM Knowledge
Center olanağında bulabilirsiniz (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Erişilirlik özellikleri
Erişilirlik özellikleri, sınırlı hareket ya da sınırlı görüş gibi bir fiziksel engeli olan
kullanıcıların bilgi teknolojisi ürünlerini kullanmasına yardımcı olur. IBM Cognos TM1
ürününün bazı bileşenleri erişilirlik özelliklerini destekler. IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, IBM Cognos Insight ve Cognos TM1 Operations Console erişilirlik özelliklerine
sahiptir.
Bkz. Ek A, “Erişilirlik özellikleri”, sayfa 179.

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.

Örnekler için sorumluluk reddi
Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, Sample Outdoors ya da
Great Outdoors adlarının 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.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Bölüm 1. Yenilikler
Bu bölümde, bu yayına ilişkin yeni, değiştirilen ve kaldırılan özellikler listelenmektedir.
Kullanıma sunulmuş olan tüm TM1 belgeleri için TM1 hoş geldiniz sayfasına gidin
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT/welcome).

10.2.2 sürümündeki yeni özellikler
Aşağıdaki liste, son yayından bu yana IBM Cognos TM1 olanağına eklenen yeni özellikleri
içerir.

Cognos TM1 Performance Sürüm 10.2.2'deki yenilikler
Cognos TM1 Performance sürüm 10.2.2'deki yeni özellikler aşağıda açıklanmıştır.

Puanlama görselleştirmesinde özel metrik göstergelerini kullanma
TM1 Performance Modeler'da TM1 Puanlama olanağıyla yaratılan çizgeler artık TM1 Web
içinde açılıp görüntülebilir. Bkz. “Puanlama çizgeleri için özel metrik göstergeleri
yaratılması” sayfa 156.

Metrik boyutu hesaplamalarına dayalı olarak metrikler arasında
etki ilişkilerinin keşfetme
TM1 Performance Modeler'da TM1 Puanlama olanağıyla yaratılan çizgeler artık TM1 Web
içinde açılıp görüntülebilir. Bkz. “Etki çizelgesinde yer alan metrikler arasındaki etki
ilişkilerinin keşfedilmesi” sayfa 160.

Performance Modeler olanağında özel çizge oluşturmak için
Önizleme sekmesi
Performance Modeler olanağındaki Özel Çizge düzenleyicisine, modelleyicilerin çizgeyi tam
olarak son kullanıcının göreceği şekilde görmesi için Önizleme sekmesi eklenmiştir. Bkz.
“Özel puan kartı çizgesi yaratılması” sayfa 163.

Puanlama gösterge panonuzda metrikler seçerek dolaşma
Artık, IBM Cognos Insight kullanıcıları, imleci bir strateji eşlemindeki hedefleri üzerine
getirip belirli bir metrik seçerek Puanlama gösterge panolarında dolaşabilirler. Bkz.
“Puanlama çizgeleri ve görselleştirmeler ile etkileşim” sayfa 152.

Var olan bir standart küpten metrik küpü yaratma
Var olan bir standart küpe dayalı olarak yeni bir metrik küpü yaratabilirsiniz. Bkz. “Var olan
bir standart küpten metrik küpü yaratılması” sayfa 158.

Modelleyiciler merkezi uygulamada sahipliği alma seçeneğini
kaldırabilir
Merkezi uygulama kullanıcılarının sahipliği almasını engelleyebilirsiniz. Bkz. “Merkezi tipte
bir uygulama için kullanıcı gruplarının yönetilmesi” sayfa 122.
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Arka planda uzun süren işleri yönetme
Uygulama konuşlandırma, hakları ilk olarak kaydetme ve uygulama içe aktarma gibi TM1
Applications portalında uzun sürebilecek işleri izleyebilir ve bunların arka planda işlenmesini
sağlayabilirsiniz. Bkz. TM1 Applications olanağında işlerin yönetilmesi.

10.2.0 sürümündeki yeni özellikler
Aşağıdaki liste, son yayından bu yana IBM Cognos TM1 olanağına eklenen yeni özellikleri
içerir.

Yeni küp hesaplaması
Artık, boyutlar için hesaplama tanımlanmasıyla aynı şekilde, bir küpün tüm boyutlarını
kapsayabilecek bir hesaplama tanımlayabilirsiniz.
Küp hesaplamaları, modelin yönetilmesi ve bakımı gibi ortak modelleme işlemlerini
tamamlamak için kurallar yaratılmasını kolaylaştırmanın bir yoludur. Veri kaynağından daha
fazla bilgi türeterek modelinizi daha anlamlı hale getirmek için hesaplama ekleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. “Küp hesaplamaları” sayfa 45.

Yeni Cognos TM1 Puanlama özelliği
IBM Cognos TM1 Puanlama özelliği, puanlama ve strateji yönetimi yeteneklerini Cognos
TM1 ile bütünleştirerek, performans yönetiminin planlamayla daha sıkıca bütünleşmesini
sağlar.
Anahtar performans göstergelerinizi izlemek için etkileşimli etki çizgeleri, strateji eşlemleri
ve özel çizgeler içeren puan kartı çözümleri yaratabilirsiniz. Temel veriler Cognos TM1'de
saklanır ve etkileşimli gösterge panoları olarak IBM Cognos Insight, IBM Cognos TM1 Web
ve IBM Cognos Workspace kullanıcılarına yayınlanabilir. Metrik boyutu ve Metrik
Göstergeleri boyutu bir Metrik küpü oluşturur. Metrik küpü, etki çizgeleri, strateji eşlemleri
ve puanlama çizgeleri oluşturmak için kullanılan verileri saklamak ve yönetmek için
kullanılır.
Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 13, “Cognos TM1 Puanlama özelliği”, sayfa 133.

Yeni besleyici eniyilemesi
TM1 Performance Modeler şimdi otomatik olarak, modeldeki küpler için önerilen
besleyicilerden oluşan bir küme üretebilir. Bu küme, kuralların modelleyici tarafından manüel
olarak mı, yoksa Hesaplamalar ve Bağlantılar'dan otomatik olarak mı oluşturulduğundan
bağımsız olarak üretilir.
Modelleyici, besleyicileri modellerine yazmadan, bir besleyici çözümleme raporunu dışa
aktararak, hangi besleyicilerin önerildiğini görebilir.
Daha fazla bilgi için bkz. “Otomatik olarak üretilen kurallar ve besleyiciler” sayfa 69.

Tam seçme listesi yeteneği
IBM Cognos TM1 sürüm 10.2.0'da, statik seçme listeleri için yeni destek ve sayısal
hücrelerde seçme listesi tanımlama olanağı vardır.
IBM Cognos TM1 artık statik seçme listelerini ve sayısal hücrelerde seçme listesi tanımlama
olanağını destekler.
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Daha fazla bilgi için bkz. “Seçme listeleri yaratılması” sayfa 33.

İş akışı eylemlerinden tetiklenen TurboIntegrator işlemleri
Artık, bir iş akışı eyleminin gerçekleşmesinden hemen önce ya da hemen sonra bir
TurboIntegrator işlemi başlatabilirsiniz.
Örneğin, Kesinleştirme eyleminden önce veri geçerliliğinin denetlenmesi için bir
TurboIntegrator işlemini tetikleyebilirsiniz. Ya da bir Teslim eyleminden hemen sonra belirli
bir onay sıradüzeni düğümüne ilişkin verileri farklı bir uygulamaya taşıyabilirsiniz.
İş akışı eylemi tetikleyicisini, Cognos TM1 Applications Server sunucusunda sistemle ilgili
herhangi bir nesneyi düzenlemeden tasarlayabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. “Bir TurboIntegrator işleminin bir iş akışı eyleminde yürütülecek
şekilde yapılandırılması” sayfa 115.

Bağlantı düzenlenmesiyle ilgili iyileştirmeler
Cognos TM1 sürüm 10.2.0'da, bağlantıların kaynak ve hedef üyelerini ayrı ayrı seçebilir ve
kaynak/hedef üye çiftlerini yapıştırabilirsiniz.
Ayrıca, eşlenmiş üye çiftlerini koruyarak otomatik eşlemeyi manüel eşlemeye çevirebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. “Karşılıklılık ve eşleme boyutlarının oluşturulması” sayfa 56.

Detaya geçme
IBM Cognos TM1 sürüm 10.2.0'da, dataya geçme ilişkisi olarak gösterilen bir bağlantınız
olmasını seçebilirsiniz. Ayrıca, detaya geçilmesinin sonucundaki görünümün yönünü
yapılandırabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz.“Bağlantılarda detaya geçme nesneleri yaratılması” sayfa 61

Onay sıradüzenlerinin yeniden kullanılması
Cognos TM1 sürüm 10.2.0'da, TM1 Applications uygulamalarını aynı küpün farklı
dilimlerine konuşlandırabilirsiniz.
IBM Cognos TM1 sürüm 10.2.0, TM1 Applications için onay sıradüzenlerini ya da onay
sıradüzeni kısımlarını uygulamalarda yeniden kullanma olanağını içerir. Bu özellik,
zamanlamaları farklı olan ancak aynı yaprak öğeleri kullanan bir bütçe ve tahmin işleminin
izlendiği farklı iki görünüm yaratabileceğiniz anlamına gelir. Benzer şekilde, farklı yollarla
özetlenen aynı yaprak öğeleri kullanarak da görünümler yaratabilirsiniz. Örneğin, bölge
temelinde özetlenen bir görünümünüz ve aynı öğeleri kullanarak pazar olgunluğu temelinde
özetlenen başka bir görünümünüz olabilir.
Denetim adı verilen yeni bir boyut tipi, bir denetim altkümesini kullanarak onay sıradüzeninin
kapsamını tanımlar.
Daha fazla bilgi için bkz. “Birden çok uygulamanın aynı küpün farklı dilimlerine
konuşlandırılması” sayfa 17.

Görünümlerin gözden geçirenler ya da katkıda bulunanlar ile
sınırlanması
Gözden Geçiren ya da Katkıda Bulunan kullanıcılar tarafından kullanılacak görünümler
belirleyebilirsiniz.
Bölüm 1. Yenilikler
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Gözden Geçiren ya da Katkıda Bulunan kullanıcılar için farklı görünümler tasarlayabilirsiniz.
Örneğin, Gözden Geçiren olarak belirlenmiş bir kullanıcı daha üst düzey özetleri görebilirken,
Katkıda Bulunan olarak belirlenmiş bir kullanıcı daha ayrıntılı görünümleri görebilir.
Daha fazla bilgi için bkz. “Gözden geçirenler ya da katkıda bulunanlar için görünüm
tasarlanması” sayfa 18.

İş akışı eylemlerinden tetiklenen TurboIntegrator işlemleri
Artık, bir iş akışı eyleminin gerçekleşmesinden hemen önce ya da hemen sonra bir
TurboIntegrator işlemi başlatabilirsiniz.
Örneğin, Kesinleştirme eyleminden önce veri geçerliliğinin denetlenmesi için bir
TurboIntegrator işlemini tetikleyebilirsiniz. Ya da bir Teslim eyleminden hemen sonra belirli
bir onay sıradüzeni düğümüne ilişkin verileri farklı bir uygulamaya taşıyabilirsiniz.
İş akışı eylemi tetikleyicisini, Cognos TM1 Applications Server sunucusunda sistemle ilgili
herhangi bir nesneyi düzenlemeden tasarlayabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz.“İş akışı eylemlerinden tetiklenen TurboIntegrator işlemleri”

Yeni TM1 Applications bakım yardımcı programı
Yeni IBM Cognos TM1 Applications bakım yardımcı programı komut satırından birçok
etkinlik gerçekleştirebilir.
Cognos TM1 Applications bakım yardımcı programı, yöneticilerin daha önce Cognos TM1
portalından yapılabilecek eylemleri gerçekleştirmesine yardımcı olan bir komut satırı
yardımcı programıdır.
Daha fazla bilgi için bkz. “Cognos TM1 Applications bakım yardımcı programıyla görevlerin
otomatikleştirilmesi” sayfa 124.

Çizge oluşturma modelleri: Veri Akışını Göster
Cognos TM1 Performance Modeler sürüm 10.2.0'da, veri akışını bir modelde küpten küpe
eşleyen bir grafik akış çizgesi görebilirsiniz.
Model çizgenize otomatik yerleşim düzeni uygulayabilir ya da kendi yerleşim düzeninizi
tanımlayabilirsiniz. Rahat görülebilmesi için küpler gruplanabilir ve küpleri ve bağlantıları
veri akışı çizgesinden açabilirsiniz. Cognos TM1 küplerinizin ve boyutlarınızın yapısını daha
kolay görselleştirmek için veri akışı çizgelerini kullanın.
Daha fazla bilgi için bkz. “Cognos TM1 Performance Modeler olanağında veri akışının
gösterilmesi” sayfa 11.

Model nesnelerinin ve uygulamaların aktarılmasındaki
iyileştirmeler
Yeni Aktarma Belirtimi Düzenleyicisi, modelleyicilerin kaynak sistemden hedef sisteme
hangi nesnelerin kopyalanacağını daha iyi yönetmelerini sağlar.
Aktarma işleminin yönetilmesi aşağıdaki bakımlardan iyileştirilmiştir:
v Aktarma Belirtimi Düzenleyicisi'nin eklenmesi
v Model nesnesi bağımlılıklarını daha iyi işleme
v Aktarma belirtimleri yaratma
v Aktarma işlemini otomatikleştirme
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v Hücre verilerini aktarma
v Büyük model yapılarını aktarma
Daha fazla bilgi için bkz. “Model nesnelerinin ve uygulamaların aktarılması” sayfa 99.

TM1 Performance Modeler olanağında uygulamaları yönetmek
için kullanılabilecek yeni yöntem
TM1 Performance Modeler olanağının Uygulama Tasarımı sekmesinde bir uygulamayı çift
tıklatarak, uygulamanın çeşitli yönlerini yönetebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için, IBM Cognos TM1 Applications Kılavuzu belgesinde “Cognos TM1
Performance Modeler olanağında uygulamaların yönetilmesi” başlıklı konuya bakın.

Cognos Planning modellerini Cognos TM1'e aktarmak için yeni
içe aktarma seçeneği
Cognos Planning modelini içe aktar seçeneği, IBM Cognos TM1 Performance Modeler
olanağında Cognos Planning modelinizi oluşturmanıza yardımcı olur.
İçe aktarma seçeneği, Cognos Planning modelinizden üretilen bir .XML uygulama
tanımlaması dosyasını kullanır. Bu dosya, Cognos TM1 Performance Modeler olanağında
modeli oluşturmak için gereken boyutlar, küpler ve bağlantılarla çalışmaya başlamanızı
sağlar.
Daha fazla bilgi için bkz. Ek D, “Cognos Planning modellerinin Cognos TM1'e aktarılması”,
sayfa 191.

Bölüm 1. Yenilikler
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Bölüm 2. Cognos TM1 Performance Modeler - Başlarken
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında, IBM Cognos TM1 Applications
olanağında kullanılacak uygulamalar yaratabilirsiniz.
Uygulamalar boyutları, küpleri ve bağlantıları içeren modellere dayalıdır. Cognos TM1
Performance Modeler ile bu uygulamaları yönetebilir, güvenlik atayabilir ve iş akışı
oluşturabilirsiniz.
Boyut, küp ve bağlantı nesnelerini içeren bir model yaratın. Bu model, uygulamanızı
yaratmak için gereken nesneleri içerir. Formüller ve bağlantılardaki mantıktan kurallar ve
besleyici komut dosyaları yaratabilirsiniz. Kurallar verilerin biçimini ve sunulma biçimini
belirlemenin yanı sıra, verileri işleyebilir de. Üretilen kuralları kullanabileceğiniz gibi,
kuralları manüel olarak da yaratabilirsiniz. Verileri içe aktararak ve TurboIntegrator işlemleri
yaratarak, verileri uygulamalara yükleyebilirsiniz.
Cognos TM1 Applications olanağında kullanmak üzere, modelinizin içerdiği nesnelere dayalı
uygulamalar yaratın. Modelde var olan boyutlara dayalı küpler yaratın. Küpler arasında
bağlantı oluşturmak için bağlantıları kullanın. Bir uygulamanın son kullanıcıya sunulma
biçimini tanımlamak için uygulamaya görünümler ekleyin. Katkıda bulunmakla görevli
kişilerin uygulamayla nasıl etkileşimde bulunacaklarını belirlemek için bir iş akışı oluşturun.
Kullanılacak yerleşim düzeni ve diller de içinde olmak üzere, uygulamanın varsayılan
sunulma biçimini tanımlayın. Grup temelinde güvenlik tanımlayarak, grup üyelerinin bir
uygulamada gerçekleştirebileceği eylemleri belirleyin. IBM Cognos Access Manager
güvenliğini ya da Cognos TM1 güvenliğini kullanabilirsiniz.
Yönetici olarak, var olan bir uygulamada değişiklik yapabilirsiniz. Örneğin, model nesnelerini
güncelleyebilir, nesne ekleyebilir ve kaldırabilir ya da erişim ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Verilerin ve meta verilerin içe aktarılması da içinde olmak üzere, yürütme zamanı küplerinin
güncellenmesini yönetebilirsiniz. Onay sıradüzeni oluşturmadan önce uygulamayı
konuşlandırın.

Performance Modeler olanağının WAN üzerinde kullanılması
Performance Modeler olanağının geniş alan ağları (WAN) ya da önemli ölçüde gecikmeli
ağlar üzerinde kullanılması önerilmez.
Performance Modeler istemci makinelere TM1 Applications Portal'dan sağlanabilirse de,
bunun başlıca amacı, yerel alan ağı (LAN) üzerinde çalışan modelleyiciler için konuşlandırma
işlemlerini basitleştirmektir. TM1 Server sunucusundan uzak konumlardaki kullanıcıların
TM1 Performance Modeler olanağına, TM1 Server için yerel olan bir makineye yönelik Uzak
Masaüstü oturumu (ya da benzeri bir hafif istemci teknolojisi) kullanarak erişmeleri önerilir.

Cognos TM1 Applications olanağında oturum açılması
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağını IBM Cognos TM1 Applications
olanağından bağlatmak için, uygulamanız için belirtmeniz gereken bazı yapılandırma
parametreleri vardır.
Bu parametreler ayarlandıktan sonraki oturum açma girişimlerinizde yalnızca, Cognos TM1
Applications olanağınızın bulunduğu IBM CognosTM1 sunucusu için geçerli bir kullanıcı adı
ve parola belirtmeniz gerekir.
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Yordam
1. Bir web tarayıcısında Cognos TM1 Applications kurulumunuzun web adresini girin; tipik
olarak şöyledir: http://server_name:9510/pmpsvc.
2. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.
Cognos TM1 uygulamaları yaratmak ve bunları yönetmek için, girdiğiniz kullanıcı adı
Cognos TM1 sunucusunda ADMIN grubunun bir üyesi olmalıdır. Birden çok Cognos
TM1 sunucusunda uygulama yaratmak ve yönetmek istiyorsanız, tüm sunucularda aynı
yönetici kullanıcı adını ve parolasını kullanmanız gerekir.
3. Tamam düğmesini tıklatın.
4. Planlama Uygulamaları kutusu, Admin Server'de kayıtlı olan tüm Cognos TM1
sunucularını listeler. Cognos TM1 Applications için kullanmak istediğiniz sunucuyu
seçin.
5. Tamam düğmesini tıklatın.

Cognos TM1 Performance Modeler olanağının TM1 Applications
olanağından başlatılması
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağını doğrudan doğruya IBM Cognos TM1
Applications portalından başlatabilirsiniz. Bundan sonra, Performance Modeler'i kullanarak
TM1 Applications uygulamaları yaratabilir ve bunları yönetebilirsiniz.

Başlamadan önce
Cognos TM1 Applications olanağını yönetmek için TM1 Server sunucusunda ADMIN
grubunun üyesi olmanız gerekir.

Yordam
1. Cognos TM1 Applications olanağında oturum açın.
2. Cognos TM1 Performance Modeler olanağını başlatmak için Verileri modelle simgesini (
) tıklatın.

Sonuçlar
Cognos TM1 Performance Modeler açılınca model tasarımı için bir kılavuz görüntüler.
Not:
Performance Modeler, bir ya da daha fazla bozuk küp görünümü içeren bir TM1 Server için
açılırsa, bir uyarı yayınlanır ve etkilenen küpün hiçbir görünümü (geçerli ya da geçersiz)
gösterilmez.

Cognos TM1 Performance Modeler olanağının Windows Başlat
menüsünden ya da masaüstü kısayolundan başlatılması
IBM Cognos TM1 Performance Modeler'i Windows Başlat (Start) menüsünden ya da
masaüstü simgesinden başlatabilirsiniz. Performance Modeler'i başlatmak için bu yordamı
kullandığınızda, Performance Modeler'in Uygulama Tasarımı bileşenini kullanmanıza olanak
veren TM1 Application Server sunucusuna kimliğiniz doğrulanır.

Yordam
1. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak oturum açma yordamını başlatın:
v Başlat menüsünden IBM Cognos Performance Modeler, IBM Cognos Performance
Modeler öğelerini tıklatın.
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v Masaüstündeki IBM Cognos Performance Modeler kısayolunu çift tıklatın.
2. IBM Cognos TM1 Sistemine Bağlan iletişim kutusunda, IBM Cognos TM1 sisteminizin
URL adresini doğrulayın. URL adresi sisteminizin TM1 Application Server sunucusunun
konumunu belirtir ve http://<machine_name>:<port>/pmpsvc/services biçimini
kullanır.
3. Belirli kullanıcı adıyla oturum aç öğesini tıklatın.
4. Geçerli bir Kullanıcı adı ve Parola girin.
5. Oturum Aç düğmesini tıklatın.
6. Tamam düğmesini tıklatın.

Sonuçlar
Cognos TM1 Performance Modeler açıldığında, model tasarımına ilişkin bir kılavuz
görüntüler ve Performance Modeler uygulamasının Model Tasarımı, Uygulama Tasarımı ve
Aktarma Tasarımı bileşenlerine erişim sağlar.

Bir TM1 Server sunucusunda doğrudan bağlanma
Diğer bir seçenek olarak, Performance Modeler'i doğrudan bir TM1 Server sunucusuna
bağlanarak başlatabilirsiniz. Performance Modeler'i bu yordamla başlattığınızda, Application
Server kullanılmadan TM1 Server sunucusuna doğruda erişildiği için, Uygulama Tasarımı
bileşeni olmaz.

Yordam
1. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak oturum açma yordamını başlatın:
v Başlat menüsünden IBM Cognos Performance Modeler, IBM Cognos Performance
Modeler öğelerini tıklatın.
v Masaüstündeki IBM Cognos Performance Modeler kısayolunu çift tıklatın.
2. IBM Cognos TM1 Sistemine Bağlan iletişim kutusunda Doğrudan bağlan'ı tıklatın.
3.
4.
5.
6.
7.

TM1 Yönetim Anasistemi'ni doğrulayın ve gerekiyorsa değiştirin.
Bağlanmak istediğiniz TM1 Server sunucusunu seçin.
TM1 Server için geçerli bir Kullanıcı Adı girin.
Kullanıcı adıyla ilişkilendirilmiş Parola değerini girin.
Tamam düğmesini tıklatın.

Sonuçlar
Cognos TM1 Performance Modeler açıldığında, model tasarımına ilişkin bir kılavuz
görüntüler ve Performance Modeler uygulamasının yalnızca Model Tasarımı ve Aktarma
Tasarımı bileşenlerine erişim sağlar.

İçeriklerin klasör kullanılarak düzenlenmesi
İçeriklerinizi kategorilere ayırmak ve düzenlemek için klasörleri kullanın.
Varsayılan olarak, TM1 Server sunucusunda var olan nesneler içerik tipine göre düzenlenmiş
olarak klasörler içinde gruplanır:
v Boyutlar
v Küpler
v Bağlantılar
v İşlemler
v Görevler
Bölüm 2. Cognos TM1 Performance Modeler - Başlarken
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İçeriklerin düzenlenişini gereksinimlerinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin,
klasörlerinize oluşturmakta olduğunuz uygulamaların adını vermek isteyebilirsiniz. Böylece,
her uygulamanın içeriği uygun klasörde saklanabilir. Ya da birden çok uygulama tarafından
kullanılan boyutları içeren Paylaşılan Boyutlar adlı bir klasör yaratabilirsiniz.
Klasör yapınız, kuruluşunuzun çalışma şeklini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Böyle bir
klasör yapısı çok sayıdaki koşutzamanlı kullanıcının verimliliğini artırabilir.

Klasör yaratılması
İçeriklerinizi işinize uygun şekilde saklamak için klasörleri kullanın.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde, Yeni listesinden (
) Klasör öğesini tıklatın.
2. Yeni klasör için bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın.

Denetim nesnelerinin görüntülenmesi
Güvenlik ayarlarını ve bazı nesne özniteliklerini görmek için denetim nesnelerini
görüntüleyin.

Bu görev hakkında
Denetim nesneleri IBM Cognos TM1 Server tarafından özel görevler gerçekleştirilmek üzere
oluşturulur. Denetim nesnelerini görünür kıldığınızda, bunlar Model Tasarımı bölmesinde
görüntülenir. Adları her zaman kaşlı ayraçla (}) başlar. Örneğin, plan_budget adlı küpteki
hücreler için güvenliği yapılandırdığınızı düşünelim. Denetim Nesneleri, Küpler altında
}CellSecurity_plan_budget adlı bir hücre güvenliği küpü görüntülenir.

Yordam
1. Eylemler menüsü simgesini (
) tıklattıktan sonra Denetim Nesnelerini Göster
öğesini tıklatın. Seçenek adının yanında bir onay işareti görüntülenir. Denetim nesnelerini
içeren alt klasörlerle Denetim Nesneleri klasörü görüntülenir.
) tıklattıktan
2. Denetim nesnelerini gizlemek isterseniz, Eylemler menüsü simgesini (
sonra Denetim Nesnelerini Göster öğesini tıklatın. Seçenek adının yanındaki onay işareti
ve Denetim Nesneleri klasörü görüntüden kaybolur.

Nesne ayrıntılarının görüntülenmesi
Nesne düzenleyicisinde ve Özellikler bölmesinde nesnelerin ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.
Model Tasarımı ya da Uygulama Tasarımı bölmesinde nesnelerin sırası düzenlenir.
Modelinizi ya da uygulamanızı tasarlarken, bölmedeki nesneleri çift tıklatarak daha fazla
ayrıntı görebilirsiniz. Bir nesneyi çift tıklattığınızda, nesneyle ilgili ayrıntılar iki yerde
görüntülenir:
v Nesne görüntüleyici
v Özellikler bölmesi

Nesne görüntüleyici
Her nesne görüntüleyicinin nesnenin adını taşıyan bir sekmesi ve aşağıdaki tabloda listelenen
nesne tiplerinden birini gösteren bir simgesi vardır:
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Çizelge 1. Nesne tipi simgeleri
Nesne tipi

Simge

Boyut
Altküme

Küp

Küp görünümü

Bağlantı

İşlem
Görev

Kurallar

Nesnenin yapısının görsel gösterimi de görüntülenir. Görünüm her nesne tipi için farklıdır.
Örneğin, küp görüntüleyicilerde iki boyut içeren bir ızgaranın yanı sıra, ek boyutlar için
bağlam süzgeçleri bulunur. Boyut görüntüleyicilerde üyeleri ve özellikleri içeren bir ızgara
vardır. Bağlantı görüntüleyicilerde ise, birbirine bağlanan iki nesnenin yanı sıra, nesnelerin
öğelerinin birbirine nasıl bağlandığını gösteren yönlü oklar yer alır.

Özellikler bölmesi
Özellikler bölmesi, seçili olan nesnenin özelliklerini (ad, nesne tipi, öğelerin sayısı ve ilgili
nesneler gibi) listeler. İlgili nesnelerin bazıları metinli bağlantılar içerir. Metinli
bağlantılardan birini tıklatırsanız, bağlı nesne nesne görüntüleyicide açılır.
Özellikler bölmesini, görüntüleyicideki nesneyi Model Tasarımı bölmesindeki bir nesneyle
karşılaştırmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, nesne görüntüleyicinin bir küpü gösterdiğini
varsayalım. Model Tasarımı bölmesinde ikinci bir küpü bir kez tıklattınız. Özellikler
bölmesinde, ikinci küpün boyutları listelenir. Şimdi Özellik bölmesindeki boyutları nesne
görüntüleyicisindeki boyutlarla karşılaştırabilirsiniz.

Cognos TM1 Performance Modeler olanağında veri akışının
gösterilmesi
Cognos TM1 Performance Modeler olanağındaki Veri Akışını Göster seçeneğini kullanarak
uygulamanızın grafik gösterimini görebilirsiniz.
Uygulamanızın grafik gösterimini görek için:
1. Uygulamayı Cognos TM1 Performance Modeler olanağına aktarın.
2. Uygulama Tasarımı sekmesinde uygulamanın adını farenin sağ düğmesiyle tıklatın.
3. Veri Akışını Göster'i seçin.
Uygulamanın küplerine ve kurallarına ilişkin bir çizge görüntülenir:

Bölüm 2. Cognos TM1 Performance Modeler - Başlarken
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Şekil 1. Küp ve kural örneği

Akış çizgesinde yapabilecekleriniz:
v Kural Bağlantıları, İşlem Bağlantıları, Kurallar ya da Besleyiciler (şekilde Rule Links,
Process Links, Rules, Feeders) öğelerini seçerek ya da seçimi kaldırarak, yürürlükteki
uygulamada bu öğelerin görüntülenmesini denetleme
v + ve - simgeleriyle yaklaştırma/uzaklaştırmayı denetleme
v Yerleşim Düzenini İlk Durumuna Getir'i (Reset Layout) kullanarak çizgeyi en mantıklı
biçimde düzenleme
v Öğeleri yeni konumlara sürükleme. Ya da bölmede açık olan bir ya da daha fazla çizge
varsa ve tıklanan bir nesne eklenebilecek bir nesne türüyse, Veri Akışı Çizgesi Ekle
seçeneğini kullanın.
v Öğeleri çift tıklatarak, Özellikler (Properties) bölmesinde öğelerin değerlerini görüntüleme
v Model içindeki Kural ya da Bağlantı simgelerini çift tıklatarak, Bağlantı ve Kural
düzenleme pencerelerini görüntüleme
v Nesne adını çift tıklatarak, boyutu düzenlemek için açma. Akış çizgesine dönmek için yeni
sekmeyi kapatın.
v Bir nesneyi TM1 Nesneleri bölmesinden çizgeye sürükleyerek modele ekleme ve yeni ve
var olan nesneler arasındaki ilişkileri görüntüleme
v Çizgeyi bir dosyaya (dışa) aktarma
v Verileri gruplama ve gruplamayı kaldırma. Gruplanmış verilerden yeni bir çizge de
yaratabilirsiniz.
v Çizgeden kaldırma
v Gruptan kaldırma
v
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Veri Akışını Göster özelliği, modelinizin yapısını değiştirmek için kullanılamaz. Var olan
yapının görsel gösterimini elde etmek için kullanılır.

Birden çok görünüme bakılması
Hangi görünümün en uygun olduğunu saptamak için ya da verileri tam olarak istediğiniz
şekilde gösteren yeni bir görüntü yaratmak için birden çok görünüme bakabilirsiniz.

Yordam
1. Bir nesneyi açın. Nesne, nesne görüntüleyicide görüntülenir.
2. Ek nesneler için 1. adımı yineleyin. Bölmede her görüntüleyicinin sekmeleri bulunur.
Ancak, yalnızca en son açılan görünümün tüm içeriği görüntülenir. Görünümler bu
düzende görüntülendiğinde bir kerede tek bir görünümü görebilirsiniz.
3. Görünümleri üst üste yığın.
a. Bir görünümün sekmesini tıklatın ve imleç katmanlı nesne simgesinden (
yönlü bir ok simgesine

) aşağı

dönüşünceye kadar sürükleyin.

b. Fare düğmesini bırakın.
c. Ek görünümleri yığmak için bu adımları yineleyin.

Nesne bağımlılıklarının çözümlenmesi
Nesne bağımlılıklarını çözümleyerek, bir nesneyi sildiğinizde başka hangi nesnelerin bu
işlemden etkilenebileceğini saptayabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Nesnelerin diğer nesnelerle ilişkileri vardır. Örneğin, bir küp başka bir küple bağlantılı
olabilir. Ya da bir boyut küpün yapısının bir parçası olabilir. Bir nesnenin silinmesi ikinci bir
nesnenin özelliklerini etkileyecekse, ikinci nesneye bağımlı nesne adı verilir.
Dolayısıyla, bir küp ikinci bir küpe bağlanıyorsa, birinci küp bağımlı bir nesnedir. Bunun
nedeni, ikinci küpün silinmesinin birinci küp için çalışmayan bir bağlantıyla sonuçlanmasıdır.
Benzer şekilde, bir boyut bir küpün bir parçasıysa, boyutun silinmesi küpün yapısını
etkileyeceğinden, küp bağımlı nesnedir.
Seçilen nesnelerin tüm bağımlı nesnelerini görüntüleyebilirsiniz. Bu, silinmemesi gereken
nesnelere karar vermenize yardımcı olur. Bağımlı nesneleri olan bir nesneyi silme girişiminde
bulunursanız, önce bağımlılıkları kaldırmanız istenir.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde bir klasörü genişletin.
2. Bir ya da daha fazla nesne seçin.
Not: Ctrl-tıklatma yoluyla birden çok nesne seçebilirsiniz.
3. Seçimi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Bağımlılıkları Göster öğesini seçin.
), seçilen her nesneye ilişkin bağımlı nesneleri
Bağımlılıklar adlı bir sekme (
listeler.
4. Bağımlı bir nesneyi görüntüleyicide açmak isterseniz nesnenin bağlantısını tıklatın.
5. Birden çok bağımlılığı sıralamak isterseniz, aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Seçilen nesneleri sıralamak için Nesne sütun üstbilgisini tıklatın.
b. Bağımlı nesneleri sıralamak için Şu nesne için gerekli sütun üstbilgisini tıklatın.
Bölüm 2. Cognos TM1 Performance Modeler - Başlarken
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Bölüm 3. Model ve uygulama tasarlanması
Farklı iki tasarım kılavuzu vardır: Model Tasarımı ve Uygulama Tasarımı.
Model Tasarımı, finansal çözümleme modellerinizin temelini oluşturan küpleri ve boyutları
tasarlarken size yol gösterir.
Uygulama Tasarımı, kullanıcıların gözden geçirebileceği ve katkıda bulunabileceği bir
uygulama yaratmak için gereken adımların (konuşlandırma, geçerlilik denetimi ve güvenlik
tanımlanması da içinde olmak üzere) izlenmesini kolaylaştırır.

Model tasarımı
IBM Cognos Applications portalından başlatılan Model Tasarımı bölmesi, bir uygulamanın iş
mantığını tanımlamak için boyutlar, küpler ve bağlantılar yaratma işlemleri boyunca size yol
gösterir.

Modeliniz için boyut tanımlanması
Boyut adımı, uygulamanızda kullanılan Hesap Planı (Chart of Accounts), Ürünler (Products),
Zaman (Time), Sürüm (Version) gibi boyutların yaratılması sırasında size yol gösterir.
Model Tasarımı bölmesinin bu kısmı yalnızca boyutları tanımlamanıza değil, boyutlara veri
yerleştirmenize ve model için gerek duyduğunuz diğer öznitelikleri ve hesaplamaları
belirtmenize de yardımcı olur.
İlgili kavramlar:
Bölüm 4, “Boyutların yaratılması ve biçimlenmesi”, sayfa 21
Verilerin girilebilmesi ve çözümlenebilmesi için, önce verilerinizi boyutlar içinde
yapılandırmalısınız.

Küp oluşturulması
İş verilerinizi modellemenin başka bir adımı, küp oluşturmak için tanımlamış olduğunuz
boyutları kullanmaktır.
İlgili boyutları kullanarak işinizin gereklerine uygun küpler (Satış Planlaması ya da Masraf
Çözümlemesi gibi) yaratmak için Model Tasarımı bölmesini kullanın.
İlgili kavramlar:
Bölüm 5, “Küp yaratılması”, sayfa 35
Küp, bir model içindeki veri deposudur. Çok boyutludur; satırlar, sütunlar ve herhangi bir
sayıda sayfa içerir. Uygulama yaratmak için bir ya da daha çok küp kullanılır.

Küplerin bağlanması
Model Tasarımı bölmesi, küpler arasında veri taşımak için bağlantı yaratmanıza olanak sağlar.
Bu yeteneği kullanarak, örneğin bir planlama küpündeki varsayım verilerine gönderme
yapmak amacıyla bağlantılar yaratabilirsiniz.
İlgili kavramlar:
Bölüm 6, “Bağlantı yaratılması”, sayfa 55
Bağlantılar, verileri bir küpten diğerine taşıyan ilişkiler oluşturur.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Kural ve işlem yaratılması
Kurallar ve işlemler Model Tasarımı bölmesinden yaratılabilir.
Boyut hesaplamaları ve bağlantılar, kuralları ve besleyicileri otomatik olarak üretir.
Bağlantılar işlemler de üretebilir.
İsteğe bağlı olarak, gelişmiş hesaplamalar için kurallar ve model yönetimi ve bakımı için
işlemler yaratabilirsiniz. Bundan sonra sürekli bakım için işlemleri görevler içinde
gruplayabilirsiniz.
İlgili kavramlar:
Bölüm 8, “Kuralların ve besleyicilerin yönetilmesi”, sayfa 69
Kural Düzenleyicisi ile IBM Cognos TM1 kuralları yaratabilir ve bunları yönetebilirsiniz.

Uygulama tasarımı
İş işleminizi modelledikten sonra, kullanıcıların gözden geçirebileceği ve katkı
sağlayabileceği bir uygulama yaratabilirsiniz.
Uygulama, gözden geçiren ya da katkıda bulunan kişilerin çalışmalarını tamamlamak için
gerek duyacakları küp görünümlerini, Web Sayfaları'nı ve diğer nesneleri tanımlar. Uygulama
tasarlandıktan sonra konuşlandırılarak kullanıma açılır ve yalnızca yetkili kullanıcıların planın
gerek duydukları kısmına erişmeleri için güvenlik tanımlanır.

Onay sıradüzeni tanımlanması
Bu uygulama için onay sıradüzeni gerekiyorsa, kullanılan altküme burada uygulamaya
bağlanır.
Onay ve Sorunluluk uygulamaları için, onay sıradüzeni olarak kullanılacak boyut altkümesini
belirtin. Diğer uygulama tipleri için onay sıradüzeni belirtilmesi gerekmez.
Olay sıradüzenindeki bir birleştirilmiş üyenin, onay sıradüzeni altkümesindeki tüm alt öğeleri
de kullanması gerekir. Örneğin, aşağıdaki gibi bir onay sıradüzenini ele alalım:
v Toplam Bölgeler
–
–
–
–

Kuzey
Doğu
Güney
Batı

Kökü Toplam Bölgeler olan bu onay sıradüzeninin yaprak düzeyi bölgelerin dördünü de
kullanması gerekir. Yalnızca Kuzey ve Doğu'yu içeren, Güney ya da Batı'yı içermeyen bir
TM1 uygulamasını konuşlandırmak istiyorsanız, Kuzey ve Doğu'nın üstüne yeni bir
birleştirme yaratmalı ve onay sıradüzeni olarak bu yeni birleştirmeyi kullanmalısınız. Örnek:
v Toplam Bölgeler
– Kuzey ve Doğu
- Kuzey
- Doğu
– Güney
– Batı
İlgili görevler:
“Onay sıradüzeni tanımlanması” sayfa 114
Onay sıradüzeni, uygulamanızın iş akışını belirler.
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Birden çok uygulamanın aynı küpün farklı dilimlerine
konuşlandırılması
Veriler farklı dilimlere yazıldıysa, bir onay sıradüzeni farklı uygulamalarda kullanılabilir.
Veriler çakışmıyorsa, onay sıradüzenlerini uygulamalarda ya da uygulama kısımlarında
yeniden kullanabilirsiniz.
Örneğin, aynı küpteki verileri kullanan, ancak zamanlamaları farklı olan ya da farklı
özetlemeleri kullanan bir bütçe uygulaması ve bir tahmin uygulaması yaratabilirsiniz. Farklı
özetleme türleri, pazar olgunluğu özetlemelerine karşı coğrafi özetlemeleri içerir. Benzer
şekilde, tahmin uygulaması tahmin dilimine ve bütçe uygulaması bir bütçe dilimine
yazıldığında aynı onay sıradüzeni kullanılabilir. Ayrıca, örneğin uygulama sıradüzeninin
Europe (Avrupa) kısmını kullanırken diğeri North America (Kuzey Amerika) sıradüzenini
kullandığında sıradüzenlerini paylaşabilirsiniz.
Bir onay sıradüzenini paylaşmak için, plan_version gibi diğer bir boyutun bağlamı içinde
kapsamı denetlemek üzere, uygulamada bir denetim boyutu ve altküme tanımlayın. Denetim
boyutu, uygulamanın herhangi bir kullanıcısının izin verilen en yüksek erişimini belirler.
Denetim boyutunun yazılabilir her üyesi için, kullanıcının erişimi, onay sıradüzeni
haklarından saptanır.
Not: Denetim boyutu, denetim boyutunun görünür dilimlerini tanımlayan bir altküme yaratır.
Denetim altkümesini değiştirmeyin ya da silmeyin. Bir uygulama denetim boyutuyla
konuşlandırıldıysa, sonraki yeniden konuşlandırmalar sırasında denetim boyutu kaldırılamaz.
Onay Sıradüzeni ve Denetim Boyutu sekmeleriyle çalışmak için, portalda Hakları Yönet
simgesini

tıklatın.

Onay Sıradüzeni (Approval Hierarchy) sekmesi, onay sıradüzenine ilişkin Düğüm, Grup,
Hak, Gözden Geçirme Derinliği ve Görüntüleme Derinliği'ni (Node, Group, Right, Review
Depth, View Depth) gösterir. Bu örnek, 1000 kullanıcı grubuna Review (Gözden Geçirme)
hakları atamak için Total Business Unit (Toplam İş Birimi) onay sıradüzenini kullanan 2004
Forecast (2004 Tahmini) uygulamasına ilişkin onay sıradüzenini göstermektedir. Total
Business Unit, Europe, North America, PacRim ve ROW sıradüzenlerini içerir.

Şekil 2. Hakları yönetme ekranı

1. Uygulama adı
2. Atanan haklar
3. Onay sıradüzeni adı
Bölüm 3. Model ve uygulama tasarlanması
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4. Onay sıradüzeni içeriği
Denetim Boyutu sekmesinde, uygulamadaki her düğüm için erişim hakları ayarlanır. Bu
örnekte Denetim Boyutu (Control Dimension) sekmesi, 2004 Budget uygulamasına erişen
kullanıcıların FY 2004 Budget dilimine yazabileceğini göstermektedir. Diğer dilimler okuma
(Read) erişimini kullanır; böylece kullanıcılar bu uygulamalardaki verileri görebilir ancak
bunlara yazamaz. FY 2004 Forecast by Maturity uygulamasına ilişkin herhangi bir hak
yoktur; yani, kullanıcılar hiçbir veriye erişemez.

Şekil 3. Budget North America denetim boyutu

Not: Denetim Boyutu hakları Cognos TM1 güvenliğini geçersiz kılmaz. Denetim Boyutu, bu
uygulamadaki belirli bir dilim için izin verilen en yüksek erişimi ayarlar.
Bu senaryo kapsamında, European kullanıcı grubunun bir üyesi sahipliği alıp uygulamaya
veri eklediğinde, yalnızca FY 2004 Budget uygulamasına yazılabilir. Diğer dilimlerde okuma
erişimi ayarlandığı için, diğer dilimler gösterilir. Haklarda tanımlandığı şekilde, bu kullanıcı
Forecast dilimine yazamaz.

Görünüm ve Web Sayfası tanımlanması
Bu uygulama için gereken görünümler ve Web Sayfaları, uygulama tasarımı sayfasında
tanıtılır.
Görünümlerin ve Web Sayfaları'nın gözden geçiren ve katkıda bulunan kişilerce
kullanılabilmesi için bunları TM1 Server sunucunuzdan uygulamaya sürükleyin.
İlgili görevler:
“Uygulama görünümleri tanımlanması” sayfa 112
Uygulamayı yarattıktan sonra uygulamada kullanılacak görünümleri tanımlayabilirsiniz.
“Uygulama Web Sayfaları'nın tanımlanması” sayfa 113
Uygulamayı yarattıktan sonra uygulamada kullanılacak Web Sayfaları'nı tanımlayabilirsiniz.

Gözden geçirenler ya da katkıda bulunanlar için görünüm
tasarlanması
Gözden Geçiren ya da Katkıda Bulunan kullanıcılar tarafından kullanılacak görünümler
belirleyebilirsiniz.
Gözden Geçiren ya da Katkıda Bulunan kullanıcılar için farklı görünümler tasarlayabilirsiniz.
Örneğin, Gözden Geçiren olarak belirlenmiş bir kullanıcı daha üst düzey özetleri görebilirken,
Katkıda Bulunan olarak belirlenmiş bir kullanıcı daha ayrıntılı görünümleri görebilir.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler Uygulama Tasarımı sekmesinde, Katkıda Bulunan
ya da Gözden Geçiren görünümü olarak tanımlanmış görünümleri belirtin.
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Hedeflenmiş görünümler, raporlama küplerinin konuşlandırılmasını da kolaylaştırır.
Raporlama küpleri, çok sayıda düğümün gözden geçirilmesi gerektiğinde performansı
yükseltebilir. Performansı yükseltmek için, birçok kural içeren bir küpe dayalı bir
TurboIntegrator işlemi, gözden geçirilecek birkaç kural içeren bir küpe rapor verebilir.
Herhangi bir Gözden Geçiren görünümü belirtilmediyse, birleştirilmiş düzeyde Gözden
Geçirme erişimi olan tüm kullanıcıların, yaprak düzeyinde Katkıda Bulunanlar için
belirlenmiş görünümlere de erişimi olur.
Bir görünüm hem Gözden Geçirenler hem de Katkıda Bulunanlar için tanımlandıysa, hangi
görünümü kullanacağını kullanıcı seçebilir:

Şekil 4. Kullanılacak görünümün seçilmesi

Bir görünümü Gözden Geçiren ya da Katkıda Bulunan görünümü olarak belirlemek için,
görünümü TM1 Nesneleri bölmesinden Gözden Geçiren ya da Katkıda Bulunan konumuna
taşıyın.

Şekil 5. Görünümlerin konumları

Uygulamanın konuşlandırılması
Gözden geçiren ya da katkıda bulunan kişilerin uygulamayı kullanabilmeleri için, uygulama
IBM Cognos TM1 Application Service'te konuşlandırılmış olmalıdır.
Bölüm 3. Model ve uygulama tasarlanması
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Uygulamayı, seçilen istemcilerdeki kullanıcıların kullanımına açmak için portalda
konuşlandırın.
İlgili görevler:
“Uygulamanın geçerliliğinin denetlenmesi ve konuşlandırılması” sayfa 118
Geçerlilik denetimi işlemi, uygulamayı konuşlandırmak için gereken tüm koşulların
karşılandığını doğrular.

Güvenliğin tanımlanması
Uygulama için tanımlanan güvenlik, kullanıcı erişimini kısıtlayarak, kullanıcıların yalnızca
görevlerini gerçekleştirmek için gerek duydularını kısımlara erişmelerine izin verir.
Sıradüzenli iş akışı ya da kesintisiz planlama uygulamaları için, güvenliği onay sıradüzeninde
tanımlayın.
İlgili kavramlar:
Bölüm 9, “Kullanıcı grupları için güvenliğin ve erişim denetiminin ayarlanması”, sayfa 81
Bir uygulamanın konuşlandırılabilmesi için, güvenli erişim amacıyla kullanıcı grupları,
kullanıcı grubunun yetenekleri ve kullanıcı grubunun kullanıcıları tanımlanmalıdır.

Uygulamanın etkinleştirilmesi
Son adım, IBM Cognos Applications portalında uygulamanın etkinleştirilmesidir.
Uygulamanın etkinleştirilmesi, uygulamanın yönetici olmayan kullanıcılar tarafından
görülebilmesini sağlar.
İlgili görevler:
“Bir uygulamanın portalda etkinleştirilmesi” sayfa 123
Kullanıcıların IBM Cognos TM1 Performance Modeler uygulamasını Applications Portal'dan
kullanabilmeleri için bu uygulamanın etkinleştirilmesi gerekir.

Uygulamalarda açıklama yapılandırılması
Modelleyici uygulamalardaki dosya eklerinin dosya tipini ve boyutunu sınırlayabilir.
Bir uygulamaya eklenebilecek dosyaların boyutunu ve tipini sınırlamak için:

Yordam
1. Cognos TM1 Performance Modeler olanağında Uygulama Tasarımı sekmesini açarak
Özellikler sekmesini görüntüleyin.
2. Aşağıya kayarak Açıklama özelliğini görüntüleyin. Ayarlanmış olan dosya tipleri
görüntülenir.
3. Alanı tıklatarak üç nokta simgesini görüntüleyin.
4. Üç noktayı tıklatarak Açıklama Ayarı iletişim kutusunu açın.
5. TM1 Server sunucusuna yüklenebilecek dosya hacmini denetlemek için, bu uygulama için
izin verilen dosya boyutu üst sınırını girin.
Not: Bu dosya boyutu 500'den az olmalıdır.
6. Varsayılan olarak, standart bir dosya tipi kümesine izin verilir. Dosya tipini
sınırlayabilirsiniz; örneğin, yürütülür dosyaların karşıya yüklenmesini önlemek için, bu
dosya tiplerini izin verilen dosya tiplerinden kaldırabilirsiniz. Yeni dosya tipi eklemek ya
da var olan bir dosya tipini kaldırmak için üç noktayı tıklatın.
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Bölüm 4. Boyutların yaratılması ve biçimlenmesi
Verilerin girilebilmesi ve çözümlenebilmesi için, önce verilerinizi boyutlar içinde
yapılandırmalısınız.
Boyut, işinizin temel yönlerinden biriyle (ürün, zaman, bölge gibi) ilgili verileri içeren geniş
bir gruplamadır. Her boyutta, bir ya da daha çok sıradüzeni içinde üye düzeyleri ve isteğe
bağlı olarak, bir hesaplanmış üye ya da özel kategori kümesi vardır. Boyutlar, IBM Cognos
TM1 Applications olanağında bir sekmenin satırlarını, sütunlarını ve bağlamını oluşturan
ızgarayı tanımlar. Boyut yaratmadan önce, verilerinizin birbiriyle ilgili kısımlarını saptamalı
ve planlarınıza ilişkin satır ve sütunlarda hangi verilerin gerekeceğine karar vermelisiniz. IBM
Cognos TM1 Performance Modeler, her boyut tipi için ilgili özellikleri sağlayarak size yol
gösterir.
İlgili kavramlar:
“Modeliniz için boyut tanımlanması” sayfa 15
Boyut adımı, uygulamanızda kullanılan Hesap Planı (Chart of Accounts), Ürünler (Products),
Zaman (Time), Sürüm (Version) gibi boyutların yaratılması sırasında size yol gösterir.

Yeni boyutlar yaratılması
Bir boyut yarattığınızda, boyut için bu boyut tipi belirtirsiniz. Aşağıdaki kısımlarda tipler ele
alınmıştır.

Hesaplama boyutları
Hesaplama boyutu, verileriniz üzerinde matematik işlemleri ve diğer işlemler gerçekleştiren
formülleri içerir. Örneğin, şirketinizin kar ve zarar tablolarını oluşturmak için ya da son
kullanıcılara yapısal veri girdisi sağlamak amacıyla seçme listeleri kullandığınızda hesaplama
boyutlarını kullanın.

Zaman boyutları
Zaman boyutu, mali muhasebe dönemleri ya da satış işlemlerinin tarihleri gibi,
kullanıcılarınız için anlamlı zaman üyelerini içerir. Bu üyeler şunlardır:
v Yıl, çeyrek yıl, ay ve hafta gibi geleneksel zaman dönemleri
v 13 haftalık üretim dönemleri gibi, sektöre özgü dönemler
v Mali yıl gibi özel dönemler
v Kameri yıl ya da ay gibi, kameri zaman dönemleri

Sürüm boyutları
Sürüm boyutu, bir uygulamadaki bir üyenin çeşitli yinelemelerindeki verileri içerir. Örneğin,
bütçe sürümlerinde malzeme maliyetinin farklarını görmek ve bütçelenen değerleri önceki
yıllara ilişkin maliyetlerle karşılaştırmak isteyebilirsiniz. Sürüm boyutları aynı öğeye ilişkin
birden çok veri girişini içerdiğinden, bu boyutlardaki veriler toplanmamalıdır.

Sıradüzeni boyutları
Sıradüzeni boyutu işinizin, bölümünüzün ya da işletmenizin raporlama yapısının bir
gösterimini içerir. Bu boyut, uygulamanızın iş akışını belirler. Onay sıradüzenindeki yaprak
düğümlerde çalışmalar tamamlandıkça, iş akışı mantığı, tepe düğüme ulaşılıncaya kadar,
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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raporlama teslimlerini onay sıradüzeni boyunca yukarıya doğru yönlendirir. Onay
sıradüzenindeki bu yukarı yönlü hareketin her adımında, kullanıcılar, erişim haklarına göre,
uygulamadaki görünümleri seçmeli olarak düzenleyebilir, gözden geçirebilir ya da teslim
edebilirler.

Soysal boyutlar
Soysal bir boyut, bölüm, ürün ya da müşteri listeleri gibi genel üyeleri içerir. Kesin boyut
tipini bilmediğinizde soysal bir boyut kullanılabilir. Boyut tipi daha sonraki bir aşamada
değiştirilebilir.

Hesaplama boyutları yaratılması
Sayısal veriler üzerinde hesaplama ya da ölçüm gerçekleştirmeniz gerektiğinde bir hesaplama
boyutu yaratın.

Bu görev hakkında
Hesaplama boyutu, verileriniz üzerinde matematik işlemleri gerçekleştiren formülleri içerir.
Örneğin, şirketinizin kar ve zarar tablosunu oluşturmak için bir hesaplama boyutunu kullanın.
Hesaplama boyutu, ölçüm boyutu olarak kullanılacak boyut olarak da düşünülebilir.
Hesaplama boyutunun öznitelikleri şunlardır:
v
v
v
v

Ad, üyenin adı.
Biçim, kullanıcı tanımlı: sayı, tarih/saat ve metin biçimleri.
Seçme Listesi, önceden tanımlanmış bir boyuta ya da altkümeye yönelik bir bağlantı.
Artı farkın türü, artı bir değerin sonucu (İyi ya da Kötü). Bu öznitelik yalnızca bir sürüm
boyutuyla birlikte kullanılabilir. Örneğin, satış ve fiyat için artı bir değer iyi kabul edilir;
ancak, satışların maliyeti için iyi kabul edilmez.
v N Hesaplaması, yaprak düzeyinde gerçekleştirilen basit bir hesaplama.
v C Hesaplaması, toplu sonuçlar üzerinde gerçekleştirilen bir hesaplama.
v Ağırlık, artı bir değeri eksi değere çevirmek için uygulanan katsayı; genellikle eksi 1.
Örneğin, bir ürünün birim fiyatı 50 TL ve iskonto 5 TL ise, iskontoya ağırlık olarak
uygulanan -1 toplama sonucunun mantıklı olmasını sağlar.
v Dizin, üyeler için hızlı erişime izin veren sayısal değer.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde Boyutlar klasörünü farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra
Yeni simgesini (

) tıklatın.

) tıklatın.
2. Boyut simgesini (
3. Yeni boyutun adını yazın ve Boyut tipi listesinden Hesaplama öğesini seçin.
4. Boyutun üyelerini, listeyi yazarak ya da kopyalayıp yapıştırarak Ad özniteliğine ekleyin.
Örneğin: Miktar, Fiyat, Gelir, Satışların Maliyeti, Net Satışlar.
5. Boyutu kaydedin.

Aritmetik N ve C hesaplamaları yaratılması
N hesaplaması, boyutun giriş değeri içeren iki üyesi arasında boyut düzeyinde gerçekleştirilen
basit bir hesaplamadır. C hesaplaması, birleşik toplamı vermek için toplu sonuçlar üzerinde
gerçekleştirilen bir hesaplamadır.
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Bu görev hakkında
Bir boyuttaki üyelerin değerleri, +(Toplama), -(Çıkarma), *(Çarpma) ve /(Bölme) aritmetik
işleçleriyle basit ve birleşik hesaplamalarda kullanılabilir. Basit hesaplama iki giriş
değerinden türetilir; birleşik hesaplama ise, basit hesaplamaların sonuçlarından türetilir.
Örneğin, N hesaplaması için Tahmini Gelir = Miktar * Fiyat; C hesaplaması için Ortalama
Fiyat = Toplam Gelir / Miktar. İfade düzenleyicisi C hesaplaması için yaygın olarak
kullanılan toplama davranışlarının seçilmesine yardımcı olur: Sıfıra Zorla, Ağırlıklı
Ortalama ve Zaman Ortalaması.

Yordam
1. Düzenlenecek hesaplama boyutunu açın.
2. Basit formülleri uygun üyelere doğrudan ekleyebileceğiniz gibi, ifade düzenleyicisiyle de
formül ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir formülü basit bir hesaplamaya doğrudan eklemek
için, bir üyeye ilişkin N Hesaplaması sütununda =<üye1>*<üye2> yazın; burada
<üye1> ve <üye2>, giriş değerleri olan üyelerdir. Sonuç, yaprak düzeyinde üyelerin
çarpımını verir. Toplu sonuçları verecek bir formül eklemek için, bir üyeye ilişkin C
Hesaplaması sütununda =<üye3>/<üye4> yazın; burada <üye3> ve <üye4>
hesaplanmış değerlerdir. Sonuç, toplu toplamın birleşik hesaplamasını verir.
3. İfade düzenleyicisiyle formül eklemek için, formül eklemek istediğiniz hücreyi tıklatın.
4.
5.
6.
7.

O hücredeki Devam düğmesini tıklatın. İfade düzenleyicisi açılır.
İşlem tipi alanında Aritmetik öğesini seçin.
İşlem tipini seçin: +(Toplama)-(Çıkarma)*(Çarpma)/(Bölme)
İfade alanında, ifadedeki işlenen1'i çift tıklatın ('<işlenen1>'*'<işlenen2>'). işlenen1 için
üyenin adını yazın. Üyenin adı, ad (name) özniteliğindeki üye adıyla aynı olmalıdır. Ad
iki sözcükten oluşuyorsa tek tırnak içinde gösterilir. Ayrıca, üyeleri tek tek ya da bir
kerede birden çok üye seçerek ifade düzenleyicisine sürükleyip bırakabilirsiniz.
8. Önceki adımı <işlenen2> için de yineleyin.
9. Boyutu kaydedin.

Boyut işlevlerini kullanarak N hesaplamaları yaratılması
Boyut işlevi kullanan bir N hesaplaması, o boyutun bir üyesinin giriş değeri ile seçilen işlev
arasında boyut düzeyinde gerçekleştirilen bir hesaplamadır.

Bu görev hakkında
İfade düzenleyicisinin, üye değerlerini hesaplamalar için giriş olarak kullanan yerleşik
işlevleri vardır. İşlev ifadesi, boyut işlevi, giriş değeri ve bazı durumlarda da bir dolgu
değerinden türetilir. İfade düzenleyicisi boyut işlevlerinin seçilmesine yardımcı olur.

Yordam
1. Düzenlenecek hesaplama boyutunu açın.
2. İfade düzenleyicisiyle işlev eklemek için, işlevi eklemek istediğiniz hücreyi tıklatın.
3. O hücredeki Devam düğmesini tıklatın. İfade düzenleyicisi açılır.
4. İşlevler etiketini tıklatın ve Boyut İşlevleri ağacını genişletin.
5. İşlev tipini seçin ve işlevi ifade düzenleyicisine sürükleyin. İpuçları etiketini tıklatırsanız,
seçilen işlevin ayrıntılı açıklamasını veren hızlı düzenleme desteği açılır.
6. İfade alanında, üyeyi ifade düzenleyicisine, <Input> alanının üzerine sürükleyip bırakın.
Alan için üyenin adını da yazabilirsiniz. Üyenin adı, ad (name) özniteliğindeki üye adıyla
aynı olmalıdır. Ad iki sözcükten oluşuyorsa tek tırnak içinde gösterilir.
7. Boyutu kaydedin.
İlgili kavramlar:
Bölüm 4. Boyutların yaratılması ve biçimlenmesi
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“İşlevler” sayfa 186
Burada yaprak düzeyi ve birleştirilmiş düzey hesaplamaları için kullanılabilecek işlevler ele
alınmıştır.

Zaman boyutları yaratılması
Zaman boyutu, uygulamanızın iş akışını tanımlayan zaman dönemlerini tanımlar.

Bu görev hakkında
Zaman boyutu, mali muhasebe dönemleri ya da satış işlemlerinin tarihleri gibi zaman
üyelerini içerir. Hemen tüm uygulamalar bir zaman boyutu gerektirir. Zaman boyutu aracını
kullanarak birden çok üye düzeyi ekleyebilirsiniz. Örneğin, çeyrekler, aylar ve günler
ekleyebilirsiniz.
Not: Bir küpte birden çok zaman boyutu kullanıldığında, zamanla ilgili hesaplamalar
yalnızca, küpteki birinci zaman boyutuna uygulanır.
Zaman boyutunu öznitelikleri şunlardır:
v
v
v
v

Ad, üyenin adı.
N Hesaplaması, toplu sonuçları veren bir hesaplama.
Başlangıç Tarihi, boyutun ilk tarihi.
Bitiş Tarihi, boyutun son tarihi.

v Sonuncu Dönem, sıradaki son dönem.
v Birinci Dönem, sıradaki ilk dönem.
v Önceki Dönem, sıradaki önceki dönem.
v Sonraki Dönem, sıradaki sonraki dönem.
v Ağırlık, artı bir değeri eksi değere çevirmek için uygulanan katsayı; genellikle -1.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde Boyutlar klasörünü farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan
sonra Yeni simgesini (

) tıklatın.

) tıklatın.
2. Boyut simgesini (
3. Yeni boyutun adını yazın ve Boyut tipi listesinden Zaman öğesini seçin.
4. Boyutun üyelerini, listeyi yazarak ya da bir elektronik sayfadan kopyalayıp yapıştırarak
Ad özniteliğine ekleyin. Örneğin Yıl, Ç1, Ç2, Ç3, Ç4
5. Gösterilen örneği kullanarak, Yıl üyesi için Birinci Dönem özniteliğini seçin ve Ç1
yazın.
6. Aynı üye için Sonuncu Dönem özniteliğini seçin ve Ç2 yazın.
7. Aynı örnekle devam ederek, Ç1 üyesini seçin ve Başlangıç Tarihi özniteliğini seçin.
Açılan takvimden Ç1'in ilk tarihini seçin.
8. Bitiş Tarihi için aynı eylemi yineleyin ve Ç1'in son tarihini seçin.
9. Ç2, Ç3 ve Ç4 için aynı adımları yineleyin.
10.
11.
12.
13.
14.
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Ç1 üyesi için Sonraki Dönem özniteliğini seçin ve Ç2 yazın.
Ç2 üyesi için Önceki Dönem özniteliğini seçin ve Ç1 yazın.
Aynı üye için Sonraki Dönem özniteliğini seçin ve Ç3 yazın.
Ç3 ve Ç4 için aynı adımları yineleyin.
Boyutu kaydedin.
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Zaman dönemi ve özniteliği ekleme aracıyla üye eklenmesi
Birden çok üye düzeyi eklemek ve üyerlerin sıradüzenini belirtmek için, zaman dönemi ve
özniteliği ekleme aracını kullanabilirsiniz. Bu aracın kullanılması üyelerin eklenmesini
kolaylaştırır. Örneğin, çeyrekler, aylar ve günler ekleyebilirsiniz.

Başlamadan önce
Zaman dönemi ve özniteliği ekleme aracını kullanabilmek için önce bir zaman boyutu
nesnesi yaratmalısınız.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde bir zaman boyutunu çift tıklatın.
)
2. Nesne görüntüleyicideki araç çubuğunda Zaman dönemi ve öznitelikleri ekle (
Zaman boyutu aracı görüntülenir.
3. 1. Dönem Düzeyi'ni tıklatın.
4. Gereken düzeyleri seçerek, boyuta yılların, çeyrek yılların, ayların ve günlerin eklenip
eklenmeyeceğini belirleyin.
5. Yılları içermeyi seçerseniz, göstergeyi Yıllar üzerinde duraklatın. Kuruluşunuz takvim
yılını kullanıyorsa, 365 (ya da 366) günlük takvim yılı öğesini seçin. Kuruluşunuz
kameri yılı kullanıyorsa, 52 haftalık kameri yıl öğesini seçin. Çeyrek yıllar, aylar ve
haftalar için kullanılabilecek seçenekler, yıl için yaptığınız seçime bağlıdır. Takvim
yılını kullanmayı seçerseniz, çeyrek her zaman üç ay içerir ve aylar her zaman takvime
uygun olur. Kameri yılı kullanmayı seçerseniz, çeyrek yıl her zaman 13 hafta içerir.
6. Kameri yılı kullanmayı seçerseniz, göstergeyi Aylar üzerinde duraklatın. Haftaların,
çeyrekteki aylara nasıl dağılacağını seçin.
7. Takvim yılını kullanmayı seçerseniz, göstergeyi Haftalar üzerinde duraklatın. İki aya
yayılan bir haftanın aylar arasında nasıl bölüneceğini seçin.
8. Ayı bir takvim bitiş tarihinde bitmeye zorlamak istiyorsanız, Ayı takvim bitiş tarihine
zorla seçeneği için Evet öğesini seçin.
9. 2. Süre'yi tıklatın.
10. Birinci dönem başlangıç tarihi kutusunda, boyutun içereceği birinci dönemin başlangıç
tarihini girin. Örneğin, bu tarih mali yılın ilk günü olabilir.
11. Sonuncu dönem bitiş tarihi kutusunda, boyutun içereceği sonuncu dönemin bitiş
tarihini girin. Örneğin, bu tarih mali yılın son günü olabilir.
12. 3. Üye Adları'nı tıklatın. Boyuta eklediğiniz üye düzeyleri için biçimleme seçeneklerini
belirleyebilirsiniz.
13. Üye düzeyi tipi kutusunda, biçimleme seçeneklerini uygulamak istediğiniz üye düzeyini
seçin. Örneğin, yıllara biçimleme uygulamak isteyebilirsiniz.
14. Üye düzeyi biçimi kutusunda, üye düzeyine uygulamak istediğiniz biçimlemeyi seçin.
15. İsteğe bağlı olarak, Önek ve Sonek kutularında, veri gösterimine eklenecek önekleri ve
sonekleri ayarlayın. Örneğin, mali yılları göstermek için MY önekini ekleyebilirsiniz.
2011-2012 yılları MY 2011-2012 olarak görüntülenir.
16. Diğer üye düzeylerine de gereken biçimleme seçeneklerini uygulayın. Tamam
düğmesini tıklatın.
17. Boyutu kaydedin.

Sürüm boyutları yaratılması
Benzer verilerin farklı sürümlerini karşılaştırmanız gerektiğinde bir sürüm boyutu yaratın.

Bölüm 4. Boyutların yaratılması ve biçimlenmesi
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Bu görev hakkında
Sürüm boyutu, karşılaştırılacak benzer verilerin (örneğin, yürürlükteki bütçe ile önceki
yıllardaki masraflar arasındaki farklar) farklı sürümlerini içerir. Sürüm boyutları aynı öğeye
ilişkin birden çok veri girişini içerdiğinden, bu boyutlardaki veriler genellikle toplanmaz.
Sürüm boyutunun öznitelikleri şunlardır:
v Ad, üyenin adı.
v Biçim, kullanıcı tanımlı: sayı, tarih/saat ve metin biçimleri.
v Sürüm Hesaplaması

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde Boyutlar klasörünü farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra
Yeni simgesini (

) tıklatın.

) tıklatın.
2. Boyut simgesini (
3. Yeni boyutun adını yazın ve Boyut tipi listesinden Sıradüzeni öğesini seçin.
4. Boyutun üyelerini, listeyi yazarak ya da bir elektronik tablodan kopyalayıp yapıştırarak
Ad özniteliğine ekleyin. Örneğin: 2004 MY Bütçesi, 2005 MY Bütçesi, 2004 MY
Tahmini, 2005 MY Tabanı.
5. Boyutu kaydedin.

Sonraki adım
Bir sürüm boyutu yarattıktan sonra, benzer tipteki verileri karşılaştırmak ya da hesaplama
boyutundaki “Nature of positive variance” (Pozitif farkın türü) özniteliğinden yararlanmak
üzere VARIANCE ve VARIANCEPERCENT boyut işlevlerini kullanmak için, =Budget Forecast (Bütçelenen - Tahmin) gibi basit ifadeler yazabilirsiniz.

Sıradüzeni boyutları yaratılması
Sıradüzenli bir yapıda üye listeleri içerecek sıradüzeni boyutları yaratabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Bir uygulamanın sıradüzenli bir yapı gerektiren öğe listeleri içermesi gerekebilir. Kıta, Bölge,
Şehir gibi. Sıradüzeni boyutu, üyeyi bir üst üyeye sürüklemek için sürükleyip bırakma
işlevinin yanı sıra, yükseltme ve indirgeme işlevlerini de kullanır. Bir üyeyi bir üst üyeye ya
da üye grubuna sürüklemek için kopyalama ve yapıştırma ya da CTRL kullanılarak birden
çok üst sıradüzeni yaratılabilir. Genişlet ve Daralt bağlam menüsü komutları bir
sıradüzeninin üyelerini görüntüleme ve gizleme yeteneği sağlar. Sıradüzeni boyutunun
öznitelikleri şunlardır:
v Ad, üyenin adı.
v Ağırlık, artı bir değeri eksi değere çevirmek için uygulanan katsayı; genellikle eksi 1.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde Boyutlar klasörünü farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra
Yeni simgesini (

) tıklatın.

) tıklatın.
2. Boyut simgesini (
3. Yeni boyutun adını yazın ve Boyut tipi listesinden Sıradüzeni öğesini seçin.
4. Boyutun üyelerini, listeyi yazarak ya da bir elektronik sayfadan kopyalayıp yapıştırarak
Ad özniteliğine ekleyin. Örneğin, Afrika, Mısır,Sudan, Uganda.
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5. Bu örnele devam ederek, Mısır, Sudan ve , Uganda adlı üyeleri vurgulayın ve Seçilen
Öğeleri İndirge simgesini tıklatın. Seçilen üyeler, Afrika adlı üyenin üyeleri olur.
6. Boyutu kaydedin.

Sonraki adım
Sıradüzeni boyutu yaratıldıktan sonra, manüel olarak yaratma ya da içe aktarma yoluyla
boyuta başka üyeler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, güvenlik uygulayabilirsiniz.

Soysal boyutlar yaratılması
Boyut tipinden emin değilseniz soysal bir sürüm yaratın.

Bu görev hakkında
Boyutlar bir küpte kullanıldığında, küp boyut tipine göre sıralanır; dolayısıyla, çok sayıda
soysal tipte boyut eklememek doğru olur. Soysal bir boyutun öznitelikleri şunlardır:
v Ad, üyenin adı.
v Biçim, kullanıcı tanımlı: sayı, tarih/saat ve metin biçimleri.
v Seçme Listesi, önceden tanımlanmış bir boyuta ya da altkümeye yönelik bir bağlantı.
v N Hesaplaması, yaprak düzeyinde gerçekleştirilen basit bir hesaplama.
v C Hesaplaması, toplu sonuçlar üzerinde gerçekleştirilen bir hesaplama.
v Ağırlık, artı bir değeri eksi değere çevirmek için uygulanan katsayı; genellikle eksi 1.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde Boyutlar klasörünü farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra
Yeni simgesini (

) tıklatın.

) tıklatın.
2. Boyut simgesini (
3. Yeni boyutun adını yazın ve Boyut tipi listesinden Soysal öğesini seçin.
4. Boyutun üyelerini, listeyi yazarak ya da kopyalayıp yapıştırarak Ad özniteliğine ekleyin.
Örneğin 2004 MY Bütçesi, 2005 MY Bütçesi, 2004 MY Tahmini, 2005 MY Tabanı.
5. Boyutu kaydedin.

Sonraki adım
Soysal boyut tipi bir küpte kullanılmadan önce gereken tipe çevrilmelidir.

Boyut tipinin değiştirilmesi
Soysal bir boyut yaratıldıktan sonra, boyut tipini soysaldan gerek duyduğunuz tipe
çevirebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Soysal boyut tipi bir küpte kullanmadan önce değiştirebilirsiniz; soysal boyut tipi, son boyut
tipi bilinmediğinde kullanılır. Bir küp yaratıldığında, küpü sıralamak için aşağıdaki sıralama
düzeni kullanılır:
1. BASIC (Temel)
2. HIERARCHY (Sıradüzeni)
3. GENERIC (Soysal)
4. TIME (Zaman)
Bölüm 4. Boyutların yaratılması ve biçimlenmesi
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5. VERSIONS (Sürümler)
6. CALCULATION (Hesaplama)
Bu sıralama düzeni her zaman tutarlıdır ve VERSIONS ve CALCULATION boyutları en
sona yerleştirilir; bunun nedeni, bu boyutların metin biçimleri olan üyeler ya da seçme
listeleri biçiminde dizgi öğeleri içerebilmesidir. Normal kullanımda VERSIONS ve
CALCULATION boyutları birlikte kullanılmaz.

Yordam
1.
2.
3.
4.

Soysal boyutu açın.
Boyut adını farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Boyut tipini değiştir öğesini öğesini seçin.
Yeni boyut tipini listeden seçin. Tamam düğmesini tıklatın.
Boyutu kaydedin.

Boyutların düzenlenmesi
Boyut düzenleyicisi kullanılarak, bir boyuta öznitelikler ve üyeler eklenebilir, silinebilir ve
değiştirilebilir.
Var olan öznitelik sütunlarına Sayısal, Metin ve Diğer Ad tipinde başka özellikler
ekleyebilirsiniz.
Bir boyuta yeni üyeler ekleyebilirsiniz; bunlar gizlenebilir ya da gösterilebilir, konum
değiştirilebilir ve üyelerin sıradüzeni tanımlanabilir. Üyeler tek olarak eklenebilir ya da bir
elektronik sayfadan yapıştırılabilir.

Sayısal öznitelik yaratılması
Hesaplama amacıyla sayısal öznitelik yaratabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Yaprak ve birleştirilmiş düzeylerdeki üyeler üzerinde sayısal öznitelik tanımlanabilir. Yaprak
düzeyindeki değerler, hesaplama tipi bir boyutta ya da soysal boyutta, birleştirilmiş düzeydeki
hesaplamalar için kullanılabilir. Sayısal özniteliklere metin dizgileri yazılamaz.

Yordam
1. Boyutu açın.
2. Ad sütunu altındaki bir üyeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Yeni öznitelik ekle
öğesini seçin.
3. Yeni özniteliğin adını girin alanında özniteliğin adını yazın.
4. Öznitelik Tipi altında Sayısal öğesini tıklatın.
5. Doğrulamak için Tamam düğmesini tıklatın. Aynı adı taşıyan bir sütun görünür.
6. Şimdi yaprak düzeyindeki her üye için, özniteliğin değerlerini girebilirsiniz.
7. Boyutu kaydedin.

Sonuçlar
Sayısal öznitelikleri, hesaplama tipi bir boyutta ya da soysal boyutta hesaplama amacıyla
kullanabilirsiniz.

Metin özniteliği yaratılması
Boyutun üyeleri üzerinde metinli seçimler yapmak için metin öznitelikleri ekleyebilirsiniz.
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Bu görev hakkında
Metin öznitelikleri dizgi biçimli metinler içindir. Metin özniteliği üyeleri başka bir yolla
farklılaştırmak için kullanılabilir. Örneğin, artık sürdürülmeyen, ancak verilerinin birleştirme
düzeyinde kullanılabilir olmaya devam etmesi gereken üyeleri işaretlemek için metin
öznitelikleri kullanılabilir.

Yordam
1. Boyutu açın.
2. Ad sütunu altındaki bir üyeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Yeni öznitelik ekle
öğesini seçin.
3. Yeni özniteliğin adını girin alanında özniteliğin adını yazın.
4. Öznitelik Tipi altında Metin öğesini tıklatın.
5. Doğrulamak için Tamam düğmesini tıklatın.
6. Az önce yarattığınız yeni özniteliğin altında üyenin hücresini tıklatın, seçiminizin adını
yazın ve doğrulamak için dönüş tuşuna basın.
7. Boyutu kaydedin.

Boyutta diğer ad özniteliği yaratılması
İfadelerde ve bağlantılarda üye adının yerine diğer adlar kullanılabilir.

Bu görev hakkında
Bir başlığın ya da terimin adı üye adından ya da değişmez addan farklı olduğunda diğer ad
kullanılır. İfade düzenleyicisinde hem diğer ad, hem de başlık adı kullanılabilir;
kullanıldığında, ifade düzenleyicisi üye adına gönderme yapar. Diğer ad kullanımında bir hata
yapılırsa, ifade düzenleyicisi metni kırmızı renkte ve kırmızı altçizgiyle gösterir. Boyutun
özelliklerinde yeni bir diğer ad yaratabilirsiniz.

Yordam
1. Boyutu açın.
2. Ad sütunu altındaki bir üyeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Yeni öznitelik ekle
öğesini seçin.
3. Yeni özniteliğin adını girin alanında Diğer Ad değerini yazın.
4. Öznitelik Tipi'nde Diğer Ad öğesini tıklatın.
5. Doğrulamak için Tamam düğmesini tıklatın. Diğer Ad adlı bir sütun görünür.
6. Az önce yarattığınız yeni özniteliğin altında üyelerin hücrelerini tıklatın, her üye için
seçtiğiniz diğer adı yazın ve doğrulamak için dönüş tuşuna basın.
7. Boyutu kaydedin.

Örnek
Örneğin, değişmez üye adı Ç1 satışları, o üyenin başlığı Birinci çeyrek satışları ve diğer ad
Ç1 ise, ifade düzenleyicisinde bu üç ad da kullanılabilir. Dolayısıyla, aşağıdaki ifadeler
aynıdır.
Çizelge 2. Bir ifadedeki üye adı, başlık ve diğer ad
Üye adı

Başlık

Diğer ad

Ç1 satışları

Birinci çeyrek satışları

Ç1

='Q1 satışları' * Fiyat

='Birinci çeyrek satışları' *
Fiyat

=Ç1 * Fiyat
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İfade düzenleyicisinde imleci başlığın ya da diğer adın üzerine getirdiğinizde üye adı
gösterilir.

Boyut görüntüleme seçeneklerinin düzenlenmesi
Boyut görüntüleme seçeneklerini, boyut düzenleyicisinde özniteliklerin görünmesini
istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Geçerli bir boyut yaratılmış olmalıdır. Öznitelikler iletişim kutusunda öznitelikler
değiştirilebilir.

Yordam
1. Bir boyutu açın.
2. Ad başlığını farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Ek görüntüleme seçenekleri öğesini
seçin.
3. Boyutlar iletişim kutusunda, görüntülenmesini istediğiniz öznitelikleri seçin.
4. Tamam düğmesini tıklatın.
5. Boyutu kaydedin.

Boyuta tek bir üye eklenmesi
Bir boyutu düzenleyerek, boyuta tek tek üye ekleyebilirsiniz. Boyuta yeni bir üye, bir metin
üyesi ya da alt üye eklenebilir.

Yordam
1. Boyutu açın.
2. Ad sütunundaki <Yeni üye ekle> alanını çift tıklatın.
3. Yeni üyenin adını yazın.
4. Yeni üyeyi üye listesinde doğru yere bırakın.
5. Yeni üyeyi sıradüzeninde doğru yere yerleştirmek için Seçilen Üyeleri İndirge ve Seçilen
Üyeleri Yükselt düğmelerini kullanın.
6. Boyutu kaydedin.

Boyuta birden çok üye eklenmesi
Bir elektronik sayfada bir üye listeniz varsa, yapıştırma eylemini kullanarak bu üyeleri
yapıştırabilirsiniz.

Yordam
1. Bir boyutu açın.
2. Açık bir elektronik sayfadan üyeleri kopyalayın.
3. Üyeleri yapıştırmak istediğiniz yerdeki üyeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın.
4. Üstüne Yapıştır, Alt Öğe Olarak Yapıştır, Altına Yapıştır yapıştırma seçeneklerinden
birini seçin.
5. Boyutu kaydedin.

Birleştirmeden öğe kaldırılması
Aynı birleştirmedeki bir üyenin iki eşgörünümü varsa, birleştirmenin doğru olarak kalması
için bunlardan birini kaldırabilirsiniz.
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Bu görev hakkında
Bir üye aynı birleştirmenin farklı iki sıradüzeninde görünüyorsa, birleştirme toplamlarının
doğru olması için eşgörünümlerden biri kaldırılmalıdır. Birden çok üst üyesi olan bir üyeyi
birleştirmeden kaldırdığınızda, seçilen üyeler kaldırılır. Üyelerin tek bir üst öğesi varsa, üye
en üst düzeye taşınır ve üyenin alt üyeleri üyeyle göreli konumlarını korur.

Yordam
1. Boyutu açın.
2. Kaldırılacak adlar listesinde üyeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Üyeleri
Birleştirmeden Kaldır öğesini seçin. Birden çok üye seçilebilir.
3. Üyeyi kaldırmak için Tamam düğmesini tıklatın.

Üyelerin biçimlenmesi
Biçim, üyeler için kullanıcı tanımlı bir özelliktir. Kullanıcılar biçim düzenleyicisinde sayı,
tarih, saat ve metin biçimi tanımlayabilirler.
Biçim özelliği sürümler ve hesaplama boyutlarında bulunur. Biçim özelliğine ilişkin Biçimle
iletişim kutusunda istenen biçimi seçebilir ve biçim parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

Üye biçimlenmesi
Sayı stiline kullanıcı tarafından biçim uygulanır. Biçim, hesaplama ve sürüm boyutlarında
kullanılabilir. Bir seçme listesi olan bir üyede biçim ayarlarsanız, işlem seçme listesini
kaldırır.

Yordam
1. Boyutu açın.
2. Biçim özniteliğinden üyeye ilişkin üye hücresini çift tıklatın.
3. İstediğiniz Biçim'i tıklatın.
4. Seçtiğiniz biçimle ilgili gerekli özellikleri ayarlayın.
5. Uygula düğmesini tıklatın.
6. Boyutu kaydedin.

Altküme yaratılması
Altküme, üst boyutun sınırlı bir sürümüdür. Bir hesaplama boyutunda seçme listesiyle
kullanmak için bir altküme yaratın.

Bu görev hakkında
Altküme, üst boyuttan elde edilen bir seçimdir. Altkümeler statik ya da dinamik olabilir.
Diğer IBM Cognos TM1 arabirimlerindeki (Cognos TM1 Architect ve Cognos TM1
Perspectives gibi) dinamik altkümeler IBM Cognos TM1 Performance Modeler ile açılırsa,
özelliklerde MDX ifadesi gösterilir ve altkümeler açılırken kullanıcı uyarılır. Dinamik bir
altkümede yapılan düzenlemeler, altkümenin statik olarak kaydedilmesiyle sonuçlanır.
Altküme düzenleyicisinde şu komutlar vardır:
v Gizle; seçilen üyeyi gizler, diğer üyeleri alıkoyar.
v Diğerlerini gizle; seçilen üyeyi alıkoyar, diğer üyeleri gizler.
v Düzey temelinde gizle, alt komutlara göre gizler:
– Bu düzeyi gizle
– Diğer düzeyleri gizle
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– Bu düzeyin üstündekileri gizle
– Bu düzeyin altındakileri gizle
– Yaprak üyeleri gizle
– Birleştirilmiş üyeleri gizle
v Genişlet; seçilen üyenin tüm alt düzeylerini gösterir.
v
v
v
v
v

Daralt; seçilen üyenin tüm alt düzeylerini gizler.
Yükselen düzende sırala; üyeleri yükselen alfasayısal ad temelinde sıralar.
Alçalan düzende sırala; üyeleri alçalan alfasayısal ad temelinde sıralar.
Sıradüzeni sırası
Dizin temelinde yükselen düzende sırala; dizin numarasına göre yükselen düzende
sıralar.
v Dizin temelinde alçalan düzende sırala; dizin numarasına göre alçalan düzende sıralar.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde boyut adını farenin sağ düğmesiyle tıklatın.
2. Yeni > Altküme seçeneklerini tıklatın.
3. Altkümenin adını yazın ve Tamam düğmesini tıklatın.
4. Altkümeye uygulamak istediğiniz düzey için bir temsilci üye seçin. Örneğin, zaman
dönemleri olarak Yıllar, Aylar, Haftalar varsa ve yalnızca ayları kullanmak istiyorsanız,
herhangi bir ay üyesini seçin.
5. Üyeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve seçim kutusundan komutu seçin.
6. Boyutu kaydedin.

Dinamik altküme yaratılması
Dinamik bir altkümenin öğeleri, boyuta üye eklendiğinde ya da boyuttan üye kaldırıldığında
değişir.

Bu görev hakkında
Dinamik altküme, altkümenin üyelerini seçmek için bir ifadeden yararlanır. Altkümeye yeni
üye eklenirken, üye ifadenin tanımladığı kategorideyse, yeni üye ek düzenleme yapılmaksızın
altkümeye eklenir. İfadeler bir MDX düzenleyicisinde düzenlenir.
Dinamik altküme onay kutusunu kullanarak, statik altkümeden dinamik altkümeye (ve
tersine) geçebilirsiniz. Dinamik altkümenin bir ifadesi olması gereklidir. Statik altküme ifade
düzenleyicisiyle tanımlanabilir ve statik bir liste olarak kaydedilebilir.
Not: Var olan bir altkümeyi MDX düzenleyicisine bırakarak, altküme için başlangıç noktası
yaratabilirsiniz.
Not: İfadeyi doğrudan düzenleyebilir ve MDX ifadelerini başka kaynaklardan kesip
yapıştırabilirsiniz.

Yordam
1. Boyutu farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra Yeni > Altküme öğelerini seçin.
2. Yeni altküme için bir ad yazın ve Tamam düğmesini tıklatın.
3. Yeni boyutu kaydedin.
4. İfade özelliğinde düzenle düğmesini tıklatın. MDX ifade düzenleyicisi açılır.
5. Dinamik onay kutusunu seçin. Dinamik onay kutusu boşsa altküme statik altküme olur ve
üye listesinde yapılan değişiklikleri yansıtamaz.

32

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Sürüm 10.2.2: Kullanıcı Kılavuzu

6. Alt Temel seçiminde, altkümenin temelini seçin.
Seçenek

Açıklama

Düzey(n)

Üyeler için kullanılabilecek düzeyler.

Tüm Üyeler

Boyutun tüm üyeleri.

Yürürlükteki Üyeler

Altkümenin yürürlükteki üyeleri.

Seçilen Üyeler

Ad sütunundaki üye listesinde yapılan seçim.

7. Sıra seçiminde sıralama tipini seçin; Yükselen, Alçalan ya da Sıradüzeni.
8. Değişiklikleri uygulamak ve düzenleyiciyi kapatmak için Tamam düğmesini,
Değişiklikleri uygulamak ve düzenleyiciyi açık bırakmak için Uygula düğmesini tıklatın.

Altkümeye süzgeç uygulanması
Süzgeç, statik bir altküme için özniteliklere ya da sütun değerlerine dayalı bir seçilen üyeler
listesi üretmenizi sağlar.

Bu görev hakkında
Süzgeç statik bir altkümeye ya da dinamik bir altkümeye uygulanabilir. Süzgeç dinamik bir
altkümeye uygulanırsa, altküme kaydedildiğinde statik altküme olur.
Süzgeçle ilgili bir kullanım örneği: Artık sürdürülmeyen öğelerin Sürdürülmüyor adlı bir
metin özniteliği olabilir ve satış için mevcut olmayan öğe üyelerinin öznitelik sütununda
Sürdürülmüyor metni bulunabilir. Sürdürülmüyor sözcüğüyle süzgeç uygulanması,
Sürdürülmüyor sözcüğünü dışarı süzerek, satış için mevcut olan tüm yürürlükteki öğelerin
bir altkümesini üretir.
Süzgeç, üyeleri değişmez ad ya da öznitelik temelinde sıralar; ancak, Dizin ve Ağırlık
öznitelikleri kullanılamaz.

Yordam
1. Altkümeyi açın.
2. Süzgeci uygulamak için öznitelik başlığını farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Sütun
temelinde süzgeç uygula öğesini seçin.
3. Şunları göster ya da Şunları gösterME koşulunu seçin.
4. Anahtar sözcükler alanında bir harf ya da anahtar sözcük yazın.
5. Metin tipi bir değer için Bununla başlayan, Bununla biten ya da Bunu içeren süzgeç
tipini ya da sayısal tipteki değer için Bundan büyük, Bundan küçük ya da Buna eşit
süzgeç tipini seçin.
6. Sıralama tipini seçin: Yükselen düzende sırala, Alçalan düzende sırala, Sıralama.
7. Ara düğmesini tıklatın. Değerler alanı, birinci süzgecin sonucunu gösterir.
8. Alkümede olmasını istediğiniz değerleri tıklatın. Ctrl - tıklatma ve Üst Karakter tıklatma yöntemiyle birden çok değer seçebilirsiniz.
9. Ok simgesini tıklatarak değerleri doğrulayın. Tamam düğmesini tıklatın.
10. Altkümeyi kaydedin.

Seçme listeleri yaratılması
Seçme listesi, kullanıcının bir hücrede seçebileceği değerleri içerir. Seçme listesi, bir boyutun
ya da boyut altkümesinin tüm üyelerine ilişkin değerleri içerir. Boyutun üyeleri ya da altküme
değişirse, seçme listesindeki değerler de buna uygun olarak değişir. Bir seçme listesi, seçme
listesini yarattığınızda belirtilen değerlerin statik listesinden de oluşabilir.
Bölüm 4. Boyutların yaratılması ve biçimlenmesi
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Bu görev hakkında
Seçme Listesi özniteliği hesaplama boyutlarında bulunur. Seçme listelerinin yararı, yapısal bir
kullanıcı arabirimi sağlaması ve kullanıcının gereken girişi daha iyi anlayabilmesidir.
Örneğin, personel müdürlerinin performans planlaması yaparken çalışanlara performans notu
atamaları gerekebilir; bunun için serbest biçimli bir metin dizgisi yazmak yerine, seçme
listelerini kullanarak Düşük, Orta, Yüksek ve Çok İyi sabit değerlerini içeren listeden bir
öğe seçebilirler. Biçimi olan bir üye için seçme listesi ayarlarsanız, işlem biçimi kaldırır.

Yordam
1. Bir hesaplama boyutunda, seçme listesi tanımlamak istediğiniz üyeye ilişkin Seçme
Listesi sütununu çift tıklatın.
2. Statik seçme listesi yaratmak için, Statik liste'yi seçin ve Statik liste kutusunda değerleri
girin. Her değeri kutunda ayrı bir satıra girin.
3. Liste değeri olarak bir altkümedeki ya da boyuttaki üyeleri kullanan dinamik bir seçme
listesi yaratmak için Boyut ya da Altküme'yi seçin.
a. Boyut ya da altküme seçin iletişim kutusunu açmak için Daha fazla'yı tıklatın.
b. Seçme listenizde yer almasını istediğiniz öğeleri içeren boyuta ya da altkümeye gidin
ve Tamam düğmesini tıklatın.
4. Seçme listesi değerlerine uygulanacak öğe tipini belirlemek için Metin ya da Sayısal
öğesini seçin.
5. Tamam düğmesini tıklatın.
6. Boyutu kaydedin.
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Bölüm 5. Küp yaratılması
Küp, bir model içindeki veri deposudur. Çok boyutludur; satırlar, sütunlar ve herhangi bir
sayıda sayfa içerir. Uygulama yaratmak için bir ya da daha çok küp kullanılır.
Elektronik sayfanın tersine, küpler dilimlere ayrılabilir; böylece, herhangi bir boyut çifti
satırları ve sütunları içerirken, ek boyutlar sayfaları içerebilir. Bir küp herhangi bir sayıda
sayfa içerebilir; pratikteki tek sınırlama, sunucunun bellek miktarıdır. Genellikle bir küp en
çok beş ya da altı boyut içerir. Düz elektronik sayfalara benzer şekilde, bir küp en az iki boyut
içermelidir. Diğer bir seçenek olarak, bir küpün üç boyutu da olabilir; bu durumda, art arda
yığılmış birden çok düz sayfadan oluşan üç boyutlu bir çalışma sayfasına benzer. Dört ya da
beş boyutlu bir küp, üç boyutlu bir elektronik sayfa ile ilişkisel veritabanı kaynaklı bir sorgu
raporları kümesi arasındaki bir çapraz gibi düşünülebilir. Örneğin, tipik bir dört boyutlu küp
şu boyutları içerebilir: Kar ve Zarar, Şubeler, Aylar ve Fark.

Boyut tipinin belirlediği boyut sırası
Bir küp yarattığınızda, boyutlar tiplerine göre sıralanır. Önce temel boyutlar, sonra hesaplama
boyutları listelenir. Varsayılan olarak boyutlar aşağıdaki sırayla listelenir:
1.
2.
3.
4.
5.

Temel boyutlar
Sıradüzeni boyutları
Soysal boyutlar
Zaman boyutları
Sürüm boyutları

6. Hesaplama boyutları
Bir küpteki dizgi üyelerinin son boyutta olması gerekir. Hesaplama ve sürüm boyut tipleri en
son listelendiği için, dizgi üyesi bulunan boyut genellikle en sona yerleştirir.
Küpünüzde hem sürüm boyutu, hem de hesaplama boyutu varsa, en sona hesaplama boyutu
yerleştirilir. Küpte en sona yerleştirilmemiş bir boyuta dizgi üyesi eklemeniz gerekiyorsa,
boyutların sırasını değiştirebilirsiniz.

Boyut tipinin belirlediği hesaplama sırası
Küpünüzde boyut hesaplamaları varsa, hesaplamalar boyut tipine göre gerçekleştirilir. Önce
sürüm boyutları, en sonra da hesaplama boyutları hesaplanır. Varsayılan olarak hesaplamalar
aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:
1. Sürüm boyutu hesaplamaları
2. Zaman boyutu hesaplamaları
3.
4.
5.
6.

Sıradüzeni boyutu hesaplamaları
Soysal boyut hesaplamaları
Temel boyut hesaplamaları
Hesaplama boyutu hesaplamaları

Hesaplama sırasının mantıksal temelini gösteren bir örnek
Bu örnek, sürüm boyutu hesaplamalarının hesaplama boyutu hesaplamalarından önce
gerçekleştirilmesinin nedenini göstermektedir.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Aşağıdaki gibi hesaplanan bir hesaplama boyutunuz var:
Gelir(=Birim Sayısı*Fiyat)
Aşağıdaki gibi hesaplanan bir de sürüm boyutunuz var:
Fark(=Gerçekleşen-Bütçelenen)
Ve verileriniz şunlar:
Bütçelenen

Gerçekleşen

Birim Sayısı

100

110

Fiyat

5

4

1. senaryo
Hesaplama boyutuna ilişkin kurallar sürüm boyutuna ilişkin kurallardan önce gelirse,
hesaplamalar aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:
Bütçelenen

Gerçekleşen

Fark

Birim Sayısı

100

110

10

Fiyat

5

4

-1

Gelir

500

440

-10

Yani { Gelir , Fark } 10 * -1 = -10 sonucunu verir ki, bu değer yanlıştır.
2. senaryo
Hesaplama boyutuna ilişkin kurallar sürüm boyutuna ilişkin kurallardan sonra gelirse,
hesaplamalar aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:
Bütçelenen

Gerçekleşen

Fark

Birim Sayısı

100

110

10

Fiyat

5

4

-1

Gelir

500

440

-60

Bu durumda, { Gelir , Fark } = { Gelir, Gerçekleşen} - {Gelir, Bütçelenen} = 440 - 500 = -60
sonucunu verir ki, bu doğru değerdir.

Küplerde büyüklük sınırlaması
Bir küpün içerebileceği hücre sayısıyla ilgili bir yazılım sınırlaması yoktur. Bilgisayarın
belleğine bağlı olan bir donanım sınırlaması söz konusudur. Büyüklük sınırlamasını saptamak
için, satırların sayısı çarpı sütunların sayısı çarpı sayfaların sayısı hesaplamasını yaparak
hücrelerin sayısını bulun. Hücrelerin sayısı, her boyutun içerdiği öğelerin sayısının çarpımıdır.
Küp büyüklüğünü ölçmek için kullanılan genel formül şöyledir:
Büyüklük = (1. boyuttaki öğelerin sayısı) * (2. boyuttaki öğelerin sayısı) * (3. boyuttaki
öğelerin sayısı) * . . . * (n. boyuttaki öğelerin sayısı)
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Bilgisayarın kullanılabilir belleğine bağlı olarak, büyüklük sınırlamaları büyük ölçüde
farklılık gösterir. 500 öğelik uzun boyutlar içeren küpler, 100 öğelik boyutlar içeren aynı
büyüklükteki küplerden daha fazla bellek kullanır. Büyüklük sınırlamaları genel olarak, dört
ya da daha fazla boyut içeren küplerde kendini gösterir. Üç boyutlu 400 sayfalık bir küpünüz
varsa, 20 öğelik bir boyut eklenmesi bellek kullanımını 20 kat artırır. Yani, tutulan verileri
400 sayfadan 8000 sayfaya çıkarmış olursunuz. 20 öğelik beşinci bir boyut eklenirse, bellek
kullanımı yine 20 kat artarak 160000 veri sayfasına yükselir. Verilerin seyrek yerleştirildiği
beş boyutlu bir küp yerine, verilerin sık yerleştirildiği üç ya da dört boyutlu bir dizi küp
yaratarak bu bellek sınırlamalarının üstesinden gelebilirsiniz.

Küp yeniden yapılandırılırken görünümlerin işlenmesi
Bir küpte özel görünümler varsa, Performance Modeler olanağında küp yeniden
yapılandırılırken özel görünümler yok edilir. Küpün yapısını değiştiren işlemler şunlardır:
v Küpe boyut eklenmesi
v Küpten boyut kaldırılması
v Küpteki boyutların sırasının değiştirilmesi
Bir küp yeniden yapılandırıldığında, Excel'de ya da Web Sayfaları'nda küpe gönderme yapan
çalışma sayfası işlevleri (DBRW gibi), küpün düzeltilen boyutluluğunu yansıtacak şekilde
güncellenmelidir.

TM1 Applications uygulamalarında kullanılan küplerin yeniden
yapılandırılması
Bir TM1 Application uygulamasında kullanılan bir küpü yeniden yapılandırmanız
gerekiyorsa, önce uygulama TM1 Applications Portal'da devre dışı bırakılmalıdır.
Küpe Cognos Insight ile dağıtık kipte erişiliyorsa, küp yeniden yapılandırıldıktan sonra
uygulama yeniden konuşlandırılmalıdır. Böylece, küpün yapısı değiştirildikten sonra, düğüm
sahipliğini uygulamak için kullanılan veri ayırmaları doğru bir şekilde kaldırılır ve
güncellenir.
Küpün yapısının değiştirilmesi tamamlanınca uygulama yeniden etkinleştirilebilir.
İlgili kavramlar:
“Küp oluşturulması” sayfa 15
İş verilerinizi modellemenin başka bir adımı, küp oluşturmak için tanımlamış olduğunuz
boyutları kullanmaktır.

Boyutlar kullanılarak küp yaratılması
Küp yaratmak için boyutları kullanın. Boyutlar hesaplama gerçekleştirir, etiketleri denetler ve
veri girdilerini biçimler.

Bu görev hakkında
Bir küpte birden çok zaman boyutu kullanılırsa, küpteki boyut hesaplamalarından üretilen
kurallar, zamanla ilgili davranış (zaman ortalamaları gibi) için birinci zaman boyutunun
özniteliklerine gönderme yapar. Küpte kullanılan ek zaman boyutları (birinci zaman
boyutundan sonrakiler) birleştirilmiş düzeyde sıradüzenli boyutlar olarak görev görür.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde Yeni simgesini (
2. Küp öğesini tıklatın.

) tıklatın.

Bölüm 5. Küp yaratılması
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3. Yeni küp alanında, yeni küp için bir ad girin. Tamam düğmesini tıklatın.

Boyutların yeni bir küpe bırakılması
Boyutları Boyutlar klasöründen sürükleyip bırakarak yeni küpünüze ekleyebilirsiniz.

Yordam
1. Bir boyutu tıklatın ve Satırlar alanına sürükleyin. Boyut değerleri, Cube Viewer
olanağında satır üstbilgileri olarak listelenir.
2. Başka boyutu tıklatın ve Sütunlar alanına sürükleyin. Boyut değerleri, Cube Viewer
olanağında sütun üstbilgileri olarak listelenir.
3. Ek boyutları tıklatın ve Bağlam alanına sürükleyin.
Not: Boyutları hangi sırada düzenlediğiniz önemli değildir. Boyutlar tiplerine göre
sıralanır. Boyut tiplerinin listelendiği varsayılan sırayı değiştirebilirsiniz.

Boyut eklemek için klavyenin kullanılması
Yeni küpünüze boyut eklemek için klavyeyi kullanabilirsiniz.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesindeki Küpler klasöründe, yarattığınız boş küpü (
tıklatın. Yeni küp için Cube Viewer yeni bir sekme olarak görüntülenir.

) çift

2. Model Tasarımı bölmesinde Boyutlar klasörünü genişletin.
3. Bir boyutu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Boyutu Küpe Ekle , küp_adı öğesini seçin.
Boyut üyeleri, Cube Viewer olanağında satır üstbilgileri olarak listelenir.
4. Başka bir boyutu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Boyutu Küpe Ekle , küp_adı öğesini
seçin. Boyut üyeleri, Cube Viewer olanağında sütun üstbilgileri olarak listelenir.
5. Ek boyutları farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Boyutu Küpe Ekle , küp_adı öğesini
seçin.
Boyutlar, Cube Viewer olanağına bağlam süzgeçleri olarak eklenir.
Not: Boyutları hangi sırada düzenlediğiniz önemli değildir. Boyutlar tiplerine göre
sıralanır. Boyut tiplerinin listelendiği varsayılan sırayı değiştirebilirsiniz.

Küpe boyut eklenmesi
Bir küpteki veri ilişkilerinin daha ayrıntılı olarak incelenebilmesi için küpe boyut ekleyin. Bir
küpün tüm boyutlarını aynı zamanda yaratmanız gerekmez. Küp yaratıldığı sırada ilgili
verilerin var olmadığı bir boyutu daha sonra ekleyebilirsiniz.

Yordam
1. Küpe hangi boyutu ekleyeceğinize karar verin.
Not: Küpün önceden içerdiği boyutların listesini görmek için Özellikler bölmesine
bakın.
2. Model Tasarımı bölmesinde Boyutlar klasörünü genişletin.
3. Bir boyutu tıklatın ve Cube Viewer'ın Satırlar, Sütunlar ya da Bağlam alanına
sürükleyin.
4. Hücrelerde kurallarla hesaplanmayan veriler varsa, var olan verilerin yeni boyutun üyeleri
arasında nasıl dağıtılacağını belirtin.
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5. Eylemler menüsü simgesini (
) tıklattıktan sonra Kaydet ya da Farklı Kaydet
eylemini tıklatın. Küp kaydedilir ve yeni boyut Özellikler bölmesinde ya da Cube
Viewer'da görüntülenir.
Not: Boyutların başlangıçtaki sırasını boyut tipi belirler.

Küpten boyut kaldırılması
Bir boyutun küp verileriyle ilgisini bilmeye gerek duymuyorsanız, o boyutu kaldırın.
Örneğin, tasarlamakta olduğunuz küpün yalnızca üst düzey planlamada kullanılması
amaçlanabilir. Bu durumda kullanıcıların o boyutla ilgili ayrıntıları bilmesi gerekmediğinden,
boyutu küpten kaldırabilirsiniz.

Yordam
1. Küpten hangi boyutu kaldıracağınıza karar verin.
Not: Küpün bir parçası olan boyutların listesini görmek için Özellikler bölmesine bakın.
2. Boyut kaldırıldığında tüm yaprak düzeyi verilerin küpte toplanmasını istiyorsanız,
kaldırmak istediğiniz boyuta bir birleştirilmiş üye ekleyin.
3. Cube Viewer'ın Satırlar, Sütunlar ya da Bağlam alanında boyutu farenin sağ düğmesiyle
tıklatın ve Kaldır öğesini seçin.
4. Hücrelerde kurallarla hesaplanmayan veriler varsa, kaldırılan üyelerdeki verilerin ne
kadarını küpte alıkoyacağınızı belirtin.
a. Yalnızca seçilen üyedeki verileri alıkoymak için, Tek bir dilimi alıkoy öğesini
tıklattıktan sonra [boyut_adı].[üye_adı] dizgisini tıklatın.
Not: Tüm yaprak düzeyi verileri küpte toplamak için bir birleştirilmiş üye
eklediyseniz, bu seçeneği belirleyin ve birleştirilmiş üyeyi tıklatın.
b. Kaldırılan üyelerdeki hiçbir veriyi saklamayak istemiyorsanız Tüm verileri temizle
öğesini seçin.
) tıklattıktan sonra Kaydet ya da Farklı Kaydet
5. Eylemler menüsü simgesini (
öğesini tıklatın. Küp kaydedilir ve boyut Özellikler bölmesinden ve Cube Viewer'dan
kaldırılır.

Boyutların sırasının değiştirilmesi
Küpün mantıksal yapısını değiştirmek için, küpteki boyutların sırasını değiştirin.
Bir küp yarattığınızda varsayılan olarak, boyutlar tiplerine göre aşağıdaki sırayla sıralanır:
1. Temel
2.
3.
4.
5.
6.

Sıradüzeni
Soysal
Saat
Sürümler
Hesaplama

Bir küpteki boyut sırasını, diğer küplerle tutarlı olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Ya da bir
boyutu, yaprak üye olmadıkça görüntülenemeyecek metin dizgileri içerdiği için listenin
sonuna taşımak isteyebilirsiniz.
Bölüm 5. Küp yaratılması
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Not:
simgesini kullanarak boyut sırasının değiştirilmesi,
boyutlar tarafından kullanılan belleğin eniyilenmesinden farklıdır .

simgesini kullanarak

Başlamadan önce
Nesne görüntüleyicide iki ya da daha çok boyutu olan bir küp görüntüleniyor olmalıdır (
).

Yordam
1. Boyutları yeniden sırala simgesini (
) tıklatın.
2. Bir boyutu tıklatın ve düğmeleri kullanarak listede yukarı ya da aşağı taşıyın.
3. Tamam düğmesini tıklatın.
) tıklattıktan sonra Kaydet ya da Farklı Kaydet
4. Eylemler menüsü simgesini (
eylemini tıklatın. Küp kaydedilir ve boyut artık Özellikler bölmesinde ya da Cube
Viewer'da görüntülenmez.

Küp kurallarının görüntülenmesi
Belirli veri değerlerinin diğer veri değerlerine dayalı olarak nasıl hesaplandığını görmek için
bir küple ilgili kuralları görüntüleyebilirsiniz.
Kurallar ve besleyiciler, boyut hesaplamalarından ve bağlantılarından yaratılır. Kurallar ayrı
kural öbeklerine konur. Bu kural öbekleri kullanıcılar tarafından düzenlenemez. Ancak,
sıraları değiştirilebilir. Kullanıcılar otomatik olarak üretilen kurallara ek olarak kendi
kurallarını yaratabilirler.
Not: İş analisti gibi bazı kullanıcıların, hesaplamalarını gerçekleştirmek için kuralları
kullanıldığını bilmeleri gerekmez.

Bu görev hakkında
OLAP uygulamalarında en sık kullanılan hesaplamalar, bir boyut boyunca verilerin
toplanmasını içerir. TM1'de bu hesaplamaları birleştirme sıradüzenlerini kullanarak
yaratırsınız. Örneğin, bir Ay (Month) boyutunda, ocak, şubat ve mart ayı değerlerini toplayan
bir çeyrek yıl toplamı tanımlayabilirsiniz.
Birçok uygulamada, maliyet dağıtımı ve döviz dönüştürme gibi, toplama gerektirmeyen
hesaplamalar da gerçekleştirmeye gerek duyarsınız. Küp kurallarıyla bu hesaplamaları
gerçekleştirecek formüller yaratabilirsiniz.
Küp kurallarıyla aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:
v Satış tutarlarını bulmak için fiyatları birim sayısıyla çarpma
v Gerektiğinde birleştirmeleri geçersiz kılma. Örneğin, üç aylık fiyatın her bir ayın fiyatını
görüntülemesini önleyebilirsiniz.
v Bir küpteki verileri kullanarak başka bir küpte hesaplama yapma ya da küpler arasında veri
paylaştırma. Örneğin, satış verilerini kar ve zarar bilgilerini içeren bir küpe çekebilirsiniz.
v Birden çok hücreye aynı değerleri atama
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Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde Küpler klasörünü genişletin.
2. Kurallarını görüntülemek istediğini küpü (

) genişletin.

) çift tıklatın. Nesne görüntüleyicide kural düzenleyicisi açılır.
3. Kural nesnesini (
Kural düzenleyicisinden iki tip bölüm vardır: kural bölümleri ve besleyici bölümleri.

Sonraki adım
Bir kural nesnesi yaratabilir ya da diğer modelleme görevleriyle devam edebilirsiniz.
Kurallarla ilgili ayrıntılı bilgi için IBM Cognos TM1Rules Guide (Kural Kılavuzu) adlı
belgenin Managing Rules (Kuralların Yönetilmesi) başlıklı kısmına bakın. Bu belge, bir iş
ortamında kural geliştirme işlemleri boyunca size yol gösteren bir eğitmeni içerir.

Kural nesnesi yaratılması
Bir kural nesnesi yaratarak, bir küp kuralını otomatik olarak üretilen diğer kurallara manüel
olarak ekleyebilirsiniz.

Yordam
1. Kural düzenleyicisini nesne görüntüleyicide açmak için, kural nesnesini (
tıklatın.

) çift

) bir ya da daha çok kural deyimi yazın.
2. Kural düzenleyicisinde (
Kural deyiminin genel biçimi şöyledir: [Alan]=Formül;
Değişken

Açıklama

Alan

Bir küpün, kural tarafından etkilenen kısmını
belirtir.

Formül

TM1 olanağının küp alanındaki hücreleri nasıl
hesaplayacağını belirtir.

Dört kural deyimini gösteren bir örnek:
['Brüt Kar Marjı%']=['Brüt Kar Marjı']\['Satış']*100;
['Fiyat']=N:DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);
C:['Satış']\['Birim Sayısı']*1000;
['Satış']=N:['Fiyat']*['Birim Sayısı']\1000;
Kurallar yaratılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için IBM Cognos TM1Rules Guide (Kural
Kılavuzu) adlı belgenin Managing Rules (Kuralların Yönetilmesi) başlıklı kısmına bakın.
) tıklattıktan sonra Verileri Kaydet eylemini tıklatın.
3. Eylemler menüsü simgesini (
Eklediğiniz kural küple birlikte kaydedilir.

Küp görünümü tanımlanması
Bir uygulama tasarımcısının greksinmelerini karşılamak için verilerin Cube Viewer
olanağında nasıl görüntüleneceğini tanımlayabilirsiniz.
v Birleştirmeleri genişletme ve daraltma
v Boyutları eksenel olarak döndürme
Bölüm 5. Küp yaratılması
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v Üyeleri gizleme
v Görünüm verilerine süzgeç uygulama
v Altkümeleri düzenleme

Yeni küp görünümü yaratılması
Yeni bir küp görünümü yaratabilir ve bu görünümde işinizin gereklerine uygun değişiklikler
yapabilirsiniz. Model Tasarımı bölmesinde bir küp görüntüleniyor olmalıdır.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde Küpler klasörünü genişletin.
2. Görünüm yaratmak istediğiniz küpü farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra Yeni (
) > Görünüm öğelerini tıklatın.
3. Küp görünümü için bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın. Yeni küp görünümü (
), Model Tasarımı bölmesinde özgün küpün altında görüntülenir.

Sonraki adım
Bu kısımda açıklanan yöntemleri kullanarak küp görünümünü değiştirin.

Birleştirmelerin genişletilmesi ve daraltılması
Cube Viewer olanağında bir birleştirmeyi genişletmek ya da daraltmak için, bir öğe adının
yanındaki denetim öğesini tıklatabilirsiniz.
Genişlet
Öğe adının yanındaki artı işareti, öğenin bir birleştirme olduğunu belirtir. Bir
boyuttaki birleştirmelerin detayına inip temeldeki ayrıntıları görmek için artı işaretini
tıklatın. Artı işareti eksi işaretine çevrilir.
Daralt
Öğe adının yanındaki eksi işareti, öğenin genişletilmiş bir birleştirme olduğunu
belirtir. Boyuttaki yaprak üyeleri kapatmak için eksi işaretini tıklatın. Eksi işareti artı
işaretine çevrilir.

Boyutların eksenel olarak döndürülmesi
Küp verilerinin sunuluşunu değiştirmek için, Cube Viewer olanağında boyutları eksenel
olarak döndürerek yeni konumlara sürükleyip bırakın.
v Boyutu sütun konumuna sürükleme
v Boyutu satır konumuna sürükleme
v Boyutu başlık konumuna sürükleme
v Dimension1 boyutunu sürükler ve imlecinizi Dimension2 boyutunun merkezine
konumlarsanız, iki boyut konum değiştirir.
v Boyut1 boyutunu sürükler ve imlecinizi Boyut2 boyutunun sol tarafına konumlarsanız,
Boyut1 boyutu Boyut2 boyutunun hemen soluna bırakılır.
v Boyut1 boyutunu sürükler ve imlecinizi Boyut2 boyutunun sağ tarafına konumlarsanız,
Boyut1 boyutu Boyut2 boyutunun hemen sağına bırakılır.
Bir boyutu sürükler ve var olan bir sütun ya da satır boyutunun hemen soluna ya da sağına
bırakırsanız, görünümün sütunları ya da satıtrları boyunca daha fazla ayrıntı görürsünüz.
Örneğin, bir görünümün sütunlarında plan_time boyutunu plan_department boyutunun
öncesine sürükleyerek, sütunlarda zaman ve bölümlerle ilgili ayrıntıları görebilirsiniz.
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Üyelerin gizlenmesi
Ekranda yer kazanmak için, Cube Viewer'da satırları ve sütunları gizleyebilirsiniz. Gizlenmiş
üyeler, görünümde görüntülenen veriler için geçerli olmaya devam eder, ancak ekranda yer
kaplamaz.

Yordam
1. Bir sütun ya da satır üstbilgisini tıklatın. Satır ya da sütun seçilir.
2. Aynı sütun ya da satır üstbilgisini farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Seçileni Gizle
öğesini seçin.
3. Gizlenmiş satırın ya da sütunun yeniden gösterilmesi için, üstbilgiyi farenin sağ
düğmesiyl tıklatın ve Gizlenmişleri göster öğesini seçin.

Altkümelere ve seçilen üyelere dayalı bir görünüm
tanımlanması
Önceden yaratılmış altkümelere ya da altküme üyelerine dayalı olarak küp tanımlayabilirsiniz.
Kendiniz ya da bir iş arkadaşınız önceden bir altküme tanımladıysanız, yeniden tanımlamanız
gerekmeksizin altkümeyi küpe ekleyebilirsiniz.

Yordam
1. Var olan bir küp görünümünü açın (
) ya da yeni bir küp görünümü yaratın. Küp
görünümü nesne görüntüleyicide görüntülenir.
2. Bir altkümeyi tıklatın ve nesne görüntüleyicide var olan bir boyuta ya da görünüme
sürükleyin.
Not: Altkümeyi yalnızca üst boyutuna ya da üst öğesinin başka bir altkümesine
bırakabilirsiniz.
Altkümeyi bir satıra ya da sütuna sürüklerseniz, altkümenin tüm üyeleri görüntülenir. Bir
bağlam alanına sürüklerseniz, altkümenin birinci üyesi görüntülenir.
3. Küp görünümüne eklediğiniz altkümenin seçilen üyelerini alıkoymak isterseniz aşağıdaki
eylemleri gerçekleştirin:
a. Nesne görüntüleyicide, içe aktarılan altkümeyi satır ya da sütun alanına sürükleyin
(zaten orada değilse).
b. Küp görünümünüzde alıkoymak istediğiniz satırları ya da sütunların üstbilgilerini
Ctrl+tıklatma yöntemiyle seçin. Seçilen satırlar ya da sütunlar vurgulanır.
c. Vurgulanan alanı farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Seçilenleri Alıkoy öğesini seçin.
Seçmediğiniz satırlar ya da sütunlar kaybolur.
4. Eylemler menüsü simgesini (

) tıklattıktan sonra Farklı Kaydet öğesini tıklatın.

5. Görünüm için bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın. Yeni küp görünümü (
Model Tasarımı bölmesinde, küp_adı altındaki Küpler klasöründe görüntülenir.

)

Bir görünümden çalışma altkümesinin düzenlenmesi
Görünümün dayalı olduğu boyutun çalışma altkümesini düzenleyerek bir görünümü
düzenleyebilirsiniz.

Bölüm 5. Küp yaratılması
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Bu görev hakkında
Tanımlanmış bir altkümeyi, yeniden tanımlamak zorunda kalmaksızın küp görünümünden
düzenleyebilirsiniz.

Yordam
1. Var olan bir küp görünümünü açın (
). Küp görünümü nesne görüntüleyicide
görüntülenir.
2. Çalışma Altkümesi'nin açılan menüsünü tıklatın ve Altkümeyi Düzenle öğesini seçin.
Çalışma Altkümesi Düzenleyicisi açılır. Altkümeyi düzenlemek için, tüm süzgeç
uygulama yetenekleri kullanılabilir.
3. Altkümeyi gereksinimlerinize göre düzenleyin.
a. Altkümeyi görünümde başlatmak için Tamam düğmesini tıklatın.
b. Altkümeyi ileride yeniden kullanmak üzere kaydetmek için Farklı Kaydet düğmesini
tıklatın ve altküme için yeni bir ad yazın. Boyutlar klasöründe yeni bir altküme
yaratılır.

Sonuçlar
Çalışma Altkümesi Düzenleyicisi kapanır ve görünüm, düzenlenen altkümeye dayalı olarak
verileri gösterir.

Bir görünümün çalışma altkümesinin değiştirilmesi
Görünümün dayalı olduğu boyutun çalışma altkümesini değiştirerek bir görünümü
düzenleyebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Tanımlanmış bir altkümeyi, yeniden tanımlamak zorunda kalmaksızın küp görünümünden
değiştirebilirsiniz.

Yordam
1. Var olan bir küp görünümünü açın (
görüntülenir.

). Küp görünümü nesne görüntüleyicide

2. Çalışma altkümesi adının açılan menüsünü tıklatın ve Altkümeyi Düzenle öğesini seçin.
Çalışma Altkümesi Düzenleyicisi açılır. Altkümeyi düzenlemek için, tüm süzgeç
uygulama yetenekleri kullanılabilir.
3. Altküme alanını tıklatın ve kullanılabilecek altkümeler listesinde kullanmak istediğiniz
altkümeyi seçin.
4. Altkümeyi gereksinimlerinize göre düzenleyin.
a. Altkümeyi görünümde başlatmak için Tamam düğmesini tıklatın.
b. Altkümeyi ileride yeniden kullanmak üzere kaydetmek için Farklı Kaydet düğmesini
tıklatın ve altküme için yeni bir ad yazın. Boyutlar klasöründe yeni bir altküme
yaratılır.

Sonuçlar
Çalışma Altkümesi Düzenleyicisi kapanır ve görünüm, değiştirilen altkümeye dayalı olarak
verileri gösterir.
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Küp hesaplamaları
Küp hesaplamaları, boyut hesaplamalarının tersine, modelin yönetilmesi ve bakımı gibi ortak
modelleme işlemlerini tamamlamak için kurallar yaratılmasını kolaylaştırmanın bir yoludur.
Veri kaynağından daha fazla bilgi türeterek modelinizi daha anlamlı hale getirmek için
hesaplama ekleyebilirsiniz.
Döviz kurlarının ya da gelirin hesaplanması gibi toplama gerektirmeyen hesaplamalar
yaratmanız gerekiyorsa, Küp Hesaplamaları düzenleyicisinde formül ifadeleri
oluşturabilirsiniz. Hem boyutlar hem de küpler için geçerli olan işlevler kullanabilirsiniz.
Hesaplama düzenleyicisini kullanarak, seçilen hücreye hangi hesaplamaların uygulandığını
görebilir ve küpte hesaplamaların ya da kuralların öncelik sırasını değiştirebilirsiniz. Küp
hesaplamasıyla ilişkili kural öbeğinin sırasını değiştirmek için kural düzenleyicisini kullanın.
Küp hesaplamaları oluşturmanın bazı yararları aşağıda listelenmiştir:
v Hesaplama ifadesini oluşturmak için diğer küplerden veri elde etme
Örneğin, hesaplamanın tanımlandığı boyuttan farklı bir boyutta bulunan öznitelikleri
kullanabilirsiniz.
v Hesaplamaları yaprak ya da birleştirilmiş düzeylere uygulama
v Hesaplamaları dizgi öğelerine uygulama
v Öğe özniteliklerine gönderme yapma
v Yaprak düzeyi ve birleştirilmiş düzey için TM1 işlevlerini kullanma
TM1 işlevleriyle ilgili bilgi için IBM Cognos TM1 Başvuru Kılavuzu belgesine bakın.
Hesaplama yazarken aşağıdaki noktaları dikkate alın:
v Sıfırdan büyük ancak birden küçük bir sayı kullanıyorsanız, sayının başına önek olarak bir
sıfır koyun. Örneğin 0,10.
v Öznitelik adlarını tek tırnak ve köşeli ayraç içine alın. Örneğin, ['öğe_adı']. v
v Hem büyük harfleri, hem de küçük harfleri kullanabilirsiniz. Sözdizimi büyük ve küçük
harfe duyarlı değildir.
v İfade dizgisi eşit işaretiyle (=) başlamalıdır.
v Küp hesaplamaları yarattığınızda kurallar otomatik olarak oluşturulur. 'Besleyicileri
otomatik olarak oluştur' sunucu özelliğinin ayarı Tüm Kurallar ya da Yalnızca Otomatik
Olarak Oluşturulan Kurallar ise, besleyiciler de oluşturulur.

Hesaplamanın kapsamı
Bir hesaplamanın uygulanma kapsamı aşağıda listelenmiştir:
v Belirli bir hücre
v Belirli bir boyut üyesi
v Bir ya da daha fazla hücreye başka bir küpten yapılan göndermeler
v Belirli bir n-boyutlu dilim
Hesaplamanın kapsamı, küpteki ya da küp görünümündeki seçimden çıkarsanır. Bir
hesaplama yarattığınızda yalnızca satır ve sütun boyutları içerilir. Bağlam boyutlarında
hesaplama tüm üyelere uygulanır. Satır ya da sütün boyutunun tüm üyeleri seçilirse,
hesaplama boyutun tüm üyelerine uygulanır. Varsayılan hesaplama adı ya da bağlam boyutu
içermez.
Modelleyici, aşağıdaki yollardan birini kullanarak, seçimin kapsamını değiştirmek için üye
seçimleri ekleyebilir, var olanları kaldırabilir ve değiştirebilir:
Bölüm 5. Küp yaratılması
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v Hesaplama düzenleyicisinin boyut bağlamı alanını kullanmak
v Boyutları üst küpün bağlam alanına ya da bağlam alanından sürükleyerek boyut eklemek
ya da kaldırmak

Küp hesaplamalarının korunması
Hesaplama yaratacağınız küpe boyut ekleseniz de, küpte var olan bir boyutu kaldırsanız da,
verilerin ve küp hesaplamalarının bütünlüğü korunur. Ancak, boyut eklediyseniz, yeni boyuta
yönelik olarak bağlantıları ayarlamanız gerekir. Yeni iş gereksinimlerine uygun olarak küp
prototipi oluşturuyor ya da küpleriniz yeniden yapılandırıyorsanız, bu koruma yararlı
olacaktır.

Küp hesaplamaları yaratılması
Bir küp hesaplaması yaratmak için, işleçler, işlevler, öznitelikler ve değerler (metin dizgileri
ve sayılar gibi), değerlendirilmesinin sonucunda tek bir değer verecek olan bir ifadede
birleştirilir.

Bu görev hakkında
Hesaplanan veri öğelerine ilişkin formüler basit ya da karmaşık olabilir. Basit formüller, diğer
boyut üyelerinin, sayısal sabitlerin ve aritmetik işleçlerin bir birleşiminden oluşur. Karmaşık
formüller bu öğeleri ve işlevleri ve diğer küp verilerine yönelik bağlantıları içerebilir.
Hesaplanan bir öğeyi küpe eklediğinizde, bu öğe boyutun bir öğesi olur.
Kurallardan türetilen tüm değerlerin doğru olarak birleştirilmesini güvenceye almak için, bir
hesaplama yarattığınızda otomatik olarak besleyiciler oluşturulur. Besleyicilerin otomatik
olarak oluşturulması için, TM1 Server sunucunuzda Besleyicileri otomatik olarak oluştur
özelliğiniEvet değerine ayarlamanız gerekir.
Sabit olarak seçtiğiniz bir boyutta kullanıcı tanımlı öznitelikler varsa, öznitelikleri (Ürün Tipi
gibi) ifadenizde öğe olarak kullanabilirsiniz. Bir hesaplama boyutunun yaprak düzeyi
hesaplama ya da birleştirilmiş düzey hesaplama öznitelikleri gibi, sistem tarafından
tanımlanmış öznitelikler görüntülenmez. Bir küp hesaplamasında gönderme yapılan bir boyut
özniteliği, bu göndermenin, boyutun tüm üyeleri için o özniteliğin değerlerine yönelik bir
gönderme olduğu anlamına gelir. Küpün farklı boyutlarındaki üyelere de gönderme
yapabilirsiniz.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde Küpler klasörünü genişletin ve hesaplama eklemek
istediğiniz küpü ya da görünümü açın.
2. Değer hesaplamak istediğiniz hücreyi ya da hücre aralığını farenin sağ düğmesiyle tıklatın
ve Küp Hesaplaması Yarat'ı seçin.
Bir aralık örneği olarak, dört mali çeyreği kapsayan Gerçekleşen ve Bütçelenen gelir
sayılabilir.
Bir sütun seçtiğinizde, hesaplama düzenleyicisi hesaplamanın her boyut için geçerli
olduğunu varsayar. Ancak, belirli bir öznitelik temelinde süzgeç uygulayarak bir boyut
için geçerli olan hesaplamalar yaratabilirsiniz.
3. Küp hesaplaması için bir ad girin alanında, küp görünümünde hücreleri tıklattığınızda
hesaplamayı tanımanıza yardımcı olacak anlamlı bir ad girin ve Tamam düğmesini
tıklatın.
Varsayılan ad, küpün, satırdaki boyutun, satır üyesinin, sütundaki boyutun ve sütun
üyesinin adıdır. Bağlam alanındaki boyut üyeleri seçimi dikkate alınmaz.
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4. Hesaplama düzenleyicisinde, seçilen üyelerin bağlam alanında görüntülendiğini
doğrulayın ve yaratmak istediğiniz ifade tipini seçin:
v İfadenin yaprak düzeyinde değerlendirilmesi için, İfade altındaki Yaprak düzeyi
ifadesi sekmesini tıklatın.
v İfadenin birleştirilmiş düzeyde değerlendirilmesi için, İfade altındaki Birleştirilmiş
düzey ifadesi sekmesini tıklatın.
Not: Hem yaprak düzeyi hem de birleştirilmiş düzey ifadeler için aynı ifadeyi
kullanmak istiyorsanız, Yaprak ve birleştirilmiş için aynı ifadeyi kullan onay
kutusunu seçin.
v Dizgi değeri döndürülmesi için, İfade altında Dizgi ifadesi sekmesini tıklatın.
Not: Hesaplamanın hedef alanı hem sayısal öğeler hem de dizgi öğeleri içeriyorsa,
dizgi ifadesi yalnızca, hesaplamanın kapsamında dizgi olarak biçimlenmiş hücreler için
geçerli olur. Dizgi değeri döndürülmesi için, bağlam alanında dizgi olarak biçimlenmiş
bazı hücreler olmalıdır.
5. İfade kutusunda, hesaplanan öğeyi tanımlayan formülü yazın. Formülü yaratmak için
aşağıdaki öğelerin bir birleşimini kullanabilirsiniz:
Amaç

Eylem

Boyut öğesi ekleme

Koşullar sekmesini tıklatın.
Küpün tüm boyutları bir ağaçta görüntülenir.
Sıradüzeni varsa, küpün ya da görünümün
boyutları ağaçta sıradüzenli olarak görüntülenir.
Bir boyutu formül ifadesine eklemek için İfade
kutusuna sürükleyin.
Üyeler, tam olarak nitelenmiş biçimde
görüntülenir. Adda boşluk karakteri varsa, köşeli
ayraç içine alınmış olur.
Not: Bir boyutu ve tüm üyelerini İfade kutusuna
sürükleyemezsiniz. Boyutu köşeli ayraç içine
alarak elle girmeniz gerekir. Örneğin, Bölge adlı
bir boyut eklemek için [Bölge] girilmelidir.

Değerleri toplama, çıkarma, çarpma ve bölme

Basit sekmesini tıklatın.
İşlem tipi altında Aritmetik öğesini seçin.
IBM Cognos TM1, aritmetik işleçleri aşağıdaki
sırayla değerlendirir:
1. Üst Alma
2. Çarpma
3. Bölme
4. Toplama
5. Çıkarma
Farklı bir değerlendirme sırası kullanılmasını
sağlamak için ayraç kullanmalısınız. Çarpma
öncelikli olduğundan, 2*3+4 ifadesi, (2*3)+4 ile
aynı sonucu verir.

Zaman ya da ağırlıklı ortalama ekleme

Basit sekmesini tıklatın.
İşlem tipi altında Ortalama öğesini seçin.
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Amaç

Eylem

Yerleşik bir TM1 işlevi ekleme

İşlevler sekmesini tıklatın.
İşlevi formül ifadesine eklemek için İfade
kutusuna sürükleyin.
Hızlı düzenleme desteği bölmesinin İpuçları
sekmesinde, her işlevin kısa bir tanımı
görüntülenir.
Çeşitli işlevlerin geniş kapsamlı açıklamaları için
IBM Cognos TM1 Başvuru Kılavuzu belgesine
bakın.

Başka bir küpten veri öğesi ekleme

Koşullar sekmesini tıklatın.
Değeri içe aktarmak için bir bağlantı seçebilir ya
da yaratabilirsiniz.
v Bağlantı seçmek için İçe aktarılan değerler
klasörünü genişletin.
v Bağlantı yaratmak için Koşulları içe aktar'ı
tıklatın.

6. Koşullu bir ifadede (IF-THEN-ELSE gibi) dizgi öznitelikleri ya da sayısal öznitelikler
kullanmak için, Koşullar sekmesinde boyutun altındaki Öznitelikler klasörünü genişletin
ve öznitelik üyesini İfade kutusuna sürükleyin.
7. Tamamlayınca, sonuçları görüntülemeyi ya da hesaplamayı kaydetmeyi seçebilirsiniz.
v Değişiklikleri uygulamak ve hesaplamanın sonuçlarını görüntülemek için Uygula
düğmesini tıklatın.
v Hesaplamayı kaydetmek ve hesaplama düzenleyicisini kapatmak için Tamam
düğmesini tıklatın.

Sonuçlar
Not: Bir hesaplamayı silmek için, hücreyi ya da hücre aralığını farenin sağ düğmesiyle
tıklattıktan sonra şu öğeleri tıklatın: Küp Hesaplamasını Sil > Hesaplamayı sil:
hesaplama_adı.
İlgili görevler:
“Küp hesaplaması bağlamının değiştirilmesi” sayfa 51
Bir ya da daha fazla boyutu değiştirerek, küp hesaplamanızı verilerin belirli bir alanına hızla
odaklayabilirsiniz. Küp içinde küp hesaplamasının kapsamını denetlemek için bağlama
süzgeç uygulayın.
“Diğer küplerdeki verilere gönderme yapan bir küp hesaplaması yaratılması”
Küp hesaplamanızı tanımlamak için, diğer bir küpe (hedef küp) bağlantı yaratarak o küpte var
olan verilere gönderme yapabilirsiniz.

Diğer küplerdeki verilere gönderme yapan bir küp hesaplaması
yaratılması
Küp hesaplamanızı tanımlamak için, diğer bir küpe (hedef küp) bağlantı yaratarak o küpte var
olan verilere gönderme yapabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Küp kurallarına benzer şekilde, bir küpteki verileri kullanarak başka bir küpte hesaplama
yaratabilirsiniz. Örneğin, satış verilerini kar ve zarar bilgilerini içeren bir küpe çekebilirsiniz.
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Birim sayısı temelinde fiyata dayalı formülü kullanan geliri hesaplamak istediğinizi
varsayalım. Fiyatlara ilişkin veriler, hesaplamayı yaratacağınız küpten başka bir küpte; veriler,
fiyat bilgilerini içeren hedef küpte. Dış verilere gönderme yapmak için, Fiyat küpüne bağlantı
yaratarak verileri içe aktarmanız gerekir.
Hesaplama düzenleyicisinde bağlantı yarattığınızda bağlantı bir kural olarak gerçekletirilir.
Bağlantı bir kural olarak gerçekleştirildiğinde, hesaplama yalnızca kaynak küpte saklanır;
ancak, gerektiğinde kaynak küpte kullanılır ve görüntülenir. Hesaplamada gönderme yapılan
veriler kaynak küpte değişirse, değişiklik hedef küpe otomatik olarak yansıtılır. Bununla
birlikte, veriler yalnızca kaynak küpte saklandığı için, veri değerlerinde yapılacak tüm
düzenlemelerin kaynak küpte gerçekleştirilmesi gerekir. Hedef küplerde görüntülenen veri
değerlerini kural bağlantıları aracığıyla düzenleyemezsiniz.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde Küpler klasörünü genişletin ve hesaplama eklemek
istediğiniz küp görünümünü açın.
2. Değer hesaplamak istediğiniz hücreyi ya da hücre aralığını farenin sağ düğmesiyle
tıklatın ve Küp Hesaplaması Yarat'ı seçin.
Bir aralık örneği olarak, dört mali çeyreği kapsayan Gerçekleşen ve Bütçelenen gelir
sayılabilir.
3. Küp hesaplaması için bir ad girin alanında, küp daha sonra hesaplamayı tanımanıza
yardımcı olacak anlamlı bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın.
Varsayılan ad, küpün, satırdaki boyutun, satır üyesinin, sütundaki boyutun ve sütun
üyesinin adıdır. Bağlam alanındaki boyut üyeleri seçimi dikkate alınmaz.
4. Hesaplama düzenleyicisinde, yaratmak istediğiniz ifade tipini seçin:
v İfadenin yaprak düzeyinde değerlendirilmesi için, İfade altındaki Yaprak düzeyi
ifadesi sekmesini tıklatın.
v İfadenin toplanan sonuçlar temelinde değerlendirilmesi için, İfade altındaki
Birleştirilmiş düzey ifadesi sekmesini tıklatın.
Not: Hem yaprak düzeyi hem de birleştirilmiş düzey ifadeler için aynı ifadeyi
kullanmak istiyorsanız, Yaprak ve birleştirilmiş için aynı ifadeyi kullan onay
kutusunu seçin.
v Dizgi değeri döndürülmesi için, İfade altında Dizgi ifadesi sekmesini tıklatın.
Not: Dizgi değeri döndürülmesi için, bağlam alanında dizgi olarak biçimlenmiş bazı
hücreler olmalıdır.
5. Koşullar sekmesinde Koşulları İçe Aktar'ı tıklatın.
6. Hesaplama için bir ad girin alanında, hesaplama bağlantısının kolayca tanınmasını
sağlayacak açıklayıcı bir ad girin.
Bağlantı düzenleyicisinde, dış verileri hesaplamayı içeren küpteki boyut üyesiyle
eşleyerek, bağlantıdaki verileri nerede kullanmak istediğinizi belirtirsiniz.
7. Model Tasarımı bölmesinde, hesaplamada gönderme yapmak istediğiniz verilerin
bulunduğu küpü tıklatın ve Kaynak Küp Ekle alanına bırakın.
Hesaplamanın tanımlandığı küp otomatik olarak hedef küp olarak görüntülenir.
Bir boyut her iki küpte de kullanılıyorsa, bu iki boyut, tüm boyut üyeleri arasında
otomatik eşlemelerle eşlenir. Diğer tüm boyutlar için, ya kaynak küp ile hedef küp
arasında karşılıklılık tanımlamanız ya da seçilen boyut üyelerinde dilimleme
gerçekleştirmeniz gerekir.
8. İsteğe bağlı: Gerekiyorsa, kaynak küp ile hedef küp arasında karşılıklılık tanımlayın ya
da seçilen boyut üyelerinde dilimleme gerçekleştirin.
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9. Eşleme istediğiniz gibi olduğunda, hesaplama bağlantısını kaydetmek için Tamam
düğmesini tıklatın.
Bağlantının kaynağının hedef küpte kullanılan hesaplamanın bağlamıyla tutarlı olmasını
güvenceye almak için bağlantının geçerliliği denetlenir. Bu geçerlilik denetimi, ifadenin
geçerli sonuçlar döndürmesini de güvenceye alır.
Dış küpten veri içeren bağlantı, Koşullar ağacında İçe aktarılan değerler'de
görüntülenir.
10. Bağlantıyı İfade kutusuna sürükleyin ve bir öğe olarak formülünüze ekleyin.
11. Tamamlayınca, sonuçları görüntülemeyi ya da hesaplamayı kaydetmeyi seçebilirsiniz.
v Değişiklikleri uygulamak ve hesaplamanın sonuçlarını görüntülemek için Uygula
düğmesini tıklatın.
v Hesaplamayı kaydetmek ve hesaplama düzenleyicisini kapatmak için Tamam
düğmesini tıklatın.

Sonuçlar
Dış küpün içerdiği gönderme yapılan veriler, küp hesaplamasının tanımlandığı küp hücresinde
ya da hücrelerinde görüntülenir.
İlgili görevler:
“Karşılıklılık ve eşleme boyutlarının oluşturulması” sayfa 56
İlk olarak bir bağlantı yarattığınızda ve kaynak küp ile hedef küp tanımladığınızda, küpler
ortak boyutlar bakımından incelenir.

Güvenlik denetim küplerinde küp hesaplaması yaratılması
Güvenlik düzenleyicisinde, hücreler, öğeler, boyutlar ya da temel güvenlik denetim küpleri
için küp hesaplamaları yaratabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Güvenlik küplerindeki hücreler yalnızca dizgi değerlerini kabul ettiği için, Küp Hesaplaması
düzenleyicisi yalnızca Dizgi ifadesi sekmesini görüntüler. Geçerli bir ifade, hücredeki bir
dizgi değeri sonucunu verir. Örneğin, hücre düzeyi güvenliğin grup üyelerinin hücrenin
içeriğini görmesini engellemesi için Yok (None) değerini veren bir ifade yaratabilirsiniz.
Hücre düzeyi güvenlik yaprak üyelere uygulanır ve genellikle birleştirmelere uygulanmaz.
Bununla birlikte, birleştirmelerin görüntülenmesini ya da düzenlenmesini denetlemek için
Yok ve Okuma güvenlik hakları var olabilir.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde Model Güvenliği'ni genişlettikten sonra CubeSecurity'yi
(Küp Güvenliği) genişletin.
2. Hücre düzeyi güvenlik uygulamak istediğiniz küpü farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve
Güvenliği Yapılandır > İlgili Erişim İzinlerini Ayarla > Küp hücreleri öğelerini seçin.
3. Hücre güvenliği küpü yarat kutusunda, hücre güvenliğinin boyutluluğunu denetlemek
için bir boyut altkümesi seçin ve Tamam düğmesini tıklatın.
Hücre güvenliği küpü nesne görüntüleyicide bir sekme olarak görüntülenir.
4. Güvenlik düzenleyicisinde, erişim ayrıcalıkları uygulamak istediğiniz hücreyi ya da hücre
aralığını farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Küp Hesaplaması Yarat'ı seçin.
5. Küp hesaplaması için bir ad girin alanında, küp daha sonra hesaplamayı tanımanıza
yardımcı olacak anlamlı bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın.
Varsayılan ad, küpün, satırdaki boyutun, satır üyesinin, sütundaki boyutun ve sütun
üyesinin adıdır. Bağlam alanındaki boyut üyeleri seçimi dikkate alınmaz.
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6. Hesaplama düzenleyicisinde, seçilen üyelerin bağlam alanında görüntülendiğini
doğrulayın.
7. İfade kutusunda, hesaplanan öğeyi tanımlayan formülü yazın. Formülü yaratmak için
aşağıdaki öğelerin bir birleşimini kullanabilirsiniz:
Amaç

Eylem

Boyut öğesi girme

Koşullar sekmesini tıklatın.
Küpün tüm boyutları bir ağaçta görüntülenir.
Sıradüzeni varsa, küpün ya da görünümün
boyutları ağaçta sıradüzenli olarak görüntülenir.
Bir boyutu formül ifadesine eklemek için İfade
kutusuna sürükleyin.
Üyeler, tam olarak nitelenmiş biçimde
görüntülenir. Adda boşluk karakteri varsa, köşeli
ayraç içine alınmış olur.
Not: Bir boyutu ve tüm üyelerini İfade kutusuna
sürükleyemezsiniz. Boyutu köşeli ayraç içine
alarak elle girmeniz gerekir. Örneğin, Bölge adlı
bir boyut eklemek için [Bölge] girilmelidir.

Yerleşik işlev ekleme

İşlevler sekmesini tıklatın.
Metne dayalı işlevlerin listesi için Metin
klasörünü genişletin.
İşlevi formül ifadesine eklemek için İfade
kutusuna sürükleyin. Koşullu ifadeyi oluşturmak
için Metin işlevlerini ya da Mantıksal işlevleri
kullanın.
Metne dayalı işlevlerle ilgili daha fazla bilgi için
IBM Cognos TM1 Başvuru Kılavuzu belgesine
bakın.

8. Tamamlayınca, sonuçları görüntülemek mi, yoksa hesaplamayı kaydetmek mi istediğiniz
seçin.
v Değişiklikleri uygulamak ve hesaplamanın sonuçlarını görüntülemek için Uygula
düğmesini tıklatın.
v Hesaplamayı kaydetmek ve hesaplama düzenleyicisini kapatmak için Tamam
düğmesini tıklatın.

Sonuçlar
Grup üyeleri, küp hesaplamasının sonucu olarak atadığınız hücre güvenliğine göre hücreye
erişebilirler.
İlgili kavramlar:
“Veri erişimi ve güvenlik” sayfa 82
Bir kullanıcı grubunun belirli küplere, boyutlara, işlemlere, görevlere ve üyelere olan
erişimini genişletebilir ya da kısıtlayabilirsiniz.

Küp hesaplaması bağlamının değiştirilmesi
Bir ya da daha fazla boyutu değiştirerek, küp hesaplamanızı verilerin belirli bir alanına hızla
odaklayabilirsiniz. Küp içinde küp hesaplamasının kapsamını denetlemek için bağlama
süzgeç uygulayın.
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Bu görev hakkında
Bir hesaplamanın bağlamını aşağıdaki yollarla değiştirebilirsiniz:
v Cube Viewer aracının Bağlam bölgesine boyutlar ekleyerek
v Küp Hesaplaması düzenleyicisinin bağlam süzgeçlerinde boyutun üyelerini değiştirerek

Yordam
1. Hesaplamanın kapsamını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
a. Küp Hesaplaması düzenleyicisinin bağlam alanında, seçilen boyuta ilişkin aşağı yönlü
oku tıklatın ve Üyeyi Düzenle seçimini tıklatın.
b. boyut üyesi için kapsam seç iletişim kutusunda boyut üyesi eklemek ya da kaldırmak
için ilgili onay kutusunu temizleyin ya da seçin.
c. İsteğe bağlı: Kapsamı kaldırmak için, boyutu bağlamı süzgecini farenin sağ
düğmesiyle tıklatın ve Kaldır'ı seçin.
Not: Küp Hesaplaması düzenleyicisinin Bağlam alanındaki tüm boyutları
kaldırırsanız, hesaplama küpün tüm hücrelerine uygulanır.
2. Kapsamınıza boyut üyeleri eklemek için aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin:
v Boyutu Model Tasarımı bölmesinden Küp Hesaplaması düzenleyicisinin Bağlam
alanına sürükleyin ve gerek duyduğunuz üyeleri seçin.
Küp görünümünde olmayan bir boyut eklediğiniz için, boyut üyesi için bağlam seç
iletişim kutusunda boyut üyelerinin hiçbiri seçili olmaz. Üyeleri, onay kutularını seçme
yoluyla manüel olarak eklemeniz gerekir.
v Boyutu küp ya da görünümün Bağlam alanından Küp Hesaplaması düzenleyicisinin
Bağlam alanına sürükleyin.
Düzenleyicinin Bağlam alanına yeni bir bağlam boyutu eklenir.

Küp hesaplamalarının değiştirilmesi
Bir hüp hesaplamasının formülünü Cube Viewer olanağından ne zaman isterseniz
değiştirebilirsiniz.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde Küp klasörünü genişletin ve değiştirmek istediğiniz
hesaplamayı içeren küpü ya da görünümü açın.
2. Hücreyi ya da hücre aralığını farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Küp Hesaplamasını Aç
> Hesaplamayı aç: hesaplama_adı öğelerini seçin.
İpucu: Hücrenin hesaplanmış olup olmadığını saptamak için imleci hücrelerin üstüne
dolaştırın.
Formül ifadesi Küp Hesaplaması düzenleyicisinde görüntülenir.
3. Gereken değişiklikleri yapın.
4. Tamamlayınca, sonuçları görüntülemek mi, yoksa hesaplamayı kaydetmek mi istediğiniz
seçin.
v Değişiklikleri uygulamak ve hesaplamanın sonuçlarını görüntülemek için Uygula
düğmesini tıklatın.
v Hesaplamayı kaydetmek ve hesaplama düzenleyicisini kapatmak için Tamam
düğmesini tıklatın.
İlgili görevler:
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“Küp hesaplamaları yaratılması” sayfa 46
Bir küp hesaplaması yaratmak için, işleçler, işlevler, öznitelikler ve değerler (metin dizgileri
ve sayılar gibi), değerlendirilmesinin sonucunda tek bir değer verecek olan bir ifadede
birleştirilir.
“Diğer küplerdeki verilere gönderme yapan bir küp hesaplaması yaratılması” sayfa 48
Küp hesaplamanızı tanımlamak için, diğer bir küpe (hedef küp) bağlantı yaratarak o küpte var
olan verilere gönderme yapabilirsiniz.
“Küp hesaplaması bağlamının değiştirilmesi” sayfa 51
Bir ya da daha fazla boyutu değiştirerek, küp hesaplamanızı verilerin belirli bir alanına hızla
odaklayabilirsiniz. Küp içinde küp hesaplamasının kapsamını denetlemek için bağlama
süzgeç uygulayın.

Bölüm 5. Küp yaratılması
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Bölüm 6. Bağlantı yaratılması
Bağlantılar, verileri bir küpten diğerine taşıyan ilişkiler oluşturur.
Bir bağlantı yarattığınızda, verilerin bulunduğu kaynak küpü ve veri değerlerini alacak olan
hedef küpü tanımlarsınız.
Bağlantılar kural ya da işlem olarak gerçekleştirilebilir. Bağlantı bir kural olarak
gerçekleştirildiğinde, veriler yalnızca kaynak küpte saklanır; ancak, gerektiğinde kaynak
küpte kullanılır ve görüntülenir. Kaynak küpte veri değişirse, değişiklik hedef küpe otomatik
olarak yansıtılır. Bununla birlikte, veriler yalnızca kaynak küpte saklandığı için, veri
değerlerinde yapılacak tüm düzenlemelerin kaynak küpte gerçekleştirilmesi gerekir; kural
bağlantıları aracığıyla hedef küplerde görüntülenen veri değerlerini düzenleyemezsiniz.
Bağlantı bir işlem olarak gerçekleştirildiğinde, veriler kaynak küpten hedef küpe kopyalanır.
İşlemi çalıştırarak verileri kaynak küpten hedef küpe kopyalamanızdan sonra, artık iki küp
arasında bağlantı kalmaz. Verileri kaynak küpte ya da hedef küpte istediğiniz gibi
düzenleyebilirsiniz.
İlgili kavramlar:
“Küplerin bağlanması” sayfa 15
Model Tasarımı bölmesi, küpler arasında veri taşımak için bağlantı yaratmanıza olanak sağlar.

Kaynak ve hedef küplerin belirtilmesi
Bir bağlantı yaratmak için, hem verilerin çıkış yeri olan kaynak küpü, hem de verilerin hedefi
olan hedef küpü belirtmeniz gerekir.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde Bağlantılar klasörünü farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Yeni
> Bağlantı öğelerini seçin.
2. Yeni bağlantı için bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın. Bağlantıya açıklayıcı bir ad
vermek iyi olur. Örneğin, bağlantı Fiyat adlı kaynak küpten Satışlar adlı hedef küpe veri
taşıyorsa, bağlantıya Fiyattan Satışlara adını verebilirsiniz. Ana bölmede iki denetim öğesi
görüntülenir: Kaynak Küp Ekle and Hedef Küp Ekle.
3. Aşağıdakilerden birini yaparak kaynak küpü tanımlayın:
v Model Tasarımı bölmesinde, kaynak küpü tıklatıp Kaynak Küp Ekle etiketine bırakın.
v Kaynak küpü farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra, Küpü Bağlantı Kaynağına
Ekle, <bağlantı_adı> öğesini tıklatın.
4. Aşağıdakilerden birini yaparak hedef küpü tanımlayın:
v Model Tasarımı bölmesinde, hedef küpü tıklatıp Hedef Küp Ekle etiketine bırakın.
v Hedef küpü farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra, Küpü Bağlantı Hedefine Ekle,
<bağlantı_adı> öğesini tıklatın.
5. Bu noktaya kadar olan bağlantı tanımlamasını kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklatın.
Bağlantı tanımlamasını kaydetmek için bağlantı tanımlamasının tamamlanmış olması
gerekmez, ancak geçerli olmalıdır. Bağlantı tanımlaması geçerli değilse, bağlantı simgesi
kırmızı renkte (
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Karşılıklılık ve eşleme boyutlarının oluşturulması
İlk olarak bir bağlantı yarattığınızda ve kaynak küp ile hedef küp tanımladığınızda, küpler
ortak boyutlar bakımından incelenir.
Bir boyut her iki küpte de kullanılıyorsa, bu iki boyut, tüm boyut üyeleri arasında otomatik
eşlemelerle eşlenir. Diğer tüm boyutlar için, ya kaynak küp ile hedef küp arasında karşılıklılık
tanımlamanız ya da seçilen boyut üyelerinde dilimleme gerçekleştirmeniz gerekir.

Yordam
1. Kaynak ve hedef küpü gözden geçirin ve hangi boyutların birbirine karşılık geleceğine
karar verin. Bunun yanı sıra, karşılığı olması gerekmeyen, ancak bir ya da daha çok üyede
dilimlenmesi gereken boyutları da saptayın.
2. Karşılıklılık tanımlamak istediğiniz boyutlar için:
a. Kaynak küpteki bir boyutu tıklatın.
b. Hedef küpte ona karşılık gelen boyutu Ctrl tuşuna basarak tıklatın.
3. Boyut karşılıklılığına uygulanacak eşleme tipini seçin: Otomatik ya da Manüel.
Otomatik seçilirse, Bağlantılar sekmesinin Eşlemeler panosunda görüntülenen ve aynı
adı taşıyan üyeler arasında otomatik olarak eşleme yaratılır. Otomatik olarak eşlenen
bağlantılar, Bağlantı sekmesinde üçgen biçimli bir noktayla biten kesiksiz bir çizgiyle
gösterilir.
Manüel öğesini seçerseniz, kaynak boyut ile hedef boyuttaki üyeler arasında eşleme
yaratmanız gerekir. Manüel olarak eşlenen boyutlar, Bağlantı sekmesinde baklava biçimli
bir noktayla biten yeşil çizgiyle gösterilir.
Eşleme tipi seçmezseniz, karşılıklık ilişkisine Soysal eşleme tipi uygulanır. Soysal eşleme
bir yertutucudur; bağlantı tanımlamanızın üzerinde çalışırken, bir kaynak boyutu ona
karşılık gelen bir hedef boyutla eşleştirmenizi sağlar. Ancak, karşılıklılık için Otomatik ya
da Manüel eşleme tanımlanmadıkça, o karşılıklılık eksik kabul edilir ve bağlantı geçersiz
olur.
Karşılıklılık yaratılmasını kolaylaştırmak için bir eşleme başlangıçta Otomatik olarak
belirtilebilir ve daha sonra Manüel'e çevrilebilir. Bunu yaparak, tüm karşılıklıkları
Otomatik elşemeyle hızla belirleyebilir, sonra eşlemeyi Manüel'e çevirerek yalnızca gerek
duyduğunuz karşılıklılıkları alıkoyabilirsiniz. Otomatik bir eşlemeyi manüele çevrmek
için, eşlemeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Manüel Eşlemeye Dönüştür'ü seçin.
Genel olarak, otomatik eşleme daha verimli olduğu için birçok üyesi olan karşılıklılıklar
için kullanılmalıdır. Birçok üyesi olan karşılıklılıklar için manüel eşleme kullanılması son
derece büyük kurallarla sonuçlanabilir.
4. Üyeleri kaynak ve hedef boyutlar arasında manüel olarak eşlemek için aşağıdaki
eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak küp altındaki Üyeler listesinde bir üyeyi tıklatın.
b. Hedef küp altındaki Üyeler listesinde onunla eşlemek istediğiniz üyeyi Ctrl tuşunu
basılı tutarak tıklatın.
Ayrıca, kaynak küpün altındaki Üyeler listesindeki bir üyeyi tıklatıp hedef küp
altındaki Üyeler listesindeki istenen üyeye bırakabilirsiniz.
Eğer kaynak boyuttaki en az bir üye hedef boyuttaki bir üyeyle eşlendiyse, kaynak ve
hedef boyutlar arasında istediğiniz sayıda üyeyi eşleyebilirsiniz. Kaynak boyuttaki tek
bir üyeyi hedef boyuttaki birden çok üyeyle de eşleyebilirsiniz. Bağlantılar
sekmesinin Eşlemeler bölmesi yarattığınız tüm eşlemeleri görüntüler.
Var olan eşleme çiftleri bir elektronik tablo ya da metin dosyasından doğrudan Eşleme
bölmesine yapıştırılabilir. Örneğin, bitişik sütunlarda ayarlanmış eşlemeleri olan bir
elektronik tablonuz varsa, eşlemeleri elektronik tablodan kopyalayarak doğrudan
Eşlemeler bölmesine yapıştırabilirsiniz. Benzer şekilde, sekmeyle sınırlanmış bir
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dosyadaki eşlemeleri kopyalayarak Eşlemeler bölmesine yapıştırabilirsiniz. Eşlemeler
bölmesine eşleme çiftlerini yapıştırmanız gerekir; üyelerden oluşan tek bir sütunu
bölmeye yapıştıramazsınız.
c. Bir yanlışlık nedeniyle bir eşlemeyi silmek isterseniz, Eşlemeler bölmesinde eşlemeyi
seçin ve Seçilen üye eşlemesini kaldır'ı tıklatın.
Manüel eşleme tamamlandıktan sonra, manüel eşlemeleri olan boyut karşılıkları
Bağlantı sekmesinde baklava biçimli bir noktayla biten kesiksiz yeşil çizgiyle
gösterilir.
5. Karşılığı ve eşlemesi olmayan her boyut için, dilimlemede kullanılacak üyeyi ya da
üyeleri belirtmeniz gerekir:
a. Boyutlar listesinde boyut adını tıklatın.
b. Üyeler listesinde dilimlemek istediğiniz üyeyi ya da üyeleri tıklatın.
Kaynak boyuttaki birden çok üyede dilimleme gerçekleştirirseniz, bu üyelere ilişkin
veriler, hedef küpe taşınmadan önce toplanır. Üyeler listesinin üst kısmındaki
Tümünü Seç'i tıklatarak, kaynak boyuttaki tüm yaprak düğümleri seçebilirsiniz.
Ancak, kaynak boyutunuzda tek bir üst düzey birleştirme varsa, boyuttaki tüm yaprak
düğümleri toplamak yerine o tek birleştirmeyi dilimlere ayırmak daha verimli olur.
Hedef boyuttaki birden çok üyede dilimleme gerçekleştirirseniz, seçilen her üye,
kaynak küpten taşınan verileri alır. Üyeler listesinin üst kısmındaki Tümünü Seç'i
tıklatarak hedef boyuttaki tüm yaprak düğümleri seçebilirsiniz; ancak, hedef boyutta
birden çok yaprak düğüm seçildiğinde, bir birleştirmeye yazamayacağınız için,
düğümler toplanamaz.
6. Eylemlerinizi kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklatın.

Sonuçlar
Birçok manüel eşleme kullanan ya da eşlenmemiş ancak birçok üyede dilimlenmiş hedef
boyutları olan bir bağlantı yaratırsanız, Performance Modeler çok uzun besleyiciler üretebilir.
Bir uç örnekte, TM1 Server, Performance Modeler tarafından üretilen besleyici hacmini
işleyemeyebilir. Sunucunun besleyicileri işleyememesi gibi bir durumu önlemek için,
Performance Modeler 1000'den fazla satır üretecek bir besleyici derlediğinde kural dizgisine
şu uyarı açıklamasını ekler: WARNING: Unable to create feeder it would produce too
many lines.
Bir bağlantının olağandışı büyük bir besleyici hacmi üretmesi gibi bir durumla karşılaşırsanız,
bağlantıyı yeniden yapılandırmanız ya da bağlantının Besleyici oluşturulsun mu? özelliğini
Hayır olarak ayarlamanız gerekir.

Boyut üyelerinde dilimleme
Bir kaynak boyut ile hedef boyut arasında karşılıklılık tanımlandığında, bu boyutların bazı ya
da tüm üyelerinin birbiriyle eşlenmesi gerekir. Ancak, bir küpteki bir boyut diğer küpteki
herhangi bir boyuta karşılık gelmiyorsa, bir ya da daha çok üye seçilerek bu boyut
dilimlenmelidir.
Örneğin, bir küpün Gerçekleşen ve Bütçelenen adlı üyeleri içeren Sürümler adlı bir boyutu
olduğunu düşünelim. Küpte, biri Gerçekleşen gelir, diğeri Bütçelenen gelir olmak üzere iki
değer kümesi vardır. Sürümler boyutunun kaynak küpte mi, yoksa hedef küpte mi
bulunduğuna bağlı olarak, dilimleme farklı sonuçlar verir.
Bir hedef küp boyutu için, tüm üyelerin dilimleme için seçilmesi, kaynaktaki veri değerlerinin
dilimlenen tüm üyelere taşınmasına neden olur. Önceki örneği kullanarak, Sürümler boyutu
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hedef küpteyse, hem Gerçekleşen adlı üye, hem de Bütçelenen adlı üye aynı değer kümesini
alacaktır. Kaynak küp yalnızca bütçelenen rakamları içeriyorsa, hedef küpte yalnızca
Bütçelenen üyesini dilimlemek isteyebilirsiniz.
Kaynak küpteki bir boyut için, tüm üyelerin dilim olarak seçilmesi, bunların hedef küpte
kullanılır kılınmadan önce toplanmasına neden olur. Sürümler boyutu örneğini kullanarak,
Hem Gerçekleşen'in, hem de Bütçelenen'in seçilmesi bunların değerlerinin toplanmasıyla
sonuçlanır ki, istenen sonuç büyük olasılıkla bu değildir. Öte yandan, kaynak küp hedef küpte
karşılığı olmayan Ürün adlı bir boyutu içeriyorsa, tüm Ürün üyelerinin dilim olarak seçilmesi
mantıklı olacaktır.

Karşılıklılığın kesilmesi
Var olan bir boyut karşılıklığını kesebilirsiniz. Karşılıklılık kesildiğinde hem kaynak küpteki
boyut, hem de hedef küpteki boyut yeni karşılık tanımlamaları için kullanılabilir duruma gelir.

Yordam
1. Bağlantı Düzenleyicisi'nde, kaynak küpteki bir boyut ile hedef küpteki bir boyut
arasındaki karşılıklılığı belirleyen çizgiyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın.
2. Bağlantıyı Kes öğesini tıklatın. İki boyut arasındaki karşılıklılık kesilir. Artık her iki
boyutu da farklı bir karşılıklıkta kullanabilirsiniz.

Eşleme tipinin değiştirilmesi
Bir karşılıklık için var olan bir eşleme tipini değiştirebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Bir karşılıklığa ilişkin eşleme tipini değiştirirken kullanılabilecek seçenekler, yürürlükteki
eşleme tipine göre değişir.
v Yürürlükteki eşleme Otomatik ise, eşlemeyi Manüel ya da Soysal olarak değiştirebilirsiniz.
v Yürürlükteki eşleme Manüel ise, eşlemeyi Otomatik ya da Soysal olarak değiştirebilirsiniz.
v Yürürlükteki eşleme Soysal ise, eşlemeyi Otomatik ya da Manüel olarak değiştirebilirsiniz.

Yordam
1. Bağlantı Düzenleyicisi'nde, kaynak küpteki bir boyut ile hedef küpteki bir boyut
arasındaki karşılıklığı belirleyen çizgiyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın.
2. <yeni_eşleme_tipine> Geç öğesini tıklatın. Eşleme tipini Otomatik ya da Soysal olarak
değiştirirseniz, ek eylem gerekmez.
3. Eşleme tipini Manüel olarak değiştirirseniz, manüel eşleme yordamını tamamlayın;
açıklamalar için bkz. “Karşılıklılık ve eşleme boyutlarının oluşturulması” sayfa 56.

Bağlantı somutlaması tipinin ayarlanması
Bir bağlantı yarattığınızda, bağlantının bir kural olarak mı, yoksa işlem olarak mı
gereçekleştirileceğini belirtmeniz gerekir.

Bu görev hakkında
Bağlantı bir kural olarak gerçekleştirildiğinde, veriler yalnızca kaynak küpte saklanır; ancak,
gerektiğinde kaynak küpte kullanılır ve görüntülenir.
Bağlantı bir işlem olarak gerçekleştirildiğinde, işlem oluşturulup çalıştırıldıktan sonra kaynak
küpteki veriler hedef küpe kopyalanır.
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Yordam
1. Gerekiyorsa bağlantıyı açın.
2. Özellikler sekmesinde, Bağlantı Somutlaması Tipi alanının yanındaki etiketi tıklatın. Bu
etiket, bağlantıya ilişkin yürürlükteki somutlama tipini görüntüler. Bir bağlantıyı ilk
yarattığınızda varsayılan tip Kurallar'dır.
3. Aşağıdaki eylemlerden birini seçin:
v Bağlantıyı kural olarak gerçekleştirmek için Kurallar öğesini tıklatın.
v Bağlantıyı işlem olarak gerçekleştirmek için İşlem öğesini tıklatın.
4. Bağlantıyı kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklatın.

Sonuçlar
Bağlantıyı kural olarak gerçekleştirirseniz ve bağlantı kaydedildiğinde geçerliyse, kural
hemen yaratıır ve hedef küpe uygulanır.
Bağlantıyı işlem olarak gerçekleştirmeyi seçerseniz, verileri kaynak küpten hedef küpe
taşımak için işlemi oluşturmanız ve çalıştırmanız gerekir.

Bağlantı işlemleri oluşturulması ve çalıştırılması
Bir bağlantıyı işlem olarak gerçekleştirdiğinizde, verileri kaynak küpten hedef küpe taşımak
için işlemi oluşturmanız ve çalıştırmanız gerekir.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde bağlantıyı farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve İşlem Oluştur
öğesini seçin.
Yeni bir TurboIntegrator işlemi oluşturulur ve sunucunuzda kaydedilir. Yeni işlem, Model
Tasarımı bölmesindeki İşlemler klasöründe görünür.
Buna ek olarak, kaynak küpte ve hedef küpte işlemin gerektirdiği yeni görünümler
yaratılır. Kaynak küpteki görünüme, işlemin oluşturulduğu bağlantıyla aynı ad (adın
sonuna (kaynak görünüm) eklenmiş olarak) atanır. Hedef küpteki görünüme, işlemin
oluşturulduğu bağlantıyla aynı ad (adın sonuna (hedef görünüm) eklenmiş olarak) atanır.
Hedef küpteki görünüm, kaynak küpteki görünümün sağladığı verileri kabul eder.
2. İşlemi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve İşlemi Yürüt öğesini seçin.

İşlem olarak gerçekleştirilen bir bağlantının değiştirilmesi
İşlem olarak gerçekleştirilmiş bir bağlantıyı değiştirirseniz, düzenlemelerin içerilmesi için
işlemi yeniden oluşturmanız gerekir.

Yordam
1. Değiştirilen bağlantıyı Model Tasarımı bölmesinde farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve
İşlem Oluştur öğesini seçin.
2. Var olan işlemin üzerine yazılacağını bildiren istemde Tamam düğmesini tıklatın.
3. İsteğe bağlı olarak, az önce üzerine yazılan işlemi farenin sağ düğmesiyle tıklatıp İşlemi
Yürüt öğesini seçerek, düzenlemelerinizi içeren işlemi hemen yürütebilirsiniz.

Seçme listelerinin bağlantılarda sanal boyut olarak kullanılması
Seçme listelerini bağlantılarda sanal boyut olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde, kaynak ya da
hedef küpteki gerçek bir boyut ile karşı küpteki bir seçme listesi sanal boyutu arasında
karşılıklılık oluşturabilirsiniz.
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Bu görev hakkında
Kaynak küpte bir bağlantı için seçme listesi sanal boyutu kullanıldığında, bu bağlantıya
toplama bağlantısı adı verilir. Hedef küpte bir bağlantı için seçme listesi sanal boyutu
kullanıldığında, bu bağlantıya referans bağlantısı adı verilir.
Seçme listesi sanal boyutları kaynak küpte ya da hedef küpte bir bağlantı için kullanılabilir;
gerekiyorsa, kaynak küpte ya da sanal küpte birden çok sanal boyut kullanabilirsiniz. Ancak,
sanal boyutları aynı anda hem kaynak küpte, hem de hedef küpte kullanamazsınız.

Yordam
1. Bağlantı için kaynak küpü ve hedef küpü tanımlayın; açıklamalar için Kaynak ve hedef
küplerin belirtilmesi başlıklı konuya bakın.
2. Kaynak küpün ya da hedef küpün Boyutlar listesinde, sanal boyut olarak kullanmak
istediğiniz seçme listesini içeren boyutu tıklatın. Seçilen boyutun Üyeler listesi, boyutun
üyelerini listeler. İlişkili bir seçme listesi olan bir üye varsa, üye adının yanında Seçme
) görüntülenir.
Listesi simgesi (
3. Seçilen boyutun Üyeler listesinde, sanal boyut olarak kullanmak istediğiniz seçme
listesine ilişkin Seçme Listesi simgesini çift tıklatın. Yeni sanal boyut Boyutlar listesinde
görüntülenir.
4. Seçme listesi sanal boyutunu kullanarak eşlemeleri tamamlayın.

Boyut özniteliklerinin bağlantılarda sanal boyut olarak kullanılması
Seçme listelerini hedef küpte bağlantılar için sanal boyut olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde,
kaynak küpteki gerçek bir boyut ile hedef küpteki bir öznitelik sanal boyutu arasında
karşılıklılık oluşturabilirsiniz. Hedef küpte bir bağlantı için öznitelik sanal boyutu
kullanıldığında, bu bağlantıya referans bağlantısı adı verilir.

Bu görev hakkında
Kullanıcı tanımlı herhangi bir metin boyutu özniteliğini bağlantınızda sanal boyut olarak
kullanabilirsiniz. Şu tipteki öznitelikleri sanal boyut olarak kullanamazsınız:
v sistem tarafından üretilmiş öznitelikler
v sayısal öznitelikler
v diğer ad öznitelikleri
Bir öznitelik bir bağlantıda sanal boyut olarak kullanıldığında, Performance Modeler bağlantı
için oluşturulan besleyicide bir ATTRS başvurusu kullanır. Dolayısıyla, öznitelik değeri
değişirse besleyici yeniden değerlendirilmez. Öznitelikler için oluşturulan besleyicilerin
yeniden değerlendirilmesi için, bağlantıyı düzenlemeniz ve yeniden kaydetmeniz ya da
bağlantının hedef küpündeki kuralların yeniden işlenmesi için TurboIntegrator işleminde
CubeProcessFeeders işlevini kullanmanız gerekir.
Bir bağlantıda sanal bir boyutu görüntülemeyi seçerseniz, ancak sanal boyut herhangi bir
eşlemede kullanılmıyorsa, bağlantı kaydedildiğinde sanal boyut bağlantıdan kaldırılır.

Yordam
1. Bağlantı için kaynak küpü ve hedef küpü tanımlayın; açıklamalar için Kaynak ve hedef
küplerin belirtilmesi başlıklı konuya bakın.
2. Hedef küpün Boyutlar listesinde, sanal boyut olarak kullanmak istediğiniz özniteliği
içeren boyutu tıklatın. Seçilen boyutun Üyeler listesi, boyutun üyelerini listeler.
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3. Seçilen boyutun Üyeler listesinde, Ad ve Dilim etiketlerinin göründüğü başlık bölgesini
farenin sağ düğmesiyle tıklatın. Boyutla ilgili kullanıcı tanımlı metin özniteliklerinin
listesi görüntülenir.
4. Bağlantınızda sanal boyut olarak kullanmak istediğiniz özniteliği tıklatın. Yeni sanal
boyut, boyut_adı [öznitelik_adı] adlandırma kuralı kullanılarak Boyutlar listesinde
görüntülenir.
5. Öznitelik sanal boyutunu kullanarak eşlemeleri tamamlayın. Kaynak boyut ile sanal
öznitelik hedef boyutu arasındaki herhangi bir eşleme, otomatik eşleme olarak
gerçekleştirilmelidir.

İç bağlantılar yaratılması
İç bağlantı, tek bir küpteki üyeler arasında veri taşınmasını sağlar. İç bağlantıda kaynak küp
ve hedef küp aynıdır.

Bu görev hakkında
İç bağlantılar bir zaman dönemindeki verilerin bir diğerine taşınması için yararlı olur.
Örneğin, bir zaman dönemine ilişkin kapanış bakiyesini sonraki zaman dönemine açılış
bakiyesi olarak taşımak isteyebilirsiniz.

Yordam
1. Kaynak ve hedef küpleri, içine veri taşımak istediğiniz tek bir küp olarak ayarlayın;
açıklamalar için bkz. “Kaynak ve hedef küplerin belirtilmesi” sayfa 55. Kaynak ve hedef
küpler aynı olduğundan, tüm boyut karşılıkları için otomatik eşlemeler yaratılır.
2. İçerdiği üyeler arasında veri taşımak istediğiniz boyut için karşılıklılığı kesin.
3. Arasında veri taşımak istediğiniz üyeleri manüel olarak eşleyin.

Bağlantılarda detaya geçme nesneleri yaratılması
Kullanıcıların küp görünümündeki bir hücreyi tıklatıp ilgili verilerin detayına geçmelerini ve
hücreyle ilgili ek bilgiye ya da bağlama ulaşmalarını sağlayan bir bağlantıdan detaya geçme
yeteneklerini etkinleştirebilirsiniz.
Detaya geçme yetenekleri, ilgili verileri tanımlamak ve görüntülemek bakımından işlemlere
ve kurallara dayalıdır. Performance Modeler, gereken bu detaya geçme nesnelerini otomatik
olarak oluşturabilir.
Detaya geçme kavramlarıyla ilgili kapsamlı açıklamalar için IBM Cognos TM1 Geliştirici
Kılavuzu belgesine bakın.

Yordam
1. Bağlantının Özellikler sayfasında Detaya geçme nesneleri oluştur özelliğini Evet olarak
ayarlayın.
2. Detaya geçme seçenekleri özelliğinin yanındaki Daha fazla öğesini tıklatın. Detay
seçenekleri iletişim kutusu açılır.
3. Detay işlemi adı girin. Kullanıcılar Cognos Insight'ta ya da TM1 Application Web'de
Detay seçeneğini kullandığında bu ad görüntülenir.
4. Boyutları istenen yöne taşıyarak, detaya geçme işlemi yürütüldüğünde açılacak görünümü
yapılandırın. Bir boyutu taşımak için, boyutu tıklattıktan sonra Yukarı taşı ya da Aşağı
taşı öğesini tıklatın.
5. Tamam düğmesini tıklatın.

Bölüm 6. Bağlantı yaratılması
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Bir uygulamaya detaya geçme işlemi eklenmesi
Kullanıcıların detaya geçme işlemi kullanarak ilgili verilerin detayına geçebilmeleri için,
uygulamaya bir detaya geçme işlemi eklemeniz gerekir.

Yordam
1.
2.
3.
4.

Uygulama Tasarımı sekmesini tıklatın.
Eylemler düğmesini tıklatın ve Denetim nesnelerini göster seçeneğini etkinleştirin.
TM1 Nesneleri bölmesinde, Denetim Nesneleri'ni tıklattıktan sonra İşlemler'i tıklatın.
Detaya geçme işlemini tıklatın ve işlemi Tasarım bölmesindeki Detay İşlemi klasörüne
sürükleyin.
5. Detaya geçme işlemi için haklar atayın.
6. Uygulamayı kaydedin ve yeniden konuşlandırın.

Sonuçlar
Cognos Insight ya da TM1 Application Web olanağında verileri görüntüleyen kullanıcılar,
ayrıntılı bir görünüme geçmek için ilişkili hücreden Detay seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bağlantıların geçerliliğinin denetlenmesi
Bağlantıların geçerliliği sürekli olarak denetlenir. Bir bağlantı yaratılırken, siz bağlantı
tanımlamak için gereken adımlarda ilerlerken bir yandan da geçerlilik denetlenir. Benzer
şekilde, bir bağlantının bağımlı olduğu nesnelerde herhangi bir değişiklik yapılması da
bağlantı üzerinde geçerlilik denetimini tetikler.
Bir bağlantının geçerli olmadığı saptanırsa, Model Tasarımı bölmesindeki bağlantı simgesi
bağlantının durumunu yansıtacak şekilde güncellenir (

).

Buna ek olarak, bağlantının Geçerlilik Denetimi Hataları özelliğinde geçerlilik denetimi
uyarıları ya da hataları gösterilir.
Bağlantının kullanılabilmesi için tüm uyarılar ve hatalar ortadan kaldırılmalıdır.

Bağlantıların onarılması
Bir bağlantı bağımlı olduğu herhangi bir nesnenin silinmesi ya da değiştirilmesi nedeniyle
geçerliliğini kaybederse, bağlantının otomatik olarak onarılması için bu kısımdaki yöntemi
kullanabilirsiniz.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde bağlantıyı farenin sağ düğmesiyle tıklatın.
2. Bağlantıyı Onar öğesini tıklatın.

Sonuçlar
Bağlantı, olabilecek en büyük ölçüde onarılır. Silinmiş nesnelere ilişkin başvurular
bağlantıdan kaldırılır; ancak, bağlantının yeniden geçerli olması için bazı boyutları manüel
olarak yeniden eşlemeniz ya da bağlantıyı değiştirmeniz gerekebilir.

Bağlantı özellikleri
Özellikler bölmesi bir bağlantıya ilişkin özellikleri görüntüler.
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Bağlantı özelliklerinin çoğu yalnızca okunur özelliklerdir. Yani, bunlar özellik değerlerini
bildirir, ancak Özellikler bölmesinde doğrudan düzenlenemez.
Çizelge 3. Bağlantı Özellikleri
Özellik

Açıklama

Ad

Bağlantının adı.

Bağlantı Tipi

Bağlantının tipi. Olası üç bağlantı tipi değeri vardır.
v Varsayılan - Normal boyut karşılıkları ve eşlemeleri olan bir
bağlantı.
v Referans - Hedef küpteki özniteliklere ya da seçme listelerine
dayalı olarak sanal boyutları kullanan bir bağlantı.
v Toplama - Kaynak küpteki seçme listelerine dayalı olarak sanal
boyutları kullanan bir bağlantı.

Güvenlik Sahibi

Sahip, boyutu ya da bağlantıyı düzenlemekte olan kişidir.

Kaynak Küp

Bağlantı için veri sağlayan küp. Tıklatılabilir bir özelliktir; kaynak
küp adını tıklatarak küpü açabilirsiniz.

Hedef Küp

Bağlantıdan veri alan küp. Tıklatılabilir bir özelliktir; hedef küp
adını tıklatarak küpü açabilirsiniz.

Karşılıklar

Bağlantı için tanımlanmış karşılıkların sayısını gösterir. Her karşılık
sıralı olarak listelenir.

Bağlantı Somutlaması Tipi

Bağlantınızın bir kural olarak mı, yoksa işlem olarak mı
gerçekleştirildiğini (bkz. “Bağlantı somutlaması tipinin ayarlanması”
sayfa 58) belirlemek için bu özelliği ayarlayın.

Besleyici oluşturulsun mu?

Kural olarak gerçekleştirilmiş bir bağlantı için besleyici
oluştulmasının gerekip gerekmediğini gösterir. Besleyici
oluşturulması için Evet'i, bağlantının besleyici olmadan yaratılması
için Hayır'ı tıklatın.

Detaya geçme nesneleri
oluşturulsun mu?

Bağlantı için detaya geçme kuralları ve işlemleri oluşturulmasının
gerekip gerekmediğini gösterir.

Geçerlilik Denetimi Hataları

Bağlantıda var olan geçerlilik denetimi uyarılarının ve hatalarının
sayısını gösterir; her uyarı ve hata sıralı olarak listelenir.
Uyarılar, doğrudan bağlantı tanımlamasındaki eylemler
gerçekleştirilerek çözülebilecek sorunları gösterir. Örneğin, bir uyarı
belirli boyutu henüz eşlemediğinizi ya da dilimlere ayırmadığınızı
gösterebilir. Bu uyarıyı ortadan kaldırmak için, bağlantı
düzenleyicisinde bağlantıyı eşleyebilir ya da dilimlere ayırabilirsiniz.
Hatalar, bağlantı düzenleyicisinde çözülemeyecek sorunları gösterir.
Hataları çözmek için bağlantıyı onarmanız gerekir.

Bölüm 6. Bağlantı yaratılması
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Bölüm 7. Modelinizin yerelleştirilmesi
IBM Cognos TM1, kullanıcıların nesne adlarını herhangi bir yapılandırma gerekmeden kendi
ülke değerlerinde görebilmeleri için, TM1 Server sunucunuzdaki nesneleri yerelleştirmekte
kullanılabilecek bir yordam sağlar.
Cognos TM1'de yerelleştirme Balık özniteliği aracılığıyla gerçekleştirilir; bu öznitelik, TM1
Server sunucusundaki herhangi bir küpe, boyuta, öğeye ya da öğe özniteliğine yerelleştirilmiş
adlar atamanızı sağlar. TM1'de desteklenen ve }Cultures denetim boyutundaki öğelere
karşılık gelen tüm ülke değerleri için Başlık özniteliği değerleri atayabilirsiniz.
Kullanıcı yerelleştirmeyi destekleyen bir TM1 Client istemcisini başlattığınızda, nesne adları,
herhangi bir yapılandırma gerekmeden, kullanıcının yürürlükteki ülke değeriyle
ilişkilendirilmiş dil için Başlık özniteliği değerini görüntüler.
Yerelleştirmeyi destekleyen TM1 Client istemcileri şunlardır:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
TM1 Web ve TM1 Application Web, görüntülenecek dili saptamak için tarayıcının
yürürlükteki dil ayarını kullanın.
Cognos Insight ve Cognos Analysis for Microsoft Excel, görüntülenecek dili saptamak için
Windows Konumu ayarını kullanır.
Not: IBM Cognos Performance Modeler, isteğe bağlı olarak, TM1 Server sunucusundaki
nesnelerin yerelleştirilmiş adlarını ya da değişmez adlarını görüntüleyebilir. Değişmez ad, bir
nesneye ilk yaratıldığında atanmış olan addır. Yerelleştirilmiş adları görüntülemek için, Model
Tasarımı bölmesinde kökü farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Başlıkları Göster'i seçin.
Değişmez adları görüntülemek için, Model Tasarımı bölmesinde kökü farenin sağ düğmesiyle
tıklatın ve Değişmez Adları Göster'i seçin.

Başlık özniteliği
Bu Başlık özniteliği bir Metin tipi ya da Diğer Ad tipi olarak ayarlanabilir. Başlık özniteliği
Diğer Ad tipindeyse, öznitelik değeleri yerelleştirilmiş nesne adlarını görüntülemek için
kullanılır. Bunun yanı sıra, TM1 Başlık özniteliği değerlerinin benzersiz olmasını zorunlu
kılar ve Başlık değerini, ilişkili boyutu, küpü ya da öğeyi aramak için ya da TM1 Server
sunucusuna veri gönderen ya da sunucudan veri alan işlevlerin bağımsız değişkeni olarak
kullanabilirsiniz.
Başlık özniteliği Metin tipindeyse, öznitelik değerleri yalnızca, yerelleştirilmiş nesne adlarını
görüntülemek için kullanılır. Benzersizlik zorunlu olmadığı için, istiyorsanız aynı değeri
birden çok öznitelik için kullanabilirsiniz.

Dil (ülke) değeri kodları ve Başlık özniteliğinin davranışı
TM1, ana dilleri tanıtmak için ISO 639-1 tarafından tanımlanmış uluslararası dil kodlarını ve
belirli ülke değerlerini tanıtmak için IETF dil etiketlerini kullanır. Örneğin “fr”, Fransızca'yı,
“fr-CA” ise Fransızca (Kanada)'yı tanıtır.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Başlık özniteliği değerlerini hem “fr” gibi ana dil kodları için, hem de “fr-FR” ya da “ fr-CA”
gibi ilişkili özel ülke değerleri için atayabilirsiniz.
Belirli bir ülke değeri için bir Başlık özniteliği değeri yoksa, TM1 otomatik olarak, ilişkili ana
dil kodunun değerini alırç Örneğin, “pt-BR” için bir Başlık özniteliği değeri yoksa, TM1 “pt”
ile ilgili değeri alır.
Bir Başlık özniteliği için hiçbir değer bulunamazsa, temel varsayılan öznitelik değeri
döndürülür.
TM1'de desteklenen ISO 639-1/IETF birleşimlerini tanımak için, }Cultures denetim
boyutundaki öğe listesini gözden geçirin.

Küplerin yerelleştirilmesi
Gereken denetim küpünü yaratıp TM1 Server sunucusunda var olan küpler için Başlık
özniteliği değerleri atayarak, küp adlarını yerelleştirebilirsiniz.

Yordam
1. Performance Modeler'in Model bölmesinde model kökünü farenin sağ düğmesiyle tıklatın
ve Yerelleştirilmiş küp öznitelikleri yarat öğesini seçin. Bu eylem, }CubeAttributes
denetim boyutuna Başlık özniteliğini ekler ve }LocalizedCubeAttributes denetim küpünü
yaratır.
2. TM1 Server sunucusundaki küpler için Başlık özniteliği değerleri atayın. Değerleri
atamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz.
v }LocalizedCubeAttributes denetim küpünü açın. TM1 Server sunucunuzdaki her küp
için, yerelleştirmek istediğiniz dil değerleri için bir Başlık özniteliği değeri atayın.
v TurboIntegrator'da, Başlık özniteliğine değer atamak için CubeAttrPutS işlevini
kullanan bir işlem yaratın.
Örneğin, aşağıdaki işlevi kullanarak plan_BudgetPlan adlı küpe Fransızca için Başlık
özniteliği atayabilirsiniz:
CubeAttrPutS( ’Plan Budgetaire’, ’plan_BudgetPlan’, ’fr’ )
CubeAttrPutS TurboIntegrator işlevi IBM Cognos TM1 Başvuru Kılavuzu belgesinde
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Sonuçlar
Küpler için Başlık özniteliği değerleri atandıktan sonra, kullanıcılar, yerelleştirmeyi
destekleyen TM1 Client istemcilerinden herhangi birini kullanırken yerelleştirilmiş küp
adlarını görür.

Boyutların yerelleştirilmesi
Gereken denetim küpünü yaratıp TM1 Server sunucusunda var olan boyutlar için Başlık
özniteliği değerleri atayarak, küp adlarını yerelleştirebilirsiniz.

Yordam
1. Performance Modeler'in Model bölmesinde model kökünü farenin sağ düğmesiyle tıklatın
ve Yerelleştirilmiş boyut öznitelikleri yarat öğesini seçin. Bu eylem,
}DimensioAttributes denetim boyutuna Başlık özniteliğini ekler ve
}LocalizedDimensionAttributes denetim küpünü yaratır.
2. TM1 Server sunucusundaki küpler için Başlık özniteliği değerleri atayın. Değerleri
atamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz.
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v }LocalizedDimensionAttributes denetim küpünü açın. TM1 Server sunucunuzdaki her
boyut için, yerelleştirmek istediğiniz dil değerleri için bir Başlık özniteliği değeri
atayın.
v TurboIntegrator'da, Başlık özniteliğine değer atamak için DimensionAttrPutS işlevini
kullanan bir işlem yaratın.
Örneğin, aşağıdaki işlevi kullanarak Plan Business Unit adlı boyuta Fransızca için
Başlık özniteliği atayabilirsiniz:
DimensionAttrPutS( ’Des Entités d’Affaires’, ’plan_business_unit’, ’fr’ )
DimensionAttrPutS TurboIntegrator işlevi IBM Cognos TM1 Başvuru Kılavuzu
belgesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Sonuçlar
Boyutlar için Başlık özniteliği değerleri atandıktan sonra, kullanıcılar, yerelleştirmeyi
destekleyen TM1 Client istemcilerinden herhangi birini kullanırken yerelleştirilmiş boyut
adlarını görür.

Öğelerin yerelleştirilmesi
Gereken denetim küpünü yaratıp verili bir boyutta var olan öğeler için Başlık özniteliği
değerleri atayarak, öğe adlarını yerelleştirebilirsiniz.

Yordam
1. Performance Modeler'in Model bölmesinde, yerelleştirmek istediğiniz öğeleri içeren
boyutu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Yerelleştirilmiş üye öznitelikleri yarat öğesini
seçin. Bu eylem, }ElementAttributes_<boyutadı> denetim boyutuna Başlık özniteliğini
ekler ve }LocalizedElementAttributes_<boyut_adı> denetim küpünü yaratır.
2. Boyuttaki öğeler için Başlık özniteliği değerleri atayın. Değerleri atamak için aşağıdaki
yöntemlerden birini kullanabilirsiniz.
v }LocalizedElementAttributes_<boyut_adı> denetim küpünü açın. Boyuttaki her öğe
için, yerelleştirmek istediğiniz dil değerlerine ilişkin bir Başlık özniteliği değeri atayın.
v TurboIntegrator'da, öğelerle ilgili olarak Başlık özniteliğine değer atamak için AttrPutS
işlevini kullanan bir işlem yaratın.
Örneğin, aşağıdaki işlevi kullanarak Total Business Unit öğesine Fransızca için Başlık
özniteliği atayabilirsiniz:
AttrPutS( ’ Entités Totale’, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’,
’fr’)
AttrPutS TurboIntegrator işlevi IBM Cognos TM1 Başvuru Kılavuzu belgesinde
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Sonuçlar
Öğeler için Başlık özniteliği değerleri atandıktan sonra, kullanıcılar, yerelleştirmeyi
destekleyen TM1 Client istemcilerinden herhangi birini kullanırken yerelleştirilmiş öğe
adlarını görür.

Var olan diğer ad değerlerinin Başlık özniteliklerine kopyalanması
Modeliniz yerelleştirilmiş dizgileri görüntülemek için diğer adları kullanıyorsa,
TurboIntegrator'un var olan diğer adları Başlık özniteliklerine dönüştürmesini
sağlayabilirsiniz.

Bölüm 7. Modelinizin yerelleştirilmesi
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Yordam
1. Performance Modeler'in Model Tasarımı bölmesinde İşlemler'i farenin sağ düğmesiyle
tıklattıktan sonra Yeni, İşlem öğelerini tıklatın.
2. Yeni işlem için bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın.
3. Gelişmiş sekmesini tıklayın.
4. Öneylem sekmesini tıklatın.
5. Öneylem sekmesinde, bir diğer ad değerini alıp bir Başlık özniteliğine atayan bir işlem
yaratın.
6. İşlemi kaydedin ve yürütün.

Örnek
TM1 ile verilen Planning Sample adlı örnek veritabanını kullanarak, aşağıdaki işlem Total
Business Unit öğesine ilişkin BusinessUnit_French'in diğer ad değerini BusinessUnit için fr
ülke değerine kopyalar.
vValue = AttrS( ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’BusinessUnit_French’);
AttrPutS( vValue, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’, ’fr’);
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Bölüm 8. Kuralların ve besleyicilerin yönetilmesi
Kural Düzenleyicisi ile IBM Cognos TM1 kuralları yaratabilir ve bunları yönetebilirsiniz.
Cognos TM1 kuralları, boyut sıradüzeni birleştirmeleri üzerinde gerçekleştirilen normal
toplamanın dışında, karmaşık küp değeri hesaplamaları gerçekleştirmek için
kullanabileceğiniz bir yol sağlar. Örneğin, satılan birimleri birim fiyatıyla çarparak gelir
değerini hesaplamak için kuralları kullanabilirsiniz. Ayrı bir küpteki değerlere gönderme
yaparak bir küpte değerler türetmek için de kuralları kullanabilirsiniz.
Besleyiciler, kurallarla yaratılabilecek hesaplamaların sayısını sınırlamak için
kullanabileceğiniz bir yol sağlar. Örneğin, birleşik hesaplamalar gerçekleştirilirken bu yolla
performans yükseltilebilir.
Bir kural tek bir küple ilişkilendirilir ve yalnızca o küple ilgili değerleri hesaplar. Kural her
zaman, ilişkilendirilmiş olduğu küpün adını kullanır ve Model Tasarımı bölmesinde, ilişkili
küpün alt kısmında, o küp için var olan görünümlerin altında görüntülenir. Şekil, Model
Tasarımı bölmesinde gösterildiği gibi, ilişkili bir görünümü ve kuralı olan bir küpü
göstermektedir.

Şekil 6. Görünümü ve kuralı olan bir küp

Kurallar kavramına ilişkin genel bilgi edinmek için IBM Cognos TM1 Geliştirici Kılavuzu
belgesindeki “İş Verileri İçin Gelişmiş Hesaplamalar” başlıklı konuya bakın. Bu belge
Cognos TM1 kurallarına ilişkin genel bilgi verir ve aşağıdakiler gibi konuları ele alır:
v Kural sözdizimi
v Kural deyimlerinin düzenlenişi
v Kurallar için hesaplama sırası
Cognos TM1 kurallarıyla ilgili daha geniş kapsamlı bilgiler için, kurallara dayalı karmaşık bir
iş uygulaması yaratma adımları boyunca kullanıcıya yol gösteren IBM Cognos TM1 Rules
Guide (TM1 Kural Kılavuzu) adlı belgeye bakın.
İlgili kavramlar:
“Kural ve işlem yaratılması” sayfa 16
Kurallar ve işlemler Model Tasarımı bölmesinden yaratılabilir.

Otomatik olarak üretilen kurallar ve besleyiciler
IBM Cognos TM1 Performance Modeler, iş verileriniz üzerinde hesaplamalar gerçekleştirmek
için gereken IBM Cognos TM1 kurallarından bazılarını otomatik olarak üreterek uygulama
geliştirilmesini basitleştirir.
Aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirdiğinizde kurallar ve besleyiciler otomatik olarak
üretilir:
v Bir boyut üyesi hesaplaması yarattığınızda (açıklamalar için bkz. “Hesaplama boyutları
yaratılması” sayfa 22)
v Bir bağlantı yaratıp kural olarak gerçekleştirdiğinizde (açıklamalar için bkz. Bölüm 6,
“Bağlantı yaratılması”, sayfa 55)
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Otomatik olarak üretilen kurallar Kural Düzenleyicisi'nde gölgeli bir arka planla görüntülenir.
Otomatik olarak üretilen kurallar doğrudan düzenlenemez; ancak, otomatik olarak üretilen
kuralları seçmeli olarak etkinleştirebilir ya da geçersiz kılabilirsiniz. Bunun yanı sıra,
otomatik olarak üretilen kuralların sıralanma düzenini de değiştirebilirsiniz.
Uyarı: Otomatik olarak üretilen hiçbir kuralı Cognos TM1 Performance Modeler dışında
düzenlememelisiniz. Otomatik olarak üretilen kuralların sonraki yüklenişinde, başka bir araçta
düzenlenen bu tür kuralların üzerine yazılır.

Sunucu düzeyinde besleyici oluşturulması
Performance Modeler, kurallar ister modelleyici tarafından manüel olarak tanımlanmış, isterse
hesaplamalar ve bağlantılardan otomatik olarak üretilmiş olsun, bir sunucudaki tüm küpler
için önerilen bir besleyici kümesini otomatik olarak oluşturabilir. Besleyici yaratılmasına
başlamadan önce, bir besleyici çözümleme raporunu dışa aktararak modeliniz için önerilen
besleyicileri görebilirsiniz.

Besleyici oluşturulmasıyla ilgili bilgiler
Besleyiciler (otomatik olarak ya da istek üzerine) sunucu düzeyinde oluşturulduğunda,
Performance Modeler tüm küplerde kuralları inceler ve tüm TM1 Server için en uygun
besleyicileri oluşturmayı dener. Kökeni (boyut hesaplamaları, küp hesaplamaları, bağlantılar
ya da manüel olarak yaratılan kurallar) ne olursa olsun tüm kurallar için besleyici oluşturulur.
Otomatik besleyiciler oluşturulduğunda, bunlar küpün kural dizgisine tek bir öbek olarak
eklenir. Otomatik besleyici oluşturulması, manüel olarak yaratılmış olan besleyicileri
değiştirmez.
Otomatik besleyiciler oluşturulduktan sonra bunları silemezsiniz; ancak, “Kuralların ve
besleyicilerin etkinleştirilmesi ve geçersiz kılınması” kısmında açıklandığı gibi, isteğe bağlı
olarak bunları etkinleştirebilir ya da geçersiz kılabilirsiniz.
Otomatik besleyici oluşturulmasının etkinleştirilmesi ya da geçersiz kılınması
Performance Modeler, bir TM1 Server sunucusundaki tüm küpler için besleyici oluşturmayı
denebilir. Varsayılan olarak, Performance Modeler var olan bir TM1 Server sunucusuna
bağlandığında otomatik olarak besleyici oluşturmaz. İstek üzerine besleyici oluşturur.
Böylelikle, var olan bir TM1 Server sunucusuna bağlandığınızda, model davranışının
otomatik oluşturulan besleyicileer tarafından beklenmeyen bir şekilde değiştirilmesi önlenmiş
olur.
Yeni modeller oluştururken, prototipleme yaparken ya da Performance Modeler olanağının
besleyici oluşturmasını istediğinizde otomatik besleyici oluşturulmasını etkinleştirebilirsiniz.
Herhangi bir modelleme eylemi (bağlantı oluşturma, hesaplama yaratma ya da manüel olarak
kural yaratma gibi) besleyici oluşturulmasıyla sonuçlanarak, kurallardan türetilen tüm
değerlerin doğru olarak birleştirilmesini güvenceye alır.
TM1 Server sunucunuza ilişkin Besleyicileri otomatik olarak oluştur özelliğini ayarlayarak
besleyicilerin otomatik olarak oluşturulmasını denetleyebilirsiniz.
1. Model Tasarımı bölmesinde, Model Tasarımı ağacının tepesindeki TM1 Server
sunucusunu tıklatın.
2. Özellikler bölmesinde, istenen Besleyicileri otomatik olarak oluştur özelliği değerini
tıklatın.
3. Sunucudaki tüm kurallar için otomatik olarak besleyici yaratılmasını istiyorsanız Tüm
Kurallar'ı seçin.
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Sunucuda otomatik besleyici yaratılmasını geçersiz kılmak için Hayır'ı seçin.
Boyut hesaplamaları, küp hesaplamaları ve bağlantılar ile ilgili kurallar için otomatik
olarak besleyici yaratılmasını istiyorsanız Yalnızca otomatik olarak oluşturulan
kurallar'ı seçin. Menüel olarak girilen kurallar için besleyici oluşturulmaz. Varsayılan
değer budur.

Besleyicilerin istek üzerine oluşturulması
TM1 Server sunucusunda otomatik besleyici oluşturulması geçersiz kılındığında istek üzere
besleyici oluşturabilirsiniz.
1. Model Tasarımı bölmesinde, Model Tasarımı ağacının tepesindeki TM1 Server
sunucusunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın.
2. Besleyici Oluştur'u tıklatın.

Besleyici çözümleme raporu yaratılması
Modelinizdeki kuralları çözümleyen ve her kural için önerilen besleyicileri görüntüleyen bir
rapor oluşturabilirsiniz. Rapor oluşturma, modelinizde önerilen besleyicileri kesinleştirmez ya
da modelinizi değiştirmez. Bu rapor, sunucunuzda otomatik besleyici oluşturmasını
etkinleştirmeden ya da istek üzere besleyici oluşturmadan önce, önerilen besleyicileri
incelemenizi sağlar.
Besleyici çözümleme raporu oluşturmak için:
1. Model Tasarımı bölmesinde, Model Tasarımı ağacının tepesindeki TM1 Server
sunucusunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın.
2. Rapor Oluştur'u tıklatın.
3. Kural/Besleyici Çözümlemesi'ni seçin.
4. Çözümleme raporunu kaydetmek istediğiniz klasörü belirtin.
5. Tamam düğmesini tıklatın.
Önerilen besleyicileri gözden geçirmek için:
1. Çözümleme raporunu kaydettiğiniz klasöre gidin.
2. index.html dosyasını açın.
Besleyici Çözümleme Raporu dört sekme içerir.
Sorunlar - Bu sekme, besleyici yaratılamayan kuralları görüntüler. Kurallara bir bağlantıyla
gönderme yapılır; bu bağlantıyı tıklatarak bağlamdaki kuralı görüntüleyebilirsiniz.
Zor Kurallar - Bu sekmede iki kısım vardır. Verimli Olmayan Besleyiciler, oluşturulan ancak
pek verimli olmayan besleyicileri gösterir. Dinamik Olmayan Besleyiciler, oluşturulan ancak
dinamik bir şekilde çalışmayabilecek besleyicileri gösterir.
Önerilen Besleyiciler - Bu sekme, sunucunuzdaki kuralları bulunan tüm küpleri içerir.
Önerilen besleyicileri görüntülemek için bir küp adını tıklatın. Performance Modeler
olanağında besleyici oluşturulmasını seçerseniz, modele yazılacak besleyiciler bunlardır.
Kural Çözümlemesi - Bu sekme, her küple ilgili kuralları listeler ve her kural için önerilen
besleyiciyi göstermek üzere bir simge ve metinli bağlantı sağlar.

Boyut hesaplama kuralları
Bir boyutta yaprak düzeyi ya da birleştirilmiş düzey hesaplaması varsa, boyut" hesaplama
kuralları otomatik olarak üretilir.
Bölüm 8. Kuralların ve besleyicilerin yönetilmesi
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Sayısal hesaplama kuralları
Verili bir küpün herhangi bir boyutunda bir ya da daha çok yaprak düzeyi hesaplama
tanımlıysa, otomatik olarak bir sayısal hesaplama kural öbeği üretilir. Örneğin, account1 adlı
boyutu içeren bir küpünüz varsa ve o boyuttaki Units ve Price adlı üyeler için yaprak düzeyi
hesaplamalar tanımlandıysa, aşağıdakine benzer bir kural öbeği üretilir.
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC NUMERIC 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Units
4
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B556E6974735D
5
#Region{account1 : Units}
6
[’account1’:{’Units’}]=N:100;
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9
#Region Calculation rules: Price
10
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B50726963655D
11
#Region{account1 : Price}
12
[’account1’:{’Price’}]=N:200;
13
#EndRegion
14
#EndRegion
15 #EndRegion

Hesaplamayı gerçekleştiren asıl kural deyimleri olan 6 ve 12 numaralı satırlar dışında, bu
kural öbeğindeki tüm satırların sayı işaretiyle (#) açıklama satırı haline getirildiğine dikkat
edin. Bu satırlar, küpün bu kuralın uygulandığı alanlarını tanımanıza yardımcı olur.
v 1 numaralı satır, tüm hesaplama kuralı öbeğinin geçerli olduğu boyutu (burada account1
boyutu) gösterir.
v 2 numaralı satır, öbek içindeki tüm kuralları CALC NUMERIC (ya da yaprak düzeyi
hesaplama) kuralları olarak tanıtır. Bu satır, tüm kural öbeği için sistem tarafından üretilmiş
benzersiz bir tanıtıcıyı da içerir.
v 3 numaralı satır, öbeğin birinci kuralını (Units adlı üyeye uygulanır) gösterir.
v 4 numaralı satır, öbeğin birinci kuralı için sistem tarafından üretilen benzersiz tanıtıcıyı
gösterir.
v 5 numaralı satır, birinci kuralın geçerli olduğu tam olarak nitelenmiş alanı (burada account1
: Units) gösterir.
v 6 numaralı satır, öbekteki birinci kural deyimidir. Units adlı üyenin değerini hesaplar.
v 9 numaralı satır, öbeğin ikinci kuralını (Price adlı üyeye uygulanır) gösterir.
v 10 numaralı satır, öbeğin ikinci kuralı için sistem tarafından üretilen benzersiz tanıtıcıyı
gösterir.
v 11 numaralı satır, ikinci kuralın geçerli olduğu tam olarak nitelenmiş alanı (burada
account1 : Price) gösterir.
v 12 numaralı satır, öbekteki ikinci kural deyimidir. Price adlı üyenin değerini hesaplar.

Birleşik hesaplama kuralları
Verili bir küpün herhangi bir boyutunda bir ya da daha çok birleştirilmiş düzey hesaplaması
tanımlıysa, otomatik olarak bir birleşik hesaplama kural öbeği üretilir. Örneğin, account1 adlı
boyutu içeren bir küpünüz varsa ve o boyuttaki Gross Margin adlı üye için bir birleştirilmiş
düzey hesaplaması tanımlandıysa, aşağıdakine benzer bir kural öbeği üretilir. (Buradaki bazı
satır sonları yayınlama amacıyla eklenmiştir.)
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC CONSOLIDATED 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Gross Margin
4
#Autogenerated MEMBERCALC CONSOLIDATED
5B6163636F756E74315D2E5B47726F7373204D617267696E5D
5
#Region{account1 : Gross Margin}
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6

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

Hesaplamayı gerçekleştiren asıl kural deyimi olan 6 numaralı satır dışında, bu kural
öbeğindeki tüm satırların sayı işaretiyle (#) açıklama satırı haline getirildiğine dikkat edin. Bu
satırlar, küpün bu kuralın uygulandığı alanlarını tanımanıza yardımcı olur.
v 1 numaralı satır, tüm hesaplama kuralı öbeğinin geçerli olduğu boyutu (burada account1
boyutu) gösterir.
v 2 numaralı satır, öbek içindeki tüm kuralları CALC CONSOLIDATED (ya da birleştirilmiş
düzey hesaplaması) kuralları olarak tanıtır. Bu satır, tüm kural öbeği için sistem tarafından
üretilmiş benzersiz bir tanıtıcıyı da içerir.
v 3 numaralı satır, öbeğin birinci ve tek kuralını (Gross Margin adlı üyeye uygulanır)
gösterir.
v 4 numaralı satır, öbeğin birinci kuralı için sistem tarafından üretilen benzersiz tanıtıcıyı
gösterir.
v 5 numaralı satır, birinci kuralın geçerli olduğu tam olarak nitelenmiş alanı (burada account1
: Gross Margin) gösterir.
v 6 numaralı satır, öbekteki tek kural deyimidir. Gross Margin adlı üyenin değerini hesaplar.

Bağlantı kuralları
Uygulamanızda kural olarak gerçekleştirilmiş bir bağlantı varsa, bağlantı kuralı öbekleri
otomatik olarak oluşturulur.
Hedef küp için, bağlantıda tanımlaman boyut karşılığı ve eşlemesine dayalı olarak değer
hesaplayan bir kural öbeği yaratılır. Kaynak küp için, uygulamanızın en uygun performansı
göstermesini güvenceye almak için gereken besleyici deyimini içeren bir kural öbeği yaratılır.

Hedef küp için bağlantı kuralları
Hedef küp için otomatik olarak üretilen kurallar, değerleri bir birleştirmeden hesaplayan bir
bağlantı tanımlayamayacağınız için, her zaman sayısal bir üye için değer hesaplar.
Örneğin, uygulamanızda kural olarak gerçekleştirilmiş Price to Sales (Fiyattan Satışlar) adlı
bir bağlantı varsa ve bu bağlantı fiyat verilerini PriceCube adlı kaynak küpten SalesCube adlı
hedef küpe taşıyorsa, SalesCube için üretilen kural aşağıdakine benzer:
1
2
3
4
5
6

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

v
v
v
v

1 numaralı satır, bu kural öbeğinin Price to Sales adlı bağlantıdan üretildiğini gösterir.
2 numaralı satır, bu bağlantıya ilişkin kaynak küpün PriceCube adını taşıdığını gösterir.
3 numaralı satır, bu bağlantıya ilişkin hedef küpün SalesCube adını taşıdığını gösterir.
4 numaralı satır, kural için sistem tarafından üretilen benzersiz tanıtıcıyı görüntüler.

v 5 numaralı satır, ilgili değeri PriceCube adlı küpten alarak Price (Fiyat) değerini hesaplayan
kural deyimidir.

Bölüm 8. Kuralların ve besleyicilerin yönetilmesi
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Kaynak küp için bağlantı kuralları
Kaynak küp için otomatik olarak üretilen kurallar her zaman, hedef küpte bağlantı kuralının
uygulanacağı konumu besleyen besleyicileri içerir.
Besleyiciler, IBM Cognos TM1 olanağının kuralları kullanan uygulamalarda en uygun
performansı güvenceye almak için kullandığı düzenektir. Besleyici kavramı ve besleyicilerin
gerçekleştirilmesi, IBM Cognos TM1 Rules Guide (TM1 Kural Kılavuzu) adlı belgenin
“Improving performance with feeders” (Performansın besleyicilerle iyileştirilmesi) başlıklı
konusunda ele alınmıştır.
Uygulamanızda kural olarak gerçekleştirilmiş Price to Sales (Fiyattan Satışlar) adlı bir
bağlantı varsa ve bu bağlantı fiyat verilerini PriceCube adlı kaynak küpten SalesCube adlı
hedef küpe taşıyorsa, PriceCube ile ilgili kurallarda üretilen besleyiciler aşağıdakine benzer:
1
2
3
4
5
6

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

v 1 numaralı satır, bu kural öbeğinin Price to Sales adlı bağlantıdan üretildiğini gösterir.
v 2 numaralı satır, bu bağlantıya ilişkin kaynak küpün PriceCube adını taşıdığını gösterir.
v 3 numaralı satır, bu bağlantıya ilişkin hedef küpün SalesCube adını taşıdığını gösterir.
v 4 numaralı satır, kural deyimi için sistem tarafından üretilen ve bunun bir besleyici deyimi
olduğunu gösteren benzersiz tanıtıcıyı görüntüler.
v 5 numaralı satır, SalesCube adlı küpte Price adlı üyenin belirlediği tüm konumları besleyen
besleyici deyimidir.

Manüel olarak yaratılan kurallar ve besleyiciler
İş uygulamanızın benzersiz gereksinmelerini karşılayacak kuralları manüel olarak
yaratabilirsiniz.
Kural Düzenleyicisi, IBM Cognos TM1 kuralları için kullanılabilecek işlevleri kullanarak
kural deyimlerini doğrudan düzenleyiciye yazmanızı sağlar. Manüel olarak yaratılan kurallar
Kural Düzenleyicisi'nde gölgeli arka plan olmaksızın görüntülenir ve otomatik olarak üretilen
kurallar gibi korunmaz.
Cognos TM1 kural işlevleri, dış küplerdeki değerlere gönderme yapmanızı, üye bilgilerini
almanızı, zaman değerlerini saptamanızı ve koşullu mantık uygulamanızı sağlar. IBM Cognos
TM1 Başvuru Kılavuzu belgesinde tam olarak açıklanan bu işlevler aşağıdaki genel
kategorilere ayrılır:
v Küp verileri
v Tarih ve saat
v Boyut bilgileri
v Üye bilgileri
v Mali
v Mantıksal
v Matematiksel
v Metin
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Kuralların ve besleyicilerin düzenlenmesi
Kurallarınızı ve besleyicilerinizi düzenlemek için Kural Düzenleyicisi'ni kullanın.
Bir kuralı ve besleyiciyi düzenlemek üzere açmak için, Tasarım bölmesinde kuralı çift
tıklatın.
Kural Düzenleyicisi yeni bir sekmede açılır. Manüel kuralları ve besleyicileri doğrudan
düzenleyiciye yazarak ve İçerik Desteği özelliğini kullanarak yaratabilir ya da
düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, kuralları ve besleyicileri etkinleştirmek, geçersiz kılmak ve
sıralarını değiştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli Kural Düzenleyicisi özellikleriyle,
otomatik olarak üretilen kuralları da yönetebilirsiniz.

Kural ve besleyici öbeklerinin genişletilmesi ve daraltılması
Otomatik olarak üretilmiş kural ve besleyici öbekleri, varsayılan olarak, Kural
Düzenleyicisi'nde daraltılmış biçimde görüntülenir. Öbekleri ayrı ayrı genişletebileceğiniz ve
daraltabileceğiniz gibi, tüm öbekleri aynı anda da genişletebilir ya da daraltabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Bazı kural öbekleri birden çok bölge içerebilir ve bunların tümü varsayılan olarak Kural
Düzenleyicisi'nde daraltılmış biçimde görüntülenir. Bir kural öbeğindeki bölgeleri, kural
öbeğini genişletip darlttığınız gibi genişletebilir ya da daraltabilirsiniz.

Yordam
1. Bir kural öbeğini ya da kural öbeğindeki bir bölgeyi genişletmek için Genişlet simgesini (
tıklatın.
2. Bir kural öbeğini ya da kural öbeğindeki bir bölgeyi daraltmak için Daralt simgesini (
tıklatın.
3. Tüm kural öbeklerini ve bölgeleri tam olarak genişletmek için, düşey çubuğu farenin sağ
düğmesiyle tıklatın ve Tümünü Genişlet öğesini seçin.
4. Tüm kural öbeklerini ve bölgeleri tam olarak daraltmak için, düşey çubuğu farenin sağ
düğmesiyle tıklatın ve Tümünü Daralt öğesini seçin.

Kural öbeklerinin ve deyimlerin sırasının değiştirilmesi
Kural Düzenleyicisi'nde, otomatik olarak üretilen kural öbeklerinin ve manüel olarak yaratılan
deyimlerin sırasını değiştirebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Kural öbeklerine ya da deyimlere ilişkin değerlendirme sırası, verileriniz üzerinde
gerçekleştirilen hesaplamaları doğrudan etkiler. Küpün verili bir alanına uygulanan birinci
deyim, aynı alana uygulanabilen sonraki deyimlerden önceliklidir. Kurallarınızın sırasını
değiştirme girişiminde bulunmadan önce, verilerinizi ve kural hesaplamalarının beklenen
sonuçlarını çok iyi tanımanız gerekir.
Kural hesaplamalarında öncelik sırasıyla ilgili ek ayrıntılar için IBM Cognos TM1 Rules
Guide belgesine bakın.
Kural öbeklerini ya da deyimleri kural düzenleyicisinin SKIPCHECK bölgesi içinde
taşıyabilirsiniz, ancak bunları FEEDERS bölgesine taşıyamazsınız. Benzer şekilde, besleyici
öbeklerini ya da deyimleri FEEDERS bölgesi içinde taşıyabilirsiniz, ancak bunları
SKIPCHECK bölgesine taşıyamazsınız.
Bölüm 8. Kuralların ve besleyicilerin yönetilmesi
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Besleyici öbeklerini yeniden sıralayabilirsiniz, ancak bunun herhangi bir yararı yoktur.

Yordam
1. Taşımak istediğiniz öbeği ya da deyimi seçmek için, fareyi ilk karakterin hemen önünde
tıklatın ve öbeğin ya da deyimin tamamı boyunca sürükleyin.
2. Seçilen öbeği ya da deyimi tıklatın.
3. Öbeği ya da deyimi Kural Düzenleyicisi'ndeki yeni konumuna sürükleyip bırakın. Hedef
boş bir satır olmalıdır. Bir öbeği ya da deyimi var olan bir öbeğe ya da deyime
bırakamazsınız. Öbeğin ya da deyimin yeni yeri geçerli olduğunda, hedef gri arka planla
görüntülenir.

Kod satırlarının açıklama satırı yapılması ve açıklama satırı
olmaktan çıkarılması
Kural Düzenleyicisi'nin Açıklama Satırı Yap/Açıklama Satırı Olmaktan Çıkar komutlarını
kullanarak, manüel olarak girilen kod ya da açıklama satırlarını açıklama satırı yapabilir ya da
açıklama satırı olmaktan çıkarabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Açıklama Satırı Yap özelliği, satırın başına bu satırın kural işlenirken dikkate alınmayacağını
gösteren # karakterini ekler. Açıklama satırı yapılmış bir satırı açıklama satırı olmaktan
çıkararak, satırın işleme katılmasını sağlayabilirsiniz. Kuralları açıklayan açıklamalar Kural
Düzenleyicisi'nde mutlaka açıklama satırı yapılmalıdır. Kural Düzenleyicisi'nde hesaplama
deyimlerinin dışında açıklama satırı yapılmamış herhangi bir metin varsa, geçerlilik denetimi
başarısızlıkla sonuçlanır.
Otomatik olarak üretilen kurallar üzerinde Açıklama Satırı Yap/Açıklama Satırı Olmaktan
Çıkar komutunu kullanamazsınız. Ancak, otomatik olarak üretilen kuralları seçmeli olarak
etkinleştirebilir ve geçersiz kılabilirsiniz.

Yordam
1. Bir ya da daha çok satırı açıklama satırı yapmak için, fareyi seçilecek satırlar üzerinde
tıklatıp sürükleyin ve Açıklama Satırı Yap/Açıklama Satırı Olmaktan Çıkar simgesini (
) tıklatın.
2. Açıklama satırı yapılmış bir ya da daha çok satırı açıklama satırı olmaktan çıkarmak için,
fareyi seçilecek satırlar üzerinde tıklatıp sürükleyin ve Açıklama Satırı Yap/Açıklama
Satırı Olmaktan Çıkar simgesini ( ) tıklatın.

Kuralların ve besleyicilerin etkinleştirilmesi ve geçersiz
kılınması
Otomatik olarak üretilmiş kuralları ve besleyicileri Kural Düzenleyicisi'nde seçmeli olarak
etkinleştirebilir ve geçersiz kılabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Otomatik olarak üretilmiş kuralları açıklama satırı haline getiremez ya da silemezsiniz.
Otomatik olarak üretilmiş bir kuralı silme girişiminde bulunursanız, önce Kural
Düzenleyicisi'nden silinmiş gibi görünür, ancak kuralın bir sonraki yüklenişinde otomatik
olarak yeniden üretilir.
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Ancak, otomatik olarak üretilmiş kuralları ve besleyicileri seçmeli olarak etkinleştirebilir ve
geçersiz kılabilirsiniz. Otomatik olarak üretilmiş bir kuralı geçersiz kıldığınızda, otomatik
olarak üretilmiş kuralın tanımladığı hiçbir değer hesaplanmaz.

Yordam
1. Otomatik olarak üretilmiş bir kuralı ya da besleyiciyi geçersiz kılmak için, kuralı farenin
sağ düğmesiyle tıklatın ve Geçersiz Kıl öğesini seçin.
2. Geçersiz kılınmış durumda olan otomatik olarak üretilmiş bir kuralı ya da besleyiciyi
etkinleştirmek için, kuralı farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Etkinleştir öğesini seçin.

Otomatik olarak üretilen bir kural ve besleyiciden içerik
kopyalanması
Otomatik olarak üretilen bir deyimi doğrudan düzenleyemezsiniz; ancak, deyimin bir
parçasını kopyalayabilirsiniz. Kopyalanan kısım, manüel olarak yaratılan bir kural deyiminde
kullanılmak üzere Kural Düzenleyicisi'ne yapıştırılabilir.

Yordam
1. Fare göstergesini, daraltılmış bir kural deyiminin Genişlet simgesinin (
dolaştırın. Bir iletişim kutusunda deyimin tamamı görüntülenir.

üzerinde

2. İletişim kutusunda, deyimin istediğiniz kısmını seçin.
3. Seçilen metni kopyalamak için Kopyala simgesini ( ) tıklatın.
4. Kopyalanan seçimi yapıştırmak için, Kural Düzenleyicisi'nde istediğiniz ekleme noktasını
tıklattıktan sonra Yapıştır simgesini ( tıklatın.

İçerik Desteği'nin kullanılması
İçerik Desteği özelliği, manüel olarak kural ya da besleyici yaratırken ya da düzenlerken,
boyut üyesi ve kural işlevi listelerinden öğe seçmenizi sağlayarak deyim yaratmanıza
yardımcı olur.

Bu görev hakkında
İçerik Desteği, bir kural deyimi içindeki verili bir bağlam için uygun olan kural öğelerini
içeren listeler sunar. Örneğin, bir hesaplama deyimi ya da besleyici ile ilgili bir alan
tanımlanırken ya da boyut üyelerine gönderme yapılırken, İçerik Desteği, sunucunuzda var
olan boyut üyelerinin listesini görüntüler. Kural hesaplamaları gerçekleştirmek için işlev
eklenirken, İçerik Desteği, kullanılabilecek tüm kural işlevlerinin listesini görüntüler. Bir DB
(veritabanı) işlevi yaratıyorsanız, İçerik Desteği, sunucunuzda var olan küplerin listesini
görüntüler.
Siz bir boyut üye başvurusu yazarken İçerik Desteği bunu otomatik olarak tanır. Siz [’ (sol
köşeli ayraç ve onu izleyen bir kesme işareti) yazar yazmaz, İçerik Desteği, sunucunuzda var
olan boyut üyelerinin listesini görüntüler. Herhangi bir üyeyi tıklatarak, Kural
Düzenleyicisi'nde imlecin bulunduğu konuma ekleyebilirsiniz.
İçerik Desteği, bir veritabanı başvurusu (DB) işlevi yazdığınızı da anlar. Siz db(’ yazar
yazmaz, İçerik Desteği, sunucunuzda var olan küplerin listesini görüntüler. Seçilen küpe
gönderme yapan geçerli bir DB işlevi eklemek için herhangi bir küp adını tıklatabilirsiniz.

Yordam
İçerik Desteği'ni kullanmak için:
1. İçerik Desteği simgesini (

) tıklatın ya da Ctrl+Ara Çubuğu tuş birleşimine basın.
Bölüm 8. Kuralların ve besleyicilerin yönetilmesi
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2. İçerik Desteği listesinde istediğiniz öğeyi tıklatın.

Kuralların ve besleyicilerin temizlenmesi
Kurallar silinemez, ancak içerikleri temizlenebilir.

Yordam
1. Kuralı farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Temizle seçeneğini seçin.
2. Kural Temizlemeyi Doğrulayın penceresinde kuralın temizlenmesini doğrulayın.

Kuralların ve besleyicilerin geçerliliğinin denetlenmesi
Kuralların ve besleyicilerin geçerliliği, kaydetme sırasında denetlenir. Geçerli olmayan bir
kısım saptanırsa, geçerli olmayan ilk deyimin konumunu ve hata türünün kısa bir tanımını
içeren bir ileti görüntülenir.
Kural hesaplamalarının doğru olmasını güvenceye almak için, kuralınızda bildiren her hatayı
düzeltmelisiniz.
Geçerli olmayan bir kuralı kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bu seçim kural hatalarını zaman
elverdiğince düzeltmenize olanak verirken modelinizi ya da uygulamalarınızı geliştirmeye
devam etmenizi sağlar. Ancak, kuralınızın SKIPCHECK kısmındaki tek bir hata bile,
kurallardan türetilen değerlerin hesaplanmasına engel olur. Kuralın FEEDERS kısmında bir
hata varsa, SKIPCHECK alanındaki hesaplama deyimleri yürütülür, ancak besleyici deyimleri
yürütülmez.

Kural özellikleri
Özellikler bölmesi bir kurala ilişkin özellikleri görüntüler.
Kural özelliklerinin çoğu yalnızca okunur özelliklerdir. Yani, bunlar özellik değerlerini
bildirir, ancak Özellikler bölmesinde doğrudan düzenlenemez. Bu kuralın dışında olan tek
özellik, Özellikler bölmesinde doğrudan düzenlenebilen Kuraldan türetilmiş hücrelerin
beslenmesi gerekli mi? özelliğidir.
Çizelge 4. Kural özellikleri
Özellik

Açıklama

Ad

Kuralın adı. Bir kural her zaman, ilişkilendirildiği küpün adını kullanır.
Örneğin, RegionalSales adlı bir küpün kuralı da RegionalSales adını taşır.

Tip

Özellikler bölmesinin değerleri görüntülediği nesne tipi. Bir kural
görüntülenirkeni Tip her zaman Kural'dır.

Manüel Kısımlar

Bir kuralın manüel olarak yaratılmış kısımlar içerip içermediğini gösterir.
Kuralda manüel olarak yaratılmış kısımlar varsa özellik değeri Evet'tir.
Kural yalnızca otomatik olarak üretilmiş kurallardan oluşuyorsa özellik
değeri Hayır'dır.
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Çizelge 4. Kural özellikleri (devamı var)
Özellik

Açıklama

Kural Kısımları

Kuraldaki hesaplama kısımlarının sayısını gösterir.
Her hesaplama kısmı, sayısal bir değeri mi, yoksa birleşik bir değeri mi
hesapladığı gösterilerek, sıralı olarak listelenir. Bir kısım bir bağlantıyla
ilişkilendirildiyse, bağlantının adı tıklatılabilir bir öğe olarak görüntülenir.
Bağlantıyı açmak için bağlantı adını tıklatın.

Besleyici Kısımları

Kuraldaki besleyici kısımlarının sayısını gösterir.
Her besleyici kısmı, FEEDER etiketiyle sıralı olarak listelenir. Bir
besleyici bir bağlantıyla ilişkilendirildiyse, bağlantının adı bağlantı olarak
görüntülenir. Bağlantıyı açmak için bağlantı adını tıklatın.

Kuraldan türetilmiş
hücrelerin beslenmesi
gerekli mi?

Kuralınızın bir FEEDERS kısmı içerip içermediğini belirlemek için bu
özelliği ayarlayın.
NO (Hayır) olarak ayarlarsanız, kural FEEDERS kısmı içermez ve
küpünüzdeki kuraldan türetilmiş hücreler için besleyici tanımlamanız
gerekmez. Besleyici içeren bir kural için bu özelliği NO olarak
ayarlarsanız, kuralda var olan besleyiciler alıkonur.
YES (Evet) olarak ayarlarsanız, kural FEEDERS kısmı içerir ve
küpünüzdeki kuraldan türetilmiş hücreler için besleyici tanımlamanız
gerekir.
Uyarı:
Bir bağlantıyla ilişkilendirilmiş küplere ilişkin kuralların besleyicileri
olması gereklidir. Kuraldan türetilmiş hücrelerin beslenmesi gerekli
mi? ayarı ne olursa olsun, besleyiciler otomatik olarak üretilir ve kurala
eklenir.

Bölüm 8. Kuralların ve besleyicilerin yönetilmesi
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Bölüm 9. Kullanıcı grupları için güvenliğin ve erişim
denetiminin ayarlanması
Bir uygulamanın konuşlandırılabilmesi için, güvenli erişim amacıyla kullanıcı grupları,
kullanıcı grubunun yetenekleri ve kullanıcı grubunun kullanıcıları tanımlanmalıdır.
Güvenlikle ilgili iş akışı şöyledir:
v Yeni kullanıcı grubunun tanımlanması
v Kullanıcı grubuna yetenekler atanması
v Kullanıcı grubunun kullanıcılarının tanımlanması
v Veri erişimi ve güvenlik için kullanıcı grubu ayrıcalıklarının tanımlanması
İlgili kavramlar:
Bölüm 9, “Kullanıcı grupları için güvenliğin ve erişim denetiminin ayarlanması”
Bir uygulamanın konuşlandırılabilmesi için, güvenli erişim amacıyla kullanıcı grupları,
kullanıcı grubunun yetenekleri ve kullanıcı grubunun kullanıcıları tanımlanmalıdır.
“Güvenliğin tanımlanması” sayfa 20
Uygulama için tanımlanan güvenlik, kullanıcı erişimini kısıtlayarak, kullanıcıların yalnızca
görevlerini gerçekleştirmek için gerek duydularını kısımlara erişmelerine izin verir.

Kullanıcı grupları için yetenekler ve güvenlik
Kullanıcı gruplarının IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağına erişebilmesi için,
her kullanıcı grubunun güvenlik yeteneği ve güvenlik erişimi tanımlanmış olmalıdır.
Güvenlik yeteneği ve güvenlik erişimi aşağıdaki konularda açıklanmıştır:
v Yetenek atamaları
v Veri erişimi ve güvenlik

Yetenek atamaları
Yetenek Atamaları menüsü kullanılarak, her kullanıcı grubu için belirli yetenekler
ayarlanabilir.
Her kullanıcı grubu için, her bir yetenek verilebilir ya da verilmeyebilir. Yetenekler şunlardır:
v RunServerExplorer, kullanıcı grubunun Server Explorer olanağını kullanmasına olanak
sağlar. Bu yeteneği verme seçimi, Server Explorer'a erişimi etkinleştirir.
v UsePersonalWorkspaceWritebackMode, verilerin bu kullanıcı grubunda nasıl
işleneceğini tanımlar.
Bu yetenek verildiğinde, kullanıcılar temel verilerdeki değişikliklerinin ne zaman
kesinleştirileceğine manüel olarak karar vermeden önce veri değişikliklerini özel bir
çalışma alanında tutma olanağına sahip olurlar. Çalışma yeri adı verilen (bkz. Çalışma Yeri
Yeteneği) birden çok özel senaryo da yaratabilir ve bunları yönetebilirler.
– Kullanıcılar, topluluğun geri kalanının kullanımına sunmadan önce veri değerlerini özel
olarak ayarlayabilirler. Çalışma alanı, adlandırılan çalışma yerlerinin karmaşıklığı
olmadan farklı veri değişikliklerinin denenmesini kolaylaştırır.
– Yeni veriler, temel verilerin bir parçası olan verilerinkinden farklı bir renkle
görüntülenir. Kişisel Çalışma Alanı'nda veri değişikliği kesinleştiğinde, bunun temel
verilerin bir parçası olduğunu belirtmek amacıyla hücre rengi siyaha döner.
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– Kullanıcıların yaptıkları veri değişikliklerini diğer kullanıcıların kullanımına sunmak
için manüel olarak kesinleştirmeleri gerekir.
– Kişisel Çalışma Alanı kipinde çalışma, doğrudan geri yazma kipine göre performansı
iyileştirebilir. Temel verilerde değişiklik yapılması, her değişikliğin temel verilerle
birleştirilmesi gereğine kıyasla, daha seyrektir.
Bu yetenek verilmezse, kullanıcıların doğrudan doğruya temel verilerde çalışmaları gerekir.
Bu durum bu yetenek için varsayılan davranıştır. Bu yetenek ayarının avantajı,
değişikliklerin hemen gerçekleştirilmesidir.
v UseSandbox, kullanıcı grubunun koşullu senaryolar oluşturmak için kullanılabilecek
adlandırılmış çalışma yerleri yaratmasını sağlar.
v ManageDataReservation, bireysel kullanıcılar için bir küpün bölgelerine dışlayıcı yazma
erişimi yapılandırmanıza olanak sağlayan sunucu ilişkili bir özelliktir. Ayırma
gerçekleştirildiğinde ilgili bölgedeki veriler, ayırma serbest bırakılıncaya kadar, yalnızca
ilgili kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
v DataReservationOverride, bir kullanıcı grubunun üyelerine kendileri ve diğer kullanıcılar
için veri ayırmasını geçersiz kılma olanağı sağlayan sunucu ilişkili bir özelliktir.
UsePersonalWorkspaceWritebackMode ve UseSandbox ile ilgili yetenekler, aşağıdaki
gösterildiği gibi birlikte çalışır:
Kullanıcı grubunun şunları
yapmasına izin verir:

Kişisel Çalışma Alanı Geri
Yazma Kipini Kullan

Çalışma Yeri Kipini Kullan

Birden çok çalışma yeri yaratma
yeteneği ile doğrudan temel
verilerle çalışma

Vermez

Verir

Adlandırılan çalışma yerleri
olmayan tek bir özel çalışma
alanında çalışma

Verir

Vermez

Özel bir çalışma alanıyla ve
adlandırılan bir çalışma yeriyle
çalışma

Verir

Verir

Çalışma yeri olmadan doğrudan
geri yazma kipinde çalışma. Bu
ayar, çalışma yerleri kullanımını
engeller ve tüm kullanıcıları
doğrudan geri yazma kipine
sokar.

Vermez

Vermez

İlgili görevler:
“Kullanıcı gruplarına yetenek atanması” sayfa 86
Bir kullanıcı grubu tanımlandıktan sonra, kullanıcı grubuna yetenek atanabilir. Varsayılan
olarak tüm atamalar boştur.

Veri erişimi ve güvenlik
Bir kullanıcı grubunun belirli küplere, boyutlara, işlemlere, görevlere ve üyelere olan
erişimini genişletebilir ya da kısıtlayabilirsiniz.
Bir kullanıcı grubuna erişim verirken ya da erişimi kısıtlarken, bu nesneleri güvenli kılmak
için ayarlayabileceğiniz ayrıcalıklar şunlardır:
v READ (Okuma) - Bu grup bir küpü, öğeyi, boyutu, işlemi ya da görevi görüntüleyebilir,
ancak nesne üzerinde işlem gerçekleştiremez.
v WRITE (Yazma) - Bu grup bir küpü, öğeyi, boyutu, işlemi ya da görevi görüntüleyebilir ve
güncelleyebilir.
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v LOCK (Kilitleme) - Bu grup bir küpü, öğeyi, boyutu ya da diğer bir nesneyi görüntülebilir,
düzenleyebilir ve başka kullanıcıların nesneleri güncellemesini önlemek için nesneleri
kalıcı olarak kilitleyebilir.
v NONE (Yok) - Bu grup bir küpü, öğeyi, boyutu, işlemi ya da görevi görüntüleyemez ve
nesne üzerinde işlem gerçekleştiremez.
v RESERVE (Ayırma) - Bu grup bir küpü, öğeyi, boyutu ya da diğer bir nesneyi
görüntülebilir, düzenleyebilir ve başka kullanıcıların nesneleri güncellemesini önlemek için
nesneleri geçici olarak ayırabilir.
v ADMIN (Yönetici) - Bu grubun bir küpe, öğeye, boyuta ya da diğer bir nesneye tam
erişimi vardır.
Yeni bir küp yarattığınızda, diğer grupların başlantıçta yeni küpe erişimi olmaz. Diğer
gruplara küpü görüntülemeleri için güvenlik hakları atamanız gerekir.
Yeni bir boyut yarattığınızda erişim hakları aşağıdaki gibidir:
v Yalnızca ADMIN ve DataAdmin gruplarının üyeleri boyut yaratabilir ve boyutları silebilir.
v Bir boyuta Okuma erişimi olan gruplar boyut ve üye özniteliklerini görüntüleyebilirler,
ancak öznitelik değerlerini düzenleyemezler.
v Diğer grupların başlangıçta yeni boyutlara erişimleri yoktur.
v Bir boyutta bir üyeye güvenlik atanmadıysa, grupların o boyuttaki yeni öğelere Yazma
erişimleri olur.
v Bir boyutta en az bir üyeye güvenlik hakları atadığınızda, grupların o boyuttaki yeni
üyelere erişimi olmaz (Yok). Var olan üyeler başlangıçtaki erişimi (Yazma) korurlar (o
erişimi değiştirmezseniz).
Bir grubun bir görevden işlem yürütme yeteneğini, işlemlere ve görevlere atadığınız güvenlik
hakları belirler. Kullanıcının bir işleme erişimi yoksa, ancak göreve Okuma erişimi varsa,
grup işlemi görevden yürütebilir.
Bir üye aralığı seçerek, birden çok üye için ya da birden çok gruba haklar atayabilirsiniz.
Birleştirilmiş bir üye ile birleştirmeye ait yaprak üyelere farklı güvenlik düzeyleri
atayabilirsiniz.
Aşağıdaki tablo gruplara atayabileceğiniz tüm güvenlik haklarını ve ayrıcalıkları
göstermektedir.
Çizelge 5. Üye nesneleri için ayrıcalık açıklamaları
Ayrıcalık

Açıklama

READ

Bu kullanıcı grubunun üyeleri, üyenin belirlediği
hücreleri görebilir, ancak verilerini
değiştiremezler.

WRITE

Bu kullanıcı grubunun üyeleri, üyenin belirlediği
hücreleri okuyabilir, güncelleyebilir ve üyenin
özniteliklerini düzenleyebilirler.

LOCK

Bu kullanıcı grubunun üyeleri, Yazma izninin
örtük olarak belirttiği tüm ayrıcalıklara sahip
olmanın yanı sıra, üyeyi kilitleyebilirler. Bir üye
kilitlendiğinde, o öğenin belirlediği küp
hücrelerini kimse güncelleyemez. Kilit yalnızca,
üye için Admin haklarına sahip olan kullanıcılar
tarafından kaldırılabilir. Uzak sunucu sona
erdirildikten sonra da kilit yerinde kalır.
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Çizelge 5. Üye nesneleri için ayrıcalık açıklamaları (devamı var)
Ayrıcalık

Açıklama

NONE

Bu grubun üyeleri Altküme Düzenleyicisi'nde ya
da Boyut Düzenleyicisi'nde üyeyi göremezler ve
bir küpe göz atarken bu üyenin belirlediği
hücreleri de göremezler.

RESERVE

Bu grubun üyeleri, Yazma izninin örtük olarak
belirttiği tüm ayrıcalıklara sahip olmanın yanı sıra,
diğer kullanıcıların bu üyenin belirlediği küp
hücrelerini düzenlemelerini önlemek için üyeyi
ayırabilirler. Ayırma, üyeyi ayıran kullanıcı
tarafından ya da üye için Admin haklarına sahip
olan kullanıcılar tarafından kaldırılabilir. Ayıran
kullanıcı uzak sunucuyla bağlantısını kestiğinde
ya da sunucu sona erdirildiğinde ayırma otomatik
olarak süre bitimine uğrar.

Çizelge 6. Boyut nesneleri için ayrıcalık açıklamaları
Üstbilgi

Üstbilgi

READ

Bu kullanıcı grubunun üyeleri bir boyuttaki
üyeleri görebilir, ancak üye ekleyemez,
kaldıramaz ya da üye sırasını değiştiremezler.

WRITE

Bu kullanıcı grubunun üyeleri üye özniteliklerini
düzenleyebilir, üye biçimlerini düzenleyebilir ve
boyut için özel altkümeler yaratabilirler. Boyutun
kendisine ilişkin öznitelikleri de düzenleyebilirler.

LOCK

Bu kullanıcı grubunun üyeleri, Yazma izninin
örtük olarak belirttiği tüm ayrıcalıklara sahip
olmanın yanı sıra, boyutu kilitleyebilirler. Bir
boyut kilitlendiğinde, boyut yapısını kimse
güncelleyemez. Kilit yalnızca, boyut için Admin
haklarına sahip olan kullanıcılar tarafından
kaldırılabilir. Uzak sunucu sona erdirildikten sonra
da kilit yerinde kalır.

NONE

Bu grubun üyeleri Server Explorer'da boyutu
göremez ve dolayısıyla bu boyutu içeren küpe göz
atamazlar.

RESERVE

Bu grubun üyeleri, Yazma izninin örtük olarak
belirttiği tüm ayrıcalıklara sahip olmanın yanı sıra,
diğer kullanıcıların boyutu yeniden
tanımlamalarını önlemek için boyutu ayırabilirler.
Ayırma, boyutu ayıran kullanıcı tarafından ya da
boyut için Admin haklarına sahip olan kullanıcılar
tarafından kaldırılabilir. Ayıran kullanıcı uzak
sunucuyla bağlantısını kestiğinde ya da sunucu
sona erdirildiğinde ayırma otomatik olarak süre
bitimine uğrar.

Çizelge 7. Küp nesneleri için ayrıcalık açıklamaları
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Ayrıcalık

Açıklama

READ

Bu kullanıcı grubunun üyeleri küpteki hücreleri
görebilir, ancak verilerini değiştiremezler.
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Çizelge 7. Küp nesneleri için ayrıcalık açıklamaları (devamı var)
Ayrıcalık

Açıklama

WRITE

Bu kullanıcı grubunun üyeleri hücreleri okuyabilir
ve güncelleyebilirler. Özel küp görünümlerini
kaydedebilirler. Yazma erişimi ayrıcalığı,
birleştirilmiş üyelerin belirlediği hücreler ya da
kurallardan türetilen hücreler için geçerli değildir.

LOCK

Bu kullanıcı grubunun üyeleri, Yazma izninin
örtük olarak belirttiği tüm ayrıcalıklara sahip
olmanın yanı sıra, küpü kilitleyebilirler. Bir küp
kilitlendiğinde verilerini kimse güncelleyemez.
Kilit yalnızca, küp için Admin haklarına sahip
olan kullanıcılar tarafından kaldırılabilir. Uzak
sunucu sona erdirildikten sonra da kilit yerinde
kalır.

NONE

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

RESERVE

Bu grubun üyeleri, Yazma izninin örtük olarak
belirttiği tüm ayrıcalıklara sahip olmanın yanı sıra,
diğer kullanıcıların düzenlemelerini önlemek için
küpü ayırabilirler. Ayırma, küpü ayıran kullanıcı
tarafından ya da küp için Admin haklarına sahip
olan kullanıcılar tarafından kaldırılabilir. Ayıran
kullanıcı uzak sunucuyla bağlantısını kestiğinde
ya da sunucu sona erdirildiğinde ayırma otomatik
olarak süre bitimine uğrar.

Çizelge 8. İşlem nesneleri için ayrıcalık açıklamaları
Üstbilgi

Üstbilgi

READ

Bu kullanıcı grubunun üyeleri işlemi görebilir ve
manüel olarak yürütebilirler, ancak işlemi
düzenleyemezler. Bir işlem bir görevden
yürütüldüğünde, işleme atanmış ayrıcalıklar
yoksayılır.

NONE

Bu grubun üyeleri Server Explorer'da işlemi
göremez ve dolayısıyla işlemi yürütemezler. Bir
işlem bir görevden yürütüldüğünde, işleme
atanmış ayrıcalıklar yoksayılır.

Çizelge 9. Görev nesneleri için ayrıcalık açıklamaları
Üstbilgi

Üstbilgi

READ

Bu kullanıcı grubunun üyeleri görevi görebilir ve
manüel olarak yürütebilirler, ancak görevi
düzenleyemezler.

NONE

Bu grubun üyeleri Server Explorer'da görevi
göremez ve dolayısıyla görevi yürütemezler.

İlgili görevler:
“Güvenlik ve erişim ayarlarının tanımlanması” sayfa 87
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında tanımlı nesneler için bir kullanıcı
grubuna ayrıcalık tanımlayabilirsiniz.
“Hücre güvenliği küpü yaratılması” sayfa 88
Bir küpteki belirli hücrelere erişilmesi için kullanıcı grubu ayrıcalıkları tanımlamak üzere bir
Bölüm 9. Kullanıcı grupları için güvenliğin ve erişim denetiminin ayarlanması

85

hücre güvenliği küpü yaratın.

Yeni kullanıcı grubu tanımlanması
Yeni kullanıcı grubu eklemek için önce IBM Cognos TM1 Performance Modeler için
kullanıcı grubu tanımlanmalıdır.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde model ağacını seçin.
2. Model ağacını farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Güvenliği Yapılandır > Kullanıcı ve
Grup Tanımla > Kullanıcılar ve Gruplar öğelerini seçin.
İstemci Grupları iletişim kutusu açılır.
3. İstemci Grupları tablosunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Grup Ekle öğesini seçin.
4. Yeni grubun adını yazın. Tamam düğmesini tıklatın.
Yeni kullanıcı grubu İstemci Grupları tablosunda bir sütun olarak gösterilir.
5. Tabloyu kapatın.
6. Güvenlikte yapılan değişiklikleri kullanmak için, IBM Cognos TM1'de güvenliği
yenileme işlemi gerçekleştirin.

Sonuçlar
Yeni kullanıcı grubuna yetenek atamaları ekleyebilirsiniz.

Kullanıcı gruplarına yetenek atanması
Bir kullanıcı grubu tanımlandıktan sonra, kullanıcı grubuna yetenek atanabilir. Varsayılan
olarak tüm atamalar boştur.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde model ağacını seçin.
2. Ağacı farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Güvenliği Yapılandır > Kullanıcı ve Grup
Tanımla > Yetenek Ata öğelerini seçin. Yetenekler tablosu açılır.
3. Bağlam alanında, yetenek atamak istediğiniz kullanıcı grubunu seçin.
4. Here yeteneğe ilişkin EXECUTE (YÜRÜTME) sütununda hücreyi çift tıklatın ve
GRANT (VER) ya da DENY (VERME) öğesini seçin.
5. Bu atamalarda yaptığınız değişiklikler IBM Cognos TM1 oturumunu kapattıktan ve
yeniden oturum açtıktan sonra yürürlüğe girer.
6. Tabloyu kapatın.
7. Güvenlikte yapılan değişiklikleri kullanmak için, IBM Cognos TM1'de güvenliği
yenileme işlemi gerçekleştirin.

Sonuçlar
Kullanıcı gruplarına kullanıcı ekleyebilirsiniz.
İlgili kavramlar:
“Yetenek atamaları” sayfa 81
Yetenek Atamaları menüsü kullanılarak, her kullanıcı grubu için belirli yetenekler
ayarlanabilir.
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Kullanıcı grubu için yeni kullanıcı tanımlanması
Güvenlik kullanıcıları ve gruplarına tek bir kullanıcı eklenebilir.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde model ağacını seçin.
2. Ağacı farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Güvenliği Yapılandır > Kullanıcı ve Grup
Tanımla > Kullanıcılar ve Gruplar öğelerini seçin. İstemci Grupları iletişim kutusu
açılır.
3. Kullanıcı sütununu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Kullanıcı Ekle öğesini seçin.
4. Yeni kullanıcının adını ve parolasını yazın ve parolayı doğrulayın. Tamam düğmesini
tıklatın.
5. İstemci Grupları tablosunu kaydırarak yeni kullanıcı girdisine gidin. Yeni kullanıcının
erişebileceği her kullanıcı grubunu seçin.
6. Tabloyu kapatın.
7. Güvenlikte yapılan değişiklikleri kullanmak için, IBM Cognos TM1'de güvenliği
yenileme işlemi gerçekleştirin.

Sonuçlar
Yeni kullanıcılar, üyesi oldukları kullanıcı gruplarının erişim haklarına sahip olurlar.

Güvenlik ve erişim ayarlarının tanımlanması
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında tanımlı nesneler için bir kullanıcı
grubuna ayrıcalık tanımlayabilirsiniz.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde model ağacını seçin.
2. Model ağacını farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Güvenliği Yapılandır > İlgili Erişim
İzinlerini Ayarla öğelerini seçtikten sonra şu nesnelerden birini seçin: Boyutlar, Küpler,
İşlemler,Görevler ya da Öğeler.
3. Güvenliği uygulamak istediğiniz nesne tipi için, veri tipi ve kullanıcı grubunun
kesişimdeki hücreyi çift tıklatın.
4. Açılan menüde, Yetenek Atamaları'ndaki tabloya göre aşağıdaki öğelerden birini seçin:
v
v
v
v
v

READ
WRITE
LOCK
NONE
RESERVE

5. Tabloyu kapatın.
6. Güvenlikte yapılan değişiklikleri kullanmak için, IBM Cognos TM1'de güvenliği
yenileme işlemi gerçekleştirin.
İlgili kavramlar:
“Veri erişimi ve güvenlik” sayfa 82
Bir kullanıcı grubunun belirli küplere, boyutlara, işlemlere, görevlere ve üyelere olan
erişimini genişletebilir ya da kısıtlayabilirsiniz.
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Hücre güvenliği küpü yaratılması
Bir küpteki belirli hücrelere erişilmesi için kullanıcı grubu ayrıcalıkları tanımlamak üzere bir
hücre güvenliği küpü yaratın.

Bu görev hakkında
Hücre güvenliği küpü, bir denetim küpü tipidir. Denetim küpleri IBM Cognos TM1 Server
tarafından özel görevler gerçekleştirilmek üzere oluşturulur.
Aşağıdaki eylemleri gerçekleştirerek, hücre düzeyi güvenlik atayabilirsiniz:
v Hücre düzeyi güvenliğini yapılandıracağınız küpün boyutlarını içeren bir hücre güvenliği
denetim küpü yaratma. Cognos TM1 10.2 ile başlayarak, yalnızca güvenliği tanımlamak
için gereken boyutlar denetim küpüne eklenir.
v TM1 güvenlik gruplarına güvenlik hakları atayarak, güvenlik denetim küpündeki ilgili
hücreler için güvenliği ayarlama
Hücre güvenliği küpünü kullanarak, her kullanıcı grubunun belirli hücrelere ilişkin erişim
ayrıcalıklarını atama. Bu erişim ayrıcalıkları aşağıdakilerden biri olabilir:
v READ (Okuma) - grup üyeleri hücreyi yalnızca görebilirler.
v WRITE (Yazma) - grup üyeleri hücreyi okuyabilir ve hücreye yazabilirler.
v LOCK (Kilitleme) - grup üyeleri hücreyi görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve başka
kullanıcıların güncellemesini önlemek için kalıcı olarak kilitleyebilirler.
v NONE (Yok) - grup üyeleri hücreyi göremezler.
v RESERVE (Ayırma) - grup üyeleri hücreyi görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve başka
kullanıcıların güncellemesini önlemek için geçici olarak kilitleyebilirler.
v ADMIN (Yönetim) - grup üyelerinin hücreye tam erişimi olur.
Hücre düzeyi güvenlik yaprak üyeler için geçerlidir ve genellikle birleştirmelere uygulanmaz;
bununla birlikte, birleştirmelerin görüntülenmesini ya da düzenlenmesini denetlemek için
None (Yok) ve Read (Okuma) güvenlik haklarını kullanabilirsiniz.

Yordam
1. Denetim küpleri görüntülenmiyorsa, Eylemler menüsü simgesini (
) tıklattıktan
sonra Denetim Nesnelerini Göster öğesini tıklatın. Denetim Nesneleri klasörü
görüntülenir.
2. Model Tasarımı bölmesinde Küpler klasörünü genişletin.
3. Hücre düzeyi güvenlik uygulamak istediğiniz küpü farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve
Güvenliği Yapılandır, İlgili Erişim İzinlerini Ayarla, Küp hücreleri öğelerini seçin.
4. Hücre güvenliği küpü yarat kutusunda Evet öğesini tıklatın. Hücre güvenliği küpü
nesne görüntüleyicide bir sekme olarak görüntülenir.
Not: Güvenlik küpü görünümü, aşağıdaki farklılıklar dışında, ilgili küpün görünümüne
benzer:
v Nesne görüntüleyicideki farklılıklar
– <küp adı> için Hücre Güvenliği dizgisinin yanında

görüntülenir.

– Araç çubuğunda Boyutları yeniden sırala simgesi görüntülenmez (
– Araç çubuğunda Küp Boyutlarını Eniyile simgesi görüntülenmez.
v Özellik bölmesindeki farklılıklar
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).

– Ad özelliğinin değeri şöyledir: }CellSecurity_küpadı
– Boyut listesinde }Groups adlı yeni bir boyut görüntülenir.
5. Güvenlik atamak istediğiniz hücreleri paylaşan iki boyutu Satırlar ve Sütunlar alanlarına
sürükleyin.
6. Bir hücreyi çift tıklatın ve atamak istediğiniz erişim ayrıcalığını seçin.
7. Diğer hücrelere de güvenlik atamak için önceki iki adımı yineleyin.

Sonuçlar
Grup üyeleri atadığınız hücre güvenliğine göre hücreye erişebilirler.
İlgili kavramlar:
“Veri erişimi ve güvenlik” sayfa 82
Bir kullanıcı grubunun belirli küplere, boyutlara, işlemlere, görevlere ve üyelere olan
erişimini genişletebilir ya da kısıtlayabilirsiniz.

Seçme listesi küpü yaratılması
Küp hücrelerinde görüntülenecek seçme listeleri tanımlamak için bir seçme listesi küpü
yaratın.

Bu görev hakkında
Seçme listesi küpü bir denetim küpü tipidir. Denetim küpleri IBM Cognos TM1 Server
tarafından özel görevler gerçekleştirilmek üzere oluşturulur.
Denetim küpleriyle birlikte seçme listeleri yaratabilirsiniz. Bu yol, seçme listesi içermesi
gereken küp hücreleri belirlenmesinde daha fazla denetim ve her bir hücre için seçme listesi
tanımlanmasında daha fazla esneklik sağlar. Seçme listesi denetim küpünde, küpün herhangi
bir bölümü (tek bir hücreden küpün tamamına kadar) için seçme listesi tanımlamanızı
sağlayacak kurallar da yaratabilirsiniz.
Seçme listesi denetim küpü, ilişkili olduğu normal küple aynı boyutları ve }Picklist adlı ek
boyutu içerir. }Picklist boyutunda Value adlı tek bir dizgi öğesi vardır.
Aşağıdaki adımları izleyerek, bir denetim küpündeki her bir hücre için seçme listeleri
tanımlayabilirsiniz. Denetim küpünde tanımlanan seçme listeleri, ilişkili normal küpte seçme
listesi değerlerini görüntülemek için kullanılır.

Yordam
1. Denetim küpleri görüntülenmiyorsa, Eylemler menüsü simgesini (
) tıklattıktan
sonra Denetim Nesnelerini Göster öğesini tıklatın. Denetim Nesneleri klasörü
görüntülenir.
2. Model Tasarımı bölmesinde Küpler klasörünü genişletin.
3. Bir küpü farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Küp Seçme Listesi Ayarla öğesini seçin.
4. Seçme listesi küpü yarat kutusunda Evet öğesini tıklatın. Seçme listesi küpü nesne
görüntüleyicide bir sekme olarak görüntülenir.
Not: Seçme listesi küpü görünümü, aşağıdaki farklılıklar dışında, ilgili küpün
görünümüne benzer:
v Nesne görüntüleyicideki farklılıklar
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– <küp adı> için Seçme Listesi Küpü dizgisinin yanında seçme listesi küpü simgesi
(

) görüntülenir.

– Araç çubuğunda Boyutları yeniden sırala düğmesi görüntülenmez (

).

) görüntülenmez.
– Araç çubuğunda Küp boyutlarını eniyile düğmesi (
v Özellik bölmesindeki farklılık
– Ad özelliğinin değeri şöyledir: }PickList_küpadı
– Boyut listesinde }PickList adlı yeni bir boyut görüntülenir.
5. Denetim küpünün görünümünü, seçme listesi tanımlamak istediğiniz hücreleri
görüntülemek için gereken şekilde yapılandırın.
6. Seçme listesi yaratmak istediğiniz her hücrede bir seçme listesi tanımlaması girin.
Denetim küpünde şu seçme listesi tiplerinden herhangi birini girebilirsiniz: Statik,
altküme, boyut.
7. Eylemler menüsü simgesini (

) tıklattıktan sonra Verileri Kaydet eylemini tıklatın.

Sonuçlar
İlişkili normal küpteki hücre, yarattığınız seçme listesi değerlerini görüntüler.
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Bölüm 10. Verilerin aktarılması ve içe aktarılması
Veriler kılavuzlu içe aktarma ya da veri kaynağı içe aktarma kullanılarak içe aktarılabilir;
ayrıca, var olan bir küpü ya da uygulamayı güncellemek için veri aktarılabilir.

Verilerin içe aktarılması
Kaynak verileri içe aktarabilir, hedef verilerle eşleyebilir ve yeni nesneleri Model Tasarımı
bölmesine hemen ekleyebilirsiniz. Bu yöntem, yeni nesnelerle modellemeye hemen
başlamanızı sağlar.
Verileri içe aktarırken, kılavuzlu içe aktarma sihirbazı eylemlerinizi bir işlem olarak kaydeder.
İşlem Model Tasarımı bölmesinde bir nesne olarak görüntülenir. Daha sonra eylemlerinizi
yinelemek isterseniz, aynı ayarları yeniden belirtmek zorunda kalmadan işlemi
çalıştırabilirsiniz.
Çalıştırıldığında kaynak verileri içe aktaracak, hedef verilerle eşleyecek ve yeni nesneleri
Model Tasarımı bölmesine ekleyecek bir işlem de yaratabilirsiniz. İşlem Model Tasarımı
bölmesinde bir nesne olarak görüntülenir ve belirtik olarak çağrılmadıkça çalışmaz. Böylece,
işlemi çalıştırmadan önce, işlem düzenleyicisini kullanarak işlem üzerinde başka değişiklikler
yapabilirsiniz. Yönetim görevlerini otomatik olarak gerçekleştirecek işlemler de
zamanlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. “İşlemlerin yönetilmesi” sayfa 127.
Ayrıca, boyutları IBM Cognos TM1 Performance Modeler ve IBM Cognos Business
Viewpoint arasında aktarabilirsiniz.

Veri kaynağı tanımlanması
Kaynak verilerde birçok sütun varsa, kaynak verileri inceleyin ve hangi sütunların boyut,
düzey, öznitelik ya da ölçüm olarak tanımlanması gerektiğini saptayın. Bir küpte yalnızca
boyutları içe aktarmayı ya da hem boyutları, hem de ölçümleri içe aktarmayı seçebilirsiniz.
Kaynak veri bir dosya, liste raporu, küp görünümü, boyut altkümesi ya da ilişkisel veri
kaynağı olabilir.

Başlamadan önce
İçe aktarmadan önce aşağıdakileri dikkate alın:
v Microsoft Excel çalışma defterlerinde kullanılan bazı formüller ve işlevler içe aktarılmaz.
Bunun çözümü, Microsoft Excel çalışma defterindeki etkilenen sütunun bir kopyasını
yaratmak ve Özel Yapıştır komutunu kullanarak sütunun değerlerini yapıştırmaktır. Bir yol
da, çalışma defterini .csv dosyası olarak kaydetmek ve bu .csv dosyasını içe aktarmaktır.
v Rapor, çözülmemiş bilgi istemleri bulunmayan, tablo biçimli basit bir liste raporu
olmalıdır.
v Konuşlandırılmış bir uygulamadaki bir boyutu içeren bir küpü içe aktarıyorsanız, önce
onay sıradüzeninin sahipliğini almanız ya da uygulamanın etkinliğini kaldırmanız gerekir.

Yordam
1. Kılavuzlu içe aktarma çalıştırmak için , aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v Yalnızca boyutları içe aktarıyorsanız, Model Tasarımı bölmesinde model kökünü
farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Kılavuzlu İçe Aktarma > Boyutlar öğelerini seçin.
v Yeni bir küpü içe aktarıyorsanız, Model Tasarımı bölmesinde model kökünü farenin
sağ düğmesiyle tıklatın ve Kılavuzlu İçe Aktarma > Küp öğelerini seçin.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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2. Yarattığınız içe aktarma bir TurboIntegrator işlemi olarak kaydedilir. İşlem adı kutusunda
bir ad girin.
3. Aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
Çizelge 10. Kaynak tipleri
Amaç

Eylem

Bir Microsoft Excel dosyasını içe aktarma

Kaynak tipi alanında Dosya öğesini seçin.
İçe aktarmak istediğiniz dosya için sisteme göz
atın.
Dosya ayrıntıları öğesini genişletin.
Verilerin Liste olarak mı, yoksa Çapraz Tablo
olarak mı yapılandırıldığını belirtin.
Verilerin sütun etiketi içerip içermediğini belirtin.
İsteğe bağlı: Kullanılacak çalışma sayfasını,
satırları ve sütunları belirtebilirsiniz.

Sınırlanmış bir metin dosyasını içe aktarma

Kaynak tipi alanında Dosya öğesini seçin.
İçe aktarmak istediğiniz dosya için sisteme göz
atın.
Dosya ayrıntıları öğesini genişletin.
Kaynak dosyada kullanılan Sütun sınırlayıcı'yı
belirtin.
Belirli bir ülke değerine ilişkin ondalık ayırıcıyı ve
binlik ayırıcıyı kullanmak istiyorsanız, Biçim
alanında ülke değerini seçin.
Metin niteleyici (tırnak işareti) belirtin.
İsteğe bağlı olarak, Ondalık ayırıcı ve Binlik
ayırıcı belirtin.
Bağlantılı kipe çalışıyor ve verileri yeniden içe
aktaran bir işlemin çalışmasını zamanlamak
istiyorsanız, uzak IBM Cognos TM1 Server
tarafından erişilecek dosyanın konumunu belirtin.

Rapor verilerini IBM Cognos Business
Intelligence olanağında yaratılan ve çözülmemiş
bilgi istemleri içermeyen tablo biçimli basit bir
listeden içe aktarma

Kaynak tipi alanında TM1 Cognos Rapor
Verileri öğesini seçin.
Sistem ağ geçidi URI alanında raporla ilgili
bağlantı ayrıntılarını belirtin. Bağlantıyı
sınayabilirsiniz.
Rapor Konumu alanında, içe aktarmak
istediğiniz raporun konumunu ve adını girin ya da
Seç düğmesini tıklatarak raporu seçin.

Bir Cognos TM1 küpü görünümünü içe aktarma

Kaynak tipi alanında IBM Cognos TM1 Küp
Görünümü öğesini seçin.
İçe aktarmak istediğiniz küpü ve görünümü seçin.
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Çizelge 10. Kaynak tipleri (devamı var)
Amaç

Eylem

Bir Cognos TM1 boyutu altkümesini içe aktarma

Kaynak tipi alanında IBM Cognos TM1 Boyut
Altkümesi öğesini seçin.

Bu seçenek yalnızca, Boyutları İçe Aktar
komutunu kullandığınızda kullanılabilir.

İçe aktarmak istediğiniz boyutu ve altkümeyi
seçin.

İlişkisel bir veri kaynağından da içe aktarma gerçekleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için
bkz. “İlişkisel veri kaynağından içe aktarma” sayfa 97.
4. İleri düğmesini tıklatın.
Varsayılan olarak, metin verisi tipindeki sütunlar boyut olarak eklenir; sayısal veri
tipindeki sütunlarsa yalnızca, bir küp içe aktarılırken ölçüm olarak eklenir. Eşleme tipini
boyut, düzey, öznitelik ya da ölçüm olarak değiştirebilirsiniz.
Boyut, işinizin temel yönlerinden biriyle ilgili verileri içeren geniş bir gruplamadır.
Örneğin, Ürünler (Products) adlı bir boyutunuz vardır.
Düzey, bir sıradüzeni içindeki ilgili verileri simgeler. Örneğin, Ürünler boyutunun Ürün
Grubu (Product Line) ve Ürün Tipi (Product Type) adlı düzeyleri vardır.
Öznitelik, bir üyenin işletme tarafından rakamlarla belirtilmesi istenen ayırıcı
özelliklerinden birisidir. Örneğin, Ürünler boyutunun Renk (Color) ve Boyut (Size) adlı
öznitelikleri vardır.
Ölçüm, ölçülebilir olan ve bir işin ne kadar iyi yürütüldüğünü belirleyen bir performans
göstergesidir. Örneğin, Satılan Miktar ya da Gelir yararlı ölçümler olabilir.
5. Kılavuzlu İçe Aktarma'yı aşağıdaki yordamlardan biriyle tamamlayın:
v “Boyutlar için basit içe aktarma”
v “Küpler için basit içe aktarma” sayfa 94
v “Boyutlar ve küpler için gelişmiş içe aktarma” sayfa 94
İlgili kavramlar:
“İşlemlerin yönetilmesi” sayfa 127
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında verilerin nasıl içe aktarılacağını ve
kullanılacağını belirleyen yaratma, değiştirme ve zamanlama işlemlerini yönetin.

Boyutlar için basit içe aktarma
Kılavuzlu İçe Aktarma için bir veri kaynağı tanımladığınızda, IBM Cognos TM1 Performance
Modeler kaynak verileri çözümler ve hızla boyut yaratmanızı sağlayacak eşlemeler yaratır.

Bu görev hakkında
Veri kaynağınızı tanımladıktan sonra, Performance Modeler, Sütunlar bölmesinde kaynak
verilerinizdeki sütunların bir listesini ve Veri Önizleme bölmesinde her sütunun içeriğine
ilişkin bir önizleme görüntüler.

Yordam
1. Varsayılan olarak, veri kaynağınızdaki tüm sütunlar içe aktarılmak üzere seçilir. Yalnızca
içe aktarmak istediğiniz sütunların seçilmesini sağlamak için, Sütunlar bölmesinde İçe
Aktar onay kutularını temizleyin ya da seçin.
2. Son düğmesini tıklatın.
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Sonuçlar
Seçtiğiniz her sütun için, Performance Modeler yeni bir boyut yaratır. Kaynak verileriniz
sütun etiketleri içeriyorsa, boyut adları için o etiketler kullanılır. Veri kaynağınız sütun
etiketleri içermiyorsa, boyutlar sütun1, sütun2, sütun3 vb olarak adlandırılır.
Kılavuzlu İçe Aktarma, veri kaynağını tanıtırken belirttiğiniz adı kullanarak bir
TurboIntegrator işlemi olarak saklanır.

Küpler için basit içe aktarma
Kılavuzlu İçe Aktarma için bir veri kaynağı tanımladığınızda, IBM Cognos TM1 Performance
Modeler kaynak verileri çözümler ve hızla boyut yaratmanı, küp yaratmanızı ve verileri küpe
(içe) aktarmanızı sağlayacak eşlemeler yaratır.

Bu görev hakkında
Veri kaynağınızı tanımladıktan sonra, Performance Modeler, Sütunlar bölmesinde kaynak
verilerinizdeki sütunların bir listesini ve Veri Önizleme bölmesinde her sütunun içeriğine
ilişkin bir önizleme görüntüler. Performance Modeler, her sütunun içeriğini saptamayı dener.
Dizgi içeren sütunların temel boyutlar olduğu varsayılırken, sayısal değer içeren sütunlar
metrik boyutu olarak işlem görür.
Varsayılan olarak, veri kaynağınızdaki tüm sütunlar içe aktarılmak üzere seçilir.

Yordam
1. Yalnızca içe aktarmak istediğiniz sütunların seçilmesini sağlamak için, Sütunlar
bölmesinde İçe Aktar onay kutularını temizleyin ya da seçin.
2. Bir sütun normal bir boyut ya da ölçüm boyutu olarak yanlış saptandıysa, Ölçüm onay
kutusunu temizleyin ya da seçin. Ölçüm onay kutusu seçili olduğunda, sütun metrik
boyutu olarak işlem görür ve sütundaki veriler küpe veri yerleştirmek için kullanılır.
Ölçüm onay kutusu temizlendiğinde, sütun temel boyut olarak işlem görür.
3. Son düğmesini tıklatın.

Sonuçlar
Seçtiğiniz her sütun için, Performance Modeler yeni bir boyut yaratır. Kaynak verileriniz
sütun etiketleri içeriyorsa, boyut adları için o etiketler kullanılır. Veri kaynağınız sütun
etiketleri içermiyorsa, boyutlar sütun1, sütun2, sütun3 vb olarak adlandırılır.
Ayrıca, Performance Modeler bir küp yaratır, küpe veri yerleştirir ve Cube Viewer'da küpü
açar.
Kılavuzlu İçe Aktarma, veri kaynağını tanıtırken belirttiğiniz adı kullanarak bir
TurboIntegrator işlemi olarak saklanır.

Boyutlar ve küpler için gelişmiş içe aktarma
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağındaki Kılavuzlu İçe Aktarma, birden çok
boyut yaratmak için eşlemeleri uyarlamanıza, boyutlara düzey eklemenize, öznitelikler
belirlemenize ve ölçümler belirlemenize ya da yaratmanıza olanak veren gelişmiş seçenekler
sağlar. Yarattığınız eşlemelerden bir küp de yaratabilirsiniz.
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Bu görev hakkında
Veri kaynağınızı tanımladıktan sonra, Performance Modeler, Sütunlar bölmesinde kaynak
verilerinizdeki sütunların bir listesini ve Veri Önizleme bölmesinde her sütunun içeriğine
ilişkin bir önizleme görüntüler.

Yordam
1. Gelişmiş'i tıklatın.
2. Özellikleri Göster öğesini tıklatın. Boyutları İçe Aktar penceresi şu bölmeleri görüntüler:
v Veri Önizleme - Veri kaynağınızın sütunlarını ve içeriğini gösterir.
v Eşleme - İçe aktarılacak sütunları (Kaynak Öğeler) gösterir ve bir sütunun içeriğini
Boyut, Düzey ya da Öznitelik olarak belirlemenize olanak verir. Eşleme bölmesi,
kaynağınızda sütunların (Eşlenen Kaynak Öğeler) TM1 Server sunucunuzdaki
nesnelerle (Hedef Öğeler) nasıl eşlendiğini de gösterir.
v Özellikler - Özellikler bölmesi, seçilen bir Kaynak Öğe ya da Hedef Öğe ile ilgili
özellikleri görmenizi ve ayarlamanızı sağlar. Seçilen bir öğeye Gelişmiş seçenekleri de
uygulayabilirsiniz.
Performance Modeler, içe aktarılması gereken sütunları saptamayı dener ve sütunlar için
eşlemeler yaratır. Yaratılan eşlemeleri değiştirebilirsiniz.
Kılavuzlu İçe Aktarma sırasında herhangi bir noktada Tüm Eşlemeleri Temizle'yi
tıklatarak tüm eşlemeleri kaldırabilirsiniz. Bundan sonra tüm eşlemeleri manüel olarak
yaratmanız gerekir.
3. Eşlemeleri değiştirmek için, bir öğeyi Eşleme bölmesinin Kaynak Öğeler kısmından
Hedef Öğeler kısmındaki yeni bir konuma sürükleyin. Benzer şekilde, bir öğeyi Hedef
Öğeler kısmındaki bir konumdan aynı kısım içindeki yeni bir konuma da
sürükleyebilirsiniz. Öğe sürüklenirken, öğenin nereye nasıl bırakılacağını imleç gösterir.
Öğeyi yeni bir boyut olarak, var olan bir boyutun bir düzeyi olarak ya da bir öznitelik
olarak bırakabilirsiniz.
4. Hesaplanmış bir sütun eklemek istiyorsanız, aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Hesaplanmış sütun ekle öğesini tıklatın.
b. Özellikler bölmesinin Kaynak Öğe kısmında sütun için bir Kaynak öğe adı girin ve
sütuna ilişkin Veri tipi'ni seçin.
c. Hesaplanmış sütun için bir Eşleme tipi belirtin.
d. İfade alanında, hesaplanmış sütunu tanımlayan ifadeyi yazın. İfadeler bir noktalı
virgülle (;) bitmelidir.
Örneğin, Çalışan Adı ( Name) için Soyadı (Last Name) ile Adı (First Name)
birleştiren bir hesaplanmış sütun eklemek için aşağıdaki ifadeyi tanımlayın:
v_Expression = v_Last_Name_0 | ’,’ | v_First_Name_1;
Hesaplanmış bir sütunu, örneğin kaynağın hedef adlarla eşleşmesini sağlamak ya da
ilgisiz karakterleri kaynaktan kaldırmak amacıyla, üyeleri yeniden adlandırmak için
de kullanabilirsiniz.
İfadenin formülleriyle ilgili daha fazla bilgi için IBM Cognos TM1 Başvuru Kılavuzu
belgesine bakın.
e. İfadenin sonuçlarını görmek için Önizleme'yi tıklatın.
5. Bir boyutun özelliklerini uyarlamak için, Eşlemeler bölmesinin Hedef Öğeler kısmında
boyutu seçin ve aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Özellikler bölmesinin Hedef Öğe kısmında, gereken şekilde Boyut adı ve Boyut tipi
değerlerini değiştirin.
b. Bir Boyutları güncelle eylemi belirtin. Kaynaktaki yeni öğeleri var olan bir boyuta
eklemek için Yeni öğeleri ekle seçeneğini seçin. Yalnızca kaynakta var olan öğeleri
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kullanarak boyutu yeniden oluşturmak için Boyuta yeniden veri yerleştir seçeneğini
seçin. Kaynaktan herhangi bir güncelleme yapmadan boyutu olduğu gibi bırakmak
için Güncelleme seçeneğini seçin.
c. Birden çok düzeyi olan bir boyutu içe aktarıyorsanız ve üye adları benzersiz değilse,
Üst öğelerin adlarını içer onay kutusunu seçin ve ayırıcı olarak bir karakter belirtin.
Aynı düzeydeki benzersiz olmayan üyelerin bir örneği Yıllar (Years) boyutudur. Her
yılda bir birinci çeyrek ve her birinci çeyrekte ocak ayı vardır.
Farklı düzeylerdeki düzeydeki benzersiz olmayan üyelerin bir örneği Kuzey Amerika
(North America) boyutudur. Ontario, Kaliforniya'da bir şehir olarak ve Kanada'da bir
il olarak listelenir.
d. Her öğe için varsayılan başlıklar yaratmak istiyorsanız Öğe adları benzersizse
bunları başlık olarak kullan seçeneğini seçin.
e. Boyutla ilgili bir toplamı görüntüleyen bir üye yaratmak için, Toplam öğesi yarat
onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.
f. Boyutu yapıda taşımak için Boyut Dizini alanını değiştirin.
Boyutu yeni bir konuma da sürükleyebilirsiniz.
g. Bileşen üyelerinin nasıl sıralanacağını belirtin.
h. Yaprak ya da alt üyelerin nasıl sıralanacağını belirtin.
6. Bir düzeyi değiştirmek için, Eşlemeler bölmesinin Hedef Öğeler kısmında düzeyi seçin.
a. Özellikler bölmesinin Hedef Öğe kısmında, Düzey adı alanına düzey için bir ad girin.
b. Özellikler bölmesinin Gelişmiş kısmında, bu düzeyin ait olduğu boyutu belirtmek için
Sahip Boyut'u seçin.
c. Düzeyi yapıda taşımak için Düzey Dizini değerini değiştirin.
7. Bir özniteliği değiştirmek için, Eşlemeler bölmesinin Hedef Öğeler kısmında özniteliği
seçin.
a. Özellikler bölmesinin Hedef Öğe kısmında, bir Öznitelik tipi seçin. Özniteliğe
yönelik sütun eşlemesi sayısal değerler içeriyorsa, öznitelik tipi Sayısal olmalıdır.
Özniteliğe yönelik sütun eşlemesi metin içeriyorsa, öznitelik tipi aşağıdakilerden biri
olabilir:
v Metin - Açıklayıcı bilgi sağlar.
v Başlık - Bir nesne için yerelleştirilmiş bir ad sağlar (açıklamalar için bkz. Bölüm 7,
“Modelinizin yerelleştirilmesi”, sayfa 65. Başlık benzersiz ad gerektirmez.
v Diğer ad - Diğer ad, alternatif bir ad olarak kullanılabilir. Her diğer ad benzersiz
olmalıdır.
b. Başlık özniteliğini seçerseniz, uygun Ülke Değeri'ni seçin. Örneğin, Başlık
özniteliğine yönelik sütun eşlemesi Brezilya Portekizcesi ürün adları içeriyorsa, ülke
değeri olarak Portekizce (Brezilya) ülke değerini seçin.
c. Özellikler bölmesinin Gelişmiş kısmında, bu düzeyin ait olduğu Sahip boyutunu ve
Sahip düzeyini seçin.
8. Kılavuzlu İçe Aktarma'yı Kılavuzlu İçe Aktarma > Küp öğelerini tıklatarak
başlattıysanız, küpü yapılandırmak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin. Tersi durumda
9. adına geçin.
a. Eşleme bölmesinin Hedef Öğeler kısmının üst tarafında küpü seçin.
b. Hedef küp adı kutusunda küp için bir ad girin. Var olan bir küp adı ya da yeni bir küp
adı kullanılabilir.
c. Eşlemeleriniz veri kaynağındaki herhangi bir ölçüm boyutunu belirlemiyorsa Ölçüm
boyut yarat seçeneğini tıklatın. Belirlenmiş bir ölçüm boyutu varsa bu seçenek
geçersiz kılınmış olur.
d. İçe aktarma için bir Veri güncelleme davranışı seçin.
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v Verileri ekle, veri kaynağınızdaki değerleri var olan küp değerlerine ekler.
v Verileri diğer verilerle değiştir, var olan küp değerlerini kaynağınızdaki
değerlerle değiştirir.
e. Ölçümü bir boyuta çevirmek için, Eşleme Tipi altında Boyut'u tıklatın. Nesne, küpün
bir parçası olan bir boyut olur.
f. Küpe var olan boyutları eklemek için, Özellikler bölmesinin Gelişmiş kısmında Boyut
seç'i tıklatın.
g. Eklemek istediğiniz boyutları seçin ve Küpe ekle'yi tıklatın.
9. Son düğmesini tıklatın.

Sonuçlar
Performance Modeler, Kılavuzlu İçe Aktarma'da tanımlanan boyutları, düzeyleri ve
öznitelikleri yaratır. Küp yaratmayı seçtiyseniz, küp de yaratılır ve isteğe bağlı olarak küpe
veri yerleştirilir.
İçe aktarma tanımlaması, veri kaynağını tanıtırken belirttiğiniz adı kullanarak bir
TurboIntegrator işlemi olarak saklanır.

İlişkisel veri kaynağından içe aktarma
İlişkisel veri kaynağından veri içe aktarmadan önce, ilişkisel veri kaynağınızı tanıdığınızdan
ve SQL sorgularının nasıl oluşturulacağını bilgiğinizden emin olun. ODBC bağlantılarının
tanımlanmış olmasına dikkat edin. Bağlantılı kipte çalışırken, sunucuda tanımlı olan ODBC
ilişkisel veri kaynaklarını kullanabilirsiniz.

Yordam
1. Kılavuzlu içe aktarma çalıştırıyorsanız, aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v Yalnızca boyutları içe aktarıyorsanız, Kılavuzlu İçe Aktarma > Boyutlar öğelerini
tıklatın.
v Yeni bir küpü içe aktarıyorsanız, Kılavuzlu İçe Aktarma > Küp öğelerini tıklatın.
v Bir işlem yaratıyorsanız sonraki adıma geçin.
2. Kaynak tipi alanında, İlişkisel veri kaynağı (ODBC) öğesini tıklatın ve bağlantı
ayrıntılarını belirtin.
3. Listeden, sisteminizde tanımlı olan bir ODBC ilişkisel veri kaynağı seçin.
4. Sorgu Oluşturucu'yu açın.
Diğer bir seçenek, sorgunun SQL'ini yazmaktır.
5. Veri almak üzere sorguda kullanılacak sütunları belirtmek için, Veri Görünümü
sekmesini tıklatın ve sütunları ya da tabloları Meta Veri Gezgini alanından ızgaraya
sürükleyin.
Sütunların kendilerini ya da tabloları ekleyebilirsiniz. Sorgu veri almak için ızgaraya
doğrudan eklediğiniz sütunları kullanır. Sorgu, ızgaraya eklediğiniz tablolara ait olan
sütunları da kullanır.
6. Tablolardaki sütunlar arasındaki ilişkilere dayalı birleştirmeler yaratmak için, Sorgu
Çizgesi sekmesini tıklatın ve aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Tabloları Meta Veri Gezgini alanından çizgeye sürükleyin.
Sorgu diğer tablolara bağlanmak için çizgeye eklediğiniz tabloları kullanır. Sorgu
veri almak için bu tablolara ait olan sütunları kullanmaz.
b. İlişki için öğeleri seçin ve İlişki Yarat simgesini (
c. İlişkinin sayısallığını belirtin.

) tıklatın.
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7.

8.
9.
10.
11.

Sayısallık, olgu verilerinin iki kez sayılmasını önlemek, yıldız şeması modellerinde
yaygın olan döngüsel birleştirmeleri desteklemek, temel veri kaynağı sistemine
erişimi eniyilemek ve olgu ya da boyut davranışı gösteren öğeleri saptamak için
kullanılır.
İlişkiler ve sayısallık ile ilgili daha fazla bilgi için, IBM Knowledge Center Cognos
Business Intelligence hoş geldiniz sayfasının (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSEP7J/welcome) PDF kısmından erişebileceğiniz IBM Cognos
Framework Manager User Guide belgesine bakın.
SQL sorgusunu manüel olarak düzenlemek için SQL Görünümü sekmesini tıklatın.
Veri Görünümü sekmesinde ya da Sorgu Çizgesi sekmesinde tamamladığınız eylemler
SQL Görünümü sekmesine yansıtılır.
Sorgudan memnunsanız Tamam düğmesini tıklatın.
Manüel olarak ya da Sorgu Oluşturucu'da yarattığınız sorgunun döndürdüğü verileri
önizlemek için Yenile düğmesini tıklatın.
Boyutları eşlemek istiyorsanız İleri düğmesini tıklatın.
Eşlemeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Veri kaynağı tanımlanması” sayfa 91.
Ayarlardan memnunsanız Son düğmesini tıklatın.

Sonuçlar
Kılavuzlu bir içe aktarma çalıştırıyorsanız, kaynak veriler içe aktarılır, hedef verilerle eşlenir
ve Model Tasarımı bölmesine eklenir. Buna ek olarak, eylemleriniz Model Tasarımı
bölmesinde görüntülenen bir işlem olarak kaydedilir.
Bir işlem yarattıysanız, işlem Model Tasarımı bölmesinde bir nesne olarak görüntülenir ve
belirtik olarak çağırmadığınız sürece çalışmaz.

Sonraki adım
İşlemin yordamlarını düzenleyerek işlemi değiştirebilir ya da işlemi bir görevin bir parçası
olarak zamanlayabilirsiniz.
İlgili kavramlar:
“İşlemlerin yönetilmesi” sayfa 127
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında verilerin nasıl içe aktarılacağını ve
kullanılacağını belirleyen yaratma, değiştirme ve zamanlama işlemlerini yönetin.

Altküme veri kaynağından içe aktarma
Bir altküme, yeni bir işlem için veri kaynağı olarak kullanılabilir.

Yordam
1. Kaynak Tipi alanında, IBM Cognos TM1 Boyut Altkümesi öğesini seçin.
2. Boyut alanında, boyut listesinden boyutu seçin.
3. Altküme alanında, altküme listesinden altkümeyi seçin.
4. Eşlemeler sekmesini tıklatın ve Yalnızca boyutları içe aktar seçeneğini işaretleyin.
5. Boyutların özelliklerini uyarlamak için, Veri Önizleme alanında öğenin başlığını seçin ve
aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Gelişmiş Eşleme öğesini genişleterek tüm özellikleri görüntüleyin.
b. Boyutların adını değiştirmek için, Gelişmiş Eşleme altında boyutu tıklatın ve Boyut
Adı alanında yeni adı yazın.
c. Birden çok düzeyi olan bir boyutu içe aktarıyorsanız ve üye adları benzersiz değilse,
Üye adlarını nitele onay kutusunu seçin ve ayırıcı olarak bir karakter belirtin.
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Tüm üye adları benzersizse, Üye adlarını nitele onay kutusunu temizleyin.
Aynı düzeydeki benzersiz olmayan üyelerin bir örneği Yıllar (Years) boyutudur. Her
yılda bir birinci çeyrek ve her birinci çeyrekte ocak ayı vardır.
Farklı düzeylerdeki düzeydeki benzersiz olmayan üyelerin bir örneği Kuzey Amerika
(North America) boyutudur. Ontario, Kaliforniya'da bir şehir olarak ve Kanada'da bir
il olarak listelenir.
d. Boyutla ilgili bir toplamı görüntüleyen bir üye yaratmak için, Toplam öğesi yarat
onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.
e. Boyutu yapıda taşımak için Boyut Dizini alanını değiştirin.
Boyutu yeni bir konuma da sürükleyebilirsiniz.
f. Birleştirilmiş üyelerin nasıl sıralanacağını belirtin.
g. Yaprak ya da alt üyelerin nasıl sıralanacağını belirtin.
h. Küpün nasıl güncelleneceğini belirtin. Yeni değerler var olan değerlere eklenebilir ya
da yeni değerler var olan değerlerin yerini alabilir.
6. İşlem komut dosyasını derlemek için, Gelişmiş sekmesini tıklattıktan sonra Öneylem
sekmesini tıklatın.
7. İşlemi kaydedin ve kapatın.
8. Az önce yarattığınız işlemi farenin sağ düğmesiyle tıklatıp İşlemi Yürüt öğesini seçin ve
Tamam düğmesini tıklatın.

Sonuçlar
Yeni boyut kök dizin altında görüntülenir.

Model nesnelerinin ve uygulamaların aktarılması
Örneğin, var olan bir küpü ya da uygulamayı güncellemek için model öğelerini
aktarabilirsiniz. Boyutları da IBM Cognos Business Viewpoint'ten bir IBM Cognos TM1
ortamına (ya da tersi) aktarabilirsiniz.
Model nesnelerini bir IBM Cognos TM1 ortamından diğerine kopyalamak ve uygulamalarda
ya da model öğelerindeki değişiklikleri yönetmek için Aktarma Belirtimi Düzenleyicisi'ni
kullanın. Örneğin, performans testi için kullanılan bir konaklatma ortamınız varsa, bir
modelin nesnelerini aktarmak ve nesneleri o ortamdan üretim ortamına taşımak
isteyebilirsiniz. Diğer bir seçenek olarak, iş kullanıcılarına ve iş analistlerine dağıtmak için
modelinizin farklı sürümlerini yaratmak isteyebilirsiniz.

Aktarma belirtimlerinin yaratılması
Nesneler arasındaki ilişkilerin anlaşılması ve hangi nesnelerin kaynak ortamdan taşınacağının
saptanması, modelleyici olmayan kullanıcılar için zor olabilir. Aktarma işlemini
başlattığınızda nesne seçiminiz bir aktarma belirtimine kaydedilerek ileride aktarma işlemini
yinelemek için kullanılabilir. Modelleyici dışındaki kullanıcılar bu belirtimi çalıştırabilirler ve
aynı model nesnelerini seçmek zorunda kalmazlar.

Aktarmaya ilişkin etki çözümlemesi
Hedef ortama daha önce model nesneleri yerleştirildiyse, bir model nesnesini kaynak
ortamdan hedef ortama taşıdığınızda modelin yapısındaki fark, Aktarma Belirtimi
Düzenleyicisi önizleme görünümündeki Eylem sütununda gösterilir. Bu önizleme, model
nesnelerinin hedef IBM Cognos TM1 ortamına nasıl alındığını gösterir. Örneğin, hangi
nesnelerin bir küpe ya da boyuta eklenmekte olduğunu ve hangi nesnelerin güncellenmekte ya
da başlangıçtaki seçimden kaldırılmakta olduğunu hızla saptayabilirsiniz.
Bölüm 10. Verilerin aktarılması ve içe aktarılması

99

Küp verilerinin aktarılması
Bir IBM Cognos TM1 ortamından aktarırken, yalnızca modellerinizin nesnelerini aktarmayı
ya da hem nesneleri hem de ilgili küp verilerini aktarmayı seçebilirsiniz. Verileri
taşıyabilirsiniz; ancak, satış işlemleri gibi veri hacimlerini ortamlar arasında taşımak için
Aktarma Belirtimi Düzenleyicisi'nde Verileri Aktar özelliğine ilişkin ayarı kullanmayın.
Onun yerine, kaynak verileri hedef sisteme aktarmak için bir TI işlemini ya da İçe Aktarma
sihirbazını kullanın. En iyisi, Verileri Aktar özelliğinin küpte diğer verileri türetmek için
kullanılan döviz kuru gibi meta verileri taşımak için kullanılmasıdır.

Aktarma işleminin otomatikleştirilmesi
Aktarmak için seçtiğiniz nesneleri bir aktarma belirtimine kaydettiğinizde, bu belirtimi
zamanlanmış bir tarihte, araya girmeden çalıştırmak için bir toplu iş dosyası yaratabilirsiniz.

Model nesnelerinin IBM Cognos TM1 ortamları arasında
aktarılması
Kaynak IBM Cognos TM1 ortamından nesne seçerek, model öğelerini hedef IBM Cognos
TM1 ortamına kopyalamak için Dışarıya Aktar komutunu kullanın. Hedef ortama aktarılacak
model nesnelerinin tipini ve sayısını denetleyebilirsiniz.
Aktarma belirtimi, seçilen nesneleri ve bu nesneler için gereken nesneleri içerir.
Bir uygulamayı değiştirmek ve test etmek için geliştirme ortamı kullanıyorsanız, yaptığınız
değişiklikleri bir hedef dizine aktarabilirsiniz. Değişiklikler tamamlanınca, hedef dizindeki
içerik üretim ortamına aktarılmaya hazır olur.
Seçmeli aktarma şu yararları sağlar:
v Sunucu kesilmez.
v Yalnızca, değiştirildiğini bildiğiniz nesneleri seçebilirsiniz. Uygulamanın iş mantığının
anlaşılması, aktarma işlemi sırasında üretilebilecek hataları azaltır.

Model nesnelerinin IBM Cognos TM1 ortamından aktarılması
Seçilen nesneleri IBM Cognos TM1 geliştirme ortamından hedef üretim ortamına aktarmak
için Dışarıya Aktar komutunu kullanın.

Bu görev hakkında
Kaynak ortamda bir uygulamada ya da model öğelerinde yaptığınız değişiklikleri hedef
ortama aktarmadan önce bir hedef dizine kopyalayabilirsiniz.
Aktarabileceğiniz model nesneleri şunlardır:
v küpler
v görünümler
v boyutlar
v altkümeler
v
v
v
v
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Küp hesaplamalarını aktarabilirsiniz; ancak, bunlar TM1 kaynağından seçebileceğiniz birincil
model nesneleri değildir. Hesaplama, küp ya da görünüm ile birlikte aktarılan bir meta veri
olarak kabul edilir.
Diğer nesnelerle ilgili nesneleri eklemek için Bağımlılıkları Ekle komutunu kullanabilirsiniz.
Örneğin boyut, küp yapısının bir parçasıdır. Boyut eklenmesi küpün yapısını etkiler.
Nesnelere alışık değilseniz, gereken tüm nesnelerin hedef ortama kopyalanmasını güvenceye
almak için bu komutu kullanın. Bağımlılıkların eklenmesi, başarılı bir güncelleme olasılığını
artırır.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde, aktarmak istediğiniz tüm nesneleri seçin.

2.
3.
4.

5.

İpucu: Birden çok öğe seçmek için Üst Karakter tuşuna basıp fareyi tıklatın ya da Ctrl
tuşuna basıp fareyi tıklatın.
Seçimi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Dışarıya Aktar'ı seçin.
Model öğelerinizi hedef ortama aktarmadan önce bir dizine kopyalamak için, Aktarma
Hedefi'nde Dosyalar'ı tıklatın.
Klasör Seç penceresinde, aktarma belirtiminizi kaydetmek istediğiniz dizine gidin ve
Tamam düğmesini tıklatın.
Varsayılan dizin şöyledir: hedef_sürücü\Users\kullanıcı_adınız\AppData\Roaming\
IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
Aktarma Belirtimi Düzenleyicisi'nde, aktarmanın bir önizleme görünümü gösterilir.
Dışarıya Aktar işlemi, seçilen nesnelerin gerekli olan bağımlı nesnelerini çözümler ve
bunları Hedef bölmesinde görüntüler. Kaynak bölmesi, başlangıçtaki nesne seçiminize
ekleyebileceğiniz model nesnelerini görüntüler.
Hedef bölmesindeki ağaç, yeni, güncellenmiş ve var olan içeriklerin bir birleşimini içerir.
Hedef ortam var olan içeriği içeriyorsa, Eylem sütunu, değişikliklerin hedef ortamı nasıl
etkilediğine ilişkin ayrıntıları gösterir. Varsayılan olarak, değişikliklerin özet bir
görünümü görüntülenir. Tüm model nesnelerinin gösterilmesi için Tümünü Göster'i
tıklatın.
Kaynak sistemden başka öğeler de eklemek için, Kaynak bölmesindeki ağaçta nesneyi
tıklattıktan sonra Ekle'yi tıklatın.

İpucu: Ekle'yi, modelin yapısına alışıksanız ve hangi nesneleri aktarmak istediğiniz tam
olarak biliyorsanız ya da yalnızca değiştirilen nesneleri aktarmak istiyorsanız kullanın.
Örneğin, büyük bir boyutta bir altküme tanımlamasını değiştirdiyseniz, boyutun tamamını
aktarmadan yalnızca değişikliği aktarabilirsiniz.
6. Bir model nesnesiyle ilgili tüm bağımlı nesneleri eklemek için, Kaynak bölmesinde
aktarmak istediğiniz nesneyi seçin ve Bağımlılıkları Ekle'yi tıklatın.
Nesne ve bağımlı nesneleri Hedef ağacına eklenir.
7. Bir görünüme ilişkin hücre verilerini aktarmak için, görünümü seçin ve Özellikler
bölmesinde Verileri Aktar özelliğini Evet olarak ayarlayın.
8. Seçimlerinizi 4. adımda belirttiğiniz klasöre kaydetmek için Aktar'ı tıklatın.

Sonraki adım
Bu nesneleri hedef ortama hedef dizinden aktarabilir ya da aktarma işlemini
otomatikleştirmek için bir aktarma belirtimi yaratabilirsiniz.
“Model nesnelerinin IBM Cognos TM1 ortamına aktarılması” sayfa 102
Model nesnelerini kaynak ortamdan bulunduran dizine aktardıktan sonra, nesneleri bu
dizinden hedef ortama aktarabilirsiniz. Nesneler, var olan küpleri ve uygulamaları
güncellemek için ortamlar arasında aktarılır.
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“Aktarma belirtimi yaratılması” sayfa 107
Model nesneleri seçiminizi bir aktarma belirtimine kaydederek, aktarma işlemine diğer
yöneticilerin de katılmasını sağlayabilirsiniz.

Model nesnelerinin IBM Cognos TM1 ortamına aktarılması
Model nesnelerini kaynak ortamdan bulunduran dizine aktardıktan sonra, nesneleri bu
dizinden hedef ortama aktarabilirsiniz. Nesneler, var olan küpleri ve uygulamaları
güncellemek için ortamlar arasında aktarılır.

Bu görev hakkında
Bir aktarma belirtimini aktarma arşivinden aktardığınızda, aktarmanın hedef ortam üzerindeki
etkileri, Hedef bölmesinin Eylemler sütununda gösterilir.
Örneğin, aktarma belirtimi kaynak ortamdan aktarıldıktan sonra üç model nesnesinin
kaldırıldığını ve dört nesnenin eklendiğini varsayalım. Aynı belirtimi aktarma arşivinden
aktardığınızda, Eylem sütunu üç nesnenin eklendiğini ve dört yeni nesnenin hedef ağaçtan
kaldırıldığını gösterir. Bu otomatik çözümleme, değişikliklerin hedef ortamı nasıl
etkilediğiniz anlamanıza yardımcı olur; böylece, aktarmaya devam etmeden önce gerekiyorsa
seçimlerinizi değiştirebilirsiniz.

Yordam
1. Hedef sunucuya bağlanmak için, Eylemler menüsü simgesini
tıklattıktan sonra Bağlan'ı tıklatın.

simgesini

2. TM1 Server Seçin penceresinde hedef ortamı tıklatın.
3. Model Tasarımı bölmesinde, üst düzey yönetim_anasistemi:sunucu_adı nesnesini farenin
sağ düğmesiyle tıklatın ve İçeriye Aktar'ı seçin.
4. Aktarma Kaynağı penceresinde Dosyalar'ı tıklatın.
5. Klasör Seç penceresinde, aktarma belirtiminizi içeren dizine gidin ve Tamam düğmesini
tıklatın.
İpucu: Varsayılan dizin şöyledir: hedef_sürücü\Users\kullanıcı_adınız\AppData\
Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
Aktarma Belirtimi Düzenleyicisi'nde, aktarmanın bir önizleme görünümü gösterilir.
İçeriye Aktar işlemi, seçilen nesnelerin gerekli olan bağımlı nesnelerini çözümler ve
bunları Hedef bölmesinde görüntüler. Kaynak bölmesi, başlangıçtaki nesne seçiminize
ekleyebileceğiniz model nesnelerini görüntüler.
Hedef bölmesindeki ağaç, yeni, güncellenmiş ve var olan içeriklerin bir birleşimini içerir.
Hedef ortam var olan içeriği içeriyorsa, Eylem sütunu, değişikliklerin hedef ortamı nasıl
etkilediğine ilişkin ayrıntıları gösterir. Varsayılan olarak, değişikliklerin özet bir
görünümü görüntülenir. Tüm model nesnelerinin gösterilmesi için Tümünü Göster'i
tıklatın.
6. Model nesnesini değiştirmek için aşağıdaki görevlerden birini ya da birkaçını
gerçekleştirin:
v Kaynak TM1 ortamından daha fazla öğe eklemek için, Kaynak bölmesinde öğeyi seçin
ve Ekle'yi tıklatın.
v Aktarılmaya hazır olan seçimden bir öğeyi kaldırmak için, Hedef bölmesinde öğeyi
seçin ve Kaldır'ı tıklatın.
v Bir görünüme ilişkin hücre verilerini aktarmak için, Kaynak ya da Hedef bölmesinde
güncellemek istediğiniz küp görünümünü seçin ve Özellikler bölmesinde Verileri
Aktar özelliğini Evet değerine ayarlayın.
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Önemli: Hedef ortamda hücre verilerini değiştirdiyseniz, yürürlükteki aktarma
işleminin içerdiği hücre verileri, yaptığınız değişikliklerin üzerine yazılır.
7. Yaptığınız değişiklikleri yeterli bulduğunuzda Aktar'ı tıklatın.
İçe aktarılan nesneler ve ilgili güncellemeler Model Tasarımı bölmesinde görüntülenir.

Uygulamaların IBM Cognos TM1 ortamları arasında aktarılması
Bir uygulamayı aktararak bir ortamdan diğerine taşıyabilirsiniz.
Bir uygulamayı aktardığınızda aşağıdaki öğeler taşınır:
v
v

IBM Cognos TM1 Server nesneleri
IBM Cognos TM1 Application tanımlaması

Bir uygulamanın IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağından aktarılması, bir
uygulamanın Cognos TM1 Applications Portal'dan dışa aktarılması ve içe aktarılmasından
farklıdır. Bir uygulamayı bu portaldan dışa aktardığınızda yalnızca uygulama tanımlaması
taşınır; Cognos TM1 Server nesneleri dışa aktarılmaz.
Bir uygulamayı aktardığınızda küp verileri taşınmaz. Ancak, küp görünümlerini seçerek
verileri taşıyabilirsiniz.

Uygulamaların IBM Cognos TM1 ortamından aktarılması
Bu kısımda, bir IBM Cognos TM1 ortamından başka bir ortama uygulama aktarılması ele
alınmıştır.

Başlamadan önce
Uygulama aktarmak için, aşağıdaki görevleri gerçekleştirerek uygulamayı tasarlamanız ve
konuşlandırmanız gerekir:
v Bir uygulama yaratın (

).

.
v Uygulama görünümlerini tanımlayın (
v Uygulama sıradüzenini tanımlayın (bu senaryoda geçerliyse).
v Uygulamayla kullanılacak varsayılan istemci sistemlerini seçin.
v Uygulamanın geçerliliğini denetleyip doğrulayın (

) ve uygulamayı konuşlandırın (

).
v Uygulamaya kullanıcı grubu hakları atayın (

).

Yordam
1. Uygulama Tasarımı bölmesinde uygulamayı farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve
) seçin.
Uygulamayı Aktar öğesini (
2. Klasör Seç penceresinde, uygulama tanımlamasını kaydetmek istediğiniz hedef dizini
seçin ve Tamam düğmesini tıklatın.
Aktarma Belirtimi Düzenleyicisi, aktarılmaya hazır olan uygulama tanımlamasının
önizleme görünümünü görüntüler. Tanımlamayı iyileştirme devam edebilirsiniz.
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3. Uygulama tanımlamasını değiştirmek için aşağıdaki görevlerden birini ya da birkaçını
gerçekleştirin:
v Kaynak TM1 ortamından nesne eklemek için, Kaynak bölmesinde nesneyi seçin ve
Ekle'yi tıklatın.
v Aktarılmaya hazır olan seçimden bir nesneyi kaldırmak için, Hedef bölmesinde nesneyi
seçin ve Kaldır'ı tıklatın.
v Küp verilerini içe aktarmak için, Kaynak ya da Hedef bölmesinde güncellemek
istediğiniz küp görünümünü seçin ve Özellikler bölmesinde Verileri Aktar özelliğini
Evet değerine ayarlayın.
Önemli: Hedef sistemde hücre verilerini değiştirdiyseniz, yürürlükteki aktarmanın
içerdiği hücre verileri, yaptığınız değişikliklerin üzerine yazılır.
4. Bilgisayarınızdaki hedef klasörün içindekileri hedef IBM Cognos TM1 ortamına
kopyalayın.

Uygulamaların IBM Cognos TM1 ortamına aktarılması
Başka bir IBM Cognos TM1 ortamındaki modelleme değişikliklerini geçirmek için bir
uygulamayı aktarabilirsiniz.

Başlamadan önce
Önce uygulamayı tasarlamanız, konuşlandırmanız ve son olarak da IBM Cognos TM1
ortamınızdan aktarmanız gerekir. Bir uygulamayı kaynak TM1 ortamından aktardığınızda,
sunucunuzu sona erdirmek zorunda kalmadan modelleme değişikliklerini ortamınıza (içe)
aktarmış olursunuz. Bununla birlikte, başlamadan önce hedef ortamdaki uygulamaları devre
dışı bırakmanız gerekir.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde üst düzey yönetim_anasistemi:sunucu_adı nesnesini farenin
simgesini tıklatın.
sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra İçeriye Aktar
2. Aktarma Kaynağı'nda Dosyalar'ı tıklatın.
3. Klasör Seç penceresinde Aktarma Arşivi klasörünü tıklatın ve Tamam düğmesini tıklatın.
Aktarma Belirtimi Düzenleyicisi, aktarılmaya hazır olan uygulama tanımlamasının
önizleme görünümünü görüntüler. Tanımlamayı iyileştirme devam edebilirsiniz.
4. Uygulama tanımlamasını değiştirmek için aşağıdaki görevlerden birini ya da birkaçını
gerçekleştirin:
v Kaynak TM1 ortamından nesne eklemek için, Kaynak bölmesinde nesneyi seçin ve
Ekle'yi tıklatın.
v Aktarılmaya hazır olan seçimden bir nesneyi kaldırmak için, Hedef bölmesinde nesneyi
seçin ve Kaldır'ı tıklatın.
v Küp verilerini içe aktarmak için, Kaynak ya da Hedef bölmesinde güncellemek
istediğiniz küp görünümünü seçin ve Özellikler bölmesinde Verileri Aktar özelliğini
Evet değerine ayarlayın.
Önemli: Hedef sistemde hücre verilerini değiştirdiyseniz, yürürlükteki aktarmanın
içerdiği hücre verileri, yaptığınız değişikliklerin üzerine yazılır.
5. Değişiklik yapmayı tamamlayınca Tamam düğmesini tıklatın.
İçe aktarılan nesneler ve ilgili güncellemeler Model Tasarımı bölmesinde görüntülenir.
Kullanıcıların uygulamayı kullanmaya başlaması için uygulamayı etkinleştirin.
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Sonraki adım
İçe aktarılan nesneleri kullanarak modellemeye başlayabilirsiniz.

Sıradüzenlerinin IBM Cognos Business Viewpoint'e/Business
Viewpoint'ten aktarılması
IBM Cognos Business Viewpoint'te eüzenli olarak güncellenen boyutlar için, bazı
değişiklikleri IBM Cognos TM1 sistemi gibi bir dış sistemde yönetmek isteyebilirsiniz.
Boyutun nesnelerini (sıradüzenleri gibi) IBM Cognos Business Viewpoint'e ya da Business
Viewpoint'ten aktarmak için IBM Cognos Performance Modeler olanağının aktarma işlevini
kullanın.

Cognos TM1 Application Service olanağının Cognos Business
Viewpoint için yapılandırılması
IBM Cognos Business Viewpoint'ten veri aktarmak için, IBM Cognos TM1 Application
Service'in yapılandırma dosyasını düzenlemeniz gerekir. Cognos Business Viewpoint
kullanımını ve konumunu belirttiğinizde, bu yazılım bir aktarma kaynağı ve hedefi olarak
kullanılabilir.

Başlamadan önce
Windows işletim sisteminin sürümüne bağlı olarak, yapılandırma dosyasını değiştirmek için
yönetici kullanıcı ya da yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olmanız gerekir.

Yordam
1. Bir metin düzenleyicisinde, Program Files\ibm\cognos\tm1\webapps\pmpsvc\WEBINF\configuration diizninde bulunan fpmsvc_config.xml dosyasını açın.
2. businessViewpoint enabled parametresini true değerine ayarlayın.
3. uri="http://localhost:9410/bv"/ parametresinde IBM Cognos Business Viewpoint'in URL
adresini belirtin; localhost, IBM Cognos Business Viewpoint'in kurulu olduğu sunucunun
adıdır.
4. Yapılandırma dosyasını kaydedin.
5. TM1 Applications Service'i yeniden başlatın.
6. Cognos TM1 Performance Modeler olanağını başlatın.

Sonuçlar
İçeriye Aktar ya da Dışarıya Aktar komutunu kullandığınızda, IBM Cognos Business
Viewpoint kaynak ya da hedef sistem olarak kullanılmaya hazırdır.

Sıradüzenlerinin IBM Cognos Business Viewpoint'ten aktarılması
IBM Cognos Business Viewpoint'ten sıradüzenlerini aktardığınızda, sıradüzenleri IBM
Cognos TM1 Performance Modeler olanağında var olan boyutlara aktarılır.

Başlamadan önce
IBM Cognos Business Viewpoint sürüm 10.1.1'i ya da üstünü kullanmanız gerekir.
Cognos TM1 Performance Modeler, IBM Cognos Business Viewpoint sunucusuna
bağlanabilmelidir. Cognos Business Viewpoint'in URL adresi fpmsvc_config.xml
yapılandırma dosyasında tanımlanır.
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Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde en üst düzey klasörü farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve
İçeriye Aktar'ı seçin.
2. Aktarma Kaynağı'nda, IBM Cognos Business Viewpoint'i tıklattıktan sonra Tamam
düğmesini tıklatın.
IBM Cognos Business Viewpoint seçeneği, sistemin URL adresi belirtildiyse
kullanılabilir.
3. Sizden istenirse, IBM Cognos Business Viewpoint'e erişmek için güvenlik kimlik
bilgilerinizi girin.
Aktarma Belirtimi Düzenleyicisi'nde, aktarmanın bir önizleme görünümü gösterilir.
Kaynak bölmesi, hedef seçime ekleyebileceğiniz sıradüzenlerini görüntüler.
4. Sıradüzeni seçimini değiştirmek için aşağıdaki görevlerden birini ya da birkaçını
gerçekleştirin:
v Kaynak IBM Cognos Business Viewpoint'ten sıradüzenlerine ilişkin daha fazla sürüm
eklemek için, Kaynak bölmesinde, alt altkümeler de içinde olmak üzere sıradüzeninin
bir sürümünü seçin ve Ekle'yi tıklatın.
Birden çok sıradüzeni seçebilirsiniz, ancak boyut başına tek bir sıradüzeni
seçebilirsiniz.
v Aktarılmaya hazır olan seçimden bir sürümü kaldırmak için, Hedef bölmesinde sürümü
seçin ve Kaldır'ı tıklatın.
5. Yaptığınız seçimi gözden geçirin ve sıradüzenlerini IBM Cognos Business Viewpoint'ten
bir IBM Cognos TM1 hedef ortamına taşımak için Aktar'ı tıklatın.

Sıradüzenlerinin IBM Cognos Business Viewpoint'e aktarılması
Boyutları sıradüzeni olarak IBM Cognos Business Viewpoint'e aktarabilirsiniz.

Başlamadan önce
IBM Cognos Business Viewpoint sürüm 10.1.1'i ya da üstünü kullanmanız gerekir.
Cognos TM1 Performance Modeler, IBM Cognos Business Viewpoint sunucusuna
bağlanabilmelidir. Cognos Business Viewpoint'in URL adresi fpmsvc_config.xml
yapılandırma dosyasında tanımlanır.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde en üst düzey klasörü farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve
Dışarıya Aktar'ı seçin.
2. Aktarma Heeefi'nde, IBM Cognos Business Viewpoint'i tıklattıktan sonra Tamam
düğmesini tıklatın.
IBM Cognos Business Viewpoint seçeneği, sistemin URL adresi belirtildiyse
kullanılabilir.
3. Sizden istenirse, IBM Cognos Business Viewpoint'e erişmek için güvenlik kimlik
bilgilerinizi girin.
Aktarma Belirtimi Düzenleyicisi'nde, aktarmanın bir önizleme görünümü gösterilir.
Kaynak bölmesi, başlangıçtaki seçime ekleyebileceğiniz sıradüzenlerini görüntüler.
4. Sıradüzeni seçimini değiştirmek için aşağıdaki görevlerden birini ya da birkaçını
gerçekleştirin:
v Kaynak TM1 ortamından sıradüzenlerine ilişkin daha fazla sürüm eklemek için,
Kaynak bölmesinde, alt altkümeler de içinde olmak üzere sıradüzeninin bir sürümünü
seçin ve Ekle'yi tıklatın.
Birden çok sıradüzeni seçebilirsiniz, ancak boyut başına tek bir sıradüzeni
seçebilirsiniz.
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v Aktarılmaya hazır olan seçimden bir sürümü kaldırmak için, Hedef bölmesinde sürümü
seçin ve Kaldır'ı tıklatın.
5. Yaptığınız seçimi gözden geçirin ve sıradüzenlerini IBM Cognos TM1 sisteminden IBM
Cognos Business Viewpoint'e aktarmak için Aktar'ı tıklatın.

Sonraki adım
IBM Cognos Business Viewpoint'te sıradüzenlerini yeni bir boyuta aktarabilirsiniz.

Aktarma belirtimleri
Aktarma belirtimi, IBM Cognos TM1 sistemlerinde ya da IBM Cognos Business Viewpoint'te
içerik aktarmak için kullanılabilecek bir model nesneleri (model öğeleri ve uygulama
tanımlamaları gibi) seçimidir. Aktarma belirtimleri ileride kullanılması için kaydedilir;
böylece TM1 yöneticileri bir belirtimi çalıştırarak hedef ortamdaki küpleri ya da uygulamaları
güncelleyebilir.
Yönetici ya da modelleyici olmayan, ancak aktarma yetkisi bulunan kullanıcılar, model
nesnelerini ya da boyutları taşımak için aktarma belirtimini kullanabilir. Belirtimi kullanan
kullanıcıların, uygulamanın iş mantığını ya da nesneler arasında bağımlılık ilişkilerini bilmesi
gerekmez. Bu nedenle, arşivlenmiş aktarma belirtimi kullanılması aktarma işlemini
kolaylaştırır.
Bir aktarma belirtimi yarattığınızda aşağıdaki görevleri tamamlayabilirsiniz:
v Aktarma belirtimini, model nesnelerinde ya da uygulama tanımlamalarında yapılan
güncellemeleri yansıtacak şekilde değiştirme
v Aktarmayı otomatik hale getirmek için aktarma belirtimine dayalı bir toplu iş dosyası
yaratma

Aktarma belirtimi yaratılması
Model nesneleri seçiminizi bir aktarma belirtimine kaydederek, aktarma işlemine diğer
yöneticilerin de katılmasını sağlayabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Yöneticiler, yapıyı aktarmak için model nesnelerini ya da uygulamaları tekrar tekrar seçmek
zorunda kalmadan aktarma belirtimini kullanabilirler. Bu belirtim kullanıldığında,
kullanıcıların bir sistemden diğerine başarıyla içerik aktarmak için modelin iş mantığını tam
olarak anlamaları gerekmez.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde, aktarmak istediğiniz tüm nesneleri seçip farenin sağ
düğmesiyle tıklatın ve Dışarıya Aktar'ı seçin.
2. Aktarma Hedefi penceresinde Dosyalar'ı tıklatın.
3. Klasör Seç penceresinde, aktarma belirtiminizi kaydetmek istediğiniz dizini seçip Tamam
düğmesini tıklatın.
Varsayılan dizin şöyledir: \Users\kullanıcı_adınız\AppData\Roaming\IBM\Cognos
Performance Modeler\Transfer.
Dışarıya Aktar işleminde, seçilen nesnelerin küp için gerekli olan bağımlı nesneleri
çözümlenir. Bir önizleme yaratılır ve sonuçlar Adsız Aktarma etiketli yeni bir sekmede
görüntülenir. Aktarma önizlemesinde, Kaynak bölmesi daha önce seçtiğiniz nesnelere
ekleyebileceğiniz model nesnelerini görüntüler.
Hedef bölmesi, aktarılmaya hazır nesneleri ve bu nesnelere bağımlı nesneleri görüntüler.
Hedef ağacı, yeni, güncellenmiş ve var olan içeriklerin bir birleşimini içerir. Eylem
Bölüm 10. Verilerin aktarılması ve içe aktarılması
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sütunu, değişikliklerin hedef ortamı nasıl etkilediğini gösterir. Varsayılan olarak,
değişikliklerin özet bir görünümü görüntülenir. Tüm model nesnelerinin gösterilmesi için
Tümünü Göster'i tıklatın.
4. Akarma belirtiminizi kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
5. Aktarmayı Klasöre Kaydet'te, aktarma belirtiminin kaydedildiği klasörün adını girin.
Aktarma belirtimi Aktarma Tasarımı bölmesinde görüntülenir.

Sonraki adım
Diğer yöneticiler ya da modelleyiciler, nesne seçimini yinelemek zorunda kalmadan, bu
dosyayı kullanarak aktarma işlemini istedikleri zaman çalıştırabilirler. Yöneticiler ayrıca,
aktarma belirtimini çalıştıracak bir toplu iş dosyası yaratarak, aktarma işlemini tanımlı
aralıklarla çalışacak şekilde zamanlayabilirler.

Aktarma belirtimlerinin değiştirilmesi
Aktarma işleminize ilişkin aktarma belirtimini kaydettiken sonra, model öğelerinin ve
uygulamaların tasarımındaki güncellemeleri yansıtmak için aktarma belirtiminde değişiklik
yapmak isteyebilirsiniz.

Yordam
1. Aktarma Tasarımı bölmesinde, değiştirmek istediğiniz aktarma belirtimini içeren klasörü
farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Aç'ı seçin.
Aktarma Belirtimi Düzenleyicisi'nde, aktarılmaya hazır model nesnelerine ilişkin bir
önizleme görünümü gösterilir.
2. Aşağıdaki değişikliklerden birini ya da birkaçını yapın:
v Kaynak ortamdan başka öğeler de eklemek için, Kaynak bölmesindeki ağaçta nesneyi
tıklattıktan sonra Ekle'yi tıklatın.
İpucu: Ekle'yi, modelin yapısına alışıksanız ve hangi nesneleri aktarmak istediğiniz
tam olarak biliyorsanız kullanın. Örneğin, büyük bir boyutta bir altküme tanımlamasını
değiştirdiyseniz, boyutun tamamını aktarmadan yalnızca değişikliği aktarabilirsiniz.
v Bir model nesnesiyle ilgili tüm bağımlı nesneleri eklemek için, Kaynak bölmesinde
aktarmak istediğiniz nesneyi seçin ve Bağımlılıkları Ekle'yi tıklatın.
Nesne ve bağımlı nesneleri Hedef ağacına eklenir.
v Bir görünüme ilişkin hücre verilerini aktarmak için, görünümü seçin ve Özellikler
bölmesinde Verileri Aktar özelliğini Evet olarak ayarlayın.
3. Yaptığınız değişiklikleri yeterli bulduğunuzda Kaydet'i tıklatın.

Aktarma belirtimi kullanarak aktarmanın otomatikleştirilmesi
Model nesnelerinin IBM Cognos TM1 ortamları arasında aktarılmasını otomatikleştirmek için
komut satırını kullanın. Otomatik aktarma nesnesini yönlendirmek için, önceden tanımlanmış
aktarma belirtimi kullanılır.

Başlamadan önce
Aktarma işlemini komut satırından çalıştırmak için önce aktarma belirtimini yaratmanız
gerekir.

Bu görev hakkında
Toplu iş dosyasını çalıştırmak için, Performance Modeler bileşenleri şu dizinde bulunan 32 bit
java.exe dosyasını gerektirir: kurulum_dizini\tm1_64\bin\jre\6.0\bin.
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Toplu iş dosyasını çalıştırmak için gereken .jar dosyası kurulum_dizini\tm1_64\webapps\
pmpsvc\rcp_updates\plugins dizininde bulunur.
Toplu İş Dosyası Oluştur komutunu kullandığınızda, komut satırından çalıştırabileceğiniz bir
komut dosyası yaratılır. Toplu iş dosyasını belirlenmiş bir tarih ya da saatte çalıştıracak bir
zamanlama yardımcı programını kullanarak aktarma işlemini otomatik hale getirebilirsiniz.

Yordam
1. Toplu iş dosyasını yaratmak için aşağıdaki adımları izleyin:
) tıklattıktan sonra Aktarma Tasarımı'nı tıklatın.
a. Eylemler menüsü simgesini (
b. Aktarma Tasarımı bölmesinde aktarma belirtimini farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve
Toplu İş Dosyası Oluştur'u seçin.
Komut dosyası oluşturulur ve hedef_sürücü:\Users\kullanıcı_adınız\AppData\
Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer\aktarma belirtimi
klasörü\scripts\ dizinine kaydedilir.
2. Kaynak ya da hedef parametreleri geçersiz kılmak için, kaynak ortam için -S ve hedef
ortam için -T seçeneğini kullanın.
Örneğin aşağıdaki satırda, kaynak IBM Cognos TM1 Server ayrıntıları geçersiz kılınır:
java.exe -jar com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID
-Spwd=password -Sserver=source_server_name -file "transfer_specification.json"
3. Toplu iş dosyasını çalıştırmak için komut dosyasını çift tıklatın.
Hedef IBM Cognos TM1 ortamı, aktarma belirtiminin içerdiği nesnelere dayalı olarak
güncellenir.
“Aktarma belirtimi yaratılması” sayfa 107
Model nesneleri seçiminizi bir aktarma belirtimine kaydederek, aktarma işlemine diğer
yöneticilerin de katılmasını sağlayabilirsiniz.
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Bölüm 11. Uygulamaların tasarlanması, konuşlandırılması ve
hakların yönetilmesi
Uygulama Tasarımı penceresinde, planlama iş akışının her üyesinin, mali hedeflerine katkı
sağlaması için gerek duyacağı verileri, grupları ve rolleri tanımlama adımları boyunca size yol
gösterecek bir araç vardır.
Bir uygulamanın kullanılabilmesi için, raporlama yapısına ve uygulama tipine bağlı olarak,
kullanıcı grupları ve o kullanıcı grupları için haklar tanımlamanız gerekir.
Bir kullanıcının konuşlandırılan uygulamayla çalışabilmesi için, IBM Cognos TM1
Applications portalında gerçekleştirilmesi gereken ek adımlar vardır.
Büyük ölçüde biçimlemeye gerek duyuyorsanız ya da yerel makinenize IBM Cognos Insight
bileşenini kurmak istemiyorsanız, IBM Cognos TM1 Applications iyi bir seçim olacaktır.
Cognos TM1 Applications, dilimlerin ve küp verilerinde ayrıntılı dolaşma sağlayan diğer
olanakların yanı sıra, Web Sayfaları ile zengin biçimleme yetenekleri de sunar.
IBM Cognos Insight, dağıtık kip ya da bağlantılı kip seçeneğiyle, esnek ve etkileşimli bir
deneyim sağlar. Cognos Insight, dağıtık kipinde planlama ve çözümleme uygulamaları için
hızlı yanıt, keşif ve dolaşma sağlayan etkileşimli tuval yerleşim düzenini kullanır. Dağıtık bir
mimaride hesaplama ve sorguların işlenmesi ancak karşıdan veri dilimi yükleme
işlemlerinden sonra yerel olarak gerçekleştiği için, yöneticiler Cognos Insight uygulamalarını
aynı merkezi sunucu donanımından başka dağıtık kullanıcılara konuşlandırabilirler.

Uygulama tasarlanması ve konuşlandırılması
Bir kerede birden çok uygulama yaratabilir ve düzenleyebilirsiniz; birden çok uygulama tipi
de yaratabilirsiniz.
Uygulama oluşturmak için geçerli bir küpünüz olmalıdır.
Uygulama tipini ve uygulamanızın içereceği görünümleri tanımlamak için Uygulama
Tasarımı penceresini kullanın. Uygulamanızla, görünümlerle ve uygulama tipiyle ilgili
özellikleri görüntüleyebilir ve ayarlayabilirsiniz. Yeni Uygulama tasarım penceresi,
uygulama yaratmak için aşağıdaki ana adımları içerir:
v Uygulama tipinin tanımlanması
v Görünümlerin ve Web Sayfaları'nın tanımlanması
v Onay sıradüzeninin tanımlanması
v Hakların tanımlanması
Yaratabileceğiniz uygulama tipleri şunlardır:
v İşinizin, bölümünüzün ya da işletmenizin onaylama ya da raporlama yapısının bir gösterimi
olan Onay uygulaması. Sıradüzenli onay tipi, kullanıcıya iş akışı bakımından yardımcı
olur.
v Merkezi planlama ya da çözümleme gerçekleştirme görevini eşit olarak paylaşan küçük bir
kullanıcı grubu tarafından kullanılan ve onay sıradüzen olmayan Merkezi uygulama.
Sahipliğin alınması bir seçenektir, diğer uygulama tiplerindeki gibi bir zorunluluk değildir.
Modelleyiciler, sahipliği alma seçeneğinin sunulmasını engelleyebilir.
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v Onay sıradüzenine dayalı olan, ancak kullanıcının bir düğümü teslim ederek
kilitleyemeyeceği Sorumluluk uygulaması. Bu tip uygulamalar, tanımlı bitiş tarihi
olmayan, süregiden tahminler ya da kesintisiz planlama süreçleri için kullanılır.

Yeni uygulama yaratılması
IBM Cognos TM1 Performance Modeler kullanılarak her tip yeni uygulamma yaratılabilir.

Yordam
1. Uygulama Tasarımı bölmesinde Uygulama klasörünü farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve
Yeni > Yeni Uygulama öğelerini seçin.
2. Seçtiğiniz uygulama adını yazın.
3. Açılır menüden uygulama tipini seçin.
Uygulama tipi

Açıklama

Onay

Bir raporlama yapısına dayalıdır. Bir değişiklik
teslim edildikten sonra, onaylayan kişi değişikliği
reddedinceye kadar, rapor yeni değişikliklere
kilitlenir.

Merkezi

Raporlama yapısı yoktur. Tüm kullanıcılar eşit
haklara sahiptir ve değişiklikler kilitlenemez.

Sorumluluk

Bir raporlama yapısına dayalıdır. Değişiklikler,
teslim edilmesi ve onaylanması gerekmeksizin
yapılabilir.

4. Tamam düğmesini tıklatın.
5. Uygulamayı kaydedin.

Sonraki adım
Uygulamaya görünümler ya da Web Sayfaları ekleyebilirsiniz.

Uygulama görünümleri tanımlanması
Uygulamayı yarattıktan sonra uygulamada kullanılacak görünümleri tanımlayabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Uygulamanızda kullanılacak görünümleri ekleyebilmek için, bu görünümler TM1 Nesneleri
bölmesinde var olmalıdır. Lütfen IBM Cognos TM1 Geliştirici Kılavuzu adlı belgeye bakın.
Her görünümün kullanıcıya yardımcı olacak iki özelliği vardır:
v Yardım Metni; bir kullanıcı IBM Cognos Applications olanağındaki bir görünümle
çalışırken Görüntüle > Yardım seçeneğini tıklattığında görüntülenir. Bu özellik,
kullanıcılara görünümde veri girerken yardımcı olacak bilgileri ya da yönergeleri gösterir.
Girdiğiniz yardım metni iş akışı sayfasında da bulunur.
v Sekme Adı; istemcideki görünüm sekmesinde görüntülenen ad. Sekmede görünüm adından
başka bir metin görüntülenmesini istiyorsanız bu özelliği değiştirin.

Yordam
1. Tasarım bölmesinde Görünümler klasörünü tıklatın.
2. TM1 Nesneleri bölmesinde, Küpler klasörünü ve uygulamanıza eklemek istediğiniz
görünümü içeren klasörü genişletin.
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3. Uygulamanıza eklemek istediğiniz görünümü seçin. Bitişik olmayan birden çok
görünümü seçmek için Ctrl+tıklatma yöntemini, bitişik olan birden çok görünümü seçmek
için Üst Karakter+tıklatma yöntemini kullanabilirsiniz.
4. Görünümleri uygulamanın Görünümler klasörüne bırakın. Şimdi görünümlerin
özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
5. Görünümler klasöründe görünümü tıklatın.
6. Yardım metnini düzenlemek için, Özellikler bölmesinde gereksinmelerinize uygun
Yardım Metni'ni ve Sekme Adı'nı yazın.
7. Görünümü yeniden adlandırmak için, Tasarım bölmesinde görünümü farenin sağ
düğmesiyle tıklatın ve Yeniden Adlandır öğesini seçin. Görünümün yeni adını yazın.
8. Uygulamayı kaydedin.
İlgili kavramlar:
“Görünüm ve Web Sayfası tanımlanması” sayfa 18
Bu uygulama için gereken görünümler ve Web Sayfaları, uygulama tasarımı sayfasında
tanıtılır.

Uygulama Web Sayfaları'nın tanımlanması
Uygulamayı yarattıktan sonra uygulamada kullanılacak Web Sayfaları'nı tanımlayabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Bir uygulamanın kapsamına bir Web Sayfası eklendiğinde, düğümler ve görünümler ile ilgili
veri ayırmanın etkinleştirilmesi için gereken ek adımlar vardır. Uygulamanızda kullanılacak
Web Sayfaları'nı ekleyebilmek için, bu Web Sayfaları TM1 Nesneleri bölmesinde var
olmalıdır. Lütfen IBM Cognos TM1 Geliştirici Kılavuzu adlı belgeye bakın. Her Web
Sayfası'nın kullanıcıya yardımcı olacak iki özelliği vardır:
v Yardım Metni; bir kullanıcı IBM Cognos Applications olanağındaki bir görünümle
çalışırken Görüntüle > Yardım seçeneğini tıklattığında görüntülenir. Bu özellik,
kullanıcılara görünümde veri girerken yardımcı olacak bilgileri ya da yönergeleri gösterir.
Girdiğiniz yardım metni iş akışı sayfasında da bulunur.
v Sekme Adı; istemcideki görünüm sekmesinde görüntülenen ad. Sekmede görünüm adından
başka bir metin görüntülenmesini istiyorsanız bu özelliği değiştirin.
Önemli: Web Sayfası içeren uygulamalar yalnızca IBM Cognos TM1 Applications hafif
istemcisinde konuşlandırılabilir.

Yordam
1. Az önce oluşturduğunuz uygulamayı tıklatın ve Özellikler bölmesinde Gelişmiş
Modelleme için Evet'i seçin.
2. TM1 Nesneleri bölmesinde, Web Sayfaları klasörünü ve uygulama görünümlerinize
eklemek istediğiniz Web Sayfası'nı içeren klasörü genişletin.
3. Uygulamanıza eklemek istediğiniz Web Sayfası'nı tıklatın. Bitişik olmayan birden çok
Web Sayfası'nı seçmek için Ctrl+tıklatma yöntemini, bitişik olan birden çok Web
Sayfası'nı seçmek için Üst Karakter+tıklatma yöntemini kullanabilirsiniz.
4. Web Sayfası'nı uygulamanın Görünümler klasörüne bırakın. Şimdi Web Sayfası'nın
özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
5. Görünümler klasöründe Web Sayfası'nı tıklatın.
6. Yardım metnini düzenlemek için, Özellikler bölmesinde gereksinmelerinize uygun
Yardım Metni'ni ve Sekme Adı'nı yazın.
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7. Görünümü yeniden adlandırmak için, Tasarım bölmesinde Web Sayfası'nı farenin sağ
düğmesiyle tıklatın ve Yeniden Adlandır öğesini seçin. Web Sayfası'nın yeni adını
yazın.
8. Uygulamayı kaydedin.
9. TM1 Nesneleri bölmesinde Küpler klasörünü genişletin.
10. Web Sayfası'nın gönderme yaptığı küpleri tıklatın. Bitişik olmayan birden çok küpü
seçmek için Ctrl+tıklatma yöntemini, bitişik olan birden çok küpü seçmek için Üst
Karakter+tıklatma yöntemini kullanabilirsiniz.
11. Küpleri uygulamanın Manüel Bağımlılıklar klasörüne bırakın.
12. Uygulamayı kaydedin.
İlgili kavramlar:
“Görünüm ve Web Sayfası tanımlanması” sayfa 18
Bu uygulama için gereken görünümler ve Web Sayfaları, uygulama tasarımı sayfasında
tanıtılır.

Onay sıradüzeni tanımlanması
Onay sıradüzeni, uygulamanızın iş akışını belirler.

Bu görev hakkında
Onay ve Sorumluluk uygulama tiplerinin tanımlı bir onay sıradüzeni olması gereklidir. Onay
sıradüzeni, IBM Cognos TM1 Server sunucunuzda var olan bir boyut altkümesidir.
Altkümedeki her üye, onay sıradüzeninde "düğüm" adıyla tanınır. Onay sıradüzeninde şu
sınırlamalar söz konusudur:
v Uygulamanızdaki en az bir görünümün, onay sıradüzeni altkümenizin bulunduğu boyutu
içermesi gerekir.
v Onay sıradüzeninde tek bir üst düzey üye olmalıdır. Altkümede birden çok üst düzey üye
varsa bir hata alırsınız.
v Onay sıradüzeni dizgi üyesi içeremez.
v Bir altküme onay sıradüzeni olarak belirlendikten sonra, altkümenin üst boyutunun
güvenliği IBM Cognos TM1 Performance Modeler tarafından denetlenir.
Not: Onay sıradüzeni olarak kullanılan altküme bir uygulama konuşlandırıldıktan sonra
herhangi bir şekilde değiştirildiyse ve uygulama başka hiçbir bakımdan değiştirilmediyse,
hakların yeniden kaydedilmesi grekir; böylelikle, güvenliğin ve diğer uygulama yapıtlarının,
yeni onay sıradüzeni yapısını yansıtacak şekilde güncellenmesi güvenceye alınır. Hakların
yeniden kaydedilmesi, değişikliğin yeni eklenen yaprak düğümlere dağıtılmasını da sağlar.
Tanımlanmış olan haklar Gözden Geçiren düzeyinde tanımlanmış olsa bile, bir değişiklikten
sonra hakları yeniden kaydetmelisiniz. Uygulamanın yeniden konuşlandırılmaması,
kullanıcıların düğümlerin sahipliğini almalarını engeller.

Yordam
1. Tasarım bölmesinde Onay Sıradüzeni klasörünü tıklatın.
2. TM1 Nesneleri bölmesinde Boyutlar klasörünü ve altkümeleri genişletin.
3. Onay sıradüzeniniz olarak kullanmak istediğiniz altkümeyi içeren boyutu tıklatın.
4. Onay sıradüzeniniz olarak kullanmak istediğiniz altkümeyi farenin sağ düğmesiyle
tıklattıktan sonra Uygulamaya ekle öğesini tıklatın. Onay sıradüzenini eklemek
istediğiniz uygulamayı seçin ya da altkümeyi Onay Sıradüzeni klasörüne sürükleyin.
5. Uygulamaya Ekle uyarı iletisi görüntülendiğinde Evet öğesini tıklatarak kabul edin.
6. Uygulamayı kaydedin.
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Sonraki adım
Uygulamanın geçerliliğini denetleyebilmek için, önce uygulamayla kullanılacak varsayılan
istemci sistemini seçmelisiniz.
İlgili kavramlar:
“Onay sıradüzeni tanımlanması” sayfa 16
Bu uygulama için onay sıradüzeni gerekiyorsa, kullanılan altküme burada uygulamaya
bağlanır.

Bir TurboIntegrator işleminin bir iş akışı eyleminde yürütülecek
şekilde yapılandırılması
Bir Cognos TM1 Application Server iş akışı eyleminden bir TurboIntegrator işleminin
yürütülmesini yapılandırabilirsiniz.

Yordam
1. Yürütmek istediğiniz özel TurboIntegrator işlemini yaratın.
Cognos TM1 Application Server, iş akışı eyleminin bağlamını, kullanılan onay sıradüzeni
düğümünü ve iş akışı eyleminin gerçekleştirildiği uygulamayı gerektirir. Gelişmiş
sekmesinde, TurboIntegrator işlemi aşağıdaki parametreleri aşağıdaki sırayla içermelidir:
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Uygulamaya ilişkin GUID benzersiz tanıtıcısını gösterir. GUID, eylemi
tetikleyen uygulamayı tanıtır. Aynı küpten birden çok uygulama
konuşlandırabilirsiniz; dolayısıyla, eylemi tam olarak hangi uygulamanın
tetiklediğini belirlemeniz gerekir.
pNodeId
İş akışı eyleminin gerçekleştirildiği düğümü gösterir. pNodeId her zaman tek bir
değerdir; çok düğümlü düzenleme durumunda, pNodeId eylemin
gerçekleştirildiği birleştirilmiş düğümü gösterir. Bu birleştirilmiş düğüm altında
bir yaprak düğümler listesinin döndürülmesi için kendi işlem mantığınızı
yazabilir ya da Cognos TM1 Application Server ile verilen
tp_custom_process_util_get_editable_leaf_children_subset yardımcı
program işlemini kullanabilirsiniz.
pWorkflowAction
Aşağıdaki değerlerden birini döndürür:
Çizelge 11. pWorkflowAction değerleri
pWorkflow eyleminin değeri

Açıklama

ENTER

Cognos Insight ya da Cognos TM1 Application
Web istemcisiyle bir onay sıradüzeni düğümünü
açar.

OWN

Bir düğümün sahipliğini alır.

SAVE

Bir düğüme ilişkin verileri kesinleştirir.

SUBMIT

Bir düğümü teslim eder.

REJECT

Bir düğümü reddeder.

LEAVE

Belirli bir düğümü kullandıktan sonra Cognos
Insight ya da Cognos TM1 Application Web
istemcisini kapatır.
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Çizelge 11. pWorkflowAction değerleri (devamı var)
pWorkflow eyleminin değeri

Açıklama

SUBMITCHILDREN

Cognos Insight ya da Cognos TM1 Application
Web istemcisinden birleştirilmiş bir düğümün
yaprak alt öğelerini teslim eder.

ANNOTATE
RELEASE

Bir düğümün sahipliğini serbest bırakır.

OFFLINE

Cognos Insight istemcisi Dağıtık kipte
kullanılırken onay sıradüzeni düğümünü
çevrimdışı kılar.

ONLINE

Cognos Insight istemcisi Dağıtık kipte
kullanılırken onay sıradüzeni düğümünü
çevrimiçine geri çevirir.

Her uygulama tipinde tüm iş akışı eylemleri yoktur. Örneğin, bir sorumluluk
uygulamasında Teslim Etme ve Reddetme eylemleri olamaz.
Kesinleştirme eylemi için bir Ön İş Akışı TurboIntegrator işlemi
ayarlayamazsınız.
Belirli iletilerin uygulamanın kullanıcısına doğru ülke değerinde görüntülenmesi
için, işlemin sistem tarafından üretilen ve ProcessError (işlem hatası) üreten
belirli bir TurboIntegrator işlemini çağırması gerekir; çağrı şöyledir:
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

Bu ExecuteProcess() deyiminde yalnızca pErrorCode ve pErrorDetails
alanlarını güncelleyin. Diğer alanları güncellemeyin.
pProcess
Yürürlükteki sürecin adı
pErrorCode
Kullanıcıyı uyarmak için kullanılan hata koşulunu gösteren kod (bu örnekte
OtherRevWarning). Bu konuda ele alındığı şekilde, eCognos TM1 Applications
Portal'da bu hata koduna karşılık gelen, yerelleştirilebilecek, daha açıklayıcı bir
dizgi yapılandırılabilir.
pErrorDetails
Kullanıcı iş akışı eylemini gerçekleştirdiğinde kullanıcıya döndürülmesini
istediğiniz ek bilgileri içeren herhangi bir dizgi olabilir. Bu durumda,
vErrorDetails değişkeni kullanılmıştır; ancak, özel bir metin dizgisi de
kullanılabilir. Bu değer yerelleştirilemez. Özel işlemin bir ProcessError
görüntülemesi gerekir (Cognos TM1 Application Server sunucusunun
kullanıcıya hata ya da uyarı görüntülemek için gereken deyim). Özel işlemin
uyarı ya da hata döndürmesine neden olan eylemler de }tp_process_errors adlı
küpe kaydedilir. Bu kğp düzenlenmez; bakımı Cognos TM1 Application Server
tarafından yapılır.
2. Kullanıcıya döndürülecek iletileri belirleyin.
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Cognos TM1 Application Portal'ta hata kodları tanımlayabilir ve bunları belirli kullanıcı
ülke değerleriyle ilgili metin dizgileriyle ilişkilendirebilirsiniz. İş akışının yürütülmesini
hemen durduracak bir hata koşulu da tanımlayabilirsiniz.
Örneğin, CheckPrices adlı hata kodu için, özel işlemde pErrorCode parametresi için
CheckPrices kodu kullanılır. İngilizce ve Fransızca için gördüğünüz dizgiler, sistem ülke
değerlerinden saptanabilir. Doğru dizgilerin görüntülenmesi için, Cognos TM1 Server
sunucusu başlık desteğiyle doğru olarak yapılandırılmış olmalıdır; böylece, ilgili kültürler
(en, en-GB, en-US, fr, fr-FR vb) Cognos TM1 Server sunucusundaki ilgili başlıklara
bağlanmış olur.
3. Kodları tanımlamak için, IBM Cognos TM1 Application Yapılandırma menüsünde
bulunan Bakım seçeneğini tıklatın.
4. Özel eylemi tanımlamak için, Cognos TM1 Performance Modeler olanağının Uygulama
Tasarımı sekmesinde uygulamayı açın.
5. Uygulamayı seçin ve bölmedeki Özellikler sekmesini görüntüleyin.
6. Özel İşlemler etiketinde üç nokta simgesini tıklatarak, Ön ve Art İşlem adlarını
ayarlayabileceğiniz ve etkin olup olmadığını belirtebileceğiniz iletişim kutusunu
görüntüleyin.
7. Tamam düğmesini tıklatın.
Enabled
Submit
Yes
Reject
No
Annotate No

PreProcess
Enabled PostProcess
Other Revenue Validation No
Other Revenue Validation No
Other Revenue Validation No

Bu örnekte, Other Revenue Validation (Diğer Gelir Geçerlilik Denetimi) işlemi, Teslim
Etme (Submit), Reddetme (Reject) ya da Ek Açıklama Ekleme (Annotate) olayında Ön İş
Akışı eylemi işlemi olarak çalışacak şekilde yapılandırılmıştır. Ancak, yalnızca Teslim
Etme iş akışı eylemi için etkinleştirilmiştir.
Aynı eylemi Ön ve Art İş Akışı eylemleri olarak yapılandırabilirsiniz. Ancak her
durumda, çalışacak tek bir işlem yapılandırabilirsiniz. Örneğin, Teslim Etme işlemi için
Art İşlem eylemleri olarak çalışacak üç işlem belirtemezsiniz. Tek bir eyleme izin verilir.
Bu ayarların yürürlüğe girmesi için uygulama etkinleştirilmelidir.
Özel işlemi üretim sistemine konuşlandırmadan önce geliştirme ortamında yürüterek test
edin. Özel işlem yürütülürken sorunlar oluşursa, özel işlem çalışmadığında iş akışı
eylemlerinin normal bir şekilde devam edip etmediğini saptamak için, Etkinleştirildi
işaretini kullanarak özel işlemleri seçmeli olarak yalıtın.

Uygulamayla kullanmak üzere varsayılan istemci sistemlerinin
seçilmesi
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında oluşturulmuş bir uygulamayla kullanmak
için bir istemci tanımlanabilir.

Bu görev hakkında
İstemci, Tasarım bölmesinde vurgulu görüntülenen uygulamanın özellikler penceresinde
ayarlanabilir. Kullanılabilecek istemciler şunlardır.
v Varsayılan istemci olan IBM Cognos TM1 Application Web; veri işleme sunucuyla gerçek
zamanlıdır.
v IBM Cognos Insight - Bağlantılı; IBM Cognos Insight ile kullanılır. Veri işleme sunucuyla
gerçek zamanlıdır.
v IBM Cognos Insight - Dağıtık; veriler yerel olarak işlenir ve sunucu yalnızca, verilerin
kesinleştirilmesiyle güncellenir.
Bir uygulama için en iyi istemciyi saptamaya çalışırken aşağıdakileri dikkate alın:
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v Uygulama yalnızca küp görünümlerini kullanıyorsa ve geçersiz kılınmış birden çok çalışma
yeri varsa, Cognos Insight (dağıtık kipte ya da bağlantılı kipte) ve Cognos TM1
Applications değişimli olarak kullanılabilir. Bu uygulamalarda hangi istemciyi kullanmak
istediğini kullanıcı seçebilir.
v Tuval yerleşim düzeni kullanan uygulamalar, Cognos TM1 Applications ile kullanıldığında
çok sekmeli yalın bir görünüm gösterir.
v Web Sayfası içeren uygulamalar yalnızca Cognos TM1 Applications Web ile açılabilir.

Yordam
1.
2.
3.
4.
5.

Tasarım bölmesinde uygulamayı seçin.
Özellikler bölmesinde İstemciler öğesini seçin.
Üç noktayı (...) tıklatın.
Uygulamayla kullanılacak varsayılan istemciyi seçin.
Tamam düğmesini tıklatın.

Sonraki adım
Uygulamaya ilişkin kullanıcı haklarını düzenleyebilmek için, önce uygulamanın geçerliliğini
denetlemeli ve uygulamayı konuşlandırmalısınız.

Uygulamanın geçerliliğinin denetlenmesi ve konuşlandırılması
Geçerlilik denetimi işlemi, uygulamayı konuşlandırmak için gereken tüm koşulların
karşılandığını doğrular.

Bu görev hakkında
Bir uygulamanın kullanılabilmesi için, uygulamanın geçerlilik denetiminden geçmesi ve
konuşlandırılması gerekir. Bu işlem aşağıdakileri doğrular:
v Onay sıradüzeni için doğru yapının kullanıldığını
v Uygulama tanımlamasındaki tüm nesnelerin IBM Cognos TM1 Server sunucusunda
kullanılabilir olduğunu
v Uygulama için doğru istemcinin kullanıldığını
v Sıradüzenli Onay ve Kesintisiz uygulama tipleri için, Onay Sıradüzeni klasörü onay
sıradüzeninin bulunduğı boyutu içerir.

Yordam
1. Tasarım bölmesinde uygulamayı farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Uygulamanın
Geçerliliğini Denetle öğesini seçin. Geçerlilik denetimi başarıyla gerçekleştirildi iletisi
görüntülenir. Tamam düğmesini tıklatın.
2. Uygulamayı farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Uygulamayı Konuşlandır öğesini seçin.
Konuşlandırma başarıyla gerçekleştirildi iletisi görüntülenir. Tamam düğmesini
tıklatın. Uygulamayı Konuşlandır öğesini seçerseniz, varsayılan olarak uygulamanın
geçerliliği denetlenir.
3. Tamam düğmesini tıklatın.

Sonraki adım
Uygulamanın kullanılmaya hazır olması için kullanıcı grupları ve hakları yönetilmelidir.
İlgili kavramlar:
“Uygulamanın konuşlandırılması” sayfa 19
Gözden geçiren ya da katkıda bulunan kişilerin uygulamayı kullanabilmeleri için, uygulama
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IBM Cognos TM1 Application Service'te konuşlandırılmış olmalıdır.

Gelişmiş modelleme
Gelişmiş modelleme, uygulama tasarımcısının bir uygulama tasarımına manüel olarak nesne
eklemesine olanak sağlar.
Gelişmiş modelleme, uygulamaya otomatik olarak eklenmeyen öğelerin uygulama tasarımcısı
tarafından eklenmesini sağlar. Bu olanak, uygulama görünümlerinin, boyutların ve onay
sıradüzeninin anlaşılmasına yardımcı olur. Bağımlılıkları kullanan (koşullu kurallar gibi) bazı
modelleme teknikleri otomatik olarak ayrıştırılmaz ve algılanmaz. Böyle bir durumda,
uygulama tasarımcısı uygulama dağıtık istemcide konuşlandırıldığında uygulamanın
kapsamının bu nesneleri içermesini güvenceye alabilir. Uygulama konuşlandırıldığında,
uygulamaya eklenen nesneler üzerinde bağımlılık çözümlemesi gereçekleştirilir, ancak
Manüel Bağımlılıklar klasöründeki bağımlılıklar bu çözümlemenin dışında bırakılır.
Görünümler ve Onay Sıradüzeni klasörlerindeki nesnelerin ve Manüel Bağımlılıklar
klasörüne manüel olarak eklenen nesnelerin tam listesi derlenir ve Uygulama
Tanımlaması'daki bir bölüme eklenir.

Gelişmiş modellemenin etkinleştirilmesi
Manüel bağımlılıklar klasörüne bağımlılık ekleyebilmek için gelişmiş modellemeyi
etkinleştirmeniz gerekir.

Bu görev hakkında
TM1 Nesneleri ağacında gösterilen bağımlılıklar Manüel Bağımlılıklar klasörüne
eklenebilir. Bağımlılık ekleyebilmek için bu olanak etkinleştirilmiş olmalıdır.

Yordam
1.
2.
3.
4.

Uygulama Tasarımı öğesini tıklatın.
Tasarım ağacından, gerek duyduğunuz uygulamayı açın.
Gelişmiş Modelleme özelliğini tıklatın ve Evet öğesini seçin.
Uygulamayı kaydedin.

Bağımlılıkların manüel olarak eklenmesi
Bağımlılıklar konuşlandırılacak uygulamaya manüel olarak eklenebilir.

Bu görev hakkında
IBM Cognos TM1 nesnelerini (kural bağımlılıkları, görevler ve işlemler gibi) eklemek için
Manüel Bağımlılıklar adlı yeni klasör kullanılabilir.

Yordam
1. Tasarım bölmesinde Manüel Bağımlılıklar klasörünü tıklatın.
2. TM1 Nesneleri bölmesinde, uygulamanıza eklemek istediğiniz bağımlılığı içeren klasörü
genişletin.
3. Uygulamanıza eklemek istediğiniz bağımlılığı tıklatın. Bitişik olmayan birden çok
bağımlılığı seçmek için Ctrl+tıklatma yöntemini, bitişik olan birden çok bağımlılığı
seçmek için Üst Karakter+tıklatma yöntemini kullanabilirsiniz.
4. Bağımlılıkları uygulamanın Manüel Bağımlılıklar klasörüne bırakın.
5. Uygulamayı kaydedin.
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Sonraki adım
Artık uygulamanın geçerliliğini denetleyebilir ve uygulamayı konuşlandırabilirsiniz.

Uygulamaya ilişkin hakların yönetilmesi
Bir uygulama konuşlandırıldıktan sonra, uygulamaya erişimi olmasını istediğiniz tüm
kullanıcı grupları için erişim hakları tanımlamanız gerekir.
Onay sıradüzeni olan bir uygulama için, onay sıradüzeninizdeki her düğümde, uygulamanızı
bulunduran sunucuda var olan kullanıcı gruplarına atanmış haklar vardır. Kullanıcı grupları
üyelerinin gerçekleştirebileceği işlemleri, atadığınız haklar belirler.
Onay sıradüzeni olmayan uygulamalarda, bir gruba uygulama için tam erişim atayabilirsiniz.
Merkezi uygulamalar kullanıcıların sahipliği almalarına ya da yalnızca düğümleri
düzenlemelerine izin verecek şekilde tasarlanabilir.

Onaylayan kullanıcılara hak atanması
Tipik bir uygulamada, onaylayıcı rolündeki kişilere onay sıradüzenindeki birleştirilmiş
düğümler için Gözden Geçirme ya da Teslim Etme erişim hakları atanır. Uygulama
tasarımcısı olarak aşağıdaki ek soruları dikkate alın:
v Onaylayanın, belirlenmiş birleştirmenin altındaki tüm düzeyleri görmesi gerekiyor mu?
Gerekiyorsa, Hakları Ekle penceresindeki Gözden Geçirme Derinliği ve Görüntüleme
Derinliği seçeneklerini kullanarak kullanıcının kaç sıradüzeni düzeyi göreceğini
denetleyebilirsiniz.
v Onaylayanın yaprak düğümleri teslim etmesi ya da reddetmesi yeterli mi, yoksa
düzenlemesi de gerekiyor mu?
Gerekiyorsa, Haklar Gözden Geçirenin Düzenlemesine İzin Ver onay kutusunu
etkinleştirerek, onaylayanların yaprak düğümleri düzenlemelerine izin verebilirsiniz.
Birleştirilmiş bir düğüm için hak atadığınızda, bu haklar birleştirilmiş düğümün tüm alt öğe
düğümlerine de uygulanır. Alt öğe düğümleri, birleştirilmiş düğümün altındaki birleştirilmiş
düğümleri ve yaprak düğümleri içerir. İlk birleştirilmiş düğüme uyguladığınız erişim
haklarına bağlı olarak, basamaklı hak atamaları aşağıdaki gibi işlev görür:
v Birleştirilmiş düğümde atanan Görüntüleme hakları, tüm alt öğe düğümlerine de atanır.
v Birleştirilmiş düğümde atanan Gözden Geçirme hakları, birleştirmeye Görüntüleme
hakları ve tüm alt öğe düğümlerine Teslim Etme hakları atanmasına neden olur.
v Birleştirilmiş düğümde atanan Teslim Etme hakları, o birleştirmeye Teslim Etme hakları
ve tüm alt öğe düğümlerine de Teslim Etme hakları atanmasına neden olur.
Hakları Ekle penceresindeki Gözden Geçirenin Düzenlemesine İzin Ver onay kutusu ve
Gözden Geçirme Derinliği ve Görüntüleme Derinliği seçenekleri, aşağıda açıklandığı gibi,
birleştirilmiş bir düğüm için Gözden Geçirme ve Teslim Etme haklarının basamaklı olarak
uygulanmasını geçersiz kılar:
v Gözden Geçirenin Düzenlemesine İzin Ver onay kutusu seçilmediyse, uygulama
yalnızca, Teslim Etme ya da Düzenleme haklarının var olacağı yerlere Görüntüleme
erişimi hakları atar.
v Gözden Geçirme Derinliği ve Görüntüleme Derinliği için bir sayı (n) belirlediğinizde,
uygulama ilk düğümden başlayarak n sayıda düzey görüntüler. Daha yüksek birleştirme
düzeylerinde odaklanması gereken daha üst düzey yöneticilerin daha alt düzey düğümleri
görmemesi için bu seçenekleri kullanabilirsiniz.
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Onaylayan dışındaki kullanıcılara hak atanması
Onaylayan dışındaki bir kullanıcıya (ya da katkıda bulunan bir kullanıcıya) çok düğümlü
düzenleme yeteneği sağlamak istiyorsanız, bu kullanıcıya birleştirilmiş düğüm için en az
Görüntüleme hakları vermeniz gerekir. Bu en az hak ataması, birleştirilmiş düğümü
kullanıcının uygun haklara sahip olduğu tüm alt düğümlere erişebileceği, değerleri
düzenleyebileceği ve düğümleri teslim edebileceği bir başlangıç noktası haline getirir.
Kullanıcıların, ilgili yaprak düğümlere erişim kazanmalarını sağlayan çok düğümlü
düzenleme özelliğini kullanabilmeleri için, birleştirilmiş düğümde sahipliği almaları gerekir.
Uygulama tasarımcısı olarak aşağıdaki ek soruları dikkate almanız gerekir:
1. Onaylayan dışındaki kullanıcının, çok düğümlü düzenleme olanağıyla bir kerede birden
çok düğümü güncelleyebilmesi gerekiyor mu?
Gerekiyorsa, 2. soruyu dikkate alın.
Gerekmiyorsa, onaylayan dışındaki kullanıcıya her yaprak düğüm için Düzenleme ya da
Gözden Geçirme hakkı atayabilirsiniz.
2. Onaylayan dışındaki kullanıcının, üst birleştirilmiş düğüme rapor veren tüm düğümler
için Teslim Etme haklarına sahip olması gerekiyor mu?
Gerekiyorsa, 3. soruyu dikkate alın.
Yanıt hayır ise, belirlenmiş alt düğümler için Teslim Etme hakları atayın.
Not: Bir yaprak düğüme Teslim Etme hakları atadığınızda, temeldeki TM1 güvenlik
küpü, yaprak düğümün birleştirilmiş üst düğümü için yazma erişimi de verir. Böylelikle,
değerlerin birleştirilmiş üst düğümden kullanıcının Teslim Etme hakları bulunan yaprak
düğümlere dağıtılabilmesi güvenceye alınmış olur.
3. Onaylayan dışındaki kullanıcı, birleştirilmiş düğümü teslim etmekten sorumlu mu?
Yanıt evet ise, kullanıcıya birleştirme düğümü için Teslim Etme hakları atayın.
Yanıt hayır ise, 4. soruyu dikkate alın.
4. Birleştirilmiş düğümü teslim etmek başka bir kullanıcının sorumluluğunda mı?
Yanıt evet ise, kullanıcıya birleştirme düğümü için Gözden Geçirme hakları atayın.

Uygulamaya ilişkin kullanıcı gruplarının ve hakların onay
sıradüzeniyle yönetilmesi
Bir uygulama konuşlandırıldıktan sonra, onay sıradüzenine kullanıcı grupları ve erişim hakları
atayabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Onay ve Sorumluluk uygulama tipleri için, kullanıcı gruplarını ve erişim haklarını onay
sıradüzenindeki her düğüm için tanımlayabilirsiniz. Kullanıcı grupları üyelerinin
gerçekleştirebileceği işlemleri, atadığınız haklar belirler.
Kullanıcı gruplarının, uygulamanızı bulunduran IBM Cognos TM1 Server sunucusunda var
olması gerekir. Bir uygulamayı ilk durumuna getirirseniz, veri değişiklikleri atılmaz.

Yordam
1.
2.
3.
4.

Uygulama Tasarımı bölmesinde Haklar nesnesini çift tıklatın.
Haklar Ekle bölmesinde, Düğüm Seç sütunundan sıradüzenindeki düğümü tıklatın.
Grup Seç sütunundan kullanıcı grubunu seçin.
Güvenliği Tanımla sütununda, Hak, Gözden Geçirme Derinliği ve Görüntüleme
Derinliği ile ilgili ayarları seçin. Tanımlanan her hak kümesi için Ekle düğmesini tıklatın.
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5. Uygulama için gereken her kullanıcı için 3. ve 4. adımları yineleyin. Bir kullanıcı
grubunun birden fazla kullanıcı hakkı olabilir.
6. Haklar penceresinde Kaydet düğmesini tıklatın.

Merkezi tipte bir uygulama için kullanıcı gruplarının yönetilmesi
Uygulama konuşlandırıldıktan sonra, merkezi tipte bir uygulamaya kullanıcı grupları
atayabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Merkezi uygulama tipi için kullanıcı grubunu tanımlayabilir ve kullanıcı grubunun sahipliği
alabileceğini ya da yalnızca düğümü düzenleyebileceğini belirtebilirsiniz.

Yordam
1. Uygulama Tasarımı bölmesinde Haklar nesnesini çift tıklatın.
2. Grup Seç sütununda kullanıcı grubunu seçin.
3. Ekle düğmesini tıklatın.
4. Haklar penceresinde Kaydet düğmesini tıklatın.
5. Kullanıcının sahipliği almasına izin vermek için, Güvenliği Tanımla alanında OWN
öğesini seçin. Kullanıcının sahipliği almasını önlemek için EDIT öğesini seçin. Her iki
durumda da, kullanıcı, model güvenliğinin kendisine erişim hakkı verdiği hücrelere,
sahipliği almadan yazabilir. Ancak, EDIT (düzenleme) haklarınız varsa, Sahipliği Al
düğmesi kullanılamaz kılınır. OWN (sahiplik) haklarınız varsa, Sahipliği Al düğmesi,
OWN hakları atanmış bir gruptaki bir kullanıcı için etkin olur.

Şekil 7. Merkezi uygulamada Sahiplik ve Düzenleme hakları

Portalda IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağının yönetilmesi
Konuşlandırılan IBM Cognos TM1 Performance Modeler uygulamasıyla çalışabilmek için
portalda gerçekleştirilmesi gereken ek adımlar vardır.
Applications Portal'da yöneticiler tüm uygulamaları görebilirler. Uygulamanın
kullanılabilmesi için etkinleştirilmesi gerekir. Etkinleştirildikten sonra uygulama
kullanılabilir. Uygulama ve özellikler düzenlenebilir.
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Bir uygulamanın portalda etkinleştirilmesi
Kullanıcıların IBM Cognos TM1 Performance Modeler uygulamasını Applications Portal'dan
kullanabilmeleri için bu uygulamanın etkinleştirilmesi gerekir.

Yordam
1. Portalı açın. Uygulamalar Ad sütununda listelenir.
2. Uygulamayı etkinleştirmek için, Eylemler sütunu altındaki Uygulamayı Etkinleştir
simgesini tıklatın.
İlgili kavramlar:
“Uygulamanın etkinleştirilmesi” sayfa 20
Son adım, IBM Cognos Applications portalında uygulamanın etkinleştirilmesidir.
Uygulamanın etkinleştirilmesi, uygulamanın yönetici olmayan kullanıcılar tarafından
görülebilmesini sağlar.

Bir uygulamanın portaldan dışa aktarılması
Bir IBM Cognos TM1 Performance Modeler uygulamasını dışa aktararak yeni bir uygulama
için şablon olarak ya da var olan bir uygulama için yedek olarak kullanabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Uygulama, o uygulamanın bulunmadığı bir sunucuya ya da dışa aktarılan uygulamanın onay
sıradüzeni için farklı bir boyutu kullanan bir sunucuya aktarılmalıdır. Uygulamanızın yapısını
ve güvenliğini tanımlayan XML dosyalarını içeren bir arşiv yaratılır.

Yordam
1. Cognos Applications Portal'ı açın.
2. Eylemler sütunu altındaki Uygulamayı Dışa Aktar düğmesini simgesini tıklatın.
3. Karşıdan Dosya Yükleme iletişim kutusunda Kaydet düğmesini tıklatın.
4. Dışa aktarma dosyasını kaydetmek istediğiniz dizine gidin.
5. Kaydet düğmesini tıklatın.

Dışa aktarılan bir uygulamanın portala (içe) aktarılması
Dışa aktarılmış bir uygulamayı Applications Portal'a geri aktarabilir ve yeni bir uygulama için
temel olarak kullanabilirsiniz.

Yordam
1. Applications Portal'ı açın.
2. Uygulamayı İçe Aktar düğmesini tıklatın.
3. Uygulamayı aktarmak istediğiniz sunucuyu seçin.
4. Uygulama dosyası alanının yanındaki Göz At düğmesini tıklatın.
5. Uygulama dosyasına (.zip) gidin ve Aç'ı tıklatın.
6. Uygulamayla birlikte güvenlik ayarlarının da içe aktarılmasını istiyorsanız Uygulama
güvenliğini içe aktar seçeneğini seçin.
7. Uygulamayla birlikte özellik ayarlarının da içe aktarılmasını istiyorsanız Uygulama
özelliklerini içe aktar seçeneğini seçin.
8. İçe Aktar'ı tıklatın.

Portalda bir uygulamanın ilk durumuna getirilmesi
Uygulama Applications Portal'da konuşlandırıldıktan sonra, onay sıradüzenindeki tüm
düğümleri ilk durumlarına getirebilirsiniz.
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Bu görev hakkında
Bir uygulamanın ilk durumuna getirilmesi, planlama sürecinde gerçekleştirilen ilerlemenin
atılmasına neden olur ve planlama sürecini baştan başlatmanızı sağlar. Bir uygulama ilk
durumuna getirildiğinde veri değişiklikleri ilk durumuna getirilmez ya da atılmaz.

Yordam
1.
2.
3.
4.

Applications Portal'ı açın.
Uygulamanızın adının yanındaki onay kutusunu seçin.
Uygulamayı İlk Durumuna Getir düğmesini tıklatın.
İlk durumuna getirmeyi doğrulamak için Tamam düğmesini tıklatın.

Cognos TM1 Applications bakım yardımcı programıyla görevlerin
otomatikleştirilmesi
Cognos TM1 Applications bakım yardımcı programı, yöneticilerin daha önce yalnızca
Cognos TM1 portalından yapılabilecek eylemleri gerçekleştirmesine yardımcı olan bir komut
satırı yardımcı programıdır.
Bu yardımcı program, otomasyonun bir sürümünü Cognos TM1 Application Server makinesi
dışındaki bir makinede konuşlandırmak için de kullanılabilir. Bu yardımcı programı, daha
geniş çaplı bir görevin bir parçası olarak bir TurboIntegrator işlemi içinden de
çalıştırabilirsiniz.
Bu yardımcı program, Cognos TM1 uygulamasının bir parçası olarak şu yola kurulur:
install_dir/webapps/pmpsvc/WEB-INF/tools/app_maintenance.bat
Otomatikleştirilebilecek eylemlerin ve gereken parametrelerin listesini görüntülemek için -h
bağımsız değişkenini kullanın. Biçimlenmiş bir sürüm için, çıkışı geçici bir metin dosyasına
yöneltin; örneğin, app_maintenance_bat -h > automate.txt. Yardım dosyası, her eylem
için gereken parametreleri ve sözdizimini içerir.
Bu yardımcı program aşağıdaki işlemleri otomatikleştirebilir:
v Bir uygulamayı etkinleştirme/devreden çıkarma
v Bir uygulamayı konuşlandırma
v Hakları içe aktarma/dışa aktarma/yenileme
v CAM oturum açma yöntemiyle oturum açma
v Şifreli parolayla oturum açma
v TM1crypt.exe ile yaratılmış şifreli parolayla oturum açma
v Dosyaya kaydetme
v Günlüğe kaydetme düzeyini ERROR, DEBUG, INFO ya da OFF (Hata, Hata Ayıklama,
Bilgi, Kapalı) olarak ayarlama
v Bir komut dosyasından bir dizi komut yürütme
v app_maintenance aracını başka bir makinede kurmak ve çalıştırmak üzere paketleme
v Bir sunucuyu etkinleştirme/geçersiz kılma
v Uygulamayı ilk durumuna getirme (-h işareti listelemesinde yoktur). Bu yardımcı programı
kullanarak ilk durumuna getirme, uygulamadaki küpler için var olan tüm çalışma yerlerini
kaldırır. TM1 Applications Portal'dan İlk Durumuna Getir'i kullandığınızda, çalışma
yerlerinin kaldırılmasını istediğinizi doğrulamanız istenir.
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Bu araç için Java™ Runtime Environment gereklidir. Araç varsayılan olarak, olağan TM1
kurulum konumundaki JRE'yi kullanır. JAVA_HOME ya da JRE_HOME ortam
değişkenlerini kullanır.
Aracı başka bir makineye konuşlandırmak için, diğer makinede de JRE olmalıdır. Aracın
bulabilmesi için Javahome değişkeni ayarlanmalıdır.
Aracın bir sürümünü ve gereken tüm yürütülür dosyaları tek bir konuma
konuşlandırabilirsiniz. Böylece, bunları başka bir makineye kolayca (içe) aktarabilirsiniz.
Örneğin, yardımcı programı çalıştırmak istediğiniz makinede D:\AppAutomation\utility adlı
bir klasör yaratın. İlk makinede şu komutu girerek, aracı ve gereken nesnelerini paketleyin:
app_maintenance,bat - package "D:\AppAutomation\utility". Bu eylem
application_maintenance.zip adlı bir sıkıştırılmış dosya yaratır; bu dosyayı otomasyonu
çalıştırmak istediğiniz diğer makineye taşıyabilirsiniz. Sıkıştırılmış dosya aracı ve araç için
gereken nesneleri içerir. Sıkıştırılmış dosyayı ikinci makinede açın. İkinci makinede bir Java
Runtime Environment bulunduğunu ve javahome ya da jrehome ortam değişkeninde
tanımlandığını doğrulayın.
Aşağıdaki örnek sözdizimi, StorePlan (Mağaza Planı) adlı bir uygulamayı devreden çıkarmak
için kullanılır (sözdizimindeki satır bölünmeleri biçimleme amacını taşır. Komutlarınızda bu
satırları bölmeyin):
D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}

Hizmet URL adresi, TM1 Applications Portal'a göz atmak için kıllanılan URL adresidir.
Tarayıcınız URL adresindeki ayraçları "{}" kodlayabilir. GUID'nizin, tarayıcınız için gereken
kuralları kullandığını doğrulayın.
Bu komut TM1 kimlik doğrulamasını kullanır. Üretim ortamında, kullanıcı adını ve parolayı
açık metin olarak geçirmek yeterince güvenli değildir. TM1Crypt yardımcı programını
kullanarak, gereken yönetim kimlik bilgilerini şifreleyin ve yardımcı programa bu bilgileri
şifrelenmiş bir parola dosyası içinde geçirin. Kimlik bilgilerinin şifrelenmesiyle ilgili bilgi
için, IBM Cognos TM1 Installation and Configuration Guide (TM1 Kurulum ve Yapılandırma
Kılavuzu) belgesinde "Using TM1Crypt.exe" (TM1Crypt.exe programının kullanılması)
başlıklı konuya bakın.
GUID değerini, uygulamayı TM1 Applications Portal'da açtığınızda aid parametresinden
saptayabilirsiniz.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1&aid=7cc2f875281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Otomasyon aracının TurboIntegrator işleminin bir parçası olarak
kullanılması
Bu aracı TurboIntegrator işleminin bir parçası olarak da kullanabilirsiniz.
Örneğin, onay sıradüzeni aşağıdaki gibi olan bir modeliniz olduğunu varsayalım:
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Şekil 8. Mağaza Planı İş Akışı modeli

Bu örnek için, Avrupa düğümünün bir parçası olacak "Batı Avrupa" adlı yeni bir yaprak
düğüm eklemek istiyorsunuz. Bir görev içinde birleştirilen bir TurboIntegrator işlemleri
kümesi yaratabilirsiniz. Sonraki TurboIntegrator işlemi işlenmeden önce yürürlükteki
TurboIntegrator işleminin kesinleştirilmesini ve ilgili kilitlerin serbest bırakılmasını
güvenceye almak için Görev işleminin Çoklu Kesinleştirme kipini kullanacak şekilde
ayarlanmış olmasına dikkat edin. Daha sonra otomasyon aracını kullanarak, gece çalışacak bir
toplu işlemle uygulamayı yenileyebilir ve güncelleyebilirsiniz.
TurboIntergrator işlemleri aşağıdaki eylemleri alır:
Devre Dışı Bırak
Güncelleme yapılırken kullanıcıların uygulamayı kullanmasını önler.
Ülke ve Bölgeyi Güncelle
Bu eylem, bu uygulamaya ilişkin onay sıradüzeni boyutunu günceller. Komut,
Avrupa düğümü altına Batı Avrupa düğümünü ekler.
Onay Sıradüzeni Altkümesini Güncelle
Bu eylem, onay sıradüzeni altkümesini yeni bilgilerle günceller.
Mağaza Planı Uygulamasını Konuşlandır
Bu eylem uygulamayı yeniden konuşlandırır. Üretim ortamında, önce veriler eklenir.
Mağaza Planı Uygulamasına İlişkin Hakları Yenile
Bu eylem, kullanıcıların haklarını Avrupa düğümüne ilişkin gözden geçirme
haklarıyla günceller. Bu kullanıcılar yeni düğüm için de bu hakları edinirler.
Mağaza Planı Uygulamasını Etkinleştir
Bu eylem, bu değişiklikler yapıldıktan sonra uygulamayı yeniden kullanıma açar.
Aşağıda devre dışı bırakma işlemine ilişkin bir örnek verilmiştir:

Komuttaki "1", sonraki komut yürütülmeden önce komutun tamamlandığını gösterir.
Görev tamamlandığında hemen yürütülebilir ya da gece çalışacak bir işlem olarak
zamanlanabilir.
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Bölüm 12. IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağının
yönetilmesi ve bakımı
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında, ayarların eniyilenmesi, işlemlerin
yönetilmesi ve uygulamaların aktarılması gibi yönetim ve bakım görevleri
gerçekleştirebilirsiniz.

Bir küpün bellek tüketiminin eniyilenmesi
Bir küpün bellek tüketimini eniyileyerek küpün performansını yükseltebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Bir küpün bellek tüketimi, aşağıdaki nedenlerden ötürü, ancak geliştirme ortamında
çalışılırken eniyilenmelidir:
v Bir küpün bellek tüketimini eniyilemek için önemli miktarda bellek kaynağı gereklidir.
Eniyileme işlemi sırasında, IBM Cognos TM1 Server sunucusundaki geçici RAM,
eniyilemekte olduğunuz küp için iki kat artar. Örneğin, 50 MB'lik bir küpü eniyilemek için
100 MB RAM gerekir.
v Eniyileme gerçekleştirilirken sunucu tüm kullanıcı isteklerini kilitler.
Not: Bir küpün bellek tüketiminin eniyilenmesi, boyut sırasının değiştirilmesiyle aynı
değildir.

Yordam
1.
2.
3.
4.

Küp Boyutlarını Eniyile simgesini (
) tıklatın.
Yeni Sıra kutusunda bir boyutu tıklatın.
Boyutun listedeki sırasını değiştirmek için Yukarı ya da Aşağı düğmesini tıklatın.
Değiştirilenin Yüzdesi değerini not edin. Bu değer negatifse, boyutların yeni sırası daha
az bellek tüketir ve dolayısıyla daha verimlidir.

5. En verimli boyut sıralamasını elde edinceye kadar 2'den 4'e kadar olan adımları yineleyin.
6. Tamam düğmesini tıklatın.
) tıklattıktan sonra Kaydet ya da Farklı Kaydet
7. Eylemler menüsü simgesini (
eylemini tıklatın. Küp, en uygun bellek tüketimi için yapılandırılmıştır.

İşlemlerin yönetilmesi
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında verilerin nasıl içe aktarılacağını ve
kullanılacağını belirleyen yaratma, değiştirme ve zamanlama işlemlerini yönetin.
İlgili görevler:
“Veri kaynağı tanımlanması” sayfa 91
Kaynak verilerde birçok sütun varsa, kaynak verileri inceleyin ve hangi sütunların boyut,
düzey, öznitelik ya da ölçüm olarak tanımlanması gerektiğini saptayın. Bir küpte yalnızca
boyutları içe aktarmayı ya da hem boyutları, hem de ölçümleri içe aktarmayı seçebilirsiniz.
Kaynak veri bir dosya, liste raporu, küp görünümü, boyut altkümesi ya da ilişkisel veri
kaynağı olabilir.
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“İlişkisel veri kaynağından içe aktarma” sayfa 97
İlişkisel veri kaynağından veri içe aktarmadan önce, ilişkisel veri kaynağınızı tanıdığınızdan
ve SQL sorgularının nasıl oluşturulacağını bilgiğinizden emin olun. ODBC bağlantılarının
tanımlanmış olmasına dikkat edin. Bağlantılı kipte çalışırken, sunucuda tanımlı olan ODBC
ilişkisel veri kaynaklarını kullanabilirsiniz.

İşlem yaratılması
İçe aktarılacak bir veri kaynağını, veri eşlemelerini ve gelişmiş yordamları tanımlayan bir
işlem yaratın. Bir işlemi istediğiniz zaman çalıştırabilir ya da tanımlı aralıklarla çalışacak
şekilde zamanlayabilirsiniz.

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde, işlemi saklamak istediğiniz klasörü farenin sağ düğmesiyle
) > İşlem öğelerini tıklatın.
tıklattıktan sonra Yeni (
2. İşlem için bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın. Model Tasarımı bölmesinde klasör
genişleyerek yeni işlemi gösterir. İşlem görüntüleyicisi işlemi tanımlamanızı sağlar.
3. IBM Cognos TM1 Performance Modeler Kılavuzu belgesinin “Boyutların içe aktarılması
ve eşlenmesi” ya da “İlişkisel veri kaynağından içe aktarm” başlıklı kısmındaki
yönergeleri izleyin.

Örnek: Yeni bir gereksinme için prototip oluşturma
Yeni bir gereksinme için prototip oluşturma gibi bazı durumlarda, Kılavuzlu İçe Aktarma'yı
kullanarak, üç ayrı işlevi gerçekleştiren tek bir işlem yaratabilirsiniz:
v Boyut yaratan ya da güncelleyen
v Küp yaratan ya da güncelleyen
v Veri yükleyen
Ancak, tipik bir üretim ortamında bu işlevleri farklı üç işlem olarak ayırırsınız. Bu yol,
değişiklik yaparken ya da bakım gerçekleştirirken için size daha fazla esneklik sağlar. Ayrıca,
üç işlemi içeren bir görev de yaratabilirsiniz. Böylece, düzenli veri yenilemeleri
zamanlayabilirsiniz. Örneğin, görevi her geceyarısında çalışacak şekilde zamanlayabilirsiniz.
Görevlerle ilgili daha fazla bilgi için, IBM Cognos TM1 Performance Modeler Kılavuzu
belgesinin “Zamanlama” kısmına bakın.

Sonraki adım
İşlemin yordamlarını düzenleyerek işlemi değiştirebilir ya da işlemi bir görevin bir parçası
olarak zamanlayabilirsiniz.
İstediğiniz zaman Model Tasarımı bölmesinde işlemi farenin sağ düğmesiyle tıklatıp İşlemi
Yürüt öğesini seçerek işlemi çalıştırabilirsiniz.

İşlem düzenleyicisinin kullanılması
İşlem düzenleyicisi, bir işlem yaratıldığında tanımlanan yordamları değiştirmenizi sağlar.

İşlem düzenleyicisi ne zaman kullanılmalı?
İşlem düzenleyicisini aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmek istediğinizde kullanın:
v Kılavuzlu İçe Aktarma'yı çalıştırdığınızda oluşturulan bir işlem üzerinde ince ayarlama
gerçekleştirmek
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v Yalnızca komut dosyası işlemi yaratmak
v Kılavuzlu İçe Aktarma'yı atlamak
v Hemen yürütülmeyecek bir işlem yaratmak

İşlem düzenleyicisi - TurboIntegrator düzenleyicisi karşılaştırması
İşlem düzenleyicisinde, yararlı birçok düzenleme görevi gerçekleştirmek için
kullanabileceğiniz bir araç çubuğu vardır. Örneğin, açıklama satırı yap/açıklama satırı
olmaktan çıkar simgesini (

) simgesini tıklatak, seçilen metni açıklama satırı

yapabilirsiniz. Ya da içerik desteği simgesini (
görüntleyebilirsiniz.

) tıklatarak, geçerli işlevlerin listesini

IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında, işlem düzenleyicisi komut dosyası hem
üretilmiş üstbilgi hem de üretilmiş deyimler içerir. TurboIntegrator komut dosyası üretilmiş
deyimler içerir, ancak üretilmiş üstbilgi içermez.
Bazı işlem düzenleyicisi komutları TurboIntegrator'da yoktur. Örneğin, işlem
düzenleyicisinde metni aşağıdaki iki satır arasına alarak daraltılabilir içerik yaratabilirsiniz:
#Region region_name
#EndRegion

Aşağıdaki veri tipleri IBM Cognos TM1 Architect'te desteklenir, ancak Cognos TM1
Performance Modeler'da desteklenmez:
v ODBO
v SAP
v IBM Cognos paketleri

Komut dosyalarının Cognos TM1 Performance Modeler ve
Cognos TM1 Architect arasında taşınması
İşlem düzenleyicisi komut dosyaları ile TurboIntegrator komut dosyalarının biçimleri aynı
olsa da, bunlar tam olarak değiş tokuş edilebilir değildir. Komut dosyaları, eşlemeleri
değiştirmediğiniz sürece bu iki düzenleyici arasında paylaşılabilir. Aşağıdaki tablo, komut
dosyalarının Cognos TM1 Performance Modeler ile IBM Cognos TM1 Architect arasında
taşındığı üç senaryoyu gösterir. İlk iki senaryoda komut dosyası geçerli olmaya devam eder.
Üçüncü senaryoda ise, eşlemeler değiştirildiğinden komut dosyası geçerliliğini kaybetmiştir.
Senaryo

Komut dosyasının geçerliliği

Komut dosyası Cognos TM1 Architect'te yaratıldı
ve Cognos TM1 Performance Modeler'da açıldı.

Geçerli

Komut dosyası Cognos TM1 Performance
Modeler'da yaratıldı ve Cognos TM1 Architect'te
açıldı.

Geçerli

Komut dosyası Cognos TM1 Performance
Modeler'da yaratıldı, Cognos TM1 Architect'te
değiştirildi ve Cognos TM1 Performance
Modeler'da açıldı.

Geçerli değil

Bölüm 12. IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağının yönetilmesi ve bakımı
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Örnek: ViewZeroOut işlevi
ViewZeroOut işlevi, bir görünümdeki tüm veri noktalarını sıfır olarak ayarlar. Sözdizimi:
ViewZeroOut(Cube, ViewName);.
Bağımsız Değişken

Açıklama

Cube

Sıfırlamak istediğiniz görünümün üst küpü

ViewName

Sıfırlamak istediğiniz görünüm

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

Bu örnek, 1. Çeyrek Gerçek Rakamları görünümündeki tüm veri noktalarını sıfır olarak
ayarlar.

Yordamların düzenlenmesi
Bir işlemin yeteneklerini genişleten işlem düzenleyicisi işlevlerini ve IBM Cognos TM1 kural
işlevlerini içermek için yordamları düzenleyin.
Örneğin, sıfır değer içeren kayıtların atlanmasını bildiren deyimler eklemek ya da içe
aktarılan kayıtları bir dış dosyaya yazmak için Veri yordamını düzenleyebilirsiniz.

Başlamadan önce
İşlemin var olmasının nedeni, kılavuzlu bir içe aktarma işlemi çalıştırmanız, işlem yaratmanız
ya da bir bağlantıdan işlem oluşturmanızdır.

Bu görev hakkında
Bir işlem, veri kaynağınızı belirttiniz ve verileri eşlediğiniz zaman seçtiğiniz seçeneklere
dayalı dört yordamdan oluşur. Bu yordamlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Yordam

Tanım

Öneylem

Veri kaynağı işlenmeden önce yürütülecek bir dizi
deyim.

Meta veri

İşleme sırasında küp, boyut ve diğer meta veri
yapılarını güncelleyen ya da yaratan bir dizi
deyim.

Veri

Veri kaynağındaki her bir kayıt için değerleri
değiştiren bir dizi deyim.

Soneylem

Veri kaynağı işlendikten sonra yürütülecek bir dizi
deyim.

Daha fazla bilgi için IBM Cognos TM1 Performance Modeler Kılavuzu belgesinin “İşlem
düzenleyicisinin kullanılması” kısmına bakın.
Kullanılabilecek tüm TurboIntegrator ve Cognos TM1 kural işlevlerinin listesi için IBM
Cognos TM1 Başvuru Kılavuzu belgesine bakın.
Yordamları düzenlerken, her yordamın bir işlemde belirli zamanlarda belirli tipteki eylemleri
yürütmeyi amaçladığını unutmayın. Verili yordam için uygun olan eylemler ya da deyimler
yaratmalısınız.
Not: Bir işlemin kaynak tipi yalnızca komut dosyası ise, Veri ve Meta Veri alt sekmeleri
yoktur.
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Yordam
1. Gelişmiş sekmesini tıklatın.
2. Parametre değerlerini belirtin:
a. İşlemin var olan küpün ve boyutların üzerine yazmasını istiyorsanız, param_destroy =
1 ayarını tanımlayın.
b. Küp ve boyutlar yoksa işlem tarafından yaratılmasını istiyorsanız,
param_createIfNotExist = 1 ayarını tanımlayın.
3. Düzenlemek istediğiniz yordama ilişkin alt sekmeyi tıklatın.
4. Deyimlerinizi metin kutusuna aşağıdaki satırların birinden önce girin:
v #****ÜRETİLEN DEYİMLERİN BAŞLANGICI****
v #****ÜRETİLEN ÜSTBİLGİNİN BAŞLANGICI****
Ya da aşağıdaki satırların birinden sonra girin:
v #****ÜRETİLEN DEYİMLERİN SONU****
v #****ÜRETİLEN ÜSTBİLGİNİN SONU****
5. İşlemi kaydedin.

Sonraki adım
Aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:
v İşlemi zamanlayabilirsiniz
v Model Tasarımı bölmesinde görevi farenin sağ düğmesiyle tıklatıp İşlemi Yürüt öğesini
seçerek, işlemi istediğiniz zaman çalıştırabilirsiniz.

İşlem zamanlanması
Tanımlı aralıklarla çalışacak işlemler zamanlamak için bir görev yaratın.

Bu görev hakkında
Görev, kullanıcı tanımlı bir sıklıkta bir ya da daha çok işlem çalıştıran bir IBM Cognos TM1
nesnesidir. Bir görev şunlardan oluşur:
v Yürütülecek işlemlerin listesi
v Görevin ilk yürütülüşü için başlangıç tarihi ve saati
v Görevin daha sonraki yürütülüşleri için yürütme sıklığı

Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde, görevi saklamak istediğiniz klasörü farenin sağ düğmesiyle
) > Görev öğelerini tıklatın.
tıklattıktan sonra Yeni (
2. Görev için bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın. Model Tasarımı bölmesinde klasör

3.
4.
5.
6.

) gösterir. Bir görev görüntüleyicisi belirir.
genişleyerek yeni görevi (
Kullanılabilir kutusunda istediğiniz işlemleri seçin ve ok simgesini tıklatarak bunları
Seçilen kutusuna taşıyın.
İşlemleri, görevin bunları yürütmesini istediğiniz sıraya koymak için yukarı ve aşağı
yönlü okları kullanın.
Seçilen kutusunda bir işlem seçip değeri güncelleyerek parametre değerlerini belirtin.
Görevin tek bir işlem olarak mı, birden çok işlem olarak mı yürütüleceğini belirtin.
Not: Varsayılan olarak, işlemler dizisinin tamamı tek bir Kesinleştirme işlemi olarak
yürütülür. Birinci işlem tarafından alınan tüm kilitler, son işlem tamamlanıncaya kadar
Bölüm 12. IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağının yönetilmesi ve bakımı
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korunur. Birden çok işlem seçeneğini seçerseniz, her işlem ayrı bir işlem olarak
kesinleştirilir. Dolayısıyla, kilitler görevin süresi boyunca değil, yalnızca her işlemin
süresi boyunca tutulur.
7.
8.
9.
10.

Zamanla sekmesini tıklatın.
Başlangıç Tarihi ve Saati kutusunda, görevin ilk kez ne zaman yürütüleceğini belirtin.
Görevin yürütüleceği zaman aralığını belirtin.
Görevi Etkinleştir onay kutusunu seçin. Bu onay kutusu, Görevi şu sıklıkta çalıştır
(her) kutusuna değerler girildiyse etkinleşir.

Not: Görevi belirli bir süre boyunca çalıştırmamak istiyorsanız, Görevi Etkinleştir
onay kutusunu seçilmemiş olarak bırakın.
11. Görevi kaydedin.

Sonraki adım
İstediğiniz zaman Model Tasarımı bölmesinde görevi farenin sağ düğmesiyle tıklatıp Görevi
Yürüt öğesini seçerek görevi çalıştırabilirsiniz.
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Bölüm 13. Cognos TM1 Puanlama özelliği
IBM Cognos TM1 Puanlama özelliği, puanlama gösterge panolarını ve strateji yönetimini
Cognos TM1 ile bütünleştirir. İzlenecek anahtar performans göstergelerini tanımlamak için
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağını kullanın. Puanlama çizgelerinizi
oluşturmak için bu performans göstergelerini kullanın. Yarattığınız puan kartı nesneleri ve
çizgeleri Cognos TM1 Server sunucunuzda saklanır ve etkileşimli gösterge panoları olarak
kullanıcıların kullanımına sunulur. Bu puanlama özellikleri toplamı, planlama, çözümleme ve
gösterge panosu oluşturma olanaklarıyla sıkı bir planlama ve strateji bütünleşmesi sağlar.
Puanlama küpleri ve çizgelerini IBM Cognos Insight, IBM Cognos Workspace ve IBM
Cognos TM1 Web'de kullanabilirsiniz.
Bu kısımda, puan kartı nesneleri ve çizgeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmekte ve bir
puanlama çözümünün oluşturulması ve konuşlandırılması ele alınmaktadır.

Puanlama örnek veritabanı
IBM Cognos TM1'de, kurulum programıyla otomatik olarak kurulan GO_Scorecards adlı
örnek bir puanlama veritabanı vardır.
Bu örnekte, Metrik küpleri, etki çizgeleri, strateji eşlemleri ve özel çizgeler de içinde olmak
üzere, kullanılmaya hazır bir puanlama nesneleri derlemi bulunur.
GO_Scorecards örneği aşağıdaki konuma kurulur:
<TM1 kurulum_konumu>\samples\tm1\GO_scorecards
Örneğin, 64 bit bir Microsoft Windows sisteminde örnek şu konuma kurulur:
C:\Program Files\IBM\cognos\tm1_64\samples\tm1\GO_scorecards
GO_Scorecards örnek veritabanını çalıştırırken, bu örneği kurulumun sağladığı diğer
örnekler gibi bir TM1 Server olarak çalıştırmak için Cognos Configuration'ı kullanın.
1. Cognos Configuration Gezgini bölmesinde, Veri Erişimi > TM1 Server düğümünü
genişletin.
2. GO_Scorecards hizmetini farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Başlat öğesini seçin.
3. Dosya > Kaydet öğelerini tıklatın.
4. GO_Scorecards hizmetinin Windows hizmetleri kaydına belirli bir kullanıcı hesabını
kullanacak şekilde kaydedildiğini doğrulayın.
a. Cognos Configuration'da GO_Scorecards hizmetini farenin sağ düğmesiyle tıklatın
ve Durdur öğesini seçin.
b. Windows Hizmetleri'ni açın.
c. GO_Scorecards hizmetini farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Özellikler öğesini
seçin.
d. Sisteminizde geçerli ve hizmetle ilgili uygun haklara sahip olan bir kullanıcı adı ve
parola girin.
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Bu kullanıcı hesabının sahip olması gereken haklara ilişkin ayrıntılar için, IBM
Cognos TM1 Installation and Configuration Guide belgesinin “Planning your Cognos
TM1 installation” bölümündeki “User accounts for running Cognos TM1 services on
Windows” kısmına bakın.
e. Windows Hizmetleri'ni kapatın.
5. Cognos Configuration'da GO_scorecards sunucusunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve
Başlat öğesini seçin.
6. Cognos Configuration'ı kapatın.

Cognos TM1 Puanlama özelliğine ilişkin açıklamalar
IBM Cognos TM1 Puanlama özelliği, puanlama ve strateji yönetimi yeteneklerini IBM
Cognos TM1 ile bütünleştirerek, performans yönetiminin planlamayla daha sıkıca
bütünleşmesini sağlar. Puanlama çözümleri tanımlamak ve oluşturmak için IBM Cognos TM1
Performance Modeler olanağını kullanın. Bundan sonra puanlama çözümlerini IBM Cognos
Insight, IBM Cognos Workspace ve IBM Cognos TM1 Web'de kullanabilirsiniz.
Cognos TM1 Puanlama özelliği ile yapabilecekleriniz:
v Kurumunuzun strateji ve hedeflerini görsel olarak yakalayabilir ve izleyebilirsiniz.
v Trafik ışığı ve eğilim simgeleriyle, anahtar performans göstergeleri tanımlayabilir ve
izleyebilirsiniz.
v Anahtar performans göstergelerini kurumunuzun stratejik hedefleriyle karşılaştırabilirisniz.
v Etkileşimli puan kartı çizgelerini ve veri görselleri yaratabilirsiniz.

Puan kartı nedir?
Puan kartı, bir iş biriminin ya da kurumun stratejik hedeflerini yansıtacak şekilde tasarlanmış
bir performans metrikleri derlemidir. Puan kartı bilgileri, planlanmış değerleri gerçekleşen
sonuçlarla karşılaştırarak, hedeflere ulaşılma derecesini gösterir. Puan kartları, işinizdeki
farklı kuruluşlarla ilgili bilgileri de gösterir. Puan kartları, trafik ışığı ve eğilim simgeleri gibi
görsel durum göstergelerini kullanarak, kullanıcıların performansı hızla değerlendirmesine
yardımcı olur.

Cognos TM1 Puanlama çözümü nedir?
Bir Cognos TM1 Puanlama çözümü, TM1 verilerinizi ve boyutlarınızı, diğer kullanıcılarla
paylaşabileceğiniz etkileşimli çizgeler ve veri görselleriyle birleştirir.
Cognos TM1 Puanlama özelliğinin başlıca terimleri şunlardır:
Puanlama çözümü
Bir Metrik boyutu, bir Metrik küpü ve bir ya da daha fazla etkileşimli puan kartı
çizgesi içeren TM1 nesneleri derlemi. Puanlama çözümü Cognos TM1 Performance
Modeler olanağında oluşturulur ve Cognos Insight olanağında kullanılır.
Metrik İşin önemli bir alanının performansını gösteren bir ölçüm ya da anahtar performans
göstergesi. Kar, Gelir ve Masraflar metrik örnekleridir.
Metrik göstergesi
Bir işin başlıca alanlarından (metrikler) birine ilişkin performans, durum ya da
eğilim ölçümü. Metrik göstergesi, yürürlükteki sonuçları hedef değerlerle
karşılaştırır. Örneğin, Puan, Durum ve Eğilim.
Puan kartları, farklı ayrıntı düzeylerini kapsamak için farklı hedef kitleler için yaratılabilir.
Puanlama çözümünüzü en iyi şekilde yönetmek için, şirketinizdeki her birim için ayrı puan
kartları yaratın.
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Puanlama verileri
Puanlama çözümleri, Cognos TM1 sisteminizdeki yeni ya da var olan verilere dayalı olarak
oluşturulur.

Puanlama çizgeleri
Cognos TM1 Puanlama özelliğini kullanarak, Metrik küpünüzdeki boyutlara dayalı
etkileşimli çizgeler ve veri görselleri oluşturabilirsiniz.
v Etki Çizgesi
v Strateji Eşlemi
v Özel Çizge

Puanlama araçları
Cognos TM1 Puanlama özelliğinde, puanlama çözümleri yaratmak, yönetmek ve
görüntülemek için aşağıdaki kullanıcı arabirimleri kullanılır.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Puanlama çözümlerinizi oluşturmak ve konuşlandırmak için Cognos TM1
Performance Modeler olanağını kullanın.
v Puan kartlarınızı oluşturmak için gereken tüm görevleri başlatmak için, Cognos
TM1 Performance Modeler olanağındaki Puan Kartları Hoş Geldiniz sayfasını
kullanın.
Puan Kartları Hoş Geldiniz sayfasını açmak için, Cognos TM1 Performance
Modeler olanağının Model Tasarımı Hoş Geldiniz sayfasında Puan Kartları
Yarat'ı tıklatın.
v Puanlama boyutlarını, küplerini ve çizgelerini tanımlamak ve oluşturmak için,
Cognos TM1 Performance Modeler olanağındaki adanmış puan kartı düzenleme
araçlarını kullanın.
v Puanlama çözümünü IBM Cognos Insight kullanıcılarının kullanımına açmak için
bir Cognos TM1 Server sunucusuna konuşlandırın.
IBM Cognos Insight
Strateji eşlemlerinizi ve etki çizgelerinizi etkileşimli görsel çizgeler olarak
görüntülemek için Cognos Insight'taki gösterge panosu özelliklerini kullanın. Cognos
Insight'ı kullanarak farklı zaman dönemleri, metrikler ve boyutlar için değerler
seçebilir ve verileri doğrudan doğruya puanlama çizgelerinde çözümleyebilirsiniz.
IBM Cognos Workspace
Metrik küplerini ve Puanlama çizgelerini görüntüleyebilir ve bunlarla etkileşimde
bulunabilirsiniz.
IBM Cognos TM1 Web
Metrik küpleri, etki çizgeleri ve strateji eşlemlerini görüntüleyebilir ve bunlarla
etkileşimde bulunabilirsiniz.

Puanlama nesneleri
Cognos TM1 Puanlama özelliği, puanlama çözümünüzü düzenlemek ve saklamak için
aşağıdaki özel TM1 nesnelerini kullanır:
v Metrik boyutu
v Metrik Göstergesi boyutu
v Metrik küpü
v Etki çizgesi
Bölüm 13. Cognos TM1 Puanlama özelliği
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v Strateji Eşlemi çizgesi
v Özel çizge

Puanlama çözümü
Bir IBM Cognos TM1 Puanlama çözümü, puan kartı nesnelerinden (boyutlar, küp görünümü
ve çizgeler) oluşan bir derlemi içerir. Bu nesneleri kullanarak bir iş biriminin ya da kuruluşun
performans metriklerini ve stratejik hedeflerini görsel ve etkileşimli olarak paylaşabilirsiniz.
Kullanıcılar puan kartı küp görünümü ve çizgelerindeki bilgilerle etkileşimde bulunabilirler.
Planlanmış sonuçları gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırarak, hedeflerin ne derecede
karşılandığını saptayabilirler. Puan kartları, farklı ayrıntı düzeylerini kapsamak için farklı
hedef kitleler için yaratılabilir. Puanlama çözümünüzü en iyi şekilde yönetmek için,
şirketinizdeki her birim için ayrı puan kartları yaratın.
Bir Cognos TM1 Puanlama çözümü tek bir TM1 Metrik küpüne dayalıdır. Puanlama
çözümünün içermesini istediğiniz puan kart çizgelerini oluşturmak için bir metrik küpündeki
boyutları kullanırsınız.

Şekil 9. Cognos TM1 Puanlama çözümü

Puan kartı yapısını oluşturmak için IBM Cognos TM1 Performance Modeler kullanılır. Puan
kartı yapısının bir parçasını oluşturmak için, var olan IBM Cognos TM1 verilerinizi
kullanabilirsiniz.

Puanlama çözümü gereksinmeleri
Cognos Insight'ta puan kartlarını kullanmak için, önce TM1 Performance Modeler olanağında
en az bir puan kartı yaratıp yayınlamanız gerekir.
Cognos TM1 Puanlama çözümünün ana gereksinmesi bir Metrik küpüdür. Varsayılan olarak,
o küple ilgili puanlama çizgeleri de puanlama çözümüne eklenir. Puanlama çözümünü
yayınlamak için ek çizgeler yaratmanız gerekmez. Ancak, puanlama çözümü en az, metrik
küpü yaratıldığında otomatik olarak yaratılan etki çizgesini içerir.
v Puanlama çözümü:
– Metrik küpü
- Metrik boyutu
- Metrik Göstergesi boyutu
- Zaman boyutu
- İsteğe bağlı - coğrafya, ürün ya da müşteri için ek boyutlar
– Etki çizgesi (Metrik küpü için otomatik olarak yaratılır)
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– İsteğe bağlı puanlama çizgeleri:
- Strateji eşlemi çizgeleri
- Özel çizgeler

Metrik boyutu
Metrik boyutu, işinizde ya da kuruluşunuzda izlemek istediğiniz önemli ölçütleri ya da
anahtar performans göstergelerini içerir. IBM Cognos TM1 Puanlama özelliğinde bu
ölçümlere metrik adı verilir. Örneğin, Metrik boyutundaki bir metrik, Kar, Gelir ya da
Masraflar gibi, performansın bir yönünü ortaya koyar. Ürün Satışları ve Araştırma
Finansmanı da metrik örnekleridir.
TM1 Puanlama özelliğini kullanarak bir metriğin gerçek performansını izleyebilir ve
beklenen ya da hedef değerlerle karşılaştırabilirsiniz. Bir metriğin performansını izlerken,
metriği, durumu, puanı ve eğilimi ile ilgili ek ayrıntılar veren metrik göstergeleriyle
birleştirirsiniz. Metrikler genellikle bir küp görünümünün satır boyutu başlığında
görüntülenir.

Şekil 10. Metrik küpündeki Metrik boyutu

Metrik boyutunuzun tasarlanması
Metrik boyutu tanımlamaları var olan TM1 verilerinizde saklanmış olmayabileceği için,
boyutu ve ilgili metrik üyelerini yaratmanız gerekebilir. Metrik boyutunuzu oluşturmak için
Cognos TM1 Performance Modeler olanağındaki Metrik boyutu düzenleyicisini kullanın.
Puanlama çözümünüzün kullanıcılarının, her metrik için beklenen performans örüntülerini
anlaması gerekir. Örneğin, belirlenmiş bir hedefin üstündeki gelir, şirketin gelir tahminini
aştığını göstergen olumlu bir göstergedir. Öte yandan, belirlenmiş bir hedefin üstündeki
masraflar olumsuz bir göstergedir ve masrafların tahmin edilen değeri neden aştığının hemen
araştırılarak saptanması gerekir.

Metrik boyutu özellikleri
Metrik boyutu, boyut düzenleyicisinde yapılandırılan şu özellikleri içerir:
Bölüm 13. Cognos TM1 Puanlama özelliği
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Biçim özelliği
Sayı biçimini ya da tarih/saat görüntüleme biçimini belirtir.
Performans Örüntüsü
Metriğin uygulanma şeklini gösterir. Aşağıdakiler arasından seçim yapın:
v Hedefin üstünde olumlu
v Hedefte olumlu
v Hedefin altında olumlu
Performans örüntüsü seçimi, izlemek istediğiniz metriğe bağlıdır. Örneğin, hedefin
üstündeki kar olumlu sayılırken, hedefin altındaki masraflar olumlu sayılır.
Tolerans Tipi
Tolerans tipi, tolerans göstergesindeki değerin nasıl yorumlanacağını gösterir.
v Toleransın, tolerans göstergesindeki değer olduğunu ve olduğu gibi kullanılması
gerektiğini belirtmek için Mutlak'ı seçin.
v Tolerans göstergesindeki değerin, toleransı hedefin yüzdesi olarak hesaplamak
için kullanılacağını belirtmek için Yüzde'yi seçin.

Metrik boyutu hesaplamaları
Metrik boyutları tanımladığınızda standart TM1 işlevlerini kullanabilirsiniz. Örnek:
Profit = Revenue - Expenses
Yaprak düzeyi ve birleştirilmiş düzey hücreleri için ayrı hesaplamalar ayarlayabilirsiniz.
N Hesaplaması
Yaprak düzeyinde gerçekleştirilen basit bir hesaplama.
C Hesaplaması
Toplu sonuçlar üzerinde gerçekleştirilen bir hesaplama.
Daha fazla bilgi için bkz. “Metrik ve Metrik Göstergesi boyutları için hesaplama yaratılması”
sayfa 157.

Metrik Göstergeleri boyutu
IBM Cognos TM1 Puanlama özelliğindeki Metrik Göstergeleri boyutu, anahtar performans
göstergeleriniz ya da metrikleriniz ile ilgili daha fazla bilgi sağlar. Puan, Durum ve Eğilim,
metrik göstergesi örnekleridir.
Bir puanlama çözümündeki metrik göstergeleri, yürürlükteki sonuçları hedef değerlerle
karşılaştırarak, bir şirketin başlıca alanlarındaki performansı, durumu ve eğilimleri ölçer.
Örneğin, ilgili Puan, Durum ve Eğilim göstergelerini hesaplamak için genellikle, metriğin
Gerçek, Hedef ve Tolerans göstergeleri kullanılır.
Cognos TM1 Puanlama özelliğinde, önceden tanımlanmış yerleşik metrik göstergeleri vardır.
Önceden tanımlanmış olan bu metrik göstergelerini kullanabilir ya da kendi göstergelerinizi
yaratabilirsiniz. Metrik göstergelerinizi hesaplamak için standart TM1 işlevlerini ve özel
puanlama işlevlerini de kullanabilirsiniz.
Metrik göstergeleri sayısal değer olarak gösterilebileceği gibi, trafik ışıkları ve eğilim
simgeleriyle görsel olarak da gösterilebilir. Metrik Göstergesi boyutu genellikle, standart bir
puan kartı ya da küp görünümünün sütun boyutu başlığında gösterilir.
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Şekil 11. Bir Metrik küpündeki Metrik Göstergesi boyutu

Metrik göstergesi simgeleri için Görsel Gerçekleştirici özelliği
Görsel Gerçekleştirici özelliği, bir metrik göstergesinin performansını göstermek için görsel
başvuru olarak kullanılacak gösterge simgesi tipini belirtir. Bu simgeler Metrik küplerinde ve
puan kartı çizgelerinde görüntülenir. Her metrik göstergesi için farklı bir görsel gerçekleştirici
ayarlayabilirsiniz.
Görsel Gerçekleştirici özelliği için geçerli olan seçenekler şunlardır:
v Trafik ışığı simgesi - Görsel Gerçekleştirici özelliğinde trafficLight değerini girin.
v Metrik eğilimi simgesi - Görsel Gerçekleştirici özelliğinde metricTrend değerini girin.
v Sayısal - Gösterge simgesi yerine sayısal değer görüntülenmesi için hücreyi boş bırakın.
Trafik ışığı durum göstergeleri
Trafik ışığı ya da durum göstergesi, bir metrik göstergesinin durumunu gösteren bir
simgedir. Aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi, durum simgenin rengi ve şekliyle
gösterilir.
Çizelge 12. Metrik göstergesi trafik ışığı simgeleri
Trafik ışığı
simgesi

Açıklama
Yeşil daire simgesi, ilişkili metrik göstergesinin iyi durumda olduğunu gösterir.
Sarı baklava simgesi, ilişkili metrik göstergesinin dikkat gerektiren bir durumda
olduğunu gösterir
Kırmızı kare simgesi, ilişkili metrik göstergesinin uyarı gerektiren bir durumda
olduğunu gösterir.
Bu şekil, Gerçek ya da Hedef Metrik göstergeleriyle ilgili herhangi bir verinin
olmadığı bir durumu göstermektedir. Bu değerlerden biri eksikse, puan ya da
durum hesaplanamaz.

Eğilim göstergesi
Eğilim göstergesi, bir sütunun değerinin diğer bir sütunun değerine göre nasıl
Bölüm 13. Cognos TM1 Puanlama özelliği
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olduğunu gösterir. Örneğin, bir eğilim göstergesi dönemler arasındaki değerleri
karşılaştırarak, önceki dönemden yürürlükteki döneme kadar olan eğilimi gösterir.
Değerin önceki döneme ilişkin değerden büyük mü, değişmemiş mi, yoksa o
değerden küçük mü olduğu gösterilir.
Çizelge 13. Metrik göstergesi eğilim simgeleri
Eğilim simgesi

Açıklama
Yukarı bakan yeşil üçgen simgesi, eğilim değerinin önceki döneme göre daha
büyük olduğunu gösterir.
Örneğin, değer önceki aydakinden ya da çeyrektekinden daha büyük olabilir.
Gri kısa çizgi eğilim değerinin değişmemiş olduğunu gösterir.
Aşağı bakan kırmızı üçgen, eğilim değerinin önceki dönemdekinden küçük
olduğunu gösterir.
Örneğin, değer önceki aydakinden ya da çeyrektekinden daha küçük olabilir.

Boş hücre

O dönem için eğilimin tamamlanmamış olduğunu gösterir. Tamamlanmamış
durumlarda eğilim görüntülenemez. Örneğin, birinci zaman dönemi (birinci
çeyrek gibi) için eğilim görüntülenemez. Metriğin Gerçek, Hedef, Puan ve Durum
için bir değeri olsa bile, birinci dönem öncesinde veri yoktur.

Varsayılan metrik göstergeleri
Cognos TM1 Puanlama özelliği, kullanılmaya hazır, yerleşik bir metrik göstergeleri derlemi
içerir. Bir Metrik Göstergesi boyutu yarattığınızda, bu üyeler otomatik olarak yaratılır ve
bunlara önerilen gösterge adları ve hesaplamalar yerleştirilir.
DİKKAT:
Yerleşik metrik göstergelerini ancak olduğu gibi kullanabilirsiniz. Bu göstergeler
puanlama için gerekli olduğundan, bunları düzenlemeyin ya da silmeyin. Kendi metrik
göstergelerinizin olmasını istiyorsanız, bunları yerleşik göstergelere ek olarak ekleyin.
Cognos TM1 Puanlama özelliğinin içerdiği yerleşik metrik göstergeleri şunlardır:
Çizelge 14. Varsayılan metrik göstergelerinin listesi
Metrik göstergesi
adı

Açıklama

Durum

Bir metriğin puanına ilişkin performansı gösteren hesaplanmış değer.
Döndürülen sayısal değer, durumu ızgara görünümlerinde ve çizgelerde görsel
olarak gösteren bir trafik ışığı göstergesi simgesi şeklinde görüntülenir.
v

1 - çok iyi (hedefte ya da hedefin üstünde)

v

0 - orta (hedefin 1 tolerans değeri içinde)

v

1 - zayıf (hedeften uzaklığı 1 tolerans değerinden fazla)

SCORESTATUS metrik göstergesi işlevini kullanır.
=SCORESTATUS(’Score’)
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Çizelge 14. Varsayılan metrik göstergelerinin listesi (devamı var)
Metrik göstergesi
adı
Eğilim

Açıklama
Bir metrik performansının önceki dönemden bu yana nasıl değiştiğini gösteren
hesaplanmış değer.
Metriğin puanını değerlendirir ve metriğin yürürlükteki performansını gösteren
bir değer döndürür.
Puan toleransın %5'inden fazla değiştiyse, sonuç yalnızca olumlu ya da olumsuz
bir eğilimi yansıtır.
Bu gösterge varsayılan olarak, ızgara görünümlerinde ve çizgelerde eğilimi
görsel olarak gösteren bir metrik eğilimi göstergesi simgesi şeklinde
yapılandırılır.
v

1 - eğilim daha iyiye gidiyor

v

0 - eğilimde değişiklik yok

v

1 - eğilim kötüye gidiyor

Şu metrik göstergesi işlevini kullanır:
=SCORETREND(’Score’)
Gerçek

Gerçek göstergesinin değeri, operasyonel verilerden türetilir.
Bu değeri Cognos TM1 verilerinizden doldurun.

Hedef

Hedef değeri, beklenen performans düzeyini tanımlar.
Bu değeri Cognos TM1 verilerinizden doldurun.

Tolerans

Tolerans değeri, belirlenmiş hedeften sapan sonuçlar için kabul edilebilir bir
aralık tanımlar.
Bu değeri girin ya da Cognos TM1 verilerinizden doldurun.

Fark

Gerçek (Actual) ve Hedef (Target) göstergeleri arasındaki farkı hesaplar.
Şu hesaplamayı kullanır: =’Actual’-’Target’

Fark Yüzdesi

Gerçek (Actual) ve Hedef (Target) göstergeleri arasındaki farkın yüzdesini
hesaplar.
Şu hesaplamayı kullanır: =(’Actual’-’Target’)/’Target’

Puan

Gerçek, hedef ve tolerans göstergelerine dayalı olarak bir metriğin puanını
hesaplar.
Bu değer metriğin belirlenmiş hedefte mi, hedefin üzerinde mi (ve ne kadar
üzerinde), yoksa hedeftin altında mı (ve ne kadar altında) olduğunu gösterir.
Tolerans birimi olarak, hedeften uzaklığı yanısıtır. Değerler -10 ile 10 arasında
raporlanır; 0 değeri metriğin tam hedefte olduğunu gösterir. Pozitif bir puan,
metrik performansının iyi olduğunu gösterir. Negatif bir puan, metrik
performansının iyi olmadığını gösterir.
SCORE metrik göstergesi işlevini kullanır:
SCORE(Actual,Target,Tolerance)
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Çizelge 14. Varsayılan metrik göstergelerinin listesi (devamı var)
Metrik göstergesi
adı
Puan Değişikliği

Açıklama
Yürürlükteki değeri önceki dönemin değeriyle karşılaştırarak puandaki
değişikliği hesaplar.
Cognos TM1 LAG işlevini kullanır:
=’Score’-LAG(0,’Score’)

Gerçek Eğilim

Şu anda kullanılmıyor.

Gerçek Değişim
Yüzdesi

Yürürlükteki değeri önceki dönemin değeriyle karşılaştırarak, gerçek
göstergesindeki değişim yüzdesini hesaplar.
Cognos TM1 LAG işlevini kullanır:
=(’Actual’-LAG(0,’Actual’))/LAG(0,’Actual’)

Status_1_Count

Yalnızca iç kullanım içindir.

Status_0_Count

Yalnızca iç kullanım içindir.

Status_-1_Count

Yalnızca iç kullanım içindir.

Kullanıcı tanımlı metrik göstergeleri
Bir metriğin performansını karşılaştırılır bir metriğe (örneğin, endüstri çapındaki standart bir
ölçüm) göre ölçmek için kendi kullanıcı tanımlı metrik göstergelerinizi yaratın.
Örneğin, bir tahmin metriğinin performansını izlemek için metrik göstergeleri tanımlamak
isteyebilirsiniz. Bu senaryoda, türetilen ve hesaplanan bir metrik göstergeleri derlemi
yaratırsınız.
Aşağıdaki türetilen metrik göstergelerini yaratın ve bunlara var olan tahmin verilerini
yerleştirin.
v Forecast Actual
v Forecast Target
v Forecast Tolerance
Aşağıdaki hesaplanan metrik göstergelerini yaratın ve bunlara veri yerleştirmek için metrik
göstergesi işlevlerini kullanın.
v Forecast Score - Bu değeri hesaplamak için SCORE işlevini kullanın.
Örnek: =SCORE(’Forecast Actual’,’Forecast Target’,’Forecast Tolerance’)
v Forecast Status - Bu değeri hesaplamak için SCORESTATUS işlevini kullanın.
Örnek: =SCORESTATUS(’Forecast Score’)
Bu metrik göstergesi için bir trafik ışığı simgesi görüntülenmesi için, Görsel Gerçekleştirici
özelliğinde trafficLight değerini girin.
v Forecast Trend - Bu değeri hesaplamak için SCORETREND işlevini kullanın.
Örnek: =SCORETREND(’Forecast Score’)
Bu metrik göstergesi için bir eğilim simgesi görüntülenmesi için, Görsel Gerçekleştirici
özelliğinde metricTrend değerini girin.
Metrik göstergeleri yaratılması ve hesaplanması ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki
konulara bakın.
v “Metrik Göstergesi boyutu yaratılması” sayfa 155.

142

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Sürüm 10.2.2: Kullanıcı Kılavuzu

v “Metrik göstergesi işlevleri”.

Metrik göstergesi hesaplamaları ve işlevleri
Standart TM1 işlevlerini ve özel bir metrik göstergesi işlevleri kümesini kullanarak, metrik
göstergeleriniz için hesaplamalar tanımlayabilirsiniz. Bir metrik göstergesine ilişkin
hesaplama, aynı metriğe ilişkin diğer göstergelere dayalı bir durum, puan ya da eğilim değeri
verebilir.
Örneğin, SCORE metrik göstergesi işlevini kullanarak, metriğin Gerçek (Actual), Hedef
(Target), Tolerans (Tolerance) göstergelerine dayalı bir puan hesaplayabilirsiniz.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
Metrik göstergelerinizle hesaplamaların kullanılmasına ilişkin bilgi için aşağıdaki konulara
bakın:
v “Metrik göstergesi işlevleri”
v IBM Cognos TM1 Başvuru Kılavuzu - Kural İşlevleri
v IBM Cognos TM1 Performance Modeler Kullanıcı Kılavuzu > Boyut hesaplamaları

Metrik göstergesi işlevleri
IBM Cognos TM1 Puanlama özelliği, metrik göstergesi hesaplamalarına özel bir adanmış
işlevler derlemi içerir. Puan, Durum ve Eğilim gibi varsayılan metrik göstergelerinde bu
işlevlerin örneklerini görebilirsiniz. Bunları kendi metrik göstergelerinizle de
kullanabilirsiniz.
Bu işlevleri, metrik göstergeleriyle çalışırken İfade düzenleyicisinde bulabilirsiniz.

Metrik göstergeleri için SCORE işlevi
SCORE işlevi, belirlenmiş bir gerçek, hedef ve tolerans göstergeleri bağlamı için bir metriğin
puanını hesaplar.

Genel bakış
Bu işlev, metriğin belirlenmiş hedefte mi, hedefin üzerinde mi (ve ne kadar üzerinde), yoksa
hedeftin altında mı (ve ne kadar altında) olduğunu gösteren bir değer döndürür. Tolerans
birimi olarak, hedeften uzaklığı yanısıtır. Döndürülen değerler -10 ile 10 arasındadır; 0 değeri
metriğin hedefte olduğunu gösterir. Pozitif bir puan, metriğin hedefte olduğunu gösterir.
Negatif bir puan, metriğin hedefte olmadığını gösterir.
Yalnızca Metrik boyutu içeren bir küpte geçerli olan bu işlev metriğin performans örüntüsünü
ve tolerans tipini belirleyebilir.

Sözdizimi
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Bağımsız değişkenler
Actual Actual (Gerçek) göstergesini simgeleyen metrik göstergesinin adı.
Target Target (Hedef) göstergesini simgeleyen metrik göstergesinin adı.
Tolerance
Tolerance (Tolerans) göstergesini simgeleyen metrik göstergesinin adı.
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Örnek
Örnekte bu işlev Score adlı varsayılan metrik göstergesi tarafından kullanılmaktadır.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

Metrik göstergeleri için SCORETREND işlevi
SCORETREND işlevi, bir metrik performansının önceki dönemden bu yana nasıl değiştiğini
gösteren bir değer hesaplar.

Genel bakış
Bu işlev metrik puanını içeren bir üyeyi alır ve metriğin yürürlükteki performansını
göstermek için şu değerlerden birini döndürür:
v 1 - daha iyiye gidiyor
v 0 - değişiklik yok
v -1 - kötüye gidiyor
Puan toleransın %5'inden fazla değiştiyse, sonuç yalnızca olumlu ya da olumsuz bir eğilimi
yansıtır.
Bu işlev yalnızca, her üye için önceki dönemi tanımlayan bir Zaman boyutunu içeren bir
küpte çalışır.

Sözdizimi
SCORETREND(Score)

Bağımsız değişkenler
Score bağımsız değişkeni, puan (score) göstergesini simgeleyen metrik göstergesinin adıdır.

Örnek
Örnekte bu işlev Trend adlı varsayılan metrik göstergesi tarafından kullanılmaktadır.
=SCORETREND(’Score’)

Metrik göstergeleri için SCORESTATUS işlevi
SCORESTATUS işlevi, bir metriğin puanına ilişkin performansı gösteren bir değer hesaplar.

Genel bakış
SCORESTATUS işlevi, yürürlükteki bağlamın metrik puanını içeren bir üyeyi alır.
Metriğin performansını göstermek için aşağıdaki sayısal değerlerden birini döndürür:
v 1 - çok iyi (hedefte ya da hedefin üstünde)
v 0 - orta (hedefin bir tolerans değeri içinde)
v -1 - zayıf (hedeften uzaklığı 1 tolerans değerinden fazla)

Sözdizimi
SCORESTATUS(Score)
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Bağımsız değişkenler
Score bağımsız değişkeni, metriğin puan göstergesini simgeleyen metrik göstergesinin adıdır.

Örnek
Örnekte bu işlev Status adlı varsayılan metrik göstergesi tarafından kullanılmaktadır.
=SCORESTATUS(’Score’)

Metrik göstergeleri için CAVERAGE işlevi
Bu işlev, bir metrik birleştirmesindeki ortalama değeri hesaplar ve tek bir değer döndürür.

Sözdizimi
=CAVERAGE(flag-value)
flag-value (işaret değeri) bağımsız değişkeni şu değerlerden birini alabilir:
v 1 - Değeri hesaplamak için birleştirme ağırlıklaması kullanılmaz. Bu işaret açılırsa,
birleştirilmiş öğenin hem değeri kullanılır.
v 2 - Sıfır değerleri yoksayılır. Bu işaret ayarlanırsa, sıfır değerleri ortalama hesaplamasına
katılmaz.
v 3 - 1 ve 2 işaret değerlerinin bir birleşimidir; değeri hesaplamak için birleştirme
ağırlıklaması kullanılmaz ve sıfır değerleri dikkate alınmaz.

Örnek
Örnekte bu işlev Tolerance adlı varsayılan metrik göstergesi tarafından kullanılmaktadır.
=CAVERAGE(3)

Metrik küpü
Metrik küpü, IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında, puanlama çözümlerinin ve
puan kartı çizgelerinin temelini oluşturan özel bir küp tipidir. Puan kartı bilgilerinizi
görüntülemek ve çözümlemek için kullanmak istediğiniz tüm boyutları eklemek için bir
Metrik küpü yaratırsınız.
Metrik küpünü kullanarak birden çok metriği ve metrik göstergesini izleyebilirsiniz. Bir
kerede birden çok metriğin durumunu ve eğilimlerini görüntüleyebilirsiniz. Bir Metrik
küpünün birincil özelliği, bir tabloda birçok satırın yürürlükteki göreli durumunu gösterir. Bu
özellik, birden çok ölçümün yürürlükteki eğilimine aynı anda bakılırken görüntülenir.
Aşağıdaki liste, bir Metrik küpüne ilişkin standart bir puan kartı yerleşim düzenini
göstermektedir:
v Satır başlığı boyutu: Metrik boyutu
v Sütun başlığı boyutu: Metrik Göstergesi boyutu
v Bağlam boyutları: Zaman, coğrafya ve diğer veri bağlamı boyutları
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Şekil 12. Metrik küpü örneği

Metrik küpü, Metrik boyutunuzu ve Metrik Göstergesi boyutunuzu diğer olağan TM1
boyutlarınızla birleştirir.
Bu küpler diğer TM1 küpleriyle aynı özellikleri içerir. Diğer var olan boyutlardan bu küplere
boyut aktarabilirsiniz.
Bir Metrik küpü en az aşağıdaki boyutları gerektirir:
v Bir Metrik boyutu
v Bir Metrik Göstergesi boyutu
v Bir Zaman boyutu
İsteğe bağlı olarak, coğrafya ya da ürünler gibi, var olan diğer boyutları da ekleyebilirsiniz.
Not: Metrik küpü yarattığınızda otomatik olarak bir etki çizgesi yaratılır. Bir Metrik küpünün
tek bir etki çizgesi olabilir.

Etki çizgesi
Etki çizgeleri, Metrik küpünüzde yer alan metrikler arasındaki olumlu ve olumsuz ilişkileri
görselleştirir. Bu çizge tipi, bir metriğin diğer bir metriği nasıl etkilediğini görüntüleyerek,
işin gerçek gidişini gösterir.
Örneğin, bir etki çizgesi Gelir ve Masraflar metriklerinin Kar metriğini ve Kar metriğinin de
İkramiyeler ve Araştırma Finansmanı metriklerini nasıl etkilediğini gösterebilir.
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Etki çizgeleri, çizgedeki her metriğin durumunu ve eğilimini göstermek için trafik ışığı ve
eğilim göstergesi simgeleri görüntüler. Kullanıcı bir etki çizgesiyle etkileşimde bulunurken
farklı bir boyut bağlamı seçebilir. Trafik ışığı ve eğilim göstergeleri, seçilen boyuta ilişkin
yeni değerlerle güncellenir.
Not: Bir Metrik küpünün tek bir etki çizgesi olabilir ve Metrik küpü yarattığınızda etki
çizgesi otomatik olarak yaratılır.b.

Etki çizgesi tasarlanması
Etki çizgeleri metriklerinizi şu üç kategori altında düzenler: Etkileyen Metrikler, Odaktaki
Metrikler ve Etkilenen Metrikler.
v Masraflar ve Gelir, etkileyen metrik örnekleridir.
v Kar, odaktaki metrik örneğidir.
v Araştırma Finansmanı ve Çalışan İkaramiyeleri, etkilenen metrik örnekleridir

Etkinin Türü özelliği
Etkinin Türü özelliği, çizgede metrikler arasındaki etki ilişkilerini gösteren çizgi tipini
yapılandırır.
Odaktaki metrikle ilgili olarak bir metriğin etkisinin olumlu mu, yoksa olumsuz mu olduğunu
göstermek için Etkinin Türü özelliğini kullanabilirsiniz.
v Olumlu - Bir metriğin diğer bir metriğe etkisinin olumlu olduğunu göstermek için çizgede
kesiksiz çizgi görüntülenir.
v Olumsuz - Bir metriğin diğer bir metriğe etkisinin olumsuz olduğunu göstermek için
çizgede kesikli çizgi görüntülenir.
Etkileyen Metrikler ve Etkilenen Metrikler listelerindeki her metrik için bu özellik
ayarlanabilir.
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Strateji eşlemi
Strateji eşlemi, şirket performansını perspektifler, hedefler ve metrikler temelinde izleyen,
endüstri standardı bir görselleştirme çizgesidir. Bu çizge tipine strateji eşlemi de denir.
IBM Cognos TM1 Puanlama özelliği ile, perspektiflerinizi ve hedeflerinizi tanımlayarak ve
bunları metriklerle eşleyerek strateji eşlemleri yaratabilirsiniz. Strateji eşlemi perspektifleri,
hedefleri ve metrikleri aşağıdaki sıradüzeni içinde düzenler:
v Bir strateji eşleminin birden çok perspektifi olabilir.
v Her perspektifin birden çok hedefi olabilir.
v Her hedefin birden çok metriği olabilir.
Bir strateji eşleminin standart perspektifleri şunlardır:
v
v
v
v

Finansal performans
Müşteri bilgisi
İç iş süreçleri
Öğrenme ve yenileşim

Strateji eşlemi, tek bir çizge içinde perspektifleri, hedefleri ve metrikleri trafik ışığı durum ve
eğilim göstergesi simgeleriyle birleştirir. Farenizi bir hedefe ilişkin metrik göstergesi
simgeleri üzerinde dolaştırdığınızda, ilgili metrik göstergelerinin listesi görüntülenir. Her biri
için durum ve eğilim simgeleri gösterilir. Fareyi bir perspektife ilişkin gösterge simgeleri
üzerinde dolaştırdığınızda, çizgenin ve perspektifin adı gösterilir.

Şekil 13. Strateji eşlemi örneği

148

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Sürüm 10.2.2: Kullanıcı Kılavuzu

Strateji eşlemi bağlantıları
Bir strateji eşlemindeki bağlantılar, çizgede yer alan hedefler arasındaki görsel ilişkileri ya da
akışı gösteren yönlü oklar olarak görüntülenir. Bağlantılar strateji eşlemleri için gerekli
değildir, isterseniz ekleyebilirsiniz.

Strateji eşlemleri için varsayılan değerler
Bir strateji eşlemi yarattığınızda, aşağıdaki perspektifler ve hedefler otomatik olarak yaratılır.
Bu perspektif ve hedefleri başlama noktası olarak kullanabilir, düzenleyebilir ya da kendi
birleşimlerinizi yaratabilirsiniz.
v Finans
– Geliri Artırma
– Masrafları Azaltma
v Müşteri
– Şikayeteri Azaltma
v İç Süreçler
v Öğrenme ve Yenileşim

Strateji eşlemleri için durum ve durum hesaplamaları
Bir strateji eşlemindeki perspektifler ve hedefler, çizgedeki temel metriklerin durumuna
ilişkin bir özet görüntüler. Durum hesaplama seçeneğini kullanarak, temel metriklerin
çizgedeki her perspektif ve hedef için nasıl özetleneceğini ya da toparlanacağını
denetleyebilirsiniz.
Bir metriğin durumu, metriğin puanına ilişkin performansı gösteren hesaplanmış bir değerdir.
Döndürülen sayısal değer, durumu çizgede görsel olarak gösteren bir trafik ışığı göstergesi
şeklinde görüntülenir. Durumun alabileceği değerler, aşağıdaki tabloda da gösterildiği gibi,
Çok İyi, Orta, Zayıf ve Tamamlanmadı değerleridir.
Çizelge 15. Strateji eşlemi çizgelerinde metrikleri özetlemek için kullanılan durum
Durum

Açıklama

Çok İyi

Yeşil daire simgesi, ilişkili metriğin durumunun iyi olduğunu gösterir.
Metrik hedef değerde ya da onun üstündedir.

Orta

Sarı baklava simgesi, ilişkili metriğin dikkat gerektiren bir durumda
olduğunu gösterir
Metrik, hedef değerin bir tolerans değeri içindedir.

Zayıf

Kırmızı kare simgesi, ilişkili metriğin uyarı gerektiren bir durumda
olduğunu gösterir.
Metrik, hedef değerin bir tolerans değerini aşmıştır.

Tamamlanmadı

Gerçek ya da Hedef Metrik göstergeleriyle ilgili herhangi bir verinin
olmadığı bir durumu gösterir. Bu değerlerden biri eksikse, puan ya da
durum hesaplanamaz.

Aşağıdaki tablo, çizgede metriklerin nasıl özetleneceğini denetlemek için seçebileceğiniz
durum hesaplamaları açıklar.
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Çizelge 16. Strateji eşlemi çizgelerinde metrikleri özetlemek için kullanılan durum
hesaplamaları
Durum Hesaplaması

Açıklama

Durum bilgisi yok

Bu perspektif ya da hedef ile ilişkili metrikler için durum bilgisi
gösterilmez.

En sık durum

Bu perspektif ya da hedef ile ilişkili metriklerin en sık oluşan durumunu
gösteren durum simgesi görüntülenir.
Örneğin, ilişkili metrikler Çok İyi (2), Orta (4), Zayıf (1) ve Tamamlanmadı
(0) ise, Orta durumu görüntülenebilir.

En olumlu durum

Bu perspektif ya da hedef ile ilişkili metriklerin en olumlu durumunu
gösteren durum simgesi görüntülenir.
Durum şu öncelik sırasıyla seçilir: Çok İyi, Tamamlanmadı, Orta, Zayıf.
Örneğin, ilişkili metrikler Çok İyi (1), Orta (1), Zayıf (3) ve Tamamlanmadı
(1) ise, Çok İyi durumu görüntülenebilir.

En olumsuz durum

Bu perspektif ya da hedef ile ilişkili metriklerin en olumsuz durumunu
gösteren durum simgesi görüntülenir.
Durum şu öncelik sırasıyla seçilir: Zayıf, Tamamlanmadı, Orta, Çok İyi.
Örneğin:
İlişkili metrikler Çok İyi (1), Orta (1), Zayıf (1) ve Tamamlanmadı (1) ise,
en az olumlu durum Zayıf'tır.
İlişkili metrikler Çok İyi (1), Orta (1), Zayıf (0) ve Tamamlanmadı (2) ise,
en az olumlu durum Tamamlanmadı'dır.
İlişkili metrikler Çok İyi (1), Orta (1), Zayıf (0) ve Tamamlanmadı (0) ise,
en az olumlu durum Orta'dır.

Özel çizge
Özel puan kartı çizgesi, özel bir resmi içe aktardığınız bir strateji eşlemidir. Daha sonra
görüntüye veri noktaları olarak boyutlu bağlamı metrikleri yerleştirirsiniz.
Aşağıdaki listede bazı özel çizge örnekleri gösterilmiştir:
Coğrafi haritalar
Kuruluşunuzun belirli bölgelerdeki farklı odaklarını gösterir (örneğin, Kuzey
Amerika ya da Avrupa ile ilgili stok ya da maliyet metrikleri).
Süreç çizgeleri
Metrikleri bir süreç akışı bağlamında gösterir.
Özel çizge, metrik ve bağlam boyutu adlarını, seçilen resim üzerindeki bir şablon ya da
katman olarak grafik ışığı ve eğilim göstergesi simgeleriyle görüntüler.
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Şekil 14. Özel puan kartı çizgesi örneği

Özel çizge için boyutlar
Özel çizge yaratmak için, bir resim seçtikten sonra, çizgede kullanmak istediğiniz boyutları ve
boyut bağlamını seçersiniz.
v Birincil boyut (gerekli)
v İkincil boyut (isteğe bağlı)
v İkincil boyut bağlamı (isteğe bağlı)

Örnek resimler
Özel çizge düzenleyicisinde aşağıdaki örnek resimler vardır:
v Dünya haritası (Örnek: Harita resmini bir coğrafi boyutla birlikte kullanabilirsiniz.)
v Sürek akışı grafiği
v Organizasyon şeması

Resim dosyası tipleri
Özel çizgelerde aşağıdaki resim dosyası tiplerini kullanabilirsiniz:
v PNG
v GIF
v BMP
Bölüm 13. Cognos TM1 Puanlama özelliği
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v JPEG

Resim özellikleri
Resmin boyutunu değiştirebilir ve opaklığını denetleyebilirsiniz.
Opaklık
En Boy Oranını Koru
Yatay
Düşey
Piksel / Yüzde
Resim ölçü birimlerini ayarlamak için Piksel ya da Yüzde öğesini seçin.

Puanlama çizgeleri ve görselleştirmeler ile etkileşim
Puanlama çizelgelerinde, modelleyicilerin ve kullanıcıların Puanlama'yı destekleyen farklı
IBM Cognos programlarında çizgeleri görüntülerken kullanabilecekleri etkileşimli özellikler
vardır.
Puanlama çizgelerindeki etkileşimli özellikler, yaklaştırma/uzaklaştırma, genişletme/daraltma
ve görüntülenen verilere süzgeç uygulama yeteneklerini içerir.

Puanlama çizgelerinde yaklaştırma ve uzaklaştırma
Tüm Puanlama çizgelerinde (Etki çizgesi, Strateji Eşlemi ve Özel çizge), çizgenin görsel
olarak yaklaştırılması ve uzaklaştırılması için kullanılan denetim öğeleri vardır.

Aşağıdaki programlarda, yaklaştırma özelliği tüm Puanlama çizgeleri için kullanılabilir:
v Cognos TM1 Performance Modeler (çizge düzenleyicisi Önizleme sekmesinde)
v Cognos Insight

Etki çizgelerini genişletme ve daraltma
Etki çizgeleri, çizgedeki her bir metriği ya da tüm metrikleri etkileşimli olarak genişletmek ve
daraltmak için kullanılan denetim öğeleri içerir.
Tüm metrikleri genişletme/daraltma
Çizgenin araç çubuğunda, Etki çizgesinin bütünündeki tüm metrikleri genişleten ya
da daraltan Tümünü Genişlet ve Tümünü Daralt simgeleri bulunur.

Her bir metriği genişletme/daraltma
Diğer metriklerin üst metriği olan (kendisini besleyen metrikler olan) her metrik için,
doğrudan doğruya çizge içinde genişletme ve daraltma simgeleri görüntülenir. Bu
metriklerin her birini çizge içinde seçmeli olarak genişletebilir ya da daraltabilirsiniz.
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Aşağıdaki programlarda, Etki çizgeleri için genişletme/daraltma özelliği vardır:
v Cognos TM1 Performance Modeler (Etki çizgesi düzenleyicisi Önizleme sekmesinde)
v Cognos Insight

Strateji Eşlemi çizgesinde metrikler seçerek Puanlama gösterge
panosuna süzgeç uygulama
Cognos Insight kullanıcıları, bir Strateji Eşlemi çizgesinde metrikler seçerek, bir çalışma alanı
gösterge panosundaki puanlama gereçlerine süzgeç uygulayabilir ve bu gereçleri
güncelleyebilirler. Fare imlecini Strateji Eşlemi çizgesindeki bir hedef üzerinde
dolaştırdığınızda, beliren bir pencerede ilgili metriklerin listesi görüntülenir. Belirli bir
metrikle ilgili daha fazla bilgi almak için, beliren pencerede metriği tıklatın; gösterge
panosundaki diğer puanlama gereçleri güncellenerek, seçilen metrikle ilgili bilgi görüntüler.
Örneğin, çalışma alanınızda bir çapraz tablo (veri ızgarası), bir strateji eşlemi, bir etki çizgesi
ve bir özel çizge olsun. Her dört puanlama gereci de birbiriyle uyumlulaştırılmıştır. Her
gereçte görüntülenen verileri değiştirmek için, imleci Strateji Eşlemi çizgesindeki bir hedef
üzerinde dolaştırdığınızda görüntülenen metriklerden birini seçebilirsiniz.

Cognos TM1 Puanlama çözümü yaratılması
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında puanlama çözümü yaratmak için gereken
bir dizi adım vardır.

Bu görev hakkında
Puanlama çözümü oluşturmak ve yayınlamak için önce gereken puan kartı nesnelerini
tanımlamanız ve derlemeniz gerekir. Puanlama çözümünüzü oluşturmak için gereken tüm
görevleri başlatmak için, Cognos TM1 Performance Modeler olanağındaki Puan Kartları
Hoş Geldiniz sayfasını kullanın. Puanlama çözümü için gereken nesneleri derledikten sonra,
IBM Cognos Insight'ta etkileşim ve izleme için kullanılabilmesi için çözümü yayınlarsınız.

Yordam
1. Puan Kartları Hoş Geldiniz sayfasını açın.
Cognos TM1 Performance Modeler olanağında, Model Tasarımı Hoş Geldiniz
sayfasında Puan Kartları Yarat'ı tıklatın.
Puan Kartları Hoş Geldiniz iletişim kutusu açılır.
Bölüm 13. Cognos TM1 Puanlama özelliği
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2. Puan kartı nesnelerini yaratın:
Puan kartı nesnelerinizi oluşturmak için gereken görevlere erişmek için Puan Kartları
Hoş Geldiniz sayfasını kullanın.
a. Metrik boyutu yaratın.
b. Metrik Göstergesi boyutu yaratın.
c. Ek boyutlar yaratın.
d. Metrik küpü yaratın.
e. En az bir puan kartı çizgesi yaratın:
v Varsayılan etki çizgesini düzenleyin.
v Bir strateji eşlemi yaratın.
v Özel çizge yaratın.
3. Verilerinizi Metrik küpüne ekleyin.
4. Puanlama çözümünüzü konuşlandırın:
Uygulamayı, IBM Cognos Insight, IBM Cognos Workspace ve IBM Cognos TM1 Web'de
kullanılabilmesi için bir TM1 Server sunucusuna konuşlandırın.
5. Puanlama çözümünüzü görüntüleyin ve etkileşimde bulunun.
Puanlama çözümünüzdeki nesnelerden gösterge panosu yaratmak için IBM Cognos
Insight'ı kullanın.

Metrik boyutu yaratılması
Metrik boyutu yaratılması, IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında IBM Cognos
TM1 Puanlama çözümü yaratılmasının birinci adımıdır.

Bu görev hakkında
Metrik boyutu, iş performansını izlemek için kullanmak istediğiniz tüm metriklerin listesini
içerir. Metrik, işin başlıca alanlarından biriyle ilgili olarak yürürlükteki sonuçlarla planlanmış
değerleri karşılaştıran bir performans ölçümüdür. Metrikler, bir puan kartı uygulamasının en
alt düzeyidir. Gelir, Masraflar ve Kar metrik örnekleridir.
Metrik boyutlarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Metrik boyutu” sayfa 137.

Yordam
1. Cognos TM1 Performance Modeler olanağının Model Tasarımı Hoş Geldiniz sayfasında
Puan Kartları Yarat'ı tıklatın.
Puan Kartları Hoş Geldiniz iletişim kutusu açılır.
2. Puan Kartları Hoş Geldiniz sayfasında, ilk görev olan Metrik Boyutları Yarat
görevinde Metrik Boyutu'nu tıklatın.
3. Metrik boyutu için bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın.
Not: Varsayılan olarak, Boyut Tipi otomatik bir şekilde Metrik değerine ayarlanır ve bu
işlem sırasında değiştirilemez.
Yewni Metrik boyutunu düzenleyebileceğiniz yeni bir sekme açılır.
4. Metrik boyutuna üyeler (Gelir, Masraflar, Kar gibi) ekleyin.
Yeni Metrik boyutuna ilişkin sekmede boyuta üyeler ekleyin:
a. Ad sütununda <Yeni üye girin>'i tıklatın ve yeni üye için ad girin.
b. Tarih/saat ya da sayı biçimini ayarlamak için Biçim hücresindeki simgeyi tıklatın.
c. Yaprak düzeyi veriler için hesaplama yaratmak için N Hesaplaması'ndaki simgeyi
tıklatın.
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d. Toplu sonuçlar için hesaplama yaratmak için C Hesaplaması'ndaki simgeyi tıklatın.
e. Metriğin nasıl uygulanmasını istediğinizi belirtmek için Performans Örüntüsü
hücresini tıklatın.
v Hedefin üstünde olumlu
v Hedefte olumlu
v Hedefin altında olumlu
f. Metriğin sayısal olarak nasıl değerlendirileceğini seçmek için Tolerans Tipi
hücresindeki listeyi tıklatın.
v Metriğin sağlanan ham gerçek verilere dayalı olarak değerlendirilmesi için Mutlak'ı
tıklatın.
v Metriğin hedef değerin bir yüzdesine dayalı olarak değerlendirilmesi için Yüzde'yi
tıklatın.
g. Metrik boyutuna başka öğeler de eklemek için önceki adımları yineleyin.
5. Kaydet'i tıklatın.

Sonraki adım
Bir Metrik boyutu yarattıktan sonra Metrik Göstergesi boyutu yaratabilirsiniz.

Metrik Göstergesi boyutu yaratılması
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında Metrik Göstergesi boyutu oluşturmak
için aşağıdaki adımları izleyin.

Bu görev hakkında
Metrik Göstergesi boyutu, Gerçek, Hedef, Eğilim ve Tolerans gibi metrik niteleyicileri ya da
göstergelerinin listesini içerir. Varsayılan olarak, yeni bir Metrik Göstergesi boyutu
yarattığınızda, bu boyuta Metrik küpü oluşturmak için gereken üyeler önceden yerleştirilmiş
olur.
Metrik Göstergesi boyutuna, Metrik küpünde görüntülenmesini istediğiniz başka üyeler de
ekleyebilirsiniz. Örneğin, Tahmin adlı bir üye ve Tahmin Durumu adlı bir üye eklenebilir. Bu
üyeler, Gerçek adlı metriğin performansını Tahmin adlı metrikle karşılaştırmalı olarak
görüntüler. Metrik Göstergesi boyutuna başka öğeler eklediğinizde, metrikleriniz için birden
çok durumu gösterecek hesaplamalar da yapılandırabilirsiniz.
DİKKAT:
Yerleşik metrik göstergelerini ancak olduğu gibi kullanabilirsiniz. Bu göstergeler
puanlama için gerekli olduğundan, bunları düzenlemeyin ya da silmeyin. Kendi metrik
göstergelerinizin olmasını istiyorsanız, bunları yerleşik göstergelere ek olarak ekleyin.
Metrik Göstergesi boyutlarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Metrik Göstergeleri boyutu”
sayfa 138.

Yordam
1. Puan Kartları Hoş Geldiniz sayfasında, Metrik Boyutları Yarat görevinde Metrik
Göstergesi Boyutları'nı tıklatın.
2. Yeni Metrik Göstergesi boyutu için bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın.
Not: Varsayılan olarak, Boyut Tipi otomatik bir şekilde Metrik Göstergesi değerine
ayarlanır ve bu işlem sırasında değiştirilemez.
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Görüntülenen yeni bir sekme, yeni boyuta üye eklemenizi ve üyeleri düzenlemenizi
sağlar. Durum, Puan ve Eğilim gibi bazı üyelere önceden veri yerleştirilmiştir.
3. İsteğe bağlı olarak, boyuta yeni üyeler ekleyebilirsiniz.
a. Üye eklemek için, Ad sütunu altında Yeni bir üye girin'i tıklatın ve yeni üye için ad
girin.
b. İlgili özellikleri düzenleyin.
Biçim

Sayı biçimini ya da tarih/saat görüntüleme biçimini belirtir.

N Hesaplaması
Yaprak düzeyinde gerçekleştirilen basit bir hesaplama.
C Hesaplaması
Toplu sonuçlar üzerinde gerçekleştirilen bir hesaplama.
Görsel Görüntüleyici
Durum ya da eğilim için kullanılacak gösterge simgesini belirtir. Hücreyi çift
tıklatın ve geçerli değerlerden birini yazın:
v trafficLight
v metricTrend
v Gösterge simgesi yerine sayısal bir değer gösterilmesi için hücreyi boş
bırakın.
4. Metrik Göstergesi boyutuna başka öğeler de eklemek için önceki adımları yineleyin.
5. Kaydet'i tıklatın.

Sonraki adım
Metrik Göstergesi boyutunuzu yarattıktan sonra bir Metrik küpü yaratabilirsiniz.

Puanlama çizgeleri için özel metrik göstergeleri yaratılması
İmleci bir puanlama çizgesindeki nesneler üzerinde dolaştırdığınızda araç ipucunda
görüntülenen metrik göstergelerini içeren özel bir altküme yaratabilirsiniz. Birden çok özel
altküme yaratabilir ve puanlama çizgelerinizin her biri için hangi altkümenin kullanılacağını
belirtebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Yeni ya da var olan metrik göstergelerine dayalı olarak özel altküme oluşturmak için Metrik
Göstergesi Altkümesi sihirbazını kullanın. İmleci bir puanlama çizgesindeki nesneler üzerinde
dolaştırdığınızda metrik göstergelerinin araç ipucunda hangi sırayla görüntüleneceğini de
belirleyebilirsiniz.
Metrik göstergelerinden oluşan özel bir altküme yarattıktan sonra, çizge düzenleyicisindeki
Trafik Işığı Altkümeleri özelliğini kullanarak altkümeyi bir puanlama çizgesine
atayabilirsiniz.

Yordam
1. Bir metrik göstergeleri boyutunu açın.
2. Metrik göstergesi düzenleyicisinin araç çubuğunda Metrik Göstergesi Altkümesi Yarat
simgesini tıklatın.
3. Özel metrik göstergeleri altkümenizi yaratmak için sihirbazdaki adımları izleyin.
Üyeleri Tanımla
Altküme için bir ad girdikten sonra, Durum, Eğilim, Gerçek, Hedef ve Tolerans
göstergeleri için adlar girin.
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Üyeleri Sırala
Çizgenin araç ipucu beliren penceresinde görüntülenecek en çok beş metrik
göstergesi seçin ve bunların sırasını düzenleyin.
Örnek araç ipucu penceresini görmek için Örnek öğesini tıklatın.
Özel

Özel metrik göstergelerinin bir özetini görüntüler.

4. İşlemi tamamlamak için Tamam düğmesini tıklatın.
Özel göstergeleriniz, yürürlükteki metrik göstergeleri boyutuna bir altküme olarak eklenir.
5. Özel metrik göstergesi altkümesini bir çizgeye atamak için aşağıdaki adımları izleyin:
a. Bir puanlama çizgesini açın.
b. Özellikler panosunda, özel metrik göstergesi altkümesi seçmek için Trafik Işığı
Altkümeleri özelliğini kullanın.
c. Bir araç ipucunda özel metrik göstergelerini görmek için, Önizleme sekmesini tıklatın
ve fareyi bir metrik üzerinde dolaştırın.

Metrik ve Metrik Göstergesi boyutları için hesaplama
yaratılması
Metrik boyutlarını ve Metrik Göstergesi boyutlarını tanımladığınızda standart TM1 işlevlerini
kullanabilirsiniz. Metrik Göstergeleri için, puanlamaya özel bir işlev kümesini de
kullanabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Metrik boyutları ve Metrik Göstergesi boyutları için, N hesaplamalarına (yaprak düzeyi) ve C
hesaplamalarına (birleştirilmiş düzey) ilişkin şu standart TRM1 işlevlerini kullanabilirsiniz:
v Basit (Aritmetik)
v İşlevler (Boyut işlevleri, TM1 işlevleri)
v Toplama işlevleri (yalnızca C hesaplamaları)
Standart TM1 işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:
v IBM Cognos TM1 Başvuru Kılavuzu - Kural İşlevleri
v IBM Cognos TM1 Performance Modeler Kullanıcı Kılavuzu > Boyut hesaplamaları
Metrik Göstergesi boyutları için aşağıdaki metrik göstergesi işlevlerini de kullanabilirsiniz:
v SCORE
v SCORETREND
v SCORESTATUS
v CAVERAGE
Daha fazla bilgi için bkz.“Metrik göstergesi işlevleri” sayfa 143

Yordam
1. Metrik boyutlarınızla standart TM1 hesaplamalarını ve işlevlerini kullanmak için, Cognos
TM1 Performance Modeler olanağındaki ifade düzenleyicisini kullanın.
a. Boyut düzenleyicisinde, hesaplamayı girmek istediğiniz N Hesaplamaları ya da C
Hesaplamaları hücresindeki simgeyi tıklatın.
İfade düzenleyicisi açılır.
b. İstediğiniz ifadeyi oluşturmak için ifade düzenleyicisini kullanın.
2. Metris Göstergesi boyutunuzdaki üyelerle metrik göstergesi işlevlerini kullanmak için,
işlevleri doğrudan N Hesaplamaları ve C Hesaplamaları hücrelerine yazın.
Bölüm 13. Cognos TM1 Puanlama özelliği
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Metrik küpleri yaratılması
IBM Cognos Performance Modeler, metrik küpleri yaratırken kullanılacak farklı iki yol
sağlar.
Metrik küpü yaratmak için şu yöntemlerden birini kullanın:
v “Var olan boyutlardan metrik küpü yaratılması”
v “Var olan bir standart küpten metrik küpü yaratılması”
Metrik küpleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Metrik küpü” sayfa 145.
Not: Metrik küpü yarattığınızda otomatik olarak bir etki çizgesi de yaratılır. Bir metrik
küpünün tek bir etki çizgesi olabilir.

Var olan boyutlardan metrik küpü yaratılması
Metrik ve metrik göstergesi boyutlarınızı yarattıktan sonra, IBM Cognos TM1 Performance
Modeler olanağında yeni bir metrik küpü yaratabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Bir metrik küpü en az aşağıdaki boyutları gerektirir:
v Bir metrik boyutu
v Bir metrik göstergesi boyutu
v Bir zaman boyutu
İsteğe bağlı olarak, coğrafya ya da ürünler gibi, var olan diğer boyutları da ekleyebilirsiniz.

Yordam
1. Puan Kartları Hoş Geldiniz sayfasında, Metrik Küpü Yarat'ı tıklatın.
2. Yeni metrik küpü için bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın.
Yeni metrik küpünü düzenleyebileceğiniz yeni bir sekme görüntülenir.
3. Gereken boyutları Model Tasarımı bölmesinden sürükleyerek küpünüze ekleyin:
a. Bir metrik boyutunu tıklatın ve küpün satır alanına sürükleyin.
b. Bir metrik göstergesi boyutunu tıklatın ve küpün sütun alanına sürükleyin.
c. Bir zaman boyutunu tıklatın ve küpün bağlam alanına sürükleyin.
4. İsteğe bağlı olarak, tıklatıp sürükleme yoluyla küpün bağlam alanına daha fazla boyut
ekleyebilirsiniz.
5. Kaydet'i tıklatın.

Sonraki adım
Bir metrik küpü yarattıktan sonra, o küpe dayalı bir puan kartı çizgesi yaratabilirsiniz.

Var olan bir standart küpten metrik küpü yaratılması
Var olan bir standart küpe dayalı olarak yeni bir metrik küpü yaratabilirsiniz. Metrik küpü
yaratmak için bu yöntemi kullandığınızda, var olan standart küp TM1 Server sunucunuzda
değişmeden kalır ve boyutluluğu hemen hemen aynı olan yeni bir metrik küpüm yaratılır.

Bu görev hakkında
Yeni metrik küpü için temel olarak kullandığınız var olan küpte en az aşağıdaki boyutlar
olmalıdır:
v Bir zaman boyutu
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v En az iki üye içeren bir sürüm boyutu
v Bir hesaplama boyutu
Bu farklı boyut tipleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Yeni boyutlar yaratılması” sayfa 21.

Yordam
1. Performance Modeler'in Model Tasarımı bölmesinde, metrik küpü için temel olarak
kullanacağınız standart küpü farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Yeni, Metrik Küpü
öğelerini seçin.
2. Yeni Metrik Küpü iletişim kutusunda, yeni metrik küpü için bir ad girin.
3. Yeni metrik küpünde metrik boyutu olarak kullanılacak var olan temel küpteki hesaplama
boyutunu seçin ve Tamam düğmesini tıklatın.
4. Metrik küpü yaratma bilgileri iletisinde Tamam düğmesini tıklatın.

Sonuçlar
Yeni metrik küpünü oluşturduğunuzda, var olan standart küpteki boyutları ve verileri yeni
metrik küpüyle eşleyen yeni bir bağlantı yaratılır. Bu bağlantı, yeni metrik küpüne atadığınız
adın aynını kullanır.
v Üçüncü adımda seçtiğiniz hesaplama boyutu bir metrik boyutuna dönüştürülür.
v Standart küpteki sürüm boyutu, yeni bir metrik göstergesi boyutuyla eşlenir. Bu yeni
metrik göstergesi boyutu, yeni metrik küpüne atadığınız adın aynını kullanır.
Çözümleme gereksinimlerinize göre, bağlantıyı değiştirebilirsiniz. Performance Modeler'de
bağlantılarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 6, “Bağlantı yaratılması”, sayfa 55.

Sonraki adım
Bir metrik küpü yarattıktan sonra, o küpe dayalı bir puan kartı çizgesi yaratabilirsiniz.

Etki çizgesinin düzenlenmesi
Varsayılan olarak, Metrik küpü yarattığınızda otomatik olarak bir etki çizgesi yaratılır. Bir
Metrik küpünün tek bir etki çizgesi olabilir. Çizgede kullanılacak metrikleri tanımlayarak,
Metrik küpü için etki çizgesini tanımlayabilirsiniz. Metrikler şu üç kategoride olur: Etkileyen
Metrikler, Odaktaki Metrikler ve Etkilenen Metrikler.

Bu görev hakkında
Etki çizgeleri, Metrik küpünüzde yer alan boyutların üyeleri arasındaki ilişkileri görselleştirir.
Bu çizgeler, bir metriğin diğer bir metriği nasıl etkilediğini görüntüleyerek, işin gerçek
gidişini gösterir.
Etki çizgesi yaratmak için metriklerinizi aşağıdaki üç grup içinde düzenleyin:
v Etkileyen Metrikler (örneğin, Masraflar ve Gelir)
v Odaktaki Metrikler (örneğin, Kar)
v Etkilenen Metrikler (örneğin, Araştırma Finansmanı ve Çalışan İkaramiyeleri)
Etki çizgeleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Etki çizgesi” sayfa 146.
Aşağıdaki şekil, bir etki çizgesi için metriklerin düzenlenişini göstermektedir.
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Şekil 15. Etki çizgesini düzenleme örneği

Yordam
1. Puan Kartları Hoş Geldiniz sayfasında, Etki Çizgesini Düzenle'yi tıklatın.
2. Çizgeyle kullanmak istediğiniz Metrik küpünü seçin ve Tamam düğmesini tıklatın.
3. İstenen metrikleri Kaynak Küp listesinden çizgeye ilişkin farklı listelere sürükleyin:
a. Bir metriği Odaktaki Metrikler listesine sürükleyin.
b. Bir metriği Etkileyen Metrikler listesine sürükleyin.
c. Bir metriği Etkilenen Metrikler listesine sürükleyin.
4. Etkileyen ve etkilenen her metrik için Etkinin Türü'nü ayarlayın.
Etkileyen Metrikler ya da Etkilenen Metrikler listesinde, bir metriğin yanındaki
Etkinin Türü hücresini tıklatın ve bir değer seçin:
v Olumlu: Çizgede, metrikler arasındaki bağlantıyı kesiksiz çizgi olarak görüntüler.
v Olumsuz: Çizgede, metrikler arasındaki bağlantıyı kesikli çizgi olarak görüntüler.
5. Kaydet'i tıklatın.
6. Çizgenin etkileşimli önizleme görünümünü görmek için Önizleme sekmesini tıklatın.

Sonraki adım
Bu çizgeyi yarattıktan sonra ek puan kartı çizgeleri yaratabilir ya da puanlama uygulamasını
IBM Cognos Insight'ta kullanılmak üzere konuşlandırabilirsiniz.

Etki çizelgesinde yer alan metrikler arasındaki etki ilişkilerinin
keşfedilmesi
Keşfet özelliği, etki çizgenizdeki metrikler arasındaki etki ilişkilerinin otomatik olarak
keşfedilmesini ve oluşturulmasını sağlar. Oluşturulan ilişkiler, Metrik boyutundaki küp
kuralları çözümlenerek otomatik olarak saptanır. Keşif işlemini çalıştırdıktan sonra sonuçları
gözden geçirebilir, gereken değişiklikleri yapabilir ve bunları etki çizgenizde kullanabilirsiniz.

Başlamadan önce
Uyarı: Keşif işlemi var olan otomatik olarak oluşturulmuş etkileri değiştirebilir ya da
kaldırabilir. Keşif işlemini çalıştırdığınızda, uyarı içeren bir ileti görüntülenir ve devam
etmeniz ya da iptal etmeniz istenir.
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Bu görev hakkında
Keşif işleminin sonuçları Etki Çizgesi düzenleyicisinde görüntülenir.
Önemli: Küp kurallarına dayalı olarak keşfedilen etkilerde kuralın bağlamı hesaba katılmaz.
Örneğin, küp kuralı Kuzey Amerika'nın net karının ABD'nin Geliri - Kanada'nın Giderleri'ne
eşit olduğunu ifade ediyorsa, keşfedilen etki ilişkisi, Kar'ın Gelir ve Giderler metriklerinden
etkilendiğini gösterir.
Keşif işlemi, oluşturulan her ilişki için etkinin türünü tanımsız olarak ayarlar. Sonuçları
gözden geçirmeniz ve tanımsız değerleri olumlu ya da olumsuz olarak elle ayarlamanız
gerekir.

Yordam
1. Bir etki çizgesini açın.
2. Anahat sekmesinde Keşfet'i tıklatın.
Unutmayın: Bir uyarı iletisi, otomatik olarak oluşturulmuş önceki ilişkilerin
değiştirilmiş ya da kaldırılmış olabileceğini bildirir.
3. Devam etmek için Evet düğmesini tıklatın.
Etki ilişkileri otomatik olarak saptanır ve Anahat sekmesindeki etki listelerinde
güncellenir.
4. Keşfedilen etki ilişkilerini göden geçirin:
a. Odaktaki Metrikler listesinde, Tanımlı Etkiler açılan listesini tıklatın ve bir metrik
seçin.
b. Etkileyen Metrikler ve Etkilenen Metrikler listelerindeki metrikleri gözden geçirin.
c. Her metrik için Etkinin Türü'nü gözden geçirin.
Tanımsız olarak ayarlanmış ilişkilerin etki türünü biliyorsanız, etkiyi Olumlu ya da
Olumsuz olarak ayarlayın.
d. Gerekiyorsa, iki listenin birinden metrik silmek için Kaldır'ı tıklatın.
e. Odaktaki Metrikler listesindeki her metrik için gözden geçirme işlemini yineleyin.
5. Çizgeyi kaydedin.
6. Çizgenin etkileşimli önizleme görünümünü görmek için Önizleme sekmesini tıklatın.

Strateji eşlemi yaratılması
Perspektifler ve hedefler tanımlayarak ve metrikleri bunlarla eşleyerek iş performansını
izlemek için strateji eşlemleri oluşturabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Bir strateji eşlemi yarattığınızda, önerilen perspektifler ve hedefler otomatik olarak yaratılır.
Örnekleri başlama noktası olarak kullanabilir, düzenleyebilir ya da kendi birleşimlerinizi
yaratabilirsiniz.
Strateji eşlemleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Strateji eşlemi” sayfa 148.
Strateji eşlemi düzenleyicisi, perspektifleri, hedefleri ve metrikleri aşağıdaki sıradüzeni içinde
düzenler:
v Bir strateji eşleminin birden çok perspektifi olabilir.
v Her perspektifin birden çok hedefi olabilir.
v Her hedefin birden çok metriği olabilir.
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Yordam
1.
2.
3.
4.

Puan Kartları Hoş Geldiniz sayfasında, Strateji Yarat'ı tıklatın.
Çizgeyle kullanılacak bir Metrik küpü seçin.
Çizge için bir ad girin.
Strateji Tipi listesinde Strateji Eşlemi'ni seçin ve Tamam düğmesini tıklatın.

Strateji düzenleyicisi açılır.
5. Perspektif yaratın:
Perspektifler sütunu altında, hücredeki <Yeni perspektifin adını girin> öğesini
tıklatın, yeni perspektif için bir ad yazın ve Enter tuşuna basın.
6. Hedef yaratın:
Hedefler sütunu altında, var olan bir perspektifin yanındaki hücrede <Yeni hedefin
adını girin> öğesini tıklatın, yeni hedef için bir ad yazın ve Enter tuşuna basın.
Yeni hedef o perspektifle ilişkilendirilir.
7. Ek perspektifler ya da hedefler yaratmak için önceki adımları yineleyin.
8. Hedefe metrik ekleyin:
a. Hedefler sütunundaki bir hedefi tıklatın.
b. Bir metriği Kaynak Küp listesinden Seçilen hedefe ilişkin metrikler listesine
sürükleyin.
Seçilen metrik o hedefle ilişkilendirilir.
c. Ek hedefler ve metrikler için önceki adımları yineleyin.
9. Çizgedeki her perspektif ve hedef için durum hesaplamasını gözden geçirin.
Her öğeye ilişkin varsayılan durum hesaplaması En Sık durumuna ayarlıdır. Durum
hesaplamasıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Strateji eşlemi” sayfa 148.
a. Strateji Eşlemi tablosunda, durum hesaplamasını ayarlamak istediğiniz perspektifi
ya da hedefi tıklatın.
b. Özellikler sekmesinde, Durum Hesaplaması'na ilişkin Değer alanını tıklatın ve
kullanılabilecek hesaplama tiplerinden birini seçin.
v Durum yok - Bu perspektif ya da hedef ile ilişkilendirilmiş metrikler için durum
gösterilmez.
v En sık durum - Bu perspektif ya da hedef ile ilişkilendirilmiş tüm metrikler için
en sık oluşan durumun simgesi gösterilir.
v En olumlu durum - Bu perspektif ya da hedef ile ilişkilendirilmiş tüm metrikler
için en olumlu durumun simgesi gösterilir.
v En az olumlu durum - Bu perspektif ya da hedef ile ilişkilendirilmiş tüm
metrikler için en az olumlu durumun simgesi gösterilir.
c. Diğer perspektifler ya da hedefler için durum hesaplamasını değiştirmek istiyorsanız
bu adımları yineleyin.
10. Çizgeye bağlantılar ekleyin:
Bağlantılar çizgede iki hedef arasındaki bir ok olarak görüntülenir.
a. Çizge düzenleyicisinde Bağlantılar sekmesini tıklatın.
Strateji Eşlemi tablosunda perspektifleriniz ve hedeflerinizin listesi gösterilir.
Çizgeye ilişkin bağlantıların listesi, sağ taraftaki Bağlantılar tablosunda gösterilir.
b. Bağlantı yaratmak için, bir hedefi Strateji Eşlemi tablosundan Bağlantılar
tablosundaki Kaynak sütununa sürükleyin.
c. Farklı bir hedefi Hedef sütununa sürükleyin.
d. Hedef çiftleri arasında ek bağlantılar yaratmak için bu adımları yineleyin.
11. Çizgeyi kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklatın.
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12. Çizgenin etkileşimli önizleme görünümünü görmek için Önizleme sekmesini tıklatın.

Sonraki adım
Bu çizgeyi yarattıktan sonra ek puan kartı çizgeleri yaratabilir ya da puanlama çözümünü
IBM Cognos Insight'ta kullanılmak üzere konuşlandırabilirsiniz.

Özel puan kartı çizgesi yaratılması
Bir resim dosyasını içe aktarıp bu dosyaya metrik boyutu veri noktaları yerleştirerek özel bir
çizge yaratabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Cognos TM1 Performance Modeler olanağındaki özel çizge düzenleyicisi bölmesi bir Anahat
ve Önizleme sekmesi içerir. Bu sekmeler, özel puanlama çizgenizi tasarlayabileceğiniz ve bu
çizgenin etkileşimli bir örneğinin önizleme görünümünü görebileceğiniz ayrı alanlar sağlar.
Aşağıdaki resim dosyası tiplerini içe aktarıp kullanabilirsiniz:
v PNG
v GIF
v BMP
v JPEG
Özel çizgelerle ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Özel çizge” sayfa 150.

Yordam
1. Puan Kartları Hoş Geldiniz sayfasında, Özel Çizge Yarat'ı tıklatın.
2. Çizgeyle kullanılacak bir Metrik küpü seçin.
3. Çizge için bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın.
Özel çizge düzenleyicisi açılır.
4. Çizgeniz için bir arka plan resmi seçin.
a. Verilen örnek resimlerden birini kullanmak için Arka Plan Resmi listesini tıklatın
ve bir resim seçin.
b. Size ait bir resmi kullanmak için Arka Plan Resmi listesini tıklatın ve Göz At
düğmesini tıklatın.
5. Kullanmak istediğiniz birincil boyutu seçin:
Birincil Boyut listesini tıklatın ve çizgenizde kullanacağınız ana boyutu seçin.
6. İsteğe bağlı adım: Kullanmak istediğiniz ikincil boyutu ve bağlamı seçin:
a. İkincil Boyut listesini tıklatın ve çizge için ikincil bir boyut seçin.
b. İkincil Boyut Bağlamı listesini tıklatın ve ikincil boyut için bir boyut üyesi seçin.
7. Boyut üyelerini resme yerleştirin:
Kaynak Küp listesinde bir boyut üyesini tıklatıp sürükleyin ve resmin üzerine
yerleştirin.
8. Bir veri noktasını resimden silmek için, veri noktasını farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve
Sil'i seçin.
9. Resim özelliklerini ve yeniden boyutlandırma seçeneklerini düzenleyin:
v Opaklık
v En Boy Oranını Koru
v Yatay
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v Düşey
v Resim ölçü birimlerini ayarlamak için Piksel ya da Yüzde öğesini seçin.
10. Kaydet'i tıklatın.
11. Çizgenin etkileşimli önizleme görünümünü görmek için Önizleme sekmesini tıklatın.
Not: Yapılan değişikliklerin önizleme görünümünü görebilmeniz için çizgenin
kaydedilmesi gerekir.
Çizgeyi test edin ve gözden geçirin:
v Daha fazla bilgi görüntülemek için fare imlecini veri noktaları üzerinde dolaştırın.
v Çizgeyi farklı yaklaştırma/uzaklaştırma düzeylerinde görmek için Yaklaştır ve
Uzaklaştır simgelerini tıklatın.
v Çizgenin boyut bağlamını değiştirin.

Tolerans değerlerinin görüntülenmesinin ve biçimlerinin
denetlenmesi
Bir küp görünümündeki aynı boyut içinde biçimleri farklı olan değerlerin görüntülenmesiyle
ilgili bazı sınırlamalar vardır. Bundan ötürü, bir Metrik küpünün Tolerans sütununda
biçimleme tiplerini karma olarak kullanamazsınız (bir mutlak değer ve bir yüzde değeri gibi).
Bununla birlikte, küpteki her bir metrikle eşleşecek şekilde biçimlenmiş değerleri göstermek
için Metrik küpünüzde özel bir Tolerans Değeri sütunu yaratabilirsiniz.

Başlamadan önce
Bu adımlar, puanlama çözümünüz için bir Metrik küpü yaratmış olmanızı gerektirir.

Bu görev hakkında
Özel Tolerans Değeri sütunu yaratılmasıyla ilgili genel adımlar, Metrik Göstergeleri
boyutunda yeni bir üye yaratılmasını ve o üye için bir küp hesaplaması eklenmesini içerir.
Aşağıdaki şekil, değerleri her satırdaki ilgili metrikle aynı biçimde görüntüleyen bir Tolerance
Value (Tolerans Değeri) sütunun bulunduğu bir Metrik küpü örneğidir.

164

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Sürüm 10.2.2: Kullanıcı Kılavuzu

Şekil 16. Tolerance Value sütunu içeren Metrik küpü örneği

Bu örnekte, Scorecards (Puan Kartları) adlı bir Metrik küpü, Metrics adlı bir Metrik boyutu ve
Metric Indicators adlı bir Metrik Göstergeleri boyutu kullanılmıştır.

Yordam
1. Metric Indicators (Metrik Göstergeleri) boyutunda yeni bir tolerans değeri üyesi yaratın.
a. Metrik küpünüzün Metric Indicators boyutunu açın.
b. Boyuta yeni bir üye ekleyin. Örneğin, Tolerance Value (Tolerans Değeri) adlı yeni bir
üye ekleyin.
Metrik Göstergesi boyutuna üye eklenmesiyle ilgili bilgi için bkz. “Metrik Göstergesi
boyutu yaratılması” sayfa 155.
Önemli: Bu yeni üyeye biçimleme uygulamayın.
c. Boyutu kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
2. Metrik küpüne bir küp hesaplaması ekleyin.
Bu örnekte, Metric Indicators boyutunun Metrik küpünüz için sütun başlığı olarak
ayarlandığı varsayılmıştır.
a. Puan kartınızın Metrik küpünü açın.
b. Tolerans Değeri sütun başlığını farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Küp Hesaplaması
Yarat'ı seçin.
c. Yeni hesaplama için varsayılan adı kabul edin ya da kendiniz bir ad girin.
d. Tamam düğmesini tıklatın.
Yeni hesaplama için İfade Düzenleyicisi sekmesi açılır.
e. İfade Düzenleyicisi'nde Yaprak ve birleştirilmiş öğeleri birarada ele al onay
kutusunu tıklatın.
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Bu seçenek, hesaplamanın Tolerans Değeri sütunundaki tüm hücrelere uygulanmasını
sağlar.
f. Yaprak ve birleştirilmiş ifade sekmesinde aşağıdaki ifadeyi ekleyin.
=ABS(IF Metrics.tolerancetype = 1
then [Metric Indicators]:Tolerance
else [Metric Indicators]:Tolerance * [Metric Indicators]:Target )

İpucu: Ayrıca, Koşullar sekmesindeki nesne ağacını kullanarak öznitelik ve nesne
adlarını ifadeye sürükleyebilirsiniz. Örneğin, Tolerans Tipi özniteliğini Metrik
boyutundan sürükledikten sonra, Hedef ve Tolerans üyelerini Metrik Göstergeleri
boyutundan ifadeye sürükleyebilirsiniz.
g. İfadeyi kaydetmek ve Metrik küpüne uygulamak için Tamam düğmesini tıklatın.

Sonuçlar
Şimdi, Metrik küpünün Tolerans Feğeri sütunu, her bir satırdaki ilgili metrikle eşleşen bir
biçimde görüntülenir.

Metrik küpüne veri eklenmesi
Puan kartı nesnelerinizi yarattıktan sonra, farklı yaklaşımları kullanarak Metrik küpünüze veri
ekleyebilirsiniz.

Bu görev hakkında
TM1 verilerinizi puanlama çözümünüze almak için birincil yol olarak Metrik küpünü
kullanın. Bunu gerçekleştirmek için, küpteki her metriğe ilişkin Gerçek, Hedef ve Tolerans
(şekilde Actual, Target, Tolerance) hücrelerine veri ekleyin.
Örneğin, Gelir (Revenue) metriğine ilişkin metrik göstergesi değerlerini hesaplamak için
şunları yapın:
1. Önce, Gerçek ve Hedef metrik göstergesi hücrelerine Gelir ile ilgili değerleri yerleştirin.
2. Sonra, gerçek gelir hedef gelirle karşılaştırılırken kullanılacak kabul edilebilir aralığı
tanımlamak için bir Tolerans değeri girin.
3. Böylece, Gerçek, Hedef ve Tolerans hücrelerindeki değerler, Durum, Eğilim, Fark (Status,
Trend, Variance) gibi diğer metrik göstergesi değerlerini hesaplamak için kullanılacak
temeli oluşturur.
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Metrik küpünüzün Gerçek, Hedef ve Tolerans hücrelerine veri yerleştirmek üzere TM1'e veri
girmek için, standart yaklaşımlardan herhangi birini kullanabilirsiniz.

Yordam
v Verilerin manüel olarak girilmesi:
Verileri doğrudan doğruya Metrik küpünüzün hücrelerine girin. Manüel olarak veri
girilmesiyle ilgili açıklamalar için IBM Cognos TM1 Kullanıcı Kılavuzu, IBM Cognos TM1
Applications Kılavuzu, IBM Cognos TM1 Web Kullanıcı Kılavuzu ve IBM Cognos Insight
Kullanıcı Kılavuzu belgelerine bakın.
v Veri dağıtmanın kullanılması:
Değerleri bir görünümdeki bir hücre aralığına dağıtın ya da değerleri bir birleştirmenin alt
öğelerine dağıtın; ilgili açıklamalar için IBM Cognos TM1 Kullanıcı Kılavuzu belgesindeki
Veri Dağıtmanın Kullanılması konusuna bakın.
v Verilerin Cognos TM1 TurboIntegrator ile içe aktarılması:
Verileri desteklenen herhangi bir veri kaynağından küpe aktarmak için bir
TurboIntegratorişlemi yaratın; iglili açıklamalar için IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
Kılavuzu belgesine bakın.
v Kurallara dayalı hesaplamalar kullanılması:
Bir küp için veri tanımlayan kuralları manüel olarak yaratın; ilgili açıklamalar için IBM
Cognos TM1 Rules Guide (TM1 Kural Kılavuzu) belgesine bakın. Küp ya da boyut
düzeyinde veri tanımlayan kurallar oluşturmak için küp hesaplamaları ya da boyut
hesaplamaları da tanımlamayabilirsiniz. Örneğin, Metrik Göstergesi düzenleyicisinde
Tolerans için, Metrik küpünüzdeki tüm metriklere aynı tolerans düzeyini uygulayacak
genel bir değer ya da ifade girebilirsiniz.
Küp hesaplamalarıyla ilgili ayrıntılar için, IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Kılavuzu belgesinin Küp hesaplamaları başlıklı konusuna bakın.
Boyut hesaplamalarıyla ilgili ayrıntılar için, IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Kılavuzu belgesinin Boyut hesaplamaları başlıklı konusuna bakın.

TM1 Server sunucusuna bir puanlama çözünü
konuşlandırılması
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında bir puanlama çözümü yaratmayı
tamamladıktan sonra bu çözümü bir TM1 Server sunucusuna konuşlandırarak diğer
Bölüm 13. Cognos TM1 Puanlama özelliği
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kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Böylece, kullanıcılar iş performansını izlemek için IBM
Cognos Insight'tan puan kartı çizgelerini görüntüleyebilir ve bunlarla etkileşimde
bulunabilirler.

Yordam
1. Uygulama Tasarımı bölmesinde Uygulamalar klasörünü fatenin sağ düğmesiyle
tıklattıktan sonra Yeni > Uygulama öğelerini tıklatın.
2. Uygulama için bir ad girin.
3. Uygulama Tipi menüsünde Merkezi'yi seçin.
4. Tamam'ı tıklatın.
5. Kullanmak istediğiniz küp görünümü nesnesini Metrik küpünden yeni uygulamanın
Contributor görünümleri alanına sürükleyin.
Not: Yalnızca Metrik küpü görünümü nesnelerini uygulamaya ekleyebilirsiniz. Etki ya da
strateji çizgeleri tek tek uygulamaya eklenemez. Varsayılan olarak, uygulama için
seçtiğiniz görünümlerle ilgili tüm çizgeler konuşlandırılır.
6. İstemciler kısmı altında yeni uygulama için şunları yapın
a. Cognos Insight - Bağlantılı ya da Cognos Insight - Dağıtık seçeneğini seçin ve
varsayılan olarak belirlemek için Varsayılan'ı tıklatın.
b. TM1 Application Web seçeneğinin seçili olmadığını doğrulayın.
7. Uygulamayı kaydedin.
8. Uygulamayı farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Uygulamayı Konuşlandır'ı seçin.
9. IBM Cognos TM1 Applications olanağını kullanarak uygulamayı etkinleştirin ve açın.
a. IBM Cognos TM1 Applications olanağını açın ve portal sayfasına gidin.
b. Araç çubuğundaki Yenile simgesini tıklatın.
Kullanılabilecek uygulamalar, Uygulamalarım tablosunun Ad sütununda listelenir.
c. Uygulamayı etkinleştirmek için, Eylemler sütunu altındaki Uygulamayı Etkinleştir
simgesini tıklatın.
d. Uygulamayı açın ve uygulamanın adını tıklatın.
Sayfa güncellendikten sonra, uygulamanın adını ikinci kez tıklatmanız gerekebilir.
Puanlama çözümü Cognos Insight'ta açılır.

Sonraki adım
Cognos Insight açıldıktan sonra, puanlama çözümünün içerdiği puan kartı nesneleri ve
çizgelerini görüntüleyebilir ve bunlarla etkileşimde bulunabilirsiniz.

Puanlama çözümünün dağıtık uygulama olarak
konuşlandırılması
Bir puanlama çözümünün IBM Cognos Insight'a ilişkin dağıtık bir uygulama olarak
konuşlandırılması bir dizi adımı gerektirir.

Bu görev hakkında
Bu adımlar IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM Cognos TM1 Applications ve IBM
Cognos Insight ile çalışmayı içerir.

Yordam
1. TM1 nesnelerinin yerel kopyalarının konacağı özel bir dizin oluşturun.
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DistributedPlanningOutputDir parametresini kullanarak Cognos TM1 Server
yapılandırma dosyasında (Tm1s.cfg) bir dizin belirtin.
Bu parametre, dağıtık bir Cognos Insight uygulaması konuşlandırıldığında TUnit'lerin
yazılacağı dizini tanımlar.
Örnek: DistributedPlanningOutputDir=<location of the tunit directory>
Bu parametreyle ilgili daha fazla bilgi için, IBM Cognos TM1 Installation and
Configuration Guide (TM1 Kurulum ve Yapılandırma) belgesinde
"DistributedPlanningOutputDir" konusuna bakın.
2. IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında bir uygulama yaratın. Örneğin, onay
tipi bir uygulama yaratın.
a. Olay uygulamasında onay sıradüzeni için temel olarak Coğrafya boyutunu kullanın.
b. Onay sıradüzeni boyutunun boyuta ilişkin bir üst düğümü olmasına dikkat edin.
Örneğin, Kuzey Amerika (North America), Avrupa (Europe) gibi öğelerin üst öğede
özetlenmesi için Dünya (World) eklenebilir.
c. Bu boyuttan, dinamik olmayan yeni bir altküme yaratın ve onay sıradüzeninin
altkümesi olarak kullanın.
3. Uygulamayı dağıtık kipte olacak şekilde yapılandırın.
a. İstemciler kısmında Cognos Insight - Dağıtık'ı seçin.
b. Ayarlar kısmında Gelişmiş modellemeyi etkinleştir'i seçin.
Bu seçenek, denetim küpleri için manüel bağımlılıklar tanımlamanızı sağlar.
c. Eylemler menüsü > Denetim Nesnelerini Göster'i seçerek TM1 denet,m nesnelerini
görüntüleyin.
d. Kaydet'i tıklattıktan sonra Yenile'yi tıklatın.
Uygulamanın altında otomatik olarak Manüel Bağımlılıklar klasörü yaratılır.
Uygulamanın altındaki Tasarım ağacında Manüel Bağımlılıklar klasörünü görünce,
gereken denetim küplerini klasöre ekleyebilirsiniz.
4. İlgili puanlama çizgelerine ilişkin denetim küplerini Manüel Bağımlılıklar klasörüne
sürükleyip bırakın:
Aşağıdaki adlandırma kurallarını arayarak, puanlama çizgelerine ilişkin denetim küplerini
bulabilirsiniz:
v Etki çizgesi - }MI_metrics_cube_name
v Strateji eşlemi çizgesi - strateji eşlemiyle tam olarak aynı adı taşıyan bir denetimi küpü.
Örneğin, Strategy_map_name.
v Özel çizge - özel çizgeyle tam olarak aynı adı taşıyan bir denetimi küpü. Örneğin,
Custom_diagram_name.
5. Uygulamayı kaydedin, geçerliliğini denetleyin ve konuşlandırın:
a. Uygulamayı farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Uygulamayı Kaydet'i seçin.
b. Uygulamayı farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Uygulamanın Geçerliliğini
Denetle'yi seçin.
c. Uygulamayı farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Uygulamayı Konuşlandır'ı seçin.
6. Cognos TM1 Applications Portal'da, listede uygulamanızı bulun ve Etkinleştir simgesini
tıklatarak uygulamayı etkinleştirin.
7. Gösterge panonuzu yaratmak ve yayınlamak için Cognos Insight'ı açın:
a. Cognos TM1 Applications Portal'ın aaç çubuğundan Cognos Insight'ı açın.
b. Cognos Insight'ta, TM1 Server sunucusuna bağlanın ve konuşlandırdığınız
uygulamayı seçin.
Eylemler > IBM Cognos TM1 Olanağına Bağlan öğelerini tıklatın, oturum açın ve
uygulamanızın bulunduğu Planning Server sunucusunu seçip Bağlan'ı tıklatın.
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c. Manüel Bağımlılılar klasörüne eklediğiniz puanlama çizgeleri de içinde olmak üzere,
puanlama nesnelerinizi kullanarak gösterge panonuzu yaratın.
d. Gösterge panonuzu yayınlayın, ancak Yayınla ve Dağıt seçeneğini seçmeyin.
Eylemler > Yayınla öğelerini tıklattıktan sonra Yayınla seçeneğini tıklatın.
Bu işlem TM1 Server sunucusunda uygulamanızı günceller.
8. Cognos TM1 Applications Portal'da, dağıtık kipteki düğümlerden biri için uygulamanızı
açın.
Yarattığınız gösterge panosunu dağıtık kipte görmeniz gerekir.

Puanlama ve güvenlik
Puanlama kullanıcılarıyla ilgili olarak nesne düzeyi güvenlik yapılandırmak için standart IBM
Cognos TM1 güvenlik tanımlama adımlarını kullanabilirsiniz. Farklı kullanım senaryolarına
dayalı nesneler için nesne düzeyi güvenlik yapılandırabilirsiniz.
Puanlama nesnelerinizi bir puanlama çözümünde yayınlamadan önce, gereken güvenliği
gözden geçirin ve uygulayın. Güvenliği, puanlama nesnelerini yaratırken ya da yarattıktan
sonra uygulayabilirsiniz.
Uyguladığınız güvenliğe bağlı olarak, puanlama nesneleriyle etkileşimde bulunmaya çalışan
kullanıcıların güvenlik hakları yeterli değilse bazı iletiler görüntülenir. Bazı durumlarda,
kullanıcılar puanlama nesnelerini hiç görmeyebilir.
Güvenlik atamalarını yapılandırmak için TM1 ADMIN ya da SecurityAdmin grubunun üyesi
olmanız gerekir.
Güvenlik ayarlarını uygulamak için IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağını
kullanın.

Puanlama güvenliğiyle ilgili kullanım senaryoları
Puanlama nesneleriniz uygulanacak güvenlik düzeyini saptamak için aşağıdaki örneklerden
yararlanabilirsiniz. Örnekler, her puanlama nesnesi ve boyut öğesi için, gereken en düşük
düzeyden en yüksek düzeyine kadar uzanan bir güvenlik düzeyi aralığını kapsamaktadır.

Yönetici dışındaki kullanıcılara puanlama nesneleri için
gereken en düşük erişimin verilmesi
Yönetici olmaya kullanıcılara bir istemcideki tüm puanlama nesnelerini açmaları için gereken
en düşük güvenlik erişimini saptamak ve yapılandırmak için aşağıdaki bilgileri kullanın.
İstemciler IBM Cognos Insight ve IBM Cognos TM1 Web'dir. Bu adımlar tüm puanlama
nesneleri (Metrik küpü, etki çizgesi, strateji eşlemi çizgesi ve özel puan kartı çizgesi) için
geçerlidir.

Bu görev hakkında
IBM Cognos TM1'de, güvenlik uygulayabileceğiniz nesneler olağan (kullanıcı tanımlı)
nesneler ya da denetim (sistem tarafından tanımlanan) nesneleridir. Bu nesneler küpler,
boyutlar ve boyut öğeler içerir. Puanlama nesnelerine güvenlik uyguladığınızda, küpler,
boyutlar ve boyut öğeleri için olağan nesnelere ve denetim nesnelerine güvenlik uygulamanız
gerekebilir.
Söz konusu nesneler şunlardır: Metrik küpü, etki çizgesi, strateji eşlemi çizgesi ve özel çizge.
Puan kartı küpü, kullanıcı tanımlı bir TM1 nesnesidir; ancak, etki çizgesini, strateji eşlemini
ve özel çizgeyi, sistem tarafından tanımlanmış denetim nesneleri temsil eder.
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Kullanıcının Cognos Insight ya da Cognos TM1 Web'de puanlama nesnelerini
görüntüleyebilmesi ve bunlarla etkileşimde bulunabilmesi için, bütün bu nesnelerle ilgili
READ (Okuma) erişimi olmalıdır .
Not: Puanlamaya ilişkin olağan nesneler ve denetim nesneleri ile ilgili bilgileri görüntülemek
için, IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında Model bölmesini açın ve bir
nesneyi tıklatın. Özellikler sekmesinde, nesneye ve ilgili nesnelerine ilişkin bilgiler
görüntülenir.
Metrik küpü
Metrik küpü ya da puan kartı ızgarası olağan nesnelerden oluşur. Örneğin, Puan
Kartı adlı tipik bir Metrik küpü, Metrik, Göstergeler, Coğrafya ve Zaman adlı dört
boyuttan oluşur.
Etki çizgesi
Etki çizgesi olağan nesneler ve denetim nesneleri birleşiminden oluşur. Nesnelerin
adı, çizgeye ilişkin Metrik küpünün adına dayalıdır. Örneğin, Scorecard adlı bir
Metrik küpüne ilişkin tipik etki çizgesi, }MI_Scorecard adlı bir denetim küpünden ve
Metrik, }MI_Scorecard_I ve }MI_Scorecard_D adlı üç küpten oluşur.
Strateji eşlemi çizgesi
Strateji eşlemi çizgesi olağan nesneler ve denetim nesneleri birleşiminden oluşur.
Örneğin, Dengeli Puan Kartı adı bir strateji eşlemi, aynı adı (Dengeli Puan Kartı)
taşıyan bir denetim küpü tarafından tanımlanır. Dört boyuttan oluşur: Coğrafya,
Zaman, Göstergeler adlı üç olağan boyut ve Deneteli Puan Kartı adlı bir denetim
boyutu.
Özel çizge
Özel çizge olağan nesneler ve denetim nesneleri birleşiminden oluşur. Örneğin,
Custom adlı bir özel çizge yine Custom adlı bir denetim küpünden ve üç boyuttan
oluşur. Boyutlar Metrik adlı bir olağan boyutu ve }MD_Scorecard}_Custom_I ve
}MD_Scorecard}_Custom_D adlı iki denetim boyutunu içerir.

Yordam
1. Bu senaryonun ilk ayarını yaratın.
Cognos TM1 Performance Modeler olanağında, yönetimci kullanıcı olarak oturum açın ve
aşağıdaki adımları tamamlayın:
a. Metrik, Metrik Göstergeleri, Coğrafya ve Zaman boyutlarını içeren Scorecard adlı bir
Metrik küpü yaratın.
b. En az bir etki içeren bir etki çizgesi yaratın.
c. Varsayılan değerleri kullanarak bir strateji eşlemi yaratın.
d. Özel bir çizge yaratın ve bir veri noktası ekleyin.
e. Merkezi tip bir uygulama yaratın ve Cognos TM1 Applications Portal'a konuşlandırın.
2. Cognos Insight'ta bir çalışma alanı yaratın:
a. Cognos TM1 Applications Portal'dan yönetici olarak oturum açtıktan sonra Cognos
Insight'ta uygulamayı ya da çalışma alanını açın.
b. Cognos Insight'ta şu dört nesneyi tuvale ekleyin: Metrik küpü, strateji eşlemi çizgesi,
özel çizge ve etki çizgesi.
c. Çalışma alanını kaydedin.
3. Cognos TM1 Performance Modeler olanağında nonadmin adlı bir kullanıcı yaratın ve
nonadmingroup adlı gruba atayın.
Bu kullanıcı, Cognos TM1 Applications ve Cognos Insight'ta tüm puanlama nesnelerini
açabilir ve görebilir.
Bölüm 13. Cognos TM1 Puanlama özelliği
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4. CubeSecurity denetim küpünü kullanarak küp güvenliğini tanımlayın.
nonadmingroup grubunun belirli küplere erişmesi gerekiyor:
a. Metrik küpünü görmeleri için, nonadmingroup grubuna Scorecard küpüyle ilgili
olarak READ erişimi atayın.
b. Tüm puan kartı çizgelerini görmeleri için, nonadmingroup grubuna aşağıdaki küplerle
ilgili olarak READ erişimi atayın:
v }MD_Scorecard}_Custom
v }MI_Scorecard
v }MS_Scorecard}_Balanced Strategy
Not: CubeSecurity denetim küpünde çalışılırken, strateji eşlemine ve özel çizgelere
ilişkin denetim küplerinin tam adları sırasıyla }MS_metrics_cube_name}_ ve
}MD_metrics_cube_name}_ önekiyle görüntülenir.
5. DimensionSecurity denetim küpünü kullanarak küp güvenliğini tanımlayın.
nonadmingroup grubunun belirli boyutlara erişmesi gerekiyor:
a. Önceki adımlarda Scorecard küpü için READ erişimi verdiğinizde, TM1 kullanıcıya
Scorecard küpündeki tüm boyutlar için otomatik olarak READ erişimi vermiştir.
Haklar aşağıya doğru basamaklı olarak atanır.
b. Önceki adımlarda }MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard ve
}MS_Scorecard}_Balanced Strategy denetim küpleri için READ erişimi verdiğinizde,
TM1 kullanıcıya }MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard ve
}MS_Scorecard}_Balanced Strategy denetim küplerinin boyutları için READ erişimi
vermiştir.
c. nonadmingroup grubuna }Cubes boyutu için READ erişimi verin.
6. İsteğe bağlı olarak, Metrik küpünü oluşturan tüm boyutlar için öğe düzeyi güvenlik
yapılandırmak isteyebilirsiniz.
Önceki adımlarda açıklandığı gibi güvenliği yapılandırmanızdan sonra, nonadmingroup
grubunun Metrik küpünü oluşturan tüm boyutlardaki tüm öğelere READ erişimi olur.
Küpün dilimlerinden birini görmek için kullanıcının küpü oluşturan boyutlara READ
erişimi olmalıdır. Bu ayarları iyileştirmek isterseniz, öğe güvenliği haklarını manüel
olarak ayarlayın ya da bunları ayarlamak kullanılacak kurallar yaratın.

Puanlama nesnelerine erişimin engellenmesi
Bu kullanım senaryosunda, kullanıcının farklı puanlama nesnelerine erişimi engellenmektedir.
Söz konusu nesneler şunlardır: Metrik küpü, strateji eşlemi çizgesi, özel çizge ve etki çizgesi.

Bu görev hakkında
Bu kullanım senaryosu için, yönetici kullanıcı IBM Cognos Insight'ta dört puanlama nesnesi
içeren bir çalışma alanı yaratır. Bundan sonra dört kullanıcı yaratır ve her kullanıcının
puanlama nesnelerinin her birini görüntülemesini kısıtlayacak şekilde, güvenliği
yapılandırırsınız.

Yordam
1. Strateji eşlemi çizgesine erişimi engellemek için:
a. NA_no_balanced adlı bir kullanıcı yaratın ve NA_No_Balance_Group adlı gruba
atayın.
b. NA_No_Balance_Group grubuna, tüm puanlama nesnelerini görmek için gereken en
düşük hakları verin.
Daha fazla bilgi için bkz. “Yönetici dışındaki kullanıcılara puanlama nesneleri için
gereken en düşük erişimin verilmesi” sayfa 170.
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c. NA_No_Balance_Group grubunun }MS_Scorecard}_Balanced Scorecard küpüne
ilişkin READ (Okuma) hakkını kaldırın.
d. IBM Cognos TM1 Applications Portal'da NA_no_balanced kullanıcı adıyla oturum
açın ve Cognos Insight'ın Bağlantılı kipinde uygulamayı açın.
Kullanıcı yalnızca şu tipteki yeni nesneleri görebilir, bu nesnelerle etkileşimde
bulunabilir ve nesneleri tuvale sürükleyebilir: Metrik küpü, özel çizge ve etki çizgesi).
Kullanıcı strateji eşlemi çizgesi gerecini görür; ancak, bu kullanıcının gerecin içeriğini
görüntüleme erişimi olmadığını bildiren bir ileti dışında, gereç boş olur.
Kullanıcı nesne ağacında strateji eşlemi simgesini görmez ve dolayısıyla tuvale
sürükleyemez.
2. Özel çizgeye erişimi engellemek için:
a. NA_no_custom adlı bir kullanıcı yaratın ve NA_No_Custom_Group adlı gruba
atayın.
b. NA_No_Custom_Group grubuna, tüm metrik nesnelerini görmek için gereken en
düşük hakları verin.
c. NA_No_Custom_Group grubunun }MD_Scorecard}_Custom küpüne ilişkin READ
(Okuma) hakkını kaldırın.
d. Cognos TM1 Applications Portal'da NA_no_custom kullanıcı adıyla oturum açın ve
Cognos Insight'ın Bağlantılı kipinde uygulamayı açın.
Kullanıcı yalnızca şu tipteki yeni nesneleri görebilir, bu nesnelerle etkileşimde
bulunabilir ve nesneleri tuvale sürükleyebilir: Metrik küpü, strateji eşlemi çizgesi ve
etki çizgesi).
Kullanıcı özel çizge gerecini görür; ancak, bu kullanıcının gerecin içeriğini
görüntüleme erişimi olmadığını bildiren bir ileti dışında, gereç boş olur.
Kullanıcı nesne ağacında özel çizge simgesini görmez ve dolayısıyla tuvale
sürükleyemez.
3. Etki çizgesine erişimi engellemek için:
a. NA_no_impact adlı bir kullanıcı yaratın ve NA_No_Impact_Group adlı gruba atayın.
b. NA_No_Impact_Group grubuna, tüm metrik nesnelerini görmek için gereken en
düşük hakları verin.
c. NA_No_Impact_Group grubunun }MI_Scorecard} küpüne ilişkin READ (Okuma)
hakkını kaldırın.
d. Cognos TM1 Applications Portal'da NA_no_impact kullanıcı adıyla oturum açın ve
Cognos Insight'ın Bağlantılı kipinde uygulamayı açın.
Kullanıcı yalnızca şu tipteki yeni nesneleri görebilir, bu nesnelerle etkileşimde
bulunabilir ve nesneleri tuvale sürükleyebilir: Metrik küpü, strateji eşlemi çizgesi ve
özel çizge).
Kullanıcı etki çizgesi gerecini görür; ancak, bu kullanıcının gerecin içeriğini
görüntüleme erişimi olmadığını bildiren bir ileti dışında, gereç boş olur.
Kullanıcı nesne ağacında etki çizgesi simgesini görmez ve dolayısıyla tuvale
sürükleyemez.
4. Puan Kartı (Scorecard) adlı Metrik küpüne erişimi engellemek için:
a. NA_no_scorecard adlı bir kullanıcı yaratın ve NA_No_Scorecard_Group adlı gruba
atayın.
b. NA_No_Scorecard_Group grubuna, tüm metrik nesnelerini görmek için gereken en
düşük hakları verin.
c. NA_No_Scorecard_Group grubunun Scorecard küpüne ilişkin READ (Okuma)
hakkını kaldırın.
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d. Kullanıcının puan kartı küpünü oluşturan şu boyutlara ilişkin haklarının devam
ettiğini doğrulayın: Coğrafya (Geography), Göstergfeler (Indicators), Metrik
(Mewtrics) ve Zaman (Time).
e. Cognos TM1 Applications Portal'da NA_no_scorecard kullanıcı adıyla oturum açın ve
Cognos Insight'ın Bağlantılı kipinde uygulamayı açın.
Bu noktada bir ileti görüntülenir.

Metrik boyutunda her bir metriğe erişimin sınırlanması
Bu kullanım senaryosunda, kullanıcının Metrik boyutundaki metriklerden birine (Satışlar
metriği gibi) erişimi engellenmektedir. Bu örnek, belirli bir metriğe erişimin sınırlanmasının
şu dört ana puanlama nesnesini nasıl etkilediğini gösterir: Metrik küpü, strateji eşlemi çizgesi,
özel çizge ve etki çizgesi.

Bu görev hakkında
Bu kullanım senaryosu için, yönetici kullanıcı IBM Cognos Insight'ta bir çalışma alanı
yaratır; dört puanlama nesnesi tuvale önceden yerleştirilmiştir.
Bu örnekte kullanılan puanlama nesneleri yapılandırması şöyledir:
v Metrik boyutu dört metrik içerir: Gelir, Masraflar, Çalışan Sayısı ve Satışlar.
v Etki çizgesinde, Gelir'i etkileyen metrik Satışlar metriğidir.
v Strateji eşleminde, Geliri Artırma için seçilen metrik Satışlar metriğidir.
v Özel çizge, sağlanan dünya haritası örnek resmini kullanır ve Kanada İçin Satışlar'ı
bulunduran bir nokta içerir.

Yordam
Satışlar metriğinin engellenmesi:
1. NA_no_metric adlı bir kullanıcı yaratın ve NA_No_Metric_Group adlı gruba atayın.
2. NA_No_Metric_Group grubuna, tüm metrik nesnelerini görmek için gereken en düşük
hakları verin.
Bilgi için bkz. “Yönetici dışındaki kullanıcılara puanlama nesneleri için gereken en düşük
erişimin verilmesi” sayfa 170.
3. NA_No_Metric_Group grubunun Metrik boyutundaki Satışlar öğesine ilişkin READ
(Okuma) hakkını kaldırın.
4. Strateji eşlemine ilişkin denetim boyutunda da Satışlar metriğine yönelik bir başvuru
vardır. NA_No_Metric_Group grubunun }MS_Scorecard}_Balanced Scorecard
boyutundaki Satışlar öğesine ilişkin READ (Okuma) hakkını kaldırın.
5. IBM Cognos TM1 Applications Portal'da NA_no_metric kullanıcı adıyla oturum açın ve
Cognos Insight'ın Bağlantılı kipinde uygulamayı açın.
Kullanıcı yeni puanlama nesnelerini (puan kartı ızgarası, strateji eşlemi çizgesi, özel çizge
ve etki çizgesi) görebilir, bu nesnelerle etkileşimde bulunabilir ve nesneleri tuvale
sürükleyebilir.
Kullanıcı puanlama gereçlerinin dördünü de görür, ancak bu nesnelerde Satışlar metriğine
yönelik başvuruları görmez:
v Metrik küpü/Puanlama ızgarası - Satışlar metriği ızgarada görüntülenmez.
v Strateji eşlemi çizgesi - Fareyi üstünde dolaştırdığınızda araç ipucunda Satışlar metriği
görüntülenmez. Geliri Artırma'daki durum sayısına da katılmaz.
v Özel çizge - Özel çizgede Satışlar noktası görüntülenmez.
v Etki çizgesi - Gelir odaktaki metrik olduğunda, odaktaki metriğin yanında hiçbir şey
görüntülenmez.
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Puanlama perspektiflerine ve hedeflerine erişimin sınırlanması
Bu örnek, bir kullanıcının strateji eşlemi çizgesindeki hedeflerden birine erişimi NONE (Yok)
olduğunda ne olacağını gösterir.

Bu görev hakkında
Bu senaryoyu yapılandırmak için, Dengeli Strateji adlı strateji eşlemi çizgesindeki Geliri
Artırma hedefi için NONE erişimi verirsiniz.
Strateji eşlemine ilişkin perspektifler ve hedefler denetim boyutunda tutulur. Örneğin, Dengeli
Strateji adı bir strateji eşlemi, aynı adı (Dengeli Strateji) taşıyan bir denetim küpü tarafından
tanımlanır. Strateji eşlemine ilişkin perspektifler ve hedefler de yine aynı adı (Dengeli
Strateji) taşıyan bir denetim boyutunda tanımlanır.

Yordam
1. TM1 denetim nesnelerini görüntüleyin:
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında Eylemler menüsü > Denetim
Nesnelerini Göster'i tıklatın.
2. Denetim boyutunun öğeleri için güvenlik ayarlayın:
a. Cognos TM1 Performance Modeler olanağının Model Tasarımı bölmesinde Dengeli
Strateji denetim boyutunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Güvenliği Yapılandır >
İlgili Erişim İzinlerini Ayarla > Öğeler seçeneklerini tıklatın.
b. Bir grup seçebilir (No_Objective adlı grup gibi) ve bu gruba Finans, Geliri Artırma
dışında tüm perpektifler ve hedefler için WRITE (Yazma) erişimi atayabilirsiniz.
O tek hedef için, No_Objective grubuna NONE erişimi atayabilirsiniz.
3. IBM Cognos Insight'ta nesneye erişin:
a. No_Objective grubuna ait bir kullanıcı olarak Cognos Insight'ı açın.
b. Strateji eşlemi çizgesini çalışma alanına sürükleyin.
Strateji eşlemi çizgesi boş olur ve bir hata görüntülenir.
Hata - Bu perspektif ya da hedef ile ilgili güvenlik haklarına sahip değilsiniz.

Puanlama nesnelerinin aktarılması
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağındaki aktarma özelliğini kullanarak,
puanlama nesnelerini bir IBM Cognos TM1 ortamından diğerine aktarabilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler, farklı tipte puanlama nesnelerinin dışarıya aktarılmasına ilişkin
gereksinmeleri ve davranışı özetler. Metrik küpleri, etki çizgeleri, strateji eşlemleri ve özel
çizgeler, puanlama nesnesi tipleridir.
Aktarma özelliğiyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Model nesnelerinin ve uygulamaların
aktarılması” sayfa 99.

Bir puanlama nesnesinin dışarıyla aktarılmasına ilişkin genel
adımlar
Aktarmak üzere bir puanlama nesnesi seçtiğinizde, TM1 o nesneyle birlikte aktarılması
gereken ilgili nesneleri otomatik olarak saptar.
Bir puanlama nesnesini dışarıya aktarmak için:
1. Cognos TM1 Performance Modeler olanağının Model Tasarımı bölmesinde aktarmak
istediğiniz puanlama nesnesini bulun.
Bölüm 13. Cognos TM1 Puanlama özelliği
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2. Nesneyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Dışarıya Aktar'ı seçin.
3. Çıkış klasörü konumunu seçip Tamam düğmesini tıklatın.
TM1 nesneyi otomatik olarak çözümler ve aktarma işlemine eklenmesi gereken başka
nesneler olup olmadığını saptar. Bu işlem tamamlanınca, Aktar sekmesi görüntülenir.
4. Aktarma işleminin küp verilerini içermesini istiyorsanız, Hedef: Dosyalar araç
çubuğunda Veri Yapılandır simgesini tıklatın ve Küplerle ilgili verileri içer seçeneğini
belirleyin.
Bu seçenek çoğu durumda Metrik küpü için ve gerçek veri değerlerini içeren diğer TM1
küpleri için geçerlidir.
Varsayılan olarak, dışarıya aktarma işlemi çoğu küp için Hücre verileri olmadan ekle
olarak ayarlıdır ve veri değerleri aktarmaya katılmaz. Veri küplerinin içerilip
içerilmeyeceğinin seçilmesi, hedef ortamda nelerin saklandığına bağlıdır. İçeriye
aktardığınızda, nesneleri temizleyebilirsiniz de.
5. Dışarıya aktarma işlemini tamamlamak için Aktar'ı tıklatın.

Metrik küplerinin aktarılması
Metrik küpü, bir küp özniteliği kullanılarak Metrik küpü olarak belirlenmiş olması dışında
standart biri TM1 küpüdür. Bu belirleme aktarma çözümlemesi sırasında keşfedilir ve küpün
ilgili nesnelerinin tümü, aktarmada içerilmek üzere otomatik olarak seçilir. Seçilen Metrik
küpünün ilgili tüm puanlama çizgeleri de bunun içindedir. Etki çizgesi ve küpe dayalı tüm
strateji eşlemi çizgeleri ya da özel çizgeler, puanlama çizgesi örnekleridir.
Küp verilerini aktarmayı seçerseniz, aktarma diğer TM1 küplerindekiyle aynı davranışı
gösterir ve Metrik küpündeki gerçek veri değerlerini içerir.

Etki çizgelerinin aktarılması
Bir etki çizgesini aktarmak üzere seçerseniz, ilgili Metrik küpü bağımlı nesne olarak otomatik
bir şekilde eklenir. Denetim küpü de, aktarılmak üzere otomatik olarak seçilen diğer
nesnelerdendir. Çizgeyi, Metrik küpünün metrik boyutunu ve çizgeyle ilgili meta veri içeren
diğer denetim boyutlarını tanımlar. Çizgenin küpündeki veriler de otomatik olarak aktarılmak
üzer belirlenir.
Unutmayın: Bir Metrik küpünün, kendisiyle ilişkilendirtilmiş tek bir etki çizgesi olabilir.

Strateji eşlemi çizgelerinin aktarılması
Bir strateji eşlemi çizgesinin aktarılması, otomatik bir şekilde, bağımlı nesne olarak ilgili
Metrik küpünü de içerir. Strateji eşlemi çizgesi bir denetim küpü tarafından tanımlanır ve
ilgili Metrik küpüyle aynı boyutlara sahip olur. Çizgenin küpü temelde hesaplanmış bir küp
olduğundan, aktarılacak herhangi bir veri içermez.
Unutmayın: Bir Metrik küpü bir ya da daha fazla strateji eşlemi içerebilir.

Özel çizgelerin aktarılması
Özel bir çizgenin aktarılması, otomatik bir şekilde, bağımlı nesne olarak ilgili Metrik küpünü
de içerir. Çizgenin kullanıcı tanımlı arka plan resmi de içinde olmak üzere, ilgili olağan
boyutların ve küplerin ve denetim boyutları ve küplerinin tümü de otomatik olarak seçilir.
Unutmayın: Bir Metrik küpü bir ya da daha fazla özel çizge içerebilir.

176

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Sürüm 10.2.2: Kullanıcı Kılavuzu

Puanlama iletilerinin günlüğe kaydedilmesi
IBM Cognos TM1 Performance Modeler ve IBM Cognos Insight'ı, her uygulama için
Puanlama iletilerini günlük dosyalarına kaydedecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu iletiler,
Puanlama etkinliklerini izlemek ya da bunlarda sorun gidermek için kullanılabilir.
Puanlama iletileri, Cognos TM1 Performance Modeler ve Cognos Insight'ta log4j günlüğe
kaydetme çerçevesi kullanılarak kaydedilir.
Puanlama özelliğinin aşağıdaki alanlarına ilişkin iletileri kaydetmek için, günlüğe kaydetme
özellikleri dosyasında günlüğe kaydediciler yapılandırabilirsiniz:
Puanlama etkinliklerine ilişkin genel iletiler
log4j.logger.Metrics=DEBUG
Puanlama performansına ilişkin iletiler
log4j.logger.com.ibm.cognos.perf.Metrics=DEBUG
Puanlama çizgelerine ve görsellerine ilişkin iletiler
Bu günlüğe kaydedici yalnızca etki çizgeleri ve strateji eşlemi çizgeleri için
geçerlidir.
log4j.logger.RAVEMetrics=DEBUG
Varsayılan olarak, günlüğe kaydetme olanağı günlük işletim için gereken iletileri kaydedecek
şekilde yapılandırılır ve genellikle ayarlanması gerekmez. Bazı durumlarda, IBM Müşteri
Desteği ile birlikte çalışarak, günlüğe kaydetme yapılandırmasını Puanlama etkinliklerine
ilişkin daha özel iletilerin kaydedileceği şekilde değiştirmeniz gerekebilir.
Cognos TM1 Performance Modeler ve Cognos Insight'ta günlüğe kaydetmenin
etkinleştirilmesi ve yapılandırılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için IBM Cognos TM1
Installation and Configuration Guide (TM1 Kurulum ve Yapılandırma Kılavuzu) belgesine
bakın.

Bölüm 13. Cognos TM1 Puanlama özelliği

177

178

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Sürüm 10.2.2: Kullanıcı Kılavuzu

Ek A. Erişilirlik özellikleri
Erişilirlik özellikleri, sınırlı hareket ya da sınırlı görüş gibi bir fiziksel engeli olan
kullanıcıların bilgi teknolojisi ürünlerini kullanmasına yardımcı olur.

Klavye kısayolları
Uygulamaya özgü tuşlara ek olarak standart Microsoft Windows dolaşma tuşları kullanılır.
Uygulamada dolaşmak ve görevler gerçekleştirmek için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.
Ekran okuyucu kullanıyorsanız, klavye kısayolları tablosunun tam olarak genişletilmiş ve
erişilir olması için pencerenizi ekran boyutuna getirmek isteyebilirsiniz. Uygulamadaki çizge
ve grafiklerde çizgilerin daha iyi görünmesi için, işletim sisteminizde yüksek karşıtlığı
etkinleştirmek isteyebilirsiniz.
Not: Aşağıdaki klavye kısayolları standart ABD klavyelerine dayalıdır.
Çizelge 17. Klavye kısayolları
Eylem

Klavye kısayolu

Uygulama görünümünü açma

Alt+A

Model görünümünü açma

Alt+M

Düzenleyiciyi kapatma

Ctrl+W

Sonraki düzenleyiciye gitme

Ctrl+F6

Önceki düzenleyiciye gitme

Ctrl+Üst Karakter+F6

Sonraki görünüme gitme

Ctrl+F7

Önceki görünüme gitme

Ctrl+Üst Karakter+F7

Kaydetme

Ctrl+S

Tümünü kaydetme

Ctrl+Üst Karakter+S

Tuş yardımını gösterme

Ctrl+Üst Karakter+L

Düzenleyiciye geçme

Ctrl+Üst Karakter+E

Bağlam menüsünü açma

Üst Karakter+F10

Bir menüde dolaşma

Yukarı ve aşağı ok tuşları

Menüde ya da bağlam menüsündeki bir Enter
komutu etkinleştirme
Sonraki etkin menü öğesine ya da
Aşağı ok
bağlam menüsü öğesine gitme ve öğeyi
seçme
Bir menünün ya da bağlam menüsünün Sağ ok
bir alt menüsündeki ilk etkin öğeyi
seçme
Önceki etkin menü öğesine ya da
Yukarı ok
bağlam menüsü öğesine gitme ve öğeyi
seçme
Açık bir menüyü kapatma

Esc

Bir onay kutusunu seçme ya da
temizleme

Ara çubuğu
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Çizelge 17. Klavye kısayolları (devamı var)
Eylem

Klavye kısayolu

Bir iletişim kutusunda ya da
sihirbazdaki sonraki öğeye gitme

Sekme

Bir iletişim kutusunda ya da
sihirbazdaki önceki öğeye gitme

Üst Karakter+Sekme

Açılan listede sonraki seçeneğe gitme

Aşağı ok

Açılan listede önceki seçeneğe gitme

Yukarı ok

Sonraki seçenek düğmesine gitme ve
düğmeyi seçme

Sekme+Ara çubuğu

Önceki seçenek düğmesine gitme ve
düğmeyi seçme

Üst Karakter+Sekme+Ara çubuğu

Bir açılan listeyi ya da menüyü açma
ve görüntüleme

Alt+Aşağı ok

Bir açılan listeyi ya da menüyü
kapatma

Alt+Yukarı ok ya da Esc

Bir iletişim kutusunu ya da sihirbazı
kapatma

Esc

Seçili bir açılan öğeyi çağırma

Enter

Yapılan değişiklikleri uygulama ve
iletişim kutusunu ya da sihirbazı
kapatma

Sekme tuşunu kullanarak Tamam düğmesine gidip Enter
tuşuna basın.

Yapılan değişiklikleri uygulamaksızın Esc
ya da kaydetmeksizin iletişim kutusunu
ya da sihirbazı kapatma
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Sekmeler arasında dolaşma

Sol ve Sağ ok tuşları ya da Sekme ya da Üst Karakter+Sekme

Yürürlükteki sekmeyi sağa taşıma

Üst Karakter+Page Up

Yürürlükteki sekmeyi sola taşıma

Üst Karakter+Page Down

Araç çubuğunda simgeden simgeye
gitme

Sol ve sağ ok tuşları

Cube Viewer'da bir boyutun üyelerini
görüntüleme

Alt+Aşağı ok

Cube Viewer'da birden çok satır ya da
sütun seçme

Ctrl+Aşağı ok

Satırlarda var olan boyutu seçilen
boyutla değiştirme

Ctrl+R

Sütunlarda var olan boyutu seçilen
boyutla değiştirme

Ctrl+C

Bağlamda var olan boyutu seçilen
boyutla değiştirme

Ctrl+T

Seçilen boyuttaki üyeleri otomatik
olarak genişletme

Seçilen boyutun bağlam menüsünde, aşağı yönlü ok tuşunu
kullanarak Düzeye genişlet komutuna gidin ve görüntülemek
istediğiniz düzeyi seçin.

Bir boyuttaki bir üst öğeyi genişletme
ya da daraltma

Enter

Modeli sunucudaki verilerle yenileme

F5

Uygulamadan çıkma

Alt+F4
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IBM ve erişilirlik
IBM'in erişilirlikle ilgiki taahhütleri konusunda daha fazla bilgi edinmek için IBM
Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) adlı merkeze gidin.

Ek A. Erişilirlik özellikleri
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Ek B. Var olan Cognos TM1 kullanıcıları için Cognos TM1
Performance Modeler
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağına geçecek olan IBM Cognos TM1
kullanıcıları aşağıdaki konuları ve ilgi noktalarını bilmelidirler.

Nesne yaratma ve model yönetimi
Cognos TM1 kullanıcılarının Server Explorer'da gerçekleştirmeye alışkın olduğu nesne
yaratma ve model yönetimi görevlerinin çoğu Cognos TM1 Performance Modeler ile
gerçekleştirilebilir. Aşağıdaki durumlar dışında, Cognos TM1 modellerinizin bakımını
Cognos TM1 Perfromance Modeler olanağında gerçekleştirebilirsiniz:
v Cognos TM1 Performance Modeler olanağında eşleme (replication) ve uyumlulaştırma
(synchronization) desteklenmez. Modeliniz eşleme ve uyumlulaştırma kullanıyorsa,
modelinizin bu kısmının bakımını Cognos TM1 Server Explorer'da gerçekleştirmelisiniz.
Eşleme ve uyumlulaştırma ile ilgili ayrıntılar için IBM Cognos TM1 İşletim Kılavuzu
belgesine bakın.
v Detaya geçme işlemi ve kuralları Cognos TM1 Architect ya da Perspectives olanağında
yaratılmalı ve sürdürülmelidir. Detaya geçme işlemleri ve kuralları ile ilgili ayrıntılar için
IBM Cognos TM1 Geliştirici Kılavuzu belgesine bakın.
v Kullanıcıların tek tek bağlantısını kesme, kullanıcılara ileti yayımlama, kullanıcılara
bildirerek sunucuyu sona erdirme gibi sunucu yönetimi görevleri, Server Explorer'dan
erişilebilecek Clients Messaging Center'da gerçekleştirilmelidir. IBM Cognos TM1 İşletim
Kılavuzu'nda “İstemci Bağlantılarını Yönetme” konusuna bakın
v ODBO veri kaynaklarını kullanan TurboIntegrator işlemleri Architect ya da Perspectives
ürünleriyle yaratılmalı ve sürdürülmelidir. Cognos TM1 Performance Modeler
TurboIntegrator düzenleyicisi ODBO veri kaynağını desteklemez. Diğer tüm
TurboIntegrator verilerinin bakımı Cognos TM1 Performance Modeler olanağında
gerçekleştirilebilir. ODBO veri kaynağıyla işlem yaratılmasına ilişkin ayrıntılar için IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator Kılavuzu belgesine bakın.
v Microsoft Excel çalışma sayfalarını Uygulama Düzenleme Programı'nda bir Cognos TM1
Application uygulamasına eklemek istiyorsanız, bunu Server Explorer'da gerçekleştirmeniz
gerekir. Cognos TM1 Applications uygulamaları IBM Cognos TM1 Geliştirici Kılavuzu
adlı belgede ele alınmıştır.
v Cognos TM1 Performance Modeler olanağında Kılavuzlu İçe Aktarma yoluyla bir
TurboIntegrator işlemi yaratırsanız, işlemi daha sonra yerel Architect ya da Perspectives ile
düzenlememelisiniz.

Cognos TM1 Performance Modeler ile Cognos TM1
Architect/Perspectives arasındaki işlevsel farklılıklar
IBM Cognos TM1 Performance Modeler ile IBM Cognos TM1 Perspectives/Architect
olanaklarında nesne yaratma işlevlerinin çoğu birbirine benzer. Ancak, bilmeniz gereken bazı
farklılıklar vardır.
v Küp yaratma, Cognos TM1 Performance Modeler olanağındaki sürükleyip bırakma
arabirimiyle, Cognos TM1 Architect/Perspectives'e göre daha kolay hale getirilmiştir.
Ayrıca, Cognos TM1 Performance Modeler, bir küpten boyut ekleyerek ya da boyutları
kaldırarak ya da küpteki boyutların sırasını değiştirerek, var olan bir küpü yeniden
boyutlandırmanızı da sağlar.
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v Altküme yaratma, Cognos TM1 Performance Modeler'de Cognos TM1
Architect/Perspectives'e göre biraz sınırlıdır. Cognos TM1 Performance Modeler'de
Üstünde Genişletme yeteneği yoktur ve Cognos TM1 Performance Modeler, dinamik
altkümeler için sınırlı destek sağlar.
v Kural yaratma, Cognos TM1 Performance Modeler'de büyük ölçüde yalınlaştırılmıştır.
Kural Düzenleyicisi, kural yaratılırken bağlamsal olarak birbiriyle ilgili öğeler ya da
bilgiler sağlayan İçerik Desteği özelliklerini içerir. Bunlara ek olarak, bir hesaplama boyutu
tanımladığınızda ya da bağlantı yarattığınızda, Cognos TM1 Performance Modeler
kuralları ve ilişkili besleyicileri otomatik olarak yaratır.
v Cognos TM1 Performance Modeler'deki TurboIntegrator düzenleyicisi, Gelişmiş komut
dosyası yazma sekmelerinde (Parametreler, Öneylem, Meta Veri, Veri, Soneylem) gelişmiş
düzenleme özellikleri sunar.
v Cognos TM1 Performance Modeler'deki Boyut Düzenleyicisi, boyutları her yönüyle
yönetmek için daha sezgisel ve kapsamlı bir ortam sağlar. Örneğin, modelinizde benzersiz
gereksinmeleri karşılayacak özel boyut tipleri yaratabilirsiniz. Bunların yanı sıra, boyut
yönetimi bütünüyle tek bir pencerede gerçekleştirilir. Öznitelikleri yönetmek ya da üye
özelliklerini ayarlamak için ayrı bir pencere açmaya gerek yoktur.
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Ek C. Boyut hesaplamaları
Hesaplamalar için boyut ifadeleri ve işlevleri sözdizimi ve örnekler ile ele alınmıştır.
Yaprak düzeyi hesaplamalar ve birleştirilmiş düzey hesaplamaları için kullanılabilecek bir
ifade düzenleyicisi vardır. İfade düzenleyicisinde, aritmetik ve ortalama hesaplama
ifadelerinin düzenlenmesi ve yaratılması için basit bir ifade düzenleyicisinin yanı sıra, hem
yaprak düzeyi hem de birleştirilmiş düzey hesaplamaları için önceden belirlenmiş işlevleri
uygulamakta kullanılacak bir işlev düzenleyicisi bulunur. İfade düzenleyicisinin, birleştirilmiş
düzey hesaplamaları için kullanılabilecek bir toplama ifadesi düzenleyicisi de vardır.

Boyut hesaplamalarında zamanla ilgili işlevler
Bir boyut hesaplamasına CUMULATE gibi bir zaman işlevi uygularsanız ve daha sonra bu
boyut Zaman boyutu içermeyen bir küpte kullanılırsa, geçersiz kural deyimleri üretilir ve
Zaman boyutu kullanmayan küpün kuralına, sorunu açıklayan bir açıklama eklenir.
Hesaplama boyutunun birçok küpte ve Zaman boyutu içeren küplerin çoğunda (tümünde
değil) kullanıldığı durumlarda, Zaman boyutu içermeyen küpün kuralındaki geçersiz kural
deyimlerini devreden çıkarabilirsiniz.

Aritmetik işlemleri
IBM Cognos TM1 Performance Modeler normal aritmetik işlemlerini destekler: Toplama,
Çıkarma, Çarpma ve Bölme.

Toplama
Basit hesaplamalar için toplama (sum) işleneni.

Amaç
Yaprak düzeyi ya da birleştirilmiş düzey hesaplamaları için hücre değerlerinin toplamı.
=(<işlenen 1> + <işlenen 2>)

Çıkarma
Basit hesaplamalar için çıkarma (difference) işleneni.

Amaç
Yaprak düzeyi ya da birleştirilmiş düzey hesaplamaları için iki hücre değeri arasındaki farkın
hesaplanması.
=(<işlenen 1> - <işlenen 2>)

Çarpma
Basit hesaplamalar için çarpma (multiplication) işleneni.

Amaç
Yaprak düzeyi ya da birleştirilmiş düzey hesaplamaları için iki hücre değeri arasında çarpma
hesaplaması.
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=(<işlenen 1> * <işlenen 2>)

Bölme
Basit hesaplamalar için bölme (division) işleneni.

Amaç
Yaprak düzeyi ya da birleştirilmiş düzey hesaplamaları için iki hücre değeri arasında bölme
hesaplaması.
=(<işlenen 1> / <işlenen 2>)

İşlevler
Burada yaprak düzeyi ve birleştirilmiş düzey hesaplamaları için kullanılabilecek işlevler ele
alınmıştır.
İlgili görevler:
“Boyut işlevlerini kullanarak N hesaplamaları yaratılması” sayfa 23
Boyut işlevi kullanan bir N hesaplaması, o boyutun bir üyesinin giriş değeri ile seçilen işlev
arasında boyut düzeyinde gerçekleştirilen bir hesaplamadır.

CUMULATE
Amaç
CUMULATE, başka bir satırdaki özgün rakamlara dayalı olarak tek bir satırdaki kümülatif
toplamları hesaplar.
=CUMULATE(<Giriş>)

Örnek
=CUMULATE(Profit) işlevi, CUMULATE işlevinin kullanıldığı küpteki Zaman boyutu
boyunca kümülatif karı hesaplar.

DECUMULATE
Amaç
DECUMULATE, biriktirilmiş toplamlardan başlayarak, başlangıçtaki seriyi hesaplar.
=DECUMULATE(<Giriş>)

Örnek
Örneğin, =DECUMULATE('Cumulative Sales&apos;) işlevi, DECUMULATE işlevinin
kullanıldığı küpteki Zaman boyutu boyunca kümülatif satışları dönem satışlarına ayırır.

LAG
Amaç
Başka bir satırdaki bir girişi 1 dönem gerileterek bir satırdaki sonucun hesaplanması.
=LAG(<Pad>,<Girişler>)
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Parametreler
Pad
<Pad> bağımsız değişkeni, Zaman boyutundaki birinci yaprak üye için LAG tarafından
döndürülen değeri belirtir; boyuttaki başka bir üye ya da bir sabit olabilir. Atlanırsa,
kullanıcı Zaman boyutunun birinci yaprak üyesine bu işlev için bir değer girebilir.

Örnek
'Opening Balance&apos; adlı üye şu işlevi kullanabilir =LAG('Prime value&apos;, 'Closing
Balance&apos;).

LASTNZ
Amaç
LASTNZ, giriş satırındaki veri serilerini geriye doğru arar ve sıfır ya da boş olmayan en son
değeri döndürür. Girişin dönemler içinde çok seyrek değiştiği uzun bir zaman ölçeği boyunca
verilerin yeniden girilmesini önlemek için kullanılabilir.
=LASTNZ(<Giriş>)

Parametreler
<Giriş>
Sayısal bir üye ya da bir dizgi üyesi olabilir.

PERIODSTART
Amaç
Bu dönemin başlangıcındaki tarih ve saatin hesaplanması.
=PERIODSTART()

PERIODMIDDLE
Amaç
Bu dönemin ortasındaki tarih ve saatin hesaplanması.
=PERIODMIDDLE()

PERIODEND
Amaç
Bu dönemin sonundaki tarih ve saatin hesaplanması.
=PERIODEND()

PERIODDAYS
Amaç
Dönemdeki günlerin sayısının hesaplanması.
=PERIODDAYS()
Ek C. Boyut hesaplamaları
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VARIANCE
Amaç
<Gerçekleşen> ve <Bütçelenen> olarak belirtilen iki veri kümesi arasındaki farkı hesaplar.
Artı bir farkın İyi olarak kabul edileceği bir hesaplama boyutu üyesi için, sonuç
<Gerçekleşen> eksi <Bütçelenen> olarak hesaplanır. Artı bir farkın Kötü olarak kabul
edileceği bir hesaplama boyutu üyesi için, sonuç <Bütçelenen> eksi <Gerçekleşen> olarak
hesaplanır. Küpte hesaplama boyutu yoksa, bu işlev her zaman <Gerçekleşen> eksi
<Bütçelenen> sonucunu döndürür.
=VARIANCE(<Gerçekleşen>,<Bütçelenen>)

VARIANCEPERCENT
Amaç
<Gerçekleşen> ve <Bütçelenen> olarak belirtilen iki veri kümesi arasındaki farkın yüzdesini
hesaplar. Artı bir farkın İyi olarak kabul edileceği bir hesaplama boyutu üyesi için, sonuç
(<Gerçekleşen> - <Bütçelenen>) / <Bütçelenen> * 100 olarak hesaplanır. Artı bir farkın Kötü
olarak kabul edileceği bir hesaplama boyutu üyesi için, sonuç (<Bütçelenen> <Gerçekleşen>) / <Bütçelenen> * 100 olarak hesaplanır.
Küpte Hesaplama boyutu yoksa, bu işlev her zaman (<Gerçekleşen> - <Bütçelenen>) /
<Bütçelenen> * 100 değerini döndürür.
=VARIANCEPERCENT(<Gerçekleşen>,<Bütçelenen>)

Sözdizimi birleşimleri
Burada işlev ve mantıksal işlenen birleşimleri ele alınmıştır.
İfade düzenleyicisi geçerlilik denetimini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirir. Bir ifadenin
geçerliliğini denetlemek için ek adımlar gerekmez. Geçersiz bir ifade, kırmızı renkte ve
kırmızı altçizgiyle gösterilir.
Boyut hesaplama ifadelerinin geçerliliğini denetleyen ayrıştırıcı, geçerli ifadeyi saptamak için
Backus–Naur Formu'nu kullanır. Bir ifadede kullanılabilecek sözdizimi birleşimleri aşağıda
gösterilmiştir:
v Expression ::= AndExpression { "OR" AndExpression }
v AndExpression ::= CmpExpression { "AND" CmpExpression }
v CmpExpression ::= AddOrSub [ "=" AddOrSub | "<>" AddOrSub |"<" AddOrSub |
">" AddOrSub | ">=" AddOrSub | "!" AddOrSub | "<=" AddOrSub ]
v AddOrSub ::= MultiplyOrDivide { "+" MultiplyOrDivide | "-" MultiplyOrDivide }
v MultiplyOrDivide ::= Power { "*" Power | "/" Power | "%" Power }
v Power ::= Unary [ "^" power ]
v Unary ::= "+" Unary | "-" Unary | "!" Unary | Operand
v Operand ::= INTEGER | Variable |"(" Expression ")"| Sum | Multiply| IfExpression |
BIFS
v IfExpression ::= "IF" Expression "THEN" Expression [ "ELSE" Expression ]
v BifExpression ::= BIF "(" Expression { ";" Expression } ")"
v SumExpression ::= SUM "(" Expression { "," Expression } ")"
v MultiplyExpression ::= MULTIPLY "(" Expression { "," Expression } ")"
v WeightedAverageExpression ::= WEIGHTEDAVERAGE "(" Expression ")"

188

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Sürüm 10.2.2: Kullanıcı Kılavuzu

v TimeAverageExpression ::= TIMEAVERAGE "(" TIMEAVERAGETYPE ")"
v ForceToZeroExpression ::= FORCETOZERO "(" ")"
v Condition ::= parseExpression ["AND" parseExpression | "OR" parseExpression
|"NOT" parseExpression

Ek C. Boyut hesaplamaları
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Ek D. Cognos Planning modellerinin Cognos TM1'e aktarılması
Cognos Analyst nesnelerini bir Cognos Planning modelinden Cognos TM1'e aktarabilirsiniz.
Cognos Planning modelini içe aktar seçeneği, IBM Cognos TM1 Performance Modeler
olanağında Cognos Planning modelinizi oluşturmanıza yardımcı olur. İçe aktarma seçeneği,
Cognos Planning modelinizden üretilen bir .XML uygulama tanımlaması dosyasını kullanır.
Bu dosya, Cognos TM1 Performance Modeler olanağında modeli oluşturmak için gereken
boyutlar, küpler ve bağlantılarla çalışmaya başlamanızı sağlar.
Cognos TM1 10.2 ve üstünde içe aktarma seçeneği varsayılan olarak kurulur. Seçeneği
Cognos Planning ortamınıza ekleyerek kullanılır kılmak için, Cognos Analyst'e bir
güncelleyici ve özel bir menü öğesi eklenir.
İçe aktarma işlemi üç kısımdan oluşur:
v Cognos Analyst'te, modeldeki sorun oluşturabilecek nesneleri tanıtan bir rapor oluşturmak
için kullanabileceğiniz özel bir menü öğesi eklersiniz.
v Cognos Contributor'da, modele ilişkin bir .XML uygulama tanımlaması oluşturursunuz. İçe
aktarma işlemi, Cognos Planning'deki .XML çıkışını .json tipi dosyalar içeren bir klasöre
dönüştürür.
v Cognos TM1 Performance Modeler olanağında, Eylem > Cognos Planning modelini içe
aktar seçeneklerini kullanarak .json dosyalarını Cognos TM1 Performance Modeler'e
aktarırsınız.

İçe aktarılan öğeler
İçe aktarma seçeneği Cognos Planning modelini çözümler ve Cognos TM1'de en uygun
yapıyı sağlar. Her nesne aktarılamaz. Cognos Planning olanağındaki bazı nesnelerin ve model
özelliklerinin Cognos TM1'de karşılığı yoktur. Bu durumda, sonuçtaki Cognos TM1
modelinde bazı özellikleri manüel olarak ayarlamanız gerekir. Sonraki kısımlarda, yardımcı
programın neleri aktarabileceği ya da aktaramayacağı ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Veri, güvenlik ve uygulama hakları
İçe aktarma seçeneği yalnızca boyutları, küpleri ve bağlantıları içe aktarır. Veriler,
güvenlik ayarları ya da uygulama hakları hesaba katılmaz.
Cognos Contributor bağlantıları
Aktarılacak nesneler bir Cognos Contributor .XML dosyasından oluşturulur. Bu
nedenle, yalnızca Cognos Contributor uygulamasının bir parçası olan bağlantılar
içerilir. Dış kaynaklardaki bağlantılar ya da hedef küplerinin güncelleme sırasında
olmayan bağlantılar içerilmez.
Geçersiz karakterler
Cognos Planning'deki ve Cognos TM1'deki geçersiz ve ayrılmış karakterler aynı
değildir. Bu nedenle, mümkün olduğu yerlerde nesne ve boyut adları tam olarak (tüm
karakterleriyle) içe aktarılır. Kabul edilemeyen karakterleri içe aktarmak mümkün
değilse, geçersiz karakterler kaldırılır.
Çizelge 18. İçe aktarılan boyutlar
Boyut

Açıklama

Boyut tipleri

Cognos Planning'de boyut tipleri yoktur;
boyutlara, hesaplama, sıradüzeni, zaman ya da
sürüm tiplerinden en uygun olanı atanır.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

191

Çizelge 18. İçe aktarılan boyutlar (devamı var)
Boyut

Açıklama

Hesaplamalar

İçiçe yerleşimli karmaşık koşullu hesaplamalar da
içinde olmak üzere tüm boyut hesaplamaları içe
aktarılır. Bir BiF için eşdeğer bir işlev varsa, içe
aktarılan boyut o işlevi kullanır. Doğrudan bir
eşdeğer yoksa, hesaplamanın başvuru amacıyla
okunabilmesi için, hesaplama yeni modele işlevsiz
bir bileşeni olan bir hesaplama olarak aktarılır.
Dlist ya da metin biçimli öğeleri içeren
hesaplamalar için bkz. Çizelge 20.

Biçimler

Tarih ve liste biçimleri de (Cognos TM1 "seçme
listeleri") içinde olmak üzere tüm biçimler içe
aktarılır. Varsayılan biçimleme, Cognos
Planning'de ve Cognos TM1'de farklıdır.
Biçimlenmemiş öğeler içe aktarılan modelde
ayarlanarak, bunların Cognos Planning'deki
görünüşü elde edilebilir.

Zaman ortalamaları

Birinci dönem, sonuncu dönem ve zaman
ortalamaları içe aktarılır.

Küpler

Tüm boyutlar, hesaplama tipi boyutları en sona
yerleştirilerek belirlenebilecek en iyi sırayla içe
aktarılır.

Çizelge 19. İçe aktarılan bağlantılar
Bağlantı

Açıklama

Küpten küpe bağlantılar

Doldurma kipi olarak içe aktarılır.

Biriktirme bağlantıları

Doldurma kipi olarak içe aktarılır.

Arama bağlantıları

Yerine koyma kipi olarak içe aktarılır.

Ayırma tabloları

Ayırma tablosu kaynak taraftaki ve hedef taraftaki
boyutlarla bağlantılıysa, boyutlara arasında
manüel ayırma olarak içe aktarılır.

Çizelge 20. İçe aktarılan ancak ayarlama gerektiren nesneler
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Nesne tipi

Gereken eylem

Ağırlıklı ortalamalar

Cognos TM1 Performance Modeler boyutlarında
C hesaplamaları olarak yeniden ayarlanmalıdır.

Dlist biçimli öğelerin IID'leriyle ilgili içeren
hesaplamalar

IID'yi değil, öğe adını içerecek şekilde yeniden
ayarlanmalıdır.

Cognos TM1 Performance Modeler'de var
olmayan Bif'ler

İşlevsiz hesaplamalar düzeltilmelidir.

Birden çok hesaplama tipi boyutu olan küpler

Küplerin beklendiği şekilde çalıştığı
doğrulanmalıdır. Gerekiyorsa, boyutlar manüel
olarak yeniden sıralanmalıdır.

Doldurma dışında herhangi bir kipte, küpten küpe
bağlantılar ve biriktirme bağlantıları

Doldurma kipi olarak içe aktarılır. Gerekiyorsa
yeniden modellenmelidir.

Yerine koyma dışında herhangi bir kipte arama
bağlantıları

Yerine koyma kipi olarak içe aktarılır. Gerekiyorsa
yeniden modellenmelidir.

Ayırma tablosu ya da dcube ayırma tablosu ya da
kesilmiş alt sütun kullanan bağlantılar

Gerekiyorsa, manüel ayırmalar ya da boyut
öznitelikleri ile yeniden modellenmelidir.
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Çizelge 20. İçe aktarılan ancak ayarlama gerektiren nesneler (devamı var)
Nesne tipi

Gereken eylem

Alt toplamları ya da hesaplanmış öğeleri
hedefleyen bağlantılar

İçe aktarılır, ancak hedef küplerde geri yayma
oluşturmaz. Yeniden modelleme gerektirir.

Çizelge 21. İçe aktarılmayan nesneler
Nesne

Yapılacak eylem

Erişim tabloları

Model güvenliğini yeniden yaratın.

Ayırma tabloları

Cognos TM1'de eşdeğer nesne yoktur, ancak
benzeri bir sonuç elde etmek için boyut
öznitelikleri kullanılabilir.

Geçerlilik denetimleri

Cognos TM1'de henüz eşdeğer bir nesne yoktur.
Yeni Cognos TM1 Server sunucusunda yeniden
yaratın. Ayrıca bkz. “Bir TurboIntegrator
işleminin bir iş akışı eyleminde yürütülecek
şekilde yapılandırılması” sayfa 115.

Veriler

İçe aktarılmaz. Manüel olarak ekleyin.

Boyut içe aktarma bağlantıları

İçe aktarılmaz. Manüel olarak ekleyin.

DİKKAT:
İçe aktarma, Cognos Planning modelde kullanılan bir modelleme tekniğinin geçişten
sonra işlev göreceğini doğrulamaz. Ayrıca, son modeli Cognos TM1 işlev ya da
özelliklerinden yararlanacak şekilde eniyilemez.

İçe aktarma seçeneğinin eklenmesi
Cognos Analyst ve Cognos TM1 Performance Modeler olanaklarını modelleri içe
aktarabileceğiniz şekilde hazırlamak için:
1. Cognos Analyst'i çalıştırmadan önce, .up1 ve menu.txt dosyalarını Cognos Analyst
kurulum_konumu\bin dizinine kopyalayın.
2. Cognos Analyst'i başlatın.
3. Güncellemenin uygulandığını doprulamak için Yardım > Güncellemeler öğelerini
tıklatın. Uygulanan Güncellemeler iletişim kutusu görüntülenir.
Update ID
XPJTM101

4.
5.
6.
7.

Applied
Description
Yes
Migration to TM1

Araçlar > Seçenekler > Özel öğelerini tıklatın.
menu.txt dosyasını kopyaladığınız konuma göz atın ve dosyayı seçin.
Tamam düğmesini tıklatın.
Cognos Analyst'i yeniden başlatın.
Cognos Analyst yeniden başlatıldıktan sonra, menü araç çubuğunda Geçiş öğesi
görüntülenir.

Modelin araştırılması
İçe aktarma işlemini gerçekleştirmeden önce, ayarlama gerektiren nesneleri saptamak için,
yeni eklenen Geçiş seçeneğini kullanın.
1. Bir kitaplığı ya da gerek duyduğunuz nesneler birden çok kitaplığa dağıtılmışsa, bir grup
nesneyi araştırabilirsiniz:
a. Bir kitaplığı araştırmak için Geçiş > Kitaplığı Araştır öğelerini tıklatın ve
çözümlenecek kitaplığı seçin.
Ek D. Cognos Planning modellerinin içe aktarılması
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b. Bir grup nesneyi araştırmak için Dosya > Kitaplık > nesneler öğelerini tıklatın ve
önce tek bir kitaplıktaki nesneleri seçin. Sonra, Bütünlük denetimi işlevini kullanın
ya da nesne grubunuz tamamlanıncaya kadar nesneleri manüel olarak seçin.
2. Raporun oluşturulması için Tamam düğmesini tıklatın.
Bu rapor, Cognos Analyst modelindeki hangi özelliklerin içe aktarma işleminden sonra
ayarlama gerektireceğini gösterir. Öğeler ve bunlar üzerinde gerçekleştirilmesi önerilen
eylemler için bkz. Çizelge 20 sayfa 192.

Cognos Contributor'da .XML dosyasının oluşturulması
İçe aktarma işlemi için gereken .XML dosyasını oluşturmak için, Cognos Contributor'da
Cognos Yönetim Konsolu'nu çalıştırın:
1. İçe aktarmak istediğiniz uygulamada Geliştirme > Uygulama Bakımı > Uygulama
XML öğelerini seçin.
2. .XML dosyasının yerleştirileceği konuma göz atın. Bu konumu not edin.
3. XML'i Dosyaya Kaydet'i tıklatın.

.XML dosyasının Cognos TM1 Performance Modeler olanağında
açılması
Cognos TM1 Performance Modeler bilgisayarında:
1. Bu bilgisayarda içe aktarılan öğelerin yerleştirileceği bir klasör yaratın.
2. Oluşturulan .XML dosyasını Cognos Yönetim Konsolu'ndan Cognos TM1 Performance
Modeler bilgisayarına kopyalayın.
3. Eylemler > Cognos Planning Modelini İçe Aktar öğelerini tıklatın.
4. Üç noktaları tıklatarak .XML dosyanızın konumuna göz atın ve dosyayı seçin.
5. Tamam'ı tıklatın.
.json dosyaları oluşturulduktan sonra, konumu gösteren bir iletişim kutusu görüntülenir:
Import completed - model elements ready to be transferred in from location

Bu konumu not edin.
6. Tamam'ı tıklatın.
7. Cognos TM1 Performance Modeler'de, ağaçtaki Cognos TM1 Server sunucusunu
farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve İçeriye Aktar'ı seçin.
8. Aktarma alındısı iletişim kutusuyla gösterilen konuma göz atın.
Not: Gereken öğe, json adlı bir alt klasör içeren üst klasördür.
9. İçe aktarmayı başlatmak için Tamam düğmesini tıklatın.
İçe aktarılacak nesnelerin listesini içeren bir iletişim kutusu görüntülenir.
10. Nesneleri içe aktarmak ve modeli içe aktarma işlemini tamamlamak için Aktar ve At'ı
tıklatın. Cognos TM1 Performance Modeler olanağını kullanarak sonuçtaki modeli
inceleyin. Şimdi modeliniz için veri ekleyebilirsiniz.
Aşağıdaki örnekler, bir Cognos Planning modelinde çoğu zaman bulunan ağırlıklı
ortalamaların ayarlanabileceği üç yöntemi göstermektedir.

Ağırlıklı ortalamalar - 1. örnek
Bu örnekte gelir Birim sayısı * fiyat olarak hesaplanmaktadır. Tüm Yıl için
Fiyat=Gelir/Birim Sayısı değerini istiyorsunuz.
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Cognos Planning'de, Fiyat'ı (Price) Satılan birimlerin sayısı'na (units sold) dayalı bir
ağırlıklı ortalama olacak şekilde ayarlayın.
Cognos TM1 Performance Modeler olanağında aynı sonucu almak için, Fiyat için bir C
hesaplaması ayarlayın.

Ağırlıklı ortalamalar - 2. örnek
Bu örnekte Brüt Kar Marjı'nı biliyorsunuz ve Brüt Kar Marjı % = Brüt kar marjı *100/Gelir
değerini hesaplayabilirsiniz.

Tüm yıl gibi bir toplu öğe için aynı hesaplamayı kullanın 2200*100/7200 = 30.56%.

Ek D. Cognos Planning modellerinin içe aktarılması
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Ağırlıklı ortalamalar - 3. örnek
Bu senaryoda, Cognos Planning'de "örtülü olarak" bir ürün hesaplanmaktadır: Bu girişin
sonucu şu hesaplamadır:

Cognos TM1 Performance Modeler olanağında, ağırlıklı ortalama hesaplamasında
kullanılacak yeni bir öğe yaratmanız gerekir. Bundan sonra, bu kukla öğeyi kullanıcıdan
gizlemek için altkümeler ve küp görünümleri yaratabilirsiniz.

Yeniden tasarım gerektiren modelleme teknikleri
Modeliniz aşağıdaki teknikleri kullanıyorsa, başarılı bir aktarım için modeli yeniden
tasarlamanız gerekir.
v Ayırma tablosu ya da kesilmiş alt sütun kullanan bağlantılar
Genellikle, boyuta bir öznitelik ekleyerek bunları yeniden modelleyebilirsiniz. Daha sonra
bu özniteliği bağlantıda eşleştirin.
v Toplama ya da çıkarma kipindeki bağlantılar
Hedef küpte bu bağlantıların hedefi olacak ek satırlar yaratın ve hedef boyutlarda uygun
hesaplamaları ayarlayın.
v "Verisiz" erişim tablolarına dayalı modeller
Modeldeki tek öğenin, bazı Elist öğelerine ilişkin bir bağlantının kaynak küpü olduğu bir
model yaratabilirsiniz. Bu durumda hedef küp farklı Elist öğeleri için farklı davranışlar
gösterir. "Verisiz" kavramı Cognos TM1'de var olmadığından, bu senaryonun koşullu
hesaplamalar kullanılarak yeniden modellenmesi gerekir.
v Aynı boyutun birden çok kopyası ya da benzer kopyaları
Cognos Planning'de bu tekniğin bir örneği, bir boyutun hem Dlist biçimi olarak, hem de
küplerde gerçek bir boyut olarak kullanılmasıdır. Dlist biçimi öğe için (yalnızca ayrıntı
öğeleri içerebilecek) kopya bir Dlist kullanılır. Dlist'in biçim olarak kullanılması boyutun
(“indirgenmiş” işlemde olduğu gibi) indirgenmesini engellediği için de bu yapı gerekli
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olabilir. Cognos TM1'de boyutun ek kopyasına gerek yoktur. Özgün boyutun kendisi ya da
uygun bir altküme seçme listesi olarak kullanılabilir.

Uzun Elist'ler
Modelinizde çok uzun bir Elist varsa, geçiş için kullanmak üzere kısa bir yertutucu Elist ile
yeni bir model yaratın. Modelinizi yeniden yapılandırdıktan sonra, sonuçtaki boyutu Cognos
TM1'de güncelleyin.

Ek D. Cognos Planning modellerinin içe aktarılması
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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.
Bu Yazılım Ürünü, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri toplamak için tanımlama bilgilerini
ya da diğer teknolojileri kullanmaz.

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 firmaların 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 firmaların ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır:
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v Microsoft, Windows, Windows NT ve Windows logosu, Microsoft Corporation firmasının
ABD'de ve/ya da diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
v Java ve Java tabanlı tüm ticari markalar ve logolar, Oracle firmasının ve/ya da iştiraklerinin
ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

Özel Notlar
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dağıtık uygulama 168
Puanlama 133
genel bakış 134
günlüğe kaydetme 177
güvenlik 170
Metrik boyutu 137
Metrik küpü 145
Metrik küpüne veri ekleme 166
nesneleri aktarma 175
örnek veritabanı 133
Puanlama çözümü 136
Strateji Eşlemi 148
Tolerans değeri biçimlemesi 164
Puanlama çözümü 136
konuşlandırma 168
yaratma 153
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tanımlama
boyutlar 15
görünümler 18
güvenlik 20
onay sıradüzeni 16, 114
uygulama görünümleri 112
tek üye ekleme 30
TM1 kullanıcıları 183
toplama 185
toplu iş dosyaları
yaratma 99
TurboIntegrator işlemi iş akışı 4

U
URL 8
uygulama görünümleri
tanımlama 112
uygulama tasarımı 15
uygulamalar
aktarma 103, 104
detaya geçme yetenekleri ekleme
geçerliliği denetleme 118
haklar 120
istemci sistemleri 117
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uygulamalar (devamı var)
konuşlandırma 111, 118
kullanıcı grupları 121, 122
portal 122, 123, 124
TM1 sisteminden aktarma 103
yaratma 112
uygulamalar için haklar 120, 121, 122
uygulamaları konuşlandırma 111, 118
uygulamaların geçerliliğini denetleme 118
uygulamayı etkinleştirme 20

Ü
ürün açıklaması 7
üye ekleme 30
üyeler
biçimleme 31
ekleme 25
gizleme 43
kaldırma 31
birleştirmeden üye
üyeleri gizleme 43

31

V
variance işlevi 188
variancepercent işlevi 188
veri
içe aktarma 91
Veri Akışı çizgesi 11
veri erişimi 82, 87
veri kaynağı
altküme 98

Y
yapılandırma 20
yapılandırma dosyaları
Cognos Business Viewpoint'in kaynak ve hedef olduğu
aktarmalar 105
yaratma
altkümeler 31, 32
bağlantılar 58
diğer ad özniteliği 29
hesaplama boyutları 22, 23
klasörler 10
kurallar 16, 41
küpler 37, 38
metin özniteliği 29
n hesaplamaları 23
sayısal öznitelik 28
seçme listeleri 34
soysal boyut 27
uygulamalar 16, 112
zaman boyutları 24
yeni özellikler 2
yerelleştirme 65
yetenek atamaları 81, 86
yordamlar
düzenleme 130
yordamları düzenleme 130
yönetim 127

Z
zaman boyutu 21, 24
üye ekleme 25
zaman dönemi ve özniteliği

25

W
web adresi

8

X
XML dosyaları
fpmsvc_config.xml dosyası

105, 106

Dizin
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