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Giriş
Bu kılavuzda, yönetilen planlama uygulamalarını gözden geçirmek ve düzenlemek için IBM®
Cognos TM1 Applications olanağının nasıl kullanılacağı ele alınmıştır.

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

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.

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

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

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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TM1 istemcileri arasındaki farklılıklar
IBM Cognos TM1'de, hem geliştiricilere ve yöneticilere hem de son kullanıcılara yönelik
istemciler vardır. Bu istemcilerin anlaşılması ve ayırt edilmesi, gereksinimlerinize en uygun
istemcinin hangisi olduğunu saptamanız yardımcı olur.
IBM Cognos TM1 belgelerinde tüm istemciler yrıntılı olarak açıklanmıştır.
v Cognos TM1 Performance Modeler Kullanıcı Kılavuzu belgesinde, Cognos TM1
Performance Modeler olanağının geliştirme ve yönetim yetenekleri ele alınmıştır.
v Cognos TM1 Geliştirici Kılavuzu belgesinde, Cognos TM1 Architect ve Cognos TM1
Perspectives olanaklarının geliştirme ve yönetim yetenekleri ele alınmıştır.
v Cognos TM1 Operations Console Kılavuzu belgesinde, Cognos TM1 Operations Console
ile sunucuların nasıl izleneceği ve yönetileceği ele alınmıştır.
v Cognos TM1 Kullanıcı Kılavuzu belgesinde, Cognos TM1 Architect ve Cognos TM1
Perspectives olanaklarının son kullanıcıya yönelik çözümleme yetenekleri ele alınmıştır.
v Cognos Insight Kullanıcı Kılavuzu belgesinde, Cognos Insight'ın son kullanıcıya yönelik
çözümleme yetenekleri ele alınmıştır.
v Cognos TM1 Web Kullanıcı Kılavuzu belgesinde, Cognos TM1 Web'in son kullanıcıya
yönelik çözümleme yetenekleri ele alınmıştır.
v Cognos TM1 Applications Kılavuzu belgesinde, Cognos TM1 Application Web'in son
kullanıcıya yönelik çözümleme yetenekleri ele alınmıştır.

Son kullanıcı istemcileri
IBM Cognos TM1 verileriyle etkileşmek için kullanılabilecek birkaç son kullanıcı istemcisi
vardır.

IBM Cognos Insight
IBM Cognos Insight, hem TM1 Application Web için bir istemcidir, hem de hemen hemen
her veri kümesini çözümlemek için kullanabileceğiniz kişisel bir çözümleme aracıdır. Cognos
TM1 Application Web bağlamında, Cognos Insight yerel olarak ya da uzaktan yüklenen bir
uygulama olarak sağlanan tüm işlevli bir istemci uygulamasıdır. Cognos Insight, Cognos TM1
Application Web için istemci olarak kullanıldığında şu iki kipte olabilir: Bağlantılı Kip ve
Bağlantısız Kip.
Bağlantılı Kip, Cognos TM1 Server sunucusuna iki yönlü ve canlı bir bağlantı yaratır. TM1
Server sunucusunda güncellenen her veri, Insight'ta bir yeniden hesaplama
gerçekleştirdiğinizde Insight istemcisinde güncellenir. Böylelikle, çözümleme yapılırken ya
da bir plana katkı sağlanırken Insight istemcisindeki verilerin her zaman güncel olması
güvenceye alınmış olur. Canlı bağlantının TM1 Server üzerindeki etkisi, bağlantısız kipe göre
LAN üzerinde daha fazla trafik üretmesi ve TM1 Server sunucusuna daha ağır bir yük
yüklemesidir. Bağlantılı kip, TM1 Server ile bağlantısı hızlı olan ve ağ gecikmesiyle
karşılaşmayan kullanıcılar tarafından kullanılmalıdır.
Bağlantısız Kip henüz yalnızca alt düzey düğümler için kullanılabilir. Bağlantısız kipte,
çalışmakta olduğunuz Cognos TM1 Server dilimi (TM1'in model ve veri kısmı) karşıdan
yüklenir ve dilimin yerel kopyası yaratılır. Bu kip, başka bir bağlantı kipinde TM1 Server
sunucusunun taşıması gerekecek iş yükünü dağıtması bakımından yararlıdır. Bu kipte işleme
istemci ile TM1 Server arasında dağıtılır. Bağlantısız kip, LAN'larında ileri derecede gecikme
olan ya da TM1 Server'dan coğrafi bakımdan uzak olan kullanıcılar için yararlı olur. Bir
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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kullanıcı Cognos Insight'ı bağlantısız kipte açtığında, TM1 modeli dilimi karşıdan yüklenir ve
önbelleğe alınır. Tüm veri etkileşiminin yerel önbelleğe yönelik olması, yanıt hızını önemli
ölçüde artırır.

IBM Cognos TM1 Application Web
IBM Cognos TM1 Application Web, desteklenen herhangi bir web tarayıcısını kullanarak
Cognos TM1 Applications'ı açmanızı ve bu uygulamalarla çalışmanızı sağlayan ve kapladığı
alan sıfır olan bir web istemcisidir. Cognos TM1 Application Web iş akışı sayfasında bir
düğümü açabilir, sahipliği alabilir, veri girebilir ve bir plana katkı sağlayabilirsiniz. Cognos
TM1 Application Web'in en yararlı olacağı durumlar, kurum ilkesi uyarınca yerel istemci
kurulmasının yasak olması ya da Microsoft Windows dışında bir işletim sistemi kullanılması
(çünkü tüm işlevli TM1 istemcilerinin hepsi Windows tabanlıdır) durumlarıdır.

IBM Cognos TM1 Web
IBM Cognos TM1 Web, desteklenen herhangi bir web tarayıcısından Cognos TM1 verilerini
çözümlemenizi ve değiştirmenizi sağlayan ve kapladığı alan sıfır olan bir web istemcisidir.
Cognos TM1 Web, Cognos TM1 Application Web iş akışı sayfasına erişmenize olanak
vermez. Aynı şekilde, TM1 Web ile Cognos TM1 Applications olanağında da çalışamazsınız.

Denetim istemcileri
Bu IBM Cognos TM1 Client istemcileri your Cognos TM1 verilerinizi ve modellerinizi
yönetmek için kullanılabilir.

IBM Cognos TM1 Performance Modeler
IBM Cognos TM1 Performance Modeler, boyutları, küpleri, kuralları, işlemleri ve diğer
nesneleri hızla yaratmak ya da oluşturmak için kullanabileceğiniz en yeni Cognos TM1
modelleme aracıdır. Performance Modeler, uygulamalarınız için gereken kuralları ve
besleyicileri otomatik olarak yaratarak modelleme işlemini kolaylaştırır. Performance
Modeler, verileri ve meta verileri TM1 Server sunucusuna (içe) aktarmak için
kullanabileceğiniz yalın bir işlem olan kılavuzlu içe aktarma işlemini de sunar. Performance
Modeler, yeni ve var olan tüm Cognos TM1 modelleri için birincil geliştirme ve bakım aracı
olarak kullanılmalıdır.

IBM Cognos TM1 Architect
IBM Cognos TM1 Architect, tüm TM1 nesnelerinin yaratılmasını ve bakımını destekleyen
daha eski bir Cognos TM1 modelleme aracıdır. TM1 Architect otomatik besleyici ve kural
oluşturmayı desteklemez ve kılavuzlu içe aktarma yeteneği sağlamaz. Architect
kullanıcılarının tüm TM1 modelleri için birincil geliştirme ortamı olarak Cognos TM1
Performance Modeler olanağına geçmeleri önerilir.

IBM Cognos TM1 Perspectives
IBM Cognos TM1 Perspectives, bir TM1 Excel Add-In'dir. Cognos TM1 Perspectives,
Microsoft Excel ile Cognos TM1 modeli geliştirmek ve veri çözümlemek için kullanılabilen
daha eski bir araçtır. Cognos TM1 Architect, gibi Perspectives de tüm TM1 nsnelerinin
yaratılmasını ve bakımını destekler, ancak Performance Modeler olanağının gelişmiş
yeteneklerini içermez. Excel Add-In arabirimine ve TM1 verileriyle çalışırken grafik
oluşturma gibi Microsoft Excel işlevlerini kullanmaya gerek duyan son kullanıcılar
Perspectives olanağını kullanabilirler. Bunun dışında, yöneticilerin tüm TM1 modelleri için
birincil geliştirme ortamı olarak Performance Modeler olanağına geçmeleri önerilir.
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IBM Cognos TM1 Operations Console
IBM Cognos TM1 Operations Console, Cognos TM1 Server sunucularının izlenmesi,
desteklenmesi ve yönetilmesini kolaylaştırarak günlük sunucu işlemlerinin daha iyi
kavranmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış web tabanlı bir işletim aracıdır. Cognos TM1
Operations Console, belirli bir zamanda birden çok TM1 Server sunucusunda çalışan iş
parçacıklarını dinamik olarak izlemenizi sağlar. İş parçacığı etkinliklerini sıralayabilir,
bunlara süzggeç uygulayabilir ve sunucu etkinliklerinin günlüğe kaydedilmesini
zamanlayabilirsiniz. Operations Console, izlenen her TM1 Server sunucusunun yürürlükteki
durumunu saptayan bir sağlık denetimi özelliği de sağlar. Operations Console, tüm kurumu
kapsayan bir TM1 ortamını yöneten Cognos TM1 yöneticilerinin tercih etmesi gereken
arabirimdir.

TM1 istemcileri arasındaki farklılıklar

ix
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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).

IBM Cognos TM1 Applications sürüm 10.2.2'deki yeni özellikler
Aşağıdaki liste, son yayından bu yana IBM Cognos TM1 olanağına eklenen yeni özellikleri
içerir.

Açıklama temizlenirken daha fazla esneklik
Temizlenecek açıklamaları çeşitli ölçütler kullanarak belirleyebilirsiniz. Bir kerede birden çok
uygulamaya ilişkin açıklamaları temizleyebilirsiniz. Açıklamaların temizlenmesi konusuna
bakın.

Modelleyiciler merkezi uygulamada Sahipliği Al seçeneğini
engelleyebilir
Merkezi uygulamalarda sahipliğin alınması bir seçenek olarak her zaman vardır. Ancak artık,
modelleyiciler merkezi uygulama kullanıcılarının bu seçeneği ya da ilgili eylemleri görmesini
engelleyebilirler. IBM Cognos TM1 Performance Modeler Kılavuzu belgesinde, Merkezi
uygulamada hakların yönetilmesi konusuna bakın.

Arka planda uzun süre çalışan işlerin yönetilmesi
Bir uygulamayla ilgili konuşlandırma, hakları ilk kez saklama ve içe aktarma gibi, TM1
Applications portalında uzun sürebilecek işleri izleyebilir ve bu işlerin arka planda
işlenmesini sağlayabilirsiniz.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler Kılavuzu belgesinde, Arka planda uzun süre çalışan
işlerin yönetilmesi konusuna bakın.

Güvenlik Üst Katmanı
Modellere bir güvenlik katmanı uygulamak için Güvenlik Üst Katmanı işlemlerini
kullanabilirsiniz.
IBM Cognos TM1 Geliştirici Kılavuzu belgesinde Güvenlik Üst Katmanı konusuna bakın.
Ayrıca, IBM Cognos TM1 Applications Kılavuzu belgesinde TM1 Applications olanağında
etkileşim hakları ve erişim denetimi konusuna bakın.

10.2.0 sürümündeki yeni özellikler
Aşağıdaki liste, son yayından bu yana IBM Cognos TM1 olanağına eklenen yeni özellikleri
içerir.
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Cognos TM1 Application Server için yeni Cognos Configuration
ayarları
Şimdi Cognos Configuration olanağını kullanarak Cognos TM1 Application Server
sunucusunun yapılandırma ayarlarını belirleyebilirsiniz.
TM1 Applications ayarları, Cognos Configuration olanağının TM1 Applications Server
kısmında bulunur.
Daha fazla bilgi için bkz. “Cognos Configuration ayarları” sayfa 14.

Açıklamaların temizlenmesi
Eski açıklamayı temizleyin, uygulamayı Cognos TM1 Application Server'den ayırın ve daha
sonra açıklamayı kaybetmeden uygulamayı yeniden ekleyin.
Artık uygulamalardaki eski açıklamayı temizleyip bir uygulamayı Cognos TM1 Application
Server'den ayırabilir ve daha sonra açıklamayı kaybetmeden uygulamayı yeniden
ekleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. “Cognos TM1 Applications olanağına açıklama eklenmesi” sayfa
11.

Sunucuların etkinleştirilmesi ve geçersiz kılınması
Artık bir sunucuyu TM1 Applications Server Yapılandırması ekranından etkinleştirebilir ya da
geçersiz kılabilirsiniz.
TM1 Applications Yapılandırmasını Yönet ekranındaki Ekle ve Düzenle seçenekleri bir
sunucuyu etkinleştirmenizi ya da geçersiz kılmanızı sağlar. Bir sunucu geçersiz kılındığında,
uygulama artık o sunucuyla iletişim kuramaz.
Daha fazla bilgi için bkz. “Cognos TM1 Applications yapılandırma seçeneklerinin
ayarlanması” sayfa 55.

Cognos Configuration olanağında yeni eposta bildirimi ayarı
Bir Cognos Configuration ayarını belirleyerek, eposta bildirimlerinin yalnızca epostayla
gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Önceki sürümlerde bildirimler Cognos Connection
olanağındaki “Gelen Kutum” adlı gelen kutusuna da gönderiliyordu.
Daha fazla bilgi için bkz. “Cognos TM1 olanağında eposta bildirimleri” sayfa 8.

Cognos 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 bkz. “TM1 Performance Modeler olanağında uygulamaların yönetilmesi”
sayfa 13.
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Bölüm 2. Cognos TM1 Applications - Başlarken
IBM Cognos TM1 Applications, Cognos TM1 planlama uygulamalarını güçlendirmek ve
yönetmek için kullanılan kapsamlı bir altyapıdır.
Verilerinizi tanımlayan küpler ve boyutlar tasarlamak için Cognos TM1 Performance Modeler
olanağını kullanın. Daha sonra, bir plana katkı sağlama ya da değişiklikleri gözden geçirme
gibi, o verilerin iş akışını yönetmek için Cognos TM1 Application oluşturabilirsiniz. Cognos
TM1 Applications Portal, uygulamayla ilgili etkinlikler için bir başlatma panosudur.
Uygulamalara web erişimi sağlayan Cognos TM1 Applications sunucusu tarafından yönetilir.
Uygulamalarla çalışırken kullanmak için farklı istemciler seçebilirsiniz.
Cognos TM1 Applications, uygulamaları düzenlemek ve yönetmek için bir temel görevi
görür. Uygulama modelleyiciler Cognos TM1 Application Web, Cognos Insight'ı dağıtık kipte
ya da Cognos Insight'ı bağlantılı kipte kullanma seçeneğini sunarlar. Buna ek olarak, Cognos
TM1 Performance Modeler Cognos TM1 Applications'dan başlatılabilir ve modelleyiciler
tarafından uygulamaların temelini oluşturan veri yapılarını planlamak ve gerçekleştirmek için
kullanılabilir.
Cognos TM1 Applications yoluyla kullanılabilecek her istemcinin avantajları vardır ve
hangisinin sunulacağına, çeşitli etmenlere dayanarak modelleyici karar verir.
Cognos Insight
v Cognos Insight, dağıtık kip ya da bağlantılı kip seçeneğiyle, esnek ve etkileşimli
bir deneyim sağlar.
v Cognos Insight, dağıtık kipte planlama ve çözümleme uygulamaları için hızlı
yanıt, keşif ve dolaşma olanağı sağlayan etkileşimli bir tuval yerleşim düzenini
kullanır.
v 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.
v Cognos Insight, Web Sayfası içeren uygulamalarda kullanılamaz.
Cognos TM1 Application Web
v Büyük ölçüde biçimlemeye gerek duyuyorsanız ya da yerel makinenize Cognos
Insight bileşenini kurmak istemiyorsanız, Cognos TM1 Application Web sizin için
iyi bir seçim olacaktır.
v Cognos TM1 Application Web, dilimlerin ve küp verilerinde ayrıntılı dolaşma
sağlayan diğer olanakların yanı sıra, Web Sayfaları ile zengin biçimleme
yetenekleri de sunar.
v Tuval yerleşim düzeni kullanan uygulamalar, Cognos TM1 Application Web ile
kullanıldığında çok sekmeli yalın bir görünüm gösterir.
Uygulama tek başına küp görünümlerini kullanıyorsa ve birden çok çalışma yeri geçersiz
kılındıysa, Cognos Insight (dağıtık ya da bağlantılı kipte) ya da Cognos TM1 Application
Web değişimli olarak kullanılabilir. Bu uygulamalarda hangi istemciyi kullanmak istediğinizi
seçebilirsiniz.
İstemci seçmek için, uygulamayı seçin ve farenin sağ düğmesini tıklarak o uygulama için
kullanılabilecek istemcileri görüntüleyin.
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Ürünü kullanmaya başlamak için, örnek uygulamaları samples klasöründe zip dosyaları olarak
bulabilirsiniz; bunlar GO_New_Stores için içe aktarılabilir. Kanıtlanmış Teknikler klasöründe
de Cognos Insight ile kullanılan bazı .cdd dosyaları vardır.

Tercihlerin ayarlanması
Liste görünümündeki girdilerin sayısı, ayırıcı tipi ve stil gibi IBM Cognos TM1 Application
portal tercihlerini belirleyin.
Ayrıca, görünümün yerleşim düzenini, sütun sayısını ve dil ve saat dilimi gibi bölgesel
seçenekleri de değiştirebilirsiniz.

Yordam
1. Bir web tarayıcısını açın. Adres çubuğunda, yöneticinizin verdiği adresi yazın; tipik
olarak şöyledir: http://<sunucu_adı>:<kapı_numarası>/pmpsvc
2. Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girip Tamam düğmesini tıklatın.
3. Tercihlerim düğmesini (

) tıklatın ve değiştirmek istediğiniz ayarları belirtin.

Cognos TM1 Applications olanağının açılması
Verileri gözden geçirmeye ya da veri katkısı sağlamaya başlamak için Cognos TM1
Applications Portal'daki bir uygulamayı açın.
Veri eklemeye ya da verileri gözden geçirmeye başlamak için İnternet ya da şirket içi ağ
bağlantınız ve bir uygulamanız olmalıdır.
Yazılımla birlikte verilen örnek uygulamanın kullanılmasıyla ilgili ayrıntılar için, örnek
uygulamanın açılmasını konu alan kısma bakın.

Yordam
1. Bir web tarayıcısını açın. Adres çubuğunda, yöneticinizin verdiği web adresini yazın,
genellikle şöyledir: http://<sunucu_adı>:<kapı_numarası>/pmpsvc, örneğin
http://localhost:9510/pmpsvc.
2. Kullanmak istediğiniz sunucuya ilişkin kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girip Tamam
düğmesini tıklatın.
3. Katkı sağlamak istediğiniz uygulamayı tıklatın.
Uygulamanızın dayalı olduğu sunucu başlatılmadıysa, Cognos Configuration olanağını
açıp uygulamayı başlatın. Genel olarak, uygulamayı kurulumda balatırsınız. Örneğin,
örnek uygulamayı kullanmak için, GO_NEW_Stores adlı sunucunun başlatıldığını
doğrulayın.
Örnek uygulamayı açmak için, iş akışı sayfasındaki uygulamayı içe aktar simgesini
tıklatın, sunucuyu GO_NEW_Stores olarak ve uygulama dosyasını şu konumda bulunan
new stores and promotion plans.zip olarak belirleyin:
C:\kurulum_dizini\samples\tm1\GO_New_Stores. Örnek uygulamayı içe aktarmak
için içe aktar simgesini tıklatın ve iş akışı portalına dönün.
Açıklama kaydedilmediğini bildiren bir uyarı görebilirsiniz. Örnek uygulamanın
açıklaması olmadığı için, uyarı doğrudur. Uyarıyı kabul etmek için Tamam düğmesini
tıklatın.
Uygulama, Uygulamalarım portalında görüntülenir. Uygulamanın kullanılabilmesi için
etkinleştirilmesi gerekir. Bunu bir yönetici yapabilir ya da bu uygulamanın
yöneticisiyseniz, etkinleştirme simgesini (
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) tıklatın. Uygulamayı tıklatarak açın.

İş akışı sayfasında, sorumlu olduğunuz tüm alanların grafik biçimli bir genel görünümünü
ve verilerin durumunu görürsünüz.

4. Cognos TM1 Applications olanağını kullanmaya başlamak için, ekranın sol tarafındaki
ağaçta onay sıradüzeni ağacını genişleterek bir düğüm seçin ya da tablodaki bir düğümü
tıklatın.
İpucu: Bir düğümle ilgili ek bilgi içeren ayrıntı panosunu görmek için aşağı yönlü mavi
okları tıklatın.

Cognos TM1 Applications İş Akışı
Oturum açtığınızda İş Akışı ekranı görüntülenir. Bu ekran bir ağaç, bir tablo ve onay
sıradüzeninden oluşur.
Ekranın sol tarafındaki ağaç, sıradüzenli olarak, katkıda bulunmakla ve gözden geçirmekle
sorumlu olduğunuz alanları gösterir. Ağaçta göreceğiniz öğeler, uygulamadaki belirli
haklarınıza bağlıdır. Ağaçtaki bir öğeyi tıklattığınızda, ekranın sağ tarafında, öğeyle ilgili
ayrıntıları içeren bir tablo görüntülenir.
Ağaçta ya da tablodaki bir öğe, düğüm olarak tanınır. Tipik örnekler şunlardır: Satış Bölümü,
Pazarlama Bölümü, Geliştirme Bölümü, Maliyet Merkezi. Adlar, uygulamanızın tasarımına
bağlıdır.

Ağaç
Ağaçtaki her öğenin, verilerin yürürlükteki durumunu gösteren bir simgesi vardır.
Çizelge 1. Cognos TM1 Applications İş Akışı Durumları
Simge

Durum ve açıklaması
Kullanılabilir
Düğüm açılmadı ve veri değiştirilmedi ya da kaydedilmedi.
Ayrıldı
Kullanıcı düğümün sahipliğini aldı; bu durumdaki veriler
gözden geçirilmek üzere teslim edilebilir.
Bölüm 2. Cognos TM1 Applications - Başlarken
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Çizelge 1. Cognos TM1 Applications İş Akışı Durumları (devamı var)
Simge

Durum ve açıklaması
Kilitlendi
Veriler teslim edildi ve öğe kilitlendi. Bu durumdaki veriler
yalnızca okunur. Bir öğe reddedilirse, Ayrıldı durumuna geri
çevrilir.
Tamamlanmadı
Bu öğeye ait olan en az bir öğe Kullanılabilir durumda ve en az
bir diğer öğe Ayrıldı, Kilitlendi ya da Hazır durumunda. Bu
durumdaki veriler toplanmıştır. Tamamlanmadı durumu
yalnızca gözden geçirme öğeleri için geçerlidir.
Hazır
Gözden geçirene ait olan tüm öğeler kilitlendi. Veriler,
sıradüzeninin sonraki düzeyine teslim edilmeye hazır.

Verilerin gözden geçirilmesi
İş Akışı ekranında tanıtıldığı şekilde, düğümleri gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır.
Düğümler üzerinde uygun haklara sahipseniz, düğümleri herhangi bir durumda
görüntüleyebilirsiniz. Bir kerede birden çok düğümü görüntüleyebilirsiniz; ancak, İş Akışı
sayfasından açtığınız her düğüm ayrı bir pencerede açılır. Birleştirilmiş bir düğüm üzerinde
uygun haklara sahipseniz, sıradüzenindeki düğümler arasında geçiş yapmak için onay boyutu
açılan listesini kullanarak, aynı ızgara penceresindeki ilgili tüm yaprak düğümlerine ilişkin
verileri görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve teslim edebilirsiniz.
Bir düğüm gözden geçirilmek üzere teslim edildiğinde Kilitlendi

durumuna geçer.

Bir düğümün içeriği beklentilerinizi karşılamıyorsa ve gereken haklara sahipseniz, Reddet
düğmesini ( ) tıklatarak düğümü ızgaradan ya da iş akışı ekranından reddedebilirsiniz.
Reddedilen düğümün durumu Kilitlendi'den Ayrılmış'a ( ) çevrilir.
Gözden geçirme sırasında tüm Contribution düğümlerini teslim ettiğinizde, düğümlerin
durumu Hazır
edin

olur. Tüm düğüm içerikleri beklentilerinizi karşıladığında düğümü teslim

.

Yöneticiniz TM1 Server sunucunuzda adların yerelleştirilmesini etkinleştirdiyse, küpler,
boyutlar, öğeler ve öznitelikler, Web tarayıcınızın dil ayarının belirlediği şekilde, yerel
dilinizde görüntülenir. Yerelleştirme etkinleştirilmediyse, nesne adları TM1 Server
sunucusunda ilk yaratıldıkları şekilde görüntülenir. Web Sayfaları'nda yalnızca, SUBNM ya
da TM1RptRow işlevinin döndürdüğü öğeler yerelleştirilir. Web Sayfaları'ndaki diğer tüm
öğe ve nesne adları ilk yaratıldıkları şekilde görüntülenir.

Verilerin teslim edilmesi
Bir düğümün içerdiği veriler beklentilerinizi karşılıyorsa, o düğümü planlama modeli
sıradüzenindeki sonraki gözden geçirene teslim edersiniz.
Düğüm teslim edildikten sona kilitlenir; içerdiği verilerde artık değişiklik yapamazsınız.
Gözden geçiren kişi, düğümde yaptığınız değişiklikleri kabul eder ya da reddeder.
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Verileri teslim etmek için teslim etme haklarına sahip olmanız gerekir. Yönetimciniz birden
çok çalışma yeri kullanımını etkinleştirildiyse, düğümünüzü iş akışı sayfasından teslim
edemezsiniz. Birden çok çalışma yeri kullanıyorsanız, Cognos TM1 Application Web
olanağında teslim etmek istediğiniz çalışma yerini seçmeniz gerekir.
Çalışmakta olduğunuz düğüme ve o düğümle ilgili haklarınıza bağlı olarak, tek bir yaprak
düğümü, birden çok yaprak düğümü ya da birleştirilmiş bir düğümü teslim edebilirsiniz.

Birleştirilmiş düğüm ya da tek bir yaprak düğüm teslim
edilmesi
Birleştirilmiş bir düğümü ya da tek bir yaprak düğümü teslim etmek için Teslim Et simgesini
kullanın.

Yordam
Araç çubuğundaki Teslim Et simgesini (

) tıklatın.

Birleştirilmiş bir düğümün altındaki tüm yaprak düğümlerin
teslim edilmesi
Birleştirilmiş bir düğümün altındaki tüm yaprak düğümleri teslim etmek için Yaprak Alt
Öğeleri Teslim Et seçeneğini kullanın.

Yordam
Araç çubuğundaki Yaprak alt öğeleri teslim et simgesini (

) tıklatın.

Not: Bu işlemle yalnızca, uygun haklara sahip olduğunuz yaprak düğümler teslim edilir.

Tüm yaprak düğümlerin ve birleştirilmiş bir düğümün teslim
edilmesi
Birleştirilmiş bir düğümün ve ilgili yaprak düğümlerin sahibiyseniz ve birleştirilmiş düğümü
ve yaprak düğümleri aynı anda teslim etmek istiyorsanız, bu işlemleri ayrı ayrı
gerçekleştirmelisiniz.

Yordam
1. Araç çubuğundaki Yaprak alt öğeleri teslim et simgesini (
2. Araç çubuğundaki Teslim Et simgesini (

) tıklatın.

) tıklatın.

Sahiplik, devralma ve serbest bırakma
Bir düğümün sahipliğini almanızdan sonra, diğer kullanıcılar o düğümün verilerine
erişemezler.
Sahipliği aldıktan sonra, verileri diğer kullanıcıların kullanabilmesi için serbest bırakmak
üzere Sahipliği Serbest Bırak

simgesini kullanın.

TM1 Application Web olanağında, tüm düğümleri sahipliği aldığınız düzeyde teslim etmeniz
gerekir; sahipliğin serbest bırakılması da, sahipliği aldığınız düzeyde gerçekleştirilebilir.
Örneğin, bir üst düğümün sahipliğini alır, sonra bir alt düğümü ayrı olarak teslim etmek
istediğinize karar verirseniz, yalnızca alt düğümü teslim etmek için üst düğümdeki
Bölüm 2. Cognos TM1 Applications - Başlarken
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sahipliğinizi serbest bırakmalı ve alt düğümün sahipliğini almalısınız. Daha sonra da alt
düğümün sahipliğini serbest bırakır ve üst düğümün sahipliğini yeniden alırsınız.
Başka bir kullanıcının sahipliğindeki bir düğümün sahipliğini almayı denerseniz, sistem bir
uyarı iletisi yayınlayabilir ve sahipliği alma eylemini iptal etme seçeneği sunar. Yöneticiniz
bir düğümün sahipliğini devralmak üzere olan bir kullanıcının uyarı iletisi alıp almayacağını
ve kullanıcıya iptal etme seçeneği verilip verilmeyeceğini belirlemek için
pmpsvc_config.xml dosyasını yapılandırabilir.
Yönetici sahipliğin kimde olduğunu görebilir ve hangi sahipliğin serbest bırakılması
gerektiğini saptayabilir. Sahipliği devralma davranışı uygulama temelinde de denetlenebilir.
Sisteminizin ya da uygulamalarınızın sahipliği devralma ve serbest bırakma karşısında nasıl
yanıt vereceğini, sisteminizi modelleyen kişiden ya da sistem yöneticinizden öğrenebilirsiniz.
Belirli bir uygulama serbest bırakıldığında sistemin buna nasıl yanıt vereceğini, IBM Cognos
TM1 Performance Modeler olanağında ayarlanan Sahiplik Değiştirme Davranışı özelliği
belirler. Bu ayara bağlı olarak aşağıdaki davranışları görebilirsiniz:
Hiçbir zaman uyarma
Kullanıcılar birbirlerinden rahatça sahipliği devralabilir, hiçbir uyarı verilmez.
Etkin kullanıcıda uyar
Yürürlükteki sahibin düğümü bir istemcide açıksa uyarı görüntüler; ancak, uyarı
yoksayılırsa, sahipliği değiştirmeye (devralmaya) devam edilmesine izin verir.
Etkin kullanıcı için sahiplik değişikliğini önle
Yürürlükteki sahibin düğümü bir istemcide açıksa uyarı görüntüler ve sahipliğin
değiştirilmesine (devralınmasına) izin vermez.
Her zaman uyar
Kullanıcının sahipliğini almaya çalıştığı düğüm başka bir kullanıcının
sahipliğindeyse, yürürlükteki sahibin sistemde olup olmamasından bağımsız olarak
uyarı görüntüler. Kullanıcı devam ederse, sahiplik değişikliğinin gerçekleşmesine
izin verir.
Sahiplik değişikliğini her zaman önle
Kullanıcının sahipliğini almaya çalıştığı düğüm başka bir kullanıcının
sahipliğindeyse, yürürlükteki sahibin sistemde olup olmamasından bağımsız olarak
uyarı görüntüler. Sahiplik değiştirmenin devam ettirilmesine hiçbir zaman izin
vermez. Bu durumda, diğer bir kullanıcının sahipliği devralma girişiminde
bulunabilmesi için, yürürlükteki sahibin sahipliği serbest bırakması gerekir.
Kullanılan istemci ne olursa olsun, bu ayarlar kullanılabilir. Kullanıcıların düğüm sahiplikleri
varsa, bir yönetici iş akışı sayfasındaki Sahipliği Serbest Bırak simgesini tıklatarak,
düğümlerin yürürlükteki sahiplerini listeleyen bir iletişim kutusu görüntüleyebilir. Sonra da
hangi kullanıcının sahipliğinin serbest bırakılacağını seçebilir.

Cognos TM1 olanağında eposta bildirimleri
İnsan Görevi Hizmeti ve Posta Teslim Hizmeti'ni ya da standart posta teslim hizmetinizi
kullanarak, uygulamalara eposta bildirimleri ekleyebilirsiniz.
İş akışıyla yönlendirilen bildirimler yalnızca, Kip 5 kimlik doğrulaması kullanılarak CAM ile
kimliği doğrulanan Cognos TM1 sunucuları için kullanılabilir.
Bildirimler Cognos altyapısından İnsan Görevi Hizmeti (Human Task Service; HTS) ve Posta
Teslim Hizmeti (Mail Delivery Service; MDS) ile işlenebilir ya da bildirimleri yalnızca
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standart eposta teslim hizmetinizin kullanılacağı şekilde ayarlayabilirsiniz. HTS ve MDS BI
sürüm 10 müşterilerinde bulunan Cognos Business Intelligence (BI) Server kurulumunun bir
parçası olarak kurulur ya da Cognos BI lisansı bulunmayan Cognos TM1 müşterilerinin
kullanım hakkı bulunan Cognos BI Runtime kurulumunun bir parçası olarak kurulur. Bu
altyapı hizmetlerinin 10.1.1 sürümünde ya da daha sonraki bir sürümde olması gerekir.
Bir Cognos TM1 müşterisiyseniz ve iş akışı bildirimlerini desteklemek için Cognos BI
Runtime kurarsanız, içerik deposu olarak kullanılmak üzere, desteklenen bir RDBMS
eşgörünümü (DB2, SQL Server ya da Oracle) sağlamanız gerekir. Test ya da gösteri ortamı
için, Apache Derby'ye dayalı olan Cognos Content Store adlı içerik deposunu da
kullanabilirsiniz. Ancak bu içerik deposu Cognos TM1 müşterilerinin erişebileceği Cognos BI
Runtime ile birlikte verilmez ve üretim sistemlerinde kullanılmamalıdır.

DLS bildirimi kullanılması
Cognos TM1 Applications iş akışı eylemleri için yalnızca standart posta teslim sisteminizi
kullanmak istiyorsanız:

Yordam
TM1 Application Server sunucunuzun Cognos Configuration listelemesindeki Notifications
provider (Bildirim Sağlayıcısı) seçeneğinde DLS girin.

İnsan Görevi Sistemi'nin yapılandırılması
Cognos TM1 Applications uygulamalarını, gerçekleştirilen eylemleri kullanıcılara bildirmek
için İnsan Görevi Sistemi'ni (HTS) kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Başlamadan önce
v İnsan Görevi Sistemi ve Posta Teslim Hizmeti içeren bir Cognos BI Server ya da Cognos
BI Runtime kurulu olmalıdır.
v Cognos TM1 Application Server kurulmuş ve Cognos Access Management (CAM) ile
kimliği doğrulanan Cognos TM1 sunucuları için yapılandırılmış olmalıdır.
v İlgili TM1 Applications ağ geçidi bileşenleri Cognos BI Server sunucusuna kurulmuş ve
IBM Cognos TM1 Installation and Configuration Guide (TM1 Kurulum ve Yapılandırma
Kılavuzu) belgesinde açıklandığı şekilde, doğru olarak yapılandırılmış olmalıdır. Örneğin,
BI_kurulum_yeri\webcontent dizinindeki planning.html dosyası, Cognos TM1
Application Server sunucusunun konumunu gösterecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır;
örneğin, http://makineadı.com:9510)
v Cognos Cognos TM1 Performance Modeler'dan konuşlandırılmış ve hakları atanmış bir A
Cognos TM1 uygulaması olmalıdır.

Yordam
1. Cognos Configuration olanağının Cognos TM1 eşgörünümünün geçerli bir Cognos BI
Server sunucusunu gösterecek şekilde ayarlandığını doğrulayın.
2. Cognos Connection olanağında kullanıcının Gelen Kutusu'na gönderilen bildirimlere ek
olarak iş akışı bildirimlerinin epostayla da gönderilmesini istiyorsanız, Cognos
Configuration olanağındaki Cognos BI eşgörünümünde bir posta sunucusunun
yapılandırılmış olduğunu doğrulayın.
3. Cognos TM1 Application Server sunucusuna ilişkin pmpsvc_config.xml dosyasında şu
etiketi girin:
<service>
<notifications emailProvider="HTS"/>
</service>

Bölüm 2. Cognos TM1 Applications - Başlarken
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Belgede gösterilmesi amacıyla, aşağıdaki kodun bazı satırları bölünerek aşağıya
kaydırılmış olabilir. Bu satırları girerken, bölmeden ve aşağıya kaydırmadan girmelisiniz.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pmpsvc_config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="pmpsvc_config.xsd">
<fpm_service>
<config class="com.ibm.cognos.pmpsvc.PMPSVCConfig"/>
<service name="PMPService">
<method name="setClients" sessionOptional="true"/>
</service>
</fpm_service>
<service>
<!-- Uncomment the line below to change the location of the
planning service application files -->
<!--appdef path="Location of
planning service application files" /-->
</service>
<service>
<notifications emailProvider="HTS">
</notifications>
</service>
<clients>
<client id="thinClient" type="html-new" uri=
"http://VYORPERFMODTEST.ent.ad.cognos.com/TM1Web/contributor.aspx">
<name>
<localeText default="true" locale="en_US" text="TM1 Application Web"/>
</name>
</client>
<client id="desktopClient" type="cognos-rcp"
uri="servlet/CogrcpServlet?applicationId=CognosInsight">
<name>
<localeText default="true" locale="en_US" text="Cognos Insight - Connected"/>
</name>
</client>
<client id="distributedClient" type="cognos-rcp" uri="servlet/CogrcpServlet">
<name>
<localeText default="true" locale="en_US" text="Cognos Insight - Distributed"/>
</name>
</client>
</clients>
</pmpsvc_config>

4.

Cognos TM1 Application Server sunucusunu yeniden başlatın.

5. Bildirim ayarlarını görmek için, uygulamada Cognos Cognos TM1 Performance Modeler
olanağını kullanın.
Bildirim ayarları, ayarların listesinden sonra görüntülenir. Varsayılan olarak, bildirimler
Teslim Etme ve Reddetme iş akışı eylemleri için yapılandırılmıştır.

Bildirimlerin okunması
Bildirimleri Cognos Connection olanağı ve Cognos TM1 Applications Portal yoluyla
erişilebilecek Gelen Kutusu'ndan da okuyabilirsiniz.

Yordam
1. Cognos TM1 Applications Portal araç çubuğunda Gelen Kutum simgesini tıklatın.
2. Cognos Connection olanağında, Gelen Kutusu “Alan Seçeneklerim” açılan menüsünde
bulunur.

10

IBM Cognos TM1 Sürüm 10.2.2: Applications Kılavuzu

Bildirimlerin değiştirilmesi
Yordam
1. Bir bildirim ayarını değiştirmek için, önceki kısımda açıklandığı gibi, Özellikler
dosyasındaki Bildirimler satırını tıklattıktan sonra, görüntülenen üç nokta düğmesini
tıklatın.
Bildirim Ayarı her bildirim türüne ilişkin eylemleri ve yürürlükteki değerleri listeler.
2. Belirli eylemlerle ilgili olarak bildirimleri etkinleştirmek ya da geçersiz kılmak için,
Bildirimi Etkinleştir sütununda True (Doğru) ya da False (Yanlış) değerini girin.
3. Bildirim alıcılarını ya da bildirimlerin içeriğini değiştirmek için, Gelişmiş Bildirim
Ayarları sütununda ilgili satırı tıklatın:
4. Bu iletişim kutusunda alıcıları değiştirebilir, farklı Konu ve Gövde metinleri oluşturabilir
ve bildirim içeriğinde önceden ayarlanmış parametreleri kullanabilirsiniz.
5. Bildirim ayarlarında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesi için uygulamayı yeniden
konuşlandırın.
Unutmayın: Active Directory ya da LDAP gibi kimlik doğrulama kaynakları için eposta
adresi alanına büyük olasılıkla otomatik olarak veri yerleştirilecektir. Yerli eposta alanı
olmayan NTLM gibi bir kimlik doğrulama kaynağı da kullanılabilir ve eposta adresi
Cognos Connection olanağındaki kullanıcı tercihlerinden eklenebilir.
Eposta adresi olmayan kullanıcılar da Gelen Kutusu yoluyla bildirim alınır.

Bildirimlerde kullanılan dilin değiştirilmesi
Uygulama Özellikleri sayfasında dili ve çevrilmiş metni belirleyerek, bildirimde kullanılan
dili değiştirebilirsiniz.

Yordam
1. Cognos TM1 Applications sayfasında, kullanılacak uygulamayı seçin.
2. Özellikler simgesini tıklatın.
3. Kullanmak istediğiniz iş akışı eylemini tıklatın. Yalnızca, bildirim kullanabilecek
eylemleri kullanabilirsiniz.
4. Bildirimin çevrilmiş metni kullanmasını sağlamak için, Bildirimler sekmesinde dil
ayarını, konuyu ve bildirimin metnini değiştirebilirsiniz.
Önemli: <Current Owner> ya da <Application Link> gibi meta veri etiketlerini
değiştirmeyin ya da kaldırmayın. Bu etiketleri çevirmeyin.

Cognos TM1 Applications olanağına açıklama eklenmesi
Açıklama deyimi, bütçe ve plan teslimlerinize ayrıntılar ve arka plan eklemek için ek
açıklamalar girme ve ekli belge ekleme yeteneklerini kapsar.
Bir IBM Cognos TM1 uygulamasında düğüm ya da hücre düzeyinde açıklama
ekleyebilirsiniz.
Uygulama modelleyici, bir uygulamaya eklenebilecek dosyaların tipini ve boyutunu
sınırlamak için açıklama parametrelerini yapılandırabilir.
Yöneticiler de uygulama, kullanıcı ya da tarih temelinde açıklamaları temizleyebilir.

Bölüm 2. Cognos TM1 Applications - Başlarken
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Yordam
1. Cognos TM1 Applications Portal'da bir iş akışını açın.
2. Açıklamaları gözden geçirme listesini bölmeye yerleştirmek için aşağı yönlü oku tıklatın.
Düğümde ek açıklamalar ya da yorumlar varsa, bunlar giriliş sırasına göre listelenir.
3. Dosya eklemek için, Ek düğmesini tıklatın ve sisteminize göz atarak eklenecek dosyayı
bulun. Ekleyebileceğiniz dosyaların tpi ya da boyutu sınırlanmışsa, bu tür dosyaları
ekleyemezsiniz.

Hücre düzeyinde açıklama eklenmesi
Bir hücrenin köşesindeki küçük kırmızı üçgen, hücreye eklenmiş bir açıklama olduğunu
gösterir.

Yordam
1. Uygulamayı açın.
2. İş akışını farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve kullanmak istediğiniz istemciyi seçin.
3. Ek açıklama koymak istediğiniz hücreyi farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra
Açıklama'yı tıklatın ya da hücrede zaten açıklama varsa Tüm Açıklamalara Göz At'ı
tıklatın.
4. Açıklamanın metnini yazın. Dosya eklemek istiyorsanız Ekle'yi tıklatın ve sisteminize
göz atarak dosya seçin. Uygulama iş akışı açıklamasının nasıl yapılandırılacağına ilişkin
yönergeler için Cognos TM1 Performance Modeler Kılavuzu belgesine bakın.

Açıklamaların temizlenmesi
Temizlenecek açıklamaları çeşitli ölçütler kullanarak belirleyebilirsiniz. Bir kerede birden çok
uygulamaya ilişkin açıklamaları temizleyebilirsiniz. Açıklama temizlemek için bir yönetici
olmanız gerekir.

Yordam
1. Cognos TM1 Applications portalında, açıklamasını kaldırmak istediğiniz uygulamalara
ilişkin seçim kutusunu tıklatın. Birden çok uygulama seçerseniz, kullanılabilecek tek ölçüt
"Yaratma" tarihidir. Kullanıcı alanında yalnızca yürürlükteki kullanıcılar bulunur. Artık
var olmayan eski kullanıcılar tarafından yaratılmış açıklamaları temizlemek için Yaratan
kullanıcıya ya da düğüme dayalı süzgeci kullanın.
simgesini tıklatın.
2. Açıklama Bakımı
3. Bu tarihten önce yaratılan, Bu düğüm için ve Bu kişi tarafından yaratılan seçimlerini
kullanarak, silinecek açıklamayı belirtin. Açıklamaları ve ekleri silmeyi ya da yalnızca a
ekleri silmeyi seçebilirsiniz. Açılan menü, bu uygulamanın düğümlerini ve kullanıcılarını
içerir.
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Şekil 1. Açıklama Bakımı

Birden çok ölçüt eklenmesi bir ekleme işlemi olarak işlenir. Dolayısıyla, şekildeki örnekte
yalnızca, 2/18/2014 tarihten önce yaratılan, Europe adlı düğümünde bulunan ve Admin
tarafından yaratılmış olan açıklama temizlenir.
4. Doğru açıklamayı belirledikten sonra Tamam düğmesini tıklatın.
Not: Açıklamaları komut satırı arabirimini kullanarak temizleyemezsiniz.

TM1 Performance Modeler olanağında uygulamaların yönetilmesi
TM1 Performance Modeler olanağının Uygulama Tasarımı sekmesinde bir uygulamayı çift
tıklatarak, uygulamanın çeşitli yönlerini yönetebilirsiniz.
Bir uygulamanın genel bakış görünümünü görmek ve çeşitli özellikleri ayarlamak için,
Cognos TM1 Performance Modeler olanağındaki Uygulama Tasarımı sekmesini açın.
Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

Bölüm 2. Cognos TM1 Applications - Başlarken

13

Cognos Configuration ayarları
Bu TM1 Applications ayarları, TM1 Applications Server için Cognos Configuration'da
bulunabilir.
Oturum zamanaşımı (dak)
Bu sürenin sonunda etkinlik yoksa TM1 Server bağlantısı kesilir. Varsayılan değer
60 dakikadır.
Nitelenmiş yolları zorla
Doğru (True) değerine ayarlandığında, Adminhost (Yönetim Anasistemi) olarak
belirtilen bir makine adı tam olarak nitelenmiş bir etki alanı adına çözülür. Yanlış
(False) değerine ayarlandığında yalnızca makine adı kullanılır. Varsayılan olarak,
bildirim olmadığını göstermek için boş bırakılır.
Bildirim sağlayıcısı
v DLS (Teslim Hizmeti): Bir posta sunucusu yapılandırıldıysa, eposta gönderilir
ancak Cognos Gelen Kutusu'nda herhengi bir bildirim görüntülenmez.
v HTS (İnsan Görevi Hizmeti): Bildirimler Cognos Gelen Kutusu'na gönderilir,
posta sunucusu yapılandırıldıysa eposta da gönderilir.
Business Viewpoint'i etkinleştir
Doğru (true) değeri, Business Viewpoint'in bu kurulumla etkileşimde bulunabileceği
anlamına gelir. Yanlış (false) değeri, Business Viewpoint'in etkileşimde bulunmasını
önler.
Cognos Connection Klasörü Adı
Konuşlandırılan TM1 Applications uygulamalarına yönelik metin bağlantılarının
bulunduğu Cognos Connection klasörünün adını belirtir. Varsayılan değer şudur:
IBM Cognos TM1 Application - Uygulamalarım
TM1 Application Service Dağıtıcı URI
Dağıtıcı sunucu uygulamacığı için kullanılan URI adresi; örneğin,
http://localhost:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet
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Kullanıcı kimliği ve parola
Kimlik doğrulamasında kullanılan kullanıcı kimliği ve parola.
TM1 Client istemcileri
Aşağıdaki beş öğe TM1 Client istemcilerini yapılandırır:
Sağlama URI
MSI konumlarını manüel olarak ayarlamak için kullanılacak bir URI adresini belirtir.
Sağlanan kurulumlara izin ver
Doğru (True) değeri, istemciler kurulu olmadığında kullanıcıların bunları TM1
Applications Portal'dan sağlayıp kurmalarına izin verir. Yanlış (False) değeri,
kullanıcıların güncellemeleri sağlayıp kurmalarını önler.
Sağlanan güncellemelere izin ver
Doğru (True) değeri, TM1 Application Server sunucusunda kurulan güncellemelerin
(bir Fix Pack sürümü gibi), kullanıcıların sonraki bağlanışında istemcilere
sağlanmasına izin verir. Yanlış (False) değeri, güncellemelerin sağlanmasını önler.
Cognos Insight'tan yayınlamayı etkinleştir
Doğru (True) değeri, yönetici haklarına sahip bir kullanıcının Cognos Insight'tan
yayınlama gerçekleştirmesini sağlar. Yanlış (False) değeri, hiçbir kullanıcıya
yayınlama işlemi izni vermez.
Cognos Insight'tan gönderilen ping komutu sıklığı (saniye)
Cognos Insight'ın TM1 Application Server sunucusuna bağlanırlığı doğrulama
sıklığını belirler. Cognos Insight Dağıtık kipteyken yanıt almazsa örtük olarak
Çevrimdışı kipe geçirilir. Varsayılan değer 30 saniyedir.

Bölüm 2. Cognos TM1 Applications - Başlarken
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Bölüm 3. Verilerle çalışma
Web istemcisine veri eklemek ya da var olan verileri düzenlemek, veri deponuza bilgi
göndermenizi sağlar. Verileri değiştirmek için sistem yöneticinizin size erişim vermesi
gerekir.
Düzenleyebileceğiniz verilerin arka planı beyazdır. Salt okunur verilerin artalanı gri olur.
Yürürlükteki sahip siz değilseniz, veriler salt okunur bir görünümde açılır. Veri eklemeye ya
da verileri düzenlemeye başlamak için Sahipliği Al
Veriler ancak Kullanılabilir
akışı durumunu gösterir.

ya da Ayrıldı

düğmesini tıklatın.

durumundaysa düzenlenebilir. Simgeler iş

Belirli bir düğümle ilgili sahiplik kullanılabilirliği, üst düğümün nasıl açıldığına bağlı olarak
değiştirilebilir. Örneğin, IBM Cognos Insight'ta üst düğümü açan katkıda bulunanlar ve
gözden geçirenler düğümün sahipliğini alamazlar. Sahiplik ve düğümler ile ilgili ayrıntılar
için IBM Cognos TM1 Performance Modeler Kılavuzu ve IBM Cognos Insight Kılavuzu
belgelerine bakın.
Sahipliği aldıktan sonra, verileri diğer kullanıcıların kullanabilmesi için serbest bırakmak
simgesini kullanın. Cognos TM1 Application Web olanağında, tüm
üzere Serbest Bırak
düğümleri sahipliği aldığınız düzeyde teslim etmeniz gerekir; sahipliğin serbest bırakılması
da, sahipliği aldığınız düzeyde gerçekleştirilebilir. Örneğin, Ege Bölgesi adlı bir düğümün
sahipliğini alır, sonra Manisa adlı bir alt düğümü ayrı olarak teslim etmek istediğinize karar
verirseniz, yalnızca Manisa düğümünü teslim etmek için Ege Bölgesi düğümündeki
sahipliğinizi serbest bırakmalı ve Manisa düğümünün sahipliğini almalısınız. Daha sonra da
Manisa düğümünün sahipliğini serbest bırakır ve Ege Bölgesi düğümünün sahipliğini yeniden
alırsınız.
Başka bir kullanıcının sahipliğindeki bir düğümün sahipliğini almayı denerseniz, sistem bir
uyarı iletisi yayınlayabilir ve sahipliği alma eylemini iptal etme seçeneği sunar. Yöneticiniz
bir düğümün sahipliğini devralmak üzere olan bir kullanıcının uyarı iletisi alıp almayacağını
ve kullanıcıya iptal etme seçeneği verilip verilmeyeceğini belirlemek için pmpsvc_config.xml
dosyasını şu üç şekilde yapılandırabilir:
Hiçbir zaman
Sahipliği almanın diğer kullanıcıların sahipliği kaybetmesiyle sonuçlanacağı
kullanıcılara bildirilmez.
Etkin

Sahipliği alma girişiminde bulunan kullanıcı, o düğümde Cognos TM1 Application
Web istemcisiyle etkin olarak çalışmakta olan başka kullanıcılar bulunduğunu
bildiren bir uyarı iletisi alır. Kullanıcı sahipliği alma eylemini iptal etmeye ya da
düğümdeki etkin kullanıcıları dikkate almaksızın sahipliği almaya devam etmeye
karar verebilir.

Her zaman
Sahipliği alma girişiminde bulunan kullanıcı, düğümün etkin olan ya da olmayan
kullanıcıları varsa uyarı iletisi alır. Kullanıcı sahipliği alma eylemini iptal etmeye ya
da düğümdeki etkin ya da etkin olmayan kullanıcıları dikkate almaksızın sahipliği
almaya devam etmeye karar verebilir.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Çalışma alanının bölümleri
Çalışma alanı birden çok bölümden oluşur.
Çalışma yerinde bulunan bölümler şunlardır:
v Sekmeler
Uygulamadaki her görünüm ayrı bir sekmeyle temsil edilir.
v Boyut Çubuğu
Satırlar, sütunlar ve bağlamda bulunan boyutları gösteren araç çubuğu alanı.
v Boyutlar
Her boyut, ürünler ya da tarihler gibi, ilgili verilerden oluşan bir derlem olarak
görüntülenir.
v Izgara
Bir sütunla satırın kesişme noktasında veri eklediğiniz ya da düzenlediğiniz alan.
v Tutamaçlar
Bir boyutu ya da sekmeyi ızgarada taşımak için kullanabileceğiniz özel alan.

Sekmeler
Sekme, boyutların oluşturduğu bir derlemdir ve bir görünümü simgeler. Her sekme tipik
olarak, diğer sekmelerle ortak olmayan belirli bir boyutu içerir.
Sekmenin işlevini genellikle bu boyut tanımlar. Ancak, sekmeler çoğu zaman ızgaraya süzgeç
uygulamak için kullanılan (aylar, bütçe sürümleri ve bölümler gibi) ortak boyutları da
paylaşır.

Boyutlar
Boyutlar bir sekmedeki satırları, sütunları ve bağlamı oluşturan ızgarayı tanımlar. Boyut, çoğu
zaman hesaplamaları da içeren, ilgili öğelerin listesidir.
Boyutlar bölüm, ürün, müşteri, ay listelerini, kar ve zarar ya da bilanço kalemlerini içerebilir.
Izgarada gösterilecek bilgileri, sekme içindeki boyutlar belirler. Satır ya da sütunlardaki
boyutlar listelerindeki tüm öğeleri görüntüler; bağlam boyutları, yalnızca etkin öğeyle ilgili
bilgileri görüntüleyecek şekilde, ızgaraya süzgeç uygular.

Satır ve sütun boyutları
Satır ve sütun boyutları boyut çubuğunda gösterilir.
Bir boyutun bir satıra ya da sütuna yerleştirilmesi, listesindeki her öğeyi başlık olarak
görüntüler ve kesişen her satır ve sütun için bir hücre yaratılır.

Temel yerleşim düzeni
Temel yerleşim düzeninde, boyut çubuğunda tek bir satır ve tek bir sütun olur.

18
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İçiçe yerleşim düzeni
Boyutların satırlar ya da sütunlarda içiçe yerleştirilmesi, ızgarada görünen veri miktarını
artırır ve daha ayrıntılı bilgi görmenizi sağlar. Örneğin, aşağıdaki ızgarada satırlar üzerinde
içiçe yerleştirilmiş iki boyut vardır.

Not: İçiçe yerleştirilmiş bir satır ya da sütunun her üst boyut öğesi, yinelenen alt boyut
öğeleri içerir. Bir satır ya da sütuna eklenen her boyut, satır ya da sütun sayısının içiçe
yerleştirilmiş boyuttaki öğelerin sayısıyla çarpılmasına neden olur.

Bağlam boyutları
Bağlam boyutları satırlar ve sütunlarda görünmez; ızgaranın bağlamına süzgeç uygular. Satır
ve sütun boyutları ızgarada tüm liste öğelerini görüntüler; bağlam boyutlarıysa, yalnızca
boyuttaki etkin öğeyle ilgili bilgileri görüntüleyerek ızgaradaki öğeleri sınırlar.
Birden çok bağlam boyutu olabilir; her bağlam boyutu, ızgaradaki bilgilere birikmeli olarak
süzgeç uygular. Izgaranın bağlamını değiştirmek için boyut çubuğundaki bağlam boyutlarını
değiştirin.
Belirli verileri bulmak için yalnızca satır ve sütunların kullanılması okunabilirliği azaltabilir.
Genel verileri görmek için yalnızca bağlam boyutlarının kullanılması da okunabilirliği
azaltabilir. Boyutları içiçe yerleştirerek ve bağlama süzgeç uygulayarak veri girmeyi ve
ızgarada dolaşmayı kolaylaştırabilirsiniz.
Bölüm 3. Verilerle çalışma
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Araç çubuğunun kullanılması
IBM Cognos TM1 Application Web araç çubuğu düğmeleri sık kullanılan komutlara ilişkin
kısayollar sağlar.
Aşağıdaki tablo araç çubuğundaki her düğmeyi içermektedir.
Simge

Düğme Adı

Açıklama

Sahipliği Al

Verilerde değişiklik yapmak için önce sahipliği
almanız gerekir.

Sahipliği Serbest Bırak

Sahipliği aldıktan sonra, Sahipliği Serbest Bırak
diğer kullanıcıların verilere erişmesine olanak
sağlar.

Teslim Et

Verilerin teslim edilmesi verileri genel
kullanıma açar, düğümü kilitleyerek daha fazla
değişiklik yapılmasını önler ve katkıyı gözden
geçirecek kişiye gönderir.

Yaprak Alt Öğeleri Teslim Et

Yürürlükteki birleştirilmiş düğüm için, uygun
haklara sahip olduğunuz tüm yaprak düğümleri
teslim eder.

Reddet

Gözden geçiren olarak, teslim edilen katkıları
reddebilirsiniz.

Kesinleştir

Verilerin kesinleştirilmesi verileri genel
kullanıma açar, ancak ek değişiklik
yapılmaması için kilitlemez.

Dışa Aktar

Verileri aşağıdaki biçimlerde dışa aktarır:
Dilimi Excel'e Aktar - Verileri ve formülleri
(SUBNM ve DBRW işlevleri) yeni bir Excel
elektronik tablosuna aktarır. Elektronik
tablonun sunucuyla bağlantısı olur. Dilimi
Excel'e Aktar seçeneğini kullanmak için, web
sunucusunda Microsoft kurulu olmalıdır.
Anlık Görüntüyü Excel'e Aktar - Verileri
yeni bir Excel elektronik tablosuna aktarır;
formüller (SUBNM ve DBRW işlevleri)
aktarılmaz. Elektronik tablonun sunucuyla
bağlantısı olmaz.
PDF Biçiminde Dışa Aktar - Verileri bir PDF
dosyasına aktarır. PDF Biçiminde Dışa Aktar
seçeneğinin işlev görebilmesi için bir PostScript
yazıcı kurmalısınız. Ayrıntılar için Installation
Guide (Kurulum Kılavuzu) belgesine bakın.
Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 6, “Verilerin
dışa aktarılması”, sayfa 51.

Kopyala
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Verileri diğer hücrelerde çoğaltmak için
kopyalar.

Simge

Düğme Adı

Açıklama

Yapıştır

Kopyalanan verileri hücrelere yapıştırır.

İlk Durumuna Getir

Verileri ya da yerleşim düzenini ilk durumuna
getirir. Verilerde ya da yerleşim düzeninde
yaptığınız değişiklikleri kaydedebilir ya da
atabilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler, Cognos
TM1 Application Web olanağını sonraki
açışınızda korunur.
Görünümü İlk Durumuna Getir: Yürürlükteki
Görünümü İlk Durumuna Getir, Tüm
Görünümleri İlk Durumuna Getir, Sekmeleri İlk
Durumuna Getir, Görünümleri ve Sekmeleri İlk
Durumuna Getir
Verileri İlk Durumuna Getir

Geri Al

Son veri değişikliğini geri alır. Birçok veri
değiştirme eyleminin görünür hücrelerin
ötesinde etkileri olabileceğini unutmayın. Tek
bir hücrede bir veri değeri değişikliği yapmak
için, birleştirilmiş değerler, kurallarla
hesaplanan değerler, veri dağıtma işleminin
kapsadığı hücreler, hatta başka görünümlerdeki
hücreler bile değiştirilebilir. Bu eylemleri geri
aldığınızda, etkin ekranda görüntülenmeyenler
de içinde olmak üzere, etkilenen tüm değerler
değiştirilir.

Yinele

Bir veri değişikliği geri alındıktan sonra
değişikliği geri yükleyebilirsiniz.

Satırların ve Sütunların Yerini
Değiştir

Satırdaki boyutun sütundaki boyutla yer
değiştirmesi için satır ve sütunların yer
değiştirmesini sağlar.

Sıfır Değerlerini Engelle

Sıfırları engelleme seçenekleri iki tanedir:
Satırlarda Sıfırları Engelle
Sütunlarda Sıfırları Engelle

Izgarayı Görüntüle

Verileri ızgara biçiminde görüntüler.

Grafiği ve Izgarayı Görüntüle

Verileri hem ızgara, hem de grafik biçimlerinde
görüntüler.

Grafiği Görüntüle

Verileri grafik biçiminde görüntüler.

Bölüm 3. Verilerle çalışma
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Simge

Düğme Adı

Açıklama

Grafik Özellikleri

Grafik Özellikleri menü seçeneklerini
görüntüler:
Grafik Tipi
Renk Paleti
Grafik Açıklamasını Aç/Kapa
3 Boyutlu Görünümü Aç/Kapa
Grafik Özellikleri

Yeniden Hesapla

Görünümdeki verileri günceller ve yeniden
hesaplar. Veriler kesinleştirilinceye ya da teslim
edilinceye kadar, veri değişiklikleri sunucuda
kesinleştirilmez.

Çalışma Yeri

Farklı sürümlerdeki verilerle çalışmak için
çalışma yerleri yaratmanızı sağlar.

Sayfalarda dolaşma
Sayfalarda dolaşarak, büyük bir küp görünümünün bir kısmından diğerine gidebilirsiniz.
Sayfalama araç çubuğunda dolaşma düğmeleri ve bir Sayfa göstergesi (sağ alt köşede)
bulunur. Küp görünümünde ızgaranın görünür kısmı, yedi sayfanın birincisidir.

Aşağıdaki tablo, Sayfalama araç çubuğu düğmelerini, Sayfa göstergesini ve ilgili açıklamaları
içermektedir.
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Düğme ya da
Gösterge

Ad

Açıklama

Sayfaları Görüntüle

Tüm sayfaların düzenini içeren TM1 Sayfa Düzenini
Görüntüle iletişim kutusunu görüntüler. Belirli bir
sayfaya gitmek için, sayfayı tıklattıktan sonra Bu
Sayfaya Git düğmesini tıklatın. Örneğin 4. sayfaya
gitmek için, Sayfa 4'ü tıklattıktan sonra Bu Sayfaya
Git düğmesini tıklatın.

Önceki Sayfa (Satırlar) Satırların önceki sayfasını gösterir.

Sonraki Sayfa
(Satırlar)

Satırların sonraki sayfasını gösterir.

Sonraki Sayfa
(Sütunlar)

Sütunların sonraki sayfasını gösterir.

Önceki Sayfa
(Sütunlar)

Sütunların önceki sayfasını gösterir.

Sayfa Göstergesi

Görünümün yürürlükteki sayfasını ve hücrelerin toplam
sayısını görüntüler.

Verilerin düzenlenmesi ve değiştirilmesi
Yaprak hücrelerine Yazma erişiminiz varsa, bu hücrelerdeki verileri düzenleyebilirsiniz.
Yaprak hücreleri beyaz arka planla görüntülenir.

Yordam
1. Aşağıdaki iki yoldan birini kullanarak beyaz bir hücredeki değeri düzenleyin.
v Değeri başkasıyla değiştirme - Beyaz hücredeki bir değeri kez tıklatın; hücre
vurgulanarak hücrenin Düzenleme kipinde olduğu belirtilir. Böylece, hücrede var olan
değeri üzerine yazarak değiştirebilirsiniz.
v Değeri düzenleme - Beyaz hücredeki bir değeri çift tıklatın; hücreye beyaz arka planla
kenarlık eklenir ve imleç yanıp söner. Şimdi, imleci değere konumlamak için
klavyenizdeki sağ ve sol ok tuşlarını kullanarak, var olan değeri seçmeli olarak
düzenleyebilirsiniz. Değerden sayıları tek tek kaldırmak için Geri (Backspace/Back) ve
Delete tuşlarını da kullanabilirsiniz.
2. Yeni bir sayı girdikten sonra Enter tuşuna basın. Izgara yenilenerek yeni veriler
görüntülenir; yeni ve kaydedilmemiş tüm değişiklikler mavi görüntülenir.
Veri girer ya da değiştirirseniz ve başka bir hücreyi tıklatırsanız, ızgara yenilenmez ve
değiştirilen veriler yeşil görüntülenir.

Verilerin kopyalanması ve yapıştırılması
Kopyalama komutları, bir değeri ya da işlemi tek bir sekmede farklı konumlara ve sütunlara
kopyalar.

Bölüm 3. Verilerle çalışma
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Kopyalama komutları ancak özgün hücreyle aynı tipte olan hücreler için geçerlidir. Bu
komutlar yalnızca yürürlükteki ızgaraya uygulanır. Bu komutlar geri yayma (dağıtma)
hücrelerine uygulanır, ancak içiçe yerleştirilmiş, gizlenmiş ya da daraltılmış boyutlara
uygulanmaz.
Kopyalama ve veri girme komutlarını birlikte kullanabilirsiniz, ancak bunları Büyüme (Grow)
komutuyla kullanamazsınız.
Aşağıdaki tablo hızlı kopyalama komutlarını listeler.
Komut

Açıklama

Eylem

>

Sağa kopyalar.

Örnek: 5>
5 sayısını sağa kopyalar.
Örnek: inc6>
Sağ taraftaki her değer için satırı değerlerini %6
artırır.

<

Sola kopyalar.

Örnek: add15<
Satırın sol tarafındaki her değeri 15 ekler.

<>

Tüm satır boyunca sola ve sağa Örnek: <>5
kopyalar.
5 sayısını bir satır boyunca sola ve sağa kopyalar.

|^

Bir sütunda yukarıya ve
aşağıya kopyalar.

Örnek: |^5
5 sayısını bir sütunda yukarıya ve aşağıya
kopyalar.

|

Aşağıya kopyalar.

Örnek: 3|
3 sayısını sütunda aşağıya kopyalar.

^

Yukarıya kopyalar.

Örnek: hold^
Sütunda yukarı doğru hücre değerlerini tutar.
Örnek: 2>^
2 sayısını sütunun sağına ve yukarısına kopyalar.

Hızlı veri girme komutları
Bir hücreye veri girme komutu yazılması, hücre değeri üzerinde bir eylem
gerçekleştirilmesine neden olur.
Veri girme komutları Enter tuşuna bastığınızda işlenir. Bu komutlar yalnızca yürürlükteki
ızgaraya uygulanır.
Bu komutlar büyük ve küçük harfe duyarlı değildir.
Komutları iki boyut boyunca kullanabilirsiniz, ancak sayfalar boyunca kullanamazsınız.
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Aşağıdaki tablo hızlı veri girme komutlarını listeler.
Komut

Açıklama

Eylem

K

Değeri binler olarak girer.

Örnek: 5K
5.000 girer.

M

Değeri milyonlar olarak girer.

Örnek: 10M
10.000.000 girer.

Add, +

Hücre değeriyle bir sayıyı toplar.

Örnek: Add50
Hücre değerine 50 ekler.

Subtract, Sub, ~

Percent, per

Hücre değerinden bir sayıyı çıkarır.

Örnek: sub8

Önemli: Eksi işareti (-) eksi bir sayıyı
gösterdiği için, çıkartmada eksi işareti
kullanılamaz.

Hücre değerinden 8 çıkarır.

Hücre değerini yüzde olarak eklenen bir
sayıyla çarpar.

Örnek: per5
Özgün hücre değerinin %5'ini verir.

Increase, Inc

Hücre değerini yüzde olarak eklenen bir
sayı kadar artırır.

Decrease, Dec

Hücre değerini yüzde olarak eklenen bir
sayı kadar azaltır.

Örnek: decrease6
Hücre değerini %6 azaltır.

GR

Hücreleri bir yüzde değeri kadar büyütür.

Örnek: GR>150:10
150 değeriyle başlayarak, değeri
yüzde 10 artırır.

Hold, Hol, H, HC

Hücre değerlerini geri yayma hesaplarına
katılmaktan alıkoyar. HC birleştirme
düzeyini tutar.

Release, Rel, RH,
RC

Tutulan hücreleri serbest bırakır.

RA

Tutulan tüm hücreleri serbest bırakır.

Farklı istemcilerde kısayolların kullanılması
IBM Cognos TM1 Application Web istemcisinde kullanılabilecek kısayol tuşları vardır.
Aşağıdaki tablo IBM Cognos TM1 Application Web istemcisinde ve Cognos TM1 olanağında
var olan kısayol tuşlarını göstermektedir. IBM Cognos Business Intelligence Planning
Contributor var olan her kısayolun Cognos TM1 olanağında var olmadığını unutmayın.
Kısayol tuşlarının kullanılmasıyla ilgili önemli bilgiler için tablonun sonundaki notlara bakın.

Bölüm 3. Verilerle çalışma
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Cognos Application Web

Cognos TM1

Add10

P+10

Sub10

P~10

Increase10

P%+10

Decrease10

P%~10

Percent10

P%10

Add10> ya da >Add10

R+>10

Sub10> ya da >Sub10

R~>10

Increase10> ya da >Increase10

P%+>10

Decrease10> ya da <Decrease10

P%~>10

Percent10> ya da >Percent10

P%>10

>10

R>10

10>

R>10

>10K

R>10000

>10M

R>10000000

10Grow100Compound>

GR>10:100

10Grow100Linear>

GR>10:100

10Gro100Com>

GR>10:100

10Gro100Lin>

GR>10:100

10G100C>

GR>10:100

10G100L>

GR>10:100

10Grow100>

GR>10:100

1K

1000 (K ile biten sayı istemci tarafında 1000 ile çarpılır
ve sunucuya döndürülür)

1M

1000000 (M ile biten sayı istemci tarafında 1000000 ile
çarpılır ve sunucuya döndürülür)

v 10K gibi bir kısayol girilirse, sayılar istemci tarafında 1000 ya da 1000000 ile çarpılır ve
kısayol eşdeğer dağıtma koduna dönüştürülür.
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v Cognos TM1 dağıtma kodları Cognos Business Intelligence Planning Contributor
kısayollarıyla birlikte kullanılamaz. Örneğin, P%Add10 ya da RPAdd10 kullanılamaz.
Ayrıca, Cognos Planning Contributor kısayolları Cognos TM1 kısayollarıyla birlikte de
kullanılamaz. Örneğin, Add10Sub20 geçersiz bir girdidir.
v Cognos Business Intelligence Planning Contributor olanağının Multiply (Çarp), Divide
(Böl), Power (Kuvvetini Al) ve Reset (İlk Durumuna Getir) kısayolları TM1 olanağında
yoktur.
v İster Compound (Bileşik) ister Linear (Doğrusal) olsun, tüm Grow komutları Cognos TM1
GR dağıtma kodu komutuna dönüştürülür. GR komutu ancak Linear Growth (Doğrusal
Büyüme) yapabilir.
v Dağıtmanın yönü kısayolun başlangıcında ya da sonunda girilebilir. Yönün ortada olduğu
kısayol dizgileri geçersizdir. Örneğin, Add10> ya da >Add10 doğrudur, ancak Add>10 ya
da Add1>0 geçersizdir.
v Her kısayol kodu büyük ve küçük harfe duyarlı değildir. Örneğin, add10, Add10 ya da
aDD10 aynı sonucu üretir.

Veri dağıtmanın kullanılması
Veri dağıtma olanağı, önceden tanımlanmış bir dağıtma yöntemini kullanarak sayısal verileri
girmenizi ya da düzenlemenizi sağlar.
Örneğin, bir değeri bir hücre aralığına eşit olarak dağıtabilir ya da bir hücre aralığındaki tüm
değerleri bir yüzde değeri kadar artırabilirsiniz. Veri dağıtma yöntemlerinin ayrıntıları için,
IBM Cognos TM1 Kullanıcı Kılavuzu belgesinde “Veri Dağıtmanın Kullanılması” başlıklı
konuya bakın.

Yordam
1. Verileri dağıtmak için, bir hücreyi farenin sağ düğmesiyle tıklatıp Veri Dağıtma
seçeneğini seçin.
2. Dağıtma menüsünde istediğiniz veri dağıtma yöntemini seçin.
Not: TM1 Web dağıtma değerlerini sunucuya kaydeder. TM1 Web dağıtmayı
tamamladıktan sonra verileri sunucuya teslim etmeniz gerekmez.

Birleştirilmiş düğümden birden çok yaprak düğüme veri
dağıtma uygulanması
Birleştirilmiş bir düğümün ve ilgili yaprak düğümlerin sahibiyseniz, birden çok yaprak
düğümdeki değerleri, her yaprak düğümü tek tek açıp düzenlemek zorunda kalmadan
güncellemek için, birleştirilmiş düğümden veri dağıtma olanağını kullanabilirsiniz.
Yeni değerler, uygun haklara sahip olduğunuz temel yaprak düğümlere orantılı olarak
uygulanır. Yaprak düğümlerdeki, uygun haklara sahip olmadığınız hücreler güncellenmez.
Örneğin, Kuzey Amerika, ABD ve Kanada düğümlerinde sahiplik haklarınız varsa, Kuzey
Amerika düğümündeki birleştirilmiş bir hücrede veri dağıtma gerçekleştirebilirsiniz; yeni
değerler ABD ve Kanada yaprak düğümlerindeki ilgili hücrelere uygulanır.

Yordam
1. Veri ızgarasındaki birleştirilmiş bir düğümü açın.
2. Birleştirilmiş hücreyi farenin sağ düğmesiyle tıklatıp Veri Dağıtma seçeneğini seçin.
3. Listeden bir veri dağıtma yöntemi seçin.

Bölüm 3. Verilerle çalışma
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Hücrelerin veri dağıtma kapsamı dışında bırakılması
Bazı hücrelerin veri dağıtmadan etkilenmemesi için bu hücrelere tutma uygulayabilirsiniz.
Tutulan hücreleri düzenlemeye devam edebilirsiniz.
Tutmalar yalnızca, bu özelliği başlatan kullanıcı için geçerlidir; diğer kullanıcılar tutulan
hücreleri düzenleyebilir.

Bir hücreye ya da hücre aralığına tutma uygulanması
Tek bir hücreye ya da bir hücre aralığına tutma uygulayabilirsiniz.

Yordam
1. Hücreyi ya da aralığı seçin.
2. Hücreyi ya da aralığı farenin sağ düğmesiyle tıklatın.
3. Tutmalar, Yaprakları Tut seçeneklerini tıklatın.

Sonuçlar
Tutulan her hücre için, hücrenin sol alt köşesinde, o hücreye ya da aralığa tutma
uyguladığınızı gösteren kırmızı bir üçgen görüntülenir. Oturum kapattığınızda tüm tutmalar
serbest bırakılır.

Tek bir hücreye ya da aralığa uygulanmış tutmanın serbest
bırakılması
Tek bir hücreye ya da aralığa uygulanmış tutmayı serbest bırakabilirsiniz.

Yordam
1. Hücreyi ya da hücre aralığını seçin.
2. Hücreyi ya da aralığı farenin sağ düğmesiyle tıklatın.
3. Tutmalar, Yaprak Tutmalarını Serbest Bırak seçeneklerini tıklatın.

Sonuçlar
Serbest bırakılan hücreler veri dağıtma işlemlerinden değer kabul edebilir.
Not: Tüm küplere uyguladığınız tüm tutmaları serbest bırakmak için, herhangi bir küpte
herhangi bir hücreyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Tutmalar, Tüm Tutmaları Serbest
Bırak seçeneğini seçin.

Birleştirmelerin veri dağıtma kapsamı dışında bırakılması
Bir birleştirmenin değerini sabit tutarken, temeldeki yaprak değerlerini ayarlayabilirsiniz.
Örneğin, koşullu çözümleme gerçekleştirdiğinizde, yaprakların değerlerini değiştirirken bir
değeri sabit tutmak isteyebilirsiniz.
Bir birleştirme tutması uygulayıp yaprak öğelerinin değerini değiştirdiğinizde, geri kalan
yaprak değerlerine, birleştirme değeri değişmeden kalacak şekilde orantılı dağıtma uygulanır.

Tek bir hücreye ya da aralığa birleştirme tutması uygulanması
Tek bir hücreye ya da bir hücre aralığına birleştirme tutması uygulayabilirsiniz.

Yordam
1. Hücreyi ya da aralığı seçin.
2. Hücreyi ya da aralığı farenin sağ düğmesiyle tıklatın.
3. Tutmalar, Birleştirmeyi Tut seçeneklerini tıklatın.
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Sonuçlar
Tutulan her birleştirme için, hücrenin sol alt köşesinde, o hücreye ya da aralığa tutma
uyguladığınızı gösteren kırmızı bir üçgen görüntülenir. Oturum kapattığınızda tüm tutmalar
serbest bırakılır.

Tek bir hücreye ya da aralığa uygulanmış birleştirme tutmasının
serbest bırakılması
Tek bir hücreye ya da aralığa uygulanmış birleştirme tutmasını serbest bırakabilirsiniz.

Yordam
1. Hücreyi ya da hücre aralığını seçin.
2. Hücreyi ya da aralığı farenin sağ düğmesiyle tıklatın.
3. Tutmalar, Birleştirmeyi Serbest Bırak seçeneklerini tıklatın.

Sonuçlar
Birleştirilmiş değer artık temeldeki yaprak değerlerde yaptığınız değişiklikleri yansıtır.
Not: Tüm küplere uyguladığınız tüm tutmaları serbest bırakmak için, herhangi bir küpte
herhangi bir hücreyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Tutmalar, Tüm Tutmaları Serbest
Bırak seçeneğini seçin.

Küp görünümüne süzgeç uygulanması
Tek bir satır boyutu ve bir ya da daha çok sütun boyutu içeren bir küp görünümünde verilere
süzgeç uygulayabilirsiniz.
Sütunlar boyunca iki ya da daha çok boyutunuz varsa, yalnızca en içteki boyuttan (görünüm
ızgarasına en yakın olan boyut) süzgeç uygulayabilirsiniz.

Yordam
1. Süzgeç uygulamak istediğiniz değerleri içeren sütun öğesini tıklatın.
2. Bir süzgeç seçin.
v Önceden tanımlanmış süzgeç - En Üstteki 10, En Alttaki 10, En Üsteki Yüzde 10, En
Alttaki Yüzde 10. Süzgeç görünüme hemen uygulanır.
v

Gelişmiş - Aşağıdaki adımlarda açıklandığı gibi, Süzgeç iletişim kutusunda süzgeç
parametrelerini ayarlayarak özel bir süzgeç tanımlayabilirsiniz.
3. Süzgeç tipi seçin.
Süzgeç Tipi

Açıklama

TopCount

Görünüme yalnızca en büyük n öğeyi görüntüleyecek şekilde süzgeç
uygular; burada n, Değer seçeneğinde belirtilen sayıdır.

BottomCount

Görünüme yalnızca en küçük öğeyi görüntüleyecek şekilde süzgeç
uygular; burada n, Değer seçeneğinde belirtilen sayıdır.

TopSum

Görünüme yalnızca, toplamı n değerinden büyük ya da ona eşit olan
en büyük öğeleri görüntüleyecek şekilde süzgeç uygular; burada n,
Değer seçeneğinde belirtilen sayıdır.
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Süzgeç Tipi

Açıklama

BottomSum

Görünüme yalnızca, toplamı n değerinden büyük ya da ona eşit olan
en küçük öğeleri görüntüleyecek şekilde süzgeç uygular; burada n,
Değer seçeneğinde belirtilen sayıdır.

TopPercent

Görünüme yalnızca, toplamı n değerinden büyük ya da ona eşit olan
en büyük öğeleri görüntüleyecek şekilde süzgeç uygular; burada n,
Değer seçeneğinde belirtilen boyut toplamının yüzdesidir.

BottomPercent

Görünüme yalnızca, toplamı n değerinden büyük ya da ona eşit olan
en küçük öğeleri görüntüleyecek şekilde süzgeç uygular; burada n,
Değer seçeneğinde belirtilen boyut toplamının yüzdesidir.

4. Değer kutusunda sayısal bir değer girin.
5. Cube Viewer'da boyut öğelerini yükselen ya da alçalan düzende sıralamak için bir
Sıralama düzeni seçin.
6. Tamam düğmesini tıklatın.

Sonuçlar
Süzgeç yarattığınız sütun öğesinin yanında küçük bir huni simgesi görüntülenir.
Not: Bir süzgeci kaldırmak için, süzgeci yarattığınız sütun öğesini tıklatın ve Süzgeci Kaldır
seçeneğini tıklatın.

Verilerin detayına geçilmesi
IBM Cognos TM1 Application Web, ızgaradaki bir hücreyi tıklatıp verilerin detayına
geçmenize olanak verir; bu işlem hücreyle ilgili ek bilgi ya da bağlam sağlar.
Detaylı veriler genellikle ilişkisel veritabanından ya da küp görünümünden alınan verilerdir.
Bir görünümden dilim yarattığınızda, kaynak görünümde var olan detaya geçme seçenekleri
dilimde de bulunur.

Yordam
1. Detaylı veri görmek istediğiniz hücreyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın.
2. Detay seçeneğini tıklatın.
Hücre detaylı verileri içeren tek bir kaynakla ilişkilendirildiyse, veriler yeni bir pencerede
açılır.
Hücre detaylı verileri içeren iki ya da daha fazla veri kaynağıyla ilişkilendirildiyse, veri
kaynaklarının listesi görüntülenir. Görüntülemek istediğiniz kaynağı seçip Tamam
düğmesini tıklatın.
Detaylı veriler bir küpte bulunuyorsa, yeni bir Cube Viewer eşgörünümü açılarak detaylı
verileri görüntüler.

Çalışma yerlerinin kullanılması
Çalışma yerleri, verilerinizle farklı sürümlerde çalışmanızı sağlar ve bütçenizdeki sonuçları
görmek için veri eklemenize ya da değiştirmenize olanak verir. Çalışma yerinde yaptığınız
değişiklikler, kesinleştirilmedikçe genel kullanıma açılmaz; sonuçtan memnun oluncaya kadar
verilerinizle çalışmaya devam edebilirsiniz.
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Bir çalışma yerini teslim ettiğinizde, o çalışma yeri varsayılan çalışma yeri olur. Yöneticiniz
uygulamanız için çalışma yerlerini geçersiz kılmış olabilir.
Farklı senaryolarla çalışmak ve farklı veri sonuçları görmek için birden çok çalışma yeriniz
olabilir. Birden çok çalışma yeriyle çalışıyorsanız, çalışma yerini IBM Cognos TM1
Application Web olanağından teslim etmeniz gerekir; Cognos TM1 İş Akışı sayfasından
teslim edemezsiniz.

Yordam
1. Yeni bir çalışma yeri yaratmak için, çalışma yeri düğmesinin yanındaki aşağı yönlü oku
tıklattıktan sonra Çalışma Yeri Yarat seçeneğini tıklatın.
2. Yeni çalışma yeri yaratmak için Yeni yarat seçeneğini tıklatın ya da daha önce
yarattığınız bir çalışma yerini yeni çalışma yeri için temel olarak kullanmak istiyorsanız
Var olan çalışma yerinden kopyala seçeneğini tıklatın. Bir ad yazıp Tamam düğmesini
tıklatın.
3. Açılan menüden, kullanmak istediğiniz çalışma yerini seçin.
Bir çalışma yerini teslim etmek için, açılan menüde çalışma yerini seçin ve araç
çubuğundaki teslim düğmesini ( ) tıklatın.
4. Bir çalışma yerini silmek için, çalışma yeri düğmesinin yanındaki aşağı yönlü oku
tıklattıktan sonra Çalışma Yerini Sil seçeneğini tıklatın.

Cognos TM1 Application Web'in ve diğer arabirimlerin tek bir
uygulamada kullanılması
IBM Cognos TM1 Applications, bir kullanıcının veri girdilerini, temel modelde
kesinleştirilinceye ya da ilk durumuna getirilinceye (temizleninceye) kadar kullanıcının
Kişisel Çalışma Alanı'ndaki belirlenmiş bir alanda saklar.
Kişisel Çalışma Alanı Geri Yazma Kipi'ndeyken diğer TM1 arabirimleri kullanıldığında, veri
girdileri temel modelde kesinleştirilinceye ya da ilk durumuna getirilinceye kadar, Kişisel
Çalışma Alanı'ndaki belirlenmiş bir alanda saklanır. Herhangi bir arabirimdeki
kesinleştirilmemiş veriler, Cognos TM1 Application Web ve diğer Cognos TM1
arabirimlerinde tutarlı bir veri görünümü bekleyen kullanıcılar için sorun oluşturabilir.
Tek bir TM1 Application'da TM1 Application Web ve diğer bir TM1 arabirimi (Microsoft
Excel, Cube Viewer, TM1 Web) kullanılırken aşağıdaki kurallar geçerlidir:
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Geri yazma kipi

Arabirim

Kişisel Çalışma Alanı

Cognos TM1
Application Web
Not: Cognos TM1
Application Web ile
yaratılan çalışma
yerleri, çalışma yeri
listesinde şöyle
görüntülenir: [<çalışma
yeri adı>]_[<onay
sıradüzeni boyutu
adı>].[<onay sıradüzeni
seçilen öğe üst öğesi
adı^seçilen öğe
adı>]_[<Application
Web uygulaması>]

Burada yapılan veri
girdisi tüm TM1
arabirimlerinde
görüntülenebilir.
Not: Cognos TM1
Application Web ile
yaratılan çalışma
yerleri, çalışma yeri
listesinde şöyle
görüntülenir: [<çalışma
yeri adı>]_[<onay
sıradüzeni boyutu
adı>].[<onay sıradüzeni
seçilen öğe üst öğesi
adı^seçilen öğe
adı>]_[<Application
Web uygulaması>]

Diğer Cognos TM1
arabirimleri
Not: Cognos TM1
Application Web ile
yaratılan çalışma
yerleri, çalışma yeri
listesinde şöyle
görüntülenir: [<çalışma
yeri adı>]_[<onay
sıradüzeni boyutu
adı>].[<onay sıradüzeni
seçilen öğe üst öğesi
adı^seçilen öğe
adı>]_[<Application
Web uygulaması>]

Veri girdileri Cognos
Burada yapılan veri
TM1 Application Web
girdisi tüm TM1
ile görüntülenemez.
arabirimlerinde
görüntülenebilir.
Not: Cognos TM1
Application Web ile
yaratılan çalışma
yerleri, çalışma yeri
listesinde şöyle
görüntülenir: [<çalışma
yeri adı>]_[<onay
sıradüzeni boyutu
adı>].[<onay sıradüzeni
seçilen öğe üst öğesi
adı^seçilen öğe
adı>]_[<Application
Web uygulaması>]

Cognos TM1
Application Web
Not: Cognos TM1
Application Web ile
yaratılan çalışma
yerleri, çalışma yeri
listesinde şöyle
görüntülenir: [<çalışma
yeri adı>]_[<onay
sıradüzeni boyutu
adı>].[<onay sıradüzeni
seçilen öğe üst öğesi
adı^seçilen öğe
adı>]_[<Application
Web uygulaması>]

Doğrudan geri yazma
kipi Cognos TM1
Application Web'de
yoktur.

Doğrudan
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Size Çalışma Yeri
Yeteneği atandıysa,
Cognos TM1
Application Web'de
yapılan veri girdileri
diğer arabirimlerde
görüntülenebilir.
Aşağıdaki nota bakın.
Not: Cognos TM1
Application Web ile
yaratılan çalışma
yerleri, çalışma yeri
listesinde şöyle
görüntülenir: [<çalışma
yeri adı>]_[<onay
sıradüzeni boyutu
adı>].[<onay sıradüzeni
seçilen öğe üst öğesi
adı^seçilen öğe
adı>]_[<Application
Web uygulaması>]

Doğrudan geri yazma
kipi Cognos TM1
Application Web'de
yoktur.

Geri yazma kipi

Arabirim
Diğer Cognos TM1
arabirimleri

Kesinleştirilmemiş
veriler (mavi
Kesinleştirilmiş veriler görüntülenir)
Tüm veri girdileri diğer
arabirimlerde
görüntülenebilir.

Tüm veri girdileri diğer
arabirimlerde
görüntülenebilir.

Cognos TM1 Applications olanağında Web Sayfaları
Web Sayfaları'nı IBM Cognos TM1 Applications'da bir nesne olarak kullanabilirsiniz.
Bir Web Sayfası'nın Cognos TM1 Applications'da kullanılabilmesi için, o sayfayı Cognos
TM1 Performance Modeler olanağındaki nesne listesine ekleyin. Web Sayfaları ek biçimleme
esnekliği ve farklı görünümleri çalıştırmak ya da TurboIntegrator işlemleri başlatmak için
kullanılacak Eylem düğmeleri sağlar.
Web Sayfası Nesneler bölmesinde listelenince, sayfayı tasarım bölmesinde gösterilen
uygulamanın Görünümler düğümüne sürükleyin.
Kullanılacak Web Sayfası'nı saptadıktan sonra, uygulamanın bu Web Sayfası'nı kullanmasını
sağlamak için geçerlilik doğrulaması gerçekleştirin ve uygulamayı yeniden konuşlandırın.
Cognos Insight, Web Sayfaları'nı kullanamaz. Cognos Insight için doğrulama ya da
konuşlandırma girişiminde bulunursanız, uygulama konuşlanmaz.
Bir Web Sayfası eklendikten sonra, uygulamada atanmış adıyla yeni bir sekme olarak
görüntülenir.
Sahipliği almanıza kadar, Web Sayfası'ndaki her eylem düğmesi gri renkte görüntülenir ve
kullanılamaz.
IBM Cognos TM1 TurboIntergrator işlemleri, eylem düğmeleri kullanılarak Web
Sayfaları'nda çalıştırılabilir. Bir TurboIntegrator işlemini Web Sayfası'nın bir parçası olarak
eklemeden önce, o işlemi çalıştırmanın sonuçlarını dikkate alın.
Cognos TM1 Application'ın bir parçası olarak konuşlandırılan bir Web Sayfası'na onay
sıradüzeninin tanımladığı güvenlik uygulanır.

Bölüm 3. Verilerle çalışma
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Bölüm 4. Izgaradaki değişikliklerin yönetilmesi
Izgarayı ve verilerin düzenlenişini gereksinimlerinize uyacak şekilde ayarlama esnekliğiniz
vardır. Bir kerede birden çok sekmeyle çalışabilir ve belirli bir sekmede daha kolay dolaşmak
için sütunları ya da satırları dondurabilirsiniz.
Ayrıca sekme yerleşimi, veri sıralama ve sıfırları engelleme özelliklerini de değiştirebilirsiniz.
Aynı uygulamada herhangi bir düğümü sonraki açışınızda ayarlarınız korunur.

Sekmelerle çalışma
Sekmeleri taşıyabilir ve sıralarını değiştirebilirsiniz.
Penceye sığmayacak sayıda sekmeniz varsa, gizlenmiş sekmeler, gizlenmiş sekme denetim
gösterilir, gizlenmiş sekmelerin sayısı da
alanında görüntülenir. Bu alan çift okla
görüntülenir. Çift oku tıklattığınızda, görüntülemek üzere sekme seçebilirsiniz.
Bağlam boyutları aynı olan, sıyrılmış birden çok sekmeniz varsa, yalnızca o boyutun
paylaşılan üyelerini görebilirsiniz. Sekmeler geri döndürülmedikçe, bağlam boyutlarının
benzersiz üyeleri gösterilemez.

Kendiniz Deneyin - Sekmenin Sıyrılması
Planlanan bir iş seyahatinin, şirket masraflarının geneline etkisini görmek istiyorsunuz.
Bunu gerçekleştirmek için, Şirket Masrafları sekmesini (raporlama küpü olarak da bilinir)
sıyırarak Seyahat Maliyeti ve Şirket Masrafları sekmelerini birlikte görmeniz gerekir.

Yordam
1. Şirket Masrafları sekmesini tutamacından tutarak, bırakma alanı vurgulanıncaya ve bir
ok sekmenin konacağı yeri gösterinceye kadar sürükleyin.
Şimdi sekmeler düşey olarak görüntülenir.
2. Seyahat Maliyeti sekmesini tıklatarak etkinleştirin.
3. Veri ekleyin ve Seyahat Maliyeti sekmesindeki verileri kesinleştirmek için Enter tuşuna
basın. Şirket Giderleri sekmesindeki verilerin güncellendiğini görürsünüz.
4. Sıyrılan sekmeyi değiştirmek için diğer sekme alanına sürükleyin. Kaynak sekme, sekme
alanına döner. Ayrıca, araç çubuğundaki İlk Durumuna Getir menüsündeki Sekmeleri
İlk Durumuna Getir seçeneğini seçerek görünümü önceki durumuna geri
çevirebilirsiniz.

Boyutların yığılması
Görünümlerin görüntülenme biçimini değiştirmek için görünümleri düzgün olarak yığabilir ve
yeniden düzenleyebilirsiniz.
Izgarayı ilk durumuna getirmek için, İlk Durumuna Getir düğmesinin yanındaki aşağı yönlü
oku tıklattıktan sonra Görünümü İlk Durumuna Getir düğmesini tıklatın. Verileri daha
önce kaydedilen durumuna geri çevirmek için Verileri İlk Durumuna Getir düğmesini
tıklatın. Görünümleri boyut çubuğundan boyut çubuğunun diğer bölgelerine ya da ızgaraya
sürükleyip bırakabilir ve istediğiniz ızgara yerleşim düzenini oluşturmak için, bunları satırlar
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ve sütunlar üzerinde düzenleyebilirsiniz. Bir görünümün, kaynaklandığı tarayıcı görünümü
değiştirilmeden kaldığı sürece bellekte kalacağını unutmayın. Tarayıcının önbelleği
boşaltılırsa görünüm kaydedilmez.

Kendiniz Deneyin - Boyutların Yığılması
Bütçe sürümlerindeki malzeme maliyeti farklarını görmek istiyor ve bütçelenen değerleri
önceki yıllara ilişkin giderlerle karşılaştırmak istiyorsunuz. Bunu gerçekleştirmek için,
satırlarda Sürümler Malzeme Giderleri boyutuyla yan yana (ya da üst üste) yığabilirsiniz.

Yordam
1. Tedarik Giderleri sekmesinde, 5 Sürüm boyutunu tıklatın ve boyut çubuğunun bağlam
kısmından satır eksenine sürükleyin. Satır ekseninin bırakma bölgesini gösterecek şekilde
çerçevelendiğini görünce fare düğmesini bırakın; boyut satırlar üzerine yığılır.
Şimdi, her malzeme tipini bütçe sürümü 1 ve 2 için tahmini değerleriyle ve önceki 2 yılda
gerçekleşen değerleriyle görürsünüz.
2. Satır ya da sütunlardaki boyutları boyut çubuğuna geri taşımak için, boyutu tutamacıyla
seçerek çubuğa sürükleyin.

Boyutların başkasıyla değiştirilmesi
Bir boyutu sürükleyip başka bir boyutun üstüne bırakarak, bir eksendeki boyutları başka
boyutlarla değiştirebilirsiniz.
Örneğin, bir boyutu tutamacını tıklatıp sürükleyerek satırdaki bir boyutun üstüne
taşıyabilirsiniz. Bırakma bölgesini gördüğünüzde boyutu serbest bırkaın.
ile, verilerinizi farklı görüntülemek için satır ve sütun yerlerini değiştirebilirsiniz.
İpucu:
Örneğin, aylar satırlarda ve pazarlama kampanyaları sütunlardaysa, zaman içindeki kampanya
maliyetlerinin daha kolay görülmesi için satırlarla sütunların yer değiştirmesini
sağlayabilirsiniz.

Kendiniz Deneyin - Boyutların Başkasıyla Değiştirilmesi
Her kampanya için her bir pazarlama tipini görmek istiyorsunuz. Bunu gerçekleştirmek için,
satırlarda Marketing (Pazarlama) boyutunun Campaigns (Kampanyalar) boyutuyla yer
değiştirmesini sağlayabilirsiniz.

Yordam
1. Marketing sekmesinde, bağlamdaki Campaign 1 boyutunun tutamacını seçin.
2. Boyutu, satırlardaki 1 Marketing boyutunun üstüne sürükleyin. Satırları çerçeveli olarak
görünce Campaign 1 boyutunu bırakın. Şimdi, satırlarda kaynak boyut hedef boyutun
yerini alır.

Altkümelerin düzenlenmesi
Altküme Düzenleyicisi aracı, satırda kullanılacak öğe sayısını sınırlamak amacıyla herhangi
bir boyutun bir altkümesini tanımlamanızı sağlar.
Bir boyutun binlerce öğesi olabilir. Ancak, bir görünümün tüm boyutlardaki tüm öğeleri
gerektirmesi çok uzak bir olasılıktır. Çoğu durumda, bir görünümde kullanılacak öğeleri,
verileriniz üzerinde belirli bir çözümlemeyi gerçekleştirmek için gereken öğelerle
sınırlamanız gerekir.
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En iyi sonucu elde etmek için, başlık öğesi olarak görüntülenen öğelerin sayısını sınırlayın.
Böylelikle, verileri yavaş İnternet bağlantıları üzerinden görüntülüyorsanız, verileriniz daha
verimli bir şekilde görüntülenecektir.

Yordam
Satır ya da kolonda herhangi bir boyutun yanındaki aşağı yönlü oku tıklatın. Altküme
Düzenleyicisi açılır.
Altküme Düzenleyicisi'ni bir bağlam boyutu için açmak için, boyutta aşağı yönlü oku tıklatın
tıklatın.

ve Altküme Düzenleyicisi düğmesini

Basit altküme oluşturulması
Bir altkümedeki öğeleri değiştirmek ve bu öğeleri hemen görüntülemek için Altküme
Düzenleyicisi'nin basit kipini kullanın.

Yordam
1. Herhangi bir boyutun yanındaki Altküme Düzenleyicisi
Basit Altküme Düzenleyicisi açılır.

düğmesini tıklatın.

Altküme Düzenleyicisi'nde aşağıdaki düğmeler bulunur.
Düğme

Ad

Konum

Tümü Altkümesi Boyuttaki tüm öğeleri görüntüler. Bir
boyuttaki tüm öğelerin listesi, Tümü
altkümesi olarak bilinir.
Seçilen Öğeleri
Alıkoy

Seçtiğiniz öğeleri görüntüler, diğer tüm
öğeleri yürürlükteki altkümeden kaldırır.
Ancak, kaldırılan bu öğeler boyutta var
olmaya devam eder.

Seçilen Öğeleri
Sil

Seçtiğiniz öğeleri yürürlükteki
altkümeden kaldırır.

Altkümede Bul

Gireceğiniz arama metnine dayalı olarak,
yürürlükteki altkümede öğe aramanızı
sağlar.

Altküme

Altkümelerin listesini görüntüler ve
seçtiğiniz altkümeyi, o altkümenin
öğeleriyle birlikte görüntüler.

2. Altküme listesinde aşağıdakilerden birini yapın:
v Adlandırılan bir altkümeyi seçin.
v Boyuttaki tüm öğeleri görüntülemek için Tümü Altkümesi
Seçilen altkümenin üyesi olan öğeler görüntülenir.
3. Bir ya da daha çok öğe seçin ve Seçilen Öğeleri Alıkoy
Seçtiğiniz öğeler listede kalır, diğer tüm öğeler kaldırılır.
4. Bir ya da daha çok öğe seçin ve Seçilen Öğeleri Sil

düğmesini tıklatın.

düğmesini tıklatın.

düğmesini tıklatın.

Bölüm 4. Izgaradaki değişikliklerin yönetilmesi

37

5. Yürürlükteki altkümede öğe aramak için, Altkümede Bul
düğmesini tıklatın ve
arama tümceciğinizi yazın. Altkümede Bul eylemine ilişkin ayrıntılar için bkz. “Öğelerin
bulunması” sayfa 43.
6. Tamam düğmesini tıklatın.

Sonuçlar
Görünümünüz, yalnızca altkümede seçtiğiniz öğeleri içerecek şekilde güncellenir.

Gelişmiş Altküme Düzenleyicisi'nin görüntülenmesi
Bir altküme üzerinde gelişmiş düzenleme görevlerini gerçekleştirmek isterseniz, basit
Altküme Düzenleyicisi'ni değil, gelişmiş Altküme Düzenleyicisi'ni kullanmanız gerekir.

Yordam
1. Herhangi bir boyutun yanındaki Altküme Düzenleyicisi
düğmesini tıklatın.
Basit Altküme Düzenleyicisi açılır.
2. Basit Altküme Düzenleyicisi'nin alt kısmındaki Gelişmiş düğmesini tıklatın.

Sonuçlar
Gelişmiş Altküme Düzenleyicisi iki bölme içerir.
v Kullanılabilecek Öğeler (soldaki bölme) - Altkümenize eklemek için kullanabileceğiniz
tüm öğeleri görüntüler.
v Altküme (sağdaki bölme) - Yalnızca, altkümenin gerçek üyelerini görüntüler. Bir
altkümeyi kaydettiğinizde, yalnızca Altküme bölmesindeki öğeler altkümeye kaydedilir.

Gelişmiş Altküme Düzenleyicisi araç çubuğunun kullanılması
Gelişmiş Altküme Düzenleyicisi'de var olan düzenleme görevlerine düzenleyicinin araç
çubuğu düğmelerinden erişilir.
Aşağıdaki tablo Altküme Düzenleyicisi araç çubuğu düğmelerini göstermektedir:
Düğme

Ad

Açıklama

Altkümeyi Kaydet

Yalnızca Altküme listesinde görüntülenen öğeleri
altkümeye kaydeder.

Altkümeyi Farklı
Kaydet

Yalnızca Altküme listesinde görüntülenen öğeleri,
altkümeye farklı bir adla kaydeder.

Altkümeyi Yeniden
Yükle

Özgün altkümeyi yeniden yükler.

Tümü Altkümesi

Üst boyuttaki tüm öğeleri görüntüler.

Kes, Kopyala ve
Yapıştır

Bir altkümenin seçilen öğelerini keser, kopyalar ve
yapıştırır.

Seçilen Öğeleri Alıkoy Altküme için seçtiğiniz öğeleri alıkoyar.

38

IBM Cognos TM1 Sürüm 10.2.2: Applications Kılavuzu

Düğme

Ad

Açıklama

Seçilen Öğeleri Sil

Seçtiğiniz öğeleri altkümeden kaldırır.

Altkümeye Süzgeç
Uygula

Altkümede ayırıcı özellikleri birbiriyle ilgili olan bir
grup öğeyi seçmenizi sağlar. Öğelere aşağıdaki
yollarla süzgeç uygulayabilirsiniz:
v Düzey Temelinde Süzgeç Uygula
v Öznitelik Temelinde Süzgeç Uygula
v İfade Temelinde Süzgeç Uygula

Altkümeyi Sırala

Bir altkümeyi çeşitli şekillerde sıralamanızı sağlar:
v Yükselen Düzende Sırala
v Alçalan Düzende Sırala
v Sıradüzenli Olarak Sırala
v Dizin Temelinde Yükselen Düzende Sırala
v Dizin Temelinde Alçalan Düzende Sırala

Ağaç Genişletme

Ağacı çeşitli şekillerde genişletir:
v Seçilen Birleştirmelerin Detayına İn - Seçilen
birleştirmeyi bir düzey genişletir.
v Seçilen Birleştirmeleri Genişlet - Seçilen
birleştirmeyi genişleterek tüm alt öğeleri gösterir.
v Ağacı Tam Olarak Genişlet - Tüm sıradüzenini
genişleterek, tüm üst öğelerin tüm alt öğelerini
gösterir.

Ağaç Daraltma

Ağacı şu iki şekilde daraltır:
v Seçilen Birleştirmeleri Daralt - Genişletilen
birleştirmeyi daraltarak tüm alt öğeleri gizler.
v Ağacı Tam Olarak Daralt - Tüm sıradüzenini
daraltır.

Seçilen Öğelerin Üst
Öğelerini Ekle

Seçilen öğenin üst öğesini, sıradüzeni ağacında o
öğenin hemen üstüne ekler.

Üstünde Genişlet

Hem Kullanılabilecek Öğeler, hem de Altküme
listesinde, alt öğe listesinin alt kısmında
birleştirmeleri görüntüler. Birleştirmenin alt öğeleri,
birleştirmenin üstünde genişletilir.

Özel Birleştirme Yarat Bir görünümle çalıştığınız sırada birleştirilmiş öğeler
oluşturmanızı sağlar.
Ayrıntılar için bkz. “Özel birleştirme yaratılması”
sayfa 46.
Altkümede Bul

Gireceğiniz arama metnine dayalı olarak,
yürürlükteki altkümede öğe aramanızı sağlar.

Bölüm 4. Izgaradaki değişikliklerin yönetilmesi
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Öğelerin taşınması
Sürükleyip bırakma yöntemini kullanarak, öğeleri Kullanılabilecek Öğeler bölmesinden
Altküme bölmesine taşıyabilirsiniz.
Bu örnekte, Kullanılabilecek Öğeler (Available Elements) bölmesinde Other Revenue öğesini
tıklatırsanız, öğeyi Altküme (Subset) bölmesindeki Sales öğesinin altına sürükleyebilirsiniz.

Sales öğesnin altındaki çizgi, Other Revenue öğesinin Sales öğesinin altında
görüntüleneceğini gösterir.

Birleştirmelerin taşınması
Sürükleyip bırakma yöntemini kullanarak, bir birleştirmeyi Kullanılabilecek Öğeler
bölmesinden Altküme bölmesine taşıyabilirsiniz.
Birleştirilmiş bir öğeyi taşıdığınızda, birleştirmenin alt öğeleri de taşınır.
Bu örnek için Revenue (Gelir) adlı bir birleştirme öğenizin olduğunu varsayalım.
Revenue öğesini seçip Altküme (Subset) bölmesine sürüklerseniz, Altküme bölmesine
daraltılmış bir birleştirme eklenir.

Kullanılabilecek Öğeler (Available Elements) bölmesinde Revenue öğesini genişletip
birleştirmeyi ve alt öğelerini seçerseniz, birleştirmeyi Altküme bölmesine sürükleyebilirsiniz.
Birleştirme genişletilmiş olarak Altküme bölmesine eklenir.

Bu örneklerin her ikisinde de, Revenue adlı birleştirme ve alt öğeleri Subset listesine eklenir.
Ancak, birleştirmenin altküme listesindeki durumu, birleştirmenin görüntüleneceği biçimi
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yansıtır. Birinci örnekte Revenue daraltılmış birleştirme olarak görüntülenir. İkinci örnekte
ise, Revenue genişletilmiş birleştirme olarak görüntülenir ve alt öğeleri görünür.

Öğelerin alıkonması
Altküme bölmesindeki öğe listesinin büyüklüğünü, yalnızca altkümenizde alıkoymak
istediğiniz öğeleri içerecek şekilde azaltabilirsiniz.
Bu durumda diğer tüm öğeler altkümeden kaldırılır.
Not: Altkümenize eklenecek öğeleri bulmak için yapılacak aramayı daraltmak amacıyla,
Kullanılabilecek Öğeler listesinin büyüklüğünü azaltabilirsiniz; ancak bunun Altküme
listesindeki öğeler üzerinde etkisi olmaz.

Yordam
1. Altküme listesinde alıkoymak istediğiniz öğeleri seçin.
simgesini tıklatın.
2. Seçilen Öğeleri Alıkoy
Altküme listesinde yalnızca, alıkoymayı seçtiğiniz öğeler görünür.
3. Altkümeyi kaydetmek için Altkümeyi Kaydet

simgesini tıklatın.

Öğelerin silinmesi
Seçilen öğeleri Altküme bölmesinden kaldırabilirsiniz.

Yordam
1. Altküme bölmesinde bir ya da daha çok öğe seçin.
2. Seçilen Öğeleri Sil

simgesini tıklatın.

Sonuçlar
Seçilen öğeler Altküme bölmesinden kaldırılır. Kaldırılan bu öğeler boyutta var olmaya
devam eder.

Not: Kaldırdığınız tüm altküme öğelerini görüntülemek için Tümü Altkümesi
simgesini tıklatın.

Öğelere süzgeç uygulanması
Kullanılabilecek Öğeler bölmesinde ya da Altküme bölmesinde tüm öğelere süzgeç
uygulayabilirsiniz.
Aşağıdaki seçenekleri kullanın:
v

Öznitelik Temelinde Süzgeç Uygula - Yalnızca, belirttiğiniz bir öznitelikle eşleşen
öğeleri görüntüler.
v Düzey Temelinde Süzgeç Uygula - Yalnızca, öğe sıradüzenindeki bir düzeyle eşleşen
öğeleri görüntüler.

v

İfade Temelinde Süzgeç Uygula - Yalnızca, bir örüntüyle eşleşen öğeleri görüntüler.

Öznitelik temelinde süzgeç uygulanması:
Altküme Düzenleyicisi öğelere öznitelik değeri temelinde süzgeç uygulamanızı sağlar.

Bölüm 4. Izgaradaki değişikliklerin yönetilmesi
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Yordam
ve Öznitelik Temelinde Süzgeç Uygula düğmelerini
1. Altkümeye Süzgeç Uygula
tıklatın.
2. Öznitelik Seç listesinde bir öznitelik seçin.
3. Eşleştirilecek değeri seçin listesinde bir değer seçin.
4. Tamam düğmesini tıklatın.
Sonuçlar
Seçilen özniteliği bu değerle eşleşen tüm altküme öğeleri öğe listesinde kalır. Seçilen
özniteliği bu değerle eşleşmeyen altküme öğeleri öğe listesinden kaldırılır.
Düzey temelinde süzgeç uygulanması:
Altküme Düzenleyicisi öğelere yalnızca belirli bir ya da daha çok sıradüzeni düzeyine ait olan
öğelerin kalacağı şekilde süzgeç uygulamanızı sağlar.
Aşağıdaki örnekte üç düzeyden oluşan bir sıradüzeni gösterilmektedir.
Bu örnekte, şekilde gösterilen altkümeyle başlayıp Düzey 1'dekiler dışında tüm öğeleri
altkümeden çıkarırsınız.

Yordam
ve Düzey Temelinde Süzgeç Uygula düğmelerini
1. Altkümeye Süzgeç Uygula
tıklatın.
2. Listedeki bir düzeyi tıklattıktan sonra Tamam düğmesini tıklatın.
Örneğin, Düzey 1 temelinde süzgeç uygularsanız, Altküme listesinde aşağıdaki birinci
düzey altküme öğeleri kalır:
v Revenue
v COS
İfade temelinde süzgeç uygulanması:
Altküme Düzenleyicisi öğelere yalnızca belirli bir örüntüyle eşleşen öğelerin kalacağı şekilde
süzgeç uygulamanızı sağlar.
Örneğin, Kullanılabilecek Öğeler bölmesinde ya da Altküme bölmesinde aşağıdaki öğelerin
olduğunu varsayalım:
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v
v
v
v
v

Sales
Other Revenue
Direct Cost
Other Costs
Bank Charges

v
v
v
v
v
v
v

Board of Directors
Employee Relations
Printing
Seminars and Continuing Ed.
Taxes and Licenses
Office Expense
Postage

v Rent
Şimdi, bu öğe listesini 'cost' sözcüğünü içeren öğelerle sınırlamak istediğinizi düşünelim.
Yordam
1. Altkümeye Süzgeç Uygula
tıklatın.

ve Joker Temelinde Süzgeç Uygula düğmelerini

2. İfadeyi Girin kutusunda, alfasayısal karakterlerden oluşan bir ifade girin.
İfadeyi Girin kutusunda aşağıdaki joker karakterleri girebilirsiniz.
v Soru işareti (?) - Tek bir karakterin yerine geçer.
v Yıldız işareti (*) - Bir ya da daha çok karakterin yerine geçer.
Adı cost dizgi örüntüsünü içeren tüm öğeleri yalıtmak için, açılan iletişim kutusunda
’cost’ ifadesini yazın.
3. Tamam düğmesini tıklatın.
Sonuçlar
Öğe listesi, yalnızca örüntüyle eşleşen öğeleri içerecek şekilde daraltılır.

Öğelerin bulunması
Altkümede Bul araç çubuğunu kullanarak, Kullanılabilecek Öğeler bölmesinde ya da Altküme
bölmesinde öğe arayabilirsiniz:
Bu özellik, girdiğiniz yazım örüntüsüyle eşleşen öğeleri bulmak için basit bir arama
gerçekleştirir. Uzun bir öğe listesinde belirli bir öğeyi bulmak istediğinizde bu özellik çok
yararlı olacaktır.
Not: Altkümede Bul özelliği, arama metninizde soru işareti (?) ya da yıldız işareti gibi (*)
joker karakterlerin kullanılmasını desteklemez. Onun yerine, girdiğiniz örüntünün başına ve
sonuna yıldız işareti (*) joker karakteri eklenerek, öğe listesinde o örüntünün her geçişi aranır.
Örneğin, girdiğiniz örüntü mal ise, *mal* olarak değiştirilir ve maliyet, Malatya gibi
eşleşmeler bulunur.
Bölüm 4. Izgaradaki değişikliklerin yönetilmesi
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Yordam
1. Altkümede Bul
düğmesini tıklatın ya da CTRL+F tuş birleşimine basın.
Altküme Düzenleyicisi'nde Altkümede Bul araç çubuğu açılır.
2. Arama kutusunda bir yazım örüntüsü yazın.
Yazım örüntüsü bir ya da daha çok alfasayısal karakter içerebilir, ancak joker karakterler
içermemelidir.
Siz yazım örüntüsünü yazarken öğe listesinin aranması başlar.
v Eşleşen bir ya da daha çok öğe bulunursa, eşleşen ilk öğe saptanır ve listede vurgulanır.
v Eşleşen öğe bulunamazsa, arama kutusu geçici olarak kırmızı renkli bir arka plan
görüntüler.
Öğe listesinin istediğiniz kısmındaki bir öğeyi tıklatarak, aramayı listenin herhangi bir
konumundan başlatabilirsiniz. Aramanız devam ederken, arama bu yeni başlangıç
noktasından başlar.
3. Eşleşen birden çok öğe varsa, öğe listesinde dolaşmak için Sonrakini Bul ya da Öncekini
Bul düğmesini tıklatın.
Dolaşmak için aşağıdaki klavye komutlarını da kullanabilirsiniz:
v Eşleşen sonraki öğeyi bulmak için F3 ya da ENTER tuşuna basın.
v Önceki öğeyi bulmak için ÜST KARAKTER+F3 ya da ÜST KARAKTER+ENTER
tuş birleşimine basın.
Önceki ya da sonraki eşleşme bulunamazsa, arama kutusu geçici olarak kırmızı arka
planla görüntülenir ve arama listeyi taramaya devam eder.
4. Altkümede Bul araç çubuğunu kapatmak için Bulma Çubuğunu Kapat
tıklatın.

düğmesini

Öğelerin sıralanması
Kullanılabilecek Öğeler bölmesinde ya da Altküme bölmesinde tüm öğeleri sıralayabilirsiniz.

Yordam
Altküme öğelerini sıralamak için Altkümeyi Sırala
seçeneğini belirleyin.

simgesini tıklatın ve sıralama

Sıralama Seçeneği

Sıralama Düzeni

Yükselen Düzende Sırala

A'dan Z'ye, 0'dan 9'a yükselen düzende sıralar.

Alçalan Düzende Sırala

Z'den A'ya, 9'dan 0'a alçalan düzende sıralar.

Sıradüzenli Olarak Sırala

Tüm alt öğeler üst öğelerinin altında görüntülenir.

Dizin Temelinde Yükselen Düzende
Sırala

1'den başlayan boyut dizini

Dizin Temelinde Alçalan Düzende
Sırala

Boyuttaki en yüksek dizin konumundan başlayan boyut dizini

Birleştirmelerin genişletilmesi ve daraltılması
Altküme Düzenleyicisi'nde bir birleştirmeyi tam altındaki öğeleri ya da birleştirmenin tüm alt
öğelerini görüntüleyecek şekilde genişletebilirsiniz.
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Kullanılabilecek Öğeler ya da Altküme bölmesindeki öğelere aşağıdaki yordamları
uygulayabilirsiniz.
Birleştirmenin genişletilmesi:
Bir birleştirmeyi genişletebilirsiniz.
Yordam
1. Genişletmek istediğiniz birleştirmeleri seçin.
düğmesini tıklatın.
2. Ağaç Genişletme
3. Aşağıdakilerden birini seçin:
v Bir birleştirmenin tam altındaki öğeleri görmek için Seçilen Birleştirmelerin Detayına
İn düğmesini tıklatın. Aşağıdaki şekil, Total Business Unit adlı birleştirmenin detayına
inme sonuçlarını göstermektedir.

v Bir birleştirmenin tüm alt öğelerini görmek için Seçilen Birleştirmeleri Genişlet
düğmesini tıklatın. Aşağıdaki şekil, Total Business Unit adlı birleştirmeyi
genişletmenin sonucunu göstermektedir.

v Boyut sıradüzeninde tüm üst öğelerin tüm alt öğelerini görmek için Ağacı Tam Olarak
Genişlet düğmesini tıklatın.
Birleştirmenin daraltılması:
Seçilen bir birleştirmeyi kullanarak genişletilmiş birleştirmeleri daraltabilir ya da altkümedeki
tüm genişletilmiş birleşmeleri kapatabilirsiniz.
Yordam
1. Daraltmak istediğiniz genişletilmiş birleştirmeleri seçin.
düğmesini tıklatın.
2. Ağaç Daraltma
3. Seçilen Birleştirmeleri Daralt düğmesini tıklatın.

Bölüm 4. Izgaradaki değişikliklerin yönetilmesi
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Not: Altkümedeki tüm genişletilmiş birleştirmeleri kapatmak için Ağaç Daraltma,
düğmesini tıklattıktan sonra Ağacı Tam Olarak Daralt düğmesini tıklatın.

Üst öğe eklenmesi
Seçilen öğenin tam üstündeki öğeleri, Altküme Düzenleyicisi'nde o öğenin hemen üstüne
ekleyebilirsiniz.
Örneğin, birkaç yaprak öğeyi gösteren aşağıdaki örneğe bakın.

simgesini tıklatırsanız, örnekte
Tüm öğeleri seçip Seçilen Öğelerin Üst Öğelerini Ekle
gösterildiği gibi, seçilen öğelerin tam üstündeki öğeler eklenir.

Özel birleştirme yaratılması
Bir görünümle çalışırken var olan altkümelerde ya da seçilen altküme öğelerinden özel
birleştirmeler yaratabilirsiniz.

Var olan altkümeden özel birleştirme yaratılması
Var olan bir altkümeyi yürürlükteki altkümeye ekleyerek özel birleştirme yaratabilirsiniz.
Böylece, var olan altküme, yürürlükteki özel altküme içinde özel birleştirme olur.

Yordam
1. Bir boyuta ilişkin Altküme Düzenleyicisi'ni açın.
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2. Basit Altküme Düzenleyicisi penceresinde Gelişmiş düğmesini tıklatarak gelişmiş
Altküme Düzenleyicisi'ni açın.
3. Altküme bölmesinde bir altküme tanımlayın.
düğmesini tıklattıktan sonra Altkümeden Birleştirme
4. Özel Birleştirme Yarat,
Yarat düğmesini tıklatın.
5. Özel birleştirme olarak yürürlükteki altkümeye eklemek istediğiniz var olan altkümeyi
seçin.
Seçilen altküme, özel birleştirme olarak yürürlükteki altkümeye eklenir.
6. Gerekiyorsa, Altkümeyi Kaydet
tıklatın.
7. Tamam düğmesini tıklatın.

ya da Altkümeyi Farklı Kaydet

düğmesini

Sonuçlar
Yeni özel birleştirme eklenen altküme açılır.

Seçilen öğelerden özel birleştirme yaratılması
Altküme Düzenleyicisi'nde seçilen öğelerden özel birleştirme yaratılabilirsiniz.

Yordam
1. Bir boyuta ilişkin Altküme Düzenleyicisi'ni açın.
2. Basit Altküme Düzenleyicisi penceresinde Gelişmiş düğmesini tıklatarak gelişmiş
Altküme Düzenleyicisi'ni açın.
3. Altküme bölmesinde, özel birleştirmenin içermesini istediğiniz öğeleri seçin.
düğmesini tıklattıktan sonra Seçilen Öğelerden
4. Özel Birleştirme Yarat,
Birleştirme Yarat düğmesini tıklatın.
Böylece, ikinci adımda seçtiğiniz öğeleri içeren özel birleştirmeyi yarattınız.
Özel birleştirmeye }ROLLUP_ # adı atanır; burada # sıfırdan başlar ve bir sunucu
oturumu sırasında yarattığınız her özel birleştirme için 1 artırılır.
5. Yeni özel birleştirmeyi görüntülemek için Tamam düğmesini tıklatın.

Bölüm 4. Izgaradaki değişikliklerin yönetilmesi
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Bölüm 5. Grafiklerle çalışma
Bu kısım, Cognos TM1 Web'de grafik görüntülenmesini göstermektedir.

Yordam
1. Bir görünümü açın.
2. Grafik görüntülemek için aşağıdakilerden birini yapın:
v Küp verilerini yalnızca grafik biçiminde görüntülemek için Grafiği Görüntüle
düğmesini tıklatın.
Varsayılan grafik tipi olan sütun grafiği görüntülenir.
v Küp verilerini hem ızgara, hem de grafik biçiminde görüntülemek için Grafiği ve
Izgarayı Görüntüle düğmesini tıklatın.
Üstte bir ızgara, altta varsayılan grafik tipi olan sütun grafiği görüntülenir.
v Küp verilerini yalnızca ızgara biçiminde görüntülemek için Izgarayı Görüntüle
düğmesini tıklatın.

Grafik tipinin değiştirilmesi
Grafik Özellikleri menüsünü kullanarak grafik tipini değiştirebilirsiniz.
Grafik tipini değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Yordam
1. Araç çubuğundan Grafik Özellikleri > Grafik Tipi seçeneklerini tıklatın.
2. Kullanılabilecek grafik tiplerinden birini seçin (Nokta, Satır, Sütun, Pasta gibi).

Grafikte detaya geçilmesi
Yöneticiniz grafikte gösterilen küp hücreleri için detaya geçme işlemleri ve kuralları
tanımladıysa, grafikte ilişkili verilerin detayına geçebilirsiniz.
Detaya geçme işlemleri ve kuralları yaratılmasıyla ilgili ayrıntılar için IBM Cognos TM1
Geliştirici Kılavuzu belgesine bakın.
Bir grafik bileşeni ilişkili verileri içeren tek bir kaynakla ilişkilendirildiyse, veriler hemen
yeni bir Görünüm sekmesinde açılır. Bir grafik bileşeni ilişkili verileri içeren birden çok
kaynakla ilişkilendirildiyse, tek bir kaynak seçmeniz istenir.
Bu kısımda, detaya geçme işleminin nasıl yürütüleceği gösterilmiştir.

Yordam
1. Grafiği Görüntüle düğmesini tıklatarak grafiği görüntüleyin.
2. Grafikteki bir sütunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Detaya Geç seçeneğini seçin.
Hücre ilişkili verileri içeren iki ya da daha çok kaynakla bağlantılıysa, grafik bileşeniyle
ilişkilendirilmiş veri kaynaklarını listeyelen Detay iletişim kutusu açılır.
3. Görüntülemek istediğiniz kaynağı seçip Seç'i tıklatın.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Sonuçlar
Seçilen verileri yeni bir Görünüm sekmesinde açılır.
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Bölüm 6. Verilerin dışa aktarılması
Raporlar ve grafikler yaratmak ya da verileri değiştirmek için verileri Microsoft Excel'e
aktarabilirsiniz. Verileri bir metin dosyasına da aktarabilirsiniz.
Not: Dışa aktarmak için Dilimi Excel'e Aktar ya da Anlık Görüntüyü Excel'e Aktar
seçeneğini kullanırsanız ve sunucuda Microsoft Excel yoksa, ızgarada var olan grafikler
sonuçtaki çalışma sayfasına aktarılmaz. PDF Biçiminde Dışa Aktar seçeneğini kullanırsanız,
önce grafiğiniz görüntülenir ve onu değerler izler.

Yordam
1. Dışa Aktar
düğmesini tıklatın.
2. Rapor için bir dışa aktarma biçimi seçin:
v Dilimi Excel'e Aktar - TM1 işlevleri aracılığıyla sunucuya bağlantı içeren Excel
belgeleri. Dilimi açıp dilimin ilişkilendirildiği sunucuya bağlandığınızda, Excel'i
Perspectives eklentisi etkinletirilmiş olarak çalıştırmanız koşuluyla, dilim yürürlükteki
küp değerlerini görüntüler.
v Anlık Görüntüyü Excel'e Aktar - Dışa aktarmanın oluştuğu andaki küp değerlerini
yanıstan sayısal değerler içeren Excel belgeleri. Anlık görüntüler sunucuya bağlantı
içermediği için değerler statiktir; küp değerlerinin dışa aktarma anındaki görüntüsünü
gösterir.
v

PDF Biçiminde Dışa Aktar - Dışa aktarmanın oluştuğu andaki küp değerlerini
görüntüleyen PDF belgeleri.

Dışa Aktar iletişim kutusu açılır.
3. Dışa aktarılacak satırların sayısını seçin:
v Yürürlükteki sayfada bulunan satırları dışa aktar - Yürürlükteki sayfada bulunan
tüm satırları dışa aktarır.
v Satırları baştan yürürlükteki sayfaya kadar dışa aktar - Birinci sayfanın birinci
satırı ile yürürlükteki sayfanın sonuncu satırı arasındaki tüm satırları dışa aktarır.
v Görünümdeki tüm satırları dışa aktar - Tüm sayfalardaki tüm satırları dışa aktarır.
4. Raporun içermesini istediğiniz başlık boyutlarını seçin.
5. Raporu yaratmak için Tamam düğmesini tıklatın.
Rapor sayfaları oluşturulur ve raporu açmanız ya da kaydetmeniz istenir.
6. Aşağıdakilerden birini yapın:
v Raporu yeni bir tarayıcı penceresinde açmak için Aç düğmesini tıklatın.
v Raporu diske kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklatın.
Not: Varsayılan olarak, bir dilim ya da anlık görüntü raporunun Excel'e aktarılması
raporu web tarayıcısı penceresinde görüntüler.
Bilgisayarınızın raporları Excel'in tüm işlevli bağımsız sürümünde açacak şekilde
yapılandırılmasına ilişkin ayrıntılar için Microsoft desteği web sitesine bakın.
Ayrıca, Excel'e aktardığınız bir dilimle TM1 işlevlerini kullanmak isterseniz, dilimi
Excel'in bağımsız bir sürümünde açmanız gerekir ve bilgisayarınızda Perspectives ya da
Client olanağının yerel bir sürümü kurulu olmalıdır.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014

51

Not: Excel ya da PDF dosyalarını dışa aktarırken sorun yaşıyorsanız ve bir WAN (Wide
Area Network; Geniş Alan Ağı) sunucusu kullanıyorsanız, Internet Explorer'da güvenlik
ayarlarını yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Ayrıntılar için IBM Cognos TM1 İşletim
Kılavuzu belgesine bakın.
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Bölüm 7. 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.

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.

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.
3.
4.
5.

Eylemler sütunu altındaki Uygulamayı Dışa Aktar düğmesini simgesini tıklatın.
Karşıdan Dosya Yükleme iletişim kutusunda Kaydet düğmesini tıklatın.
Dışa aktarma dosyasını kaydetmek istediğiniz dizine gidin.
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.
2.
3.
4.
5.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014

Applications Portal'ı açın.
Uygulamayı İçe Aktar düğmesini tıklatın.
Uygulamayı aktarmak istediğiniz sunucuyu seçin.
Uygulama dosyası alanının yanındaki Göz At düğmesini tıklatın.
Uygulama dosyasına (.zip) gidin ve Aç'ı tıklatın.
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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.

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

Applications Portal'da özelliklerin ayarlanması
Applications Portal'da özellikleri ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Yordam
1. Applications Portal'ı açın.
2. Özellikleri Ayarla düğmesini tıklatarak Özellikler Ayarla penceresini açın.
3. Aşağıda açıklandığı gibi özellikleri ayarlayın:
İş Akışı Ayarları - İş akışı sayfası yenileme hızı
İş akışı sayfasının kaç dakikalık aralıklarla yenileneceğini belirler.
Yenileme aralığı olarak bir dakika sayısı girin. Varsayılan aralık beş dakikadır.
Uygulama Metni - Dil
Uygulamanızın çalıştığı dil.
Menüde var olan dillerden birini seçin.
Görünümler - Ad
Uygulamanızın adı. Bu ad, Applications Portal'da ve diğer yerlerde uygulamanızı
tanıtır.
Uygulamanıza istediğiniz adı verebilirsiniz, ancak uygulama adları için 200
karakter sınırı vardır.
Yardım
Bu özellik, kullanıcılar Applications Portal yoluyla uygulamaya eriştiklerinde
görüntülenecek Kullanıcı Yönergeleri metnini belirler.
Kullanıcılara uygulamanızı nasıl kullanacaklarını açıklayan metni girin.
Ad
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Bu özellik Applications istemcisinde görünüm sekmesinde görüntülenen adı
belirler.
Sekmede görünüm adından başka bir metin görüntülenmesini istiyorsanız bu
özelliği değiştirin.
Yardım
Bu özellik, bir kullanıcı Applications istemcisinde bir görünümle çalışırken
Yardım düğmesini tıklattığında görüntülenecek metni belirler.
Kullanıcılara görünümde veri girerken yardımcı olacak bilgileri ya da
yönergeleri girin.
4. Tamam düğmesini tıklatın.

Cognos TM1 Applications yapılandırma seçeneklerinin ayarlanması
Uygulamalarınızı bulunduracak sunucuyu ve uygulamalarınız için hangi istemcilerin
çalıştırılabileceğini belirleyen seçenekleri yapılandırabilirsiniz.

Yordam
1. Applications Portal'daki Uygulamayı Yönet simgesini tıklatın.
2. Ek uygulamaları bulunduracak yeni bir sunucu eklemek için Sunucu Adları kısmındaki
Ekle öğesini tıklatın.
a. Yeni sunucu için Yönetim Anasistemi belirtin.
b. Kullanılabilir sunucular listesinden sunucu adını seçin.
c. Tamam düğmesini tıklatın.

3.

4.
5.

6.

Bu sunucuyu etkinleştirmek ya da geçersiz kılmak için Geçersiz Kıl/Etkinleştir
düğmesini tıklatabilirsiniz.
Var olan bir sunucuyu düzenlemek için, Sunucu Adları listesinden sunucuyu seçtikten
sonra Düzenle öğesini tıklatın.
a. Yönetim Anasistemi'ni ya da Sunucu Adı'nı gerektiği gibi değiştirin.
b. Tamam düğmesini tıklatın.
Var olan bir sunucuyu silmek için, Sunucu Adları listesinden sunucuyu seçtikten sonra Sil
öğesini tıklatın.
Yeni istemci eklemek için İstemciler kısmındaki Ekle öğesini tıklatın.
a. İstemci için Tanıtıcı girin.
b. İstemci için Tip seçin. İstemci Yürürlükteki Pencere'de açılabilir, Yeni Pencere'de
açılabilir ya da Sağlanmış olabilir.
c. İstemcinin çalıştığı Dil'i seçin.
d. İstemci için Ad girin.
Var olan bir istemciyi düzenlemek için, İstemciler listesinden istemciyi seçtikten sonra
Düzenle öğesini tıklatın.
a. İstemci özelliklerini gerektiği gibi değiştirin.

b. Tamam düğmesini tıklatın.
7. Var olan bir istemciyi silmek için, İstemciler listesinden istemciyi seçtikten sonra Sil
öğesini tıklatın.

TM1 Applications olanağında işlerin yönetilmesi
Bir uygulamayla ilgili konuşlandırma, hakları ilk kez saklama ve içe aktarma gibi TM1
Applications Portal'da uzun sürebilecek işleri izleyebilir ve bu işlerin arka planda işlenmesini
sağlayabilirsiniz.
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Bu görev hakkında
Bu özellik, bu eylemlerin herhangi biri aynı temel TM1 Server sunucusundan oluşturulmuş
herhangi bir uygulama için zaten çalışıyorsa, yöneticilerin o eylemi tetiklemesini de engeller.
Bu işlemler tamamlanırken bir uygulamaya bağlanmaya çalışan her kullanıcı engellenir ve
uygulamada Meşgul simgesi görüntülenir. Bu tür bir işlem sırasında diğer etkinlik simgeleri
kullanılamaz. Bekleme süresi ve iş parçacığı sayısı üst sınırı, pmpsvc_config.xml
dosyasındaki deployment MaxThreads ve deployment MaxWaitTime parametreleri
kullanılarak yapılandırılabilir.

Yordam
1. TM1 Applications portalında, İşleri Yönet
simgesini tıklatın. O sırada işlenmekte
olan işleri içeren İşleri Yönet iletişim kutusu görüntülenir.

Şekil 2. İşleri Yönet

2. O sırada çalışmakta olan tüm işlerin gösterildiğinden emin olmak için Yenile
simgesini tıklatın.
simgesini tıklatın. Ekrandaki öğeleri
3. Gösterilen işleri azaltmak için, Süzgeç
azaltmakta kullanılacak ölçütleri belirlemek için Süzgeç Tanımla simgesini tıklatın.

Şekil 3. Süzgeç Tanımla

Görmek istediğiniz iş türünü belirlemek için, her alandaki açılan listeyi kullanın.
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Şekil 4. Süzgeç alanları

.
4. Başka bir ölçüt kümesi eklemek için

artı işaretini tıklatın.

5. Çalışmakta olan bir iş varsa, işi seçebilir ve

simgesini tıklatarak işi silebilirsiniz.

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, kullanıcının sahipliği almasına ya da yalnızca düğümleri 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.
Bölüm 7. Portalda IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağının yönetilmesi
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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.

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.

TM1 Applications olanağında etkileşim hakları ve erişim
denetimi
TM1 Application Server, bir kullanıcının verileri görüntüleme ya da düzenleme iznine sahip
olup olmayacağını belirleyen kuralları ortaya koyar. Uygulamaya ilişkin hakları bu kurallar
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belirler (belirli bir kullanıcının düğüm ya da uygulama için sahiplik hakkı olup olmadığı ya da
bir düğümün Teslim Edildi durumunda olup olmadığı gibi.)
TM1 Application Server sunucusunun belirli bir kullanıcının erişebileceği verileri ya da
küpleri kısıtlamak için kullanabileceği üç temel denetim "katmanı" vardır: TM1 Güvenliği,
Veri Ayırma ve TM1 Application Server Overlay.
TM1 Güvenliği
En temel katman budur.
Veri Ayırma
Belirli bir hücre aralığına kimlerin yazabileceğini denetler, ancak yalnızca belirli
kullanıcılar için geçerlidir (gruplar için değil) ve Sahiplik kavramının uygulanması
için kullanılır. Veri ayırmanın kullanılmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. Veri
ayırmanın kullanılması.
Güvenlik Üst Katmanı
Bu katman da belirli bir hücre aralığına kimlerin yazabileceğini denetler. Ancak
Güvenlik Üst Katmanı, yalnızca TM1 Application'a ilişkin hakları olan kullanıcılar
için değil, TM1 Server sunucusundaki tüm kullanıcılar için geçerlidir. Güvenlik Üst
Katmanı, verileri kilitlemek için Teslim kavramının uygulanması amacıyla kullanılır.
Unutmayın: Veri Ayırma ya da Güvenlik Üst Katmanı, TM1 güvenliğinin izin verdiğinden
daha geniş haklar veremez; bunlar yalnızca, kullanıcının erişimine ek kısıtlama getirebilir.
Aşağıdaki tabloda, bazı hak uygulama senaryoları ele alınmıştır.
Çizelge 2. TM1 Application Server iş akışı mantığının uygulanması için kullanılan teknikler
Kavram

TM1 Server

Açıklama

Haklar

Öğe ve/ya da
Hücre
Güvenliği

Yönetici, Onay Sıradüzeni ya da Denetim boyutu ile bir Onay ya da
Sorumluluk uygulaması için haklar belirlediğinde, bu haklar ya öğe
güvenliğine ya da hücre güvenliğine çevrilir. Öğe ya da hücre
güvenliğini, ilgili uygulamanın yapılandırması belirler.

Sahiplik

Veri Ayırma
Bir küp bir Onay ya da Sorumluluk uygulamasında kullanıldığında, o
küpe Veri Ayırma'nın REQUIREDSHARED kipi uygulanır. Bu Veri
Ayırma kipi, bir kullanıcının küpe yazabilmesi için Veri Ayırma hakkı
olmasını gerektirir. TM1 Application Server, bir Onay Sıradüzeni
düğümünün ya da bir düğüm kümesinin sahipliğini alan kullanıcıya
Veri Ayırma hakkı verir. Veri Ayırma, bir grup için değil, belirli bir
kullanıcı için geçerlidir. Bir yaprak düğümün sahipliği aynı anda tek
bir kullanıcıda olabilir. TM1 Application Server tarafından verilen
Veri Ayırma hakkının kapsamı, ilgili Onay Sıradüzeni düğümleridir.
Bir Denetim boyutu kullanılırsa, Veri Ayırma'nın kapsamı,
uygulamaya ilişkin yazılabilir Denetim boyutu dilimleri olur.
Unutmayın: Veri Ayırma yöntemi, TM1 Application Server
tarafından, }CubeProperties denetim küpünde küpün tamamı için
geçerli olan bir girdiyle ayarlanır. Veri Ayırma kipi küpün tamamı için
geçerli olduğundan, bir TM1 Application'ın kapsamı Denetim boyutu
olan küpün tek bir dilimi olsa bile, küpün herhangi bir bölgesine
yazmak için Veri Ayırma gereklidir.
Merkezi uygulamalar için Veri Ayırma'nın ALLOWED kipi kullanılır.
Bu kip, ilgili uygulamanın kapsamındaki tüm hücreler için dışlayıcı
yazma erişimi istiyorsanız, isteğe bağlı olarak sahipliği almanıza izin
verir. Varsayılan olarak, merkezi bir uygulamadaki kullanıcıların,
normal TM1 güvenliği uyarınca sahipliği almadan yazma hakları
vardır.
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Çizelge 2. TM1 Application Server iş akışı mantığının uygulanması için kullanılan
teknikler (devamı var)
Kavram

TM1 Server

Teslim

Güvenlik Üst
Katmanı

Açıklama
Bir düğümü Teslim Etme eylemi yalnızca Onay uygulamaları için
geçerlidir. Bir düğüm teslim edildiğinde, Onay Sıradüzeni düğümü ve
Denetim boyutu (kullanıldıysa) tarafından saptanan veri dilimi
kilitlenerek başka veri girdileri engellenir. Bu kilitleme bir Güvenlik
Üst Katmanı küpüyle yapılır.

Bir uygulamada güvenlik haklarının uygulanması
Bir uygulama tarafından bir küpe ya da hücreye ilişkin hakların nasıl uygulanacağını
saptamak için kullanılacak yöntemi belirtebilirsiniz. (Bir onay sıradüzenini paylaşan bir
uygulama değiştirildiğinde hakların nasıl uygulanacağı gibi.)
TM1 sürüm 10.2 öncesinde, bir onay sıradüzeni uygulama çapında paylaşılamıyordu. Belirli
bir veriyi görüntülemek ya da düzenlemek için gereken hakları, onay sıradüzenine ilişkin öğe
güvenliği denetlemekteydi. TM1 sürüm 10.2'de, mimari değiştirilerek hakların hücre
güvenliğiyle denetlenmesi sağlanmıştır. Bu değişiklik, olay sıradüzeni boyutunun birden çok
uygulamada kullanılabilmesi demektir. Birden çok uygulamanın aynı küpten
konuşlandırılmasına da olanak sağlanmıştır.
Hakları uygulatma yöntemi, hakların uygulanması için kullanılacak tekniği belirleyen bir
parametredir.
Bir Onay Sıradüzeni'nin TM1 Applications uygulamalarında paylaşılması için, hakların hücre
güvenliğiyle denetlenmesi yöntemini kullanması gerekir. Hücre güvenliğinde, uygulamaları
tanımlamak için bir Denetim boyutu kullanılır. Hücre güvenliği kullanıldığında, TM1
Application Server, Onay Sıradüzeni boyutunu içeren uygulamadaki tüm veri küpleri için
Hücre Güvenliği küpleri yaratır. Hücre Güvenliği küpleri önceden varsa, TM1 Application
Server bu küplerin boyut kapsamını genişleterek, Onay Sıradüzeni boyutunun ve Denetim
boyutunun (kullanıldıysa) içerilmesini güvenceye alır.
Haklar öğe güvenliği yoluyla uygulandığında, öğe güvenliği, bir TurboIntegrator işlemi
kullanılarak Onay Sıradüzeni boyutuna yerleştirilir. Bu durumda, haklarda yapılan bir
değişiklik güvenlik yenilemesi üretmez.
Hakların uygulanması için öğe güvenliği kullanılıyorsa Denetim boyutu kullanamazsınız.
TM1 sürüm 10.2.2'de, onay sıradüzenleri için öğe güvenliğini açmak için Onay
Sıradüzenlerinde Öğe Güvenliğini Uygula parametresini kullanabilirsiniz. Bu parametre,
verili bir TM1 Server sunucusu için Olay Ya da Sorumluluk uygulamalarının bir özelliğidir.
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Unutmayın: Merkezi uygulamaların Onay Sıradüzeni olmadığından, bu parametre merkezi
uygulamalar için geçerli değildir. TM1, merkezi uygulamalar için herhangi bir ek TM1
güvenliği gerektirmez.
Hem yeni ortamlar hem de yükseltilmiş ortamlar için Onay Sıradüzenlerinde Öğe
Güvenliğini Uygula parametresinin varsayılan değeri Evet'tir.
TM1 Application dışı bir arabirimdeki (TM1 Web, Architect ya da Cognos Business
Intelligence (BI) gibi) bir kullanıcının yalnızca erişimi olan onay sıradüzeni boyutu öğelerini
görmesini güvenceye almak için bu parametreyi Evet olarak ayarlayın. Kullanıcının birden
fazla uygulamaya erişimi olabileceğini unutmayın. Evet ayarı, onay sıradüzeni olarak
kullanılan her boyuta öğe güvenliğini uygular.
Önceki 10.2 GA ve 10.2 FP1 yayınlarında, onay sıradüzeni boyutlarına öğe güvenliği
uygulanmıyordu. Bu durumda, örneğin, Architect kullanıyorsanız, TM1 Application'da
haklarınız bulunan öğelere ilişkin verileri görebildiğiniz halde, altküme düzenleyicisinde Olay
Sıradüzeni'nin tüm öğelerini görebilirsiniz.
Hakların uygulanmasında hücre güvenliği kullanılıyorsa, Onay Sıradüzeni boyutuna öğe
güvenliğinin uygulanabilmesi için Onay Sıradüzenlerinde Öğe Güvenliğini Uygula
seçeneği ayarının Evet olması gereklidir. Onay Sıradüzenlerinde Öğe Güvenliğini Uygula
Evet olduğunda, TM1 Application Server tarafından bakımı yapılan bir denetim küpüne
gönderme yapan bir kural aracılığıyla, öğe güvenliği uygulanır. Bu küp, aynı Onay Sıradüzeni
boyutunu kullanan tüm gruplar ve uygulamalardaki toplu güvenliği hesaplayan bir mantık
içerir. Bu durumda, öğe güvenliği kurallarla yönlendirildiğinden, haklar güncellendiğinde
TM1 Application Server sunucusunun bir güvenlik yenilemesi yapması gerekir. Büyük bir
TM1 Server sunucusunda bu güvenlik yenilemesi uzun sürebilir. Bu süre engelleyiciyse,
hakların uygulanması için öğe güvenliğini kullanmaya geri dönebilir ya da Onay
Sıradüzenlerinde Öğe Güvenliğini Uygula seçeneğini Hayır olarak ayarlayabilirsiniz.
Hakların uygulanması için öğe güvenliği kullanıldığında Denetim boyutu kullanılması
olanaksızdır.
Hakları uygulama yöntemi olarak hücre güvenliği kullanılıyorsa, ilgili uygulamanın
kapsamındaki veri küpleri için, }CubeSecurityProperties küpünde, TM1 sürüm 10.2.2'de
eklenen CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE adlı parametreyi ayarlayabilirsiniz.
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE ayarı yes olduğunda, öğe ve hücre güvenliğinin
davranışı, en kısıtlayıcı güvenliğin uygulanması şeklinde olur. Örneğin, belirli bir grup için
belirli bir öğeye ilişkin öğe güvenliği READ (okuma) olarak, o boyut öğesine gönderme
yapan bir hücreye ilişkin hücre güvenliği ise WRITE (yazma) olarak ayarlanırsa, güvenlik
READ hakkını uygular. CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE parametresi YES dışında
bir değere ayarlanırsa, sunucu önceki yayınlarda olduğu gibi davranır.
Bu parametreyi nasıl ayarlayacağınız, CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE yes olarak
ayarlandığında yeni davranıştan mı yararlanmak, yoksa var olan TM1 Server davranışını mı
sürdürmek istediğinize bağlıdır. TM1 10.1.1 ya da öncesi ile oluşturulmuş, hücre güvenliğini
kullanan TM1 Application'larınız varsa, büyük olasılıkla eski davranışı alıkoymayı seçersiniz
ve CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE parametresinin değiştirilemesi gerekmez.
TM1 10.2.2'de yeni uygulamalar oluşturmak, Onay Sıradüzeni boyutlarının paylaşılması
yeteneğini kullanmak ve bazı durumlarda READ düzeyi öğe güvenliğinden yararlanmak
istiyorsanız, öğe güvenliğinizin uygulanması için CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE
parametresini yes olarak ayarlayabilirsiniz.
TM1 10.2'de konuşlandırılmış uygulamalar varsa, 'Element Security and TM1 Applications in
TM1 10.2' başlıklı IBM teknik notunda (http://www-01.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21659499) teknikleri kullanmış olabilirsiniz.
Bölüm 7. Portalda IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağının yönetilmesi
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CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE parametresinin kullanılması, sözü edilen teknik
nottaki bazı senaryoları daha kolay modellemenize olanak sağlar.
TM1 Application Server CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE parametresine erişmez
ve bu parametre varsayılan olarak boştur. Bu davranış, TM1 Server sunucusunda, WRITE
olarak ayarlanmış hücre güvenliğinin READ düzeyi öğe güvenliğini geçersiz kıldığı anlamına
gelir (daha önceki yayınlarda kullanılan davranış). Hakların hücre güvenliği kullanılarak
uygulanmasını istiyorsanız (örneğin, onay sıradüzenlerinin paylaşılması için), aynı zamanda
da READ olarak ayarlanmış öğe güvenliğini kullanmak istiyorsanız, ilgili küper için bu
parametreyi YES değerine ayarlayın.
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Bölüm 8. 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.
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.
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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 adresinde "{}" işaretlerini 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:

Şekil 5. 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
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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.

Bölüm 8. Cognos TM1 Applications bakım yardımcı programıyla görevlerin otomatikleştirilmesi
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Bölüm 9. 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.

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.
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Yordam
1. Model Tasarımı bölmesinde, işlemi saklamak istediğiniz klasörü farenin sağ düğmesiyle
tıklattıktan sonra Yeni (

) > İşlem öğelerini tıklatın.
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
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
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olmaktan çıkar simgesini (

) simgesini tıklatak, seçilen metni açıklama satırı
) tıklatarak, geçerli işlevlerin listesini

yapabilirsiniz. Ya da içerik desteği simgesini (
görüntleyebilirsiniz.

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

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’);
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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.

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:
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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
) gösterir. Bir görev görüntüleyicisi belirir.
genişleyerek yeni görevi (
3. Kullanılabilir kutusunda istediğiniz işlemleri seçin ve ok simgesini tıklatarak bunları
Seçilen kutusuna taşıyın.
4. İşlemleri, görevin bunları yürütmesini istediğiniz sıraya koymak için yukarı ve aşağı
yönlü okları kullanın.
5. Seçilen kutusunda bir işlem seçip değeri güncelleyerek parametre değerlerini belirtin.
6. 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
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.

Bölüm 9. IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağının yönetilmesi ve bakımı
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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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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. Web üzerinde IBM ticari
markalarının listesini, www.ibm.com/legal/copytrade.shtml adresini kullanarak “Copyright
and trademark information” sayfasında bulabilirsiniz.
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.
Microsoft ürünlerinin anlık ekran görünümleri Microsoft'un izniyle kullanılmıştır.

Özel Notlar
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