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Poznámka
Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v tématu “Upozornění” na stránce 215.

Informace o produktu
Dokument se vztahuje k produktu IBM Planning Analytics verze 2.0.0 a případně na jeho další vydání.
Licencované materiály - vlastnictví IBM.
© Copyright IBM Corporation 2012, 2016.

Obsah
Úvod

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

Kapitola 1. Nové funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Nové funkce ve verzi 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nové funkce ve verzi 10.3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nové funkce ve verzi 10.2.2.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nové funkce ve verzi 10.2.2.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nové funkce ve verzi 10.2.2.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V konsolidovaných buňkách je nyní k dispozici automatické rozložení dat typu Repeat Leaves
Dynamická agregace členů v bodu průzkumu . . . . . . . . . . . . . . .
Nové funkce ve verzi 10.2.2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazení aliasů na hraně mřížky. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazení aliasů v bodech průzkumu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhledávání parametrů členů tlačítek Akce. . . . . . . . . . . . . . . .
Pevný zámek všech modulů widget . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nové funkce ve verzi 10.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tisk celého pracovního prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dynamické hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zvýraznění buňky použitím podmíněného formátování . . . . . . . . . . . .
Podpora pro import nezarovnaných nebo nevyvážených hierarchií . . . . . . . . .
Vrátit zpět a zopakovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Synchronizace dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moduly widget a karty v podokně obsahu . . . . . . . . . . . . . . . .
Dotazy s podporou více podprocesů zvyšují výkon . . . . . . . . . . . . .
Zobrazení přispěvatele a kontrolora . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mapy strategie lze filtrovat pomocí metrik . . . . . . . . . . . . . . . .
Přibližování a oddalování modulů widget pro vytváření záznamů s vyhodnocením . . . .
Rozbalení a sbalení metrik v diagramech dopadu . . . . . . . . . . . . . .
Popisky v aktuálním národním prostředí . . . . . . . . . . . . . . . .
Metoda automatického rozložení dat typu Repeat Leaves . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 1
. 1
. 2
. 2
. 3
. 3
. 3
. 4
. 4
. 4
. 4
. 4
. 4
. 5
. 5
. 5
. 5
. 7
. 7
. 7
. 8
. 8
. 9
. 9
. 9
. 10
. 10

Kapitola 2. Spouštění produktu Cognos Insight . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Okno produktu Cognos Insight . . . . . .
Předvolby produktu Cognos Insight . . . .
Nastavení kulturních a jazykových předvoleb.
Podpora pro obousměrné jazyky . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

11
13
13
14

Kapitola 3. Import dat do produktu Cognos Insight . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Před importem dat . . . . . . . . . . . .
Import textových souborů s oddělovači . . . . .
Import souborů aplikace Microsoft Excel . . . . .
Import z relačních zdrojů dat . . . . . . . .
Import statistik IBM SPSS . . . . . . . .
Importování zobrazení krychle produktu Cognos TM1 .
Import nových dimenzí do krychle . . . . . . .
Importování dílčích sad dimenze produktu Cognos TM1
Přidání existujících dimenzí . . . . . . . . .
Aktualizace dat. . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

17
18
22
26
31
35
39
42
46
46

Kapitola 4. Analýza dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vkládání dat . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtrování dat . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnořování a záměna dimenzí v kontingenčních tabulkách a grafech
Filtrování podle dimenzí a atributů . . . . . . . . . .

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

49
50
50
51

iii

Vyhledávání dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hledání v podokně obsahu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přechod o úroveň výš nebo níž . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtrování a zobrazení nejlepších nebo nejhorších hodnot . . . . . . . .
Řazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výpočty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přidání jednoduchého výpočtu dimenze . . . . . . . . . . . . .
Vytvoření výpočtu krychle . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytváření výpočtů krychle s odkazy na data z jiných krychlí . . . . . . .
Výpočet mezisoučtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porovnání řádků nebo sloupců ke zvýraznění výjimek . . . . . . . . .
Výpočet odchylky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výpočet procenta odchylky . . . . . . . . . . . . . . . . .
Počítání jedinečných prvků v dimenzi . . . . . . . . . . . . . .
Výpočet průměrné hodnoty ze součtu . . . . . . . . . . . . . .
Řazení do pásem během importu . . . . . . . . . . . . . . .
Výpočet marže příspěvku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna způsobu zobrazení součtů pro ukazatele . . . . . . . . . . .
Vytvoření výpočtů časových souhrnů . . . . . . . . . . . . . .
Úprava všech výpočtů . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazení hodnot v procentech . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatické rozložení dat . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozložení dat pomocí relativního proporcionálního rozložení . . . . . . .
Rovnoměrné rozložení dat v nejnižších prvcích buňky . . . . . . . . .
Rovnoměrné rozložení dat v buňkách . . . . . . . . . . . . . .
Opakování dat v buňkách. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naplnění buněk rozsahem hodnot . . . . . . . . . . . . . . .
Rozložení dat pomocí nárůstu v procentech . . . . . . . . . . . .
Automatické rozložení dat metodou Automatické rozložení dat typu Repeat Leaves
Přizpůsobení dat grafu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukotvení řádků či sloupců . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skrytí řádků či sloupců . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potlačení prázdných řádků nebo sloupců . . . . . . . . . . . . . .
Vytváření podmíněných stylů . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

52
53
53
54
55
55
57
57
59
61
61
61
62
63
63
64
65
65
65
66
68
68
69
71
72
73
74
74
75
76
77
77
77
78

Kapitola 5. Návrh pracovního prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Přidání a odebrání karet . . . . . . . . . .
Přidání kontingenčních tabulek . . . . . . . .
Zobrazení různých dat v kontingenční tabulce a grafu
Přidání diagramu datového toku. . . . . . . .
Grafy . . . . . . . . . . . . . . .
Přidání grafů . . . . . . . . . . . .
Typy grafů . . . . . . . . . . . . .
Změna typu grafů . . . . . . . . . . .
Zobrazení nebo skrytí součtů v grafech . . . .
Vykreslení vnořených dat . . . . . . . .
Použití stejné osy pro všechny grafy . . . . .
Změna zobrazení os grafu . . . . . . . .
Zobrazení nebo skrytí legendy . . . . . . .
Zobrazení nebo skrytí popisků . . . . . . .
Skrytí grafu . . . . . . . . . . . . .
Přidání tlačítek akce k procházení karet . . . . .
Přidání tlačítek akcí, která spouštějí skript. . . . .
Vkládání dynamických hodnot . . . . . . . .
Přidání textu . . . . . . . . . . . . .
Přidávání obrázků . . . . . . . . . . . .
Přidání webové stránky pro další kontext . . . . .
Úprava modulů widget . . . . . . . . . .
Použití motivů . . . . . . . . . . . . .
Přizpůsobení pozadí . . . . . . . . . . .
Synchronizace modulů widget . . . . . . . .

iv

IBM Planning Analytics verze 2.0.0: Cognos Insight

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

81
81
82
82
83
83
83
86
86
87
87
87
88
88
88
88
89
89
90
90
91
91
91
92
92

Ochrana pracovních prostorů

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 93

Kapitola 6. Modelování dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Vytváření prvků v modelu . . . . . . . .
Duplikování krychlí . . . . . . . . . .
Sdílení nebo kopírování dimenzí . . . . . .
Úprava dimenzí a ukazatelů . . . . . . . .
Hledání ve velkých dimenzích . . . . . . .
Změna formátu měřítek . . . . . . . . .
Vytvoření výběrových seznamů . . . . .
Vlastní formáty . . . . . . . . . .
Přidávání členů do dimenzí . . . . . . . .
Rozbalení hierarchií a zobrazení všech členů . .
Uspořádání dimenzí do hierarchie . . . . . .
Přidání textového ukazatele . . . . . . .
Přidání, zobrazení a odstranění komentářů z buněk .
Uspořádání krychlí do složek . . . . . . .
Odstraňování položek . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 95
. 96
. 96
. 97
. 97
. 98
. 100
. 100
. 102
. 102
. 102
. 103
. 103
. 104
. 104

Kapitola 7. Export a tisk pracovních prostorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Export kontingenčních tabulek do souborů CSV
Export dat do tabulek produktu Microsoft Excel
Vytvoření procesu exportu . . . . . . .
Export pracovních prostorů do souborů PDF .
Tisk dat modulu widget . . . . . . . .
Tisk pracovních prostorů . . . . . . .
Odstranění pracovních prostorů z počítače . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

107
107
107
108
108
109
109

Kapitola 8. Výukový program produktu Cognos Insight. . . . . . . . . . . . . . . 111
Předpoklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalace produktu Cognos Insight. . . . . . . . . . . . . . .
Stažení ukázek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uživatelské rozhraní produktu Cognos Insight . . . . . . . . . . .
Lekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Import dat objednávky ze souboru tabulky . . . . . . . . . . . .
Prohlížení dat prodeje v existujícím pracovním prostoru . . . . . . . .
Filtrování dat pro zobrazení podrobností o konkrétních produktech a zákaznících.
Seskupení měsíců do čtvrtletí . . . . . . . . . . . . . . . .
Výpočet nárůstu platu pomocí výpočtu dimenze . . . . . . . . . .
Identifikace vysokých a nízkých výnosů pomocí barev . . . . . . . .
Výpočet výnosu úpravou modelu . . . . . . . . . . . . . . .
Analýza výnosů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modelování a analýzování diskontních sazeb . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

111
111
111
112
113
113
117
117
120
120
121
123
126
139

Kapitola 9. Pro uživatele produktu Cognos TM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Plány na serverech Cognos TM1 . . . . . . . . . . .
Přidání příspěvku v prostředí Cognos TM1 . . . . . . .
Potvrzení nebo resetování dat v prostředí Cognos TM1 . . .
Odeslání příspěvku v prostředí Cognos TM1 . . . . . .
Zamítnutí odeslání v prostředí Cognos TM1 . . . . . . .
Moduly widget záznamů s vyhodnocením . . . . . . . .
Přidání záznamů s vyhodnocením . . . . . . . . . .
Import externích dat do plánu . . . . . . . . . . . .
Zobrazení souvisejících dat. . . . . . . . . . . . .
Práce v režimu offline v systému Cognos TM1 . . . . . . .
Odstranění pracovních prostorů jako uživatel produktu Cognos TM1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

159
159
160
160
160
161
166
167
169
169
170

Kapitola 10. Pro administrátory produktu Cognos TM1 . . . . . . . . . . . . . . . 171
Připojení k systému Cognos TM1 . . . . . . . . .
Publikování pracovních prostorů do produktu Cognos TM1 .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

. 171
. 172

Obsah

v

Publikování pracovního prostoru na vícevrstevném serveru Cognos TM1
Údržba aplikací v prostředí produktu Cognos TM1 . . . . . . . .
Návrh příspěvkového prostředí v prostředí produktu Cognos TM1 . . .
Vytváření archivu služby Cognos Planning v prostředí Cognos TM1 . .
Odstranění pracovních prostorů jako administrátor produktu Cognos TM1 .
Vytvoření sestavy modelu . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

Kapitola 11. Pro uživatele produktu Cognos Express
Plány na serverech Cognos Express . . . . . . . . . . .
Přidání příspěvku v prostředí Cognos Express . . . . . . .
Potvrzení nebo resetování dat v prostředí Cognos Express . . .
Odeslání příspěvku v prostředí Cognos Express. . . . . . .
Zamítnutí odeslání v prostředí Cognos Express . . . . . . .
Práce v režimu offline v systému Cognos Express . . . . . . .
Odstranění pracovních prostorů jako uživatel produktu Cognos Express

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

174
175
176
178
178
179

. . . . . . . . . . . . . . . 181
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

181
181
181
182
182
182
183

Kapitola 12. Pro administrátory produktu Cognos Express . . . . . . . . . . . . . 185
Připojení k systému Cognos Express . . . . . . . . . . . .
Publikování pracovních prostorů v produktu Cognos Express . . . .
Publikování a rozdělení pracovních prostorů do produktu Cognos Express .
Údržba aplikací v prostředí produktu Cognos Express . . . . . . .
Návrh příspěvkového prostředí v prostředí produktu Cognos Express . .
Vytváření archivu služby Cognos Planning v prostředí Cognos Express .
Odstranění pracovních prostorů jako administrátor produktu Cognos Express

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

185
185
187
189
190
191
192

Dodatek A. Funkce usnadnění přístupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Klávesové zkratky . . . . . . . . . . .
Aktivace dalších vodítek pro čtecí zařízení obrazovky .
Problémy se čtecím zařízením obrazovky JAWS . .
IBM a usnadnění . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

193
205
205
207

Dodatek B. Pokyny k odstraňování problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Vícenásobný výběr v bodu průzkumu zobrazí v některých buňkách #N/A
Prostředky k odstraňování problémů . . . . . . . . . . .
Portál podpory . . . . . . . . . . . . . . . .
Určování problémů . . . . . . . . . . . . . . .
Požadavky na službu . . . . . . . . . . . . . .
Zákaznické centrum produktu Cognos . . . . . . . . .
Stránky Fix Central . . . . . . . . . . . . . . .
Znalostní báze . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

209
210
211
211
211
211
212
212

Upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

vi

IBM Planning Analytics verze 2.0.0: Cognos Insight

Úvod
Pomocí produktu IBM® Cognos Insight můžete díky vytváření spravovaných pracovních
prostorů analyzovat data, zkoumat scénáře a ovlivňovat rozhodování.
Prostřednictvím pracovních prostorů produktu Cognos Insight můžete manažerům
obchodních odvětví předávat výsledky v podobě interaktivně spravovaných pracovních
prostorů. Vzhledem k tomu, že produkt Cognos Insight podporuje zpětný zápis, je možné tyto
pracovní prostory použít také ke shromažování a konsolidaci cílů, závazků a předpovědí.

Hledání informací
Chcete-li vyhledat dokumentaci k produktu na webu (včetně přeložených příruček), navštivte
centrum znalostí IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Další informace o produktu naleznete v následujících zdrojích:
v Komunita produktu IBM Cognos Insight (https://www.ibm.com/web/myportal/analytics/
analyticszone/forums/PerformanceManagement)
v Informace o funkcích a produktu IBM Cognos Insight (http://www.ibm.com/software/
products/en/cogninsi)
v Podpora produktu IBM Cognos Insight (https://www-947.ibm.com/support/entry/myportal/
product/cognos/cognos_insight?productContext=1562571451)

Funkce usnadnění přístupu
Funkce usnadnění přístupu pomáhají uživatelům s fyzickým postižením, jako je omezená
hybnost nebo vada zraku, používat produkty informačních technologií. Produkt Cognos
Insight je vybaven několika takovými funkcemi. Informace o těchto funkcích naleznete v
tématu Dodatek A, “Funkce usnadnění přístupu”, na stránce 193.
Dokumentace k produktu IBM Cognos ve formátu HTML zahrnuje funkce usnadnění
přístupu. Dokumenty ve formátu PDF jsou pouze doplňkem, a jako takové funkce usnadnění
přístupu nezahrnují.

Prohlášení o záměrech
Tato dokumentace popisuje aktuální funkce produktu. Může obsahovat i odkazy na funkce,
které nyní nemusí být k dispozici. Nelze z toho vyvozovat žádné závěry o jejich budoucí
dostupnosti. Žádný z těchto odkazů nepředstavuje závazek, slib nebo právní povinnost dodat
některý materiál, kód či funkci. Vývoj, verze a uvádění vlastností či funkcí zůstávají výhradně
na vlastním uvážení společnosti IBM.

Právní omezení pro ukázky
Názvy Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, další variace názvů
Sample Outdoors a Great Outdoors a ukázky plánování slouží k ilustraci fiktivních
obchodních operací s ukázkovými daty použitými k vývoji ukázkových aplikací pro
společnost IBM a zákazníky společnosti IBM. Tyto fiktivní záznamy obsahují ukázková data
pro prodejní transakce, distribuci produktů, finance a lidské zdroje. Jakákoli podobnost se
skutečnými jmény, adresami, kontaktními čísly nebo hodnotami transakcí je zcela náhodná.
Jiné ukázkové soubory mohou jako ukázková data pro vytváření ukázkových aplikací
obsahovat fiktivní počítačově generovaná data, reálná data z vědeckých nebo veřejných
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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zdrojů nebo data použitá se souhlasem vlastníka autorských práv. Uvedené názvy produktů
mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků. Neoprávněná duplikace je zakázána.
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Kapitola 1. Nové funkce
Tato část obsahuje seznam nových a změněných funkcí pro tuto verzi. Dále obsahuje
souhrnný seznam podobných informací pro předchozí verze. Pomůže vám naplánovat
strategie upgradu a implementace aplikací a požadavky na školení pro vaše uživatele.
Chcete-li zobrazit aktuální seznam prostředí podporovaných produktem IBM Cognos Insight,
například operačních systémů, serverů a databází Cognos, přečtěte si požadavky systému
Cognos Insight na webu Software Environments for IBM Planning Analytics 2.0
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049052).

Nové funkce ve verzi 2.0
Verze produktu IBM Cognos Insight IBM Planning Analytics verze 2.0 obsahuje nové
funkce.

Když je vybraná buňky, jsou zvýrazněná záhlaví sloupce a řádku.
Když je v mřížce vybraná buňka, odpovídající záhlaví sloupce a řádku se zvýrazní jako v
aplikaci Excel. Barva zvýraznění odpovídá barvě buňky.

Hledání objektů v podokně obsahu
Můžete vyhledávat objekty v podokně obsahu. Můžete zadat znaky do filtru, když si nejste
jistí přesným názvem objektu nebo když chcete najít objekty splňující specifická kritéria.
Hledání najde všechny objekty ve stromu, které splňují kritéria. Více informací naleznete v
části “Hledání v podokně obsahu” na stránce 53.

Hledání členů v editoru dimenzí
Při úpravách velkých dimenzí může být navigace složitá. Aby pro vás byla snazší, můžete
hledat napříč existujícími prvky dimenze, která je otevřená v editoru dimenzí. Více informací
naleznete v části “Hledání ve velkých dimenzích” na stránce 97.

Nové volby v kontextové nabídce pro buňky
V kontextové nabídce buňky přibyly dvě nové volby:
v Exportovat do
v ukotvení příček
Původně byly tyto volby dostupné pouze z panelu nástrojů modulu widget.

Nové funkce ve verzi 10.3.0
Verze produktu IBM Cognos Insight 10.3.0 obsahuje nové funkce.

Podpora nových řádků v buňce kontingenční tabulky
Nyní můžete přidat nový řádek do buňky v kontingenční tabulce pomocí klávesové zkratky
Alt+Enter.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Modul widget záznamů s vyhodnocením pro graf historie
Nyní můžete přidat do pracovního prostoru produktu IBM Cognos Insight modul widget
záznamů s vyhodnocením pro graf historie.
Graf historie je sloupcový graf se skutečnými daty metriky, s čárou cíle a s indikátory
tolerance. Více informací naleznete v části “Moduly widget záznamů s vyhodnocením”
na stránce 161.

Nová volba výběrového seznamu pro ukazatele
Když formátujete ukazatel, můžete nyní definovat seznam hodnot, z nichž si může uživatel
vybrat. Více informací naleznete v části “Změna formátu měřítek” na stránce 98.

Diagram datového toku
Nyní můžete přidat na pracovní plochu produktu IBM Cognos Insight diagram datového toku,
abyste mohli zobrazit vizuální podobu odkazů nebo procesů, které slouží k přesunu dat mezi
krychlemi nebo na ně odkazují. Více informací naleznete v části “Přidání diagramu datového
toku” na stránce 82.

Sestava modelu
Máte možnost vytvořit sestavu obsahující vlastnosti každého objektu obsaženého v modelu.
Více informací naleznete v části “Vytvoření sestavy modelu” na stránce 179.

Zrcadlení v podokně obsahu
Nyní můžete povolit zrcadlení v podokně obsahu kvůli podpoře obousměrných jazyků. Více
informací naleznete v části “Podpora pro obousměrné jazyky” na stránce 14.

Nové funkce ve verzi 10.2.2.6
Verze produktu IBMCognos Insight 10.2.2.6 obsahuje nové funkce.

Odstranění komentářů z buněk
Nyní můžete odstranit své komentáře, přestože byl pracovní prostor již publikován.
Komentáře lze odstranit, i když pracujete v distribuovaném či připojeném režimu.
Více informací naleznete v části “Přidání, zobrazení a odstranění komentářů z buněk”
na stránce 103.

Nové volby v kontextové nabídce pro buňky
V kontextové nabídce buňky přibyly dvě nové volby:
v Potlačit prázdné buňky
v Automaticky přizpůsobit
Původně byly tyto volby dostupné pouze z panelu nástrojů modulu widget.

Nové funkce ve verzi 10.2.2.5
Verze produktu IBMCognos Insight 10.2.2.5 obsahuje nové funkce.
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Automatické ukládání nepotvrzených dat na server Cognos TM1
Pokud na serveru pískoviště Cognos Insight máte nepotvrzená data, můžete nyní server
Cognos TM1 s použitím těchto dat aktualizovat automaticky. Můžete zvolit, zda má být server
aktualizován před spuštěním procesu IBM Cognos TM1 Turbo Integrator nebo po něm.
Více informací naleznete v části “Přidání tlačítek akcí, která spouštějí skript” na stránce 89.

Nové funkce ve verzi 10.2.2.3
Produkt IBM Cognos Insight verze 10.2.2.3 obsahuje nové funkce.

V konsolidovaných buňkách je nyní k dispozici automatické
rozložení dat typu Repeat Leaves
Automatické rozložení dat typu Repeat Leaves je novou volbou v dialogovém okně
Rozložení dat, když zadáte hodnotu do konsolidované buňky, jejíž podřízené datové položky
neobsahují hodnoty.
Pokud je konsolidovaná buňka cílem pravidla, otevře se dialogové okno Rozložení dat pouze
v případě, že je povoleno v produktu IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
V produktu Cognos TM1 Performance Modeler otevřete podokno Návrh aplikace a
poklepejte na název aplikace, abyste zobrazili kartu Návrh aplikace. Vyberte nastavení
Rozložení dat v konsolidovaných buňkách odvozených podle pravidla a uložte ho. Potom
aplikaci nasate.

Dynamická agregace členů v bodu průzkumu
Máte možnost dynamicky agregovat členy v bodu průzkumu do nového nadřízeného prvku.
Nadřízený prvek se zobrazuje v bodu průzkumu a případně i v oblasti přehledu a v
kontingenční tabulce.
Tato funkce je dostupná pouze pro soubory pracovního prostoru produktu IBM Cognos
Insight (.cdd). Můžete ji použít při práci se serverem IBM Cognos TM1 v samostatném nebo
distribuovaném režimu, nikoli však při práci v připojeném režimu.
Chcete-li agregovat členy v bodu průzkumu, klepněte na členy, které chcete sloučit, a potom
. Agregované členy se zobrazí pod
klepněte na ikonu Vytvořit prvek součtu
nadřízeným členem nazývaným Konsolidovaný součet.
Pokud chcete agregaci odebrat, klepněte na ikonu Odebrat prvek součtu

.

Konfigurace agregace dynamického členu
Tuto funkci je třeba konfigurovat samostatně pro každý soubor pracovního prostoru Cognos
Insight (.cdd).
1. Extrahujte soubory obsažené v souboru pracovního prostoru Cognos Insight (.cdd)
pomocí programu pro archivaci souborů.
2. Otevřete soubor cdfDashboardModel.xml v textovém editoru.
3. Přidejte k prvku dashboards atribut expPointConsTotalShow="true".
4. Uložte soubor a komprimujte extrahované soubory zpět do souboru pracovního prostoru
Cognos Insight (.cdd).
5. Otevřete soubor pracovního prostoru Cognos Insight (.cdd) v produktu Cognos Insight.
Kapitola 1. Nové funkce
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Pro tento pracovní prostor je nyní k dispozici dynamická agregace členů.

Nové funkce ve verzi 10.2.2.1
Verze produktu IBM Cognos Insight 10.2.2.1 obsahuje nové funkce.

Zobrazení aliasů na hraně mřížky
Společně s popiskami v kontingenčních tabulkách můžete zobrazit aliasy.
Chcete-li zobrazit alias, klepněte pravým tlačítkem na řádek nebo sloupec, který má
definovaný alias, klepněte na možnost Zobrazit atribut a ze seznamu všech aliasů vyberte
alias. Společně s popiskem se zobrazí text aliasu.
Chcete-li zobrazení aliasu zrušit, klepněte pravým tlačítkem na řádek nebo sloupec, který má
definovaný alias, klepněte na možnost Zobrazit atribut a vyberte možnost Nezobrazovat
žádný.

Zobrazení aliasů v bodech průzkumu
V bodech průzkumu lze zobrazit aliasy.
Pokud jsou pro dimenzi v bodě průzkumu k dispozici aliasy, rozevírací ikona
vedle ikony Hledat

se zobrazí

.

a vyberte alias, který chcete zobrazit. Každý člen
Klepněte na ikonu rozevírací nabídky
dimenze musí mít definován text aliasu, aby bylo možné zobrazit seznam členů.

Vyhledávání parametrů členů tlačítek Akce
Při spuštění tlačítka Akce, které má parametr člena, nyní můžete členy vyhledávat pomocí
vyhledávání "obsahuje", při kterém se rozlišují malá a velká písmena. Dříve se jednalo o
vyhledávání "začíná na" zohledňující malá a velká písmena. Díky této změně je vyhledávání
členů jednodušší.
Například člen s názvem S1000 - příjem lze nyní vyhledat zadáním výrazu příjem, zatímco
dříve jej nebylo možné pomocí tohoto parametru nalézt.

Pevný zámek všech modulů widget
Moduly widget v aplikaci lze pevně uzamknout v aplikaci IBM Cognos TM1 Performance
Modeler. Moduly widget v produktu IBM Cognos Insight tak bude moct odemknout pouze
administrátor.
Dříve mohl moduly widget odemknout jakýkoli uživatel produktu Cognos Insight pomocí
místních nabídek. V této verzi lze moduly widget uzamknout v aplikaci Cognos TM1
Performance Modeler, aby je v produktu Cognos Insight mohli odemknout pouze
administrátoři.
Další informace naleznete v dokumentaci k produktu TM1 Performance Modeler.

Nové funkce ve verzi 10.2.2
Verze produktu IBM Cognos Insight 10.2.2 obsahuje nové funkce.
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Tisk celého pracovního prostoru
Nyní můžete v produktu IBM Cognos Insight vytisknout celý pracovní prostor najednou
namísto tisku jednotlivých karet.
Související úlohy:
“Tisk pracovních prostorů” na stránce 109
Vytisknutím celého pracovního prostoru nebo konkrétních karet pracovního prostoru v
produktu IBM Cognos získáte kopii snímku svého pracovního prostoru.

Dynamické hodnoty
Produkt IBM Cognos Insight nyní obsahuje dynamické hodnoty, což jsou moduly widget
zobrazující jednotlivé členy nebo ukazatele z kontingenční tabulky. Pokud kontingenční
tabulka například uvádí výnosy podle roku a produktové řady, můžete do nadpisu karty
pracovního prostoru zobrazující celkový výnos pro tento rok přidat dynamickou hodnotu.
Související úlohy:
“Vkládání dynamických hodnot” na stránce 89
V pracovním prostoru produktu IBM Cognos Insight můžete vytvořit modul widget s
dynamickou hodnotou a zdůraznit tak konkrétní hodnotu v pracovním prostoru. Můžete
například umístit hodnotu celkového výnosu do vlastního modulu widget v horní části
pracovního prostoru.

Zvýraznění buňky použitím podmíněného formátování
Nyní můžete k pracovním prostorům produktu IBM Cognos přidat podmíněné styly a
zvýraznit tak buňky, které splňují určité podmínky.
Související úlohy:
“Vytváření podmíněných stylů” na stránce 78
V pracovním prostoru produktu IBM Cognos Insight můžete na kontingenční tabulku použít
podmíněné styly a identifikovat buňky nacházející se v rozsahu hodnot nebo buňky, které
obsahují určitý řetězec znaků.

Podpora pro import nezarovnaných nebo nevyvážených
hierarchií
Do produktu IBM Cognos Insight lze nyní importovat nezarovnané nebo nevyvážené
hierarchie. Můžete zvolit, zda chcete původní strukturu zachovat, nebo upravit.

Nezarovnané hierarchie
V nezarovnaných hierarchiích chybějí v datech některé úrovně. Například v následující
tabulce chybí ve dvou řádcích úroveň Stát.
Tabulka 1. Příklad nezarovnané hierarchie před importem
Země nebo region

Stát

Město

USA

CA

San Francisco

USA

CA

Los Angeles

USA

Washington DC

Vatikán

Vatikán

Chcete-li zachovat nezarovnanou strukturu, prázdné buňky se zaplní členy zástupných
symbolů. Tabulka 1 se například zobrazí následovně:
v USA

Kapitola 1. Nové funkce
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– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC (stát)
- Washington DC
v Vatikán
– Vatikán (stát)
- Vatikán (město)
Pokud nezarovnanou hierarchii sbalíte, aby se stala nevyváženou, prázdné buňky se v
importované dimenzi nezobrazí. Tabulka 1 na stránce 5 se například zobrazí následovně:
v USA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC
v Vatikán
– Vatikán

Nevyvážené hierarchie
V nevyvážených hierarchiích nejsou všechny členy nejnižší dimenze na stejné úrovni.
Například v následující tabulce jsou některé členy nejnižší dimenze na úrovni 2 a některé na
úrovni 3.
Tabulka 2. Příklad nevyvážené hierarchie před importem
Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Zaměstnanec A

Zaměstnanec B

Zaměstnanec E

Zaměstnanec A

Zaměstnanec B

Zaměstnanec F

Zaměstnanec A

Zaměstnanec C

Zaměstnanec A

Zaměstnanec D

Pokud nevyváženou hierarchii zachováte, prázdné buňky se v importované dimenzi
nezobrazí. Tabulka 2 se například zobrazí následovně:
v Zaměstnanec A
– Zaměstnanec B
- Zaměstnanec E
- Zaměstnanec F
– Zaměstnanec C
– Zaměstnanec D
Pokud hierarchii vyvážíte, nejnižší úroveň se vyplní a prázdné buňky zůstanou na vyšší
úrovni. Hierarchie se tak změní z nevyvážené na nezarovnanou hierarchii. Tabulka 2 se
například zobrazí následovně:
v Zaměstnanec A
– Zaměstnanec B
- Zaměstnanec E
- Zaměstnanec F
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– Zaměstnanec C (úroveň 2)
- Zaměstnanec C
– Zaměstnanec D (úroveň 2)
- Zaměstnanec D
Související pojmy:
Kapitola 3, “Import dat do produktu Cognos Insight”, na stránce 17
Data můžete do produktu IBM Cognos Insight importovat různými způsoby v závislosti na
zdroji dat, jejich složitosti a na tom, jak velkou kontrolu chcete mít nad způsobem mapování
dat ve formě dimenzí, ukazatelů a atributů.

Vrátit zpět a zopakovat
Nyní můžete vrátit zpět a zopakovat některé akce, které provádíte v pracovním prostoru
produktu IBM Cognos Insight.
Vrátit nebo zopakovat můžete až 45 akcí.
nelze použít k vrácení následujících akcí:
Omezení: Ikonu Vrátit zpět
v Změna datového modelu, například přidání nebo odebrání členů, dimenzí a krychlí.
v Přidání nebo odstranění komentáře.
v Spuštění tlačítek Akce, které spouští procesy nástroje IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
(TI).
v Změna výpočtu.
v Spuštění importů a exportů.
v Připojení k serveru IBM Cognos Express nebo IBM Cognos TM1.
v Tisk, publikování nebo sdílení.
v Změny nastavení nebo předvoleb produktu Cognos Insight.
v Zadržení nebo uvolnění buněk.

Synchronizace dat
Nyní můžete data v pracovním prostoru produktu IBM Cognos Insight synchronizovat podle
modulu widget, karty nebo pracovního prostoru. Můžete například synchronizovat změny dat
v bodu průzkumu na kartě A do dat v kontingenční tabulce na kartě B.
Související úlohy:
“Synchronizace modulů widget” na stránce 92
Při synchronizaci modulů widget v produktu IBM Cognos Insight se změny dat provedené v
jednom modulu widget odrazí v synchronizovaných modulech widget. Synchronizaci lze
provést napříč kartami, pracovními prostory nebo menšími skupinami v rámci jedné karty.

Moduly widget a karty v podokně obsahu
Nyní můžete v pracovním prostoru produktu IBM Cognos Insight zobrazit seznam karet a
modulů widget. Tento seznam slouží k přechodu na určité karty nebo moduly widget a ke
změně nastavení karet nebo modulů widget.
. V této části je uveden seznam
Část Pracovní prostor je nová část podokna obsahu
všech karet a modulů widget v aktuálním pracovním prostoru. V podokně Pracovní prostor
můžete provádět následující akce:

Kapitola 1. Nové funkce
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v Klepnutím pravým tlačítkem na modul widget zobrazíte seznam příkazů pro daný modul
widget. Tyto příkazy jsou stejné jako ty, které jsou dostupné v nabídce Akce modulu
.
widget
v Klepnutím pravým tlačítkem myši na kartu ji můžete přejmenovat nebo odstranit.
v Klepnutím na kartu nebo modul widget přejdete k danému objektu v pracovním prostoru.

Dotazy s podporou více podprocesů zvyšují výkon
Výkon při zpracování dotazů v produktu IBM Cognos můžete zvýšit, pokud povolíte
rozdělení zpracování dotazů do několika podprocesů.
Dotazy s podporou více podprocesů umožňují produktu IBM Cognos TM1 automaticky
vyrovnávat zátěž provedením každého dotazu na samostatném jádru. To může vést ke zvýšení
efektivity a zkrácení doby zpracování v případě velkých dotazů a pravidel.
Zlepšení díky dotazům s podporou více podprocesů mohou využívat pouze servery, které běží
na méně než 100 procent kapacity. Pokud jste například využili 8 jader pro zpracování 8
souběžných dotazů, žádné z nich nemohlo využít dotazy s podporou více podprocesů.
Přidáním devátého souběžně zpracovávaného dotazu dojde k rozdělení podprocesů pro
zpracování dotazu mezi více jader.

Zobrazení přispěvatele a kontrolora
Když se nyní administrátoři serveru IBM Cognos TM1 připojí k aplikacím Cognos TM1 z
produktu IBM Cognos Insight, mohou se zobrazení kontrolora a přispěvatele zobrazit v
různých rozvrženích.
definovatPři vytváření aplikací v produktu IBM Cognos TM1 Performance Modeler mohou
autoři aplikací definovat samostatná zobrazení pro přispěvatele a kontrolory. Když se
administrátoři serveru Cognos TM1 připojí k serveru Cognos TM1 z produktu Cognos
Insight, mohou si vybrat zobrazení, se kterým chtějí pracovat: přispěvatel, nebo kontrolor. V
produktu Cognos Insight se tato zobrazení mohou objevit s různým rozvržením. Například
zobrazení přispěvatele se může zobrazit v kontingenční tabulce s několika body průzkumu a
zobrazení kontrolora může obsahovat pouze graf a kontingenční tabulku.
Tato různá rozvržení můžete vytvořit v produktu Cognos Insight. Když administrátor serveru
Cognos TM1 publikuje pracovní prostor zpět na server Cognos TM1, publikované zobrazení
obsahuje rozvržení pracovního prostoru. Takže pokud je administrátor serveru Cognos TM1
připojen v zobrazení přispěvatele, může provést změny rozvržení pracovního prostoru a
publikovat jej jako zobrazení přispěvatele aplikace.
Další informace o zobrazeních přispěvatele a kontrolora naleznete v dokumentaci k produktu
TM1 Performance Modeler. Dokument pro příslušný produkt a verzi najdete v Centru znalostí
IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Související úlohy:
“Připojení k systému Cognos TM1” na stránce 171
Administrátoři produktu IBM Cognos TM1 se mohou připojit k systému Cognos TM1 z
produktu IBM Cognos Insight a importovat dimenze nebo krychle, publikovat pracovní
prostor nebo přispět k plánu.
“Připojení k systému Cognos Express” na stránce 185
Administrátoři produktu IBM Cognos Express se mohou připojit k systému Cognos Express z
produktu IBM Cognos Insight a importovat dimenze nebo krychle, publikovat pracovní
prostor nebo přispět k plánu.
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Mapy strategie lze filtrovat pomocí metrik
Mapy strategie nyní můžete v pracovním prostoru produktu IBM Cognos Insight filtrovat
novým způsobem: výběrem metriky, která se zobrazí při pozastavení ukazatele nad objekty v
modulu widget.
Předpokládejme například, že váš pracovní prostor obsahuje kontingenční tabulku, mapu
strategie, diagram dopadu a vlastní diagram. Všechny čtyři moduly widget jsou
synchronizovány s ostatními. Dříve jste data zobrazená v jednotlivých modulech widget
mohli změnit změnou výběrů v oblasti přehledu každého modulu widget. Nyní můžete také
vybrat metriky, které se zobrazí při pozastavení ukazatele nad cílem v mapě strategie.
Související úlohy:
“Přidání záznamů s vyhodnocením” na stránce 166
Když se připojíte k serveru IBM Cognos TM1 z produktu IBM Cognos Insight, můžete ve
svém pracovním prostoru zobrazovat a používat záznamy s vyhodnocením vytvořené v
komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Přibližování a oddalování modulů widget pro vytváření
záznamů s vyhodnocením
V produktu IBM Cognos Insight nyní můžete přibližovat a oddalovat moduly widget pro
vytváření záznamů s vyhodnocením.
K zobrazení detailů nebo rozšíření pohledu můžete použít ikony Přiblížit a Oddálit
v oblasti přehledu každého modulu widget. Předpokládejme například, že váš pracovní
prostor obsahuje vlastní modul widget pro vytváření záznamů s vyhodnocením, který ukazuje
výnosy pro každou produktovou řadu na mapě světa. Přiblížením určité části mapy můžete
zobrazit více podrobností o regionech a zemích v dané oblasti a oddálením zobrazíte celou
mapu.
Související úlohy:
“Přidání záznamů s vyhodnocením” na stránce 166
Když se připojíte k serveru IBM Cognos TM1 z produktu IBM Cognos Insight, můžete ve
svém pracovním prostoru zobrazovat a používat záznamy s vyhodnocením vytvořené v
komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Rozbalení a sbalení metrik v diagramech dopadu
Nyní můžete v modulech widget diagramů dopadu v produktu IBM Cognos Insight rozbalit a
sbalit metriky.
vedle metrik můžete zobrazit více nebo méně
Pomocí ikon Rozbalit a Sbalit
metrik. Diagram dopadu například zobrazuje položku Sleva jako zacílenou metriku a položku
Celkový výnos po slevě jako ovlivněnou metriku. Rozbalíte položku Celkový výnos po
slevě a vidíte, že metrika Celkový výnos po slevě ovlivňuje metriku Výnos před alokací.
Tímto způsobem můžete sledovat řetězec metrik a pochopit, jak se navzájem ovlivňují.
Související úlohy:
“Přidání záznamů s vyhodnocením” na stránce 166
Když se připojíte k serveru IBM Cognos TM1 z produktu IBM Cognos Insight, můžete ve
svém pracovním prostoru zobrazovat a používat záznamy s vyhodnocením vytvořené v
komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Kapitola 1. Nové funkce
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Popisky v aktuálním národním prostředí
V pracovních prostorech, které mají jiné popisky pro různé jazyky, nyní uživatelé uvidí pouze
popisek, který se týká národního prostředí produktu IBM Cognos Insight, které je nastaveno v
nabídce Moje předvolby.
Související pojmy:
“Nastavení kulturních a jazykových předvoleb” na stránce 13
Produkt IBM Cognos Insight využívá různá nastavení k určení vašich jazykových a kulturních
standardů podle toho, odkud produkt Cognos Insight spustíte. Tyto informace vám pomohou
porozumět tomu, kde produkt Cognos Insight hledá vaše jazykové a kulturní preference, takže
je pak můžete v případě potřeby snadno změnit.

Metoda automatického rozložení dat typu Repeat Leaves
Produkt IBM Cognos Insight nyní zahrnuje metodu automatického rozložení dat typu Repeat
Leaves.
Metoda automatického rozložení dat typu Repeat Leaves umožňuje zkopírovat hodnotu do
všech nejnižších prvků konsolidace, nebo pouze do těch nejnižších prvků, které obsahují
nenulové hodnoty.
Související úlohy:
“Automatické rozložení dat metodou Automatické rozložení dat typu Repeat Leaves”
na stránce 75
V produktu IBM Cognos Insight můžete pomocí metody automatického rozložení dat typu
Repeat Leaves zkopírovat určenou hodnotu do nejnižších (podřízených) prvků konsolidace.
Použijete-li tuto metodu, můžete zkopírovat hodnotu do všech nejnižších prvků konsolidace,
nebo pouze do těch nejnižších prvků, které již obsahují nenulové hodnoty.
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Kapitola 2. Spouštění produktu Cognos Insight
Produkt IBM Cognos Insight lze nainstalovat jako komponentu produktu IBM Planning
Analytics Local, nebo ho můžete nainstalovat a spustit z produktu IBM Cognos Express nebo
IBM Cognos TM1, a to v závislosti na vašem přístupu k těmto dalším produktům IBM
Cognos.
Následující seznam popisuje různé způsoby spuštění produktu Cognos Insight. Postup
spuštění produktu Cognos Insight závisí na tom, zda je produkt Cognos Insight připojen k
jiným produktům Cognos, například k produktům Cognos TM1 nebo Cognos Express.
Cognos Insight a Cognos TM1
Pokud jste připojeni k produktu Cognos TM1, spustíte produkt Cognos Insight z
portálu Cognos TM1 Applications. Poté budete moci vytvářet pracovní prostory a
přispívat do plánů.
Cognos Insight a Cognos Express
Pokud jste připojeni k produktu Cognos Express, spustíte produkt Cognos Insight z
úvodní stránky produktu Cognos Express. Poté můžete vytvořit pracovní prostory,
sdílet je s ostatními nebo přispívat do plánů.

Okno produktu Cognos Insight
Seznamte se s částmi okna produktu IBM Cognos Insight.
Okno produktu Cognos Insight obsahuje následující části:
Ikona Akce
rozbalíte nabídku, která obsahuje příkazy k
Klepnutím na ikonu Akce
vytvoření, otevření, uložení, tisku, exportu a ukončení pracovního prostoru.
Modul widget kontingenční tabulky a grafu
Moduly widget jsou části pracovního prostoru produktu Cognos Insight. Jeden typ
modulu widget obsahuje kontingenční tabulku nebo mřížku a graf. Data v
kontingenční tabulce jsou propojena s daty, která se zobrazí v grafu. Když změníte
data v kontingenční tabulce, změní se také data v grafu. Když změníte data v grafu,
změní se také kontingenční tabulka.
Panel nástrojů modulu widget
Panel nástrojů modulu widget se zobrazí při práci v modulu widget. Obsahuje ikony,
které jsou specifické pro daný modul widget, například ikonu Změnit typ zobrazení
, která umožňuje změnit typ grafu zobrazeného v modulu widget.
Oblast přehledu
Oblast přehledu je zobrazena pro kontingenční tabulku nebo graf. Oblast přehledu
udává, jaké dimenze a ukazatele se zobrazí v kontingenční tabulce, grafu nebo
kontingenční tabulce a grafu. Oblast přehledu je rozdělena do tří částí: řádky, sloupce
a kontext. Tyto části uvádějí dimenze a ukazatele, které se zobrazí v řádcích,
sloupcích a kontextu kontingenční tabulky, grafu nebo kontingenční tabulky a grafu.
Pokud se například dimenze Produkty zobrazí v části řádků oblasti přehledu, zobrazí
se produkty také v řádcích kontingenční tabulky.
Podokno obsahu
Podokno obsahu zobrazuje všechny krychle, dimenze, ukazatele a atributy, se
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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kterými můžete v aktuálním pracovním prostoru pracovat. V podokně obsahu můžete
importovat, vytvářet a mazat, přesouvat a upravovat prvky, které jsou v tomto
podokně uvedeny. Podokno obsahu také uvádí procesy importu, takže můžete
obnovit data z konkrétního importu.
Můžete také vyhledávat objekty v podokně obsahu. Můžete zadat znaky do filtru,
když si nejste jistí přesným názvem objektu nebo když chcete najít objekty splňující
specifická kritéria. Hledání najde všechny objekty ve stromu, které splňují kritéria.
Body průzkumu
Bod průzkumu je seznam prvků v dimenzi. Klepnutím na prvky můžete filtrovat data
v kontingenční tabulce, grafu nebo kontingenční tabulce a grafu.
Karty

Pracovní prostory mohou být rozděleny do několika karet. V oblasti karet můžete
vytvářet, mazat a přejmenovávat karty.

Ikona miniatur karty
Klepnutím na ikonu miniatur karty zobrazíte malé obrázky jednotlivých karet, takže
se mezi jednotlivými kartami můžete pohybovat pomocí těchto obrázků namísto
názvů karet.
Následující obrázek uvádí části okna produktu Cognos Insight.

Ikona akce

Panel nástrojů
modulu widget

Oblast přehledu

Bod průzkumu

Rozbalit nebo sbalit
podokna obsahu

Krychle
Dimenze
Měřítko

Podokno prozkoumání Karty

Modul widget kontingenční
Karta s ikonami miniatur
tabulky a grafu

Obrázek 1. Části okna produktu Cognos Insight
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Podokno obsahu

Předvolby produktu Cognos Insight
Produkt IBM Cognos Insight si můžete přizpůsobit. Můžete například povolit nebo zakázat
konkrétní chování nebo nastavit regionální volby a připojení k ostatním produktům IBM
Cognos.

, můžete nastavit
V okně Moje předvolby, které otevřete klepnutím na ikonu Akce
následující volby:
v Zobrazit vizuální nápovědy pro snazší přístup.
v Zakázat stránku Začínáme, která se zobrazí po spuštění produktu Cognos Insight.
v Zakázat detekci hierarchie při importu dat.
v Zakázat synchronizaci nových zobrazení.
v Změnit výchozí akci pro poklepání na buňku kontingenční tabulky v nových pracovních
prostorech. Výchozí akce je úprava buňky. Tuto akci můžete změnit na přechod o úroveň
níž.
v Změnit počáteční zobrazení dimenzí v pracovním prostoru po importu dat. Výchozí akce je
rozbalení hierarchií na první úrovni. Tuto akci můžete změnit na sbalení či rozbalení všech
úrovní.
v Změnit jazyk obsahu pracovních prostorů.
v Povolit podporu obousměrného jazyka a zvolit směr textu obsahu pracovního prostoru.
v Přidat identifikátory URI pro připojení k serverům IBM Cognos Express a IBM Cognos
TM1.

Nastavení kulturních a jazykových předvoleb
Produkt IBM Cognos Insight využívá různá nastavení k určení vašich jazykových a kulturních
standardů podle toho, odkud produkt Cognos Insight spustíte. Tyto informace vám pomohou
porozumět tomu, kde produkt Cognos Insight hledá vaše jazykové a kulturní preference, takže
je pak můžete v případě potřeby snadno změnit.

Cognos Insight a Cognos TM1
Když nainstalujete nebo spustíte produkt Cognos Insight z portálu IBM Cognos TM1
Applications, jazyk produktu a jazyk obsahu nastavené na portálu určí jazyk a kulturní
standardy pro produkt Cognos Insight. Příklad: pokud nastavíte jazyk produktu na
Francouzština (Kanada) a jazyk obsahu na Angličtina (Kanada), uživatelské rozhraní
produktu Cognos Insight bude ve francouzštině a kulturní standardy budou pro anglicky
mluvící část Kanady. Pokud se změní nastavení jazyka, můžete zavřít a znovu otevřít pracovní
prostor v produktu Cognos Insight a nastavení jazyka a kulturních standardů se aktualizují.
Informace o nastavení jazyka produktu a obsahu na portále Cognos TM1 Applications
naleznete v dokumentaci k produktu TM1 Applications. Dokumentaci najdete v Centru
znalostí IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Pokud nejste připojeni k serveru Cognos TM1, můžete jazyk obsahu pro produkt Cognos
, klepnutím na volbu Moje předvolby a
Insight nastavit klepnutím na ikonu Akce
výběrem položky ze seznamu jazyků obsahu. Tato předvolba přepíše kulturní standardy, které
jsou definovány vaším operačním systémem nebo portálem. To je užitečné, pokud vytváříte
pracovní prostor pro uživatele v jiné oblasti nebo zemi a chcete se podívat, jak bude pracovní
prostor vypadat pro tyto uživatele. Příklad: pokud pracujete v oblasti Ottawa v Kanadě ve
francouzštině, avšak vytvářený pracovní prostor bude používán skupinou zaměstnanců ve
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Francii. Můžete nastavit jazyk obsahu produktu Cognos Insight na volbu Francouzština
(Francie) a zobrazit, jak bude pracovní prostor vypadat pro ostatní uživatele.
Pokud administrátor produktu Cognos TM1 povolil lokalizaci názvů na serveru Cognos TM1,
krychle, dimenze, prvky a atributy se zobrazí ve vašem místním jazyce určeném v nastavení
národního prostředí systému Microsoft Windows. Pokud lokalizace není povolena, názvy
objektů se zobrazí tak, jak byly původně vytvořeny na serveru Cognos TM1.

Cognos Insight a Cognos Express
Když nainstalujete nebo spustíte produkt Cognos Insight z portálu IBM Cognos TM1
Applications, jazyk produktu a jazyk obsahu nastavené na portálu určí jazyk a kulturní
standardy pro produkt Cognos Insight. Příklad: pokud nastavíte jazyk produktu na
Francouzština (Kanada) a jazyk obsahu na Angličtina (Kanada), uživatelské rozhraní
produktu Cognos Insight bude ve francouzštině a kulturní standardy budou pro anglicky
mluvící část Kanady. Pokud se změní nastavení jazyka, můžete zavřít a znovu otevřít pracovní
prostor v produktu Cognos Insight a nastavení jazyka a kulturních standardů se aktualizují.
Informace o nastavení jazyka produktu a obsahu na portále Cognos TM1 Applications
naleznete v dokumentaci k produktu TM1 Applications. Dokumentaci najdete v Centru
znalostí IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Pokud nejste připojeni k serveru Cognos Express, můžete jazyk obsahu pro produkt Cognos
, klepnutím na volbu Moje předvolby a
Insight nastavit klepnutím na ikonu Akce
výběrem položky ze seznamu jazyků obsahu. Tato předvolba přepíše kulturní standardy, které
jsou definovány vaším operačním systémem nebo portálem. To je užitečné, pokud vytváříte
pracovní prostor pro uživatele v jiné oblasti nebo zemi a chcete se podívat, jak bude pracovní
prostor vypadat pro tyto uživatele. Příklad: pokud pracujete v oblasti Ottawa v Kanadě ve
francouzštině, avšak vytvářený pracovní prostor bude používán skupinou zaměstnanců ve
Francii. Můžete nastavit jazyk obsahu produktu Cognos Insight na volbu Francouzština
(Francie) a zobrazit, jak bude pracovní prostor vypadat pro ostatní uživatele.

Podpora pro obousměrné jazyky
Podpora pro obousměrné jazyky v produktu IBM Cognos Insight vám umožňuje použít
následující funkce:
v Změnit směr textu zobrazeného v pracovním prostoru (obsah dat).
v Zrcadlit obsah v uživatelském rozhraní produktu Cognos Insight (obsah aplikace).
Můžete použít oddělené jazyky pro obsah dat a aplikací. Můžete například použít angličtinu
pro obsah aplikace a hebrejštinu pro obsah dat.

Směr textu
V pracovních prostorech produktu Cognos Insight můžete text zobrazit směrem zprava doleva
nebo zleva doprava. Můžete také zvolit směr kontextového textu. V určitých případech
můžete chtít zobrazit některý text zleva doprava a jiný zprava doleva. Například arabština a
hebrejština, urdština a farsi jsou jazyky, které jsou psány zprava doleva. Čísla v těchto
jazycích a vnořené segmenty latinského a řeckého textu nebo textu psaného cyrilicí se však
píší zleva doprava. V těchto situacích nastavte směr textu v rámci kontextu na základě
prvního písmena v textu. Pokud písmeno náleží do skriptu, který se píše zprava doleva, směr
textu je zprava doleva. V opačném případě je směr textu zleva doprava. Na směr textu nemají
vliv číslice a zvláštní znaky. Pokud například text začíná číslem, po kterém následuje arabský
znak, bude zvolen směr zprava doleva. Pokud text začíná číslem, po kterém následuje znak v
latince, bude zvolen směr zleva doprava.
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Změna směru textu pracovního prostoru ovlivňuje všechny uživatelem zadané informace,
včetně dat, popisků a nápověd modulu widget, komentářů a strukturovaného textu, například
e-mailových adres, cest souborů a adres URL.

Zrcadlení
Zrcadlit můžete prvky uživatelského rozhraní produktu Cognos Insight, například položky
nabídky, panely nástrojů a text v oknech. Když povolíte obousměrnou podporu, zrcadlení
bude automatické a závisí na nastavení vašeho národního prostředí systému Microsoft
Windows.

Zapnutí podpory pro obousměrné jazyky
Povolením obousměrných jazyků v produktu IBM Cognos Insight můžete změnit směr textu
zobrazeného v pracovním prostoru a povolit zrcadlení obsahu v uživatelském rozhraní
produktu Cognos Insight.

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce
a poté na volbu Moje předvolby.
2. V části Obousměrná podpora zaškrtněte políčko Povolit obousměrnou podporu.
3. Chcete-li změnit směr textu:
a. Výběrem volby ze seznamu Směr základního textu pro obsah určete směr textu v
produktu Cognos Insight. Povolíte-li obousměrnou podporu, zobrazí se na panelu
.
nástrojů textových modulů widget ikona Směr textu
b. Volitelné: Chcete-li potlačit směr textu určený pro pracovní prostor, klepněte v
textovém modulu widget na ikonu Směr textu a vyberte směr textu.
4. Chcete-li povolit zrcadlení textu, změňte národní prostředí systému na ovládacím panelu
systému Microsoft Windows na arabštinu nebo hebrejštinu.
Zrcadlení můžete také zakázat zrušením zaškrtnutí políčka Povolit obousměrnou
podporu nebo změnou národního prostředí systému na jiný jazyk.

Kapitola 2. Spouštění produktu Cognos Insight
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Kapitola 3. Import dat do produktu Cognos Insight
Data můžete do produktu IBM Cognos Insight importovat různými způsoby v závislosti na
zdroji dat, jejich složitosti a na tom, jak velkou kontrolu chcete mít nad způsobem mapování
dat ve formě dimenzí, ukazatelů a atributů.

Před importem dat
Než budete importovat zdrojová data do produktu IBM Cognos Insight, měli byste být
obeznámeni s tím, jaká data nelze importovat a jak produkt Cognos Insight mapuje
importovaná data.

Rychlý import
Chcete-li použít funkci Rychlý import, můžete jednoduše přetáhnout datové soubory na
plátna nebo na stránku Začínáme produktu Cognos. Jednoduché datové soubory splňují
následující podmínky:
v méně než 10 sloupců
v méně než 100 000 řádků (pro sešity Microsoft Excel)
v velikost souboru je menší než 10 MB (pro soubory obsahující hodnoty oddělené čárkou
nebo hodnoty oddělené tabulátorem)
v pouze jeden řádek záhlaví sloupce
v žádné sloučené buňky
Pokud data nesplňují tyto podmínky, produkt Cognos Insight otevře průvodce importem,
který vás provede importem složitější datové sady.

Způsob mapování dat produktem Cognos Insight
Při importu dat produkt Cognos Insight používá pokročilou inteligenci dat a mapuje vaše data
v závislosti na typu zdroje. Během importu můžete přepsat volby, které produkt Cognos
Insight nastaví pro mapování dat. V okně Moje předvolby můžete také vypnout zjiš ování
hierarchií pro všechny importy.
V následujícím seznamu jsou definovány různé typy dat v modelu.
Krychle
Krychle je kontejner, který uchovává vaše data. Krychle je definována sadou
dimenzí.
Dimenze
Dimenze je popisná kategorie dat. Vaše krychle může například obsahovat dimenze s
názvy Produkty, Zákazníci a Umístění.
Úroveň
Úroveň představuje související data v rámci hierarchie. Například dimenze Produkty
může obsahovat úrovně s názvy Produktová řada a Typ produktu.
Atribut
Atribut je charakteristikou dat, která chce podnik vyhodnotit. Například dimenze
Produkty může obsahovat atributy s názvy Barva a Velikost.
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Měřítko
Měřítko je hodnota, která určuje, jak dobře váš podnik funguje. Můžete použít
například ukazatele jako Prodané množství či Výnos a sledovat výkon svého
podnikání.
Pokud importujete balík nebo sestavu seznamu Cognos, produkt Cognos Insight použije
model definovaný ve zdroji. Produkt Cognos Insight ve výchozím nastavení mapuje ostatní
zdroje dat následujícími způsoby:
v V kontingenční tabulce se zobrazí první sloupec zdrojového souboru a ukazatele. Ostatní
sloupce budou v oblasti přehledu k dispozici jako dimenze.
v Sloupce textu jsou přidány jako dimenze.
v Sloupce čísel jsou přidány jako ukazatele, pokud mají nějakou hodnotu. Příklad: produkt
Cognos Insight může interpretovat sloupec s názvem Výnosy jako měřítko a sloupec s
názvem Telefonní číslo jako atribut.
v Pokud data importovaná do produktu Cognos Insight obsahují nějaké datum, které je
vyjádřeno v typickém formátu, produkt Cognos Insight vygeneruje plný Gregoriánský
kalendář s hierarchiemi. To vám umožní zobrazit svá data podle čtvrtletí, roku či měsíce i v
případě, že importovaná data neobsahují tyto informace.
v Data z prvního řádku jsou použita jako záhlaví jednotlivých sloupců.
v Do každé dimenze je přidán součet.
v Pro každé měřítko je vybrán nejlogičtější typ souhrnu. Pokud vaše data například obsahují
sloupec pro Cenu a sloupec pro Náklady, produkt Cognos Insight může vybrat typ souhrnu
Průměr pro měřítko Cena a typ souhrnu Součet pro měřítko Náklady.
v Atributy popisků jsou zachovány.
v Obchodní klíče jsou zachovány.

Import textových souborů s oddělovači
V produktu IBM Cognos Insight můžete importovat textové soubory s oddělovači, včetně
následujících formátů souboru: CSV, TAB, CMA, ASC a TXT. Můžete přijmout výchozí
mapování, nebo můžete provést změny a definovat model.

Než začnete
Postup mapování dat v produktu Cognos Insight při výchozím nastavení najdete v tématu
“Před importem dat” na stránce 17.
Produkt Cognos Insight nepodporuje import souborů TXT a CSV se starším kódováním,
pokud místní nastavení a národní prostředí systému Microsoft Windows neodpovídají
kódování souboru. Chcete-li tento problém vyřešit, uložte soubor s kódováním UTF-8 nebo
změňte místní nastavení a národní prostředí systému Microsoft Windows tak, aby odpovídalo
kódování souboru.
Pokud vaše zdrojová data obsahují desetinná čísla, avšak v prvních 100 záznamech nejsou
žádné desetinné hodnoty, produkt Cognos Insight detekuje data jako celá čísla. Desetinná
místa však jsou zachována a můžete upravit formátování a zobrazit desetinná místa.
Informace o formátování dat viz “Změna formátu měřítek” na stránce 98.

Postup
1. Klepněte na volbu Načíst data a pak na volbu Importovat data.
2. Volitelné: Do pole Název importu zadejte název tohoto procesu importu. V podokně
obsahu se zobrazí procesy importu seřazené podle názvu. Zde můžete vybrat proces a
pro daný import aktualizovat data.
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3. V poli Typ vyberte položku Soubor.
4. Klepněte na tlačítko Procházet a vyberte soubor, který chcete importovat.
5. Volitelné: V části Podrobnosti souboru provete následující kroky:
a. Určete čárku.
b. Pokud chcete použít desetinný oddělovač a oddělovač tisíců pro specifické národní
prostředí, vyberte národní prostředí v poli Formát.
c. Určete první řádek dat. Toto pole můžete použít, abyste předešli importování
úvodního textu nebo několikařádkového záhlaví z textového souboru.
d. Určete, zda data obsahují popisky sloupců, nebo záhlaví.
e. Pokud pracujete v připojeném režimu a chcete naplánovat spuštění procesu, který
znovu importuje data, zadejte umístění, kde může k souboru získat přístup vzdálený
server IBM Cognos TM1. Další informace o práci v připojeném režimu najdete v
tématu “Plány na serverech Cognos Express” na stránce 181 nebo “Plány na
serverech Cognos TM1” na stránce 159.
6. Import dat dokončíte provedením jedné z následujících akcí:
v Chcete-li z importovaných dat vytvořit kontingenční tabulku, klepněte na tlačítko
Importovat.
v Chcete-li zobrazit pouze importovaná data v podokně obsahu, klepněte na volby
Rozšířené, Souhrn a zrušte zaškrtnutí políčka Po dokončení otevřít portlet Cube
Viewer a klepněte na tlačítko Importovat.
7. Chcete-li změnit výchozí mapování, klepněte na položku Rozšířené.
Ve výchozím nastavení produkt Cognos Insight mapuje vaše data tak, jak je uvedeno v
části “Před importem dat” na stránce 17. Můžete změnit typ mapování pro sloupec na
dimenzi, úroveň, atribut nebo měřítko.
8. Způsob mapování dat produktem Cognos Insight změníte provedením jedné z
následujících akcí:
a. Chcete-li odebrat výchozí mapování, klepněte na příkaz Vymazat všechna
mapování.
b. Chcete-li při importu sestav nebo souborů mapoval data na jednu úroveň, klepněte
na volbu Znovu vytvořit všechna mapování a pak na volbu Nezjišovat
hierarchie.
c. Chcete-li při importu sestav nebo souborů vrátit mapování na výchozí mapování
poskytované produktem Cognos Insight, klepněte na volbu Znovu vytvořit všechna
mapování a pak na volbu Zjišovat hierarchie.
Tip: V okně Moje předvolby můžete zrušením zaškrtnutí políčka Zjišovat hierarchie
během importu také vypnout zjiš ování hierarchií pro všechny importy sestav a
souborů.
9. Zobrazení vlastností krychle:
a. Vyberte krychli v poli Mapování.
b. Klepněte na volbu Zobrazit vlastnosti.
c. Chcete-li zajistit, že všechny nulové hodnoty ve vašich datech budou zachovány,
místo aby byly čteny jako prázdné buňky, zaškrtněte políčko Uložit nulové
hodnoty.
d. Chcete-li nahradit prázdné buňky ve zdrojových datech vybranými výchozími
hodnotami pro prázdné buňky, zaškrtněte políčko Nahradit prázdné řetězce
výchozími hodnotami. Výchozí hodnota je Výchozí název_dimenze.
e. Pokud vaše zdrojová data obsahují pouze jeden ukazatel, můžete odebrat výchozí
dimenzi ukazatelů zrušením zaškrtnutí políčkaVytvořit dimenzi ukazatele.
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POZOR:
Pokud se rozhodnete odebrat při importu výchozí dimenzi ukazatelů, nebude
již možné později do této krychle přidat nové ukazatele.
10. Chcete-li definovat dimenzi, provete následující akce:
a. Chcete-li mapovat dimenzi jako časovou dimenzi, v poli Typ dimenze klepněte na
položku Čas.
b. Vyberte dimenzi v poli Cílové položky.
c. Pokud importujete dimenzi s názvy prvků, které nejsou jedinečné, v podokně
Vlastnosti rozbalte část Rozšířené a zaškrtněte políčko Zahrnout názvy
nadřízených prvků. Toto nastavení přidá před názvy prvků jejich nadřízené názvy,
aby byly jedinečné. Znak oddělovače bude přidán za účelem odlišení nadřízeného
názvu od názvu prvku. Znak oddělovače můžete změnit a jedinečné názvy prvků
můžete použít jako popisky.
Příkladem názvů prvků, které nejsou jedinečné, je dimenze Severní Amerika.
Ontario je podřízeným prvkem úrovně Kalifornie a zároveň také podřízeným prvkem
úrovně Kanada. Kalifornie je podřízeným prvkem úrovně Země nebo Region a
Kanada představuje úroveň Země nebo Region. Pokud tyto názvy prvků chcete
změnit na jedinečné, prvek Ontario, který je podřízeným prvkem úrovně Kalifornie,
se přejmenuje na Kalifornie - Ontario a prvek Ontario, který je podřízeným prvkem
úrovně Kanada, se přejmenuje na Kanada - Ontario.
d. Chcete-li zahrnout celkovou hodnotu pro danou dimenzi, zkontrolujte, zda je
zaškrtnuto políčko Vytvořit prvek součtu.
e. Chcete-li identifikovat zdrojová data jako nevyváženou hierarchii, zaškrtněte políčko
Nevyvážená zdrojová data a vyberte, zda chcete hierarchii vyvážit nastavením
stejné hloubky pro všechny podřízené členy, nebo ji ponechat nevyváženou.
f. Chcete-li identifikovat zdrojová data jako nezarovnanou hierarchii, zaškrtněte
políčko Nezarovnaná zdrojová data a vyberte, zda chcete zachovat nezarovnanou
strukturu, a jaká data zástupných symbolů se mají vložit do prázdných buněk.
g. Chcete-li přesunout dimenzi ve struktuře, změňte hodnotu pole Index dimenze.
Tip: Můžete také změnit pořadí dimenzí tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
h. Volitelné: Určete požadovaný způsob řazení prvků v této dimenzi. Řazení prvků
určuje pořadí nadřízených položek v dimenzi. Výchozí nastavení řazení prvků
Žádné zachovává pořadí, ve kterém byly prvky zadány ze zdroje dat. Můžete také
řadit prvky abecedně podle názvu nebo podle jejich úrovně, hloubky v dimenzi nebo
podle pořadí, ve kterém jsou uvedeny v hierarchii. Řazení podle úrovně nebo podle
hierarchie lze použít pro účely rozšířeného skriptování. Příklad: v rámci dimenze
Produktová řada máte následující prvky: Golfové vybavení, Kempovací vybavení a
Outdoorová ochrana. Můžete tyto prvky seřadit podle názvu, nebo je ponechat v
tomto pořadí.
i. Volitelné: Určete požadovaný způsob řazení komponent v prvcích. Řazení
komponent určuje pořadí podřízených položek prvků v dimenzi. Výchozí nastavení
řazení komponent Žádné zachovává pořadí, ve kterém byly komponenty zadány ze
zdroje dat. Komponenty lze také řadit abecedně podle názvu. Příklad: prvek
Kempovací vybavení z příkladu v předchozím kroku zahrnuje následující
komponenty produktu: Stany, Spacáky a Lampy. Můžete tyto komponenty seřadit
podle názvu, nebo je ponechat v tomto pořadí.
j. Určete požadovaný způsob aktualizace stávajících dat při importu. Nové hodnoty
mohou být přidány k existujícím nebo mohou existující hodnoty nahradit.
11. Chcete-li definovat měsíc, kterým začíná váš fiskální rok, vyberte dimenzi Datum a
zvolte měsíc ze seznamu Fiskální rok začíná.
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12. Chcete-li naplnit dimenzi Datum všemi daty bez ohledu na to, zda tato data existují pro
konkrétní čtvrtletí, měsíce a dny, zaškrtněte políčko Naplnit celý rok.
13. Chcete-li definovat úroveň, dokončete následující akce:
a. Vyberte položku v podokně Cílové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Úroveň pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby úrovně, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Úroveň.
c. V poli Dimenze vlastníka vyberte dimenzi, do které tato úroveň náleží.
Příklad: Ve zdroji jsou uvedeny samostatné sloupce Roky, Čtvrtletí, Měsíce a Dny.
Každý sloupec je definován jako samostatná dimenze. Chcete-li vytvořit hierarchii
začínající dimenzí Roky a končící dimenzí Dny, definujte Čtvrtletí, Měsíce a Dny
jako úrovně a Roky jako nejvyšší úroveň.
d. Chcete-li přesunout úroveň ve struktuře, změňte pole Index úrovně.
Tip: Můžete také změnit pořadí úrovní tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
14. Chcete-li do úrovně přidat atribut, provete následující akce:
a. Vyberte položku, ze které chcete vytvořit atribut, v podokně Zdrojové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Atribut pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby atributy, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Atribut.
Při změně typu mapování na hodnotu Atribut se atribut stane podřízenou položkou
nejbližší úrovně. Pokud není atribut vnořen ve správné úrovni, může být užitečné jej
přesunout na příslušnou úroveň.
c. Určete datový typ atributu.
d. Volitelné: Změňte typ atributu.
Titulek poskytuje popisný popisek datové položky. Vaše zdrojová data například
zahrnují sloupec SKU, který zobrazuje kódy produktu, a sloupec Název položky,
který zobrazuje název produktu. Data sloupce Název položky změníte na atribut
úrovně Položka v cílových datech, aby váš pracovní prostor zobrazoval v dimenzi
Položka popisky názvu produktu. Chcete-li k popiskům, které nejsou jedinečné,
přidat původní název sloupce, klepněte na volbu Zajistit jedinečné.
Pokud vaše data zahrnují informace pro několik různých národních prostředí, můžete
identifikovat atributy jako popisky a pro každý popisek vybrat národní prostředí.
Pokud pro popisek nevyberete národní prostředí, použije se výchozí nastavení.
Alias přidává údaje, které lze použít jako alternativní název položky, jako je název v
jiném jazyce. Každý alias musí mít jedinečný název.
e. Vyberte dimenzi a úroveň, do níž tento atribut náleží.
15. Chcete-li definovat ukazatele pro krychli, provete následující akce:
a. Vyberte položku, ze které chcete vytvořit měřítko, v podokně Zdrojové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Ukazatel pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby ukazatele, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Měřítko.
c. Určete datový typ ukazatele.
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Důležité: Pokud vaše zdrojová data neobsahují desetinná místa mezi prvními 100
záznamy, váš pracovní prostor nebude obsahovat desetinná místa. Data s
desetinnými čísly však budou během importu zachována. Můžete změnit formát
tohoto ukazatele a zahrnout desetinná místa. Informace o formátování měřítek viz
“Změna formátu měřítek” na stránce 98.
d. Chcete-li přesunout ukazatel ve struktuře, změňte hodnotu pole Index ukazatele.
Tip: Můžete také změnit pořadí měřítek tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
Tip: Vygenerujte měřítko počtu za účelem potvrzení, že vaše data byla importována.
Sloupec Počet ve vaší kontingenční tabulce by měl ukazovat počet řádků, které jste
importovali. Toto číslo vám dá rychlý přehled o duplicitních nebo chybějících řádcích.
Chcete-li vygenerovat měřítko počtu, vyberte dimenzi název_krychle Měřítka v
podokně Cílové položky a ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Generovat měřítko
počtu.
16. Chcete-li z importu vyloučit sloupec, klepněte na něj pravým tlačítkem myši v podokně
Náhled dat a klepněte na volbu Nemapovat.
17. Chcete-li přidat vypočítaný sloupec, provete následující akce:
a. Klepněte na tlačítko Přidat vypočtený sloupec.
b. V podokně Vlastnosti definujte datový typ a typ mapování výrazu.
c. Zadejte daný výraz do pole Výraz. Výrazy musí končit středníkem (;).
Chcete-li například přidat vypočtený sloupec, který bude obsahovat zřetězené
hodnoty Příjmení a Jméno, definujte následující výraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Výrazy, které lze během importu přidat, jsou výrazy produktu IBM Cognos TM1
TurboIntegrator. Můžete proto použít pouze funkce, které jsou s produktem Cognos
TM1 TurboIntegrator kompatibilní. Další informace o tvorbě výrazů naleznete v
tématu “Výpočty” na stránce 55.
d. Zobrazte náhled výsledků výrazu klepnutím na příkaz Náhled.
18. Provete některou z následujících akcí:
v Chcete-li z importovaných dat vytvořit kontingenční tabulku, klepněte na tlačítko
Importovat.
v Chcete-li v podokně obsahu zobrazit pouze importovaná data, klepněte na tlačítko
Další, zrušte zaškrtnutí políčka Otevřít portlet Cube Viewer při dokončení a poté
klepněte na tlačítko Dokončit.

Import souborů aplikace Microsoft Excel
Můžete importovat sestavy produktu Microsoft Excel do produktu IBM Cognos Insight a
přijmout výchozí mapování, nebo můžete provést změny výchozího mapování a definovat
model.

Než začnete
Postup mapování dat v produktu Cognos Insight při výchozím nastavení najdete v tématu
“Před importem dat” na stránce 17.
Import ze souboru aplikace Microsoft Excel nelze naplánovat. Chcete-li aktualizovat data z
datového zdroje v aplikaci Microsoft Excel, je nutné použít volby Aktualizace s průvodcem
nebo Tichá aktualizace.
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Některé vzorce a funkce používané v sešitech aplikace Microsoft Excel nejsou importovány.
Řešením je vytvořit kopii příslušných sloupců v sešitě aplikace Microsoft Excel a pomocí
příkazu Vložit jinak vložit hodnoty ovlivněného sloupce do nového sloupce. Sešit můžete také
uložit jako soubor CSV a tento soubor poté importovat.
Pokud v případě volby Rychlý import sešit aplikace Microsoft Excel obsahuje více listů,
budou importována pouze data na aktuálním listu. Chcete-li například importovat data, která
se nacházejí v listu 3, uložte sešit v okamžiku, kdy je viditelný list 3. Při importu sešitu pak
budou importována pouze data z listu 3. Další volbou je použití příkazů Importovat dimenze
a Importovat data.
Pokud vaše zdrojová data obsahují desetinná čísla, avšak v prvních 100 záznamech nejsou
žádné desetinné hodnoty, produkt Cognos Insight detekuje data jako celá čísla. Desetinná
místa však jsou zachována a můžete upravit formátování a zobrazit desetinná místa.
Informace o formátování dat viz “Změna formátu měřítek” na stránce 98.

Postup
1. Klepněte na volbu Načíst data a pak na volbu Importovat data.
2. Volitelné: Do pole Název importu zadejte název tohoto procesu importu. V podokně
obsahu se zobrazí procesy importu seřazené podle názvu. Zde můžete vybrat proces a
pro daný import aktualizovat data.
3. V poli Typ vyberte položku Soubor.
4.
5.
6.
7.
8.

Klepněte na tlačítko Procházet a vyberte soubor, který chcete importovat.
Rozbalte nabídku Podrobnosti souboru.
Určete, zda data obsahují popisky sloupců.
Určete, zda jsou data strukturovaná jako seznam, nebo jako kontingenční tabulka.
Volitelné: Zadejte list, řádky a sloupce, které chcete použít.

9. Import dat dokončíte provedením jedné z následujících akcí:
v Chcete-li z importovaných dat vytvořit kontingenční tabulku, klepněte na tlačítko
Importovat.
v Chcete-li zobrazit pouze importovaná data v podokně obsahu, klepněte na volby
Rozšířené, Souhrn a zrušte zaškrtnutí políčka Po dokončení otevřít portlet Cube
Viewer a klepněte na tlačítko Importovat.
10. Chcete-li změnit výchozí mapování, klepněte na položku Rozšířené.
Ve výchozím nastavení produkt Cognos Insight mapuje vaše data tak, jak je uvedeno v
části “Před importem dat” na stránce 17. Můžete změnit typ mapování pro sloupec na
dimenzi, úroveň, atribut nebo měřítko.
11. Způsob mapování dat produktem Cognos Insight změníte provedením jedné z
následujících akcí:
a. Chcete-li odebrat výchozí mapování, klepněte na příkaz Vymazat všechna
mapování.
b. Chcete-li při importu sestav nebo souborů mapoval data na jednu úroveň, klepněte
na volbu Znovu vytvořit všechna mapování a pak na volbu Nezjišovat
hierarchie.
c. Chcete-li při importu sestav nebo souborů vrátit mapování na výchozí mapování
poskytované produktem Cognos Insight, klepněte na volbu Znovu vytvořit všechna
mapování a pak na volbu Zjišovat hierarchie.
Tip: V okně Moje předvolby můžete zrušením zaškrtnutí políčka Zjišovat hierarchie
během importu také vypnout zjiš ování hierarchií pro všechny importy sestav a
souborů.
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12. Zobrazení vlastností krychle:
a. Vyberte krychli v poli Mapování.
b. Klepněte na volbu Zobrazit vlastnosti.
c. Chcete-li zajistit, že všechny nulové hodnoty ve vašich datech budou zachovány,
místo aby byly čteny jako prázdné buňky, zaškrtněte políčko Uložit nulové
hodnoty.
d. Chcete-li nahradit prázdné buňky ve zdrojových datech vybranými výchozími
hodnotami pro prázdné buňky, zaškrtněte políčko Nahradit prázdné řetězce
výchozími hodnotami. Výchozí hodnota je Výchozí název_dimenze.
e. Pokud vaše zdrojová data obsahují pouze jeden ukazatel, můžete odebrat výchozí
dimenzi ukazatelů zrušením zaškrtnutí políčkaVytvořit dimenzi ukazatele.
POZOR:
Pokud se rozhodnete odebrat při importu výchozí dimenzi ukazatelů, nebude
již možné později do této krychle přidat nové ukazatele.
13. Chcete-li definovat dimenzi, provete následující akce:
a. Chcete-li mapovat dimenzi jako časovou dimenzi, v poli Typ dimenze klepněte na
položku Čas.
b. Vyberte dimenzi v poli Cílové položky.
c. Pokud importujete dimenzi s názvy prvků, které nejsou jedinečné, v podokně
Vlastnosti rozbalte část Rozšířené a zaškrtněte políčko Zahrnout názvy
nadřízených prvků. Toto nastavení přidá před názvy prvků jejich nadřízené názvy,
aby byly jedinečné. Znak oddělovače bude přidán za účelem odlišení nadřízeného
názvu od názvu prvku. Znak oddělovače můžete změnit a jedinečné názvy prvků
můžete použít jako popisky.
Příkladem názvů prvků, které nejsou jedinečné, je dimenze Severní Amerika.
Ontario je podřízeným prvkem úrovně Kalifornie a zároveň také podřízeným prvkem
úrovně Kanada. Kalifornie je podřízeným prvkem úrovně Země nebo Region a
Kanada představuje úroveň Země nebo Region. Pokud tyto názvy prvků chcete
změnit na jedinečné, prvek Ontario, který je podřízeným prvkem úrovně Kalifornie,
se přejmenuje na Kalifornie - Ontario a prvek Ontario, který je podřízeným prvkem
úrovně Kanada, se přejmenuje na Kanada - Ontario.
d. Chcete-li zahrnout celkovou hodnotu pro danou dimenzi, zkontrolujte, zda je
zaškrtnuto políčko Vytvořit prvek součtu.
e. Chcete-li identifikovat zdrojová data jako nevyváženou hierarchii, zaškrtněte políčko
Nevyvážená zdrojová data a vyberte, zda chcete hierarchii vyvážit nastavením
stejné hloubky pro všechny podřízené členy, nebo ji ponechat nevyváženou.
f. Chcete-li identifikovat zdrojová data jako nezarovnanou hierarchii, zaškrtněte
políčko Nezarovnaná zdrojová data a vyberte, zda chcete zachovat nezarovnanou
strukturu, a jaká data zástupných symbolů se mají vložit do prázdných buněk.
g. Chcete-li přesunout dimenzi ve struktuře, změňte hodnotu pole Index dimenze.
Tip: Můžete také změnit pořadí dimenzí tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
h. Volitelné: Určete požadovaný způsob řazení prvků v této dimenzi. Řazení prvků
určuje pořadí nadřízených položek v dimenzi. Výchozí nastavení řazení prvků
Žádné zachovává pořadí, ve kterém byly prvky zadány ze zdroje dat. Můžete také
řadit prvky abecedně podle názvu nebo podle jejich úrovně, hloubky v dimenzi nebo
podle pořadí, ve kterém jsou uvedeny v hierarchii. Řazení podle úrovně nebo podle
hierarchie lze použít pro účely rozšířeného skriptování. Příklad: v rámci dimenze
Produktová řada máte následující prvky: Golfové vybavení, Kempovací vybavení a
Outdoorová ochrana. Můžete tyto prvky seřadit podle názvu, nebo je ponechat v
tomto pořadí.
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i. Volitelné: Určete požadovaný způsob řazení komponent v prvcích. Řazení
komponent určuje pořadí podřízených položek prvků v dimenzi. Výchozí nastavení
řazení komponent Žádné zachovává pořadí, ve kterém byly komponenty zadány ze
zdroje dat. Komponenty lze také řadit abecedně podle názvu. Příklad: prvek
Kempovací vybavení z příkladu v předchozím kroku zahrnuje následující
komponenty produktu: Stany, Spacáky a Lampy. Můžete tyto komponenty seřadit
podle názvu, nebo je ponechat v tomto pořadí.
j. Určete požadovaný způsob aktualizace stávajících dat při importu. Nové hodnoty
mohou být přidány k existujícím nebo mohou existující hodnoty nahradit.
14. Chcete-li definovat měsíc, kterým začíná váš fiskální rok, vyberte dimenzi Datum a
zvolte měsíc ze seznamu Fiskální rok začíná.
15. Chcete-li naplnit dimenzi Datum všemi daty bez ohledu na to, zda tato data existují pro
konkrétní čtvrtletí, měsíce a dny, zaškrtněte políčko Naplnit celý rok.
16. Chcete-li definovat úroveň, dokončete následující akce:
a. Vyberte položku v podokně Cílové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Úroveň pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby úrovně, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Úroveň.
c. V poli Dimenze vlastníka vyberte dimenzi, do které tato úroveň náleží.
Příklad: Ve zdroji jsou uvedeny samostatné sloupce Roky, Čtvrtletí, Měsíce a Dny.
Každý sloupec je definován jako samostatná dimenze. Chcete-li vytvořit hierarchii
začínající dimenzí Roky a končící dimenzí Dny, definujte Čtvrtletí, Měsíce a Dny
jako úrovně a Roky jako nejvyšší úroveň.
d. Chcete-li přesunout úroveň ve struktuře, změňte pole Index úrovně.
Tip: Můžete také změnit pořadí úrovní tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
17. Chcete-li do úrovně přidat atribut, provete následující akce:
a. Vyberte položku, ze které chcete vytvořit atribut, v podokně Zdrojové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Atribut pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby atributy, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Atribut.
Při změně typu mapování na hodnotu Atribut se atribut stane podřízenou položkou
nejbližší úrovně. Pokud není atribut vnořen ve správné úrovni, může být užitečné jej
přesunout na příslušnou úroveň.
c. Určete datový typ atributu.
d. Volitelné: Změňte typ atributu.
Titulek poskytuje popisný popisek datové položky. Vaše zdrojová data například
zahrnují sloupec SKU, který zobrazuje kódy produktu, a sloupec Název položky,
který zobrazuje název produktu. Data sloupce Název položky změníte na atribut
úrovně Položka v cílových datech, aby váš pracovní prostor zobrazoval v dimenzi
Položka popisky názvu produktu. Chcete-li k popiskům, které nejsou jedinečné,
přidat původní název sloupce, klepněte na volbu Zajistit jedinečné.
Pokud vaše data zahrnují informace pro několik různých národních prostředí, můžete
identifikovat atributy jako popisky a pro každý popisek vybrat národní prostředí.
Pokud pro popisek nevyberete národní prostředí, použije se výchozí nastavení.
Alias přidává údaje, které lze použít jako alternativní název položky, jako je název v
jiném jazyce. Každý alias musí mít jedinečný název.
Kapitola 3. Import dat do produktu Cognos Insight
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e. Vyberte dimenzi a úroveň, do níž tento atribut náleží.
18. Chcete-li definovat ukazatele pro krychli, provete následující akce:
a. Vyberte položku, ze které chcete vytvořit měřítko, v podokně Zdrojové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Ukazatel pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby ukazatele, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Měřítko.
c. Určete datový typ ukazatele.
Důležité: Pokud vaše zdrojová data neobsahují desetinná místa mezi prvními 100
záznamy, váš pracovní prostor nebude obsahovat desetinná místa. Data s
desetinnými čísly však budou během importu zachována. Můžete změnit formát
tohoto ukazatele a zahrnout desetinná místa. Informace o formátování měřítek viz
“Změna formátu měřítek” na stránce 98.
d. Chcete-li přesunout ukazatel ve struktuře, změňte hodnotu pole Index ukazatele.
Tip: Můžete také změnit pořadí měřítek tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
Tip: Vygenerujte měřítko počtu za účelem potvrzení, že vaše data byla importována.
Sloupec Počet ve vaší kontingenční tabulce by měl ukazovat počet řádků, které jste
importovali. Toto číslo vám dá rychlý přehled o duplicitních nebo chybějících řádcích.
Chcete-li vygenerovat měřítko počtu, vyberte dimenzi název_krychle Měřítka v
podokně Cílové položky a ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Generovat měřítko
počtu.
19. Chcete-li z importu vyloučit sloupec, klepněte na něj pravým tlačítkem myši v podokně
Náhled dat a klepněte na volbu Nemapovat.
20. Chcete-li přidat vypočítaný sloupec, provete následující akce:
a. Klepněte na tlačítko Přidat vypočtený sloupec.
b. V podokně Vlastnosti definujte datový typ a typ mapování výrazu.
c. Zadejte daný výraz do pole Výraz. Výrazy musí končit středníkem (;).
Chcete-li například přidat vypočtený sloupec, který bude obsahovat zřetězené
hodnoty Příjmení a Jméno, definujte následující výraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Výrazy, které lze během importu přidat, jsou výrazy produktu IBM Cognos TM1
TurboIntegrator. Můžete proto použít pouze funkce, které jsou s produktem Cognos
TM1 TurboIntegrator kompatibilní. Další informace o tvorbě výrazů naleznete v
tématu “Výpočty” na stránce 55.
d. Zobrazte náhled výsledků výrazu klepnutím na příkaz Náhled.
21. Provete některou z následujících akcí:
v Chcete-li z importovaných dat vytvořit kontingenční tabulku, klepněte na tlačítko
Importovat.
v Chcete-li v podokně obsahu zobrazit pouze importovaná data, klepněte na tlačítko
Další, zrušte zaškrtnutí políčka Otevřít portlet Cube Viewer při dokončení a poté
klepněte na tlačítko Dokončit.

Import z relačních zdrojů dat
Import dat z relačního zdroje dat do produktu IBM Cognos Insight vyžaduje podrobné
seznámení s relačním zdrojem dat a schopnost sestavování dotazů. Zároveň ověřte, zda jsou
připojení ODBC nastavena pro zdroje dat, ze kterých chcete importovat.

26

IBM Planning Analytics verze 2.0.0: Cognos Insight

Než začnete
Postup mapování dat v produktu Cognos Insight při výchozím nastavení najdete v tématu
“Před importem dat” na stránce 17.

Informace o této úloze
Pokud pracujete v připojeném režimu, můžete použít relační zdroje dat ODBC definované na
serveru. Další informace o práci v připojeném režimu najdete v tématu “Plány na serverech
Cognos Express” na stránce 181 nebo “Plány na serverech Cognos TM1” na stránce 159.

Postup
1. Klepněte na volbu Načíst data a pak na volbu Importovat data.
2. Volitelné: Do pole Název importu zadejte název tohoto procesu importu. V podokně
obsahu se zobrazí procesy importu seřazené podle názvu. Zde můžete vybrat proces a
pro daný import aktualizovat data.
3. V poli Typ zdroje vyberte volbu Relační zdroj dat (ODBC).
4. Vyberte ze seznamu relační zdroj dat ODBC, který je definován v systému.
5. Otevřete nástroj Tvůrce dotazů. Můžete také zadat kód SQL dotazu.
6. Chcete-li zadat sloupce, které mají být použity v dotazu pro získání dat, klepněte na
kartu Zobrazení dat a přetáhnete do mřížky sloupce nebo tabulky z pole Průzkumník
metadat. Můžete přidat samotné sloupce nebo tabulky. Sloupce, které přidáte přímo do
mřížky, použije dotaz k načtení dat. V dotazu budou použity i sloupce z tabulek, které
přidáte do mřížky.
7. Chcete-li vytvořit spojení na základě vztahů mezi sloupci v tabulkách, klepněte na
podokno Diagram dotazu a provete následující akce:
a. Přetáhněte do diagramu tabulky z pole Průzkumník metadat. V dotazu budou
použity tabulky, které přidáte do diagramu, pro připojení dalších tabulek. Sloupce
těchto tabulek nebudou použity k načtení dat.
.
b. Vyberte položky pro vztah a klepněte na ikonu Vytvořit spojení typu join
c. Určete kardinalitu vztahu. Kardinalita slouží k eliminaci dvojího započtení dat faktu,
k zajištění podpory cyklických spojení, která se běžně vyskytují v modelech s
hvězdicovým schématem, k optimalizaci přístupu k systému základního zdroje dat a
k identifikaci položek, které se chovají jako fakta nebo jako dimenze.
Další informace o vztazích a kardinalitě naleznete v Uživatelské příručce produktu IBM
Cognos Framework Manager. Dokument pro příslušný produkt a verzi najdete v Centru
znalostí IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
8. Chcete-li ručně upravit dotaz SQL, klepněte na kartu Zobrazení SQL. Na kartě
Zobrazení SQL se projeví akce, které provedete na kartách Zobrazení dat a Diagram
dotazu.
9. Pokud jste s dotazem spokojeni, klepněte na tlačítko OK.
10. Chcete-li zobrazit náhled dat vrácených dotazem, který jste vytvořili ručně nebo pomocí
nástroje Tvůrce dotazů, klepněte na volbu Aktualizovat.
11. Import dat dokončíte provedením jedné z následujících akcí:
v Chcete-li z importovaných dat vytvořit kontingenční tabulku, klepněte na tlačítko
Importovat.
v Chcete-li zobrazit pouze importovaná data v podokně obsahu, klepněte na volby
Rozšířené, Souhrn a zrušte zaškrtnutí políčka Po dokončení otevřít portlet Cube
Viewer a klepněte na tlačítko Importovat.
12. Chcete-li změnit výchozí mapování, klepněte na položku Rozšířené.
Kapitola 3. Import dat do produktu Cognos Insight
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Ve výchozím nastavení produkt Cognos Insight mapuje vaše data tak, jak je uvedeno v
části “Před importem dat” na stránce 17. Můžete změnit typ mapování pro sloupec na
dimenzi, úroveň, atribut nebo měřítko.
13. Způsob mapování dat produktem Cognos Insight změníte provedením jedné z
následujících akcí:
a. Chcete-li odebrat výchozí mapování, klepněte na příkaz Vymazat všechna
mapování.
b. Chcete-li při importu sestav nebo souborů mapoval data na jednu úroveň, klepněte
na volbu Znovu vytvořit všechna mapování a pak na volbu Nezjišovat
hierarchie.
c. Chcete-li při importu sestav nebo souborů vrátit mapování na výchozí mapování
poskytované produktem Cognos Insight, klepněte na volbu Znovu vytvořit všechna
mapování a pak na volbu Zjišovat hierarchie.
Tip: V okně Moje předvolby můžete zrušením zaškrtnutí políčka Zjišovat hierarchie
během importu také vypnout zjiš ování hierarchií pro všechny importy sestav a
souborů.
14. Zobrazení vlastností krychle:
a. Vyberte krychli v poli Mapování.
b. Klepněte na volbu Zobrazit vlastnosti.
c. Chcete-li zajistit, že všechny nulové hodnoty ve vašich datech budou zachovány,
místo aby byly čteny jako prázdné buňky, zaškrtněte políčko Uložit nulové
hodnoty.
d. Chcete-li nahradit prázdné buňky ve zdrojových datech vybranými výchozími
hodnotami pro prázdné buňky, zaškrtněte políčko Nahradit prázdné řetězce
výchozími hodnotami. Výchozí hodnota je Výchozí název_dimenze.
e. Pokud vaše zdrojová data obsahují pouze jeden ukazatel, můžete odebrat výchozí
dimenzi ukazatelů zrušením zaškrtnutí políčkaVytvořit dimenzi ukazatele.
POZOR:
Pokud se rozhodnete odebrat při importu výchozí dimenzi ukazatelů, nebude
již možné později do této krychle přidat nové ukazatele.
15. Chcete-li definovat dimenzi, provete následující akce:
a. Chcete-li mapovat dimenzi jako časovou dimenzi, v poli Typ dimenze klepněte na
položku Čas.
b. Vyberte dimenzi v poli Cílové položky.
c. Pokud importujete dimenzi s názvy prvků, které nejsou jedinečné, v podokně
Vlastnosti rozbalte část Rozšířené a zaškrtněte políčko Zahrnout názvy
nadřízených prvků. Toto nastavení přidá před názvy prvků jejich nadřízené názvy,
aby byly jedinečné. Znak oddělovače bude přidán za účelem odlišení nadřízeného
názvu od názvu prvku. Znak oddělovače můžete změnit a jedinečné názvy prvků
můžete použít jako popisky.
Příkladem názvů prvků, které nejsou jedinečné, je dimenze Severní Amerika.
Ontario je podřízeným prvkem úrovně Kalifornie a zároveň také podřízeným prvkem
úrovně Kanada. Kalifornie je podřízeným prvkem úrovně Země nebo Region a
Kanada představuje úroveň Země nebo Region. Pokud tyto názvy prvků chcete
změnit na jedinečné, prvek Ontario, který je podřízeným prvkem úrovně Kalifornie,
se přejmenuje na Kalifornie - Ontario a prvek Ontario, který je podřízeným prvkem
úrovně Kanada, se přejmenuje na Kanada - Ontario.
d. Chcete-li zahrnout celkovou hodnotu pro danou dimenzi, zkontrolujte, zda je
zaškrtnuto políčko Vytvořit prvek součtu.
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e. Chcete-li identifikovat zdrojová data jako nevyváženou hierarchii, zaškrtněte políčko
Nevyvážená zdrojová data a vyberte, zda chcete hierarchii vyvážit nastavením
stejné hloubky pro všechny podřízené členy, nebo ji ponechat nevyváženou.
f. Chcete-li identifikovat zdrojová data jako nezarovnanou hierarchii, zaškrtněte
políčko Nezarovnaná zdrojová data a vyberte, zda chcete zachovat nezarovnanou
strukturu, a jaká data zástupných symbolů se mají vložit do prázdných buněk.
g. Chcete-li přesunout dimenzi ve struktuře, změňte hodnotu pole Index dimenze.
Tip: Můžete také změnit pořadí dimenzí tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
h. Volitelné: Určete požadovaný způsob řazení prvků v této dimenzi. Řazení prvků
určuje pořadí nadřízených položek v dimenzi. Výchozí nastavení řazení prvků
Žádné zachovává pořadí, ve kterém byly prvky zadány ze zdroje dat. Můžete také
řadit prvky abecedně podle názvu nebo podle jejich úrovně, hloubky v dimenzi nebo
podle pořadí, ve kterém jsou uvedeny v hierarchii. Řazení podle úrovně nebo podle
hierarchie lze použít pro účely rozšířeného skriptování. Příklad: v rámci dimenze
Produktová řada máte následující prvky: Golfové vybavení, Kempovací vybavení a
Outdoorová ochrana. Můžete tyto prvky seřadit podle názvu, nebo je ponechat v
tomto pořadí.
i. Volitelné: Určete požadovaný způsob řazení komponent v prvcích. Řazení
komponent určuje pořadí podřízených položek prvků v dimenzi. Výchozí nastavení
řazení komponent Žádné zachovává pořadí, ve kterém byly komponenty zadány ze
zdroje dat. Komponenty lze také řadit abecedně podle názvu. Příklad: prvek
Kempovací vybavení z příkladu v předchozím kroku zahrnuje následující
komponenty produktu: Stany, Spacáky a Lampy. Můžete tyto komponenty seřadit
podle názvu, nebo je ponechat v tomto pořadí.
j. Určete požadovaný způsob aktualizace stávajících dat při importu. Nové hodnoty
mohou být přidány k existujícím nebo mohou existující hodnoty nahradit.
16. Chcete-li definovat měsíc, kterým začíná váš fiskální rok, vyberte dimenzi Datum a
zvolte měsíc ze seznamu Fiskální rok začíná.
17. Chcete-li naplnit dimenzi Datum všemi daty bez ohledu na to, zda tato data existují pro
konkrétní čtvrtletí, měsíce a dny, zaškrtněte políčko Naplnit celý rok.
18. Chcete-li definovat úroveň, dokončete následující akce:
a. Vyberte položku v podokně Cílové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Úroveň pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby úrovně, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Úroveň.
c. V poli Dimenze vlastníka vyberte dimenzi, do které tato úroveň náleží.
Příklad: Ve zdroji jsou uvedeny samostatné sloupce Roky, Čtvrtletí, Měsíce a Dny.
Každý sloupec je definován jako samostatná dimenze. Chcete-li vytvořit hierarchii
začínající dimenzí Roky a končící dimenzí Dny, definujte Čtvrtletí, Měsíce a Dny
jako úrovně a Roky jako nejvyšší úroveň.
d. Chcete-li přesunout úroveň ve struktuře, změňte pole Index úrovně.
Tip: Můžete také změnit pořadí úrovní tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
19. Chcete-li do úrovně přidat atribut, provete následující akce:
a. Vyberte položku, ze které chcete vytvořit atribut, v podokně Zdrojové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Atribut pod položkou Typ mapování.
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Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby atributy, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Atribut.
Při změně typu mapování na hodnotu Atribut se atribut stane podřízenou položkou
nejbližší úrovně. Pokud není atribut vnořen ve správné úrovni, může být užitečné jej
přesunout na příslušnou úroveň.
c. Určete datový typ atributu.
d. Volitelné: Změňte typ atributu.
Titulek poskytuje popisný popisek datové položky. Vaše zdrojová data například
zahrnují sloupec SKU, který zobrazuje kódy produktu, a sloupec Název položky,
který zobrazuje název produktu. Data sloupce Název položky změníte na atribut
úrovně Položka v cílových datech, aby váš pracovní prostor zobrazoval v dimenzi
Položka popisky názvu produktu. Chcete-li k popiskům, které nejsou jedinečné,
přidat původní název sloupce, klepněte na volbu Zajistit jedinečné.
Pokud vaše data zahrnují informace pro několik různých národních prostředí, můžete
identifikovat atributy jako popisky a pro každý popisek vybrat národní prostředí.
Pokud pro popisek nevyberete národní prostředí, použije se výchozí nastavení.
Alias přidává údaje, které lze použít jako alternativní název položky, jako je název v
jiném jazyce. Každý alias musí mít jedinečný název.
e. Vyberte dimenzi a úroveň, do níž tento atribut náleží.
20. Chcete-li definovat ukazatele pro krychli, provete následující akce:
a. Vyberte položku, ze které chcete vytvořit měřítko, v podokně Zdrojové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Ukazatel pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby ukazatele, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Měřítko.
c. Určete datový typ ukazatele.
Důležité: Pokud vaše zdrojová data neobsahují desetinná místa mezi prvními 100
záznamy, váš pracovní prostor nebude obsahovat desetinná místa. Data s
desetinnými čísly však budou během importu zachována. Můžete změnit formát
tohoto ukazatele a zahrnout desetinná místa. Informace o formátování měřítek viz
“Změna formátu měřítek” na stránce 98.
d. Chcete-li přesunout ukazatel ve struktuře, změňte hodnotu pole Index ukazatele.
Tip: Můžete také změnit pořadí měřítek tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
Tip: Vygenerujte měřítko počtu za účelem potvrzení, že vaše data byla importována.
Sloupec Počet ve vaší kontingenční tabulce by měl ukazovat počet řádků, které jste
importovali. Toto číslo vám dá rychlý přehled o duplicitních nebo chybějících řádcích.
Chcete-li vygenerovat měřítko počtu, vyberte dimenzi název_krychle Měřítka v
podokně Cílové položky a ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Generovat měřítko
počtu.
21. Chcete-li z importu vyloučit sloupec, klepněte na něj pravým tlačítkem myši v podokně
Náhled dat a klepněte na volbu Nemapovat.
22. Chcete-li přidat vypočítaný sloupec, provete následující akce:
a. Klepněte na tlačítko Přidat vypočtený sloupec.
b. V podokně Vlastnosti definujte datový typ a typ mapování výrazu.
c. Zadejte daný výraz do pole Výraz. Výrazy musí končit středníkem (;).
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Chcete-li například přidat vypočtený sloupec, který bude obsahovat zřetězené
hodnoty Příjmení a Jméno, definujte následující výraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Výrazy, které lze během importu přidat, jsou výrazy produktu IBM Cognos TM1
TurboIntegrator. Můžete proto použít pouze funkce, které jsou s produktem Cognos
TM1 TurboIntegrator kompatibilní. Další informace o tvorbě výrazů naleznete v
tématu “Výpočty” na stránce 55.
d. Zobrazte náhled výsledků výrazu klepnutím na příkaz Náhled.
23. Provete některou z následujících akcí:
v Chcete-li z importovaných dat vytvořit kontingenční tabulku, klepněte na tlačítko
Importovat.
v Chcete-li v podokně obsahu zobrazit pouze importovaná data, klepněte na tlačítko
Další, zrušte zaškrtnutí políčka Otevřít portlet Cube Viewer při dokončení a poté
klepněte na tlačítko Dokončit.

Import statistik IBM SPSS
Můžete importovat sestavy produktu IBM SPSS do produktu IBM Cognos Insight a přijmout
výchozí mapování, nebo můžete provést změny výchozího mapování a definovat model.

Než začnete
Před importem z datového zdroje IBM SPSS je třeba ověřit, zda jste stáhli ovladač ODBC,
který je součástí balíku IBM SPSS Access Pack. Balík SPSS Access Pack je k dispozici po
zakoupení aplikace IBM SPSS Statistics nebo IBM SPSS Modeler. Po stažení ovladače
ODBC je třeba také definovat připojení ODBC k datovému zdroji. Další informace o
definování připojení ODBC najdete v uživatelské dokumentaci ke svému operačnímu
systému.
Postup mapování dat v produktu Cognos Insight při výchozím nastavení najdete v tématu
“Před importem dat” na stránce 17.
Pokud vaše zdrojová data obsahují desetinná čísla, avšak v prvních 100 záznamech nejsou
žádné desetinné hodnoty, produkt Cognos Insight detekuje data jako celá čísla. Desetinná
místa však jsou zachována a můžete upravit formátování a zobrazit desetinná místa.
Informace o formátování dat viz “Změna formátu měřítek” na stránce 98.

Postup
1. Klepněte na volbu Načíst data a pak na volbu Importovat data.
2. Volitelné: Do pole Název importu zadejte název tohoto procesu importu. V podokně
obsahu se zobrazí procesy importu seřazené podle názvu. Zde můžete vybrat proces a
pro daný import aktualizovat data.
3. V poli Typ vyberte položku IBM SPSS Statistics. Zobrazí se okno Editor připojení.
4. V okně Editor připojení vyberte zdroj dat a zadejte své pověření.
5. Chcete-li definovat nebo změnit dotazy pro zdroj dat, otevřete tvůrce dotazů.
6. Import dat dokončíte provedením jedné z následujících akcí:
v Chcete-li z importovaných dat vytvořit kontingenční tabulku, klepněte na tlačítko
Importovat.
v Chcete-li zobrazit pouze importovaná data v podokně obsahu, klepněte na volby
Rozšířené, Souhrn a zrušte zaškrtnutí políčka Po dokončení otevřít portlet Cube
Viewer a klepněte na tlačítko Importovat.
7. Chcete-li změnit výchozí mapování, klepněte na položku Rozšířené.
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Ve výchozím nastavení produkt Cognos Insight mapuje vaše data tak, jak je uvedeno v
části “Před importem dat” na stránce 17. Můžete změnit typ mapování pro sloupec na
dimenzi, úroveň, atribut nebo měřítko.
8. Způsob mapování dat produktem Cognos Insight změníte provedením jedné z
následujících akcí:
a. Chcete-li odebrat výchozí mapování, klepněte na příkaz Vymazat všechna
mapování.
b. Chcete-li při importu sestav nebo souborů mapoval data na jednu úroveň, klepněte
na volbu Znovu vytvořit všechna mapování a pak na volbu Nezjišovat
hierarchie.
c. Chcete-li při importu sestav nebo souborů vrátit mapování na výchozí mapování
poskytované produktem Cognos Insight, klepněte na volbu Znovu vytvořit všechna
mapování a pak na volbu Zjišovat hierarchie.
Tip: V okně Moje předvolby můžete zrušením zaškrtnutí políčka Zjišovat hierarchie
během importu také vypnout zjiš ování hierarchií pro všechny importy sestav a
souborů.
9. Zobrazení vlastností krychle:
a. Vyberte krychli v poli Mapování.
b. Klepněte na volbu Zobrazit vlastnosti.
c. Chcete-li zajistit, že všechny nulové hodnoty ve vašich datech budou zachovány,
místo aby byly čteny jako prázdné buňky, zaškrtněte políčko Uložit nulové
hodnoty.
d. Chcete-li nahradit prázdné buňky ve zdrojových datech vybranými výchozími
hodnotami pro prázdné buňky, zaškrtněte políčko Nahradit prázdné řetězce
výchozími hodnotami. Výchozí hodnota je Výchozí název_dimenze.
e. Pokud vaše zdrojová data obsahují pouze jeden ukazatel, můžete odebrat výchozí
dimenzi ukazatelů zrušením zaškrtnutí políčkaVytvořit dimenzi ukazatele.
POZOR:
Pokud se rozhodnete odebrat při importu výchozí dimenzi ukazatelů, nebude
již možné později do této krychle přidat nové ukazatele.
10. Chcete-li definovat dimenzi, provete následující akce:
a. Chcete-li mapovat dimenzi jako časovou dimenzi, v poli Typ dimenze klepněte na
položku Čas.
b. Vyberte dimenzi v poli Cílové položky.
c. Pokud importujete dimenzi s názvy prvků, které nejsou jedinečné, v podokně
Vlastnosti rozbalte část Rozšířené a zaškrtněte políčko Zahrnout názvy
nadřízených prvků. Toto nastavení přidá před názvy prvků jejich nadřízené názvy,
aby byly jedinečné. Znak oddělovače bude přidán za účelem odlišení nadřízeného
názvu od názvu prvku. Znak oddělovače můžete změnit a jedinečné názvy prvků
můžete použít jako popisky.
Příkladem názvů prvků, které nejsou jedinečné, je dimenze Severní Amerika.
Ontario je podřízeným prvkem úrovně Kalifornie a zároveň také podřízeným prvkem
úrovně Kanada. Kalifornie je podřízeným prvkem úrovně Země nebo Region a
Kanada představuje úroveň Země nebo Region. Pokud tyto názvy prvků chcete
změnit na jedinečné, prvek Ontario, který je podřízeným prvkem úrovně Kalifornie,
se přejmenuje na Kalifornie - Ontario a prvek Ontario, který je podřízeným prvkem
úrovně Kanada, se přejmenuje na Kanada - Ontario.
d. Chcete-li zahrnout celkovou hodnotu pro danou dimenzi, zkontrolujte, zda je
zaškrtnuto políčko Vytvořit prvek součtu.
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e. Chcete-li identifikovat zdrojová data jako nevyváženou hierarchii, zaškrtněte políčko
Nevyvážená zdrojová data a vyberte, zda chcete hierarchii vyvážit nastavením
stejné hloubky pro všechny podřízené členy, nebo ji ponechat nevyváženou.
f. Chcete-li identifikovat zdrojová data jako nezarovnanou hierarchii, zaškrtněte
políčko Nezarovnaná zdrojová data a vyberte, zda chcete zachovat nezarovnanou
strukturu, a jaká data zástupných symbolů se mají vložit do prázdných buněk.
g. Chcete-li přesunout dimenzi ve struktuře, změňte hodnotu pole Index dimenze.
Tip: Můžete také změnit pořadí dimenzí tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
h. Volitelné: Určete požadovaný způsob řazení prvků v této dimenzi. Řazení prvků
určuje pořadí nadřízených položek v dimenzi. Výchozí nastavení řazení prvků
Žádné zachovává pořadí, ve kterém byly prvky zadány ze zdroje dat. Můžete také
řadit prvky abecedně podle názvu nebo podle jejich úrovně, hloubky v dimenzi nebo
podle pořadí, ve kterém jsou uvedeny v hierarchii. Řazení podle úrovně nebo podle
hierarchie lze použít pro účely rozšířeného skriptování. Příklad: v rámci dimenze
Produktová řada máte následující prvky: Golfové vybavení, Kempovací vybavení a
Outdoorová ochrana. Můžete tyto prvky seřadit podle názvu, nebo je ponechat v
tomto pořadí.
i. Volitelné: Určete požadovaný způsob řazení komponent v prvcích. Řazení
komponent určuje pořadí podřízených položek prvků v dimenzi. Výchozí nastavení
řazení komponent Žádné zachovává pořadí, ve kterém byly komponenty zadány ze
zdroje dat. Komponenty lze také řadit abecedně podle názvu. Příklad: prvek
Kempovací vybavení z příkladu v předchozím kroku zahrnuje následující
komponenty produktu: Stany, Spacáky a Lampy. Můžete tyto komponenty seřadit
podle názvu, nebo je ponechat v tomto pořadí.
j. Určete požadovaný způsob aktualizace stávajících dat při importu. Nové hodnoty
mohou být přidány k existujícím nebo mohou existující hodnoty nahradit.
11. Chcete-li definovat měsíc, kterým začíná váš fiskální rok, vyberte dimenzi Datum a
zvolte měsíc ze seznamu Fiskální rok začíná.
12. Chcete-li naplnit dimenzi Datum všemi daty bez ohledu na to, zda tato data existují pro
konkrétní čtvrtletí, měsíce a dny, zaškrtněte políčko Naplnit celý rok.
13. Chcete-li definovat úroveň, dokončete následující akce:
a. Vyberte položku v podokně Cílové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Úroveň pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby úrovně, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Úroveň.
c. V poli Dimenze vlastníka vyberte dimenzi, do které tato úroveň náleží.
Příklad: Ve zdroji jsou uvedeny samostatné sloupce Roky, Čtvrtletí, Měsíce a Dny.
Každý sloupec je definován jako samostatná dimenze. Chcete-li vytvořit hierarchii
začínající dimenzí Roky a končící dimenzí Dny, definujte Čtvrtletí, Měsíce a Dny
jako úrovně a Roky jako nejvyšší úroveň.
d. Chcete-li přesunout úroveň ve struktuře, změňte pole Index úrovně.
Tip: Můžete také změnit pořadí úrovní tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
14. Chcete-li do úrovně přidat atribut, provete následující akce:
a. Vyberte položku, ze které chcete vytvořit atribut, v podokně Zdrojové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Atribut pod položkou Typ mapování.
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Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby atributy, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Atribut.
Při změně typu mapování na hodnotu Atribut se atribut stane podřízenou položkou
nejbližší úrovně. Pokud není atribut vnořen ve správné úrovni, může být užitečné jej
přesunout na příslušnou úroveň.
c. Určete datový typ atributu.
d. Volitelné: Změňte typ atributu.
Titulek poskytuje popisný popisek datové položky. Vaše zdrojová data například
zahrnují sloupec SKU, který zobrazuje kódy produktu, a sloupec Název položky,
který zobrazuje název produktu. Data sloupce Název položky změníte na atribut
úrovně Položka v cílových datech, aby váš pracovní prostor zobrazoval v dimenzi
Položka popisky názvu produktu. Chcete-li k popiskům, které nejsou jedinečné,
přidat původní název sloupce, klepněte na volbu Zajistit jedinečné.
Pokud vaše data zahrnují informace pro několik různých národních prostředí, můžete
identifikovat atributy jako popisky a pro každý popisek vybrat národní prostředí.
Pokud pro popisek nevyberete národní prostředí, použije se výchozí nastavení.
Alias přidává údaje, které lze použít jako alternativní název položky, jako je název v
jiném jazyce. Každý alias musí mít jedinečný název.
e. Vyberte dimenzi a úroveň, do níž tento atribut náleží.
15. Chcete-li definovat ukazatele pro krychli, provete následující akce:
a. Vyberte položku, ze které chcete vytvořit měřítko, v podokně Zdrojové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Ukazatel pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby ukazatele, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Měřítko.
c. Určete datový typ ukazatele.
Důležité: Pokud vaše zdrojová data neobsahují desetinná místa mezi prvními 100
záznamy, váš pracovní prostor nebude obsahovat desetinná místa. Data s
desetinnými čísly však budou během importu zachována. Můžete změnit formát
tohoto ukazatele a zahrnout desetinná místa. Informace o formátování měřítek viz
“Změna formátu měřítek” na stránce 98.
d. Chcete-li přesunout ukazatel ve struktuře, změňte hodnotu pole Index ukazatele.
Tip: Můžete také změnit pořadí měřítek tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
Tip: Vygenerujte měřítko počtu za účelem potvrzení, že vaše data byla importována.
Sloupec Počet ve vaší kontingenční tabulce by měl ukazovat počet řádků, které jste
importovali. Toto číslo vám dá rychlý přehled o duplicitních nebo chybějících řádcích.
Chcete-li vygenerovat měřítko počtu, vyberte dimenzi název_krychle Měřítka v
podokně Cílové položky a ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Generovat měřítko
počtu.
16. Chcete-li z importu vyloučit sloupec, klepněte na něj pravým tlačítkem myši v podokně
Náhled dat a klepněte na volbu Nemapovat.
17. Chcete-li přidat vypočítaný sloupec, provete následující akce:
a. Klepněte na tlačítko Přidat vypočtený sloupec.
b. V podokně Vlastnosti definujte datový typ a typ mapování výrazu.
c. Zadejte daný výraz do pole Výraz. Výrazy musí končit středníkem (;).
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Chcete-li například přidat vypočtený sloupec, který bude obsahovat zřetězené
hodnoty Příjmení a Jméno, definujte následující výraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Výrazy, které lze během importu přidat, jsou výrazy produktu IBM Cognos TM1
TurboIntegrator. Můžete proto použít pouze funkce, které jsou s produktem Cognos
TM1 TurboIntegrator kompatibilní. Další informace o tvorbě výrazů naleznete v
tématu “Výpočty” na stránce 55.
d. Zobrazte náhled výsledků výrazu klepnutím na příkaz Náhled.
18. Provete některou z následujících akcí:
v Chcete-li z importovaných dat vytvořit kontingenční tabulku, klepněte na tlačítko
Importovat.
v Chcete-li v podokně obsahu zobrazit pouze importovaná data, klepněte na tlačítko
Další, zrušte zaškrtnutí políčka Otevřít portlet Cube Viewer při dokončení a poté
klepněte na tlačítko Dokončit.

Importování zobrazení krychle produktu Cognos TM1
Můžete importovat zobrazení krychle produktu IBM Cognos TM1 do produktu IBM Cognos
Insight a přijmout výchozí mapování, nebo můžete provést změny výchozího mapování a
definovat model.

Než začnete
Postup mapování dat v produktu Cognos Insight při výchozím nastavení najdete v tématu
“Před importem dat” na stránce 17.
Dva zdroje importu jsou k dispozici, pouze když jste připojeni k serveru IBM Cognos TM1:
IBM Cognos TM1 Cube View a IBM Cognos TM1 Dimension Subset. Zobrazení krychle a
dílčí sady dimenze produktu Cognos TM1 jsou definovány administrátorem serveru Cognos
TM1. Při připojení k serveru Cognos TM1 krychle, zobrazení, dimenze a dílčí sady, které jsou
uvedeny v průvodci importem, odráží prvky, ke kterým máte přístup.
Pokud vaše zdrojová data obsahují desetinná čísla, avšak v prvních 100 záznamech nejsou
žádné desetinné hodnoty, produkt Cognos Insight detekuje data jako celá čísla. Desetinná
místa však jsou zachována a můžete upravit formátování a zobrazit desetinná místa.
Informace o formátování dat viz “Změna formátu měřítek” na stránce 98.

Postup
1. Klepněte na volbu Načíst data a pak na volbu Importovat data.
2. Volitelné: Do pole Název importu zadejte název tohoto procesu importu. V podokně
obsahu se zobrazí procesy importu seřazené podle názvu. Zde můžete vybrat proces a
pro daný import aktualizovat data.
3. V poli Typ vyberte volbu Zobrazení krychle IBM Cognos TM1.
4. Vyberte krychli, kterou chcete importovat.
5. Import dat dokončíte provedením jedné z následujících akcí:
v Chcete-li z importovaných dat vytvořit kontingenční tabulku, klepněte na tlačítko
Importovat.
v Chcete-li zobrazit pouze importovaná data v podokně obsahu, klepněte na volby
Rozšířené, Souhrn a zrušte zaškrtnutí políčka Po dokončení otevřít portlet Cube
Viewer a klepněte na tlačítko Importovat.
6. Chcete-li změnit výchozí mapování, klepněte na položku Rozšířené.
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Ve výchozím nastavení produkt Cognos Insight mapuje vaše data tak, jak je uvedeno v
části “Před importem dat” na stránce 17. Můžete změnit typ mapování pro sloupec na
dimenzi, úroveň, atribut nebo měřítko.
7. Způsob mapování dat produktem Cognos Insight změníte provedením jedné z
následujících akcí:
a. Chcete-li odebrat výchozí mapování, klepněte na příkaz Vymazat všechna
mapování.
b. Chcete-li při importu sestav nebo souborů mapoval data na jednu úroveň, klepněte
na volbu Znovu vytvořit všechna mapování a pak na volbu Nezjišovat
hierarchie.
c. Chcete-li při importu sestav nebo souborů vrátit mapování na výchozí mapování
poskytované produktem Cognos Insight, klepněte na volbu Znovu vytvořit všechna
mapování a pak na volbu Zjišovat hierarchie.
Tip: V okně Moje předvolby můžete zrušením zaškrtnutí políčka Zjišovat hierarchie
během importu také vypnout zjiš ování hierarchií pro všechny importy sestav a
souborů.
8. Zobrazení vlastností krychle:
a. Vyberte krychli v poli Mapování.
b. Klepněte na volbu Zobrazit vlastnosti.
c. Chcete-li zajistit, že všechny nulové hodnoty ve vašich datech budou zachovány,
místo aby byly čteny jako prázdné buňky, zaškrtněte políčko Uložit nulové
hodnoty.
d. Chcete-li nahradit prázdné buňky ve zdrojových datech vybranými výchozími
hodnotami pro prázdné buňky, zaškrtněte políčko Nahradit prázdné řetězce
výchozími hodnotami. Výchozí hodnota je Výchozí název_dimenze.
e. Pokud vaše zdrojová data obsahují pouze jeden ukazatel, můžete odebrat výchozí
dimenzi ukazatelů zrušením zaškrtnutí políčkaVytvořit dimenzi ukazatele.
POZOR:
Pokud se rozhodnete odebrat při importu výchozí dimenzi ukazatelů, nebude
již možné později do této krychle přidat nové ukazatele.
9. Chcete-li definovat dimenzi, provete následující akce:
a. Chcete-li mapovat dimenzi jako časovou dimenzi, v poli Typ dimenze klepněte na
položku Čas.
b. Vyberte dimenzi v poli Cílové položky.
c. Pokud importujete dimenzi s názvy prvků, které nejsou jedinečné, v podokně
Vlastnosti rozbalte část Rozšířené a zaškrtněte políčko Zahrnout názvy
nadřízených prvků. Toto nastavení přidá před názvy prvků jejich nadřízené názvy,
aby byly jedinečné. Znak oddělovače bude přidán za účelem odlišení nadřízeného
názvu od názvu prvku. Znak oddělovače můžete změnit a jedinečné názvy prvků
můžete použít jako popisky.
Příkladem názvů prvků, které nejsou jedinečné, je dimenze Severní Amerika.
Ontario je podřízeným prvkem úrovně Kalifornie a zároveň také podřízeným prvkem
úrovně Kanada. Kalifornie je podřízeným prvkem úrovně Země nebo Region a
Kanada představuje úroveň Země nebo Region. Pokud tyto názvy prvků chcete
změnit na jedinečné, prvek Ontario, který je podřízeným prvkem úrovně Kalifornie,
se přejmenuje na Kalifornie - Ontario a prvek Ontario, který je podřízeným prvkem
úrovně Kanada, se přejmenuje na Kanada - Ontario.
d. Chcete-li zahrnout celkovou hodnotu pro danou dimenzi, zkontrolujte, zda je
zaškrtnuto políčko Vytvořit prvek součtu.

36

IBM Planning Analytics verze 2.0.0: Cognos Insight

e. Chcete-li identifikovat zdrojová data jako nevyváženou hierarchii, zaškrtněte políčko
Nevyvážená zdrojová data a vyberte, zda chcete hierarchii vyvážit nastavením
stejné hloubky pro všechny podřízené členy, nebo ji ponechat nevyváženou.
f. Chcete-li identifikovat zdrojová data jako nezarovnanou hierarchii, zaškrtněte
políčko Nezarovnaná zdrojová data a vyberte, zda chcete zachovat nezarovnanou
strukturu, a jaká data zástupných symbolů se mají vložit do prázdných buněk.
g. Chcete-li přesunout dimenzi ve struktuře, změňte hodnotu pole Index dimenze.
Tip: Můžete také změnit pořadí dimenzí tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
h. Volitelné: Určete požadovaný způsob řazení prvků v této dimenzi. Řazení prvků
určuje pořadí nadřízených položek v dimenzi. Výchozí nastavení řazení prvků
Žádné zachovává pořadí, ve kterém byly prvky zadány ze zdroje dat. Můžete také
řadit prvky abecedně podle názvu nebo podle jejich úrovně, hloubky v dimenzi nebo
podle pořadí, ve kterém jsou uvedeny v hierarchii. Řazení podle úrovně nebo podle
hierarchie lze použít pro účely rozšířeného skriptování. Příklad: v rámci dimenze
Produktová řada máte následující prvky: Golfové vybavení, Kempovací vybavení a
Outdoorová ochrana. Můžete tyto prvky seřadit podle názvu, nebo je ponechat v
tomto pořadí.
i. Volitelné: Určete požadovaný způsob řazení komponent v prvcích. Řazení
komponent určuje pořadí podřízených položek prvků v dimenzi. Výchozí nastavení
řazení komponent Žádné zachovává pořadí, ve kterém byly komponenty zadány ze
zdroje dat. Komponenty lze také řadit abecedně podle názvu. Příklad: prvek
Kempovací vybavení z příkladu v předchozím kroku zahrnuje následující
komponenty produktu: Stany, Spacáky a Lampy. Můžete tyto komponenty seřadit
podle názvu, nebo je ponechat v tomto pořadí.
j. Určete požadovaný způsob aktualizace stávajících dat při importu. Nové hodnoty
mohou být přidány k existujícím nebo mohou existující hodnoty nahradit.
10. Chcete-li definovat měsíc, kterým začíná váš fiskální rok, vyberte dimenzi Datum a
zvolte měsíc ze seznamu Fiskální rok začíná.
11. Chcete-li naplnit dimenzi Datum všemi daty bez ohledu na to, zda tato data existují pro
konkrétní čtvrtletí, měsíce a dny, zaškrtněte políčko Naplnit celý rok.
12. Chcete-li definovat úroveň, dokončete následující akce:
a. Vyberte položku v podokně Cílové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Úroveň pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby úrovně, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Úroveň.
c. V poli Dimenze vlastníka vyberte dimenzi, do které tato úroveň náleží.
Příklad: Ve zdroji jsou uvedeny samostatné sloupce Roky, Čtvrtletí, Měsíce a Dny.
Každý sloupec je definován jako samostatná dimenze. Chcete-li vytvořit hierarchii
začínající dimenzí Roky a končící dimenzí Dny, definujte Čtvrtletí, Měsíce a Dny
jako úrovně a Roky jako nejvyšší úroveň.
d. Chcete-li přesunout úroveň ve struktuře, změňte pole Index úrovně.
Tip: Můžete také změnit pořadí úrovní tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
13. Chcete-li do úrovně přidat atribut, provete následující akce:
a. Vyberte položku, ze které chcete vytvořit atribut, v podokně Zdrojové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Atribut pod položkou Typ mapování.
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Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby atributy, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Atribut.
Při změně typu mapování na hodnotu Atribut se atribut stane podřízenou položkou
nejbližší úrovně. Pokud není atribut vnořen ve správné úrovni, může být užitečné jej
přesunout na příslušnou úroveň.
c. Určete datový typ atributu.
d. Volitelné: Změňte typ atributu.
Titulek poskytuje popisný popisek datové položky. Vaše zdrojová data například
zahrnují sloupec SKU, který zobrazuje kódy produktu, a sloupec Název položky,
který zobrazuje název produktu. Data sloupce Název položky změníte na atribut
úrovně Položka v cílových datech, aby váš pracovní prostor zobrazoval v dimenzi
Položka popisky názvu produktu. Chcete-li k popiskům, které nejsou jedinečné,
přidat původní název sloupce, klepněte na volbu Zajistit jedinečné.
Pokud vaše data zahrnují informace pro několik různých národních prostředí, můžete
identifikovat atributy jako popisky a pro každý popisek vybrat národní prostředí.
Pokud pro popisek nevyberete národní prostředí, použije se výchozí nastavení.
Alias přidává údaje, které lze použít jako alternativní název položky, jako je název v
jiném jazyce. Každý alias musí mít jedinečný název.
e. Vyberte dimenzi a úroveň, do níž tento atribut náleží.
14. Chcete-li definovat ukazatele pro krychli, provete následující akce:
a. Vyberte položku, ze které chcete vytvořit měřítko, v podokně Zdrojové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Ukazatel pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby ukazatele, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Měřítko.
c. Určete datový typ ukazatele.
Důležité: Pokud vaše zdrojová data neobsahují desetinná místa mezi prvními 100
záznamy, váš pracovní prostor nebude obsahovat desetinná místa. Data s
desetinnými čísly však budou během importu zachována. Můžete změnit formát
tohoto ukazatele a zahrnout desetinná místa. Informace o formátování měřítek viz
“Změna formátu měřítek” na stránce 98.
d. Chcete-li přesunout ukazatel ve struktuře, změňte hodnotu pole Index ukazatele.
Tip: Můžete také změnit pořadí měřítek tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
Tip: Vygenerujte měřítko počtu za účelem potvrzení, že vaše data byla importována.
Sloupec Počet ve vaší kontingenční tabulce by měl ukazovat počet řádků, které jste
importovali. Toto číslo vám dá rychlý přehled o duplicitních nebo chybějících řádcích.
Chcete-li vygenerovat měřítko počtu, vyberte dimenzi název_krychle Měřítka v
podokně Cílové položky a ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Generovat měřítko
počtu.
15. Chcete-li z importu vyloučit sloupec, klepněte na něj pravým tlačítkem myši v podokně
Náhled dat a klepněte na volbu Nemapovat.
16. Chcete-li přidat vypočítaný sloupec, provete následující akce:
a. Klepněte na tlačítko Přidat vypočtený sloupec.
b. V podokně Vlastnosti definujte datový typ a typ mapování výrazu.
c. Zadejte daný výraz do pole Výraz. Výrazy musí končit středníkem (;).
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Chcete-li například přidat vypočtený sloupec, který bude obsahovat zřetězené
hodnoty Příjmení a Jméno, definujte následující výraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Výrazy, které lze během importu přidat, jsou výrazy produktu IBM Cognos TM1
TurboIntegrator. Můžete proto použít pouze funkce, které jsou s produktem Cognos
TM1 TurboIntegrator kompatibilní. Další informace o tvorbě výrazů naleznete v
tématu “Výpočty” na stránce 55.
d. Zobrazte náhled výsledků výrazu klepnutím na příkaz Náhled.
17. Provete některou z následujících akcí:
v Chcete-li z importovaných dat vytvořit kontingenční tabulku, klepněte na tlačítko
Importovat.
v Chcete-li v podokně obsahu zobrazit pouze importovaná data, klepněte na tlačítko
Další, zrušte zaškrtnutí políčka Otevřít portlet Cube Viewer při dokončení a poté
klepněte na tlačítko Dokončit.

Import nových dimenzí do krychle
Pokud chcete přidat další data k těm, která jste původně importovali do existujícího
pracovního prostoru, můžete do krychle existující v produktu IBM Cognos Insight importovat
nové dimenze.

Než začnete
Postup mapování dat v produktu Cognos Insight při výchozím nastavení najdete v tématu
“Před importem dat” na stránce 17.

Informace o této úloze
Když váš pracovní prostor vyžaduje další data či nová data, můžete importovat nové dimenze.
Příklad: importovali jste sestavu aplikace IBM Cognos Report Studio udávající výnos podle
měsíců a od importu byla k sestavě přidána nová dimenze - geografie. Můžete aktualizovat
data ve svém pracovním prostoru, aby zahrnula novou dimenzi.

Postup
1. Klepněte na volbu Načíst data a pak na volbu Importovat dimenze.

2.

3.
4.
5.
6.

Tip: Pokud je vaším zdrojem dat soubor, můžete jej také přetáhnout z počítače do
krychle v podokně obsahu a spustit tak průvodce importem.
Volitelné: Do pole Název importu zadejte název tohoto procesu importu. V podokně
obsahu se zobrazí procesy importu seřazené podle názvu. Zde můžete vybrat proces a
pro daný import aktualizovat data.
V oblasti Zdroj dat vyberte typ dat a definujte, kde může produkt Cognos Insight
přistupovat ke zdrojovým datům.
V podokně Sloupce vyberte pouze ty dimenze, které chcete importovat.
Chcete-li změnit způsob, jakým jsou nové dimenze mapovány, klepněte na položku
Rozšířené.
Způsob mapování dat produktem Cognos Insight změníte provedením jedné z
následujících akcí:
a. Chcete-li odebrat výchozí mapování, klepněte na příkaz Vymazat všechna
mapování.
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b. Chcete-li při importu sestav nebo souborů mapoval data na jednu úroveň, klepněte
na volbu Znovu vytvořit všechna mapování a pak na volbu Nezjišovat
hierarchie.
c. Chcete-li při importu sestav nebo souborů vrátit mapování na výchozí mapování
poskytované produktem Cognos Insight, klepněte na volbu Znovu vytvořit všechna
mapování a pak na volbu Zjišovat hierarchie.
Tip: V okně Moje předvolby můžete zrušením zaškrtnutí políčka Zjišovat hierarchie
během importu také vypnout zjiš ování hierarchií pro všechny importy sestav a
souborů.
7. Chcete-li přizpůsobit vlastnosti nové dimenze, postupujte následovně:
a. Vyberte dimenzi v poli Cílové položky.
b. Určete požadovaný způsob aktualizace stávajících dat při importu. Nové hodnoty
mohou být přidány k existujícím nebo mohou existující hodnoty nahradit.
c. Pokud importujete dimenzi s názvy prvků, které nejsou jedinečné, v podokně
Vlastnosti rozbalte část Rozšířené a zaškrtněte políčko Zahrnout názvy
nadřízených prvků. Toto nastavení přidá před názvy prvků jejich nadřízené názvy,
aby byly jedinečné. Znak oddělovače bude přidán za účelem odlišení nadřízeného
názvu od názvu prvku. Znak oddělovače můžete změnit a jedinečné názvy prvků
můžete použít jako popisky.
Příkladem názvů prvků, které nejsou jedinečné, je dimenze Severní Amerika.
Ontario je podřízeným prvkem úrovně Kalifornie a zároveň také podřízeným prvkem
úrovně Kanada. Kalifornie je podřízeným prvkem úrovně Země nebo Region a
Kanada představuje úroveň Země nebo Region. Pokud tyto názvy prvků chcete
změnit na jedinečné, prvek Ontario, který je podřízeným prvkem úrovně Kalifornie,
se přejmenuje na Kalifornie - Ontario a prvek Ontario, který je podřízeným prvkem
úrovně Kanada, se přejmenuje na Kanada - Ontario.
d. Chcete-li zahrnout celkovou hodnotu pro danou dimenzi, zkontrolujte, zda je
zaškrtnuto políčko Vytvořit prvek součtu.
e. Chcete-li identifikovat zdrojová data jako nevyváženou hierarchii, zaškrtněte políčko
Nevyvážená zdrojová data a vyberte, zda chcete hierarchii vyvážit nastavením
stejné hloubky pro všechny podřízené členy, nebo ji ponechat nevyváženou.
f. Chcete-li identifikovat zdrojová data jako nezarovnanou hierarchii, zaškrtněte
políčko Nezarovnaná zdrojová data a vyberte, zda chcete zachovat nezarovnanou
strukturu, a jaká data zástupných symbolů se mají vložit do prázdných buněk.
g. Je-li váš zdroj dat organizován do dvou sloupců, jednoho pro nadřízené datové
položky a druhého pro příslušné podřízené datové položky, rozbalte část Rozšířené
a zaškrtněte políčko Podřízený-Nadřízený. Toto nastavení pod vybranou dimenzi v
podokně Cílové položky přidá položku Nadřízené členy a položku Podřízené
členy. Přetažením položek z podokna Zdrojové položky do položek Nadřízené
členy a Podřízené členy v podokně Cílové položky definujte hierarchii.
h. Chcete-li přesunout dimenzi ve struktuře, změňte hodnotu pole Index dimenze.
Tip: Můžete také změnit pořadí dimenzí tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
i. Volitelné: Určete požadovaný způsob řazení prvků v této dimenzi. Řazení prvků
určuje pořadí nadřízených položek v dimenzi. Výchozí nastavení řazení prvků Žádné
zachovává pořadí, ve kterém byly prvky zadány ze zdroje dat. Můžete také řadit
prvky abecedně podle názvu nebo podle jejich úrovně, hloubky v dimenzi nebo podle
pořadí, ve kterém jsou uvedeny v hierarchii. Řazení podle úrovně nebo podle
hierarchie lze použít pro účely rozšířeného skriptování. Příklad: v rámci dimenze
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Produktová řada máte následující prvky: Golfové vybavení, Kempovací vybavení a
Outdoorová ochrana. Můžete tyto prvky seřadit podle názvu, nebo je ponechat v
tomto pořadí.
j. Volitelné: Určete požadovaný způsob řazení komponent v prvcích. Řazení
komponent určuje pořadí podřízených položek prvků v dimenzi. Výchozí nastavení
řazení komponent Žádné zachovává pořadí, ve kterém byly komponenty zadány ze
zdroje dat. Komponenty lze také řadit abecedně podle názvu. Příklad: prvek
Kempovací vybavení z příkladu v předchozím kroku zahrnuje následující
komponenty produktu: Stany, Spacáky a Lampy. Můžete tyto komponenty seřadit
podle názvu, nebo je ponechat v tomto pořadí.
8. Chcete-li definovat úroveň, dokončete následující akce:
a. Vyberte položku v podokně Cílové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Úroveň pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby úrovně, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Úroveň.
c. V poli Dimenze vlastníka vyberte dimenzi, do které tato úroveň náleží.
Příklad: Ve zdroji jsou uvedeny samostatné sloupce Roky, Čtvrtletí, Měsíce a Dny.
Každý sloupec je definován jako samostatná dimenze. Chcete-li vytvořit hierarchii
začínající dimenzí Roky a končící dimenzí Dny, definujte Čtvrtletí, Měsíce a Dny
jako úrovně a Roky jako nejvyšší úroveň.
d. Chcete-li přesunout úroveň ve struktuře, změňte pole Index úrovně.
Tip: Můžete také změnit pořadí úrovní tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
9. Chcete-li do úrovně přidat atribut, provete následující akce:
a. Vyberte položku, ze které chcete vytvořit atribut, v podokně Zdrojové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Atribut pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby atributy, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Atribut.
Při změně typu mapování na hodnotu Atribut se atribut stane podřízenou položkou
nejbližší úrovně. Pokud není atribut vnořen ve správné úrovni, může být užitečné jej
přesunout na příslušnou úroveň.
c. Určete datový typ atributu.
d. Volitelné: Změňte typ atributu.
Titulek poskytuje popisný popisek datové položky. Vaše zdrojová data například
zahrnují sloupec SKU, který zobrazuje kódy produktu, a sloupec Název položky,
který zobrazuje název produktu. Data sloupce Název položky změníte na atribut
úrovně Položka v cílových datech, aby váš pracovní prostor zobrazoval v dimenzi
Položka popisky názvu produktu. Chcete-li k popiskům, které nejsou jedinečné,
přidat původní název sloupce, klepněte na volbu Zajistit jedinečné.
Alias přidává údaje, které lze použít jako alternativní název položky, jako je název v
jiném jazyce. Každý alias musí mít jedinečný název.
e. Vyberte dimenzi a úroveň, do níž tento atribut náleží.
10. Klepněte na volbu Importovat. Nová dimenze se zobrazí v podokna obsahu v seznamu
Všechny dimenze.
11. Přetáhněte novou dimenzi do příslušné krychle a určete, zda chcete dimenzi sdílet mezi
složkou Všechny dimenze a krychlí, nebo dimenzi zkopírovat do krychle.
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Importování dílčích sad dimenze produktu Cognos TM1
Můžete importovat dílčí sady dimenze produktu IBM Cognos TM1 do produktu IBM Cognos
Insight a přijmout výchozí mapování, nebo můžete provést změny výchozího mapování a
definovat model.

Než začnete
Postup mapování dat v produktu Cognos Insight při výchozím nastavení najdete v tématu
“Před importem dat” na stránce 17.
Dva zdroje importu jsou k dispozici, pouze když jste připojeni k serveru IBM Cognos TM1:
IBM Cognos TM1 Cube View a IBM Cognos TM1 Dimension Subset. Zobrazení krychle a
dílčí sady dimenze produktu Cognos TM1 jsou definovány administrátorem serveru Cognos
TM1. Při připojení k serveru Cognos TM1 krychle, zobrazení, dimenze a dílčí sady, které jsou
uvedeny v průvodci importem, odráží prvky, ke kterým máte přístup.
Pokud vaše zdrojová data obsahují desetinná čísla, avšak v prvních 100 záznamech nejsou
žádné desetinné hodnoty, produkt Cognos Insight detekuje data jako celá čísla. Desetinná
místa však jsou zachována a můžete upravit formátování a zobrazit desetinná místa.
Informace o formátování dat viz “Změna formátu měřítek” na stránce 98.

Postup
1. Klepněte na volbu Načíst data a pak na volbu Importovat dimenze.
Tip: Pokud je vaším zdrojem dat soubor, můžete jej také přetáhnout z počítače do
krychle v podokně obsahu a spustit tak průvodce importem.
2. Volitelné: Do pole Název importu zadejte název tohoto procesu importu. V podokně
obsahu se zobrazí procesy importu seřazené podle názvu. Zde můžete vybrat proces a
pro daný import aktualizovat data.
3. V poli Typ vyberte volbu Dílčí sada dimenze IBM Cognos TM1.
4. Vyberte dimenzi a dílčí sadu, kterou chcete importovat.
5. Import dat dokončíte provedením jedné z následujících akcí:
v Chcete-li z importovaných dat vytvořit kontingenční tabulku, klepněte na tlačítko
Importovat.
v Chcete-li zobrazit pouze importovaná data v podokně obsahu, klepněte na volby
Rozšířené, Souhrn a zrušte zaškrtnutí políčka Po dokončení otevřít portlet Cube
Viewer a klepněte na tlačítko Importovat.
6. Chcete-li změnit výchozí mapování, klepněte na položku Rozšířené.
Ve výchozím nastavení produkt Cognos Insight mapuje vaše data tak, jak je uvedeno v
části “Před importem dat” na stránce 17. Můžete změnit typ mapování pro sloupec na
dimenzi, úroveň, atribut nebo měřítko.
7. Způsob mapování dat produktem Cognos Insight změníte provedením jedné z
následujících akcí:
a. Chcete-li odebrat výchozí mapování, klepněte na příkaz Vymazat všechna
mapování.
b. Chcete-li při importu sestav nebo souborů mapoval data na jednu úroveň, klepněte
na volbu Znovu vytvořit všechna mapování a pak na volbu Nezjišovat
hierarchie.
c. Chcete-li při importu sestav nebo souborů vrátit mapování na výchozí mapování
poskytované produktem Cognos Insight, klepněte na volbu Znovu vytvořit všechna
mapování a pak na volbu Zjišovat hierarchie.
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Tip: V okně Moje předvolby můžete zrušením zaškrtnutí políčka Zjišovat hierarchie
během importu také vypnout zjiš ování hierarchií pro všechny importy sestav a
souborů.
8. Zobrazení vlastností krychle:
a. Vyberte krychli v poli Mapování.
b. Klepněte na volbu Zobrazit vlastnosti.
c. Chcete-li zajistit, že všechny nulové hodnoty ve vašich datech budou zachovány,
místo aby byly čteny jako prázdné buňky, zaškrtněte políčko Uložit nulové
hodnoty.
d. Chcete-li nahradit prázdné buňky ve zdrojových datech vybranými výchozími
hodnotami pro prázdné buňky, zaškrtněte políčko Nahradit prázdné řetězce
výchozími hodnotami. Výchozí hodnota je Výchozí název_dimenze.
e. Pokud vaše zdrojová data obsahují pouze jeden ukazatel, můžete odebrat výchozí
dimenzi ukazatelů zrušením zaškrtnutí políčkaVytvořit dimenzi ukazatele.
POZOR:
Pokud se rozhodnete odebrat při importu výchozí dimenzi ukazatelů, nebude
již možné později do této krychle přidat nové ukazatele.
9. Chcete-li definovat dimenzi, provete následující akce:
a. Chcete-li mapovat dimenzi jako časovou dimenzi, v poli Typ dimenze klepněte na
položku Čas.
b. Vyberte dimenzi v poli Cílové položky.
c. Pokud importujete dimenzi s názvy prvků, které nejsou jedinečné, v podokně
Vlastnosti rozbalte část Rozšířené a zaškrtněte políčko Zahrnout názvy
nadřízených prvků. Toto nastavení přidá před názvy prvků jejich nadřízené názvy,
aby byly jedinečné. Znak oddělovače bude přidán za účelem odlišení nadřízeného
názvu od názvu prvku. Znak oddělovače můžete změnit a jedinečné názvy prvků
můžete použít jako popisky.
Příkladem názvů prvků, které nejsou jedinečné, je dimenze Severní Amerika.
Ontario je podřízeným prvkem úrovně Kalifornie a zároveň také podřízeným prvkem
úrovně Kanada. Kalifornie je podřízeným prvkem úrovně Země nebo Region a
Kanada představuje úroveň Země nebo Region. Pokud tyto názvy prvků chcete
změnit na jedinečné, prvek Ontario, který je podřízeným prvkem úrovně Kalifornie,
se přejmenuje na Kalifornie - Ontario a prvek Ontario, který je podřízeným prvkem
úrovně Kanada, se přejmenuje na Kanada - Ontario.
d. Chcete-li zahrnout celkovou hodnotu pro danou dimenzi, zkontrolujte, zda je
zaškrtnuto políčko Vytvořit prvek součtu.
e. Chcete-li identifikovat zdrojová data jako nevyváženou hierarchii, zaškrtněte políčko
Nevyvážená zdrojová data a vyberte, zda chcete hierarchii vyvážit nastavením
stejné hloubky pro všechny podřízené členy, nebo ji ponechat nevyváženou.
f. Chcete-li identifikovat zdrojová data jako nezarovnanou hierarchii, zaškrtněte
políčko Nezarovnaná zdrojová data a vyberte, zda chcete zachovat nezarovnanou
strukturu, a jaká data zástupných symbolů se mají vložit do prázdných buněk.
g. Chcete-li přesunout dimenzi ve struktuře, změňte hodnotu pole Index dimenze.
Tip: Můžete také změnit pořadí dimenzí tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
h. Volitelné: Určete požadovaný způsob řazení prvků v této dimenzi. Řazení prvků
určuje pořadí nadřízených položek v dimenzi. Výchozí nastavení řazení prvků
Žádné zachovává pořadí, ve kterém byly prvky zadány ze zdroje dat. Můžete také
řadit prvky abecedně podle názvu nebo podle jejich úrovně, hloubky v dimenzi nebo
podle pořadí, ve kterém jsou uvedeny v hierarchii. Řazení podle úrovně nebo podle
hierarchie lze použít pro účely rozšířeného skriptování. Příklad: v rámci dimenze
Kapitola 3. Import dat do produktu Cognos Insight

43

Produktová řada máte následující prvky: Golfové vybavení, Kempovací vybavení a
Outdoorová ochrana. Můžete tyto prvky seřadit podle názvu, nebo je ponechat v
tomto pořadí.
i. Volitelné: Určete požadovaný způsob řazení komponent v prvcích. Řazení
komponent určuje pořadí podřízených položek prvků v dimenzi. Výchozí nastavení
řazení komponent Žádné zachovává pořadí, ve kterém byly komponenty zadány ze
zdroje dat. Komponenty lze také řadit abecedně podle názvu. Příklad: prvek
Kempovací vybavení z příkladu v předchozím kroku zahrnuje následující
komponenty produktu: Stany, Spacáky a Lampy. Můžete tyto komponenty seřadit
podle názvu, nebo je ponechat v tomto pořadí.
j. Určete požadovaný způsob aktualizace stávajících dat při importu. Nové hodnoty
mohou být přidány k existujícím nebo mohou existující hodnoty nahradit.
10. Chcete-li definovat měsíc, kterým začíná váš fiskální rok, vyberte dimenzi Datum a
zvolte měsíc ze seznamu Fiskální rok začíná.
11. Chcete-li naplnit dimenzi Datum všemi daty bez ohledu na to, zda tato data existují pro
konkrétní čtvrtletí, měsíce a dny, zaškrtněte políčko Naplnit celý rok.
12. Chcete-li definovat úroveň, dokončete následující akce:
a. Vyberte položku v podokně Cílové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Úroveň pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby úrovně, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Úroveň.
c. V poli Dimenze vlastníka vyberte dimenzi, do které tato úroveň náleží.
Příklad: Ve zdroji jsou uvedeny samostatné sloupce Roky, Čtvrtletí, Měsíce a Dny.
Každý sloupec je definován jako samostatná dimenze. Chcete-li vytvořit hierarchii
začínající dimenzí Roky a končící dimenzí Dny, definujte Čtvrtletí, Měsíce a Dny
jako úrovně a Roky jako nejvyšší úroveň.
d. Chcete-li přesunout úroveň ve struktuře, změňte pole Index úrovně.
Tip: Můžete také změnit pořadí úrovní tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
13. Chcete-li do úrovně přidat atribut, provete následující akce:
a. Vyberte položku, ze které chcete vytvořit atribut, v podokně Zdrojové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Atribut pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby atributy, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Atribut.
Při změně typu mapování na hodnotu Atribut se atribut stane podřízenou položkou
nejbližší úrovně. Pokud není atribut vnořen ve správné úrovni, může být užitečné jej
přesunout na příslušnou úroveň.
c. Určete datový typ atributu.
d. Volitelné: Změňte typ atributu.
Titulek poskytuje popisný popisek datové položky. Vaše zdrojová data například
zahrnují sloupec SKU, který zobrazuje kódy produktu, a sloupec Název položky,
který zobrazuje název produktu. Data sloupce Název položky změníte na atribut
úrovně Položka v cílových datech, aby váš pracovní prostor zobrazoval v dimenzi
Položka popisky názvu produktu. Chcete-li k popiskům, které nejsou jedinečné,
přidat původní název sloupce, klepněte na volbu Zajistit jedinečné.
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Pokud vaše data zahrnují informace pro několik různých národních prostředí, můžete
identifikovat atributy jako popisky a pro každý popisek vybrat národní prostředí.
Pokud pro popisek nevyberete národní prostředí, použije se výchozí nastavení.
Alias přidává údaje, které lze použít jako alternativní název položky, jako je název v
jiném jazyce. Každý alias musí mít jedinečný název.
e. Vyberte dimenzi a úroveň, do níž tento atribut náleží.
14. Chcete-li definovat ukazatele pro krychli, provete následující akce:
a. Vyberte položku, ze které chcete vytvořit měřítko, v podokně Zdrojové položky.
b. V podokně Vlastnosti klepněte na volbu Ukazatel pod položkou Typ mapování.
Tip: Chcete-li najednou definovat několik položek coby ukazatele, vyberte tyto
položky v podokně Zdrojové položky, klepněte na ně pravým tlačítkem myši a
klepněte na volbu Měřítko.
c. Určete datový typ ukazatele.
Důležité: Pokud vaše zdrojová data neobsahují desetinná místa mezi prvními 100
záznamy, váš pracovní prostor nebude obsahovat desetinná místa. Data s
desetinnými čísly však budou během importu zachována. Můžete změnit formát
tohoto ukazatele a zahrnout desetinná místa. Informace o formátování měřítek viz
“Změna formátu měřítek” na stránce 98.
d. Chcete-li přesunout ukazatel ve struktuře, změňte hodnotu pole Index ukazatele.
Tip: Můžete také změnit pořadí měřítek tím, že je přetáhnete v podokně Cílové
položky.
Tip: Vygenerujte měřítko počtu za účelem potvrzení, že vaše data byla importována.
Sloupec Počet ve vaší kontingenční tabulce by měl ukazovat počet řádků, které jste
importovali. Toto číslo vám dá rychlý přehled o duplicitních nebo chybějících řádcích.
Chcete-li vygenerovat měřítko počtu, vyberte dimenzi název_krychle Měřítka v
podokně Cílové položky a ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Generovat měřítko
počtu.
15. Chcete-li z importu vyloučit sloupec, klepněte na něj pravým tlačítkem myši v podokně
Náhled dat a klepněte na volbu Nemapovat.
16. Chcete-li přidat vypočítaný sloupec, provete následující akce:
a. Klepněte na tlačítko Přidat vypočtený sloupec.
b. V podokně Vlastnosti definujte datový typ a typ mapování výrazu.
c. Zadejte daný výraz do pole Výraz. Výrazy musí končit středníkem (;).
Chcete-li například přidat vypočtený sloupec, který bude obsahovat zřetězené
hodnoty Příjmení a Jméno, definujte následující výraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Výrazy, které lze během importu přidat, jsou výrazy produktu IBM Cognos TM1
TurboIntegrator. Můžete proto použít pouze funkce, které jsou s produktem Cognos
TM1 TurboIntegrator kompatibilní. Další informace o tvorbě výrazů naleznete v
tématu “Výpočty” na stránce 55.
d. Zobrazte náhled výsledků výrazu klepnutím na příkaz Náhled.
17. Provete některou z následujících akcí:
v Chcete-li z importovaných dat vytvořit kontingenční tabulku, klepněte na tlačítko
Importovat.
v Chcete-li v podokně obsahu zobrazit pouze importovaná data, klepněte na tlačítko
Další, zrušte zaškrtnutí políčka Otevřít portlet Cube Viewer při dokončení a poté
klepněte na tlačítko Dokončit.
Kapitola 3. Import dat do produktu Cognos Insight
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Přidání existujících dimenzí
Pokud jste v pracovním prostoru v produktu IBM Cognos Insight již importovali nebo
vytvořili dimenze, můžete je použít v nové krychli, kterou vytvoříte při importu dat.

Než začnete
Postup mapování dat v produktu Cognos Insight při výchozím nastavení najdete v tématu
“Před importem dat” na stránce 17.

Informace o této úloze
Do importovaných dat můžete zahrnout existující dimenzi. Můžete například vytvořit dimenzi
Verze, přidat ji do nového importu a definovat tak různé scénáře. V tomto případě byste
použili funkci importu Výseč a určili pro nový import verzi. Nebo máte existující dimenzi
Produkty, kterou chcete zahrnout do nové importované krychle. V tomto případě byste do
existující dimenze namapovali zdrojový sloupec.

Postup
1. V nabídce Načíst data klepněte na volbu Importovat dimenze.
2. Volitelné: Do pole Název importu zadejte název tohoto procesu importu. V podokně
obsahu se zobrazí procesy importu seřazené podle názvu. Zde můžete vybrat proces a pro
daný import aktualizovat data.
3. Vyberte zdroj dat, který chcete importovat.

4.
5.
6.
7.

Tip: Pokud je vaším zdrojem dat soubor, můžete jej také přetáhnout z počítače do
krychle v podokně obsahu a spustit tak průvodce importem.
V průvodci importem klepněte na tlačítko Rozšířené.
Klepněte na volbu Zobrazit vlastnosti.
Pro položku krychle klepněte na část Rozšířené a v oblasti Použít existující dimenze v
oblasti Import přidejte existující dimenze, které chcete do krychle zahrnout.
Namapujte sloupce ze zdroje do existující dimenze. Pokud váš zdroj pro danou dimenzi
neobsahuje sloupec, který lze mapovat, klepněte v oblasti Výseč na tlačítko Vybrat a v
dimenzi zvolte příslušného člena. Můžete například zvolit základní člen v dimenzi Verze
a k danému členu krychle tak přiřadit svá data.

Aktualizace dat
Když chcete pracovní prostor produktu IBM Cognos Insight aktualizovat novými hodnotami
ze stejného zdroje dat, můžete dat znovu importovat.

Informace o této úloze
Pokud se data ve vašem zdroji dat změnila a chcete importovat nová data, můžete data
aktualizovat. Příklad: importovali jste tabulku s průměrnými prodeji vaší společnosti podle
čtvrtletí a po importu se průměr vylepšil, protože se zvýšily prodeje. Můžete aktualizovat data
ve svém pracovním prostoru.
Můžete aktualizovat pouze data z jednoho zdroje dat najednou. Pokud váš pracovní prostor
zahrnuje data z více zdrojů dat, provete aktualizaci pro každý zdroj dat. Při importu dat do
produktu IBM Cognos Insight je každý proces importu zobrazen v seznamu Všechny
importy. Můžete spustit a upravit konkrétní proces importu.
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Pokud jste pracovní prostor, který chcete aktualizovat pomocí nových dat, publikovali na
server IBM Cognos Express nebo IBM Cognos TM1 namísto použití tohoto postupu
aktualizace dat pracovního prostoru, je nutné krychli aktualizovat v produktu Cognos TM1
Performance Modeler připojením krychle ke zdroji dat. Pokud chcete data obnovit v počítači
a poté je znovu publikovat na server Cognos Express nebo Cognos TM1, proces publikace
vytvoří nový server Cognos TM1 namísto nahrazení dat v existující aplikaci Cognos TM1.
Informace o připojení krychle ke zdroji dat pro svůj produkt a verzi najdete v Centru znalostí
IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Postup
1. Chcete-li otevřít podokno obsahu, klepněte na ikonu podokna obsahu
.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na krychli obsahující data, která chcete aktualizovat, a
klepněte na jeden z následujících příkazů:
v Chcete-li zachovat dříve definovaná mapování a aktualizovat pouze data, klepněte na
volbu Spustit import a vyberte proces importu, který chcete spustit. Procesy importu
jsou identifikovány bu podle názvu, který jste zadali v prvním kroku průvodce
importem, nebo podle výchozího názvu Nový import a čísla importu. Pokud spustíte
proces importu, není nutné provést žádné další kroky.
v Chcete-li definovat jiná mapování, než jaká jste definovali při importu této krychle,
klepněte na volbu Upravit import a vyberte proces importu, který chcete upravit.
Procesy importu jsou identifikovány bu podle názvu, který jste zadali v prvním kroku
průvodce importem, nebo podle výchozího názvu Nový import a čísla importu. Poté
přejděte ke kroku 4.
Tip: Data můžete také znovu importovat tak, že rozbalíte složku Všechny importy v
podokně obsahu a poklepete na proces importu, který chcete spustit.
3. Pro každý proces, který chcete upravit, provete následující akce:
a. Chcete-li provést změny mapování, klepněte na volbu Rozšířené.
b. Chcete-li odebrat výchozí mapování, klepněte na příkaz Vymazat všechna
mapování.
c. Chcete-li otevřít podokno Vlastnosti, klepněte na volbu Zobrazit vlastnosti.
d. V případě potřeby určete v seznamu Dimenze ukazatele dimenzi, která obsahuje
ukazatele ve vaší krychli.
e. V seznamu Chování aktualizace dat určete požadovaný způsob aktualizace krychle.
Nové hodnoty mohou být přidány k existujícím nebo mohou existující hodnoty
nahradit.
f. V podokně Náhled dat vyberte sloupce dat, které chcete aktualizovat nebo přidat, a
definujte typ mapování pro každou položku dat. Sloupce, které přetáhnete do existující
krychle, mohou být ukazatele nebo atributy. Nelze je změnit na dimenze nebo úrovně.
g. Chcete-li importovat pouze data faktu nebo ukazatele, mapujte nejnižší úroveň
hierarchie.
Můžete změnit mapování pro ukazatele. Například jste již dříve importovali měřítko s
názvem Náklady. Nyní importujete měřítko s názvem Jednotkové náklady a chcete,
aby byla data pro měřítko Jednotkové náklady zahrnuta do ukazatele Náklady.
Mapování ukazatele Jednotkové náklady na měřítko Náklady provedete pomocí
průvodce Import.
4. Provete některou z následujících akcí:
v Chcete-li importovaná data zobrazit pouze v podokně obsahu, klepněte na tlačítko
Souhrn, zrušte zaškrtnutí políčka Otevřít portlet Cube Viewer při dokončení a
klepněte na tlačítko Importovat.
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v Chcete-li importovaná data zobrazit v kontingenční tabulce a podokně obsahu, klepněte
na tlačítko Importovat.

Výsledky
Pokud chcete naplánovat proces k obnovení dat, vyhledejte v dokumentaci pro svůj produkt a
verzi časové kapsle. Veškerá dokumentace k produktu Cognos je k dispozici v Centru znalostí
IBM (http://www.ibm.com/ support/knowledgecenter).
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Kapitola 4. Analýza dat
Při zkoumání, řazení a vnořování dat v produktu IBM Cognos Insight vidíte informace z
různých perspektiv a na základě své analýzy můžete přijímat lepší obchodní rozhodnutí. K
identifikaci trendů můžete použít například čárový graf.

Vkládání dat
Data můžete zadávat přímo do kontingenční tabulky produktu IBM Cognos Insight a používat
přitom příkazy pro provádění jednoduchých výpočetních úloh. Také můžete data kopírovat a
vkládat do buněk nebo importovat ze sešitu aplikace Microsoft Excel nebo souboru CSV.

Postup
1. Chcete-li změnit hodnoty v buňce, klepněte na ni, zadejte nové hodnoty a stisknutím
klávesy Enter nebo kláves se šipkami přejděte na další buňku.
Po stisknutí klávesy Enter se data zobrazí modře a záhlaví sloupce a řádku jsou
zvýrazněna modře. Modrá barva signalizuje, že data, která jste zadali, jsou odlišná od
původních hodnot na serveru IBM Cognos Express nebo IBM Cognos TM1. Souvisejí-li s
buňkou, do které jste zadali data, jiné buňky, po stisknutí klávesy Enter se zbarví modře
také tyto buňky, což znamená, že i jejich hodnoty jsou odlišné od původních hodnot na
serveru.
Přejdete-li na jinou buňku pomocí kláves se šipkami, data se zbarví zeleně, pokud
přispíváte k plánu. Zelená barva znamená, že data v buňce se změnila, ale změna ještě
nebyla použita. Nejsou provedeny přepočty a hodnoty v souvisejících buňkách nejsou
aktualizovány. Pokud pracujete s osobními daty, tato data se zobrazí modře, dokud
neuložíte pracovní prostor.
jsou změněné hodnoty uloženy na
Při potvrzení změn klepnutím na ikonu Potvrdit
server Cognos Express nebo Cognos TM1. Data se poté zbarví černě, což znamená, že
ostatní uživatelé také vidí změněná data.
Data zobrazená v grafu se musí nacházet v následujícím rozsahu: 0,000000001 až 99 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999.
Pracujete-li v distribuovaném režimu a odstraníte určitá data, budou tato data k dispozici
na serveru, dokud je neodešlete. Je tomu tak proto, že v distribuovaném režimu jsou data
ukládána lokálně.
2. K zadání dat do buňky můžete použít následující příkazy. Tyto příkazy jsou zpracovány
po stisknutí klávesy Enter a lze je použít pouze pro aktuální kontingenční tabulku. Tyto
příkazy nerozlišují velikost písmen.
Tabulka 3. Příkazy pro zadání dat
Příkaz

Popis

K

Vloží hodnotu v tisících.
Zadáte-li například řetězec 5K, do buňky bude vložena hodnota 5000.

M

Vloží hodnotu v milionech.
Zadáte-li například řetězec 10M, do buňky bude vložena hodnota 10 000 000.

Add, +

Přičte k hodnotě buňky číslo.
Zadáte-li například řetězec Add50, hodnota buňky se zvýší o 50.
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Tabulka 3. Příkazy pro zadání dat (pokračování)
Příkaz

Popis

Sub

Odečte od hodnoty buňky číslo.
Zadáte-li například řetězec Sub50, hodnota buňky se sníží o 50.

Increase, Inc, >

Zvýší hodnotu buňky o číslo použité jako procento.
Zadáte-li například řetězec inc6 nebo 6>, hodnota v buňce se zvýší o 6 %.

Decrease, Dec, <

Sníží hodnotu buňky o číslo použité jako procento.
Zadáte-li například řetězec Dec6 nebo 6<, hodnota v buňce se sníží o 6 %.

Hold, Hol

Uzamkne hodnotu buňky při operacích rozložení dat.

Release, Rel

Uvolní zamčené buňky.

Multiply, Mul

Vynásobí hodnotu buňky číslem.
Například Mul50 vynásobí každou hodnotu buňky číslem 50.

Divide, Div

Vydělí hodnotu buňky číslem.
Například Div50 vydělí každou hodnotu buňky číslem 50.

Grow

Použije složené úročení pro zadané procento.
Například Grow5 přidá 5 % ke každému číslu v dimenzi.

Power, Pow

Umocní hodnotu buňky na zadanou mocninu.
Hodnota buňky je například 10. Zadáním funkce Pow3 dojde k její zvýšení
na hodnotu 1000.

>

Zkopíruje hodnotu vpravo do všech podřízených prvků konsolidace či do
prvků konsolidace na nejnižší úrovni, nebo pouze do podřízených prvků,
které obsahují nenulové hodnoty.

<

Zkopíruje hodnotu vlevo do všech podřízených prvků konsolidace či do
prvků konsolidace na nejnižší úrovni, nebo pouze do podřízených prvků,
které obsahují nenulové hodnoty.

|

Zkopíruje hodnotu dolů do všech podřízených prvků konsolidace či do prvků
konsolidace na nejnižší úrovni, nebo pouze do podřízených prvků, které
obsahují nenulové hodnoty.

^

Zkopíruje hodnotu nahoru do všech podřízených prvků konsolidace či do
prvků konsolidace na nejnižší úrovni, nebo pouze do podřízených prvků,
které obsahují nenulové hodnoty.

: (dvojtečka)

Zastaví kopírování.

3. Chcete-li změnit záhlaví řádku nebo sloupce, klepněte na ně, zadejte nový název a
stiskněte klávesu Enter.

Filtrování dat
Filtrování dimenzí, ukazatelů, atributů a dat, která se zobrazí v pracovním prostoru produktu
IBM Cognos Insight, za účelem analýzy informací z různých pohledů a lepšího pochopení.

Vnořování a záměna dimenzí v kontingenčních tabulkách a
grafech
Nahrazením položek, které se zobrazí v kontingenčních tabulkách a grafech, můžete v
produktu IBM Cognos Insight zobrazit data z různé perspektivy.
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Informace o této úloze
Pokud modul widget obsahuje kontingenční tabulku a graf, změny provedené v kontingenční
tabulce se projeví v grafu a změny provedené v grafu se projeví v kontingenční tabulce.

Postup
1. Chcete-li změnit dimenze, ukazatele nebo atributy, které se zobrazují v kontingenční
tabulce nebo grafu, provete jednu z následujících akcí:
na řádky, sloupce nebo kontext
v Přetáhněte položku z podokna obsahu
kontingenční tabulky.
v Přetáhněte položku z podokna obsahu na prvek grafu, například osu X, sloupec
sloupcového grafu nebo popisek grafu.
, části sloupců
nebo části kontextu
v Přetáhněte položku z části řádků
oblasti přehledu do jiné části oblasti přehledu.
2. Chcete-li filtrovat, které prvky dimenze, ukazatele nebo atributu se zobrazí v kontingenční
tabulce nebo grafu, v oblasti přehledu klepněte na dimenzi, ukazatel nebo atribut a
vyberte požadovanou úroveň podrobností. Pomocí bodů průzkumu nebo podokna
průzkumu můžete filtrovat prvky, které se zobrazí v celém pracovním prostoru. Více
informací naleznete v části “Filtrování podle dimenzí a atributů”.
3. Chcete-li zaměnit řádky a sloupce v kontingenční tabulce, klepněte na ikonu Zaměnit
.

Filtrování podle dimenzí a atributů
Pomocí bodů průzkumu nebo podokna průzkumu můžete filtrovat data, která jsou zobrazena v
kontingenčních tabulkách a grafech ve vašem pracovním prostoru produktu IBM Cognos
Insight. Body průzkumu a podokno průzkumu také určují, jak vaše dimenze a atributy
souvisejí, a kde nejsou propojeny.

Informace o této úloze
Body průzkumu jsou moduly widget, které uvádějí prvky v dimenzi. Klepnutím na jednotlivé
prvky můžete filtrovat pracovní prostor tak, aby zobrazil pouze vybrané prvky. Například
jeden bod průzkumu zobrazí měsíce, druhý produkty a třetí prodejny. Pokud vyberete měsíce
Leden, Únor a Březen, zobrazí se prodejny, které za některý z daných tří měsíců prodaly
nejvíce produktů. Tyto produkty a prodejny jsou zvýrazněny pouze pokud obsahují data pro
měsíce Leden, Únor nebo Březen. Pokud poté k těmto měsícům vyberete dva produkty, data
budou dále omezena. Prodejny, které se zvýrazní, prodaly za měsíce Leden, Únor a Březen
alespoň jeden z těchto dvou produktů.
Body průzkumu můžete vytvořit z atributů i z dimenzí. Pomocí atributů můžete prvky
dimenze různými způsoby seskupit. Například dimenze Produkt obsahuje pět produktů. Tři z
těchto produktů jsou tento rok nové a dva z produktů byly vytvořeny před pěti lety. Pomocí
atributu můžete definovat, které prvky dimenze jsou nové a které staré. Poté můžete na
kontingenční tabulku a graf použít filtr tak, aby zobrazovaly pouze nové, nebo staré produkty.
Můžete tak snáze porovnat nové a staré produkty.
Podokno průzkumu se podobá bodu průzkumu, ale obsahuje všechny dimenze, atributy a
ukazatele a je ukotveno po straně pracovního prostoru.

Kapitola 4. Analýza dat
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Postup
1. Chcete-li zobrazit podokno průzkumu, klepněte na položku Prozkoumat a poté na příkaz
Zobrazit podokno průzkumu.
dimenze nebo
2. Chcete-li vytvořit body průzkumu, přetáhněte z podokna obsahu
atributy na plátno. Na plátno se přidá modul widget bodu průzkumu.

3.
4.

5.

6.

Tip: Pokud dimenze obsahuje atributy, můžete prvek zobrazený v bodu průzkumu změnit
klepnutím na název bodu průzkumu a poté klepnutím na dimenzi nebo atribut v seznamu.
V jednotlivých bodech průzkumu nebo v podokně průzkumu vyberte jeden nebo více
členů a změňte obsah modulů widget pracovního prostoru.
Pokud nechcete, aby se vybrané prvky a prvky, které s vybranými prvky souvisejí,
zvýraznily, klepněte na příkaz Prozkoumat a zrušte výběr volby Identifikovat
související položky.
Pokud nechcete, aby se vybrané položky a položky, které s vybranými položkami
souvisejí, zobrazily v horní části bodů průzkumu, klepněte na příkaz Prozkoumat a zrušte
výběr volby Související položky první.
Chcete-li zrušit výběr v bodech průzkumu, provete jednu nebo více z následujících akcí:
v Chcete-li zrušit výběr v jednom bodě průzkumu, klepněte na příkazy Prozkoumat a
Vymazat určitý bod průzkumu.
v Chcete-li zrušit výběr ve všech bodech průzkumu, klepněte na příkazy Prozkoumat a
Vymazat všechny body průzkumu.

Výsledky
Pokud vyberete více členů, data pro vybrané členy budou zvýrazněna.
Pokud jsou data v kontingenční tabulce agregována, výběr členů v bodech průzkumu změní
hodnoty součtů. Kontingenční tabulka například zobrazí výnosy pro všechny produkty za
každé čtvrtletí. Pokud vyberete konkrétní produkt v bodě průzkumu, v kontingenční tabulce
se stále zobrazí všechny produkty v záhlaví, ale hodnota součtu je nyní celkovou hodnotou
součtu pro vybraný produkt.
Související pojmy:
“Vícenásobný výběr v bodu průzkumu zobrazí v některých buňkách #N/A” na stránce 209
Pokud v bodu průzkumu v produktu IBM Cognos Insight vyberete dva nebo více členů,
buňky v modulech widget s kontingenčními tabulkami někdy zobrazí vypočítané hodnoty a
někdy zobrazí řetězec #N/A.

Vyhledávání dat
Obsahuje-li dimenze mnoho prvků, můžete pomocí bodu průzkumu vyhledat v produktu IBM
Cognos Insight určitý prvek.

Postup
1. Není-li dimenze zahrnuta do bodu průzkumu, přetáhněte ji myší na plátno.
.
2. V pruhu titulku bodu průzkumu klepněte na ikonu Hledat
3. Do zobrazeného textového pole zadejte znakový řetězec.
Související úlohy:
“Přidávání členů do dimenzí” na stránce 102
Členy můžete do dimenzí v produktu IBM Cognos Insight přidat přidáním řádek a sloupců na
různé úrovně kontingenční tabulky.
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Hledání v podokně obsahu
Můžete vyhledávat objekty v podokně obsahu.

Informace o této úloze
Můžete zadat znaky do filtru v podokně obsahu, když si nejste jistí přesným názvem objektu
nebo když chcete najít objekty splňující specifická kritéria. Hledání najde všechny krychle,
dimenze, odkazy, procesy, časové kapsle, záznamy s vyhodnocením a importy odpovídající
kritériím.

Postup
Chcete-li hledat objekty, jejichž názvy obsahují konkrétní řadu znaků, zadejte v podokně
obsahu tyto znaky do rámečku pro hledání. Hledání je živým filtrem výsledků, které
odpovídají vyhledávacím kritériím. Objekty, které se zobrazí v podokně obsahu odpovídají
kritériím v libovolné části názvu objektu.

Přechod o úroveň výš nebo níž
Přecházením o úroveň výš nebo níž můžete prohlížet různé úrovně svých dat v kontingenční
tabulce či grafu v produktu IBM Cognos Insight.

Informace o této úloze
Přechod o úroveň výš nebo níž je definován takto:
Přechod o úroveň výš
Přechod o úroveň výš znamená nahrazení dat, která procházíte, daty pro jejich
nadřízený prvek. Přechodem o úroveň výš lze porovnat data. Vaše kontingenční
tabulka například obsahuje výnos řady myček nádobí podle roku. Přechodem o
úroveň výš z řady myček nádobí zobrazíte výnos podle roku pro všechny produktové
řady. Toto zobrazení dat umožňuje porovnání výnosů, které vám přinesla řada myček
nádobí, s výnosy z ostatních produktových řad.
Přechod o úroveň níž
Přechod o úroveň níž znamená nahrazení dat, která procházíte, daty pro jejich
podřízený prvek. Přechodem o úroveň níž získáte detailnější informace. Vaše
kontingenční tabulka například obsahuje výnos řady myček nádobí podle roku.
Přechodem o úroveň níž analyzujete výnos, který vám přinesly jednotlivé myčky
nádobí v produktové řadě myček nádobí.
Procházet úrovněmi nahoru nebo dolů můžete u následujících prvků kontingenční tabulky:
v Buňky kontingenční tabulky
Pokud je buňka kontingenční tabulky zobrazena v rámci sloupce a řádku, můžete určit, zda
na daném řádku nebo sloupci chcete přejít o úroveň výš nebo níž. Příklad: buňka se nachází
ve sloupci Leden a na řádku Množství. Když na ni klepnete pravým tlačítkem myši a
zvolíte volbu Přejít o úroveň níž, můžete klepnout na položku Leden nebo Množství.
v Záhlaví řádku nebo sloupce
Procházet úrovněmi nahoru nebo dolů můžete také u následujících prvků grafu:
v Popisků, například popisků legend, položek v legendě nebo popisků osy.
v Dat, například u sloupců ve sloupcovém grafu nebo řádků v čárovém grafu.
Tip:

Kapitola 4. Analýza dat
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Můžete změnit chování akce poklepání na buňku kontingenční tabulky tak, abyste
poklepáním na datech v buňce přešli o úroveň níž. V nabídce Prozkoumat v části Poklepání
v kontingenčních tabulkách klepněte na položku Přechod o úroveň níž. Chcete-li se vrátit
k výchozímu chování, kdy po poklepání na buňku můžete upravit data v buňce, klepněte v
nabídce Prozkoumat v části Poklepání v kontingenčních tabulkách na položku Upravit.
Vybrané nastavení se uloží s pracovním prostorem, takže stejné nastavení se zobrazí i
uživatelům vašeho pracovního prostoru, když jej znovu otevřou.
Můžete také změnit výchozí chování pro nové pracovní prostory, abyste poklepáním na buňku
,
v kontingenční tabulce na datech v buňce přešli o úroveň níž. Klepněte na ikonu Akce
na položku Moje předvolby a poté v části Výchozí akce pro nové pracovní prostory po
poklepání na buňku klepněte na volbu Přechod o úroveň níž. Nastavení vybrané v okně
Moje předvolby se použije pouze na nově vytvořené pracovní prostory a toto nastavení se s
vaším pracovním prostorem neukládá.

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na datovou položku v kontingenční tabulce nebo grafu a
poté na volbu Přechod o úroveň výš nebo Přechod o úroveň níž. Poté v případě potřeby
klepněte na datovou položku, na které chcete o úroveň výš nebo níž přejít. Pokud se volba
Přechod o úroveň výš nezobrazí, datová položka nemá žádná nadřízená data, takže o
úroveň výš přejít nelze. Pokud se nezobrazí volba Přechod o úroveň níž, datová položka
nemá žádná podřízená data, takže o úroveň níž přejít nelze.
Tip:
Chcete-li přejít o úroveň výš nebo níž, poklepejte na záhlaví řádku nebo sloupce v
kontingenční tabulce nebo na prvek v grafu. Když na položku umístíte ukazatel myši,
kurzor se změní tak, aby zobrazoval směr procházení úrovněmi po poklepání, tedy
přechod o úroveň výš, nebo níž.
Klepnutím na položku v oblasti přehledu zobrazíte nadřízené a podřízené položky dat,
která jsou v kontingenční tabulce nebo grafu aktuálně zobrazena. Klepnutím na
nadřízenou položku přejdete v kontingenční tabulce nebo grafu o úroveň výš a klepnutím
na podřízenou položku přejdete o úroveň níž.
2. Chcete-li odebrat všechny akce přechodu na vyšší či nižší úroveň, které jste pro datovou
položku provedli, klepněte na tuto položku v oblasti řádků
nebo oblasti kontextu

, oblasti sloupců

a klepněte na volbu Zobrazit vše - název_položky.

Filtrování a zobrazení nejlepších nebo nejhorších hodnot
Můžete filtrovat obsah a zobrazit pouze nejlepší nebo nejhorší výsledky v kontingenční
tabulce produktu IBM Cognos Insight.

Informace o této úloze
Filtry můžete na kontingenční tabulku použít následovně:
v Zobrazit pouze první výsledky a rychle určit nejvyšší hodnoty mezi daty. Můžete například
chtít zobrazit pouze nejvyšší výnosy, takže pomocí filtrování zobrazíte pouze první tři
výsledky.
v Zobrazit pouze poslední výsledky a rychle určit nejnižší hodnoty mezi daty. Můžete
například chtít zjistit, kteří zaměstnanci měli nejnižší cestovní výdaje, takže pomocí
filtrování zobrazíte pouze posledních pět výsledků.
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Postup
1. Klepněte na nadpis řádku či sloupce, pro který chcete zobrazit pouze počáteční nebo
koncové hodnoty.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku, klepněte na volbu Začátek nebo konec a
klepněte na jedno z voleb pro výběr požadovaných hodnot, které chcete zobrazit.
Klepnete-li na volbu Vlastní, zobrazí se nové okno, kde můžete omezit zobrazení
výsledků v kontingenční tabulce volbou některé z následujících voleb:
v Zadejte vlastní počet počátečních nebo koncových výsledků. Můžete například zadat
50 a zobrazit 50 zákazníků podle výnosů.
v Zadejte vlastní procento počátečních nebo koncových výsledků. Můžete například
zadat 10 a zobrazit zákazníky, kteří přispěli k horním 10 % výnosů.
v Zadejte číslo, do kterého se budou počáteční nebo koncové výsledky sčítat. Můžete
například zadat 10000000 a zobrazit zákazníky, kteří přispěli k prvním 10 milionům
výnosů.
3. V seznamu Na bázi vyberte měřítko, pro které chcete určit počáteční neb koncové
výsledky.
4. Klepněte na tlačítko OK.
5. Chcete-li odebrat filtrování počátečních či koncových hodnot, klepněte pravým tlačítkem
myši na filtrovanou položku, klepněte na volbu Začátek nebo konec a klepněte na volbu
Bez začátku a konce.

Řazení
Seřazení rozsahu hodnot vzestupně nebo sestupně vám usnadní uspořádání a analýzu dat v
produktu IBM Cognos Insight.

Postup
1. Vyberte celý řádek nebo sloupec, který chcete seřadit.
2. Klepněte na záhlaví pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Řadit.
3. Určete, zda chcete řadit podle hodnot nebo popisků, a poté klepněte na volbu Řadit
vzestupně nebo Řadit sestupně.

Výpočty
Výpočty jsou důležité pro řešení problémů a rozhodování. Mohou usnadnit definování vztahů
mezi položkami, které vás zajímají. Výpočty, jako je například odchylka nebo procento
odchylky, mohou být užitečné při analýze nákladů a výnosů v produktu IBM Cognos Insight,
protože umožňují porovnat náklady a výnosy i skutečné a plánované prodeje.

Výpočty dimenzí
Výpočty dimenzí se provádějí z řádku nebo sloupce v kontingenční tabulce. Vaše
kontingenční tabulka například uvádí zisk a ztráty pro každý rok od roku 2008 do 2014.
Přidáte nový sloupec a použijete jej k zobrazení výpočtu zisku minus ztrát pro každý rok.
Při psaní výpočtů dimenzí mějte na paměti následující aspekty:
v Pokud používáte číslo, které je větší než nula, ale menší než jedna, uvete před ním úvodní
nulu. Například 0,10.
v Názvy uzavřete v jednoduchých uvozovkách a hranatých závorkách. Například
['item_name'].
v Každý výpočet ukončete středníkem (;).
v Ke zlepšení čitelnosti můžete používat mezery.
Kapitola 4. Analýza dat

55

v Můžete použít malá i velká písmena. V syntaxi nejsou rozlišována malá a velká písmena.
Výpočty dimenzí v produktu Cognos Insight mají stejnou syntaxi jako výrazy v produktu
IBM Cognos TM1. Další informace o vytváření výrazů naleznete v následujících částech
dokumentace k produktu TM1 Reference:
v funkce pravidel
v funkce nástroje TM1 TurboIntegrator
Dokumentaci produktu TM1 Reference pro příslušný produkt a verzi najdete v Centru znalostí
IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Výpočty krychle
Narozdíl od výpočtů dimenzí umožňují výpočty krychle zjednodušit vytváření pravidel při
dokončování běžných operací modelování, jako je správa a údržba modelu. Přidáním výpočtu
můžete ze zdroje dat odvodit další informace a zvýšit vypovídací hodnotu modelu.
Pokud musíte vytvářet výpočty, které nezahrnují agregace, jako jsou například výpočty
směnných kurzů nebo výnosu, můžete v editoru výpočtů krychle sestavit výrazy výpočtu.
Používat lze funkce, které se vztahují na dimenze i krychle.
V editoru výpočtů lze zobrazit výpočty, které se vztahují k vybrané buňce, a změnit pořadí
výpočtů nebo pravidel v krychli. Můžete použít editor pravidel ke změně pořadí bloku
pravidel, který je spojený s výpočtem krychle.
Následují vybrané výhody při sestavení výpočtů krychle:
v Sestavení výrazů výpočtů na základě dat získaných z jiných krychlí.
Můžete například použít atributy, které existují v jiné dimenzi, než je dimenze, ve které je
definován výpočet.
v Použití výpočtů na nejnižší prvky dimenze konsolidovaných úrovní.
v Použití výpočtů na řetězcové prvky.
v Odkazy na atributy prvku.
v Použití standardních funkcí produktu IBM Cognos TM1 pro úroveň nejnižších prvků
dimenze a konsolidovanou úroveň.
Rozsah výpočtu je odvozený od výběru v krychli nebo zobrazení krychle. Při vytváření
výpočtu jsou zahrnuty pouze řádkové a sloupcové dimenze. Výpočet se vztahuje na všechny
členy ve všech kontextových dimenzích. Pokud jsou vybráni všichni členové řádkové nebo
sloupcové dimenze, výpočet se použije na všechny členy dimenze. Dimenze není zahrnuta ve
výchozím názvu výpočtu nebo kontextu.
Modelář může změnit rozsah výběru tak, že přidá, odebere nebo upraví výběr členů pro
dimenzi. Tuto akci může provést jedním z následujících způsobů:
v Použití oblasti kontextu v editoru výpočtů.
v Přidání nebo odebrání dimenze jejich přetažením do oblasti kontextu nadřízené krychle.
Data a výpočty krychle zachovávají integritu i v případě, že v krychli přidáváte nebo
odebíráte dimenze s vytvářenými výpočty. Pokud však přidáte dimenzi, musíte podle nové
dimenze upravit odkazy. Toto uchování je užitečné v případě, že vytváříte prototyp nebo
měníte strukturu krychlí podle nových obchodních požadavků.
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Přidání jednoduchého výpočtu dimenze
Řádky a sloupce v kontingenční tabulce v produktu IBM Cognos Insight můžete sčítat,
odčítat, násobit a dělit. Dále můžete vytvořit vlastní výpočet.

Než začnete
Data, která chcete použít ve výpočtu, musí být zobrazena v řádcích nebo sloupcích.
Další informace o vytváření výrazů naleznete v následujících částech dokumentace k
produktu TM1 Reference:
v funkce pravidel
v funkce nástroje TM1 TurboIntegrator
Dokumentaci produktu TM1 Reference pro příslušný produkt a verzi najdete v Centru znalostí
IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Postup
1. Vyberte jeden nebo více řádků či sloupců pro výpočet.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na řádky nebo sloupce a poté klepněte na volbu
Vypočítat.
3. Vyberte jeden z příkazů výpočtu: přičíst, odečíst, vynásobit, vydělit nebo Vlastní.
4. Pokud vyberete volbu Vlastní, postupujte takto:
a. Do pole Výraz zadejte daný výpočet. Po zadání volby [’ se zobrazí seznam, který lze
použít k výběru položek.
b. Určete, zda má být nejprve sumarizován celkový součet argumentů nebo zda mají
argumenty nejdříve použity.
c. Klepněte na tlačítko OK.
5. Chcete-li nový řádek nebo sloupec přejmenovat, zvýrazněte jej a zadejte nový název.
Důležité: Přejmenujete-li datovou položku, přejmenuje se nejenom v aktuálním modulu
widget, ale také v krychli. Proto se změna názvu projeví ve všech modulech widget, které
obsahují tuto datovou položku

Výsledky
Výchozí chování pro nové výpočty je takové, že vyloučí hodnotu výpočtu z jakýchkoli
souhrnů nadřízeného prvku. Chcete-li zahrnout hodnotu výpočtu do souhrnů nadřízeného
prvku, klepněte na výpočet pravým tlačítkem myši a klepněte na volby Vypočítat a Upravit
tento výpočet. Poté v části Souhrn nadřízeného prvku klepněte na položku Zahrnout
hodnotu výpočtu.

Vytvoření výpočtu krychle
Chcete-li vytvořit výpočet krychle v produktu IBM Cognos Insight, můžete kombinovat
operátory, funkce, atributy a hodnoty, jako jsou například textové řetězce nebo čísla, do
výrazu, jehož vyhodnocením vznikne jedna hodnota.

Informace o této úloze
Vzorce pro vypočítané datové položky mohou být jednoduché nebo složité. Jednoduché
vzorce se skládají z kombinace dalších členů dimenze, číselných konstant a aritmetických
operátorů. Složité vzorce mohou zahrnovat tyto prvky a funkce a dále odkazy na další data
krychle. Když přidáte vypočtená data do krychle, stanou se prvkem dimenze.

Kapitola 4. Analýza dat
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Definice výpočtů jsou automaticky generovány, když vytvoříte výpočet. Tento mechanismus
zajiš uje, že je provedena správná konsolidace všech hodnot odvozených od pravidel. Funkce
Feeders nebo generovaná pravidla můžete upřesnit zakázáním pravidel v editoru pravidel a
použitím vlastních funkcí či pravidel.
Pokud dimenze, kterou vyberete jako konstantu, zahrnuje atributy definované uživatelem,
můžete atributy (například typ produktu) používat jako prvky ve výrazu. Nezobrazí se atributy
definované systémem, jako jsou výpočty na úrovni koncových uzlů nebo atributy na
konsolidovaných úrovních pro dimenzi výpočtu. Atribut dimenze, který je odkazován ve
výpočtu krychle, představuje odkaz na hodnoty atributu pro všechny členy dimenze. Na členy
můžete také odkazovat z jiných dimenzí krychle.

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku nebo rozsah buněk, kde chcete vypočítat
hodnotu, a pak klepněte na položku Vytvořit výpočet krychle. Při výběru sloupce editor
výpočtů předpokládá, že se výpočet bude vztahovat na všechny dimenze. Můžete však
vytvářet výpočty, které se týkají dimenze filtrované podle konkrétního atributu.
2. Do pole Zadejte název pro výpočet krychle zadejte popisný název pro výpočet, který
vám umožní výpočet rozpoznat po klepnutí na buňky v zobrazení krychle, a pak
klepněte na tlačítko OK. Výchozí název představuje název krychle, dimenze v řádku,
člena řádku, dimenze ve sloupci nebo člena sloupce. Výběr členů dimenze v kontextové
oblasti je vyloučen.
3. Chcete-li změnit rozsah výpočtu, provete následující kroky:
a. V kontextové oblasti editoru výpočtu klepněte na dimenzi a pak na položku Upravit
výběr člena.
b. V okně Vybrat rozsah pro člen dimenze odeberte nebo přidejte členy dimenze nebo
dílčí sady zrušením zaškrtnutí či zaškrtnutím políček.
c. Volitelné: Chcete-li odebrat dimenzi z rozsahu výpočtu, klepněte v oblasti kontextu
pravým tlačítkem na filtr kontextu dimenze a na tlačítko Odebrat. Pokud odeberete
všechny dimenze v oblasti kontextu editoru výpočtů, výpočet se použije na všechny
buňky krychle.
d. Chcete-li do rozsahu přidat členy dimenze, přetáhněte dimenzi z karty Podmínky do
oblasti kontextu editoru výpočtů a vyberte požadované členy.
4. Vyberte typ výrazu, který chcete vytvořit:
v Chcete-li vyhodnotit výraz na koncovém uzlu, klepněte v části Výraz na kartu Výraz
na úrovni listu.
v Pokud chcete vyhodnotit výraz na úrovni konsolidace, klepněte v části Výraz na kartu
Výraz na konsolidované úrovni.
Poznámka: Chcete-li použít stejný výraz pro výrazy na úrovni nejnižších prvků
dimenze i na konsolidované úrovni, zaškrtněte políčko Kombinovat úroveň
nejnižších prvků dimenze a konsolidovanou úroveň.
v Chcete-li vrátit hodnotu řetězce, klepněte v oddílu Výraz na kartu Řetězcový výraz.
Poznámka: Pokud cílová oblast výpočtu zahrnuje číselné i řetězcové prvky,
řetězcový výraz se vztahuje pouze na buňky obsažené v rozsahu výpočtu, které jsou
formátovány jako řetězce. Chcete-li vrátit řetězcovou hodnotu, musí kontextová
oblast obsahovat stejné buňky formátované jako řetězce.
5. V poli Výraz zadejte vzorec, který definuje vypočtenou položku. Chcete-li vytvořit
vzorec, můžete použít kombinaci následujících prvků:
6. Chcete-li ve výpočtu použít prvek dimenze, přetáhněte člena dimenze z karty Podmínky
do pole Výraz. Ve stromu se zobrazí všechny dimenze krychle. Pokud existuje
hierarchie, jsou dimenze v krychli nebo zobrazení zobrazeny ve stromu podle hierarchie.
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Členové jsou zobrazeni s plným určením. Pokud název obsahuje znak mezery, je uveden
v hranatých závorkách.
7. Chcete-li vybrat aritmetický prvek, vyberte na kartě Jednoduchý v seznamu Typ
operace položku Aritmetický a vyberte operaci. Produkt IBM Cognos Insight
vyhodnocuje aritmetické operátory v tomto pořadí:
a. Mocnina
b. Násobení
c. Dělení
d. Sčítání
e. Odčítání
Chcete-li vynutit jiné pořadí vyhodnocení, je nutné použít závorky. Výraz 2*3+4 má
stejný výsledek jako výraz (2*3)+4, protože násobení má vyšší prioritu.
8. Chcete-li vybrat čas nebo vážený průměr, vyberte na kartě Jednoduchý v seznamu Typ
operace položku Průměr a vyberte operaci.
9. Chcete-li zahrnout integrovanou funkci Cognos TM1 z karty Funkce, přetáhněte ji do
pole Výraz. Na kartě Tipy v podokně Podpora rozšířených úprav je uveden krátký popis
jednotlivých funkcí.
Úplné vysvětlení různých funkcí naleznete v dokumentaci k produktu TM1 Reference
pro svou verzi produktu Cognos TM1. Dokumentaci produktu Planning Analytics
naleznete online (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
10. Chcete-li vložit datovou položku z jiné krychle, vyberte na kartě Podmínky odkaz nebo
vytvořením odkazu hodnotu importujte:
v Chcete-li vybrat odkaz, rozbalte složku Importované hodnoty.
v Pokud chcete vytvořit odkaz, klepněte na tlačítko Importovat podmínky.
11. Chcete-li používat řetězcové nebo číselné atributy v podmíněných výrazech, jako jsou
výrazy IF-THEN-ELSE, rozbalte na kartě Podmínky složku Atributy pod dimenzí a
přetáhněte člena atributu do pole Výraz.
12. Jakmile budete hotovi, můžete se rozhodnout zobrazit výsledky nebo výpočet uložit.
v Chcete-li použít změny a zobrazit výsledky výpočtu, klepněte na tlačítko Použít.
v Chcete-li uložit výpočet a zavřít editor výpočtů, klepněte na tlačítko OK.

Vytváření výpočtů krychle s odkazy na data z jiných krychlí
Chcete-li definovat výpočet krychle v produktu IBM Cognos Insight, můžete odkazovat na
data, která existují v jiné krychli, vytvořením odkazu na cílovou krychli.

Informace o této úloze
Podobně jako pro pravidla krychle platí, že data v jedné krychli můžete použít pro vytvoření
výpočtů v jiné krychli. Můžete například stáhnout různé údaje o prodeji do krychle obsahující
informace o zisku a ztrátách.
Předpokládejme, že chcete přepočítat výnos, který používá vzorec založený na ceně za počet
jednotek. Data pro ceny jsou uložena v jiné krychli, než je krychle, ve které vytváříte výpočet.
Data se nachází v cílové krychli, která obsahuje informace o ceně. Chcete-li odkazovat na
externí data, je nutné je importovat vytvořením odkazu na krychli Price (Cena).
Když vytvoříte odkaz v editoru výpočtů, odkaz je implementován jako pravidlo. Pokud je
odkaz implementován jako pravidlo, výpočet je sice uložen výhradně ve zdrojové krychli, ale
je používán a zobrazen v požadované cílové krychli. Pokud dojde ve zdrojové krychli ke
změně odkazovaných dat, změny jsou automaticky promítnuty do cílové krychle. Vzhledem k
tomu, že data jsou uložena pouze ve zdrojové krychli, ke všem úpravám datových hodnot
Kapitola 4. Analýza dat
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dochází ve zdrojové krychli. Použitím odkazů pravidel nelze upravit hodnoty dat, které se
nachází v cílových krychlích.

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku nebo rozsah buněk, kde chcete vypočítat
hodnotu, a pak klepněte na položku Vytvořit výpočet krychle.
Příkladem rozsahu je výnos pro skutečné výsledky a rozpočty počítané pro čtyři fiskální
čtvrtletí.
2. Do pole Zadejte název pro výpočet krychle zadejte popisný název výpočtu, pod
kterým výpočet snadno naleznete později, a pak klepněte na tlačítko OK.
Výchozí název představuje název krychle, dimenze v řádku, člena řádku, dimenze ve
sloupci nebo člena sloupce. Výběr členů dimenze v kontextové oblasti je vyloučen.
3. V editoru výpočtů vyberte typ výrazu, který chcete vytvořit:
v Chcete-li vyhodnotit výraz na nejnižším prvku dimenze, klepněte v části Výraz na
kartu Výraz na úrovni listu.
v Pokud chcete vyhodnotit výraz na agregovaných výsledcích, klepněte v části Výraz
na kartu Výraz na konsolidované úrovni.
Poznámka: Chcete-li použít stejný výraz pro výrazy na úrovni nejnižších prvků
dimenze i na konsolidované úrovni, zaškrtněte políčko Kombinovat úroveň
nejnižších prvků dimenze a konsolidovanou úroveň.
v Chcete-li vrátit hodnotu řetězce, klepněte v oddílu Výraz na kartu Řetězcový výraz.
Poznámka: Řetězcová hodnota je vrácena pouze v případě, že oblast kontextu
obsahuje buňky formátované jako řetězce.
4. Na kartě Podmínky klepněte na položku Importovat podmínky.
5. V poli Zadejte název pro výpočet zadejte popisný název odkazu výpočtu, který slouží
ke snadné identifikaci.
V okně Definovat odkaz pro import termínů zadejte, kde chcete data z odkazu použít,
mapováním externích dat na člena dimenze v krychli, která obsahuje výpočet.
6. V okně Definovat odkaz pro import termínů vyberte krychli obsahující data, na která
chcete ve výpočtu odkazovat.
Krychle, ve které je definován výpočet, je automaticky zobrazena jako cílová krychle.
Pokud se dimenze používá v obou krychlích, tyto dvě dimenze se namapují automaticky.
Pro všechny ostatní dimenze musíte bu vytvořit vazbu mezi zdrojovou a cílovou
krychlí, nebo výseč na vybraných členech dimenze.
7. Volitelné: V případě potřeby vytvořte bu vazbu mezi zdrojovou a cílovou krychlí, nebo
výseč na vybraných členech dimenze.
8. Jakmile budete spokojeni s mapováním, klepněte na tlačítko OK a uložte odkaz výpočtu.
Dojde k ověření odkazu, které zajistí, že zdroj odkazu je konzistentní s rozsahem
výpočtu použitým v cílové krychli. Toto ověření také zaručuje, že výraz vrací platné
výsledky.
Odkaz, který obsahuje data z externí krychle, je zobrazen ve složce Importované
hodnoty ve stromu Podmínky.
9. Přetáhněte odkaz z pole Výraz a přidejte jej jako prvek do vzorce.
10. Jakmile budete hotovi, můžete se rozhodnout zobrazit výsledky nebo výpočet uložit.
v Chcete-li použít změny a zobrazit výsledky výpočtu, klepněte na tlačítko Použít.
v Chcete-li uložit výpočet a zavřít editor výpočtů, klepněte na tlačítko OK.
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Výpočet mezisoučtu
Můžete vypočítat mezisoučet pro část svých dat v produktu IBM Cognos Insight. Příklad:
vaše kontingenční tabulka udává výnos podle produktové řady podle roku a vy chcete
vypočítat mezisoučet pro roky před příchodem nového manažera prodeje a mezisoučet pro
roky po jeho příchodu.

Postup
1. Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a klepněte na záhlaví sloupce nebo řádku dat, která chcete
sumarizovat do mezisoučtu.
2. Pro vytvoření mezisoučtu použijte jednu z následujících metod:
v Klepněte pravým tlačítkem myši na svůj výběr, klepněte na volbu Vypočítat a poté
klepněte na volbu, která sumarizuje vybrané členy (například Položka 1 + Položka 2).
v Klepněte pravým tlačítkem myši na svůj výběr a klepněte na volbu Vložit nadřízený
prvek.
3. Mezisoučet můžete přejmenovat klepnutím na záhlaví řádku nebo sloupce a zadáním
nového názvu.
Důležité: Přejmenujete-li datovou položku, přejmenuje se nejenom v aktuálním modulu
widget, ale také v krychli. Proto se změna názvu projeví ve všech modulech widget, které
obsahují tuto datovou položku

Porovnání řádků nebo sloupců ke zvýraznění výjimek
Pomocí porovnání dvou řádků nebo sloupců můžete v produktu IBM Cognos Insight
identifikovat informace, které mohou vyžadovat prozkoumání.

Postup
1. Vyberte dva řádky nebo sloupce, které chcete porovnat.
a poté vyberte způsob porovnání řádků nebo sloupců.
2. Klepněte na ikonu Vypočítat
Na novém řádku nebo v novém sloupci se zobrazí následující ikony, které udávají
výsledek porovnání:
udává, že hodnota prvního prvku je o 10 procent vyšší než
v Ikona Vynikající
hodnota druhého prvku.
udává, že hodnota prvního prvku není o 10 procent vyšší ani o 10
v Ikona Průměr
procent nižší než hodnota druhého prvku.
udává, že hodnota prvního prvku je o 10 procent nižší než hodnota
v Ikona Nízký
druhého prvku.
3. Chcete-li změnit hodnoty identifikované jako vynikající, průměrná a nízká, postupujte
takto:
a. Klepněte na volby Vypočítat a Upravit tento výpočet.
b. Chcete-li změnit definici vynikající hodnoty, změňte hodnotu 1,1.
c. Chcete-li změnit definici nízké hodnoty, změňte hodnotu 0,9.

Výpočet odchylky
Pomocí výpočtu odchylky můžete v produktu IBM Cognos Insight zjistit rozdíl mezi daty ve
dvou řádcích nebo sloupcích.
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Informace o této úloze
Tento postup používá jako ukázková data předpově výnosů a skutečné výnosy jednotlivých
produktových řad.

Postup
1. Vyberte řádky nebo sloupce, které chcete použít.
vyberte jednoho člena dimenze minus jiného člena
2. V rámci ikony Vypočítat
dimenze. Příklad: klepněte na volbu Odhadované výnosy - Skutečné výnosy.
3. Chcete-li přejmenovat nový řádek nebo sloupec obsahující daný výpočet, zvýrazněte jej a
zadejte volbu Odchylka.
Důležité: Přejmenujete-li datovou položku, přejmenuje se nejenom v aktuálním modulu
widget, ale také v krychli. Proto se změna názvu projeví ve všech modulech widget, které
obsahují tuto datovou položku

Výpočet procenta odchylky
Pomocí výpočtu procenta odchylky můžete v produktu IBM Cognos Insight zjistit procentní
rozdíl mezi dvěma řádky nebo sloupci. Výpočet procenta odchylky představuje rozdíl mezi
dvěma čísly vydělený prvním číslem a vynásobený číslem 100.

Informace o této úloze
Tento postup používá jako ukázková data předpově výnosů a skutečné výnosy jednotlivých
produktových řad.

Postup
1. Vyberte řádky nebo sloupce, které chcete použít.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na řádky nebo sloupce a poté klepněte na volby
Vypočítat a Vlastní. Zobrazí se okno Výpočet s výchozím výrazem v poli Výraz.
3. V poli Výraz vytvořte následující výraz: ['first_data_item'] - ['second_data_item'] /
['first_data_item'] * 100.

4.

5.
6.
7.

Tip: Pokud do pole Výraz zadáte řetězec [’, zobrazí se seznam s dimenzemi ve vaší
krychli. Můžete vybrat dimenzi v tomto seznamu namísto jejího zadávání do pole Výraz.
Stejný seznam se zobrazí pokaždé, když zadáte řetězec [’.
Příklad: zadejte následující výraz: (['actualrevenue'] - ['forecastrevenue']) /
['forecastrevenue'] * 100.
V části Pořadí výpočtu se ujistěte, že je vybrána volba Nejprve shrnout, poté vypočítat.
To znamená, že produkt Cognos Insight provede výpočet na souhrnných hodnotách.
Výběrem volby Nejprve použít výpočet, poté vytvořit souhrn zajistíte aplikaci výpočtu
na každý řádek a až následné vytvoření souhrnu z výsledků.
Do pole Název zadejte volbu Procento odchylky.
Klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li formátovat nová vypočítaná data tak, aby se zobrazila se symbolem procenta,
klepněte pravým tlačítkem myši na vypočítanou buňku a klepněte na příkaz Formátovat
měřítko název_ukazatele.

8. V seznamu formátů klepněte na položku Číslo.
9. Na kartě Rozšířené zadejte % do polí pro kladnou a zápornou Příponu.
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Počítání jedinečných prvků v dimenzi
V produktu IBM Cognos Insight můžete vytvořením výpočtu vypočítat počet jedinečných
prvků v dimenzi, které mají hodnoty. Například víte, že někteří zaměstnanci obdrželi prémie a
někteří ne. Máte však příliš mnoho zaměstnanců na to, abyste spočítali počet zaměstnanců s
hodnotami prémie ve sloupci Prémie kontingenční tabulky. K rychlému určení počtu
zaměstnanců s prémiemi můžete použít výpočet.

Informace o této úloze
Pomocí funkce ConsolidatedCountUnique můžete spočítat počet buněk, které obsahují
data. Pomocí následujícího výrazu můžete například zjistit, v kolika městech se v roce 2013
prodávala produktová řada golfového vybavení:
ConsolidatedCountUnique ( 0, ’City’, ’All Cities’, ’2013’, ’Golf Equipment’ );

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem na sloupec, ve kterém chcete zobrazit vypočítané hodnoty, a
poté klepněte na položky Vypočítat > Upravit tento výpočet.
2. V poli Výraz zadejte výpočet v následujícím formátu:
ConsolidatedCountUnique (0, ’Dimension1’, ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’,
’Element3’);

Kde následující proměnné představují části krychle:
v 'Dimenze1' je název dimenze, pro kterou chcete vypočítat hodnoty. Pokud chcete
například zjistit, kolik buněk ve sloupci Zaměstnanci obsahuje záznamy pro dny
placeného volna při nemoci, můžete zadat dimenzi Zaměstnanci.
v 'Krychle' je název krychle, se kterou pracujete.
v 'Prvek1', 'Prvek2' a 'Prvek3' představují všechny dimenze v krychli a způsob jejich
filtrování. Pokud vaše krychle například zahrnuje dimenzi Datum, dimenzi Oblast a
dimenzi Typ zaměstnání, můžete data filtrovat podle hodnot '2012', 'Kanada' a 'Plný
úvazek'.

Výpočet průměrné hodnoty ze součtu
V produktu IBM Cognos Insight můžete pomocí výpočtu vypočítat průměrnou hodnotu z
podřízených prvků konsolidace nebo součtu.

Informace o této úloze
Pomocí funkce ConsolidatedAvg můžete vrátit průměrnou hodnotu z podřízených prvků
konsolidované nebo celkové hodnoty. Pokud vaše kontingenční tabulka například zobrazuje
výnosy podle roku a produktové řady, můžete použitím následujícího výrazu vyhledat
průměrnou hodnotu výnosů za všechny roky nebo můžete na součty jednotlivých let použít
konsolidovaný průměr a zjistit průměrnou hodnotu výnosů pro každý rok:
ConsolidatedAvg ( 0, ’Total of Years’, ’Product Revenue’, ’All Products’ );

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na sloupec kontingenční tabulky, ve kterém se zobrazí
výsledky výpočtu, a poté klepněte na položky Vypočítat > Upravit tento výpočet.
2. V poli Výraz zadejte výpočet v následujícím formátu:
ConsolidatedAvg ( Number , ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’, ’Element3’);

Kde následující proměnné představují části krychle:
v Číslo může být 0, 1 nebo 2. Nula (0) zahrnuje všechny podřízené prvky výpočtu, 1
ignoruje vážení konsolidace a 2 ignoruje nulové hodnoty.
v 'Krychle' je název krychle, se kterou pracujete.
Kapitola 4. Analýza dat
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v 'Prvek1', 'Prvek2' a 'Prvek3' představují ostatní dimenze a způsob jejich filtrování. Tyto
prvky je nutné uvést v pořadí, ve kterém se v krychli zobrazují jejich nadřízené
dimenze. Pokud vaše krychle například zahrnuje dimenzi Datum, dimenzi Oblast a
dimenzi Typ zaměstnání v tomto pořadí, můžete data filtrovat podle hodnot '2012',
'Kanada' a 'Plný úvazek'.

Řazení do pásem během importu
Chcete-li definovat rozsah hodnot, můžete při importu do produktu IBM Cognos Insight
vytvořit výpočty řazení do pásem. Můžete například vytvořit pásmo pro výnos v hodnotě 0 až
500 000, další pásmo pro výnos v hodnotě 500 000 až 1 000 000 a třetí pásmo pro výnos
přesahující hodnotu 1 000 000. Následně můžete pro každé pásmo zobrazit text, například
nízké, střední a vysoké.

Informace o této úloze
Pomocí funkcí IF a ElseIf můžete vytvořit libovolný počet pásem. Pásma můžete také
vytvořit pomocí symbolů větší než (>) nebo menší než (<), můžete použít i oba symboly.
Pomocí následujícího výrazu můžete například určit nízký, střední a vysoký objem inventáře:
IF (Inventory < 2500); Expression=’low’;
ElseIf (Inventory < 5000); Expression=’medium’;
Else; Expression=’high’;
EndIf;

Pásma můžete použít i pro nenumerická data. V tomto případě je třeba před symbol porovnání
(například rovná se) zadat symbol @. Následující výpočet například zařadí do pásem textová
data:
IF (Title@=’Manager’), Expression=’yes’;
ElseIf (Title@=’Employee’), Expression=’no’;
Else; Expression=’no’;
EndIf;

Postup
1. Na stránce Rozšířené průvodce importem klepněte na položku Přidat vypočtený
sloupec. V seznamu Zdrojové položky a v hierarchii Cílové položky se zobrazí nová
položka s názvem Výraz.
2. V podokně Vlastnosti v části Typ mapování klepněte na položku Dimenze. Výraz je
definován jako dimenze a v hierarchii Cílové položky se zobrazí dimenze a úroveň.
3. Vyberte výraz v seznamu Zdrojové položky.
4. V podokně Vlastnosti v poli Zdrojová položka zadejte název výrazu. Zvolený název
bude výraz identifikovat v podokně obsahu a v křížových tabulkách a grafech v
pracovním prostoru.
5. V podokně Vlastnosti v poli Výraz zadejte výpočet v následujícím formátu:
IF (Column < Value1); Expression=’Text1’;
ElseIf (Column < Value2); Expression=’Text2’;
EndIf;

Kde následující proměnné představují části výrazu:
v Sloupec je ID zdrojové položky, kterou chcete rozdělit do pásem.
v Hodnota1 je hodnota, pod kterou chcete definovat první pásmo.
v Hodnota2 je hodnota, pod kterou chcete definovat druhé pásmo.
v 'Text1' je text, který chcete zobrazit pro hodnoty v prvním pásmu.
v 'Text2' je text, který chcete zobrazit pro hodnoty v druhém pásmu.
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Výpočet marže příspěvku
Marže příspěvku v produktu IBM Cognos Insight uvádí, které produkty jsou nejziskovější,
které nejsou ziskové ani ztrátové a které stojí více, než vydělají.

Informace o této úloze
Tyto informace lze použít při plánování předpovědí a podpory prodejů a sortimentní skladby
pro další rok. Také je možné přidat ukazatele pro přidělování dalších nákladů, které nejsou
zahrnuty do jednotkových nákladů, například režie. Tyto další náklady můžete rozložit
proporcionálně a zahrnout je do výpočtu příspěvkové marže.
V postupu je jako příklad použita jednotková cena a náklady na zboží uvedené pro jednotlivé
produkty. Marži příspěvku je vhodné vypočítat pro každý produkt.

Postup
1. Vyberte řádky nebo sloupce, které chcete použít.
a poté na jednu dimenzi minus jinou dimenzi. Příklad:
2. Klepněte na ikonu Vypočítat
vyberte položky Jednotková cena - Cena zboží.
3. Chcete-li přejmenovat nový řádek nebo sloupec obsahující daný výpočet, zvýrazněte jej a
zadejte volbu Marže příspěvku.
Důležité: Přejmenujete-li datovou položku, přejmenuje se nejenom v aktuálním modulu
widget, ale také v krychli. Proto se změna názvu projeví ve všech modulech widget, které
obsahují tuto datovou položku
4. Chcete-li zjistit, které produkty přispívají nejvíce, klepněte pravým tlačítkem myši na
položku Marže příspěvku a klepněte na příkaz Řadit.
5. Určete, zda chcete řadit podle hodnot nebo popisků, a poté klepněte na volbu Řadit
vzestupně nebo Řadit sestupně.

Změna způsobu zobrazení součtů pro ukazatele
Můžete změnit způsob zobrazení souhrnů neboli celkových součtů pro ukazatele v produktu
IBM Cognos Insight.

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku ukazatele nebo klepněte pravým tlačítkem
myši na záhlaví ukazatele, které chcete změnit.
2. Klepněte na volbu Souhrn a vyberte typ souhrnu:
v Souhrn slouží k zobrazení součtu členů, kteří tvoří dané měřítko.
v Průměr slouží k zobrazení průměrné hodnoty členů, kteří tvoří dané měřítko.
v Minimum slouží k zobrazení minimální hodnoty členů, kteří tvoří dané měřítko.
v Maximum slouží k zobrazení maximální hodnoty členů kteří tvoří dané měřítko.
v Počet slouží k zobrazení počtu členů, kteří tvoří dané měřítko, s výjimkou hodnot Null.
3. Klepněte na položku Zobrazit hodnotu jako a poté klepněte na formát hodnoty:

Vytvoření výpočtů časových souhrnů
Časové souhrny v produktu IBM Cognos Insight sumarizují data v určitém rozsahu dat
relativně k určenému datu. Příkladem časového souhrnu je výpočet za poslední rok.
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Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na dimenzi v kontingenční tabulce a klepněte na volbu
Časové souhrny.
Tip: Pokud ve vaší kontingenční tabulce není časová dimenze, můžete vytvořit nebo
upravit výpočet časového souhrnu klepnutím pravým tlačítkem myši na časovou dimenzi
v podokně obsahu, klepnutím na volbu Upravit a klepnutím na ikonu Časové souhrny
. Název časové dimenze času se bude shodovat s názvem použitým ve zdroji dat.
Příklad: pokud vaše data obsahovala tabulku se sloupcem Datum, bude se časová dimenze
vytvořená produktem Cognos Insight při importu nazývat Datum.
2. Vyberte referenční datum. Vybraný rozsah dat v následujícím kroku bude relativní k
vybranému referenčnímu datu v tomto kroku. Příklad: pokud jako referenční datum
vyberete 21. Říjen 2011 a jako rozsah vyberete Týden k datu, bude kontingenční tabulka
sumarizovat data pro 21. Říjen až k tomuto datu.
3. Vyberte rozsah dat.
4. Chcete-li upravit časový souhrn, klepněte pravým tlačítkem myši na časovou dimenzi v
kontingenční tabulce a klepněte na volbu Časové souhrny.
5. Chcete-li aktualizovat všechny časové souhrny v pracovním prostoru relativně k
dnešnímu datu, klepněte pravým tlačítkem myši na časovou dimenzi v kontingenční
tabulce a klepněte na volbu Aktualizovat časové souhrny.

Úprava všech výpočtů
Chcete-li zobrazit a upravit všechny výpočty definované v pracovním prostoru produktu IBM
Cognos Insight, můžete upravit příslušná pravidla krychle produktu Cognos TM1.

Informace o této úloze
Zde je příklad pravidla krychle:
[’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
= N: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Price per kilogram’];

Tato pravidlo krychle zahrnuje následující komponenty:
v Definici oblasti: [’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
v Kvalifikátor nejnižšího prvku dimenze: N:
v Vzorec: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] * [’Profitability
Measures’:’Quantity price per kilogram’]
v Ukončovač: ;
Toto pravidlo krychle stanoví, že pokud krychle používá nějakou hodnotu z položky Nákupní
náklady v dimenzi Ukazatelé ziskovosti, namísto vrácení dané hodnoty pracovní prostor vrátí
produkt odpovídající hodnoty z dimenze Zakoupené množství v kilogramech vynásobený
položkou Cena za kilogram na úrovni nejnižšího prvku dimenze (nejnižší úroveň).

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce modulu widget
a poté na příkaz Nastavit pravidla
krychle.
2. Provete požadované úpravy pravidel krychle a klepněte na tlačítko OK.
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Jak pokračovat dále
Další informace o pravidlech krychle naleznete v dokumentaci k produktu TM1 Rules:
v přehled pravidel krychle
v komponenty pravidla
v jak pravidla fungují
Dokument pro příslušný produkt a verzi najdete v Centru znalostí IBM
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Související pojmy:
“Příklad: použití pravidel k porovnání dvou členů”
Pravidla v produktu IBM Cognos Insight umožňují počítat hodnoty buněk pomocí funkcí,
číselných operací, podmíněných výrazů a odkazů v rámci krychle.

Příklad: použití pravidel k porovnání dvou členů
Pravidla v produktu IBM Cognos Insight umožňují počítat hodnoty buněk pomocí funkcí,
číselných operací, podmíněných výrazů a odkazů v rámci krychle.
Při použití voleb Vypočítat v produktu IBM Cognos Insight jsou automaticky vygenerována
pravidla, která provedou požadované srovnání. Klepnutím na příkaz Nastavit pravidla
krychle pod ikonou Akce modulu widget

můžete pravidla zkontrolovat nebo upravit.

, bude

Pokud vyberete dva členy a použijete příkaz Porovnat pod ikonou Vypočítat
každý člen vyhodnocen na základě pravidla, které je pro vás vygenerováno.

Uvidíte nový řádek nebo sloupec se zeleným kruhem, který udává vynikající hodnotu
nebo hodnotu o 10 procent vyšší, než bylo očekáváno, žlutým kosočtvercem udávajícím
průměrnou hodnotu

a červeným čtvercem udávajícím nízkou hodnotu

.

Následující pravidlo definuje podmínky pro vynikající, průměrný či špatný stav:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.9,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.1,
1,
0
)
);

Tento příkaz pravidla udává, že pro člena Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue v dimenzi Measures platí, že je-li hodnota Forecast Revenue nižší než 90 %
hodnoty Actual Revenue, má člen Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue
hodnotu -1. Je-li hodnota člena Forecast Revenue vyšší než 110 % hodnoty Actual
Revenue, pak má člen Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue hodnotu 1. V
ostatních případech má člen Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue hodnotu 0.
V tomto případě se u hodnoty -1 pro člena Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue zobrazí zelený kruh. U hodnoty 1 pro člena Compare Forecast Revenue vs.
Actual Revenue se zobrazí červený čtverec. U hodnoty 0 pro člena Compare Forecast
Revenue vs. Actual Revenue se zobrazí žlutý kosočtverec.
Úpravou příkazu pravidla můžete změnit prahové hodnoty pro zobrazování těchto vizuálních
indikátorů. Pokud například chcete, aby se zelený kruh objevoval v případě, že hodnota
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Actual Revenue o 20 % překročí hodnotu Forecast Revenue, a aby se červený čtverec
zobrazoval, když je hodnota Actual Revenue o 20 % nižší než hodnota Forecast Revenue,
upravte příkaz následujícím způsobem:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.8,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.2,
1,
0
)
);

Úplný popis pravidel, včetně obsáhlého příkladu vývoje složité aplikace s pravidly, naleznete
v dokumentaci k produktu TM1 Rules. Popis všech funkcí, které lze v pravidlech použít,
naleznete v dokumentaci k produktu TM1 Reference. Dokumenty najdete v Centru znalostí
IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Související úlohy:
“Úprava všech výpočtů” na stránce 66
Chcete-li zobrazit a upravit všechny výpočty definované v pracovním prostoru produktu IBM
Cognos Insight, můžete upravit příslušná pravidla krychle produktu Cognos TM1.

Zobrazení hodnot v procentech
Měřítka jsou v prostředí IBM Cognos Insight standardně zobrazena jako hodnoty z vaší
databáze. Nyní můžete porovnat relativní příspěvky každé hodnoty pomocí zobrazení jejich
procentuálního podílu na celku.

Postup
Chcete-li zobrazit hodnoty buněk jako procento z celkové hodnoty, klepněte pravým tlačítkem
myši na buňku, klepněte na volbu Zobrazit hodnotu jako a vyberte některou z voleb. Buňky
zobrazené jako procenta jsou zobrazeny v šedém odstínu. Toto zobrazení indikuje, že hodnoty
v těchto buňkách jsou vypočítané, na rozdíl od buněk s hodnotami představujícími položky v
dimenzi.

Automatické rozložení dat
Pomocí předdefinovaných voleb rozložení v produktu IBM Cognos Insight můžete
distribuovat numerická data do buněk v kontingenční tabulce. Pomocí rozložení dat můžete
například rovnoměrně rozdělit hodnotu v určitém rozsahu buněk nebo zvýšit všechny hodnoty
v určitém rozsahu buněk o požadované procento.
Rozložení dat používá k identifikaci datových položek v hierarchii následující pojmy:
Nejnižší prvky dimenze
Položky nejnižších prvků dimenze jsou nejnižší podřízené datové položky. Pokud
například hierarchie dat obsahuje úroveň Rok, Měsíc a Den a úroveň Den nemá
žádné podřízené datové položky, je úroveň Den nejnižším členem dimenze.
Konsolidace
Konsolidace je nadřazená datová položka. Pokud například hierarchie dat obsahuje
úroveň Rok, Měsíc a Den a úroveň Den nemá žádné podřízené datové položky, jsou
úrovně Rok a Měsíc konsolidace.
Souvislé
Souvislé buňky jsou buňky, které se v řádce nebo sloupci nacházejí vedle sebe či
spolu souvisejí. Souvislé buňky v kontingenční tabulce zobrazující roky by například
byly roky 2011, 2012 a 2013. Nesouvislé buňky by byly 2011 a 2013.
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Existuje několik typů rozložení dat. Každý typ je k dispozici v různých situacích a má různé
výhody. Následující tabulka popisuje rozdíly mezi jednotlivými typy.
Tabulka 4. Porovnání metod rozložení dat
Metoda rozložení dat

Výběry, které tuto metodu
nabízejí

Co tato metoda dělá

Relativní proporcionální

Jediná buňka, která obsahuje
nadřízenou datovou položku

Použije poměry z podřízených
datových položek jedné nadřízené
datové položky na podřízené datové
položky jiné nadřízené datové
položky.

Rovnoměrné nejnižší prvky
dimenze

Jediná buňka, která obsahuje
nadřízenou datovou položku

Rovnoměrně rozdělí data napříč
podřízenými datovými prvky na
nejnižší úrovni pro nadřízenou
datovou položku.

Rovnoměrné rozložení

Jediná buňka, která obsahuje
nadřízenou datovou položku

Rovnoměrně rozdělí data napříč
bezprostředně podřízenými
datovými prvky pro nadřízenou
datovou položku.

Souvislý rozsah datových
položek na stejné úrovni
Opakování

Jedna buňka
Souvislý rozsah datových
položek na stejné úrovni

Nahradí vybrané buňky hodnotou,
přidá do vybraných buněk hodnotu
či odečte hodnotu z vybraných
buněk.

Nesouvislé buňky
Přímka

Jedna buňka
Souvislý rozsah datových
položek na stejné úrovni

Procento růstu

Jedna buňka
Souvislý rozsah datových
položek na stejné úrovni

Opakování nejnižších prvků

Jediná buňka, která obsahuje
nadřízenou datovou položku

Vyplní určitý úsek buněk hodnotami
ležícími v pravidelných intervalech
mezi oběma koncovými body.
Postupně zvyšuje hodnoty v určitém
rozsahu buněk o určité procento
růstu.
Nahradí data v podřízených
datových prvcích na nejnižší úrovni
pro nadřízenou datovou položku.

Tři typy automatického rozložení dat, relativní proporcionální, rovnoměrné rozložení v
nejnižších prvcích a automatické rozložení dat typu Repeat Leaves, jsou dostupné, když
zadáte hodnotu do konsolidované buňky, jejíž podřízené datové položky neobsahují hodnoty.
Můžete například přidat člena do kontingenční tabulky, a vytvořit tak prázdný sloupec se
sloupcem součtu. Když do buňky sloupce součtu zadáte prázdnou hodnotu, zobrazí se
dialogové okno Rozložení dat, kde můžete rozložit data do podřízených buněk pomocí
relativního proporcionálního rozložení nebo rovnoměrného rozložení v nejnižších prvcích
dimenze.

Rozložení dat pomocí relativního proporcionálního rozložení
V produktu IBM Cognos Insight můžete metodu relativního proporcionálního rozložení
použít k rozložení hodnot do nejnižších (podřízených) prvků konsolidace proporcionálně k
nejnižším prvkům referenční buňky. Referenční buňka se může nacházet v krychli, z níž jste
rozložení vyvolali, nebo v samostatné krychli. Referenční buňka však musí s buňkou, z níž
jste rozložení vyvolali, sdílet společné konsolidace.
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Následující příklad ukazuje relativní proporcionální rozložení, u kterého se počáteční i
referenční buňka nacházejí ve stejné krychli.
Tabulka 5. Kontingenční tabulka znázorňující relativní proporcionální rozložení
Země nebo region 1. čtvrtletí

Led

Úno

Bře

Argentina

0

0

0

0

Belgie

0

0

0

0

Brazílie

100

10

20

70

Kanada

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

Dánsko

0

0

0

0

Výše uvedený příklad ukazuje jednu konsolidovanou hodnotu 100 v buňce v průniku dimenzí
1. čtvrtletí a Brazílie. Nejnižší prvky dimenze 1. čtvrtletí jsou Led, Úno a Bře. V tomto
příkladě platí následující:
v Buňka Led obsahuje hodnotu 10, což je 10 % hodnoty 100.
v Buňka Úno obsahuje hodnotu 20, což je 20 % hodnoty 100.
v Buňka Bře obsahuje hodnotu 70, což je 70 % hodnoty 100.
Zahájíte-li relativní proporcionální rozložení z buňky 1. čtvrtletí, Argentina a zadáte Akci
aktualizace Nahradit při rozložení hodnoty 400, nejnižší prvky buňky 1. čtvrtletí, Argentina
budou naplněny hodnotami úměrnými nejnižším prvkům buňky 1. čtvrtletí, Brazílie:
v Buňka Led obsahuje hodnotu 40, což je 10 % hodnoty 400.
v Buňka Úno obsahuje hodnotu 80, což je 20 % hodnoty 400.
v Buňka Bře obsahuje hodnotu 280, což je 70 % hodnoty 400.

Postup
1. Vyberte konsolidovanou buňku, z níž chcete zahájit rozložení dat.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku a poté klepněte na volby Rozložení dat >
relativní proporcionální rozložení.
3. V seznamu Krychle vyberte krychli, ve které se nachází referenční buňka.
4. V případě potřeby klepněte na libovolné tlačítko Dimenze a vyberte jiný prvek dimenze,
který určuje referenční buňku.
Po klepnutí na tlačítko Dimenze se otevře editor dílčích sad a zobrazí se v něm všechny
prvky dimenze. Poté můžete vybrat jeden prvek a klepnout na tlačítko OK.
Klepněte například na dimenzi account1, v editoru dílčích sad vyberte jiný prvek a
klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: U konsolidovaných prvků nejsou tlačítka Dimenze k dispozici, protože
buňka, z níž je zahájeno rozložení dat, a referenční buňka musí mít společné
konsolidované prvky.
5. Klepněte na volbu Vybrat.
Pole Referenční buňka v okně Relativní proporcionální rozložení je nyní vyplněno
vybranou buňkou.
6. Do pole Hodnota zadejte hodnotu, kterou chcete rozdělit.
7. Vyberte volbu Akce aktualizace.
8. Klepněte na tlačítko Použít.
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Rovnoměrné rozložení dat v nejnižších prvcích buňky
V produktu IBM Cognos Insight můžete pomocí metody rovnoměrného rozložení dat v
nejnižších prvcích buňky rozdělit zadanou hodnotu rovnoměrně do všech nejnižších prvků
konsolidované buňky. Použijete-li tuto metodu, můžete se rozhodnout, zda hodnotu rozdělíte
do všech nejnižších prvků konsolidace, nebo pouze do těch nejnižších prvků, které již
obsahují nenulové hodnoty.
Předpokládejme například, že pod buňkou "Rok, Argentina" se nachází několik nejnižších
prvků s nulovými hodnotami. Použijete-li metodu Rovnoměrné rozložení v nejnižších prvcích
k rozdělení hodnoty 1200 mezi všechny nejnižší prvky pod buňkou Rok, Argentina, dostanete
následující výsledek.
Tabulka 6. Kontingenční tabulka znázorňující rovnoměrné rozložení v nejnižších prvcích z
jedné konsolidace
Země nebo
region

Rok

Q1

Q2

Q3

Q4

Argentina

1200

300

300

300

300

Belgie

0

0

0

0

0

Brazílie

0

0

0

0

0

Zahájíte-li metodu rovnoměrného rozložení v nejnižších prvcích z buňky určené více než
jedním konsolidovaným prvkem, bude zadaná hodnota rozdělena mezi všechny nejnižší prvky
přidružené k dané buňce. Předpokládejme například, že je vybraná buňka určena dvěma
konsolidovanými prvky Rok a S Series Sedan.
Zahájíte-li metodu rovnoměrného rozložení v nejnižších prvcích z průniku dimenzí Rok, S
Series Sedan, bude zadaná hodnota rozdělena mezi všechny buňky určené nejnižšími prvky
dimenze Rok a nejnižšími prvky dimenze S Series Sedan. Použijete-li například metodu
rovnoměrné rozložení v nejnižších prvcích k rozdělení hodnoty 1200 mezi všechny nejnižší
prvky průniku dimenzí Rok, S Series Sedan, dostanete následující výsledek.
Tabulka 7. Kontingenční tabulka znázorňující rovnoměrné rozložení v nejnižších prvcích z
průniku dvou konsolidací
Typ
automobilu

Rok

Q1

Q2

Q3

Q4

S Series Sedan

1200

300

300

300

300

S Series 1.8 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

S Series 2.0 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

S Series 2.5 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

Zahájíte-li rovnoměrné rozložení v nejnižších prvcích z buňky určené více konsolidovanými
prvky, mohou významně narůst požadavky krychle na pamě RAM. Tento problém systém
řeší vygenerováním varování v situacích, kdy metoda rovnoměrného rozložení v nejnižších
prvcích ovlivní více než 10 000 buněk. V situacích, kdy počet ovlivněných buněk překračuje
1 000 000, nebude operace rozložení dat provedena.

Postup
1. Vyberte konsolidovanou buňku, z níž chcete zahájit rozložení dat.
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2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku a poté klepněte na volby Rozložení dat >
Rovnoměrné rozložení v nejnižších prvcích.
3. Do pole Hodnota zadejte hodnotu, kterou chcete rozdělit.
4. Vyberte volbu Použít na.
Volba

Popis

Zaplněné buňky nejnižších prvků

Zadaná hodnota bude rozdělena pouze mezi buňky
nejnižších prvků, které již obsahují nenulové
hodnoty.

Všechny buňky nejnižších prvků

Zadaná hodnota bude rozdělena mezi všechny
buňky nejnižších prvků bez ohledu na jejich
současné hodnoty.

5. Vyberte volbu Akce aktualizace.
6. Klepněte na tlačítko Použít.

Rovnoměrné rozložení dat v buňkách
V produktu IBM Cognos Insight můžete pomocí metody automatického rozložení dat rozdělit
zadanou hodnotu rovnoměrně do vybraných buněk.
Například v následující kontingenční tabulce je vybrán rozsah 12 buněk (označeno kurzívou a
hvězdičkou (*)).
Tabulka 8. Kontingenční tabulka s vybraným rozsahem buněk
Země nebo region 1. čtvrtletí

Led

Úno

Bře

Argentina

300

25*

75*

65*

Belgie

0

45*

85*

55*

Brazílie

0

35*

55*

75*

Kanada

0

35*

65*

45*

Chile

0

0

0

0

Dánsko

0

0

0

0

Rozdělíte-li mezi tyto buňky rovnoměrně hodnotu 60 a vyberete akci aktualizace Přidat,
hodnota bude rozdělena stejným dílem mezi buňky rozsahu a přičtena ke stávajícím hodnotám
buněk. Ve výsledku je hodnota každé buňky zvýšena o 5 (60/12=5), viz následující příklad.
Tabulka 9. Kontingenční tabulka s použitým rovnoměrným rozložením
Země nebo region 1. čtvrtletí

Led

Úno

Bře

Argentina

300

30

80

70

Belgie

0

50

90

60

Brazílie

0

40

60

80

Kanada

0

40

70

50

Chile

0

0

0

0

Dánsko

0

0

0

0

Postup
1. Vyberte buňku nebo rozsah buněk, odkud chcete zahájit rozložení dat.
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2. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr a poté klepněte na volby Rozložení dat >
Rovnoměrné rozložení.
3. Do pole Hodnota zadejte hodnotu, kterou chcete rozložit.
4. V případě potřeby vyberte volbu Rozšíření, kterou určíte směr rozložení dat.
5. Vyberte volbu Akce aktualizace.
6. Klepněte na tlačítko Použít.
Hodnota, kterou jste zadali, bude rozložena stejným dílem mezi buňky ve směrech, které
jste zadali, nebo v rozsahu buněk, který jste vybrali.
Použijete-li metodu rovnoměrného rozložení na jednu konsolidovanou buňku a nezadáte
přitom směr operace rozložení, rozkládaná hodnota bude rozdělena stejným dílem mezi
všechny nejnižší prvky konsolidované buňky.

Opakování dat v buňkách
V produktu IBM Cognos Insight můžete pomocí metody opakování zopakovat zadanou
hodnotu ve vybraných buňkách kontingenční tabulky.
V následujícím příkladu začíná rozložení dat v buňce v průniku dimenzí Úno a Brazílie a
hodnota 25 se zopakuje ve směru doprava a dolů.
Tabulka 10. Kontingenční tabulka znázorňující metodu opakování
Země nebo region 1. čtvrtletí

Led

Úno

Bře

Argentina

0

0

0

0

Belgie

0

0

0

0

Brazílie

50

0

25

25

Kanada

50

0

25

25

Chile

50

0

25

25

Dánsko

50

0

25

25

Na rozdíl od ostatních metod rozložení dat je opakování k dispozici po výběru buněk, které se
nedotýkají. Pokud například v předchozím obrázku vyberete buňku v průniku dimenzí Chile a
Úno a buňku v průniku dimenzí Brazílie a Bře, můžete na tyto buňky stále použít metodu
opakovaného rozložení.

Postup
1. Vyberte buňku nebo rozsah buněk, odkud chcete zahájit rozložení dat.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku nebo rozsah a poté klepněte na volby
Rozložení dat > Opakovat.
3. Do pole Hodnota zadejte hodnotu, kterou chcete opakovat.
4. V případě potřeby vyberte volbu Rozšíření, kterou určíte směr rozložení dat.
5. Vyberte volbu Akce aktualizace.
6. Klepněte na tlačítko Použít.
Hodnota, kterou jste zadali, bude zopakována v zadaných směrech nebo v rozsahu buněk,
který jste vybrali.
Použijete-li metodu opakování na jednu konsolidovanou buňku a nezadáte přitom směr
operace rozložení, rozkládaná hodnota bude proporcionálně distribuována mezi všechny
nejnižší prvky konsolidované buňky.
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Naplnění buněk rozsahem hodnot
V produktu IBM Cognos Insight můžete pomocí metody přímky vyplnit buňky lineární
interpolací mezi dvěma určenými koncovými body.
Následující kontingenční tabulka například ukazuje výsledek přímkového rozložení dat v
rozsahu šesti buněk s koncovými body 100 a 200.
Tabulka 11. Kontingenční tabulka znázorňující přímkové rozložení dat
Země nebo
region

Led

Úno

Bře

Dub

Kvě

Črn

Argentina

100

120

140

160

180

200

Belgie

0

0

0

0

0

0

Brazílie

0

0

0

0

0

0

Kanada

0

0

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

0

0

Dánsko

0

0

0

0

0

0

Při nastavení počáteční hodnoty 100 a koncové hodnoty 200 přímkové rozložení dat naplní
mezilehlé buňky hodnotami ležícími v pravidelných intervalech mezi oběma koncovými
body.

Postup
1. Vyberte buňku nebo rozsah buněk, odkud chcete zahájit rozložení dat.
Zapamatujte si: Přímkové rozložení dat lze použít pouze pro jeden řádek nebo sloupec,
nikoli v obdélníkových rozsazích.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku nebo rozsah a poté klepněte na volby
Rozložení dat > Přímka.
3. Do pole Počáteční hodnota zadejte počáteční hodnotu rozložení.
4. Do pole Koncová hodnota zadejte koncovou hodnotu rozložení.
5. V případě potřeby vyberte volbu Rozšíření, kterou určíte směr rozložení dat, doleva a
doprava na řádcích nebo nahoru a dolů ve sloupcích.
6. Vyberte volbu Akce aktualizace.
7. Klepněte na tlačítko Použít.
Data budou rozložena v přímce v zadaných směrech nebo ve vybraném rozsahu buněk.

Rozložení dat pomocí nárůstu v procentech
V produktu IBM Cognos Insight můžete metodu procenta růstu použít k postupnému
navýšení všech hodnot v rozsahu o zadané procento růstu, vždy od počáteční buňky.
Následující kontingenční tabulka například uvádí výsledek použití metody nárůstu v
procentech pro rozsah šesti buněk s počáteční hodnotou 100 a procentním nárůstem 10 %. V
tomto příkladu je použita akce Nahradit data.
Tabulka 12. Kontingenční tabulka znázorňující rozložení pomocí nárůstu v procentech
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Země nebo
region

Led

Úno

Bře

Dub

Kvě

Črn

Argentina

100,00

110,00

121,00

133,10

146,41

161,05

Belgie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Tabulka 12. Kontingenční tabulka znázorňující rozložení pomocí nárůstu v
procentech (pokračování)
Země nebo
region

Led

Úno

Bře

Dub

Kvě

Črn

Brazílie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kanada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dánsko

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Počáteční hodnota 100 se zobrazuje v buňce s označením Led, Argentina. Při 10% zvýšení
hodnoty 100 dostaneme 110, hodnotu v buňce Úno, Argentina. Při 10% zvýšení hodnoty 110
dostaneme 121, hodnotu v buňce Bře, Argentina.

Postup
1. Vyberte buňku nebo rozsah buněk, odkud chcete zahájit rozložení dat.
Zapamatujte si: Rozložení dat Nárůst v % lze použít pouze pro jeden řádek nebo
sloupec, nikoli v obdélníkových rozsazích.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku nebo rozsah a poté klepněte na volby
Rozložení dat > Nárůst v %.
3. Do pole Počáteční hodnota zadejte počáteční hodnotu rozložení.
4. Do pole Nárůst v % zadejte procento růstu pro rozložení dat.
5. V případě potřeby vyberte volbu Rozšíření, kterou určíte směr rozložení dat, doleva a
doprava na řádcích nebo nahoru a dolů ve sloupcích.
6. Vyberte volbu Akce aktualizace.
7. Klepněte na tlačítko Použít.
Procento nárůstu bude použito v zadaných směrech nebo ve vybraném rozsahu buněk.

Automatické rozložení dat metodou Automatické rozložení dat
typu Repeat Leaves
V produktu IBM Cognos Insight můžete pomocí metody automatického rozložení dat typu
Repeat Leaves zkopírovat určenou hodnotu do nejnižších (podřízených) prvků konsolidace.
Použijete-li tuto metodu, můžete zkopírovat hodnotu do všech nejnižších prvků konsolidace,
nebo pouze do těch nejnižších prvků, které již obsahují nenulové hodnoty.
V tabulce Tabulka 13 se například nachází několik nejnizších prvků položek Rok, Argentina s
hodnotami. Pokud použijete metodu Repeat Leaves ke zkopírování hodnoty 400 do nejnižších
prvků položky Rok, Argentina, které jsou momentálně vyplněny nenulovými hodnotami,
zkopíruje se hodnota 400 do všech nejnižších prvků, které obsahovaly nenulové hodnoty.
Tabulka 13. Kontingenční tabulka znázorňující automatické rozložení typu Repeat Leaves z
jedné konsolidace
Země nebo
region

Rok

Q1

Q2

Q3

Q4

Argentina

1200

400

400

400

400

Belgie

0

0

0

0

0

Brazílie

0

0

0

0

0
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Zahájíte-li metodu Repeat Leaves z buňky určené více než jedním konsolidovaným prvkem,
bude zadaná hodnota zkopírována do všech nejnižších prvků přidružených k dané buňce.
Například v tabulce Tabulka 14 je vybraná buňka identifikována dvěma konsolidovanými
prvky: Rok a S Series Sedan.
Zahájíte-li metodu automatického rozložení typu Repeat Leaves z průniku buněk Rok, S
Series Sedan, bude zadaná hodnota zkopírována do všech buněk určených nejnižšími prvky
dimenze Rok a nejnižšími prvky dimenze S Series Sedan. Použijete-li například metodu
automatického rozložení typu Repeat Leaves ke zkopírování hodnoty 25 do všech nejnižších
prvků zvýrazněné buňky, získáte následující výsledek.
Tabulka 14. Kontingenční tabulka znázorňující rovnoměrné rozložení v nejnižších prvcích z
průniku dvou konsolidací
Typ
automobilu

Rok

Q1

Q2

Q3

Q4

S Series Sedan

1200

25

25

25

25

S Series 1.8 L
Sedan

25

25

25

25

25

S Series 2.0 L
Sedan

25

25

25

25

25

S Series 2.5 L
Sedan

25

25

25

25

25

Zahájíte-li automatické rozložení typu Repeat Leaves z buňky určené více konsolidovanými
prvky, mohou významně narůst požadavky krychle na pamě RAM. Tento problém systém
řeší vygenerováním varování v situacích, kdy metoda automatického rozložení typu Repeat
Leaves ovlivní více než 10 000 buněk. V situacích, kdy počet ovlivněných buněk překračuje 1
000 000, nebude operace rozložení dat provedena.

Postup
1. Vyberte konsolidovanou buňku, z níž chcete zahájit rozložení dat.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku a poté klepněte na volby Rozložení dat >
Repeate Leaves.
3. Do pole Hodnota zadejte hodnotu, kterou chcete opakovat.
4. V poli Použít na vyberte volbu.
Volba

Popis

Zaplněné buňky nejnižších prvků

Zadaná hodnota bude zkopírována pouze do buněk
nejnižších prvků, které již obsahují nenulové
hodnoty.

Všechny buňky nejnižších prvků

Zadaná hodnota bude zkopírována do všech buněk
nejnižších prvků bez ohledu na jejich současné
hodnoty.

5. Vyberte volbu Akce aktualizace.
6. Klepněte na tlačítko Použít.

Přizpůsobení dat grafu
Přizpůsobení grafů IBM Cognos Insight umožňuje interakci s daty v grafu jako alternativu k
práci s daty v kontingenčních tabulkách.
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Informace o této úloze
Grafy Cognos Insight umožňují interakci pomocí přetažení okrajů pruhů a sloupců s úpravou
hodnot v pruhovém či sloupcovém grafu.
Příklad: pokud jste vytvořili kontingenční tabulku a sloupcový graf představující váš roční
rozpočet na cestování, můžete použít funkci Zamknout hodnoty na celkový součet a
libovolnou požadovanou hodnotu a poté přetahovat sloupce v grafu a rozhodnout o způsobu
útraty zbytku rozpočtu. Když je celková hodnota zamčena a vy zvýšíte jedno hodnotu, ostatní
hodnoty se sníží. To vám pomůže vizualizovat závislosti mezi hodnotami.

Postup
1. Umístěte kurzor na začátek sloupce nebo konec řádku, který chcete upravit. Zobrazí se
úchyt.
2. Přetažením úchytu upravte data. Zobrazí se okno s textovým polem a posuvník. Můžete
zadat novou hodnotu do textového pole, nebo můžete použít posuvník a nastavit novou
hodnotu.
Související pojmy:
“Grafy” na stránce 83
Grafy zobrazují porovnání, vztahy a trendy. Zvýrazňují čísla a zjednodušují jejich čtení.
Chcete-li zvolit vhodný typ grafu v produktu IBM Cognos Insight, nejprve definujte
komunikační roli grafu a pak vyberte takový graf, který tomuto účelu nejlépe vyhovuje. K
zobrazení trendů můžete použít například čárový graf.

Ukotvení řádků či sloupců
Při procházení velkou datovou sadou v produktu IBM Cognos Insight můžete řádky nebo
sloupce ukotvit, abyste měli přehled o záhlaví nebo jiných relevantních datech.

Postup
1. Klepněte, kde chcete řádky nebo sloupce ukotvit.
2. Klepněte na ikonu Akce modulu widget

a poté na příkaz Ukotvit příčky.

Skrytí řádků či sloupců
Nepotřebné řádky a sloupce můžete v produktu IBM Cognos Insight skrýt. Po vytvoření
výpočtu můžete například skrýt řádky nebo sloupce, které jsou ve výpočtu používány, ale
nepotřebujete je v pracovním prostoru.

Postup
Klepněte pravým tlačítkem myši na jeden nebo více řádků či sloupců a poté klepněte na volbu
Skrýt. Chcete-li zobrazit skryté položky, klepněte pravým tlačítkem myši na řádek nebo
sloupec a poté klepněte na volbu Zobrazit vše skryté.

Potlačení prázdných řádků nebo sloupců
V případě potřeby můžete v produktu IBM Cognos Insight skrýt celý řádek nebo sloupec
obsahující prázdné buňky. Tato funkce je užitečná při přidávání grafů, protože zahrnutí
prázdných buněk může zkreslit výsledky.
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Než začnete
Musí existovat řádek nebo sloupec obsahující pouze hodnoty Null.

Postup
Klepněte na ikonu Potlačit prázdné buňky
a na volbu Řádky nebo Sloupce.
Povšimněte si, že při použití tohoto příkazu nejsou potlačeny nuly, protože nuly jsou hodnoty.
Informace o změně výchozí hodnoty v krychli naleznete v tématu o funkci UNDEFVALS v
dokumentaci k produktu TM1 Reference. Dokument pro příslušný produkt a verzi najdete v
Centru znalostí IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Vytváření podmíněných stylů
V pracovním prostoru produktu IBM Cognos Insight můžete na kontingenční tabulku použít
podmíněné styly a identifikovat buňky nacházející se v rozsahu hodnot nebo buňky, které
obsahují určitý řetězec znaků.

Informace o této úloze
Řekněme, že například chcete automaticky zeleně zvýraznit oddělení ve vaší organizaci, která
splňují rozpočtové kvóty, a červeně zvýraznit oddělení, která rozpočet překročila. Vytvořením
podmíněných stylů můžete informace ve svých sestavách barevně rozlišovat a snáze tak najít
oblasti, které vyžadují pozornost.
Můžete vytvářet následující typy podmíněných stylů:
Číselný rozsah
Zvýrazňuje číselná data, jako jsou výnosy a ztráty.
Řetězec
Zvýrazňuje specifické alfanumerické položky v pracovním prostoru. Můžete
například zvýraznit všechny instance určitého slova, například Vybavení, nebo fráze,
například Pronájem nebo Komunální služby. Kritéria řetězců rozlišují velká a malá
písmena.
Pokud je splněno více podmínek řetězců, použije se pouze první podmíněný styl.

Postup
1. Provete jednu z následujících operací:
v Chcete-li vytvořit podmínky pro jednu dimenzi, klepněte na záhlaví řádku či sloupce
reprezentující dimenzi. Chcete-li například vytvořit podmínku pro dimenzi Datum,
klepněte na záhlaví sloupce Datum.
v Chcete-li vytvořit podmínku pro více než jednu dimenzi, klepněte na tlačítko v
průsečíku dimenzí v kontingenční tabulce. Chcete-li například vytvořit podmínku pro
Výnosy, Datum a Produktové řady, klepněte na buňku kontingenční tabulky, kde se
tyto tři dimenze protínají, například na průnik položek Výnosy, 2004 a Golfové
vybavení.
2. Klepněte na ikonu Podmíněné styly

a poté klepněte na položku Podmíněný styl.

, na položku Nový podmíněný styl a vyberte dimenzi
3. Klepněte na ikonu Přidat
nebo měřítko, pro které chcete definovat podmínku. Pokud si zvolíte měřítko, pokračujte
dalším krokem. Pokud vyberete dimenzi, přejděte ke kroku 10.
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4.
5.

6.

7.

Tip: Můžete také vytvořit nový styl podle existujícího stylu klepnutím na tlačítko
Použít existující podmíněný styl a výběrem stylu.
V okně Numerická podmínka zadejte do pole Název stylu název stylu. Například
Rozpočet + nebo -.
Do pole Hodnota rozsahu zadejte první číslo v rozsahu, který chcete definovat, a
stiskněte klávesu Enter. Zadejte například 100 a stiskněte klávesu Enter. Číslo se zobrazí
v podokně rozsahu a pod a nad řádkem čísla se zobrazí řádky stylů.
Do pole Hodnota rozsahu zadejte druhé číslo v rozsahu, který chcete definovat, a
stiskněte klávesu Enter. Zadejte například 10 a stiskněte klávesu Enter. Číslo se zobrazí
v podokně rozsahu.
V případě potřeby přidejte do podokna rozsahu další čísla. Zadejte například 0 a
stiskněte klávesu Enter.

8. Chcete-li definovat styly pro hodnoty, které jsou nad, pod nebo mezi čísly, která jste
přidali, provete jednu z následujících akcí:
v Ze seznamu ve sloupci Styl vyberte předdefinovaný styl. Klepněte například na
položku Průměrný pro rozsah od 100 do 10 a pak na položku Špatný pro rozsah od
10 do 0.
a na tlačítko se třemi tečkami (...) definujte
v Klepnutím na ikonu Upravit
vlastní styl. Upravte například styl pro rozsah od 100 do 10 tak, aby se zobrazoval
bílý text na modrém pozadí. Poté upravte styl pro rozsah od 10 do 0 tak, aby se
zobrazoval bílý text na fialovém pozadí.
9. V případě potřeby zvolte styl pro hodnoty, které nespadají do vytvořeného rozsahu.
10. V okně Podmínka řetězce zadejte do pole Název stylu název stylu. Zadejte například A
nebo B.
. Nový styl se zobrazí v podokně řetězce.
11. Klepněte na ikonu Přidat
12. Ve sloupci Operátor klepnutím na položku V (zadejte hodnoty) zobrazte volby a
zvolte, jaký typ podmínky chcete vytvořit. Zvolte například volbu Obsahuje.
13. V případě potřeby přidejte další podmínky. Můžete například přidat druhou podmínku
Obsahuje.
14. Ve sloupci Hodnoty zadejte řetězec, který podmínku aktivuje. Zadejte například
písmeno A pro první podmínku a písmeno B pro druhou podmínku.
15. Chcete-li definovat styly pro podmínky řetězců, které jste přidali, provete jednu z
následujících akcí:
v Ve sloupci Styl klepněte na volbu (Výchozí) a vyberte předdefinovaný styl. Klepněte
například na volbu Vynikající pro podmínku, která obsahuje písmeno A, a volbu
Špatný pro podmínku, která obsahuje písmeno B.
a na tlačítko se třemi tečkami (...) definujte
v Klepnutím na ikonu Upravit
vlastní styl. Můžete například upravit styl pro podmínku, která obsahuje písmeno A,
tak, aby zobrazovala zelený text, a podmínku, která obsahuje písmeno B, upravit tak,
aby zobrazovala červený text.
16. V případě potřeby zvolte styl pro hodnoty, které nesplňují vytvořené podmínky.
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Kapitola 5. Návrh pracovního prostoru
Přidáním modulů widget na plátno v produktu IBM Cognos Insight můžete vytvořit atraktivní
rozvržení dat pro sebe nebo ostatní uživatele.

Přidání a odebrání karet
Karty usnadňují uspořádání a procházení pracovního prostoru v produktu IBM Cognos
Insight, který obsahuje velké množství informací. Můžete například zadat přehled na jednu
kartu a podrobnosti na jinou.

Postup
1. Chcete-li přidat novou kartu, klepněte na ikonu Akce
a poté na volbu Nová karta.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu a poté klepněte na volbu Přejmenovat.
Chcete-li jako součást názvu karty použít znak ampersand (&), zadejte dva znaky
ampersand. Například k pojmenování karty Výnosy & výdaje zadejte řetězec Výnosy &&
výdaje.
3. Chcete-li přidat možnost přejít na kartu pomocí znaku uvedeného v názvu karty, přidejte
znak ampersand (&) přímo před tento znak. Znak se zobrazí podtržený.
Pokud kartu nazvete například &Výdaje, můžete později pomocí kombinace kláves Alt+V
přejít na kartu Výdaje.
4. Chcete-li určitou kartu odebrat, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a pak klepněte na
volbu Odebrat tuto kartu.

Přidání kontingenčních tabulek
Kontingenční tabulka v produktu IBM Cognos Insight slouží k zobrazení dimenzí a provádění
základní analýzy dat. Při výchozí nastavení se zobrazí také graf.

Informace o této úloze
Tato úloha se týká pouze kontingenční tabulky, která je založena na existující krychli ve
vašem pracovním prostoru. Chcete-li vytvořit prázdnou krychli a do pracovního prostoru
přidat kontingenční tabulku, která je založena na prázdné krychli, klepněte v nabídce Vložit
na položku Nová kontingenční tabulka. V podokně obsahu se zobrazí prázdná krychle a na
plátně se zobrazí kontingenční tabulka a graf. Další informace o úpravách obsahu nové
krychle najdete v tématu “Úprava dimenzí a ukazatelů” na stránce 97.

Postup
1. Provete některou z následujících akcí:
v Přetáhněte krychli z podokna obsahu na plátno.
v V nabídce Vložit klepněte na volbu Kontingenční tabulka a graf a poté klepněte na
krychli, na které chcete kontingenční tabulku a graf založit.
2. Chcete-li modul widget kontingenční tabulky zarovnat s ostatními moduly widget v
pracovním prostoru, táhněte novým modulem widget, dokud se nezobrazí tečkované čáry.
Tečkované čáry ukazují, kam je modul widget třeba umístit, aby byl zarovnán s ostatními
moduly.
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Zobrazení různých dat v kontingenční tabulce a grafu
Pomocí dvou modulů widget v produktu IBM Cognos Insight lze zobrazit různé perspektivy
dat v kontingenční tabulce a grafu, které využívají stejnou krychli.

Informace o této úloze
Změny v datech v jenom modulu widget se mohou projevovat i v druhém modulu widget,
nebo mohou oba moduly widget zůstat samostatné. Na plátně máte například graf zobrazující
produkty podle roku a kontingenční tabulku zobrazující produkty podle regionu. Zaměříte-li
se na určitou oblast a všechny ostatní oblasti v kontingenční tabulce skryjete, v grafu se
rovněž zobrazí produkty pro vybranou oblast.

Postup
1. Přetáhněte krychli z podokna obsahu nebo ji vyberte v podnabídce Kontingenční tabulka
a graf.
Data jsou při výchozím nastavení zobrazována v kontingenční tabulce i v grafu.
2. Chcete-li skrýt kontingenční tabulku, klepněte na ikonu Změnit zobrazení
položku Kontingenční tabulka.

a na

3. Přetáhněte jinou nebo stejnou krychli z podokna obsahu nebo ji vyberte v podnabídce
Kontingenční tabulka a graf.
4. Chcete-li skrýt graf, klepněte na ikonu Změnit zobrazení a na položku Graf.
5. Změňte dimenze, které se zobrazují v grafu a v kontingenční tabulce.
6. Chcete-li vytvořit novou krychli obsahující pouze dimenze, které chcete zachovat,
klepněte na volbu Vytvořit novou krychli, určete, zda mají být data zkopírována nebo na
ně mají být vytvořeny odkazy, a klepněte na tlačítko OK. Zvolíte-li vytvoření odkazů na
data, budou se změny prováděné v jedné krychli automaticky projevovat i v druhé krychli.

Jak pokračovat dále
Můžete také vytvořit kopii krychli a z této kopie odstranit požadované dimenze. Změny dat v
původní krychli se budou projevovat i v kopii a naopak.
Související úlohy:
“Sdílení nebo kopírování dimenzí” na stránce 96
Sdílením dimenze v produktu IBM Cognos Insight můžete zobrazit změny provedené v jedné
krychli v jiných krychlích. Výsledkem je synchronizace analýzy v různých krychlích a jejich
souvisejících kontingenčních tabulkách. Druhou volbou je vytvoření kopie dimenze v obou
krychlích.

Přidání diagramu datového toku
Nyní můžete přidat na pracovní plochu produktu IBM Cognos Insight diagram datového toku,
abyste mohli zobrazit vizuální podobu spojení mezi krychlemi.

Postup
1. Klepněte na položky Vložit > Datový tok.
2. Přetáhněte krychle z podokna obsahu do diagramu datového toku.
3. V diagramu můžete provést následující akce:
v Vyberte položky Odkazy na pravidla, Odkazy na procesy, Pravidla nebo Funkce
Feeders nebo jejich výběr zrušte, čímž můžete ovládat zobrazení těchto prvků.
v Přiblížení a oddálení ovládáte tlačítky + a -.
v Pomocí položky Resetovat rozvržení uspořádáte diagram co nejlogičtějším způsobem.
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v Krychli přesunete do nového umístění v rámci diagramu přetažením.
v Klepnutím pravým tlačítkem myši na diagram a výběrem položky Exportovat do
souboru uložíte datový tok jako soubor .png.
v Položky seskupíte stisknutím klávesy CTRL, klepnutím pravým tlačítkem myši a
výběrem položky Seskupit. Chcete-li seskupení zrušit, klepněte pravým tlačítkem myši
na skupinu a vyberte položku Zrušit seskupení. Také můžete ze seskupených dat
vytvořit nový diagram.
v Pokud chcete odebrat položku z diagramu, klepněte pravým tlačítkem myši na položku
a vyberte volbu Odebrat.
v Pokud chcete odebrat položku ze skupiny, klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu,
vyberte volbu Odebrat ze skupiny a potom vyberte položku k odebrání.

Grafy
Grafy zobrazují porovnání, vztahy a trendy. Zvýrazňují čísla a zjednodušují jejich čtení.
Chcete-li zvolit vhodný typ grafu v produktu IBM Cognos Insight, nejprve definujte
komunikační roli grafu a pak vyberte takový graf, který tomuto účelu nejlépe vyhovuje. K
zobrazení trendů můžete použít například čárový graf.
Související úlohy:
“Přizpůsobení dat grafu” na stránce 76
Přizpůsobení grafů IBM Cognos Insight umožňuje interakci s daty v grafu jako alternativu k
práci s daty v kontingenčních tabulkách.

Přidání grafů
Grafy v produktu IBM Cognos Insight zobrazují porovnání, vztahy a trendy. Zdůrazňují a
upřesňují význam čísel.

Postup
1. Klepněte na modul widget, do kterého chcete přidat graf.
a klepněte na jeden z následujících příkazů:
2. Klepněte na ikonu Změnit zobrazení
v Graf slouží k zobrazení samotného grafu.
v Rozdělit zobrazení a poté klepnutím na položku Kontingenční tabulka nahoře nebo
Graf nahoře zobrazte graf i kontingenční tabulku.
3. Pokud kontingenční tabulka a graf obsahují více než 50 řad a 50 kategorií, přejděte na
další sadu datových bodů pomocí šipek v grafu.
, na Volby
Chcete-li skrýt ovládací prvky navigace, klepněte na ikonu Změnit graf
zobrazení a klepněte na položku Vždy skrývat ovládací prvek stránkování dat.

Typy grafů
V produktu IBM Cognos Insight existuje řada typů grafů sloužících k prezentování dat
způsobem, který je vhodný pro vás i pro ostatní uživatele.
Chcete-li zvolit vhodný typ grafu, nejprve definujte komunikační roli grafu, a pak vyberte
takový graf, který tomuto účelu nejlépe vyhovuje.
Tabulka 15. Typy grafů
Účel grafu

Typ použitého grafu

Zobrazení trendů v čase

Sloupcový graf, čárový graf,
bodový graf

Kapitola 5. Návrh pracovního prostoru

83

Tabulka 15. Typy grafů (pokračování)
Účel grafu

Typ použitého grafu

Porovnávání dat

Pruhový graf, sloupcový graf

Zobrazení vztahu částí k celku nebo zvýraznění poměrů

Výsečový graf

Zobrazení částí, které přispívají k celku, a porovnání změny v
čase

Navazující sloupcový graf

Zobrazí skupin souvisejících dat

Pruhový graf, sloupcový graf

Zvýraznění velikosti změny v čase

Plošný graf

Zobrazení vztahu mezi dvěma ukazateli

Bodový graf

Zobrazení vztahu mezi třemi ukazateli

Bublinový graf

Zobrazení trendů v čase nebo porovnání dat se dvěma ukazateli

Kombinovaný graf

Identifikace vzorů vysokých a nízkých hodnot

Stromová mapa

Pro typy grafu můžete vybrat následující formáty:
v standardní
Standardní grafy porovnávají specifické hodnoty a reprezentují diskrétní data, jako jsou
například data pro různé oblasti nebo jednotlivé zaměstnance.
v skládané
Skládané grafy porovnávají proporční distribuce v rámci kategorie a zobrazují relativní
hodnotu, kterou jednotlivé datové řady přispívají k celku. Horní část každého skládaného
grafu reprezentuje akumulované součty pro jednotlivé kategorie.
v stoprocentně skládané
Stoprocentně skládané grafy porovnávají proporční distribuce v rámci všech kategoriích a
zobrazují relativní přínos jednotlivých datových řad k celku. Tento formát zvýrazňuje
proporce. Pokud jsou důležité jednotlivé hodnoty, použijte jiný formát.
v trojrozměrný
Trojrozměrné grafy jsou vizuálně efektivní v prezentacích. Pokud jsou důležité přesné
hodnoty, například pro řízení nebo monitorování, použijte jiný formát. Zkreslení v
trojrozměrných grafech může znesnadnit jejich čtení.

Sloupcové grafy
Sloupcové grafy jsou užitečné při porovnávání diskrétních dat nebo zobrazení trendů v čase.
Sloupcové grafy používají k porovnání jednotlivých hodnot svislé značkovače dat.

Čárové grafy
Čárové grafy jsou užitečné při zobrazení trendů v čase a porovnání mnoha datových řad.
Čárové grafy vykreslují data jako běžné body spojené čárami.

Výsečové grafy
Výsečové grafy jsou užitečné při zvýraznění proporcí.
Používají kruhové výseče k zobrazení vztahu částí k celku. Chcete-li zvýraznit skutečné
hodnoty, použijte jiný typ grafu, například skládaný graf.
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Výsečové grafy vykreslují jednu datovou řadu. Pokud je potřeba vykreslit více datových řad,
použijte stoprocentně skládaný graf.

Pruhové grafy
Pruhové grafy umožňují vykreslení velkého počtu datových řad.
Pruhové grafy používají k porovnání jednotlivých hodnot vodorovné značkovače dat.

Plošné grafy
Plošné grafy jsou užitečné při zvýraznění velikosti změny v čase. Skládané plošné grafy
slouží také k porovnání vztahu částí k celku.
Plošné grafy se podobají čárovým grafům, ale oblasti pod čárami jsou vyplněny barvami nebo
vzory.

Bodové grafy
Bodové grafy jsou užitečné při potřebě přehledného zobrazení kvantitativních dat.
Bodové grafy používají k vykreslení dat podél ordinální nenumerické osy více bodů. Bodový
graf je stejný jako čárový graf bez čar. Zobrazí se pouze datové body.

Bodové grafy
Bodové grafy jsou vhodné ke znázornění vztahů mezi dvěma ukazateli.
Bodové grafy využívají barevné kruhy, pomocí kterých pro každou dimenzi zobrazují dva
ukazatele. Osa X představuje jeden ukazatel a osa Y druhý.
Můžete například vytvořit bodový graf, který ukazuje náklady a výnosy podle produktu. Váš
bodový graf sestává z jednoho kruhu pro každý produkt. Každý kruh Produkt je v grafu
vykreslen na základě nákladů na ose X a na základě výnosů na ose Y.

Bublinové grafy
Bublinové grafy jsou vhodné ke znázornění vztahů mezi třemi ukazateli.
Bublinové grafy využívají barevné kruhy různých velikostí, pomocí kterých pro každou
dimenzi zobrazují tři ukazatele. Osa X představuje jeden ukazatel, osa Y druhý a velikost
bublin třetí.
Můžete například vytvořit bublinový graf, který ukazuje náklady, výnosy a prodané množství
podle produktu. Váš bublinový graf sestává z jednoho kruhu pro každý produkt. Každý kruh
Produkt je v grafu vykreslen na základě nákladů na ose X a na základě výnosů na ose Y.
Velikost kruhu představuje prodané množství pro daný produkt.

Kombinované grafy
Kombinované grafy se hodí ke znázornění porovnání dvou ukazatelů v průběhu času.
Kombinované grafy obsahují sloupcový graf a čárový graf, oba na stejné ose X. Sloupcový
graf představuje jeden ukazatel a čárový graf druhý. Při výchozím nastavení je první ukazatel
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v podokně obsahu znázorněn sloupci a druhý ukazatel je znázorněn čárou. Pokud osy Y
nemají stejný rozsah hodnot, osa Y v levé části grafu zobrazuje hodnoty pro sloupce a osa Y v
pravé části grafu hodnoty pro čáru.
Můžete například vytvořit kombinovaný graf, který ukazuje náklady, výnosy a prodané
množství podle produktu. Váš kombinovaný graf sestává ze sloupců, které představují
výnosy, a čáry, která představuje prodané množství. Každý produkt je reprezentován
sloupcem a bodem na čáře.
Omezení: Přetažením sloupců nahoru nebo dolů změníte jejich hodnoty v kombinovaném
grafu. Vzhledem k tomu, že přetažení není podporováno pro čárové grafy, není podporováno
ani v kombinovaných grafech.

Stromové mapy
Stromové mapy jsou vhodné pro zobrazení vzorů vysokých a nízkých hodnot.
Stromové mapy využívají barevné obdélníky různých velikostí, pomocí kterých pro každou
dimenzi zobrazují dva ukazatele. Stromová mapa se podobá výsečovému grafu, ve kterém
velikost obdélníků udává proporce k celku reprezentované každým prvkem.
Příklad: vytvoříte stromovou mapu, která zobrazuje výnos a prodané množství podle
produktové řady a produktu. Vaše stromová mapa sestává z několika obdélníků, pro každou
produktovou řadu jeden. Každý obdélník produktové řady obsahuje několik obdélníků
produktu a velikost těchto obdélníků v poměru k celu představuje výnos produktu, barva
obdélníku pak znázorňuje prodané množství produktu.

Změna typu grafů
Chcete-li zvolit vhodný typ grafu v produktu IBM Cognos Insight, nejprve definujte
komunikační roli grafu a pak vyberte takový graf, který tomuto účelu nejlépe vyhovuje. K
zobrazení trendů můžete použít například čárový graf.

Informace o této úloze
Při výběru typu grafu mějte na paměti, co má tento graf zobrazovat. Různé typy grafů
zdůrazňují různé aspekty dat.

Postup
1. Klepněte na modul widget obsahující graf, se kterým chcete pracovat.
a vyberte typ grafu.
2. Klepněte na ikonu Změnit graf
3. Volitelné: Zvolte formát grafu, například skládaný nebo 3D.
4. Pokud kontingenční tabulka a graf obsahují více než 50 řad a 50 kategorií, přejděte na
další sadu datových bodů pomocí šipek v grafu.
Chcete-li skrýt ovládací prvky navigace, klepněte na ikonu Změnit graf, na Volby
zobrazení a klepněte na položku Vždy skrývat ovládací prvek stránkování dat.

Zobrazení nebo skrytí součtů v grafech
Položku součtu v grafu v produktu IBM Cognos Insight můžete zobrazit nebo skrýt.

Postup
1. Klepněte na modul widget obsahující graf, se kterým chcete pracovat.
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2. Chcete-li zobrazit součet, klepněte na ikonu Změnit graf
a vyberte příkaz Zobrazit
souhrny v grafech. Chcete-li součet skrýt, zrušte výběr volby Zobrazit souhrny v
grafech.

Vykreslení vnořených dat
Pokud jsou data v tabulce vnořená, budou při přidávání grafu v produktu IBM Cognos Insight
k dispozici další volby.

Postup
1. Klepněte na modul widget obsahující graf, se kterým chcete pracovat.
2. Při výchozím nastavení se vnořené řádky a vnořené sloupce zobrazují v samostatných
a
grafech. Chcete-li je zobrazit v jednom grafu, klepněte na ikonu Změnit graf
zrušte zaškrtnutí volby Maticové grafy.
Chcete-li pro každý vnořený řádek nebo vnořený sloupec zobrazit jeden graf, vyberte
volbu Maticové grafy.
Je-li vnořeno více řádků či sloupců, v grafu se zobrazí vnější řádek či sloupec. Například
můžete mít tři dimenze vnořené v podobě řádků: Roky, Oblasti a Produkty. Při výchozím
nastavení se v grafu zobrazí dimenze Roky, takže se pro každý rok vytvoří jeden graf.
3. Chcete-li skrýt popisek vnořených řádků, klepněte na ikonu Změnit graf a poté na
položky Volby zobrazení a Zobrazit záhlaví řádků.
4. Chcete-li skrýt popisek vnořených sloupců, klepněte na ikonu Změnit graf a poté na
položky Volby zobrazení a Zobrazit záhlaví sloupců.

Použití stejné osy pro všechny grafy
Pokud grafy v produktu IBM Cognos Insight používají stejné proporce, použití stejné osy
usnadňuje porovnání řádků a sloupců v těchto grafech. Pokud však grafy používají různé
proporce, jako je například hrubý zisk a hrubé procento marže, danou osu nesdílejte, aby se
lépe zobrazily trendy a odchylky v těchto grafech.

Postup
1. Klepněte na modul widget obsahující graf, se kterým chcete pracovat.
2. Klepněte na ikonu Změnit graf

a vyberte volbu Sdílet osy mezi grafy.

Změna zobrazení os grafu
V produktu IBM Cognos Insight osy grafu odpovídají řádkům a sloupcům zobrazeným v
tabulce. Pokud chcete, aby byl graf přehlednější, odeberte hodnoty osy nebo změňte rozsah
osy podle použitých dat.

Informace o této úloze
V modulu widget kontingenční tabulky a grafu osa posloupností grafu vykresluje data ve
sloupcích a osa kategorií vykresluje data v řádcích.

Postup
1. Klepněte na modul widget obsahující graf.
,
2. Chcete-li skrýt hodnoty na ose posloupností grafu, klepněte na ikonu Změnit graf
klepněte na položku Volby zobrazení a zrušte zaškrtnutí volby Zobrazit posloupnosti.
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3. Chcete-li skrýt hodnoty na ose kategorií grafu, klepněte na ikonu Změnit graf, klepněte
na položku Volby zobrazení a zrušte zaškrtnutí volby Zobrazit kategorii.
4. Chcete-li změnit rozsah os tak, aby začínal na nejnižší hodnotě dat, klepněte na ikonu
Změnit graf, na položku Volby zobrazení a klepněte na volbu Optimalizovat rozsah
osy X nebo Optimalizovat rozsah osy Y.

Zobrazení nebo skrytí legendy
Legenda poskytuje užitečné informace a kontext pro graf v produktu IBM Cognos Insight.
Pokud je tento kontext však k dispozici jinde, můžete legendu skrýt a ušetřit tak prostor.

Postup
1. Klepněte na modul widget obsahující graf, se kterým chcete pracovat.
a klepněte na položky Volby zobrazení a Zobrazit
2. Klepněte na ikonu Změnit graf
legendy. Chcete-li legendu skrýt, zrušte výběr volby Zobrazit legendy.

Zobrazení nebo skrytí popisků
V produktu IBM Cognos Insight můžete skrýt popisky, které se zobrazí na vodorovných a
svislých osách grafu.

Postup
1. Klepněte na modul widget obsahující graf, se kterým chcete pracovat.
a
2. Chcete-li zobrazit popisky na vodorovné ose, klepněte na ikonu Změnit graf
klepněte na položky Volby zobrazení a Zobrazit posloupnosti. Chcete-li popisky skrýt,
zrušte výběr volby Zobrazit řadu.
3. Chcete-li zobrazit popisky na svislé ose, klepněte na volby Volby zobrazení a Zobrazit
kategorii. Chcete-li popisky skrýt, zrušte výběr volby Zobrazit kategorii.

Skrytí grafu
Pokud v kontingenční tabulce v produktu IBM Cognos Insight zobrazíte pouze čísla, můžete
graf skrýt.

Postup
1. Klepněte na modul widget obsahující graf, který chcete skrýt.
2. Klepněte na ikonu Změnit zobrazení

a na položku Kontingenční tabulka.

Přidání tlačítek akce k procházení karet
Chcete-li uživatele provést analýzou zadanou v pracovním prostoru, použijte k přecházení
mezi kartami v produktu IBM Cognos Insight tlačítka akce. Například na kartě přehledu
použijte tlačítka k přechodu na podrobnosti na ostatních kartách. Jako tlačítko můžete použít
také obrázek.

Postup
1. Klepněte na volbu Vložit a potom na volbu Tlačítko akce.
Pokud víte, kam chcete na plátně umístit tlačítko akce, klepněte na toto místo pravým
tlačítkem myši a poté klepněte na příkazy Vložit modul widget a Tlačítko akce.
2. Vyberte akci Přejít na kartu a zadejte kartu, na kterou chcete přejít.
3. Chcete-li změnit popisek nebo obrázek tlačítka akce, klepněte na kartu Styl.

88

IBM Planning Analytics verze 2.0.0: Cognos Insight

4. Klepněte na tlačítko OK.
5. Chcete-li upravit tlačítko akce, klepněte na ikonu Akce modulu widget
volbu Upravit vlastnosti.

a poté na

Přidání tlačítek akcí, která spouštějí skript
Můžete přidat tlačítko ke spuštění skriptu nástroje IBM Cognos TM1 TurboIntegrator, který
byl vytvořen průvodcem importu nebo administrátorem produktu Cognos TM1.

Než začnete
Než budete moct přidat tlačítko akce, které spouští skript, administrátor produktu Cognos
TM1 musí povolit import krychle pomocí nástroje IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Další informace naleznete v dokumentaci k produktu Performance Modeler v Centru znalostí
IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/).

Informace o této úloze
Pomocí skriptu, který byl vytvořen průvodcem importu, znovu importujte data při klepnutí na
tlačítko. Pokud použijete skript, který administrátor přidal na server Cognos TM1, musíte mít
oprávnění pro připojení k serveru.

Postup
1. Klepněte na volbu Vložit a potom na volbu Tlačítko akce.
Pokud víte, kam chcete na plátně umístit tlačítko akce, klepněte na toto místo pravým
tlačítkem myši a poté klepněte na příkazy Vložit modul widget a Tlačítko akce.
2. Vyberte skript, který chcete spustit.
3. Do jednotlivých polí vyplňte hodnoty parametrů, které chcete nastavit.
4. Chcete-li změnit popisek nebo obrázek tlačítka akce, klepněte na kartu Styl.
5. Klepněte na tlačítko OK.
6. Chcete-li upravit tlačítko akce, klepněte na ikonu Akce modulu widget
volbu Upravit vlastnosti.

a poté na

Vkládání dynamických hodnot
V pracovním prostoru produktu IBM Cognos Insight můžete vytvořit modul widget s
dynamickou hodnotou a zdůraznit tak konkrétní hodnotu v pracovním prostoru. Můžete
například umístit hodnotu celkového výnosu do vlastního modulu widget v horní části
pracovního prostoru.

Informace o této úloze
Hodnota v modulu widget s dynamickou hodnotou se mění stejně jako jakákoli jiná data v
pracovním prostoru. Pokud například filtrujete data, která jsou zobrazena v pracovním
prostoru, aby se zobrazily pouze výnosy z roku 2013, modul widget s dynamickou hodnotou
je filtrován stejným způsobem.

Postup
Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku kontingenční tabulky, ze které chcete vytvořit
dynamickou hodnotu, a klepněte na volbu Vložit dynamickou hodnotu. Pokud se
požadovaná hodnota v pracovním prostoru nezobrazí, můžete změnit způsob, jakým je
Kapitola 5. Návrh pracovního prostoru

89

kontingenční tabulka filtrována, a tím také změnit zobrazená data. Dynamická hodnota se
zobrazí spolu s textem šablony, který můžete upravit nebo odstranit. Můžete také změnit
vlastnosti textu, například barvu a písmo textu a hodnotu.

Přidání textu
Pomocí textu můžete v produktu IBM Cognos Insight vytvořit nadpis nebo připojit
vysvětlující text, který popisuje výchozí předpoklady vaší analýzy. U textu můžete změnit
písmo, styl, barvu a velikost.

Postup
1. K přidání textového modulu widget provete jednu z následujících akcí:
v Poklepejte na plátno v místě, kam chcete vložit textový modul widget.
v Klepněte na volbu Vložit a potom na volbu Text.
v Klepněte pravým tlačítkem myši na místo, kam chcete vložit modul widget, a klepněte
na volby Vložit modul widget a následně Text.
2. Vyberte zadaný text a naformátujte jej.
3. Volitelné: Chcete-li potlačit směr textu určený pro pracovní prostor, klepněte v textovém
modulu widget na ikonu Směr textu
tomto textovém modulu widget.

a vyberte směr textu, který se použije na text v

Přidávání obrázků
Obrázky můžete do pracovního prostoru v produktu IBM Cognos Insight přidat v modulu
widget. Můžete je tak umístit na jakékoliv místo pracovního prostoru. Obrázek můžete také
přidat jako pozadí aktuální karty nebo všech karet pracovního prostoru. Obrázek se tak
zobrazí za moduly widget.

Než začnete
Podporovány jsou následující typy obrázků: GIF, JPEG, BMP a PNG.

Postup
1. Chcete-li obrázek přidat jako modul widget, provete následující akce:
a. Klepněte na položky Vložit > Obrázek.
b. Vyhledejte daný obrázek a klepněte na tlačítko Otevřít.
Tip: Pokud víte, kam chcete obrázek na plátno umístit, klepněte na toto místo pravým
tlačítkem myši a poté klepněte na volby Vložit modul widget > Obrázek.
2. Chcete-li na aktuální kartu přidat obrázek pozadí, postupujte následovně:
a. Klepněte pravým tlačítkem myši na pozadí plátna a poté na položky Nastavit
obrázek pozadí karty > Nastavit obrázek.
b. Vyhledejte daný obrázek a klepněte na tlačítko Otevřít.
3. Chcete-li obrázek pozadí přidat na všechny karty v pracovním prostoru, včetně nových
karet, postupujte následovně:
a. V nabídce Styl klepněte na položku Upravit styl pracovního prostoru.
b. Klepněte na ikonu Vyhledat obrázek pozadí pracovního prostoru vedle položky
Obrázek pozadí a klepněte na tlačítko Nastavit obrázek.
c. Vyhledejte daný obrázek a klepněte na tlačítko Otevřít.
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Přidání webové stránky pro další kontext
Zadejte webový obsah s doplňujícími informacemi nebo kontextem dat, která jsou zobrazena
v pracovním prostoru produktu IBM Cognos Insight.

Postup
1. Klepněte na volbu Vložit a potom na volbu Webová stránka.
Pokud víte, kam chcete webovou stránku na plátně umístit, klepněte na toto místo pravým
tlačítkem myši a poté klepněte na příkazy Vložit modul widget a Webová stránka.
2. Vyhledejte webovou stránku na pevném disku nebo zadejte adresu URL a klepněte na
tlačítko OK.
3. Ve zprávě o přístupu k síti Internet vyberte volbu Vždy povolit a klepněte na tlačítko OK.
Při zkoumání webové stránky můžete přecházet na dané webové stránce pomocí
kombinace kláves Alt+šipka vlevo a Alt+šipka vpravo.
4. Chcete-li změnit výběr zobrazené webové stránky, klepněte na ikonu Akce modulu
widget

a poté na volbu Upravit vlastnosti.

Úprava modulů widget
Úpravou zobrazení modulů widget produktu IBM Cognos Insight v pracovním prostoru si
můžete zjednodušit zobrazování a analýzu dat.

Informace o této úloze
Pracovní prostor můžete upravit z ikony Akce modulu widget
následujícími kroky:
v Přidáním nadpisu, který modul widget definuje pro vaše uživatele. Nadpis modulu widget
je definován názvem krychle. Chcete-li změnit název krychle a nadpis modulu widget,
klepněte na krychli pravým tlačítkem myši v podokně obsahu a přejmenujte ji.
v Přidáním ohraničení nebo barvy pozadí k přizpůsobení pracovního prostoru.
v Vrstvením modulů widget k úspoře místa na plátně a pro vizuálně zajímavý pracovní
prostor. Textový modul widget můžete například umístit na kontingenční tabulku pro
zvýraznění konkrétní hodnoty nebo do horní části grafu můžete umístit logo a usnadnit
identifikaci značky produktu.
v Chcete-li přesunout moduly widget, aniž byste je automaticky vyrovnali podle ostatních
modulů widget:
1. Klepněte na ikonu Akce modulu widget a poté na tlačítko Přesunout.
2. Pomocí kláves se šipkami na klávesnici modul widget přesuňte.
3. Chcete-li nastavit polohu modulu widget, stiskněte klávesy Ctrl+Enter.
Moduly widget můžete také zarovnat tažením jedním modulem směrem ke druhému,
dokud se nezobrazí tečkovaná čára. Poté modul widget umístěte.
v Odebráním modulů widget z pracovního prostoru.

Použití motivů
Styly a motivy vám umožňují individuálně upravit pracovní prostor v produktu IBM Cognos
Insight pomocí různých barevných schémat, stylů písem a návrhů.

Postup
1. Klepněte na volby Styl a Použít motiv pracovního prostoru.
2. Vyberte existující motiv nebo přejděte na motiv, který jste vytvořili.
Kapitola 5. Návrh pracovního prostoru
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3. Klepněte na tlačítko OK.

Přizpůsobení pozadí
Pracovní prostor produktu IBM Cognos Insight můžete přizpůsobit určením barvy nebo
obrázku pozadí. Pozadí můžete změnit pro aktuální kartu nebo pro všechny karty v pracovním
prostoru.

Informace o této úloze
Podporované formáty obrázků jsou JPG, GIF, PNG a BMP.

Postup
1. Chcete-li změnit pozadí aktuální karty, klepněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti
plátna, klepněte na příkaz Nastavit barvu pozadí karty nebo Nastavit obrázek pozadí
karty a vyberte barvu nebo obrázek.
2. Chcete-li změnit pozadí pro všechny karty v pracovním prostoru, klepněte na položky
Styl > Upravit styl pracovního prostoru a vyberte barvu nebo obrázek pozadí. Vybrané
pozadí se použije na všechny karty v pracovním prostoru, včetně nových karet.

Synchronizace modulů widget
Při synchronizaci modulů widget v produktu IBM Cognos Insight se změny dat provedené v
jednom modulu widget odrazí v synchronizovaných modulech widget. Synchronizaci lze
provést napříč kartami, pracovními prostory nebo menšími skupinami v rámci jedné karty.

Informace o této úloze
S ostatními moduly widget jsou sdíleny pouze změny, které ovlivňují data v modulu widget.
Nastavíte-li například v jedné kontingenční tabulce filtr pro dimenzi, projeví se tato změna i v
jiných kontingenčních tabulkách.
Chcete-li synchronizovat modul widget pouze s některými z ostatních modulů widget na
kartě, můžete vytvořit skupinu synchronizace a do této skupiny přidat moduly widget.

Postup
1. V podokně obsahu

rozbalte část Synchronizace.

2. Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt, pro který chcete definovat synchronizaci
(karta nebo modul widget), a vyberte rozsah, ve kterém chcete objekt synchronizovat s
ostatními kartami a moduly widget v tomto pracovním prostoru. Při výchozím nastavení
je každý modul widget synchronizován s ostatními moduly na kartě. Pokud modul widget
není synchronizován s ostatními moduly widget na kartě, ikona vpravo od názvu modulu
widget udává rozsah synchronizace.
3. Chcete-li vytvořit skupinu synchronizace, provete následující kroky:
a. V části Synchronizace podokna obsahu klepněte pravým tlačítkem myši na kartu, na
které chcete vytvořit novou skupinu, a klepněte na volbu Nová skupina.
b. Do nové skupiny přetáhněte moduly widget, které chcete navzájem synchronizovat.
c. Novou skupinu podle potřeby přejmenujte.
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Ochrana pracovních prostorů
Formát pracovního prostoru v produktu IBM Cognos Insight můžete během publikování řídit
tak, že zabráníte uživatelům v přesunu modulů widget na plátno a skryjete panel nástrojů pro
moduly widget. Dále můžete do pracovního prostoru přidat heslo.

Informace o této úloze
Chcete-li uživatelům zabránit v neúmyslném přesouvání modulů widget a skrýt panel
nástrojů, klepněte na plátno pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Uzamknout
všechny moduly widget. Pokud uživatelé budou moduly widget potřebovat přesunout,
mohou je odemknout.
Chcete-li přidat heslo, které mají uživatelé zadat, aby mohli pracovní prostor využívat,
a poté na volbu Ochrana pracovního prostoru. Minimální
klepněte na ikonu Akce
délka hesel je pět znaků. Rozlišují se velká a malá písmena.
POZOR: V případě ztráty již nelze heslo zjistit.
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Kapitola 6. Modelování dat
Pomocí jednoduchých úloh modelování v produktu IBM Cognos Insight můžete připravit data
ke sdílení s jinými uživateli.
Data k restrukturalizaci mohou být vašimi osobními daty, nebo se může jednat o data v
upravitelné aplikaci na serveru v připojeném režimu. Další informace o práci v připojeném
režimu viz “Plány na serverech Cognos TM1” na stránce 159 nebo “Plány na serverech
Cognos Express” na stránce 181.

Vytváření prvků v modelu
Do modelu v produktu IBM Cognos Insight můžete přidat obsah vytvořením krychlí, dimenzí,
měřítek a atributů v podokně obsahu.

Informace o této úloze
Krychle
Krychle je vícedimenzionálním úložištěm dat v rámci modelu. Obsahuje řádky,
sloupce a libovolný počet stránek. K vytvoření aplikace lze použít jednu nebo více
krychlí.
Na rozdíl od listu lze v krychli vytvářet výseče tak, že libovolný pár dimenzí tvoří
řádky a sloupce a více dimenzí tvoří stránky. Krychle může obsahovat libovolný
počet dimenzí; jediným praktickým omezením je množství paměti na serveru.
Krychle obvykle neobsahuje více než pět či šest dimenzí. Podobně jako prostá
tabulka, i krychle musí obsahovat alespoň dvě dimenze. Další možností je, že
krychle obsahuje tři dimenze. V takovém případě se podobá trojdimenzionálnímu
pracovnímu listu, který se skládá z několika tabulkových listů naskládaných za sebe.
Čtyř- či pětidimenzionální krychli lze považovat za ekvivalent kombinace
třídimenzionální tabulky se sadou sestav dotazu z relační databáze. Příklad: Typická
čtyřdimenzionální krychle by se mohla skládat z následujících dimenzí: Výkaz zisků
a ztrát, Oddělení, Měsíce a Odchylka.
Dimenze
Dimenze je širokým seskupením souvisejících dat týkajících se hlavního aspektu
podnikání. Můžete používat například dimenzi Produkty.
Měřítko
Měřítko představuje kvantifikovatelný indikátor výkonu a slouží k určení výkonnosti
podniku. Užitečným ukazatelem může být například Prodané množství nebo Výnos.
Atribut
Atribut je charakteristikou dimenze, která se používá k rozlišení různých prvků
dimenze. Užitečným ukazatelem může být například Barva nebo Výnos.

Postup
1. Rozbalte podokno obsahu

.

a vyberte příkaz Prázdná
2. Chcete-li vytvořit krychli, klepněte na ikonu Nový
krychle. Nové krychle jsou naplněny dvěma prázdnými dimenzemi a složkou ukazatelů,
která obsahuje prázdný ukazatel.
3. Chcete-li vytvořit dimenzi, vyberte krychli, ve které ji chcete vytvořit, klepněte na ikonu
Nový a vyberte příkaz Dimenze.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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4. Chcete-li vytvořit ukazatel, vyberte složku ukazatelů pro krychli, ve které jej chcete
vytvořit, klepněte na ikonu Nový a vyberte příkaz Ukazatel.
5. Chcete-li vytvořit atribut, vyberte dimenzi, ve které jej chcete vytvořit, klepněte na ikonu
Nový a vyberte příkaz Atribut.

Výsledky
Informace k zadávání dat do nových dimenzí, ukazatelů a atributů najdete v tématu“Úprava
dimenzí a ukazatelů” na stránce 97.

Duplikování krychlí
Zkopírováním krychle v produktu IBM Cognos Insight vytvoříte kopii struktury a obsahu
krychle nebo dimenze.

Postup
1. V podokně obsahu
klepněte pravým tlačítkem myši na krychli, kterou chcete
kopírovat, a klepněte na tlačítko Kopírovat.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou část podokna obsahu a poté na tlačítko
Vložit.
3. V okně Kopírovat krychli vyberte jednu z následujících voleb:
v Sdílet dimenze a ukazatele v původní krychli s dimenzemi a ukazateli v nových
krychlích. Tato volba zachová dimenze a ukazatele propojené, takže změny původních
dimenzí a ukazatelů se použijí i na dimenze a ukazatele v nové krychli.
v Duplikovat dimenze a ukazatele do nové krychle. Tato volba dimenze a ukazatele
oddělí, takže změny původních dimenzí a ukazatelů se na dimenze a ukazatele v nové
krychli nepoužijí.

Sdílení nebo kopírování dimenzí
Sdílením dimenze v produktu IBM Cognos Insight můžete zobrazit změny provedené v jedné
krychli v jiných krychlích. Výsledkem je synchronizace analýzy v různých krychlích a jejich
souvisejících kontingenčních tabulkách. Druhou volbou je vytvoření kopie dimenze v obou
krychlích.

Postup
1. V podokně obsahu
rozbalte krychli obsahující dimenzi, kterou chcete kopírovat.
2. Přetáhněte dimenzi do druhé krychle.
3. V okně Kopírovat dimenzi vyberte jednu z následujících voleb:
v Sdílet původní dimenzi a novou dimenzi a zachovat propojení dimenzí, aby se změny v
původní dimenzi použily také v nové dimenzi.
v Duplikovat dimenzi do oddělených dimenzí, aby se změny původní dimenze nepoužily
v nové dimenzi.
Související úlohy:
“Zobrazení různých dat v kontingenční tabulce a grafu” na stránce 82
Pomocí dvou modulů widget v produktu IBM Cognos Insight lze zobrazit různé perspektivy
dat v kontingenční tabulce a grafu, které využívají stejnou krychli.
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Úprava dimenzí a ukazatelů
Při úpravách dimenzí a ukazatelů v produktu IBM Cognos Insight můžete upravit jejich
atributy, změnit pořadí podřízených položek, vytvořit hierarchii položek nebo přidat položky.
Můžete rovněž změnit způsob zobrazování dat v určité dimenzi.

Postup
1. V podokně obsahu klepněte pravým tlačítkem myši na dimenzi nebo ukazatel, které
chcete upravit, a poté klepněte na příkaz Upravit.
2. Chcete-li upravit atributy definované systémem, klepněte pravým tlačítkem myši na
popisek Název v záhlaví a vyberte požadovaný atribut.
K dispozici jsou následující atributy definované systémem v závislosti na tom, zda jste
vybrali dimenzi, nebo měřítko:
v Výběrový seznam se používá k definování seznamu hodnot ukazatele. Tento atribut se
týká pouze měřítek.
v Formát slouží k definování formátu ukazatele. Tento atribut se týká pouze měřítek.
v Popisek je popisek, který se pro danou položku používá.
v Váha je koeficient, který mění kladnou hodnotu na zápornou. Tento faktor má obvykle
hodnotu mínus jedna. Je-li například jednotková cena produktu 50 eur a sleva je 5 eur,
uplatnění váhy -1 na slevu povede k záporné hodnotě výsledku výpočtu.
v Index definuje pořadí položek v dimenzi. Změníte-li pořadí položky, hodnota indexu
se změní tak, aby odpovídala novému pořadí.
v Název invariantu je systémový název položky.
v Úroveň je úroveň položky v hierarchii.
3. Chcete-li definovat nový atribut, klepněte na záhlaví pravým tlačítkem myši a poté
klepněte na příkaz Přidat nový atribut. Pojmenujte nový atribut a určete, zda se jedná o
atribut číselného nebo textového typu nebo o alias.
Alias přidává údaje, které lze použít jako alternativní název položky, jako je název v
jiném jazyce.
4. Chcete-li změnit pořadí položek, klepněte pravým tlačítkem na položku a poté na tlačítko
Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.
5. Chcete-li vnořit položky pod jiné položky, klepněte pravým tlačítkem myši na položku a
poté klepněte na volbu Zvýšit úroveň vybraných členů nebo Snížit úroveň vybraných
členů.
6. Chcete-li přejmenovat položku v dimenzi, klepněte na ni a zadejte nový název.
Důležité: Přejmenujete-li datovou položku, přejmenuje se nejenom v aktuálním modulu
widget, ale také v krychli. Proto se změna názvu projeví ve všech modulech widget, které
obsahují tuto datovou položku
7. Klepněte na volbu Zavřít.
8. Chcete-li změnit způsob zobrazení dat dimenze, klepněte na dimenzi pravým tlačítkem
myši, klepněte na příkaz Zobrazit součty a poté na některý z příkazů.

Hledání ve velkých dimenzích
Při úpravách velkých dimenzí může být navigace složitá. Aby pro vás byla snazší, můžete
hledat napříč existujícími prvky dimenze, která je otevřená v editoru dimenzí.
Když se prvek zobrazí ve více než jedné hierarchii, můžete při hledání tohoto prvku získat
více výsledků. Výsledky hledání zobrazují všechny hierarchie, které obsahují odpovídající
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prvky. U vysoce vnořených prvků může být navigace mezi těmito výsledky hledání složitá.
Při hledání mezisoučtů můžete zobrazit nejvyšší úroveň vnořených výsledků hledání a jejich
rozbalením odhalit jejich podřízené prvky.

Postup
1. V podokně obsahu klepněte pravým tlačítkem myši na dimenzi nebo ukazatel, které
chcete upravit, a poté klepněte na příkaz Upravit.
2. Do vyhledávacího pole zadejte vyhledávací kritéria pro prvky, které chcete vyhledat, a
klikněte na ikonu hledání. Hledání vrátí prvky, které aktuálně odpovídají kritériím.
Můžete rozbalit podřízené prvky a dále je zkoumat.
3. Chcete-li vymazat hledání a zobrazit všechny prvky v dimenzi, klikněte na tlačítko pro
vymazání hledání.

Změna formátu měřítek
Formát měřítek je definován v předvolbách uživatele pracovního prostoru produktu IBM
Cognos Insight. Pokud uživatel například nastavil operační systém na německý (Německo),
ukazatele se zobrazí se standardním formátováním pro němčinu. Určením formátování
měřítek můžete přidat volby formátování nebo potlačit předvolby uživatele.

Postup
1. Chcete-li změnit formát ukazatele, klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví řádku nebo
sloupce reprezentující měřítko a klepněte na volbu Formátovat data vybrané_měřítko.
Vybrané měřítko identifikuje měřítko, na které chcete aplikovat formátování.
2. Chcete-li změnit formát pro více měřítek, klepněte na záhlaví sloupce nebo řádku
představujícího ukazatele, klepněte pravým tlačítkem myši na výběr a klepněte na volbu
Formátovat všechny zvýrazněné ukazatele. Lze použít formátování nejvýše na 100
měřítek najednou. Tento limit je nastaven, aby nedocházelo k problémům s výkonem.
3. Pro dané měřítko vyberte styl a volby formátování. Při výběru voleb se příklady uvedené
v podokně Ukázky změní tak, aby zobrazovaly výsledky výběru podle vašeho kulturního
nastavení. Když však pracovní prostor otevřou ostatní uživatelé, uvidí vámi provedený
výběr podle svého kulturního nastavení. Například standardem ve francouzštině (Kanada)
je umístit symbol měny za číslo a mezi ně vložit mezeru. V angličtině (Kanada) je
standardem umístit symbol měny před číslo bez mezery. Pokud jste tedy upravili formát
ukazatele Výnos tak, aby se zobrazovala dvě desetinná místa, ve francouzštině (Kanada)
uživatelé uvidí zápis 3000,00 $ a v angličtině (Kanada) zápis $3,000.00.
Omezení: Pokud jste připojeni k serveru IBM Cognos TM1 verze 10.1.1 nebo starší,
zobrazí se vám starší volby formátování, které nezahrnují některé z následujících formátů
a nastavení. Chcete-li formátovat ukazatele a jste připojeni k serveru IBM Cognos TM1,
verze 10.1.1 (nebo starší), podívejte se do dokumentace k produktu Insight, která je
určena pro příslušný produkt a verzi. Najdete ji v Centru znalostí produktu IBM
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Tabulka 16. Styly formátování a volby ukazatele
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Styl formátování

Volby

Obecné

Formát Obecné nemá žádné specifické formátování. Pomocí této volby
můžete odstranit formátování, které jste pro měřítko nastavili.
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Tabulka 16. Styly formátování a volby ukazatele (pokračování)
Styl formátování

Volby

Číslo

Na kartě Základy můžete vybrat následující volby:
v Určení počtu desetinných míst
v Definice skupin číslic
v Zobrazení nulové hodnoty jako mezery
Na kartě Rozšířené můžete zvolit, že se zdědí předvolby uživatele pro
záporná čísla podle nastavení formátem operačního systému, nebo že se
záporná čísla zobrazí v závorkách či se znaménkem minus.

Měna

Na kartě Základy můžete vybrat následující volby:
v Výběr konkrétní měny a změna zobrazení čísla a symbolu měny
v Výběr vlastního formátu měny Pokud chcete například toto měřítko
identifikovat pomocí předpony, kterou vaše společnost používá k
identifikaci kanadské měny, můžete vybrat položku Vlastní měna a do
textového pole zadat výraz CAD.
v Určení počtu desetinných míst
v Definice skupin číslic
v Zobrazení nulové hodnoty jako mezery
Na kartě Rozšířené můžete zvolit, že se zdědí předvolby uživatele pro
záporná čísla podle nastavení formátem operačního systému, nebo že se
záporná čísla zobrazí v závorkách či se znaménkem minus.

Datum

Můžete vybrat vzor data a to, zda se k vyjádření roku použijí čtyři, nebo
dvě číslice. Například 8/25/13 nebo 25. srp 2013.

Čas

Na kartě Základy můžete vybrat vzor času. Například 7:00 nebo 7:00:00
GMT.
Na kartě Rozšířené můžete zvolit použití 24hodinového formátu hodin.

Datum a čas

Na kartě Základy můžete vybrat vzor data a času a to, zda se k vyjádření
roku použijí čtyři, nebo dvě číslice. Například 8/25/13 16:55 nebo 25. srp
2013 16:55:23.
Na kartě Rozšířené můžete zvolit použití 24hodinového formátu hodin.

Procentní část

Na kartě Základy můžete vybrat následující volby:
v Určení počtu desetinných míst
v Definice skupin číslic
v Zobrazení nulové hodnoty jako mezery
Na kartě Rozšířené můžete zvolit, že se zdědí předvolby uživatele pro
záporná čísla podle nastavení formátem operačního systému, nebo že se
záporná čísla zobrazí v závorkách či se znaménkem minus.

Text

Text je formát řetězce. K dispozici nejsou žádné další volby.

Seznam výběru

Můžete definovat seznam hodnot, které může uživatel vybrat pro měřítko.
Více informací naleznete v části “Vytvoření výběrových seznamů”
na stránce 100.

Vlastní

Můžete použít vlastní definované číslo, nebo šablonu data.
POZOR: Vlastní vzory formátování se ukládají s daty. Pokud tato data
zobrazí ostatní uživatelé, jejich předvolby uživatele budou tímto vzorem
přepsány. Vlastní vzory formátování používejte, pouze pokud požadovaný
formát není v seznamu typů formátování k dispozici.
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4. Chcete-li odebrat formát ukazatele, klepněte pravým tlačítkem myši na jakoukoli buňku
reprezentující měřítko a klepněte na volbu Vymazat formát ukazatele vybrané měřítko.

Vytvoření výběrových seznamů
Výběrový seznam obsahuje hodnoty, které může uživatel vybrat v buňce kontingenční
tabulky. Hodnoty mohou odpovídat všem členům dimenze nebo dílčí sadě dimenze. Seznam
hodnot je dynamický - pokud se členy dimenze změní, změní se i hodnoty dostupné ve
výběrovém seznamu. Případně může výběrový seznam obsahovat statický seznam hodnot,
které zadáte.
Výběrové seznamy můžete vytvořit pouze pro ukazatele. Výběrový seznam má tu výhodu, že
poskytuje pevný seznam možností, takže uživatel lépe chápe, jaký vstup je požadován.
Například když manažeři personálu plánují výkon, mohli by být požádáni o přiřazení
výkonnostního stupně výběrem z pevného seznamu hodnot Nízký, Střední, Vysoký a
Vynikající namísto zadání volného textového řetězce. Nastavíte-li výběrový seznam u člena s
již existujícím formátem, operace způsobí odebrání formátu.

Postup
1. V podokně obsahu klepněte pravým tlačítkem myši na dimenzi ukazatele, která obsahuje
daný ukazatel, a klepněte na příkaz Upravit.
2. Poklepejte na pole Formát u ukazatele.
3. Vyberte typ formátu Výběrový seznam.
4. Chcete-li vytvořit statický výběrový seznam, vyberte položku Statický seznam a potom
zadejte hodnoty do pole Statický seznam.
Každou hodnotu můžete zadat do pole na samostatný řádek nebo použít následující
syntaxi:
string_1:string_2:string_3

5. Chcete-li vytvořit dynamický výběrový seznam, v němž se využívají členy z dílčí sady
nebo z dimenze jako seznam hodnot, vyberte položku Dimenze nebo dílčí sada a potom
vyberte dimenzi nebo dílčí sadu obsahující prvky, které chcete mít ve výběrovém
seznamu.
6. Vyberte bu položku Text, nebo položku Číselný, abyste určili typ prvku, který je použit
u hodnot výběrového seznamu. Vytváříte-li dynamický výběrový seznam, který použijete
v odkazu, vyberte Text. Jestliže nevyberete Text, odkaz bude správně ověřen, ale do
cílové krychle nebudou uložena žádná data.
7. Klepněte na tlačítko OK.
8. Uložte dimenzi ukazatele.
9. Chcete-li odebrat výběrový seznam z ukazatele, poklepejte na poleFormát, vyberte typ
formátu Výběrový seznam a potom vyberte položku Žádný.
Když odeberete výběrový seznam, bude typ prvku stále pro ukazatel platit.

Vlastní formáty
V produktu IBM Cognos Insight můžete určit vlastní formáty zobrazení pro ukazatele.
Upozornění: Vlastní vzory formátování se ukládají s daty. Když tato data zobrazí jiní
uživatelé, přepíšou se jejich předvolby tímto vzorem. Vlastní vzory formátování používejte,
pouze pokud požadovaný formát není k dispozici v seznamu Typ formátu.
Můžete použít dva různé typy syntaxe vlastního formátu: formátování založené na knihovně
ICU a formátování založené na kódu MDX.
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Při výchozím nastavení se používá syntaxe ICU. Chcete-li použít syntaxi MDX, je třeba
nastavit v souboru config.ini následující příznak pro produkt IBM Cognos Insight. Umístění
souboru config.ini závisí na vaší instalaci, například: C:\Users\jméno
uživatele\AppData\Local\Programs\IBM\Cognos Insight\configurations\
config_číslo_verze\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Není-li tento příznak nastaven nebo není zahrnut, je nutné použít syntaxi ICU.

Syntaxe ICU pro vlastní formáty
Výrazy formátu využívající syntaxi ICU se skládají ze vzoru a sady symbolů (znaků). Můžete
určit způsob formátování kladných i záporných čísel. Pokud neurčíte záporný dílčí vzor,
budou záporná čísla formátována podle formátování pro kladná čísla s lokalizovaným
znaménkem minus.
Například napíšete-li do pole vlastního formátu následující vzor:#,##0.00;(#,##0.00)
v Kladná čísla jsou formátována jako: 123,456,789.00
v Záporná čísla jsou formátována jako: (123,456,789.00)
Středník (;) odděluje kladné a záporné dílčí vzory.
Jiný příklad ukazuje, jak můžete změnit umístění oddělovače skupin číslic, který zlepšuje
čitelnost velkých čísel.
Napište do pole vlastního formátu následující vzor: #,##,##0Tento vzor formátuje čísla takto:
v Kladná: 12,34,56,789
v Záporná: -12,34,56,789
Další informace najdete na následujícím webu: http://icu-project.org/apiref/icu4c/
classDecimalFormat.html, kde vyhledáte výraz “Special Pattern Characters” (zvláštní znaky
vzoru).
Pro vlastní formáty data se používá vzor data. Ve vzoru data jsou řetězce znaků nahrazeny
údaji data a času.
Příklad: hh:mm a znamená následující formát času:
v 12:00 AM
v 06:00 PM
Jiný příklad: EEE, MMM d, ’’yy znamená následující formát data:
Mon, Oct 30, ’15
Další informace a příklady najdete na následujícím webu: http://userguide.icu-project.org/
formatparse/datetime, kde vyhledáte výraz “Date/Time Format Syntax” (syntaxe data a času).

Syntaxe MDX pro vlastní formáty
Příklady výrazů se syntaxí MDX najdete v tématu “Číselné hodnoty” v dokumentaci
produktůTM1 Perspectives, TM1 Architect a TM1Web.
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Přidávání členů do dimenzí
Členy můžete do dimenzí v produktu IBM Cognos Insight přidat přidáním řádek a sloupců na
různé úrovně kontingenční tabulky.

Postup
1. V závislosti na tom, na jaké místo v dimenzi chcete nový člen přidat, provete jednu z
následujících akcí:
v Chcete-li přidat prázdného člena, klepněte pravým tlačítkem na místo, kam chcete
nového člena přidat, a poté na příkaz Vložit.
v Chcete-li seskupit existující členy pod stejným nadřízeným členem, klepněte na ně
pravým tlačítkem myši se stisknutou klávesou Ctrl a poté klepněte na volbu Vložit
nadřízený prvek.
v Chcete-li přidat podřízeného člena, klepněte pravým tlačítkem myši na člena, který má
být nadřízeným členem, a poté klepněte na volbu Vložit podřízený prvek.
v Chcete-li duplikovat existujícího člena, klepněte pravým tlačítkem myši na člena,
kterého chcete duplikovat, a poté na položku Duplikovat člena.
2. Chcete-li nového člena přejmenovat, klepněte na člena pravým tlačítkem myši a vyberte
příkaz Přejmenovat.
Důležité: Přejmenujete-li datovou položku, přejmenuje se nejenom v aktuálním modulu
widget, ale také v krychli. Proto se změna názvu projeví ve všech modulech widget, které
obsahují tuto datovou položku
Související úlohy:
“Vyhledávání dat” na stránce 52
Obsahuje-li dimenze mnoho prvků, můžete pomocí bodu průzkumu vyhledat v produktu IBM
Cognos Insight určitý prvek.

Rozbalení hierarchií a zobrazení všech členů
V hierarchii jsou členové v kontingenční tabulce uspořádáni ve stromové struktuře, přičemž
každý člen má jednoho nebo více nadřízených členů a libovolný počet podřízených členů.
Všechny úrovně hierarchie lze v produktu IBM Cognos Insight zobrazit nebo skrýt, také však
lze zobrazit pouze členy na určité úrovni.

Postup
1. Není-li dimenze zobrazena jako hierarchie v kontingenční tabulce, klepněte na ni pravým
tlačítkem myši a poté klepněte na příkazy Zobrazit součty a Zobrazit úvodní součty.
2. Chcete-li zobrazit podřízené členy jednoho nadřízeného člena, klepněte u nadřízeného
člena na znaménko plus.
Tímto způsobem můžete například zobrazit měsíce prvního čtvrtletí roku.
3. Chcete-li zobrazit všechny členy, klepněte pravým tlačítkem myši na dimenzi, klepněte na
příkaz Rozbalit na úroveň a poté vyberte úroveň, kterou chcete zobrazit.
Tímto způsobem můžete zobrazit například všechny měsíce všech čtvrtletí, ne pouze
jednoho. Chcete-li zobrazit všechny dny v roce, rozbalíte dimenzi po nejnižší úroveň.

Uspořádání dimenzí do hierarchie
Dimenze lze v produktu IBM Cognos Insight uspořádat do hierarchické struktury, v níž každá
dimenze reprezentuje jinou úroveň hierarchie. Takto lze pracovat například s dimenzemi
reprezentujícími dny, měsíce a čtvrtletí. Můžete je seskupit do dimenze s názvem rok.
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Postup
1. Klepněte na ikonu podokna obsahu
a poté na volbu Data.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na krychli obsahující dimenzi, kterou chcete uspořádat
do hierarchie, a poté klepněte na příkaz Seskupit dimenze.
3. Zadejte název seskupené dimenze.
4. Vyberte dimenze, které chcete zahrnout do seskupených dimenzí. Pořadí dimenzí definuje
pořadí v hierarchii.
5. Určete, zda mají být data z původní krychle zkopírována, nebo zda mají být vytvořeny
odkazy na data v původní krychli, a klepněte na tlačítko OK.

Přidání textového ukazatele
Textový ukazatel lze v produktu IBM Cognos Insight použít jako popis ukazatele nebo pro
přidání jiných komentářů k měřítku. Můžete například přidat textový ukazatel, který bude
vysvětlovat význam odchylky mezi odhadovanými a skutečnými výnosy u jednotlivých
produktových řad.

Postup
1. V podokně obsahu klepněte pravým tlačítkem myši na dimenzi měřítek a poté klepněte na
příkaz Upravit.
2. Ve sloupci Název klepněte pravým tlačítkem myši na řádek, kde se má nový textový
ukazatel zobrazit, a poté klepněte na volbu Vložit nového textového člena.
3. Zadejte název textového ukazatele a klepněte na tlačítko Dokončit.
4. Přetáhněte textový ukazatel z podokna obsahu do kontingenční tabulky, kde se má
zobrazit.
5. Do buněk textového ukazatele zadejte příslušný text.

Přidání, zobrazení a odstranění komentářů z buněk
Pomocí komentářů v produktu IBM Cognos Insight můžete ostatní uživatele upozornit na
význam hodnoty buňky, například na příčinu vysoké odchylky mezi předpovídaným a
skutečným výnosem pro určitý produkt. Můžete zobrazit všechny komentáře, které byly
přidány do buňky. Dále můžete procházet všechny komentáře, které byly přidány ke všem
buňkám ve vybrané kontingenční tabulce.

Informace o této úloze
Pokud pracujete v distribuovaném nebo připojeném režimu a převzali jste vlastnictví určitého
uzlu, můžete do buněk přidávat komentáře. Tyto komentáře však nebudou viditelné pro
ostatní uživatele, kteří mají přístup k dané buňce, dokud nepotvrdíte všechny změny
klepnutím na ikonu Potvrdit

.

Pracujete-li v distribuovaném nebo připojeném režimu a někdo jiný převzal vlastnictví
určitého uzlu, můžete do buněk přidávat komentáře a tyto komentáře budou viditelné pro
ostatní uživatele, kteří získají přístup k dané buňce.
Další informace o práci v připojeném a distribuovaném režimu viz “Plány na serverech
Cognos TM1” na stránce 159.

Postup
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku, k níž chcete přidat komentář, a poté klepněte
na volby Komentář a Přidat komentář.
Kapitola 6. Modelování dat
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2.
3.
4.
5.

Zadejte komentář do zobrazeného pole.
Klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li zobrazit komentář k jedné buňce, ponechte na ní chvíli ukazatel myši.
Chcete-li zobrazit všechny komentáře, klepněte pravým tlačítkem myši na libovolnou
buňku a poté klepněte na volbu Procházet všechny komentáře.
6. Můžete odstranit pouze své komentáře, ale ne komentáře ostatních uživatelů. V
dialogovém okně Procházet všechny komentáře vyberte komentář a klepněte na volbu
Odstranit.
Pokud používáte produkt IBM Cognos Insight verze 10.2.2.5 nebo starší, můžete odstranit
komentáře pouze v případě, že pracovní prostor dosud nebyla publikován a práce probíhá
v osobním režimu, tedy nikoli v připojeném režimu nebo v distribuovaném režimu.
Potřebujete-li odstranit komentáře z již publikovaného pracovního prostoru, obra te se na
administrátora, který je může za vás smazat.

Uspořádání krychlí do složek
Uspořádáním krychlí do složek v produktu IBM Cognos Insight si usnadníte hledání a
interpretaci dat.

Postup
1. V podokně obsahu

, klepněte na ikonu Nový
2. Přidejte krychle do složky.

a vyberte položku Složka.

Odstraňování položek
Odstraníte-li člena, měřítko nebo dimenzi sdílenou několika krychlemi, bude daný prvek
odstraněn ze všech krychlí v produktu IBM Cognos Insight. Můžete rovněž odstranit celou
krychli.

Informace o této úloze
Vždy je třeba zachovat minimálně dvě dimenze nebo jednu dimenzi a jedno měřítko. Také lze
vytvořit kopie určité krychle, přičemž každá kopie bude obsahovat různé dimenze.
Důležité: Ikonu Vrátit zpět

nelze použít k vrácení takového vymazání:

Postup
Provete jednu nebo více následujících akcí:
Tabulka 17. Odstranění položek
Cíl

Akce

Odebrání člena z dimenze

Klepněte na něj v kontingenční tabulce pravým
tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz
Odstranit z dimenze.

Odstranění ukazatele

Klepněte na ukazatel v podokně obsahu a poté
klepněte na ikonu Odstranit

Odstranění krychle
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.

Klepněte na krychli v podokně obsahu a poté
klepněte na ikonu Odstranit.

Tabulka 17. Odstranění položek (pokračování)
Cíl

Akce

Odstranění dimenze

V podokně obsahu klepněte na dimenzi a poté
klepněte na ikonu Odstranit.
Chcete-li odstranit další dimenze, přidejte je do
pole Odebrané dimenze v okně Odebrat
dimenze z krychle.
Zadejte hodnoty, které chcete zachovat pro
odstraněné dimenze. Předpokládejme například, že
vytváříte dimenzi pro každou oblast prodeje.
Přejmenujete oblasti prodeje, které nelze použít,
ale zachováte celkovou hodnotu pro všechny
oblasti prodeje.
Provete některou z následujících akcí:
v Chcete-li odstranit vybrané dimenze z aktuální
krychle, klepněte na volbu Použít změny na
aktuální krychli a poté na tlačítko OK.
v Chcete-li vytvořit novou krychli obsahující
pouze dimenze, které chcete zachovat, klepněte
na volbu Vytvořit novou krychli, určete, zda
mají být data zkopírována nebo na ně mají být
vytvořeny odkazy, a klepněte na tlačítko OK.

Pracujete-li v distribuovaném režimu a odstraníte určitá data, budou tato data k dispozici na
serveru, dokud je neodešlete. Je tomu tak proto, že v distribuovaném režimu jsou data
ukládána lokálně.

Kapitola 6. Modelování dat
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Kapitola 7. Export a tisk pracovních prostorů
Pracovní prostory vytvořené v produktu IBM Cognos Insight můžete exportovat do řady
různých typů souborů nebo je vytisknout a sdílet tak s dalšími lidmi.

Export kontingenčních tabulek do souborů CSV
Chcete-li zálohovat data na jiné místo, přeneste své dimenze z kontingenční tabulky produktu
IBM Cognos Insight do souboru CSV. Soubory tohoto typu si můžete prohlížet a upravovat je
v tabulkách aplikace Microsoft Excel.

Postup
1. V kontingenční tabulce klepněte na ikonu Akce modulu widget
příkazy Exportovat do > Exportovat do souboru CSV.

a poté klepněte na

2. Zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.

Export dat do tabulek produktu Microsoft Excel
Chcete-li exportovat data v modulu widget produktu IBM Cognos Insight do tabulky aplikace
Microsoft Excel, použijte volbu Rychlý export.

Postup
Klepněte na ikonu Akce modulu widget
a poté na příkaz Exportovat do > Rychlý
export. Data kontingenční tabulky se exportují a otevře se tabulka aplikace Microsoft Excel,
ve které jsou data kontingenční tabulky uvedena.

Vytvoření procesu exportu
Pokud plánujete pravidelně exportovat data v modulu widget produktu IBM Cognos Insight
do tabulky aplikace Microsoft Excel, můžete vytvořit proces exportu. Tento proces exportu
pak můžete spustit, kdykoli chcete data exportovat. Procesy exportu můžete také sdílet s
kolegy.

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce modulu widget
a poté na příkaz Exportovat do >
Exportovat do aplikace Microsoft Excel.
2. Chcete-li vytvořit proces exportu, postupujte následovně:
a. Klepněte na tlačítko Nový.
b. Do pole Název zadejte název tohoto procesu exportu. Toto je název, který použijete k
identifikaci procesu exportu při jeho opětovném spuštění. Měl by proto být popisný a
jedinečný.
c. V seznamu K dispozici vyberte proces, pro který chcete data exportovat, a klepněte
na tlačítko Další.
d. Klepněte na dimenze v jednotlivých krychlích a poté přesunutím prvků ze seznamu
Zahrnuto na seznam K dispozici zahrňte prvky do exportovaných dat.
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e. Pokud krychle sdílí dimenzi a z každé kopie dimenze chcete exportovat stejné prvky,
vyberte požadované prvky z jedné dimenze a klepněte na tlačítko Použít na vše.
Stejné prvky budou exportovány z dimenze v ostatních krychlích.
f. Chcete-li zahrnout všechny prvky v dimenzi, včetně prvků, které mohly být přidány po
vytvoření procesu exportu, klepněte na dimenzi a zaškrtněte políčko Zahrnout vše.
g. Klepněte na tlačítko Další.
h. Pomocí šipek nahoru a dolů určete, které dimenze se zobrazí na řádcích, ve sloupcích
a na stránkách tabulky. Pokud do tabulky chcete například zahrnout dimenze Produkt,
Země nebo oblast, Rok a Ukazatele, můžete dimenze Země nebo oblast a Produkt
umístit na řádky tabulky, dimenzi Ukazatele do sloupců a dimenzi Roky na stránky,
aby se jednotlivé roky zobrazovaly na různých kartách tabulky.
i. Klepněte na tlačítko Další.
j. Zvolte, zda chcete sloučit buňky, a spus te export. Poté klepněte na tlačítko Dokončit.
3. Chcete-li spustit proces exportu, vyberte daný proces a klepněte na tlačítko Spustit.
4. Chcete-li exportovat proces exportu, klepněte na tlačítko Export a uložte soubor procesu
exportu do počítače.
5. Chcete-li proces exportu importovat, například proces, který vám zaslal kolega, klepněte
na tlačítko Import a vyberte soubor exportu v počítači.

Export pracovních prostorů do souborů PDF
Exportováním aktuální karty pracovního prostoru produktu IBM Cognos Insight do nového
souboru PDF nebo jako novou stránku v existujícím souboru PDF získáte snímek aktuálního
pohledu pracovního prostoru.

Informace o této úloze
Soubor PDF, který jste vytvořili exportem, zahrnuje vše, co je uvedeno na aktuální kartě,
včetně aktuálního zobrazení plátna, použitých filtrů a všech ostatních změn, které byly
provedeny. Pokud karta pracovního prostoru například obsahuje velmi dlouhou kontingenční
tabulku, posuňte pohled dolů nebo nahoru a zobrazte řádky tabulky, které chcete do souboru
PDF zahrnout.

Postup
a provete jednu z
Z karty a zobrazení, které chcete exportovat, klepněte na ikonu Akce
následujících akcí:
v Chcete-li exportovat do nového souboru PDF, klepněte na položky Exportovat do
souboru PDF > Vytvořit soubor. V zobrazeném navigačním okně můžete zadat název
souboru a vybrat umístění v počítači, kam se má soubor uložit.
v Chcete-li exportovanou kartu pracovního prostoru připojit jako stránku na konec
existujícího souboru PDF, klepněte na položky Exportovat do souboru PDF > Připojit k
souboru. V zobrazeném navigačním okně můžete vybrat soubor PDF, ke kterému chcete
kartu pracovního prostoru přidat.

Tisk dat modulu widget
Nyní můžete data v modulu widget produktu IBM Cognos Insight tisknout. Můžete zvolit
části dimenzí v kontextu, které chcete vytisknout.
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Postup
1. Klepněte na ikonu Akce modulu widget

2.

3.

4.
5.

a poté na příkaz Tisk dat.

Omezení: Následující postup platí, pouze pokud modul widget obsahuje dimenze v
kontextu. Pokud modul widget obsahuje pouze dimenze v řádcích a sloupcích, nebudete
vyzváni ke změně dimenzí v kontextu.
Chcete-li vytisknout data tak, jak jsou filtrována v modulu widget, klepněte na tlačítko
Dokončit. Pokud například modul widget kontingenční tabulky zobrazuje na řádcích
produkty, ve sloupcích měsíce a jako ukazatel v kontextu dodané množství, můžete data
vytisknout tak, jak jsou zobrazena v kontingenční tabulce, filtrována pouze pro zobrazení
ukazatele Dodané množství.
Chcete-li změnit dimenze v kontextu ve vytištěné kopii, vyberte prvky, které se mají ve
vytištěné kopii zobrazit, a klepněte na tlačítko Další. Pokud například modul widget
kontingenční tabulky zobrazuje na řádcích produkty, ve sloupcích měsíce a jako ukazatel
v kontextu dodané množství, můžete změnit ukazatel, který je v kontextu k jinému
ukazateli v krychli, například položce Výnosy, a vytisknout modul widget s ukazatelem
Výnosy v kontextu.
Chcete-li z vytištěných dat vyloučit určité stránky, zrušte zaškrtnutí políček pro stránky,
které chcete vyloučit.
Klepněte na volbu Dokončit a poté na Tisk.

Tisk pracovních prostorů
Vytisknutím celého pracovního prostoru nebo konkrétních karet pracovního prostoru v
produktu IBM Cognos získáte kopii snímku svého pracovního prostoru.

Postup
1. Ověřte, zda moduly widget zobrazují obsah, který se má ve vytištěné kopii zobrazit.
Pokud chcete například vytisknout data pouze pro jednu produktovou řadu, zkontrolujte,
zda je prostor filtrován tak, aby zobrazil pouze tuto produktovou řadu.
a poté na volbu Tisk.
2. Klepněte na ikonu Akce
3. V seznamu Tisk výběrem volby definujte, co chcete tisknout. Chcete-li vytisknout
konkrétní karty, klepněte na volbu Rozsah karet a zadejte čísla karet jako rozsah nebo
oddělené čárkami.
4. Chcete-li změnit velikost karty pracovního prostoru, aby se vytiskla pouze na jedné
stránce, zaškrtněte políčko Přizpůsobit jedné stránce.
5. Chcete-li přidat informace o pracovním prostoru do záhlaví a zápatí vytištěných stránek,
zaškrtněte políčko Zahrnout záhlaví a zápatí. Údaje v záhlaví a zápatí obsahují název
souboru pracovního prostoru, název karty, číslo stránky a datum a čas vytištění karty.
6. Chcete-li změnit tiskárnu nebo její nastavení, klepněte na položku Rozšířené.
7. Klepněte na volbu Tisknout.

Odstranění pracovních prostorů z počítače
Pokud již nějaký pracovní prostor produktu IBM Cognos Insight nepotřebujete, můžete jej
odstranit z počítače.

Postup
Odstraňte pracovní prostor nebo soubor CDD z počítače. Soubor CDD obsahuje model a data
v pracovním prostoru a jeho rozvržení.
Kapitola 7. Export a tisk pracovních prostorů
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Zapamatujte si: Uživatelská data pro pracovní prostory produktu Cognos Insight jsou
ukládána odděleně od samotných pracovních prostorů. Uživatelská data zahrnují soubory
protokolů, motivy, soubory PNG naposledy použitých pracovních prostorů a krychle Cognos
TM1, které se vytvoří při vytvoření nebo změně pracovního prostoru. Nelze odstranit data
jednoho pracovního prostoru. Odstranit můžete pouze všechna uživatelská data najednou.
Chcete-li tato uživatelská data odstranit, například při odinstalaci produktu Cognos Insight,
vymažte složku .CognosInsight ze svého prostředí:
v V operačním systému Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\jméno_uživatele\.CognosInsight.
v V operačním systému Microsoft Windows 7: C:\Users\jméno_uživatele\
.CognosInsight.
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Kapitola 8. Výukový program produktu Cognos Insight
Tento výukový program se skládá z interaktivních úloh, které vám pomohou naučit se
používat produkt IBM Cognos Insight. Produkt Cognos Insight je řešení pro zkoumání dat a
plánování.

Předpoklady
V rámci přípravy pro tento výukový program je nutné nainstalovat produkt IBM Cognos
Insight, stáhnout ukázky a seznámit se s uživatelským rozhraním produktu Cognos Insight.
Podporovaná prostředí si můžete také prohlédnout na webu Software Environments for IBM
Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049052).

Instalace produktu Cognos Insight
Na začátku musíte nainstalovat produkt IBM Cognos Insight na počítač.

Postup
V závislosti na tom, jaké produkty Cognos používáte, provete jeden z následujících postupů:
Produkty Cognos

Pokyny k instalaci

Cognos Insight a IBM Cognos Express

Viz část Instalace produktu Cognos Insight ze
serveru Cognos v dokumentaci k instalaci a
konfiguraci produktu Cognos Insight.

Cognos Insight a IBM Cognos TM1

Viz část Instalace produktu Cognos Insight ze
serveru Cognos v dokumentaci k instalaci a
konfiguraci produktu Cognos Insight.

Stažení ukázek
Tento výukový program pracuje s firmou Sample Outdoors. Použijete produkt IBM Cognos
Insight s ukázkami k prozkoumání a kontrole podnikových dat.
Pomocí ukázkových pracovních prostorů k provádění úloh můžete procházet produkt Cognos
Insight a seznámit se se způsobem, jakým vám může pomoci využít podniková data k
porozumění současnému chodu firmy i k odhadu výhledů.
Chcete-li použít tento výukový program, musíte stáhnout ukázky produktu Cognos Insight
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046864).
Každý pracovní prostor obsahuje následující moduly widget, které umožňují pracovat s daty a
porozumět jim:
v Karty, které usnadňují procházení pracovním prostorem.
v Kontingenční tabulky, které slouží k zobrazení dimenzí a provádění základní analýzy dat.
v Grafy, které vyjadřují hodnoty a zobrazují porovnání, vztahy a trendy.
v Text, který tvoří nadpisy a přidává vysvětlení.
v Obrázky, které zdůrazňují vizuální rozměr.
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Uživatelské rozhraní produktu Cognos Insight
Seznamte se s částmi okna produktu IBM Cognos Insight. Některé termíny, které se používají
v tomto výukovém programu, jsou jedinečné pro prvky uživatelského rozhraní produktu
Cognos Insight.
Následující obrázek uvádí části okna produktu Cognos Insight.

Ikona akce

Panel nástrojů
modulu widget

Oblast přehledu

Bod průzkumu

Rozbalit nebo sbalit
podokna obsahu

Krychle
Dimenze
Měřítko

Podokno prozkoumání Karty

Modul widget kontingenční
Karta s ikonami miniatur
tabulky a grafu

Podokno obsahu

Obrázek 2. Části okna produktu Cognos Insight

Okno produktu Cognos Insight obsahuje následující části:
Ikona Akce
rozbalíte nabídku, která obsahuje příkazy k
Klepnutím na ikonu Akce
vytvoření, otevření, uložení, tisku, exportu a ukončení pracovního prostoru.
Modul widget kontingenční tabulky a grafu
Moduly widget jsou části pracovního prostoru produktu Cognos Insight. Jeden typ
modulu widget obsahuje kontingenční tabulku nebo mřížku a graf. Data v
kontingenční tabulce jsou propojena s daty, která se zobrazí v grafu. Když změníte
data v kontingenční tabulce, změní se také data v grafu. Když změníte data v grafu,
změní se také kontingenční tabulka.
Panel nástrojů modulu widget
Panel nástrojů modulu widget se zobrazí při práci v modulu widget. Obsahuje ikony,
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které jsou specifické pro daný modul widget, například ikonu Změnit typ zobrazení
, která umožňuje změnit typ grafu zobrazeného v modulu widget.
Oblast přehledu
Oblast přehledu je zobrazena pro kontingenční tabulku nebo graf. Oblast přehledu
udává, jaké dimenze a ukazatele se zobrazí v kontingenční tabulce, grafu nebo
kontingenční tabulce a grafu. Oblast přehledu je rozdělena do tří částí: řádky, sloupce
a kontext. Tyto části uvádějí dimenze a ukazatele, které se zobrazí v řádcích,
sloupcích a kontextu kontingenční tabulky, grafu nebo kontingenční tabulky a grafu.
Pokud se například dimenze Produkty zobrazí v části řádků oblasti přehledu, zobrazí
se produkty také v řádcích kontingenční tabulky.
Podokno obsahu
Podokno obsahu zobrazuje všechny krychle, dimenze, ukazatele a atributy, se
kterými můžete v aktuálním pracovním prostoru pracovat. V podokně obsahu můžete
importovat, vytvářet a mazat, přesouvat a upravovat prvky, které jsou v tomto
podokně uvedeny. Podokno obsahu také uvádí procesy importu, takže můžete
obnovit data z konkrétního importu.
Můžete také vyhledávat objekty v podokně obsahu. Můžete zadat znaky do filtru,
když si nejste jistí přesným názvem objektu nebo když chcete najít objekty splňující
specifická kritéria. Hledání najde všechny objekty ve stromu, které splňují kritéria.
Body průzkumu
Bod průzkumu je seznam prvků v dimenzi. Klepnutím na prvky můžete filtrovat data
v kontingenční tabulce, grafu nebo kontingenční tabulce a grafu.
Karty

Pracovní prostory mohou být rozděleny do několika karet. V oblasti karet můžete
vytvářet, mazat a přejmenovávat karty.

Ikona miniatur karty
Klepnutím na ikonu miniatur karty zobrazíte malé obrázky jednotlivých karet, takže
se mezi jednotlivými kartami můžete pohybovat pomocí těchto obrázků namísto
názvů karet.

Lekce
Každá lekce výukového programu produktu IBM Cognos Insight je zaměřena na jiné funkce.
Ukázky produktu Cognos Insight vám tyto funkce ukážou na příkladech z praxe.
Tento výukový program lze provést v prostředí, ve kterém se zobrazí lekce. Každou lekci lze
však také použít samostatně. Pokud vás tedy zajímá konkrétní funkce, můžete přejít k
příslušné lekci.

Import dat objednávky ze souboru tabulky
Tento výukový program se věnuje následujícím dovednostem v produktu IBM Cognos
Insight: import souboru, vytvoření pracovního prostoru, pochopení mapování dat a seznámení
se s částmi pracovního prostoru.
Jako výkonný obchodní ředitel firmy Sample Outdoors Company chcete analyzovat výkon
společnosti pomocí kontroly dat objednávek. K dispozici máte soubor tabulky obsahující tato
data a rozhodnete se jej importovat do nového pracovního prostoru produktu IBM Cognos
Insight za účelem analýzy.

Postup
1. V nabídce Start operačního systému Microsoft Windows spus te produkt IBM Cognos
Insight.
Kapitola 8. Výukový program produktu Cognos Insight
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2. V nabídce Načíst data klepněte na volbu Importtovat data. Otevře se průvodce
importem, který zobrazí stránku Importovat data - vyberte zdroj dat.
3. Chcete-li importovat soubor, klepněte vedle pole Název na tlačítko Procházet. Zobrazí
se nové okno Otevřít, kde můžete vyhledat soubory v počítači.
4. Přejděte do umístění, kam jste stáhli ukázky, a otevřete soubor
Orders_language_code.csv. Pokud například chcete pracovat se souborem ukázek ve
španělštině, otevřete soubor Orders_ES.csv. Data ze souboru se zobrazí v průvodci
importem.
Tip: Rozbalením části Podrobnosti o souboru zobrazíte podrobnosti o importu
zdrojových dat. V tomto příkladu je vhodné použít výchozí volby.
Rozhodnete se, že do produktu Cognos Insight nechcete importovat všechna data ze
souboru.
5. V části Sloupce ve sloupci Import zrušením zaškrtnutí políček pro následující datové
položky určete, že tyto položky importovány nebudou:
a. Číslo objednávky
b. Měsíc
c. Objem objednávek
d. Jednotková cena
e. Datum dodání
f. Obchodní zástupce
6. Klepněte na volbu Rozšířené. Zobrazí se stránka průvodce importem Importovat data mapování dat. Na této stránce jsou uvedeny podrobnosti o způsobu importu dat.
Všimněte si, že produkt Cognos Insight automaticky vnořil prvek Město do prvku Země
nebo oblast, protože města jsou logicky podřízené položky zemí nebo oblastí.
Tip: Můžete přetahovat položky ze seznamu Zdrojové položky do hierarchie Cílové
položky a v rámci hierarchie Cílové položky můžete položky přetahovat na různé
pozice. Při přetažení položek se kurzor změní a zobrazí se informace o místě vložení
položky a o změnách, které bude mít toto umístění za následek.
Obrázek 3 na stránce 115 zobrazuje podokno Mapování tak, jak by mělo vypadat po
kroku 6.
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Obrázek 3. Podokno mapování v průvodci importem

7. Klepněte na položku Souhrn. Zobrazí se stránka průvodce importem Importovat data import. V podokně Importovat zprávy se zobrazí akce, které produkt Cognos Insight
provede při importu dat. V podokně Souhrn vlastností se zobrazí nastavení, které jste
pro jednotlivé cílové položky vybrali v podokně Vlastnosti. Pomocí tohoto souhrnu
můžete zkontrolovat a porovnat vlastnosti jednotlivých typů dat, včetně vytvářené
krychle a jejích rozměrů, úrovní, atributů a ukazatelů.
8. Klepněte na volbu Dokončit.
Data se zobrazí v novém pracovním prostoru produktu Cognos Insight. Pracovní prostor
zahrnuje kontingenční tabulku a sloupcový graf a vaše hierarchie dat se zobrazí v
podokně obsahu, pod nadpisem Data.
Obrázek 4 na stránce 116 zobrazuje pracovní prostor po importu souboru CSV.

Kapitola 8. Výukový program produktu Cognos Insight
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Obrázek 4. Nový pracovní prostor po importu dat

Kontingenční tabulka uvádí následující data z nové krychle:
v Na řádcích kontingenční tabulky se zobrazí dimenze Produkt.
v Ve sloupcích kontingenční tabulky se v krychli zobrazí tři ukazatelé Výnos
objednávky, Množství objednávky a Počet.
Graf zobrazí následující data z vaší nové krychle:
v Produkty jsou v grafu zakresleny jako sloupce. Každá skupina sloupců například
obsahuje sloupec pro Nekonečno.
v Tři ukazatelé vaší krychle jsou v grafu vykresleny jako skupiny sloupců. K dispozici
máte například skupinu tří sloupců pro Výnos objednávky.
Oblast přehledu určuje data, která se v kontingenční tabulce zobrazí:
v Část řádků
Produkt.

ukazuje, že na řádcích kontingenční tabulky je zobrazena dimenze

ukazuje, že ve sloupcích kontingenční tabulky je zobrazena
v Část sloupců
dimenze Ukazatelé objednávek jazykový_kód. Název dimenze ukazatele závisí na
názvu krychle, který je odvozen od názvu importovaného souboru. Pokud jste
například importovali soubor španělských ukázek Orders_ES.csv, vaše krychle bude
pojmenována Objednávky ES a dimenze ukazatelů ponese název Ukazatelé
objednávky ES.
ukazuje, že v kontextu kontingenční tabulky se zobrazí dimenze
v Část kontextu
Zákazník, Město a Datum objednávky. Názvy dimenze v části kontextu představují
součty dimenzí, například Celkem za zákazníka a Celkem za město. Dimenze
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Datum objednávky se v části kontextu zobrazí jako 2007, protože do zdrojového
souboru byla zahrnuta pouze hodnota 2007.
Tip: Klepnutím na dimenze na řádcích, ve sloupcích a v částech kontextu oblasti
přehledu můžete změnit data, která se zobrazí v kontingenční tabulce a grafu. Můžete
například klepnout na položku Celkem za města a poté na položku Rakousko. Nyní se
v kontingenční tabulce a grafu zobrazí data pouze pro Rakousko, nikoli data pro všechna
města. Chcete-li znovu zobrazit data pro všechna města, klepněte v oblasti kontextu na
položku Rakousko a poté na Celkem za města.
Rozhodnete se, že do pracovního prostoru chcete přidat data o prodejních zástupcích,
aby bylo možné zobrazit také prodejní zástupce odpovědné za největší část výnosů.
a poté na volbu Zavřít.
9. Klepněte na ikonu Akce
10. Budete-li vyzváni k uložení změn provedených v ukázce, klepněte na tlačítko Ne.

Prohlížení dat prodeje v existujícím pracovním prostoru
Tento výukový program se věnuje následujícím dovednostem v produktu IBM Cognos
Insight: navigace kartami a používání stávajícího pracovního prostoru k rozhodování.
Jako výkonný obchodní ředitel společnosti Sample Outdoors Company si chcete prohlédnout
přehled dat prodeje společnosti a zjistit celkové výsledky společnosti.
Karty vám pomohou k uspořádání dat a k filtrování, abyste určitá data skryli, nebo naopak
vyzdvihli. Karty můžete například použít k vytvoření obrazu o svém podnikání rozdělením
jeho aspektů do smysluplných částí, které umožní vaše data rychle zobrazit a analyzovat.
Každá karta zobrazuje jiné informace, ale všechny jsou součástí stejného pracovního prostoru.

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce
a poté na volbu Otevřít.
2. Přejděte do umístění, kam jste stáhli ukázky, a poklepejte na položku
Orders_language_code.cdd. Pokud například chcete pracovat se souborem ukázek v
maarštině, poklepejte na soubor Orders_HU.cdd. Zobrazí se informační zpráva, která
vás upozorní, že tento pracovní prostor zahrnuje webové moduly widget. Webové moduly
widget zobrazují obsah z online zdrojů a mohou proto obsahovat škodlivý obsah stejně
jako webové stránky. Klepnutím na tlačítko OK zprávu zavřete.
3. Mezi jednotlivými kartami se můžete přesouvat následujícími způsoby:
klepněte na kartu Produkty.
v V části Pracovní prostor podokna obsahu
v V nabídce karet podél okna produktu Cognos Insight klepněte na kartu Objednávky.
v Na plátně klepněte na tlačítko akce Ukázky. Podobná tlačítka akce můžete přidat do
jakéhokoli pracovního prostoru klepnutím na tlačítko Akce v nabídce Vložit.
4. Klepněte na ikonu Akce a poté na volbu Zavřít.
5. Budete-li vyzváni k uložení změn provedených v ukázce, klepněte na tlačítko Ne.

Filtrování dat pro zobrazení podrobností o konkrétních
produktech a zákaznících
Tento výukový program se věnuje následujícím dovednostem v produktu IBM Cognos
Insight: filtrování dat pomocí bodů průzkumu a změna úrovně podrobností v grafech a
kontingenčních tabulkách.

Kapitola 8. Výukový program produktu Cognos Insight
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Jako obchodní zástupce ve společnosti Sample Outdoors Company chcete lépe porozumět
prodeji pro jednotlivé produkty a zákazníky a zjistit, zda zde neexistují problémové oblasti,
které vyžadují další pozornost.

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce
a poté na volbu Otevřít.
2. Přejděte do umístění, kam jste stáhli ukázky, a poklepejte na položku
Orders_language_code.cdd. Pokud například chcete pracovat se souborem ukázek v
maarštině, poklepejte na soubor Orders_HU.cdd. Zobrazí se informační zpráva, která
vás upozorní, že tento pracovní prostor zahrnuje webové moduly widget. Webové moduly
widget zobrazují obsah z online zdrojů a mohou proto obsahovat škodlivý obsah stejně
jako webové stránky. Klepnutím na tlačítko OK zprávu zavřete.
3. Klepněte na kartu Objednávky.
Karta Objednávky zobrazuje tři moduly widget kontingenční tabulky a dva moduly
widget grafu. Pracovní prostor rovněž zahrnuje tři moduly widget pro body průzkumu. V
kontingenční tabulce Informace o objednávkách vidíte, že prodej řady Kodiak je
výrazně nižší než pro zbývající dvě řady. Chcete prozkoumat data a zjistit více informací
o prodeji.
4. V bodu průzkumu Produkty klepněte na položku Kodiak.
Tento výběr odfiltruje informace o produktech řad Infinity a Legend, viz obrázek
Obrázek 5.

Obrázek 5. Karta Objednávky filtrovaná k zobrazení pouze produktové řady Kodiak.
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Tip: K opětovnému zobrazení všech produktů můžete použít ikonu Vymazat tento bod
. Pokud vymažete body průzkumu, nezapomeňte znovu vybrat řadu
průzkumu
Kodiak, abyste mohli v tomto výukovém programu pokračovat.
5. Přesunutím ukazatele myši nad výseče ve výsečovém grafu zobrazte informace o prodeji
pro země nebo oblasti, kde se řada Kodiak prodává.
6. V bodu průzkumu Zákazníci klepněte na položku Kanga Kampers. Obrázek 6 ukazuje
výsledný pracovní prostor.

Obrázek 6. Karta Objednávky filtrovaná k zobrazení pouze produktové řady Kodiak a zákazníka Kanga Kampers

Na kartě Objednávky se nyní zobrazí následující informace:
v Kontingenční tabulka Informace o objednávkách ukazuje, že veškerý prodej
produktové řady Kodiak zákazníkovi Kanga Kampers byl realizován v únoru.
v Kontingenční tabulka Prodej podle země nebo oblasti ukazuje, že veškerý prodej
produktové řady Kodiak zákazníkovi Kanga Kampers byl realizován v Austrálii.
v Plošný graf je grafickým zobrazením kontingenční tabulky Informace o
objednávkách.
v Výsečový graf je grafickým zobrazením kontingenční tabulky Prodej podle země
nebo oblasti.
v Kontingenční tabulka Podrobnosti o objednávce zobrazuje další údaje o prodeji
společnosti Kanga Kampers, jako je Město, Množství objednávky a Prodejní
zástupce.
v V bodě průzkumu Velikost objednávky si všimněte, že všechny objednávky se
pohybují v rozsahu 1–5000.
7. Klepněte na ikonu Akce a poté na volbu Zavřít.
Kapitola 8. Výukový program produktu Cognos Insight
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8. Budete-li vyzváni k uložení změn provedených v ukázce, klepněte na tlačítko Ne.

Seskupení měsíců do čtvrtletí
Tento výukový program se věnuje následujícím dovednostem v produktu IBM Cognos
Insight: vložení nového sloupce do kontingenční tabulky, seskupení dat a vložení nadřízeného
člena.
Jako manažer firmy Sample Outdoors, který je zodpovědný za školení, potřebujete snížit
náklady. Abyste mohli určit, které náklady lze omezit, potřebujete porovnat náklady pro určitá
období roku.

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce
a poté na volbu Otevřít.
2. Přejděte do umístění, kam jste stáhli ukázky, a poklepejte na položku
HumanResources_language_code.cdd. Pokud například chcete pracovat se souborem
ukázek v norštině, poklepejte na soubor HumanResources_NO.cdd.
3. Klepněte na kartu Školení zaměstnanců.
Tato karta nabízí přehledné informace o kurzech. Zobrazuje kurzy podle názvu, seznam
účastníků, cenu kurzu, počet dní kurzu a měsíční účast.
Nyní chcete seskupit Leden, Únor a Březen, abyste získali analýzu za čtvrtletí.
4. Klepněte se stisknutou klávesou Ctrl na položky Leden, Únor a Březen.
5. Klepněte pravým tlačítkem myši a poté klepněte na volbu Vložit nadřízený prvek.
Vybraní členové jsou seskupeni pod novým členem s názvem Člen 1.
6. Chcete-li přejmenovat člena Člen 1 na něco smysluplnějšího, klepněte pravým tlačítkem
myši na položku Člen 1 a zadejte 1. čtvrtletí.
Nyní vidíte, že náklady na kurzy za čtvrtletí jsou 32 000 USD, což se blíží celkové částce
za měsíc červenec. Dále vás může zajímat, proč existuje takový rozdíl a zda není potřeba
přijmout nějaká opatření.
Vytváření hierarchií vztahů podřízenosti umožňuje rozbalit datovou sadu a lépe ovládat
aplikaci.
7. Klepněte na ikonu Akce a poté na volbu Zavřít.
8. Budete-li vyzváni k uložení změn provedených v ukázce, klepněte na tlačítko Ne.

Výpočet nárůstu platu pomocí výpočtu dimenze
Tento výukový program se věnuje následujícím dovednostem v produktu IBM Cognos
Insight: vytvoření nového sloupce v kontingenční tabulce a vytvoření výpočtu dimenze.
Jako pracovník osobního oddělení potřebujete zjistit vliv změn struktury a zaměstnanců na
podnikání firmy Sample Outdoors Company. V tomto případě chcete zjistit efekt zvýšení
platů o 5 %.

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce
a poté na volbu Otevřít.
2. Přejděte do umístění, kam jste stáhli ukázky, a poklepejte na položku
HumanResources_language_code.cdd. Pokud například chcete pracovat se souborem
ukázek v korejštině, poklepejte na soubor HumanResources_KO.cdd.
3. Klepněte na kartu Výdaje na zaměstnance. Chcete použít vzorec pro výpočet
pětiprocentního nárůstu platů. Další informace o vzorcích naleznete v dokumentaci k
produktu Cognos Insight. Dokumentaci pro příslušný produkt a verzi najdete v Centru
znalostí IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
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4. V kontingenční tabulce Výdaje na zaměstnance klepněte pravým tlačítkem myši na
záhlaví sloupce Plat, klepněte na položku Duplicitní a zadáním textu Analýza Plat 5
sloupec přejmenujte.
5. Klepněte na buňku v průsečíku sloupce Analýza Plat 5 a řádku Všechny země nebo
oblasti, zadejte text inc5 a stiskněte klávesu Enter.
Hodnoty ve všech buňkách sloupce Analýza Plat 5 se zvýší o pět procent. Obrázek 7
ukazuje aktualizovanou kontingenční tabulku a graf.

Obrázek 7. Kontingenční tabulka a graf s výpočtem inc5

6. Klepněte na ikonu Akce a poté na volbu Zavřít.
7. Budete-li vyzváni k uložení změn provedených v ukázce, klepněte na tlačítko Ne.

Identifikace vysokých a nízkých výnosů pomocí barev
Tento výukový program se věnuje následujícím dovednostem v produktu IBM Cognos
Insight: vytváření podmíněných stylů a identifikace trendů.
Jako manažer prodeje společnosti Sample Outdoors Company chcete vědět, jaké produkty se
prodávají dobře a jaké špatně. Dále si chcete prohlédnout změny během roku a určit měsíce,
ve kterých jsou výsledky jednotlivých produktů špatné.

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce
a poté na volbu Otevřít.
2. Přejděte do umístění, kam jste stáhli ukázky, a poklepejte na položku
Orders_language_code.cdd. Pokud například chcete pracovat se souborem ukázek v
japonštině, poklepejte na soubor Orders_JA.cdd. Zobrazí se informační zpráva, která
vás upozorní, že tento pracovní prostor zahrnuje webové moduly widget. Webové
moduly widget zobrazují obsah z online zdrojů a mohou proto obsahovat škodlivý obsah
stejně jako webové stránky. Klepnutím na tlačítko OK zprávu zavřete.
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3. Klepněte na kartu Objednávky. Chcete použít podmíněný styl k identifikaci měsíců s
vyššími nebo nižšími výnosy.
4. V kontingenční tabulce Informace o objednávkách klepněte pravým tlačítkem myši na
buňku, která není záhlavím řádku nebo sloupce, a klepněte na volbu Podmíněný styl.
a na volby Nový podmíněný
5. V okně Podmíněný styl klepněte na ikonu Přidat
styl pomocí > Výnos objednávek.
6. V okně Číselná podmínka v poli Hodnota rozsahu zadejte hodnotu 5000 a stiskněte
klávesu Enter. V seznamu se objeví nová podmínka.
7. V poli Hodnota rozsahu zadejte hodnotu 10 000 a stiskněte klávesu Enter. Seznam
nyní zobrazuje dvě vámi zadané hodnoty mezi třemi prázdnými řádky. V těchto řádcích
definujete podmínky. Můžete například definovat podmínku pro hodnoty, které jsou
nižší než 5 000 tak, že nastavíte styl na řádku po hodnotě 5 000.
8. Na řádku po hodnotě 5 000 klepněte do buňky ve sloupci Styl a klepněte na volbu
Nízký.
9. Na řádku před hodnotou 5 000 klepněte do buňky ve sloupci Styl a klepněte na volbu
Průměrný.
10. Na řádku před hodnotou 10 000 klepněte do buňky ve sloupci Styl a klepněte na volbu
Výborný. Vytvořené podmínky nyní udávají následující informace:
v Výnos objednávky nad 10 000 je výborný.
v Výnos objednávky od 5000 do 10 000 je průměrný.
v Výnos objednávky pod 5000 je nízký.
11. Dvakrát klepněte na tlačítko OK a zobrazte pracovní prostor. Kontingenční tabulka
Informace o objednávkách uvedená na obrázkuObrázek 8 na stránce 123 nyní zobrazí
výbornou, průměrnou a nízkou hodnotu v definovaných stylech.
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Obrázek 8. Kontingenční tabulka Informace o objednávkách uvádějící různě barevné buňky a text pro definované
podmíněné styly

12. V bodu průzkumu Zákazníci klepnutím na jednotlivé zákazníky zobrazte prodej podle
měsíce a země nebo oblasti, abyste mohli určit, kam zacílit své prodejní kampaně.
13. Klepněte na ikonu Akce a poté na volbu Zavřít.
14. Budete-li vyzváni k uložení změn provedených v ukázce, klepněte na tlačítko Ne.

Výsledky
Na základě průzkumu dat v pracovním prostoru zjistíte, že pro zákazníka Sportworld mohou
existovat příležitosti prodeje, protože si neobjednal produkty Kodiak ani Legend.

Výpočet výnosu úpravou modelu
Tento výukový program se věnuje následujícím dovednostem v produktu IBM Cognos
Insight: vytvoření výpočtu krychle, vložení karty, vytvoření kontingenční tabulky, vytvoření
grafu, nahrazení dimenzí a měřítek, potlačení prázdných buněk a změna zobrazení součtů.
Jako datový analytik ve společnosti Sample Outdoors Company chcete změnit sloupec Výnos
objednávky tak, aby odrážel změny hodnot Množství a Jednotková cena. Budete tak moct
rozhodnout, jak množství a jednotkové ceny produktů ovlivňují výnos společnosti.

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce

a poté na volbu Otevřít.
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2. Přejděte do umístění, kam jste stáhli ukázky, a poklepejte na položku
Orders_language_code.cdd. Pokud například chcete pracovat se souborem ukázek v
italštině, poklepejte na soubor Orders_IT.cdd. Zobrazí se informační zpráva, která vás
upozorní, že tento pracovní prostor zahrnuje webové moduly widget. Webové moduly
widget zobrazují obsah z online zdrojů a mohou proto obsahovat škodlivý obsah stejně
jako webové stránky. Klepnutím na tlačítko OK zprávu zavřete.
3. V okně produktu Cognos Insight vedle karet klepněte na ikonu Vložit novou kartu
.
V okně produktu Cognos Insight se zobrazí nová karta. Tato nová karta má název Karta
5.
4. Klepněte pravým tlačítkem na novou kartu, na volbu Přejmenovat a zadejte text Test.
Nyní máte prázdné plátno pro vytvoření nového pohledu na data.
, kde jsou uvedeny všechny dimenze a ukazatele, které
5. Otevřete podokno obsahu
byly do tohoto pracovního prostoru importovány.
6. Přetáhněte krychli Podrobnosti o objednávce do pracovního prostoru.
Při výchozím nastavení přesunutím krychle do pracovního prostoru vytvoříte
kontingenční tabulku a graf. Kontingenční tabulka a graf zobrazí první dimenzi v
krychli, Číslo objednávky a všechny ukazatele, které jsou v krychli k dispozici.
Oblast přehledu určuje data, která se v kontingenční tabulce zobrazí:
ukazuje, že na řádcích kontingenční tabulky je zobrazena dimenze
v Část řádků
Číslo objednávky.
ukazuje, že ve sloupcích kontingenční tabulky je zobrazena
v Část sloupců
dimenze Ukazatele podrobností o objednávce. Tato dimenze obsahuje všechny
ukazatele v krychli Podrobnosti o objednávce.
zobrazuje zbývající dimenze v kontextu kontingenční tabulky.
v Část kontextu
Názvy dimenze v části kontextu představují data zobrazená v kontingenční tabulce.
Část kontextu například zobrazuje položku Všechny produkty, takže data v
kontingenční tabulce reprezentují všechny produkty. Pokud dimenzi Produkty
filtrujete tak, aby v části kontextu oblasti přehledu zobrazila položku Legend,
reprezentují data v kontingenční tabulce pouze produkt Legend.
Rozhodnete se, že si chcete zobrazit všechna data, ale vnořená tak, abyste je pochopili
na první pohled. Je tedy nutné změnit dimenze v částech řádků, sloupců a kontextu
oblasti přehledu.
7. V podokně obsahu

v krychli Podrobnosti o objednávce přetáhněte dimenzi

oblasti přehledu. Při
Produkty za dimenzi Číslo objednávky v části řádků
pozastavení na oblasti přehledu se kurzor změní tak, aby ukazoval, kam dimenzi můžete
a nemůžete umístit.
Tip: Dimenze můžete také přetáhnout z jedné části oblasti přehledu do druhé.
8. Z krychle Podrobnosti o objednávce přetáhněte dimenzi Zákazníci za dimenzi
oblasti přehledu.
Produkty v části řádků
9. Z krychle Podrobnosti o objednávce přetáhněte dimenzi Velikost objednávky za
oblasti přehledu. Část řádků nyní zahrnuje
dimenzi Zákazníci v části řádků
následující dimenze vnořené v tomto pořadí: Číslo objednávky, Produkty, Zákazníci a
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Velikost objednávky, viz obrázekObrázek 9. Část sloupců
Ukazatele podrobností o objednávce.

obsahuje dimenzi

Obrázek 9. Kontingenční tabulka s dimenzemi Číslo objednávky, Produkty, Zákazníci a Velikost objednávky na
řádcích a s dimenzí Ukazatele podrobností o objednávce ve sloupcích

10. Klepněte pravým tlačítkem na každý ze čtyř součtů na řádcích kontingenční tabulky
(například Všechna čísla objednávek) a klepněte na položky Zobrazit součty >
Nezobrazit součty. Kontingenční tabulka je stále převážně prázdná, protože pro každý
průsečík dat ukazuje buňku. Rozhodnete se odstranit prázdné buňky.
11. Na panelu nástrojů modulu widget klepněte na ikonu Potlačit prázdné buňky
na volbu Řádky.

a

Kontingenční tabulka nyní zobrazuje všechna data v krychli, viz obrázek Obrázek 10.
Rozhodnete se, že se chcete zaměřit na zákazníka Kanga Kampers.

Obrázek 10. Kontingenční tabulka bez součtů nezobrazující žádné prázdné buňky

12. V oblasti přehledu klepněte na dimenzi Zákazníci a na položku Kanga Kampers.
Kontingenční tabulka a graf nyní zobrazují pouze data pro Kanga Kampers.
13. Vyberte současně všechny buňky ve sloupci Výnos objednávek kontingenční tabulky,
klepněte pravým tlačítkem myši na výběr a klepněte na příkaz Vytvořit výpočet
krychle.
Kapitola 8. Výukový program produktu Cognos Insight
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14. V okně Název výpočtu krychle zadejte Výpočet výnosu objednávky a stiskněte
klávesu Enter. Vytvářený výpočet se vztahuje pouze na dimenze a ukazatele filtrované v
kontingenční tabulce. Například dimenze Zákazníci je filtrována tak, aby se v
kontingenční tabulce zobrazil pouze produkt Kanga Kampers, takže se výpočet
vztahuje pouze na produkt Kanga Kampers.
Tip: Tyto filtry můžete změnit v editoru výrazů. Každá dimenze v oblasti filtrů v
nabídce Definovat nový výraz pro zobrazuje členy, které se zobrazí v kontingenční
tabulce, a název dimenze. Například dimenze Zákazníci je filtrována tak, aby
zahrnovala pouze produkt Kanga Kampers, takže dimenze Zákazníci zahrnuje položky
Kanga Kampers, člen, který se zobrazí v kontingenční tabulce, a Zákazníci, název
dimenze.
15. V hierarchii dat na kartě Termíny posuňte zobrazení dolů a rozbalte položku Ukazatele
podrobností o objednávce. Karta Termíny zahrnuje dimenze a ukazatele, které jsou k
dispozici v aktuální krychli. Tyto dimenze a ukazatele jsou ve vašem výrazu označeny
jako termíny.
Tip: Importováním můžete použít termíny výrazu z ostatních krychlí v pracovním
prostoru. Importováním termínu z jiné krychle můžete do výpočtu přidat dimenzi nebo
ukazatel z jiné krychle. Je nutné namapovat dimenze v aktuální krychli na dimenze v
krychli, ze které chcete importovat.
16. Přetáhněte ukazatel Množství do podokna Výraz.
17. V podokně Výraz zadejte hvězdičku (*), což je symbol pro násobení.

18.
19.

20.

21.

Tip: Do podokna Výraz můžete přidat šablony výpočtu výběrem na kartě Jednoduchý.
Pokud na kartě Jednoduchý například klepnete na položku Aritmetický v seznamu Typ
operace a na položku * (násobení) v seznamu Operace, zobrazí se v podokně Výraz
následující šablona pro násobení: ([<operand 1>] * [<operand 2>]). [<operand 1>] a
[<operand 2>] pak můžete nahradit dimenzemi a ukazateli, které chcete použít ve
výpočtu.
Přetáhněte ukazatel Jednotková cena do podokna Výraz a umístěte jej za hvězdičku (*).
Chcete-li výpočet uložit a aktivovat, klepněte na tlačítko OK. Nyní se sloupec Výnos
objednávek v kontingenční tabulce vypočte vynásobením položek Množství a
Jednotková cena.
Klepněte na buňku ve sloupci Jednotková cena, zadejte novou cenu a stiskněte klávesu
Enter. Hodnota Výnos objednávek na daném řádku se změní tak, aby odrážela novou
jednotkovou cenu. Můžete také změnit hodnoty ve sloupci Množství a podívat se, jak
změna v prodaném množství ovlivní Výnos objednávek.
Klepněte na ikonu Akce a poté na volbu Zavřít.
Budete-li vyzváni k uložení změn provedených v ukázce, klepněte na tlačítko Ne.

Analýza výnosů
Tento výukový program se věnuje následujícím dovednostem v produktu IBM Cognos
Insight: vytváření odchylky, skrývání řádků nebo sloupců, řazení sloupců a vnořování
dimenzí.
V tomto výukovém programu vytvoříte analýzu přetažením stávajícího souboru .csv do
pracovního prostoru v produktu Cognos Insight. Změňte uspořádání dimenzí v kontingenční
tabulce a vytvořte různá zobrazení dat. Prohlédněte si grafy a zjistěte, zda jsou k dispozici
různé typy grafů, které je možné použít při analýze. Vyhledejte trendy v datech a přidejte
textové komentáře k vašim zjištěním. Uložte tuto analýzu jako základ pro další práci.
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Postup
1. Otevřete program IBM Cognos Insight.
2. Zvolte Klasický motiv.
3. Přetáhněte soubor Net_Revenue.csv do nového pracovního prostoru.

4. Přetáhněte dimenzi Čistý výnos do rámečku Řádky.
5. Odstraňte Čistý výnos celkem. Až budete vyzváni k potvrzení akce, vyberte volbu
Odstranit.

Kapitola 8. Výukový program produktu Cognos Insight
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6. Přidejte odchylku Skutečnost za minulý rok a Skutečnost za minulý rok-1.

7. Přejmenujte Skutečnost za minulý rok a Skutečnost za minulý rok-1 na Odchylka.
8. Klepněte pravým tlačítkem myši na Počet a poté vyberte volbu Vložit textový ukazatel.
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9. Textový ukazatel pojmenujte Komentář – povšimněte si, že textové položky je možné
přidat pouze k dimenzi ukazatele.
Poznámka: Položka Počet zobrazuje počet záznamů importovaných prostřednictvím
funkce přetáhnutí. Za určitých okolností je tato funkce užitečná. V tomto cvičení tuto
funkci po počátečním importu nepoužijeme.
10. Odstraňte položku Počet klepnutím pravým tlačítkem myši na položku, vybráním volby
Odstranit a potvrzením tlačítka Odstranit v dialogovém okně.

11. Aby bylo provedení analýzy snazší, odeberte z modulu widget graf. Vyberte volbu
Kontingenční tabulka z rozevírací nabídky Změnit zobrazení.

12. Změňte orientaci krychle, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Kapitola 8. Výukový program produktu Cognos Insight

129

13. Chceme seřadit pouze podrobné položky. Aby bylo zobrazení přehlednější, skryjeme
hodnotu Produkty celkem. Tento krok nám umožňují dvě volby nabídky: 1. volba Skrýt
a 2. volba Zobrazit součty.
v Klepněte pravým tlačítkem myši na položku a poté vyberte volbu Skrýt.Řádky nebo
sloupce, se kterými nepotřebujete pracovat, můžete skrýt. Po vytvoření výpočtu
můžete například skrýt řádky nebo sloupce, které jsou ve výpočtu používány, ale
nepotřebujete je v pracovním prostoru. Tuto volbu lze použít na jakoukoli položku,
podrobnou i konsolidovanou.
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v Klepněte pravým tlačítkem myši na položku, vyberte volbu Zobrazit součty a poté
vyberte volbu.
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14. V tomto případě vybereme volbu Nezobrazovat součty, která namísto skrytí jedné
položky skryje veškeré konsolidované položky v dimenzi. V tomto příkladu by byl
výsledek stejný. Použití volby Nezobrazovat součty je v tomto případě vhodnější,
pokud bychom chtěli později přidat další součty.
15. Řazení sloupce Odchylka ve vzestupném pořadí podle hodnoty.
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16. Přidejte komentář k produktu, který má nejvyšší zápornou odchylku.

17. Vyberte Čistý výnos z dimenze Čistý výnos a přidejte komentář k produktu s nejvyšší
odchylkou u Čistého výnosu. Povšimněte si, že se jedná o jiný produkt než produkt s
nejvyšším poklesem Objemu.

18. Přejmenujte kartu na Analýza čistého výnosu.
19. Klepněte na ikonu a přidejte novou kartu.
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20. Přejmenujte ji na Trend čistého výnosu.
21. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní prostor a vyberte volbu Vložit modul
widget > Crosstab > Čistý výnos.

Poznámka: Vybráním volby Čistý výnos v kontextu a skrytím položky Komentář
provete změnu orientace tak, jak je znázorněno níže. V případě potřeby změny
rozměrů položek použijte ikonu Autofit.
Prohlédněte si trendy za Minulý rok a Minulý rok-1 - jsou stejné?

22. Přidejte třetí kartu a pojmenujte ji Čistý výnos jednotlivých měst.
23. Přejděte zpět na kartu Trend čistého výnosu a z nabídky modulu widget vyberte volbu
Kopírovat modul widget.
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24. Pravým tlačítkem myši klepněte na kartu Čistý výnos jednotlivých měst a vyberte volbu
Vložit modul widget.

25. Provete změnu orientace tak, jak znázorněno na následujícím obrázku, se zaměřením
na Čistý výnos, skryjte Komentář a zobrazte Součet pro města.
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Jsou některá města, která mají po dobu dvou let soustavně nízkou výkonnost? Které
město zaznamenalo největší pokles výkonnost za tyto dva roky?
26. Vra te se na první kartu – Analýza čistého výnosu.
27. Klepněte na ikonu Změnit zobrazení
Kontingenční tabulka nahoře.

a vyberte volbu Rozdělené zobrazení >

28. Poté změňte typ zobrazení na typ Stromová mapa.
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29. Vnořte dimenzi Města mimo dimenzi Produkty na řádcích jejím přetažením vně, jak
znázorňuje šipka na následujícím obrázku.

30. Přetáhněte dimenzi Čistý výnos na sloupce a nahrate tak dimenzi ukazatelů Čistý
výnos. Může být potřeba klepnout na dimenzi a vybrat volbu Zobrazit vše – Čistý výnos,
aby se ve sloupcích zobrazil Objem.
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31. Výsledek vypadá následovně:

138

IBM Planning Analytics verze 2.0.0: Cognos Insight

32. Na stromové mapě podržte ukazatel myši nad jedním z měst a prohlédněte si hodnoty
přidružené k danému městu.

33. Který produkt se ve třech nejlepších městech prodává nejlépe?
34. Uložte pracovní prostor jako A01_Jednoduchá analýza výnosu. Vytvoříte tak soubor
.cdd, který bude moci použít kdokoli s programem IBM Cognos Insight.

Výsledky
Tímto dokončíte výukový program "Analýza výnosů". S tímto souborem .cdd budete dále
pracovat v následujícím výukovém programu.

Modelování a analýzování diskontních sazeb
Tento výukový program se věnuje následujícím dovednostem v produktu IBM Cognos
Insight: změna zobrazení, vytvoření výpočtu krychle, formátování položek, aplikace výpočtů
na listy a konsolidované hodnoty a příprava pracovního prostoru jako prezentace.
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V kapitole “Analýza výnosů” na stránce 126 jsme se zaměřili na Objem, Čistý výnos a
Odchylku u sady produktů prodávaných prostřednictvím odbytiš v řadě měst v období dvou
let. Zjistili jsme, že produkt, který vykazoval nejvyšší pokles v objemu prodeje nebyl stejný
produkt, který vykazoval nejvyšší pokles Čistého výnosu. Abychom této situaci zcela
porozuměli a mohli učinit náležitá obchodní rozhodnutí, je třeba dalších informací. Možná, že
některá města poskytují štědré diskontní sazby?
Abychom se dozvěděli více podrobností, zjistíme si Ceníkové ceny za předchozí dva roky a
použijeme je k výpočtu Hrubého výnosu. Rozdíl mezi Hrubým výnosem a Čistým výnosem
bude představovat poskytnutou slevu. Za účelem získání dalších informací rovněž vypočteme
procentuální diskontní sazbu. Tato informace nám poskytne lepší pohled na to, jak různá
města na produkty aplikují slevy, abychom mohli podniknout příslušné kroky.

Výpočet Hrubého výnosu
Procedura
1. Otevřete soubor A01_Simple_Revenue_Analysis.cdd a uložte jej jako
A02_Discount_Analysis.cdd.
2. Přidejte novou kartu a přejmenujte ji na Analýza slev.
3. Přetáhněte soubor List_Prices.csv do pracovního prostoru této nové karty.
4. Změňte Pohled zobrazení na možnost Kontingenční tabulka.
5. Z dimenze ukazatele Ceníková cena odstraňte možnost Počet.
6. Umístěte dimenzi Ceníková cena do sloupců a odstraňte prvek Ceníková cena celkem.
7. Uspořádejte způsob zobrazení, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

8. Klepněte na ikonu Obnovit a zobrazte Ceníkové ceny tak, aby se zobrazovaly v horní
polovině podokna.
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9. Klepněte na ikonu Zobrazit podokno obsahu v levé horní části pracovního prostoru.
Zobrazí se objekty přidružené k tomuto Pracovnímu prostoru.
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10. Přetáhněte krychli Čistý výnos do pracovního prostoru tak, aby se zobrazovala ve spodní
části podokna.
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11. Změňte zobrazení krychle Čistý výnos na možnost Kontingenční tabulka a poté ji
přeorientujte tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

12. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Čistý výnos a poté vyberte možnost Vložit.
13. Novou položku pojmenujte Hrubý výnos.
14. U položky Hrubý výnos zvýrazněte dvě buňky, Skutečnost za minulý rok a Skutečnost
za minulý rok -1.
15. Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vytvořit výpočet krychle.
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16. Hrubý výnos vypočteme jako Objem * Ceníková cena. Ceníkovou cenu je možné použít
přímo z krychle Ceníková cena.
17. Budete-li vyzváni k uložení nevyřízených změn, potvrte data klepnutím na ikonu
zaškrtnutí v pruhu hlavní nabídky.

18. Výpočet pojmenujte Hrubý výnos a poté vyberte možnost OK.
19. Klepněte na možnost Importovat výrazy a poté odkaz na import výrazů pojmenujte
Ceníkové ceny.

20. Na straně zdroje z rozevíracího seznamu vyberte možnost krychle Ceníková cena.
Poznámka: Produkty a Měsíce se mapují automaticky.
21. Přetáhněte ukazatele Ceníková cena na ukazatele Čistý výnos a u typu mapování vyberte
možnost Automatické.
22. Klepněte na možnost Ceníková cena a poté vyberte výseč Ceníková cena.
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23. Klepněte na možnost Města a poté vyberte kořen dimenze Města.
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24. Klepněte na možnost Čistý výnos a poté vyberte výseč Hrubý výnos.
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25. Výběrem možnosti OK uložíte odkaz Importu.
26. Ve výpočtu rozbalte Import výrazů a přetáhněte Ceníkové ceny do výrazu na úrovni
listu.

27. Dokončete výpočet vepsáním symbolu hvězdičky (*) pro vynásobení dvou hodnot nebo
jeho vybráním z jednoduché tabulky aritmetických operací.

28. Klepněte na tlačítko OK a poté zkontrolujte výsledek na podrobné úrovni. Příklad je
zobrazen na následujícím obrázku.
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Výpočet diskontní sazby
Nyní vypočteme rozdíl mezi Čistým výnosem a Hrubým výnosem. Tento rozdíl představuje
poskytnutou slevu.
Poznámka: V tomto příkladu bychom mohli vybrat předdefinovaný Výpočet Hrubý výnos –
Čistý výnos z nabídky dostupné po klepnutí pravým tlačítkem myši. Tento krok by se poté
vztahoval na Slevu na všechny členy v ostatních dimenzích. Avšak s tím, jak tento model
rozvíjíme, plánujeme přidat nové členy do dimenze ukazatele Čistý výnos (kteří v tomto
modelu představují verze) pro budoucí plánování. Proto místo jejich výpočtu zadáme Slevu
pro tyto výseče. Prostřednictvím výpočtu krychle můžeme řídit rozsah výpočtu tak, aby se
vztahoval pouze na výseče Skutečnost a ponechal položky plánování k dispozici pro zadávání
dat.
Procedura
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Hrubý výnos a poté vyberte možnost Vložit.
Novou položku pojmenujte Sleva.
2. Za účelem upravení rozsahu výpočtu u položky Sleva zvýrazněte pouze možnosti
Skutečnost za minulý rok a Skutečnost za minulý rok-1. Klepněte pravým tlačítkem myši
a vyberte možnost Vytvořit výpočet krychle. Výpočet pojmenujte Sleva.
3. Přetáhněte položky z hierarchie výrazů do rámečku Výraz a vytvořte následující výpočet:
=[Čistý výnos]:[Hrubý výnos] - [Čistý výnos]:[Čistý výnos]

4. Klepněte na tlačítko OK a poté zkontrolujte, zda jsou výsledná data vypočtena správně.

Výpočet procentuální diskontní sazby
Jako poslední vytvoříme procentuální diskontní sazbu. Tuto procentuální sazbu chceme
aplikovat na úrovni listu i na konsolidované úrovni. Proto použijeme funkci Výpočet krychle
namísto pouhé funkce Vypočítat.
Procedura
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Sleva a poté vyberte možnost Vložit. Novou
položku pojmenujte Sleva %.
2. Za účelem upravení rozsahu výpočtu u položky Sleva % zvýrazněte pouze možnosti
Skutečnost za minulý rok a Skutečnost za minulý rok-1. Pravým tlačítkem myši klepněte
na výběr a poté vyberte možnost Vytvořit výpočet krychle. Pojmenujte jej Sleva %.
3. Přetáhněte položky z oblasti výrazů a vytvořte následující výpočet:
=[Čistý výnos]:Sleva /[Čistý výnos]:[Hrubý výnos]
4. Vyberte zaškrtávací políčko Sloučit list a konsolidované hodnoty.
Tip: Pokud toto zaškrtávací políčko nevyberete, bude vypočten součet.
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5. Klepněte na tlačítko OK.
6. Klepnutím pravým tlačítkem myši na položku Sleva % a volbou možnost Naformátovat
data položky Sleva % položku naformátujte. Vyberte procentuální zobrazení se dvěma
desetinnými místy.
Poznámka: Po počátečním importu se na dimenzi ukazatelů automaticky aplikuje
výchozí formát. Je proto třeba vymazat formátování položek Skutečnost za minulý rok a
Skutečnost za minulý rok-1.
7. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Skutečnost za minulý rok a poté vyberte
možnost Vymazat formátování položky Skutečnost za minulý rok. Tento postup zopakujte
i u položky Skutečnost za minulý rok-1.
8. Následující obrázek ukazuje příklad výsledků položky Sleva % pro Londýn za měsíc
leden:

Přidání obchodní logiky
Povšimněte si, že výpočet Odchylky je vždy stejný, tedy Skutečnost za minulý rok –
Skutečnost za minulý rok-1. Do výpočtu odchylky však chceme přinést obchodní logiku.
Například negativní odchylka pro Hrubý výnos je pokles z jednoho roku na druhý a měla by
být prezentována jako negativum. Na pokles slevy by se však mohlo nahlížet jako na pozitivní
výsledek a odchylka tak může být pozitivem, ne negativem. Pro vnesení obchodní logiky do
našeho modelu můžeme použít atributy.
Procedura
1. Provete reorientaci, abyste viděli všechny ukazatele pro Londýn, leden a moduly
widget Whacky.
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Poznámka: Všechny tyto ukazatele jsou záporné

2. V podokně Data klepněte pravým tlačítkem myši na dimenzi ukazatele Čistý výnos a
poté vyberte možnost Nový atribut > dat.

3. Pojmenujte atribut Znaménko pro Odchylku, změňte typ atributu na Text a poté
vyberte možnost OK.
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4. Pravým tlačítkem myši znovu klepněte na dimenzi Čistý výnos a vyberte možnost
Upravit.

5. V editoru Dimenze klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví Formát a poté v
seznamu vyberte možnost Znaménko pro Odchylku.
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6. Upravte atribut, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

7. Klepněte na volbu Zavřít.
8. Klepněte pravým tlačítkem myši na sloupec Odchylka, vyberte možnost Vytvořit
výpočet krychle a poté výpočet pojmenujte Odchylka.
9. Ve výrazu na úrovni listu přetáhněte prvky a vytvořte následující výraz:
=IF netrevenue.[Znaménko pro Odchylku] = "Kladné"
THEN [netrevenue.measures]:[Skutečnost za minulý rok] [netrevenue.measures].[Skutečnost za minulý rok -1]
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ELSE [netrevenue.measures]:[Skutečnost za minulý rok-1] [netrevenue.measures]:[Skutečnost za minulý rok]

10. Vyberte zaškrtnutí Sloučit list a konsolidované hodnoty, aby se výraz aplikoval na oba
typy hodnot.

11. Vyberte možnost OK a poté zkontrolujte efekt na data Odchylky. Situace by nyní měla
být podobná následujícímu obrázku.

12. Rovněž musíme zajistit, aby byla data správná i na konsolidované úrovni. Přeorientujte
data tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
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Tip: Pokud zjistíte, že změna znaménka není aplikována správně. Například u
Uměleckých artefaktů by byl pokles slevy u Skutečnosti za minulý rok-1 a Skutečnosti
za minulý rok byl považován za příznivý. Měl by tudíž být zobrazen jako kladná
hodnota spíše než záporná, jak je tomu zde.
13. Abychom zajistili, že je aplikováno správné znaménko, měli bychom zkontrolovat
pořadí výpočtu a sumarizaci. Chcete-li tak učinit, klepněte pravým tlačítkem myši na
záhlaví sloupce Odchylka, poté vyberte možnost Vypočítat > Upravit tento výpočet.
Správná data se zobrazí tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Prezentace dat
Pro efektivní prezentaci dat vytvoříme vhodnější pracovní prostor.
Procedura
1. Na kartu Analýza slev přidejte druhý modul widget s Krychlí výnosů. Uspořádejte a
naorientujte data tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
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2. Skryjte položku Celkem za města a komentář.
3. Přidejte další modul widget pro zobrazení Souhrnu slev, jak je znázorněno na
následujícím obrázku.

4. Přidejte textová pole do záhlaví modulu widget. V horním pruhu nabídky vyberte
možnost Vložit > Text. Vepište názvy a poté text zvětšete, zvýrazněte a podtrhněte, aby
byl výrazný.
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5. Jakmile jsou pozice a nadpisy hotovy, klepněte pravým tlačítkem myši na bílou plochu
pracovního prostoru a vyberte možnost Uzamknout všechny moduly widget pro
upevnění pracovního prostoru.

6. Pracovní prostor znovu uložte.
Dokončený pracovní prostor se zobrazí tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
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7. Ukončete program Cognos Insight.
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Kapitola 9. Pro uživatele produktu Cognos TM1
Pracovní prostory produktu IBM Cognos Insight lze uložit jako aplikace na serveru IBM
Cognos TM1. Pokud máte oprávnění pro přístup k aplikaci na portálu IBM Cognos TM1
Applications, můžete z portálu otevřít pracovní prostor v produktu Cognos Insight.
Pracovní prostor můžete z portálu Cognos TM1 Applications upravit pomocí dvou režimů.
Administrátor serveru Cognos TM1 určí, jaké režimy připojení budou v produktu IBM
Cognos Insight k dispozici.
Pracovní prostor je z portálu Cognos TM1 Applications přístupný z distribuovaného nebo
propojeného režimu nebo také v režimu offline po potvrzení změn po opětovném připojení.
Režim, ve kterém pracujete, je uveden v pruhu titulku produktu Cognos Insight. Následující
seznam popisuje distribuovaný režim, propojený režim a práci offline.
Distribuovaný režim
Distribuovaný režim je užitečný, když stejný pracovní prostor musí používat více
uživatelů a každý z nich pracuje na části pracovního prostoru nebo plánu. Při práci v
distribuovaném režimu jsou data na žádost zkopírována ze sdíleného serveru Cognos
TM1 a můžete pracovat s kopií, která je uložena lokálně ve vašem počítači. Data
jsou v počítači pravidelně aktualizována serverem. Po dokončení práce je nutné
změny potvrdit a odeslat na server.
Propojený režim
Propojený režim je užitečný, když pracujete s velkým objemem dat a často
aktualizujete pouze malou část z nich. Data se uchovávají na serveru Cognos TM1 a
můžete pracovat přímo s daty na serveru. Nelze je uložit lokálně do počítače.
Práce v režimu offline
Pokud pracujete v pracovním prostoru v distribuovaném režimu, můžete se odpojit
od systému Cognos TM1, upravit pracovní prostor ve svém lokálním počítači a
potvrdit změny později.

Plány na serverech Cognos TM1
Když váš administrátor serveru IBM Cognos TM1 rozdělí celopodnikový plán v pracovním
prostoru produktu IBM Cognos Insight, můžete provádět kontrolu, analýzu a aktualizaci té
části plánu, která vám byla přidělena.

Přidání příspěvku v prostředí Cognos TM1
Potřebujete přispět daty k části plánu v produktu IBM Cognos Insight, například Prodejní
divizi, Marketingové divizi, Vývojové divizi či Nákladovému středisku.

Informace o této úloze
Jednotlivé části plánu se nazývají uzly. V propojeném nebo distribuovaném režimu můžete
převzít vlastnictví uzlu z libovolné úrovně.

Postup
1. Spuštění produktu IBM Cognos Insight z portálu IBM Cognos TM1 Applications v
připojeném nebo distribuovaném režimu.
2. Klepněte na ikonu Převzít vlastnictví
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016

.
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3. Prozkoumejte a analyzujte data.
4. Zadejte nebo vyberte data.
Administrátor mohl definovat seznam hodnot, ze kterého můžete vybírat.
Administrátor možná poskytl více informací o zobrazeních zahrnutých do plánu v
produktu IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Chcete-li tyto informace zobrazit,
klepněte na volby Nápověda a Zobrazit nápovědu. Pokud administrátor nepřidal pomocí
produktu Cognos TM1 Performance Modeler text nápovědy, je dialogové okno Zobrazit
nápovědu prázdné. Pokud nejste připojeni k serveru Cognos TM1, volba Zobrazit
nápovědu nebude v nabídce Nápověda dostupná.

Potvrzení nebo resetování dat v prostředí Cognos TM1
Chcete-li během provádění změn v produktu IBM Cognos Insight sdílet svůj příspěvek s
ostatními, potvrte jej. Proces potvrzení vám umožňuje vzít své osobní změny, které jsou
zvýrazněny modře, a použít je jako součást základních dat. Váš příspěvek mohou zobrazit
kolegové s přístupem k plánu. Chcete-li vrátit zpět změny naposledy potvrzených dat,
resetujte všechna data.

Postup
1. Chcete-li během provádění změn sdílet svůj příspěvek s ostatními, klepněte na ikonu
.
Potvrdit
Ikona Potvrdit je povolena pouze při změně nebo zadání dat.
2. Chcete-li se vrátit k naposledy potvrzeným datům, klepněte na ikonu Akce modulu
widget

a poté na položku Resetovat všechna data.

Odeslání příspěvku v prostředí Cognos TM1
Když administrátor produktu IBM Cognos TM1 nasadil aplikaci schvalování, můžete zadat
data do produktu IBM Cognos Insight a poté hotový příspěvek odeslat. Při odeslání jsou data
uzamčena.

Postup
Po dokončení příspěvku klepněte na ikonu Odeslat
.
Ikona Odeslat je aktivní pouze v případě potvrzení všech změn.

Výsledky
Nyní může vlastnictví příspěvku převzít kontrolor a zkontrolovat jej.

Zamítnutí odeslání v prostředí Cognos TM1
Byla vám zaslána data ke kontrole. Jako kontrolor si můžete prohlédnout naposledy potvrzené
změny v produktu IBM Cognos Insight. Pokud odeslaná data neschválíte, můžete je
zamítnout. V takovém případě může vlastnictví dat převzít jiný uživatel a provést v nich
potřebné opravy.

Postup
1. Otevřete zaslaná data v režimu kontroly.
2. Prozkoumejte a analyzujte zaslaná data.
3. Pokud s odeslanými změnami nesouhlasíte, klepněte na ikonu Zamítnout
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Moduly widget záznamů s vyhodnocením
Moduly widget záznamů s vyhodnocením jsou objekty, které se vytváří v produktu IBM
Cognos TM1 Performance Modeler. Když se připojíte k serveru Cognos TM1, můžete
moduly widget záznamů s vyhodnocením přidat do pracovních prostorů produktu IBM
Cognos Insight.
Moduly widget záznamů s vyhodnocením mohou zahrnovat následující objekty, které lze
přidat do pracovního prostoru produktu Cognos Insight: diagramy dopadů, mapy strategií,
vlastní diagramy a grafy historie.

Diagram dopadů
Diagram dopadu definuje vztahy mezi metrikami tří typů: ovlivňující metriky, zacílené
metriky a ovlivněné metriky.
Diagram dopadu zobrazuje výkon jednotlivých metrik pomocí semaforu. Žluté kosočtverce
představují neutrální hodnoty, zelené kruhy kladné hodnoty a červené čtverce záporné
hodnoty. Vedle každého semaforu je indikátor trendu. Šipky udávají nárůst nebo pokles a
pomlčka udává, že nedošlo k žádné změně.
Styly čáry v diagramu dopadu značí, zda je dopad pozitivní, negativní, nebo nedefinovaný.
Na následujícím obrázku je uveden příklad diagramu dopadu.
v Zacílená metrika je Průzkum zaměstnanců.
v Stav metriky Průzkum zaměstnanců je Průměr a trend je Zlepšování.
v Zacílená metrika je ovlivněna následujícími dvěma metrikami: Dny dovolené a Dny
školení.
v Metrika Využité dny dovolené pozitivně ovlivňuje zacílenou metriku.
v Dopad metriky Dny školení na zacílenou metriku je nedefinovaný.
v Zacílená metrika negativně ovlivňuje metriku Ukončení zaměstnaneckého poměru.
Tip: Chcete-li zobrazit podrobnosti o metrikách, které ovlivňují nějakou metriku nebo jsou jí
samy ovlivněny, klepněte na ikonu Rozbalit vedle metriky. Pomocí ikon Rozbalit vše a
Sbalit vše v oblasti přehledu modulu widget můžete rozbalit nebo sbalit všechny metriky.
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Ovlivňovaná
metrika

Ovlivňující
metriky

Semafor a indikátor trendu
pro metriku

Zacílená
metrika
Obrázek 11. Příklad diagramu dopadu

Mapa strategie
Mapa strategie zahrnuje obchodní perspektivy a cíle, jejichž pozitivní nebo negativní výkon je
označen červeným, žlutým a zeleným semaforem.
Perspektivy
Perspektivy jsou oblasti podnikání, které můžete použít k seskupení podnikových
cílů. Při vytváření mapy strategie produkt Cognos TM1 Performance Modeler
standardně zahrnuje čtyři perspektivy: Finanční, Zákazník, Interní podnikové
procesy a Vzdělávání a růst. Můžete také vytvořit vlastní perspektivy.
Cíle

Cíle jsou jednotlivé cíle, které jsou obsaženy v jednotlivých perspektivách. V
následujícím příkladu zahrnuje finanční perspektiva dva cíle: zvýšit výnosy a snížit
provozní náklady.
Tip: Při pozastavení ukazatele nad cílem se zobrazí metrika v daném cíli. Data v
pracovním prostoru můžete filtrovat klepnutím na jednu z metrik.

Semafor
Semafory se zobrazí na cílech a perspektivách a udávají výkon daného cíle nebo
perspektivy. Žluté kosočtverce představují neutrální hodnoty, zelené kruhy kladné
hodnoty a červené čtverce záporné hodnoty.
V rámci cíle jsou jednotlivé metriky znázorněny pomocí semaforů a čísel. V
následujícím příkladu obsahuje cíl snížení provozních nákladů tři metriky se
semaforem: zelený kruh představuje inzerci, žlutý kosočtverec představuje mzdy a
červený čtverec představuje režijní náklady.
Tyto semafory jsou shrnuty v rámci semaforu cíle, který se nachází vedle názvu cíle
a udává celkový výkon cíle. V následujícím příkladu zelený kruh vedle cíle snížení
provozních nákladů udává, že celkový výkon cíle je pozitivní.
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Semafory cíle jsou poté shrnuty pro jednotlivé perspektivy a znázorňují výkon
perspektivy jako celku. V následujícím příkladu žlutý kosočtverec vedle finanční
perspektivy udává, že celkový výkon této perspektivy je neutrální.
Na následujícím obrázku je uveden příklad mapy strategie. Tento příklad přesně neodráží to,
co se v produktu Cognos Insight zobrazí. V příkladu jsou zobrazeny následující prvky:
v K dispozici jsou čtyři perspektivy: 1. Finanční, 2. Zákazník, 3. Interní procesy, 4.
Vzdělávání & inovace.
v Stav perspektivy Finanční je Průměr. Perspektiva Finanční má následující cíle:
– Stav cíle Zvýšit výnosy je Průměr s následujícími hodnotami metrik:
- Stav metriky Náklady je Průměr.
- Stav metriky Zisk je Průměr.
– Stav cíle Snížit provozní náklady je Vynikající s následujícími hodnotami metrik:
- Stav metriky Cyklus náboru je Vynikající.
- Stav metriky Náklady produktu je Průměr.
- Stav metriky Administrativní náklady je Nízký.
v Stav perspektivy Zákazník je Vynikající. Perspektiva Zákazník má následující cíle:
– Stav cíle Zvýšit povědomí o značce je Vynikající.
– Stav cíle Nezapomenutelný zážitek z nákupu je Vynikající s následujícími hodnotami
metrik:
- Stav metriky Náklady školení zaměstnanců je Vynikající.
v Stav perspektivy Interní procesy je Vynikající. Perspektiva Interní procesy má následující
cíle:
– Stav cíle Zlepšit dodavatelské procesy je Vynikající.
– Stav cíle Zlepšit proces správy značky je Vynikající.
– Stav cíle Zlepšit dodavatelský řetězec je Vynikající.
v Stav perspektivy Vzdělávání & inovace je Průměr. Perspektiva Vzdělávání & inovace má
následující cíle:
– Stav cíle Zvýšit výnosy je Vynikající.
– Stav cíle Rozvoj zaměstnanců je Průměr s následujícími hodnotami metrik:
- Stav metriky Náklady produktu je Průměr.
- Stav metriky Náklady je Nízký.
v Cíle jsou propojeny následovně:
– Cíl Zvýšit povědomí o značce v perspektivě Zákazník je spojen s cílem Zvýšit výnosy v
perspektivě Finanční.
– Cíl Zvýšit povědomí o značce v perspektivě Zákazník je spojen s cílem Zvýšit výnosy v
perspektivě Vzdělávání & inovace.
– Cíl Zlepšit proces správy značky v perspektivě Interní procesy je spojen s cílem Rozvoj
zaměstnanců v perspektivě Vzdělávání & inovace.
– Cíl Zlepšit dodavatelský řetězec v perspektivě Interní procesy je spojen s cílem
Nezapomenutelný zážitek z nákupu v perspektivě Zákazník.
– Cíl Rozvoj zaměstnanců v perspektivě Vzdělávání & inovace je spojen s cílem Zlepšit
proces správy značky v perspektivě Interní procesy.
– Cíl Snížit provozní náklady v perspektivě Finanční je spojen s cílem Zvýšit výnosy v
perspektivě Finanční.
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Obrázek 12. Příklad mapy strategie

Vlastní diagram
Vlastní diagram zahrnuje vlastní obrázek pozadí, na který můžete při vytváření diagramu v
komponentě Cognos TM1 Performance Modeler umístit datové body. Tyto diagramy obsahují
dimenze, semafory a indikátory trendu.
Vlastní diagramy zahrnují alespoň jednu dimenzi, které se říká primární dimenze, a mohou
obsahovat dvě dimenze k poskytnutí datových bodů, které představují průniky dat. V
následujícím příkladu je primární dimenzí dimenze metrik, která obsahuje dvě metriky: zisk a
výnosy. Sekundární dimenzí je geografie. Vlastní diagram zobrazuje data představující
průniky mezi metrikami a geografickou polohou.
Vlastní diagramy také obsahují semafory, které udávají výkon průniku metriky s dimenzí.
Žluté kosočtverce představují neutrální hodnoty, zelené kruhy kladné hodnoty a červené
čtverce záporné hodnoty. Indikátory trendu vedle semaforu udávají, zda se výkon zlepšil,
nebo zhoršil. V následujícím příkladu je výkon výnosů v Itálii pozitivní, ale poklesl.
Na následujícím obrázku je uveden příklad vlastního diagramu. Tento příklad přesně neodráží
to, co se v produktu Cognos Insight zobrazí. V příkladu jsou zobrazeny následující prvky:
v Diagram používá jako obrázek pozadí mapu světa.
v Diagram obsahuje 12 datových bodů:
– Stav datového bodu Výnosy - Kanada je Vynikající a trend je Zlepšování.
– Stav datového bodu Výnosy - Francie je Nízký a trend je Zhoršování.
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–
–
–
–
–

Stav datového bodu Výnosy - USA je Vynikající a trend je Zlepšování.
Stav datového bodu Výnosy - Itálie je Vynikající a trend je Zhoršování.
Stav datového bodu Výnosy - Indie je Vynikající a trend je Zlepšování.
Stav datového bodu Výnosy - Austrálie je Vynikající a trend je Zlepšování.
Stav datového bodu Výnosy - Brazílie je Průměr a trend je Zhoršování.

–
–
–
–
–

Stav datového bodu Zisk - Severní Amerika je Vynikající a trend je Zlepšování.
Stav datového bodu Zisk - Evropa je Průměr a trend je Zhoršování.
Stav datového bodu Zisk - Jižní Amerika je Průměr a trend je Zhoršování.
Stav datového bodu Zisk - Austrálie je Průměr a trend je Zlepšování.
Stav datového bodu Zisk - Asie je Vynikající a trend je Zlepšování.

Výnosy - Francie

Obrázek 13. Příklad vlastního diagramu

Graf historie
Graf historie je pruhový graf s daty metriky. Standardně porovnává skutečnou hodnotu s
cílovou hodnotou v jednotlivých časových obdobích a ukazuje, zda je výsledek v přijatelné
toleranci. Viditelný rozsah časových období můžete změnit za účelem zvýšení nebo snížení
úrovně podrobností posunutím jezdce na panelu zaměření.
Když ponecháte ukazatel myši na panelu, zobrazí se další detaily o souvisejících hodnotách,
jako jsou semafory a indikátory trendu. Semafory zobrazují stav podle vzorce výkonu
definovaného pro metriku. Například je-li vzorec výkonu nastaven na Překročení cíle je
příznivé, může nastat jeden z následujících stavů:
v Zelené kruhy značí vynikající výkon - skutečná hodnota se rovná cílové hodnotě nebo ji
převyšuje.
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v Žluté kosočtverce značí průměrný výkon - skutečná hodnota je nižší než cílová, ale stále v
přijatelné toleranci.
v Červené čtverce značí slabý výkon - skutečná hodnota je nižší než cílová a nižší než
přijatelná tolerance.
Indikátory trendu značí, zda se výkon zlepšil, zhoršil nebo zůstal stejný v porovnání s
předchozím časovým obdobím. Není-li předchozí časové období k dispozici, například v
počátečním sloupci grafu historie, nezobrazí se žádné informace o trendech.
Následující příklad ukazuje graf historie, který se soustředí na osm měsíců dat výnosů.
Celkový výkon výnosů je průměrný ve všech měsících kromě února 2013. Při zaměření na
únor 2013 můžete vidět, že výkon je slabý a trend v porovnání s lednem 2013 klesá.

Cílová data

Tolerance

Skutečná data

Podrobná data
za časové období

Sloupec zaměření

Obrázek 14. Příklad grafu historie

Přidání záznamů s vyhodnocením
Když se připojíte k serveru IBM Cognos TM1 z produktu IBM Cognos Insight, můžete ve
svém pracovním prostoru zobrazovat a používat záznamy s vyhodnocením vytvořené v
komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Informace o této úloze
Záznamy s vyhodnocením vytvořené v komponentě Cognos TM1 Performance Modeler se
zobrazí v podokně obsahu produktu Cognos Insight ve složce Záznamy s vyhodnocením.
Obsah této složky je stejný jako obsah složky Záznamy vyhodnocení v komponentě Cognos
TM1 Performance Modeler. Tyto záznamy s vyhodnocením můžete použít v pracovním
prostoru stejně jako ostatní krychle: přetáhněte je na plátno a pracujte se zobrazenými daty.
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Objekty, které se zobrazí v produktu Cognos Insight, závisí na způsobu definice záznamu s
vyhodnocením v komponentě Cognos TM1 Performance Modeler. K dispozici mohou být
následující diagramy:
v Diagram dopadu
v Mapa strategie
v Vlastní diagram
v Graf historie
Moduly widget záznamů s vyhodnocením se v pracovním prostoru automaticky navzájem
synchronizují. Pokud tedy změníte data v jednom modulu widget, změní se také data v
ostatních modulech widget. Například modul widget krychle metrik, který je v pracovním
prostoru zobrazen jako kontingenční tabulka a graf, zobrazuje výnosy podle měsíce a metriky.
V pracovním prostoru naleznete také mapu strategie, která zobrazuje různým způsobem stejná
data. Když data uvedená v kontingenční tabulce a grafu filtrujete tak, aby se zobrazila data
pouze pro leden, mapa strategie se také změní a bude zobrazovat pouze data pro leden.

Postup
1. V podokně obsahu přetáhněte objekt ze složky Krychle nebo Záznamy s vyhodnocením
do pracovního prostoru.
Tip: Chcete-li do pracovního prostoru přidat objekty, poklepejte na ně v podokně obsahu.
2. Chcete-li filtrovat data, která se zobrazí v objektu záznamu s vyhodnocením, klepněte na
jiný prvek v seznamu v oblasti přehledu modulu widget.
3. Chcete-li zastavit synchronizaci dat modulu widget s jinými moduly widget, rozbalte v
část Synchronizace a po klepnutí pravým tlačítkem myši na modul
podokně obsahu
widget vyberte volbu synchronizace.
4. Chcete-li zobrazit podrobnosti o části modulu widget pro vytváření záznamů s
vyhodnocením, klepněte na ikonu Zvětšit.
Poznámka: Ikona Zvětšit není k dispozici pro graf historie. Ten můžete zvětšit pomocí
panelu zaměření.

Import externích dat do plánu
Při spuštění produktu IBM Cognos Insight z produktu IBM Cognos TM1 v připojeném nebo
distribuovaném režimu můžete do plánu importovat data ze souboru ASCII v počítači.
Přidáním lokálních dat do plánu vytvoříte lokální odkaz na zdrojový soubor ve svém počítači.
Tento odkaz mapuje sloupce ve vašem lokálním souboru na dimenze v krychli, se kterými v
produktu Cognos Insight pracujete. Po spuštění lokálního odkazu se pak data ze zdrojového
souboru zobrazí v kontingenční tabulce, se kterou v produktu Cognos Insight pracujete.
Tuto metodu nelze použít k provedení změn struktury krychle produktu Cognos Insight. Tato
metoda například platí pouze pro aktualizaci dat v existujících dimenzích, nikoli pro přidání
nebo odebrání dimenzí.
Omezení: Data můžete do plánu importovat pouze v případě, že plán je aplikace typu
Odpovědnost nebo Schválení.
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Postup
1. V nabídce Načíst data klepněte na volbu Importovat data buňky.
2. Chcete-li vytvořit nový lokální odkaz, klepněte v okně Načíst data na položku Nový.
3. Zadejte název vytvářeného lokálního odkazu. Název odkazu by měl identifikovat
krychli, pro kterou odkaz vytváříte.
4. Zadejte popis vytvářeného lokálního odkazu. Popis odkazu by měl popisovat obsah
krychle, pro kterou odkaz vytváříte.
5. V seznamu Typ zdroje dat klepněte na volbu ASCII. Soubory ASCII jsou v
současnosti jediným podporovaným typem souboru.
6. Klepněte na tlačítko Další.
7. V seznamu Cílové zobrazení klepněte na krychli, do které chcete data importovat, a
klepněte na tlačítko Další.
8. V poli Zdroj klepněte na tlačítko se třemi tečkami (...), přejděte k souboru, který chcete
importovat, a soubor otevřete.
9. V případě potřeby upravte informace o zdrojovém souboru, včetně informací o způsobu
oddělení hodnot a textovém kvalifikátoru. V podokně Náhled se zobrazí importovaná
data.
10. Volitelné: V poli Zahájit import na řádku změňte číslo řádku.
11. K identifikaci řádku, který obsahuje záhlaví sloupců, zadejte číslo řádku v poli
Přejmenovat sloupce pomocí řádku.
12. Chcete-li určit, které sloupce mají být mapovány jako dimenze, vyberte sloupce a
klepněte na položku Dimenze. Řádky nebo sloupce, které nenamapujete k existující
dimenzi v krychli, se importují jako hodnoty. Názvy sloupce se zobrazí na seznamu
Zdrojové dimenze. Dimenze, které již v krychli existují, jsou uvedeny na seznamu
Cílové dimenze.
13. Klepněte na tlačítko Další.
14. Sloupce v souboru ASCII můžete k cílovým dimenzím v krychli produktu Cognos
Insight namapovat následujícími způsoby:
v Chcete-li sloupce k dimenzím namapovat ručně, klepněte na dimenzi v seznamu
Zdrojové dimenze, klepněte na dimenzi v seznamu Cílové dimenze, ke které ji
chcete namapovat, a klepněte na tlačítko Mapovat.
v Chcete-li sloupce k dimenzím namapovat automaticky pomocí názvů dimenzí,
klepněte na tlačítko Mapovat vše. Všechny dimenze, které nemají odpovídající
dimenze, jsou ponechány na seznamech Zdrojové dimenze nebo Cílové dimenze. Po
klepnutí na dimenze v seznamu Mapované zdrojové dimenze nebo Mapované
cílové dimenze se v podokně Členy náhledu zobrazí prvky ve zdrojových a cílových
dimenzích.
v Chcete-li upravit stávající mapování, provete následující kroky:
a. Klepněte na položku na seznamu Mapované zdrojové dimenze a poté na příkaz
Upravit.
b. Chcete-li sloupce k dimenzím namapovat ručně, klepněte na položku Mapovat
ručně, klepněte na dimenze na seznamech Zdrojové položky a Cílové položky a
klepněte na tlačítko Přidat.
c. Chcete-li mapovat sloupce pouze pomocí části záhlaví sloupce, klepněte na
tlačítko Podřetězec a určete znaky, které se mají použít. Pokud například
zdrojový sloupec zahrnuje úplné názvy měsíců, například leden, a cílová krychle
zahrnuje kódy měsíců se třemi písmeny, například Led, můžete pomocí
podřetězce vybrat pouze první tři znaky názvů měsíce ve zdrojových položkách.
15. Klepněte na tlačítko Další.
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16. Chcete-li mapovat cílovou dimenzi, která nebyla mapována na sloupec, klepněte na
cílovou dimenzi v seznamu Nemapované cílové dimenze a pomocí šipek přesuňte
ukazatele ze seznamu Dostupné na seznamZahrnuto.
17. Klepněte na volbu Dokončit.
18. Klepněte na odkaz, který jste vytvořili v seznamu Lokální odkazy a klepněte na tlačítko
Spustit.
19. Chcete-li lokální odkaz uložit a poslat jej ostatním uživatelům, klepněte v okně Načíst
data na tlačítko Uložit jako. Importovali jste například data z časového výkazu do
krychle, ale víte, že ostatní uživatelé musí se svými časovými výkazy provést stejnou
akci. Proto lokální odkaz uložíte, aby ostatní zaměstnanci mohli stejné mapování použít
se svými lokálními soubory.

Výsledky
Pokud zdrojová a cílová data nesouhlasí, zobrazí se chybová zpráva oznamující, kde se data
neshodují.
Pokud se data shodují, importovaná data se v kontingenční tabulce zobrazí modře. Data
můžete nyní potvrdit, nebo import zrušit.

Zobrazení souvisejících dat
Pokud jsou v krychli definovány odkazy a pracujete v produktu IBM Cognos Insight v
připojeném nebo distribuovaném režimu, můžete si zobrazit více informací z jiné krychle.
Administrátoři produktu IBM Cognos TM1 vytvářejí odkazy přechodu z jedné krychle na
druhou v komponentě IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Tyto odkazy identifikují
související data v jiné krychli. Uživatelé produktu Cognos Insight si tato související data pak
mohou zobrazit v pracovním prostoru produktu Cognos Insight.
Předpokládejme například, že přispíváte do plánu v produktu Cognos Insight a kontingenční
tabulka zobrazuje řádek Výnosy podle produktové řady podle data. Produkt A má velmi nízký
výnos ve 4. čtvrtletí 2012, takže si vyžádáte podrobnosti o buňce v průniku položek Produkt
A a 4. čtvrtletí 2012. Administrátor propojil krychli, ve které pracujete, s krychlí s daty o
školení. Pokud požadujete informace o buňce v průniku položek Produkt A a 4. čtvrtletí 2012,
zobrazí se okno, které obsahuje informace o počtu dní školení, kterých se každý prodejní
zástupce v roce 2012 zúčastnil. Vidíte, že všichni zástupci strávili dva týdny v listopadu 2012
seznamováním se s novým softwarovým systémem prodeje. Tím se vysvětluje nižší výnos pro
toto čtvrtletí.

Postup
Chcete-li si v produktu Cognos Insight zobrazit související data, klepněte pravým tlačítkem na
buňku v kontingenční tabulce, na položku Získat podrobnosti a poté klepněte na název
krychle, na kterou chcete přejít. Krychle, které jsou dostupné, jsou krychle, ke kterým
administrátor serveru Cognos TM1 definoval odkazy. Související data se zobrazí v novém
okně.

Práce v režimu offline v systému Cognos TM1
Při práci v produktu IBM Cognos Insight v distribuovaném režimu se můžete odpojit od
systému IBM Cognos TM1, upravit pracovní prostor ve svém počítači a potvrdit změny
později.
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Než začnete
Možnost práce v režimu offline je dostupná pouze po spuštění produktu Cognos Insight z
portálu IBM Cognos TM1 Applications v distribuovaném režimu.

Informace o této úloze
Pokud víte předem, že nebudete moci potvrdit své změny na serveru Cognos TM1, můžete
převzít vlastnictví pracovního prostoru a nastavit produkt Cognos Insight na práci v režimu
offline.
Pokud například plánujete pracovat v oblasti bez internetového připojení, můžete uložit místní
kopii a nastavit produkt Cognos Insight na práci v režimu offline. Po dobu, během které
budete odpojeni od serveru, můžete pracovat na místní kopii. Až se znovu připojíte, můžete
potvrdit jakékoli změny provedené v pracovním prostoru na server Cognos TM1.

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce
a poté na volbu Pracovat offline. U položky nabídky
Pracovat offline se zobrazí zaškrtnutí.
2. Pokud se chcete znovu připojit k serveru Cognos TM1, klepněte na ikonu Akce a poté na
položku Pracovat offline. Značka zaškrtnutí u položky nabídky Pracovat offline zmizí,
což indikuje, že jste připojeni.
3. Potvrte své změny klepnutím na ikonu Potvrdit
Vaše data budou sloučena s daty na serveru.

.

Odstranění pracovních prostorů jako uživatel produktu Cognos TM1
Pokud již nějaký pracovní prostor produktu IBM Cognos Insight nepotřebujete, můžete
pracovní prostor a data odstranit z počítače.

Postup
Pokud jste pracovní prostor uložili v počítači, odstraňte prostor nebo soubor CDD z počítače.
Soubor CDD obsahuje model a data v pracovním prostoru a jeho rozvržení.
Zapamatujte si: Uživatelská data pro pracovní prostory produktu Cognos Insight jsou
ukládána odděleně od samotných pracovních prostorů. Uživatelská data zahrnují soubory
protokolů, motivy, soubory PNG naposledy použitých pracovních prostorů a krychle Cognos
TM1, které se vytvoří při vytvoření nebo změně pracovního prostoru. Nelze odstranit data
jednoho pracovního prostoru. Odstranit můžete pouze všechna uživatelská data najednou.
Chcete-li tato uživatelská data odstranit, například při odinstalaci produktu Cognos Insight,
vymažte složku .CognosInsight ze svého prostředí:
v V operačním systému Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\jméno_uživatele\.CognosInsight.
v V operačním systému Microsoft Windows 7: C:\Users\jméno_uživatele\
.CognosInsight.
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Kapitola 10. Pro administrátory produktu Cognos TM1
Administrátoři produktu IBM Cognos TM1 mohou nasadit aplikace a umožnit tak uživatelům
pracovat s daty v pracovních prostorech produktu IBM Cognos Insight.
Pokud modelář definoval zobrazení v produktu IBM Cognos TM1 Performance Modeler nebo
IBM Cognos TM1 Architect a vy publikujete nějakou upravitelnou aplikaci, budou jako
součást této aplikace zahrnuta všechna zobrazení na serveru IBM Cognos TM1.
Důležité: Výchozí zobrazení „Vše“, které se vytváří v produktu Cognos TM1 Performance,
není dostupné v produktu Cognos Insight.
Pokud aplikaci nelze upravovat, můžete změnit pouze rozvržení.
Další informace o aplikacích, které lze upravit, naleznete v dokumentaci k produktu TM1
Performance Modeler. Dokumentaci pro příslušný produkt a verzi najdete v Centru znalostí
IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Připojení k systému Cognos TM1
Administrátoři produktu IBM Cognos TM1 se mohou připojit k systému Cognos TM1 z
produktu IBM Cognos Insight a importovat dimenze nebo krychle, publikovat pracovní
prostor nebo přispět k plánu.

Než začnete
K systému Cognos TM1 se z produktu IBM Cognos Insight mohou připojovat pouze
administrátoři produktu Cognos TM1.

Informace o této úloze
Zobrazí se všechna zobrazení a aplikace, které byly vytvořeny v produktech Cognos TM1
Architect a IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Důležité: Výchozí zobrazení „Vše“, které se vytváří v produktu Cognos TM1 Architect, není
dostupné v produktu Cognos Insight.

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce
TM1.

a poté na volbu Připojit se k produktu IBM Cognos

2. V poli Adresa URL systému IBM Cognos TM1 určete adresu URL. V adresách URL se
rozlišují velká a malá písmena.
3. Zadejte svá pověření pro příslušný systém.
4. Klepněte na tlačítko Další.
5. Vyberte server Planning Server a aplikaci a zvolte, zda se chcete připojit k zobrazení
přispěvatele, nebo kontrolora aplikace.
6. Klepněte na volbu Dokončit.
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Publikování pracovních prostorů do produktu Cognos TM1
Publikování pracovního prostoru z produktu IBM Cognos Insight zkopíruje data ve vašem
pracovním prostoru na server IBM Cognos TM1 a vytvoří aplikaci na portálu IBM Cognos
TM1 Applications.

Než začnete
Obsah pracovního prostoru mohou do systému Cognos TM1 publikovat pouze administrátoři
systému Cognos TM1. Pokud znovu publikujete existující pracovní prostor, připojte se k
serveru Cognos TM1 a vyberte aplikaci a zobrazení, které chcete aktualizovat. Pokud se
pokusíte aktualizovat pracovní prostor opětovným publikováním, aniž byste se k němu
nejdříve připojili, vytvoříte druhou aplikaci používající stejnou krychli a zobrazí se chybová
zpráva, která udává, že logika ověření se nezdařila.
Připojení k produktům IBM Cognos Express a IBM Cognos TM1 můžete vytvářet a ukládat v
nabídce Moje předvolby. Více informací naleznete v části “Předvolby produktu Cognos
Insight” na stránce 13.

Informace o této úloze
Důležité: Chcete-li publikovat pracovní prostor na vícevrstevný server Cognos TM1,
prostudujte si téma “Publikování pracovního prostoru na vícevrstevném serveru Cognos
TM1” na stránce 174.
Pokud publikujete své pracovní prostory a krychle, ostatní uživatelé na serveru Cognos TM1
mají k vašim pracovním prostorům přístup z portálu IBM Cognos TM1 Applications a mohou
s nimi pracovat v produktu Cognos Insight. Základní data jsou uložena na serveru Cognos
TM1 a k připojení k tomuto serveru slouží produkt Cognos Insight.
Omezení: Server Cognos Insight ve standardním nastavení nepublikuje, pokud je najednou
spuštěno více než 10 serverů Cognos TM1. Tato konfigurace brání uživatelům v přetížení
prostředků systému.
Následující obrázek udává sled prací publikování z produktu Cognos Insight. Při publikování
pracovního prostoru z produktu Cognos Insight na server Cognos TM1 se zkopírují data ve
vašem pracovním prostoru na server Cognos TM1 a na portál IBM Cognos TM1 Applications
se přidá aplikace.
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Obrázek 15. Publikování pracovních prostorů do produktu Cognos TM1

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce
a poté na volbu Publikovat. Pokud publikujete nový
pracovní prostor, systém Cognos Insight zobrazí výzvu k uložení nového pracovního
prostoru, než budete pokračovat.
POZOR:
Pokud klepnete na příkaz Publikovat, budou veškeré změny provedené v stávajícím
pracovním prostoru uloženy.
2. Klepněte na volbu Publikovat.
3. V poli Adresa URL systému IBM Cognos TM1 určete systém Cognos TM1, který
chcete použít.
4. Zadejte svá pověření pro příslušný systém. Pokud server Cognos TM1 Application
využívá produkt Cognos Access Manager, můžete se přihlásit jako anonymní uživatel
nebo jiný uživatel.
5. Zadejte název aplikace Cognos, kterou chcete vytvořit.
Upozornění: Název aplikace musí být jedinečný.
6. Volitelné: Chcete-li publikovat aplikaci typu Odpovědnost, vyberte dimenzi, která řídí
přístup k datům. Chcete-li publikovat aplikaci typu Centralizované, žádnou dimenzi
nevybírejte.
Typ aplikace Odpovědnost vychází ze struktury odpovědnosti, například ze struktury vaší
firmy. Nevyžaduje definování koncového data. Příkladem jsou průběžné předpovědi nebo
průběžné procesy plánování. Tuto aplikaci nelze uzamknout.
Typ aplikace Centralizované je používán malou skupinou uživatelů, kteří sdílejí centrální
plánování nebo analýzu.
Další informace o typech aplikací naleznete v tématu Kapitola 10, “Pro administrátory
produktu Cognos TM1”, na stránce 171
7. Klepnutím na tlačítko Další zkontrolujte své volby.
8. Jste-li připraveni pracovní prostor publikovat, klepněte na tlačítko Dokončit.
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Publikování pracovního prostoru na vícevrstevném serveru
Cognos TM1
Volby Publikovat a Publikovat a distribuovat v produktu IBM Cognos Insight umístí data
do stejného počítače jako server IBM Cognos TM1 Applications. Pokud chcete publikovat
data produktu IBM Cognos TM1 na datovou vrstvu, která je nezávislá na serveru Cognos
TM1 Applications, použijte při publikování pracovního prostoru volbu IBM Planning
Service Archive.

Než začnete
Obsah pracovního prostoru mohou do systému Cognos TM1 publikovat pouze administrátoři
systému Cognos TM1.

Informace o této úloze
Pokud se server Cognos TM1 nenachází ve stejném počítači jako server Cognos TM1
Applications, může se při použití voleb Publikovat nebo Publikovat a distribuovat zobrazit
následující chybová zpráva:
Na serveru se vyskytla výjimka. Obrate se na administrátora systému.
:java.lang.IllegalArgumentException: Soubor: \bin64\tm1s.exe neexistuje.

K této chybě došlo, protože volby Publikovat a Publikovat a distribuovat odesílají na
server Cognos TM1 Application požadavky na spuštění nového serveru Cognos TM1. Tyto
požadavky lze splnit, pouze pokud se server Cognos TM1 nachází ve stejném počítači jako
server Cognos TM1 Applications.
Při prvním publikování nebo distribuci a publikování pracovního prostoru na vícevrstevný
server Cognos TM1 postupujte podle níže uvedených kroků. Pokud potřebujete aktualizovat
pracovní prostor, připojte se k serveru Cognos TM1. Poté můžete publikovat nebo publikovat
a distribuovat, aniž byste museli tyto kroky opakovat.
Připojení k produktům IBM Cognos Express a IBM Cognos TM1 můžete vytvářet a ukládat v
nabídce Moje předvolby. Více informací naleznete v části “Předvolby produktu Cognos
Insight” na stránce 13.

Postup
a poté na volbu Publikovat.
1. Klepněte na ikonu Akce
2. Na první stránce průvodce klepněte na položku IBM Planning Service Archive v levém
dolním rohu průvodce.
3. Zadejte požadované informace, včetně cílového adresáře, názvu aplikace a informací o
dimenzi řídicí krychle, a dokončete kroky v průvodci. Cílový adresář bude obsahovat
dva soubory ZIP, které jsou pojmenovány podle zadaného názvu aplikace:
název_aplikace.zip a název_aplikace.data.zip.
4. Přesuňte soubor název_aplikace.data.zip na server Cognos TM1.
5. Přesuňte soubor název_aplikace.zip na server Cognos TM1 Applications.
6. Na serveru Cognos TM1 dekomprimujte soubor application_name.data.zip pomocí
obslužného programu tm1xfer. Návod k použití obslužného programu tm1xfer najdete v
dokumentaci k produktu TM1 Operations.
7. Do adresáře, kam jste rozbalili soubor název_aplikace.data.zip, přidejte podadresář a
pojmenujte jej tunit.
8. Vyhledejte a upravte soubor tm1s.cfg a přidejte následující vlastnosti:
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ServerName=server_name
AdminHost=administrator_computer_name
DataBaseDirectory=PortNumber=port_number
AllowSeparateNandCRules=T
ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange=T
DistributedPlanningOutputDir=.\tunit
IntegratedSecurityMode=1

9. Určete hodnoty právě přidaných vlastností:
a. ServerName Zadejte název aplikace, který jste určili při publikování.
b. AdminHost Zadejte název počítače administrátora serveru Cognos TM1.
c. DataBaseDirectory=PortNumber Zadejte číslo portu serveru Cognos TM1. Při
instalaci serveru Cognos TM1 je výchozím číslem portu 12345. Platné hodnoty portů
jsou od 000 do 49151.
d. IntegratedSecurityMode Zadejte číslo pro režim zabezpečení.
Pokud používáte zabezpečení CAM, lze režim zabezpečení změnit později. Poté
můžete určit hodnoty pro ServerCAMURI a ClientCAMURI. Pro ověření CAM se
používají následující výchozí hodnoty:
ServerCAMURI=http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
ClientCAMURI=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

10. Přidejte novou instanci serveru Cognos TM1 do konfigurace produktu IBM Cognos a
novou službu spus te.

11.

12.
13.
14.
15.

Tip: Server Cognos TM1 můžete také spustit spuštěním souboru tm1s.exe nebo
tm1sd.exe ze složky Cognos_TM1_installation_location/bin.
Pomocí produktu Cognos TM1 Architect nastavte zabezpečení na novém serveru.
Uživatelské jméno pro nový server Cognos TM1 je admin a heslo je prázdné. Za účelem
zabezpečení serveru je nutné co nejdříve nastavit heslo.
Uložte změny zabezpečení.
Na portále Cognos TM1 Applications přejděte na stránku Konfigurace produktu IBM
Cognos TM1 Application a přidejte server Cognos TM1.
Klepnutím na tlačítko Importovat aplikace aplikaci importujte.
Na stránce Importovat aplikace zadejte server Cognos TM1, který byl vytvořen, a
přejděte do umístění souboru application_name.zip.
Tip: Pokud používáte produkt Cognos TM1 verze 10.1 a při importu aplikace se
zobrazí chybová zpráva, vytvořte složku webapps/pmpsvc/desktop, pokud již
neexistuje v instalačním adresáři serveru IBM Cognos TM1 Applications.

Výsledky
Po publikování pracovního prostoru se připojte k serveru Cognos TM1 z produktu Cognos
Insight a provete potřebné aktualizace.
POZOR:
Pokud tyto kroky zopakujete pro stejný pracovní prostor, vytvoříte na portále Cognos
TM1 druhou aplikaci.

Údržba aplikací v prostředí produktu Cognos TM1
Po publikování aplikace z produktu IBM Cognos Insight na serveru IBM Cognos TM1 máte k
dispozici řadu voleb, jak ji udržovat.
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Pokud modelář definoval zobrazení v produktu IBM Cognos TM1 Performance Modeler nebo
IBM Cognos TM1 Architect a vy publikujete upravitelnou aplikaci, budou v dané aplikaci
zahrnuta i všechna zobrazení na serveru Cognos TM1. Pokud aplikaci nelze upravovat,
můžete změnit pouze rozvržení.
Další informace o aplikacích, které lze upravit, naleznete v dokumentaci k produktu TM1
Performance Modeler. Dokument najdete v Centru znalostí IBM (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Publikovanou aplikaci lze udržovat následujícími způsoby:
v Naplánujte proces pro import dat. Více informací naleznete v tématech o časových kapslích
v dokumentaci produktů TM1 Perspectives, TM1 Architect a TM1 Web. Dokument najdete
v Centru znalostí IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Chcete-li provádět změny na serveru, připojte se k serveru Cognos TM1. Tyto změny se na
serveru projeví okamžitě a nelze je vrátit. Pokud se pokusíte aktualizovat pracovní prostor
opětovným publikováním, aniž byste se k němu nejdříve připojili, vytvoříte druhou
aplikaci používající stejnou krychli a zobrazí se chybová zpráva, která udává, že logika
ověření se nezdařila.
v Přidejte či odeberte krychle, dimenze, ukazatele, úrovně nebo atributy. Tyto změny se na
serveru projeví okamžitě a nelze je vrátit.
v Přidejte nebo odeberte data. Tyto změny se na serveru projeví okamžitě a nelze je vrátit.
v Provete změny rozvržení pracovního prostoru. Pokud provedete změny rozvržení, je
nutné pracovní prostor znovu publikovat, protože změny rozvržení nebudou na serveru
provedeny okamžitě.

Návrh příspěvkového prostředí v prostředí produktu Cognos TM1
Po vytvoření aplikace v produktu IBM Cognos TM1 Performance Modeler můžete tuto
aplikaci v produktu IBM Cognos Insight rozšířit pro své přispěvatele a kontrolory.
Projděte si různé typy aplikací a pak pomocí procedur navrhněte příspěvkové prostředí.

Typy aplikací
Při návrhu aplikace v produktu Cognos TM1 Performance Modeler určuje modelář typ
aplikace.
Odpovědnost
Typ aplikace Odpovědnost vychází ze struktury odpovědnosti, například ze struktury
vaší firmy, oddělení nebo podniku. Změny lze provést, aniž by byly odeslány a
schváleny. Typ aplikace Odpovědnost se používá při postupných předpovědích nebo
v procesech průběžného plánování, kdy není definováno žádné koncové datum.
Centralizované
Typ aplikace Centralizované je používán malou skupinou uživatelů, kteří sdílejí
úlohy provádění centrálního plánování nebo analýzy. Převzetí vlastnictví je volitelné,
není vynuceno jako v případě ostatních typů aplikací. Změny nelze uzamknout.
Schválení
Typ aplikace Schválení vychází ze struktury odpovědnosti, například ze struktury
schvalování nebo odpovědnosti v rámci vaší firmy, oddělení nebo podniku. Po
odeslání změny je aplikace uzamčena a nelze provádět žádné další změny, dokud
schvalující osoba danou změnu nezamítne.
V produktu Cognos Insight lze vytvářet aplikace typu Odpovědnost a Centralizované. Produkt
Cognos Insight neumožňuje vytváření aplikací typu Schválení, produkt Cognos Insight lze
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však využít k rozšíření takové aplikace vytvořené v produktu Cognos TM1 Performance
Modeler.

Procedura
1. Připojte se k aplikaci IBM Cognos TM1 a přihlaste se jako administrátor.
2. Na první kartě vysvětlete plán a rozvete oblasti zodpovědnosti jednotlivých přispěvatelů.
Administrátor možná poskytl více informací o zobrazeních zahrnutých do plánu v
produktu Cognos TM1 Performance Modeler. Chcete-li tyto informace zobrazit, klepněte
na volby Nápověda a Zobrazit nápovědu. Pokud administrátor nepřidal pomocí
produktu Cognos TM1 Performance Modeler text nápovědy, je dialogové okno Zobrazit
nápovědu prázdné. Pokud nejste připojeni k serveru Cognos TM1, volba Zobrazit
nápovědu nebude v nabídce Nápověda dostupná.
3. Představte svá zjištění jako výchozí body hlubší analýzy. Připojte požadavky na
přispěvatele ohledně vysvětlení zvýrazněných výjimek v datech.
4. Přidejte další karty potřebné pro váš plán a tlačítka akcí, která uživatele provedou různými
kartami nebo jim umožní spouštět procesy.
5. Přidejte text, obrázky a webové stránky poskytující další kontext plánu nebo analýzy.
Budou-li uživatelé pracovat ve více jazycích, přidejte textové moduly widget a webové
stránky v jednotlivých jazycích.
6. Chcete-li uživatelům zabránit v přesouvání modulů widget a skrýt před nimi panel
nástrojů, klepněte na plátno pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Uzamknout
všechny moduly widget.
7. Publikujte pracovní prostor.

Výsledky
U všech typů aplikací mohou uživatelé provádět následující akce:
v Analyzovat data řazením, záměnami řádků a sloupců, potlačením prázdných buněk,
změnou velikosti buněk a prací s grafy.
v Spouštět skripty pomocí tlačítek akce, pokud jste jim tato tlačítka dali k dispozici.
v Přispívat k výseči plánu, k níž jste jim udělili přístup.
v Analyzovat data pomocí bodů průzkumu.
U aplikace typu Centralizované mohou uživatelé dále provádět následující akce:
v Navrhovat pracovní prostor; v modulech widget, které pro vás připravil administrátor, se
můžete pohybovat, minimalizovat je a maximalizovat (pokud nejsou uzamčeny), ale
nemůžete k nim přidávat nový vlastní obsah.
v Importovat data.
v Měnit strukturu dat.
V případě typů aplikace Schválení a Odpovědnost nemohou uživatelé provádět následující
akce:
v Navrhovat pracovní prostor; v modulech widget, které jste pro ně připravili, se mohou
uživatelé pohybovat, minimalizovat je a maximalizovat (pokud nejsou uzamčeny), ale
nemohou k nim přidávat nový vlastní obsah.
v Importovat data, pokud jste jim k tomuto účelu neposkytli tlačítko akce.
v Měnit strukturu dat, pokud jste jim k tomuto účelu neposkytli tlačítko akce.
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Vytváření archivu služby Cognos Planning v prostředí Cognos TM1
Když chcete přesunout server IBM Cognos TM1, můžete vytvořit archiv datového adresáře a
rozvržení produktu IBM Cognos Insight.

Informace o této úloze
Při vytváření archivu dojde k vytvoření následujících dvou archivních souborů:
v souboru datového adresáře, který může administrátor systému přenést do jiného počítače a
spustit v něm proces produktu Cognos TM1,
v aplikačního souboru, který lze importovat na portál Cognos TM1 Applications

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce
a poté na volbu Publikovat.
2. Klepněte na volbu Archiv služby IBM Planning Service.
3. V poli Cílový adresář určete umístění, ve kterém bude archiv uložen.
4. Zadejte název aplikace, kterou chcete vytvořit.
5. Chcete-li archivovat aplikaci typu Odpovědnost, vyberte dimenzi, která bude řídit přístup
k datům. Chcete-li archivovat aplikaci typu Centralizované, nevybírejte žádnou dimenzi.
Typ aplikace Odpovědnost vychází ze struktury odpovědnosti, například ze struktury vaší
firmy. Nevyžaduje definování koncového data. Příkladem jsou průběžné předpovědi nebo
průběžné procesy plánování. Tuto aplikaci nelze uzamknout.
Typ aplikace Centralizované je používán malou skupinou uživatelů, kteří sdílejí úlohy
provádění centrálního plánování nebo analýzy.
Další informace o typech aplikací naleznete v tématu Kapitola 10, “Pro administrátory
produktu Cognos TM1”, na stránce 171.
6. Klepnutím na tlačítko Další zkontrolujte, co bude archivováno.
7. Jste-li připraveni vytvořit oba archivní soubory, klepněte na volbu Dokončit.

Odstranění pracovních prostorů jako administrátor produktu Cognos
TM1
Pokud již nějaký pracovní prostor produktu IBM Cognos Insight nepotřebujete, můžete
aplikaci odebrat z produktu IBM Cognos TM1.

Postup
Provete všechny příslušné následující kroky:
v Pokud jste pracovní prostor uložili v počítači, odstraňte prostor nebo soubor CDD z
počítače. Soubor CDD obsahuje model a data v pracovním prostoru a jeho rozvržení.
v Pokud jste publikovali pracovní prostor do produktu IBM Cognos TM1, odstraňte aplikaci
a instanci serveru z produktu Cognos TM1.
Další informace naleznete v dokumentaci pro svůj produkt a verzi v Centru znalostí IBM
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Zapamatujte si: Uživatelská data pro pracovní prostory produktu Cognos Insight jsou
ukládána odděleně od samotných pracovních prostorů. Uživatelská data zahrnují soubory
protokolů, motivy, soubory PNG naposledy použitých pracovních prostorů a krychle Cognos
TM1, které se vytvoří při vytvoření nebo změně pracovního prostoru. Nelze odstranit data
jednoho pracovního prostoru. Odstranit můžete pouze všechna uživatelská data najednou.
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Chcete-li tato uživatelská data odstranit, například při odinstalaci produktu Cognos Insight,
vymažte složku .CognosInsight ze svého prostředí:
v V operačním systému Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\jméno_uživatele\.CognosInsight.
v V operačním systému Microsoft Windows 7: C:\Users\jméno_uživatele\
.CognosInsight.

Vytvoření sestavy modelu
Máte možnost vytvořit sestavu obsahující vlastnosti každého objektu obsaženého v modelu.
Sestava se uloží jako tabulka aplikace Microsoft Excel.

Informace o této úloze
Jste-li připojeni k serveru IBM Cognos TM1 zahrnujícímu nejméně jednu implementovanou
aplikaci, obsahuje sestava i objekty z každé aplikace.

Postup
1. Klepněte na položku Akce
a potom na volbu Generovat sestavu.
2. Zadejte název sestavy a potom klepněte na položku Uložit, abyste sestavu vytvořili.

Kapitola 10. Pro administrátory produktu Cognos TM1
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Kapitola 11. Pro uživatele produktu Cognos Express
Pracovní prostory vytvořené v produktu IBM Cognos Insight můžete s dalšími lidmi sdílet na
serveru IBM Cognos Express.

Plány na serverech Cognos Express
Když váš administrátor serveru IBM Cognos Express rozdělí celopodnikový plán v
pracovním prostoru produktu IBM Cognos Insight, můžete provádět kontrolu, analýzu a
aktualizaci té části plánu, která vám byla přidělena.

Přidání příspěvku v prostředí Cognos Express
Potřebujete přispět daty k části plánu v produktu IBM Cognos Insight, například Prodejní
divizi, Marketingové divizi, Vývojové divizi či Nákladovému středisku.

Informace o této úloze
Jednotlivé části plánu se nazývají uzly. V propojeném nebo distribuovaném režimu můžete
převzít vlastnictví uzlu z libovolné úrovně.

Postup
1. Spuštění produktu IBM Cognos Insight z portálu IBM Cognos TM1 Applications v
připojeném nebo distribuovaném režimu.
2. Klepněte na ikonu Převzít vlastnictví
3. Prozkoumejte a analyzujte data.
4. Zadejte nebo vyberte data.

.

Administrátor mohl definovat seznam hodnot, ze kterého můžete vybírat.
Administrátor možná poskytl více informací o zobrazeních zahrnutých do plánu v
produktu IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Chcete-li tyto informace zobrazit,
klepněte na volby Nápověda a Zobrazit nápovědu. Pokud administrátor nepřidal pomocí
produktu Cognos TM1 Performance Modeler text nápovědy, je dialogové okno Zobrazit
nápovědu prázdné. Pokud nejste připojeni k serveru Cognos TM1, volba Zobrazit
nápovědu nebude v nabídce Nápověda dostupná.

Potvrzení nebo resetování dat v prostředí Cognos Express
Chcete-li během provádění změn v produktu IBM Cognos Insight sdílet svůj příspěvek s
ostatními, potvrte jej. Proces potvrzení vám umožňuje vzít své osobní změny, které jsou
zvýrazněny modře, a použít je jako součást základních dat. Váš příspěvek mohou zobrazit
kolegové s přístupem k plánu. Chcete-li vrátit zpět změny naposledy potvrzených dat,
resetujte všechna data.

Postup
1. Chcete-li během provádění změn sdílet svůj příspěvek s ostatními, klepněte na ikonu
.
Potvrdit
Ikona Potvrdit je povolena pouze při změně nebo zadání dat.
2. Chcete-li se vrátit k naposledy potvrzeným datům, klepněte na ikonu Akce modulu
widget
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Odeslání příspěvku v prostředí Cognos Express
Když administrátor produktu IBM Cognos Express nasadil aplikaci schvalování, můžete zadat
data do produktu IBM Cognos Insight a poté hotový příspěvek odeslat. Při odeslání jsou data
uzamčena.

Postup
Klepněte na ikonu Odeslat
.
Ikona Odeslat je aktivní pouze v případě potvrzení všech změn.

Výsledky
Nyní může vlastnictví příspěvku převzít kontrolor a zkontrolovat jej.

Zamítnutí odeslání v prostředí Cognos Express
Byla vám zaslána data ke kontrole. Jako kontrolor si můžete prohlédnout naposledy potvrzené
změny v produktu IBM Cognos Insight. Pokud odeslaná data neschválíte, můžete je
zamítnout. V takovém případě může vlastnictví dat převzít jiný uživatel a provést v nich
potřebné opravy.

Postup
1. Otevřete zaslaná data v režimu kontroly.
2. Prozkoumejte a analyzujte zaslaná data.
3. Pokud s odeslanými změnami nesouhlasíte, klepněte na ikonu Zamítnout

.

Práce v režimu offline v systému Cognos Express
Při práci v produktu IBM Cognos Insight v distribuovaném režimu se můžete odpojit od
systému IBM Cognos Express, upravit pracovní prostor ve svém počítači a potvrdit změny
později.

Než začnete
Možnost práce v režimu offline je dostupná pouze po spuštění produktu Cognos Insight z
portálu IBM Cognos TM1 Applications v distribuovaném režimu.

Informace o této úloze
Pokud víte předem, že nebudete moci potvrdit své změny na serveru Cognos Express, můžete
převzít vlastnictví pracovního prostoru a nastavit produkt Cognos Insight na práci v režimu
offline.
Pokud například plánujete pracovat v oblasti bez internetového připojení, můžete uložit místní
kopii a nastavit produkt Cognos Insight na práci v režimu offline. Po dobu, během které
budete odpojeni od serveru, můžete pracovat na místní kopii. Až se znovu připojíte, můžete
potvrdit jakékoli změny provedené v pracovním prostoru na server Cognos Express.

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce
a poté na volbu Pracovat offline. U položky nabídky
Pracovat offline se zobrazí zaškrtnutí.
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2. Když se chcete znovu připojit k serveru Cognos Express, klepněte na ikonu Akce a poté
na položku Pracovat offline. Značka zaškrtnutí u položky nabídky Pracovat offline
zmizí, což indikuje, že jste připojeni.
3. Potvrte své změny klepnutím na ikonu Potvrdit
Vaše data budou sloučena s daty na serveru.

.

Odstranění pracovních prostorů jako uživatel produktu Cognos Express
Pokud již nějaký pracovní prostor produktu IBM Cognos Insight nepotřebujete, můžete jej
odebrat z produktu IBM Cognos Express.

Postup
Provete všechny příslušné následující kroky: Pokud jste pracovní prostor uložili v počítači,
odstraňte prostor nebo soubor CDD z počítače. Soubor CDD obsahuje model a data v
pracovním prostoru a jeho rozvržení.
Zapamatujte si: Uživatelská data pro pracovní prostory produktu Cognos Insight jsou
ukládána odděleně od samotných pracovních prostorů. Uživatelská data zahrnují soubory
protokolů, motivy, soubory PNG naposledy použitých pracovních prostorů a krychle Cognos
TM1, které se vytvoří při vytvoření nebo změně pracovního prostoru. Nelze odstranit data
jednoho pracovního prostoru. Odstranit můžete pouze všechna uživatelská data najednou.
Chcete-li tato uživatelská data odstranit, například při odinstalaci produktu Cognos Insight,
vymažte složku .CognosInsight ze svého prostředí:
v V operačním systému Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\jméno_uživatele\.CognosInsight.
v V operačním systému Microsoft Windows 7: C:\Users\jméno_uživatele\
.CognosInsight.

Kapitola 11. Pro uživatele produktu Cognos Express
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Kapitola 12. Pro administrátory produktu Cognos Express
Administrátoři produktu IBM Cognos Express mohou publikovat a rozdělovat pracovní
prostory, které byly vytvořeny v produktu IBM Cognos Insight, na server Cognos Express,
aby je mohli používat uživatelé serveru Cognos Express.

Připojení k systému Cognos Express
Administrátoři produktu IBM Cognos Express se mohou připojit k systému Cognos Express z
produktu IBM Cognos Insight a importovat dimenze nebo krychle, publikovat pracovní
prostor nebo přispět k plánu.

Než začnete
K systému Cognos Express se z produktu IBM Cognos Insight mohou připojovat pouze
administrátoři produktu Cognos Express.

Informace o této úloze
Zobrazí se všechna zobrazení a aplikace, které byly vytvořeny v produktech IBM Cognos
TM1 Architect a IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce
TM1.

a poté na volbu Připojit se k produktu IBM Cognos

2. V poli Adresa URL systému IBM Cognos TM1 zadejte adresu URL serveru Cognos
Express. V adresách URL se rozlišují velká a malá písmena.
3. Zadejte svá pověření pro příslušný systém.
4. Klepněte na tlačítko Další.
5. Vyberte server Planning Server a aplikaci a zvolte, zda se chcete připojit k zobrazení
přispěvatele, nebo kontrolora aplikace.
6. Klepněte na volbu Dokončit.

Publikování pracovních prostorů v produktu Cognos Express
Publikování pracovního prostoru z produktu IBM Cognos Insight zkopíruje data ve vašem
pracovním prostoru na server Cognos Express a vytvoří aplikaci na portáluIBM Cognos TM1
Applications.

Než začnete
Obsah pracovního prostoru mohou do systému Cognos Express publikovat pouze
administrátoři systému Cognos Express.
Připojení k produktům IBM Cognos Express a IBM Cognos TM1 můžete vytvářet a ukládat v
nabídce Moje předvolby. Více informací naleznete v části “Předvolby produktu Cognos
Insight” na stránce 13.
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Informace o této úloze
Pokud publikujete své pracovní prostory a krychle, ostatní uživatelé na serveru Cognos
Express mají k vašim pracovním prostorům přístup z portálu IBM Cognos TM1 Applications
a mohou s nimi pracovat v produktu Cognos Insight. Základní data jsou uložena na serveru
Cognos Express a k připojení k tomuto serveru slouží produkt Cognos Insight.
Omezení: Server Cognos Insight ve standardním nastavení nepublikuje, pokud je najednou
spuštěno více než 10 serverů Cognos TM1. Tato konfigurace brání uživatelům v přetížení
prostředků systému.
Následující obrázek udává sled prací publikování z produktu Cognos Insight. Při publikování
pracovního prostoru z produktu Cognos Insight do produktu Cognos Express se zkopírují data
ve vašem pracovním prostoru na server Cognos Express a na portál IBM Cognos TM1
Applications se přidá aplikace.

model
Cognos TM1
Performance
Modeler
pracovní prostor

Server Cognos Express

Cognos
Insight

aplikace

Portál produku
Cognos TM1
Applications

Obrázek 16. Publikování pracovních prostorů v produktu Cognos Express

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce
a poté na volbu Publikovat. Pokud publikujete nový
pracovní prostor, systém Cognos Insight zobrazí výzvu k uložení nového pracovního
prostoru, než budete pokračovat.

2.
3.
4.

5.
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POZOR:
Pokud klepnete na příkaz Publikovat, budou veškeré změny provedené v stávajícím
pracovním prostoru uloženy.
Klepněte na volbu Publikovat.
V poli Adresa URL systému IBM Cognos TM1 zadejte systém Cognos Express, který
chcete použít.
Zadejte svá pověření pro příslušný systém. Pokud server Cognos TM1 Application
využívá produkt Cognos Access Manager, můžete se přihlásit jako anonymní uživatel
nebo jiný uživatel.
Zadejte název aplikace Cognos, kterou chcete vytvořit.
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Upozornění: Název aplikace musí být jedinečný.
6. Volitelné: Chcete-li publikovat aplikaci typu Odpovědnost, vyberte dimenzi, která řídí
přístup k datům. Chcete-li publikovat aplikaci typu Centralizované, žádnou dimenzi
nevybírejte.
Typ aplikace Odpovědnost vychází ze struktury odpovědnosti, například ze struktury vaší
firmy. Nevyžaduje definování koncového data. Příkladem jsou průběžné předpovědi nebo
průběžné procesy plánování. Tuto aplikaci nelze uzamknout.
Typ aplikace Centralizované je používán malou skupinou uživatelů, kteří sdílejí centrální
plánování nebo analýzu.
Další informace o typech aplikací naleznete v tématu Kapitola 12, “Pro administrátory
produktu Cognos Express”, na stránce 185
7. Klepnutím na tlačítko Další zkontrolujte své volby.
8. Chcete-li publikovat pracovní prostor, klepněte na tlačítko Dokončit.

Publikování a rozdělení pracovních prostorů do produktu Cognos
Express
Publikování pracovního prostoru z produktu IBM Cognos Insight zkopíruje data ve vašem
pracovním prostoru na server IBM Cognos Express a vytvoří aplikaci na portálu IBM Cognos
TM1 Applications.

Než začnete
Chcete-li publikovat a rozdělit pracovní prostor, musíte mít práva administrátora na serveru
Cognos Express.
Připojení k produktům IBM Cognos Express a IBM Cognos TM1 můžete vytvářet a ukládat v
nabídce Moje předvolby. Více informací naleznete v části “Předvolby produktu Cognos
Insight” na stránce 13.

Informace o této úloze
Při publikování a rozdělení pracovního prostoru mohou uživatelé na serveru Cognos Express
používat vaše data v rámci aplikace na portále Cognos TM1 Applications a uživatelé na
serveru Cognos Express mohou pracovní prostory otevírat v komponentě IBM Cognos
Workspace nebo IBM Cognos Workspace Advanced a sestavy v komponentě IBM Cognos
Report Studio.
Následující obrázek udává sled prací publikování a distribuce z produktu Cognos Insight. Při
publikování a distribuci pracovního prostoru z produktu Cognos Insight do produktu Cognos
Express se zkopírují data ve vašem pracovním prostoru na server Cognos Express a na portál
IBM Cognos TM1 Applications se přidá aplikace.
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Obrázek 17. Publikování a rozdělení pracovních prostorů do produktu Cognos Express

Pokaždé, když publikujete a rozdělíte pracovní prostor, systém Cognos Insight vytvoří službu
serveru Cognos TM1. Každá nová služba serveru Cognos TM1 ovlivní výkon serveru Cognos
TM1. Můžete předejít problémům s omezením výkonu tím, že budete pracovat v připojeném
režimu, což znamená, že jste připojeni k serveru Cognos TM1, takže můžete potvrdit své
změny na serveru bez jejich opakovaného publikování. Informace o práci v připojeném
režimu viz “Plány na serverech Cognos Express” na stránce 181.
Server Cognos Insight ve standardním nastavení nepublikuje, pokud je najednou spuštěno
více než 10 serverů Cognos TM1. Tato konfigurace brání uživatelům v přetížení prostředků
systému.

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce

2.
3.
4.

5.

a poté na volbu Publikovat.
POZOR:
Pokud klepnete na příkaz Publikovat, budou veškeré změny provedené v
stávajícím pracovním prostoru uloženy.
Klepněte na volbu Publikovat a distribuovat.
V poli Adresa URL systému IBM Cognos TM1 zadejte systém Cognos Express, který
chcete použít.
Zadejte svá pověření pro příslušný systém.
Pokud služba plánování produktu Cognos TM1 používá produkt Cognos Access
Manager, můžete se přihlásit jako anonymní nebo jiný uživatel.
Zadejte název aplikace Cognos, kterou chcete vytvořit.
Upozornění:
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6. Chcete-li publikovat aplikaci typu Odpovědnost, vyberte dimenzi, která řídí přístup k
datům. Chcete-li publikovat aplikaci typu Centralizované, žádnou dimenzi nevybírejte.
Typ aplikace Odpovědnost vychází ze struktury odpovědnosti, například ze struktury
vaší firmy. Nevyžaduje definování koncového data. Příkladem jsou průběžné předpovědi
nebo průběžné procesy plánování. Tuto aplikaci nelze uzamknout.
Typ aplikace Centralizované je používán malou skupinou uživatelů, kteří sdílejí
centrální plánování nebo analýzu.
Další informace o typech aplikací naleznete v tématu Kapitola 12, “Pro administrátory
produktu Cognos Express”, na stránce 185.
7. Klepněte na tlačítko Další.
8. V poli Adresa URL systému IBM Cognos zadejte systém Cognos Express, který
chcete použít.
9. Přihlaste se jako anonymní uživatel nebo jako jiný uživatel.
10. Klepnutím na tlačítko Další zkontrolujte své volby.
v Můžete změnit názvy sestav.
v Můžete změnit název nebo umístění balíku obsahujícího sestavy.
POZOR:
Pokud vyberete název balíku, který již na serveru existuje, bude původní balík
přepsán.
11. Chcete-li publikovat pracovní prostor, klepněte na tlačítko Dokončit.

Údržba aplikací v prostředí produktu Cognos Express
Po publikování aplikace z produktu IBM Cognos Insight na serveru IBM Cognos Express
máte k dispozici řadu voleb, jak ji udržovat.
Pokud modelář definoval zobrazení v produktu IBM Cognos TM1 Performance Modeler nebo
IBM Cognos TM1 Architect a vy publikujete upravitelnou aplikaci, budou v dané aplikaci
zahrnuta i všechna zobrazení na serveru Cognos Express. Pokud aplikaci nelze upravovat,
můžete změnit pouze rozvržení.
Další informace o aplikacích, které lze upravit, naleznete v dokumentaci k produktu TM1
Performance Modeler. Dokument najdete v Centru znalostí IBM (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Publikovanou aplikaci lze udržovat následujícími způsoby:
v Naplánujte proces pro import dat. Více informací naleznete v tématech o časových kapslích
v dokumentaci produktů TM1 Perspectives, TM1 Architect a TM1 Web. Dokument najdete
v Centru znalostí IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Chcete-li provádět změny na serveru, připojte se k serveru Cognos Express. Tyto změny se
na serveru projeví okamžitě a nelze je vrátit. Pokud se pokusíte aktualizovat pracovní
prostor opětovným publikováním, aniž byste se k němu nejdříve připojili, vytvoříte druhou
aplikaci používající stejnou krychli a zobrazí se chybová zpráva, která udává, že logika
ověření se nezdařila.
v Přidejte či odeberte krychle, dimenze, ukazatele, úrovně nebo atributy. Tyto změny se na
serveru projeví okamžitě a nelze je vrátit.
v Přidejte nebo odeberte data. Tyto změny se na serveru projeví okamžitě a nelze je vrátit.
v Provete změny rozvržení pracovního prostoru. Pokud provedete změny rozvržení, je
nutné pracovní prostor znovu publikovat, protože změny rozvržení nebudou na serveru
provedeny okamžitě.

Kapitola 12. Pro administrátory produktu Cognos Express
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Návrh příspěvkového prostředí v prostředí produktu Cognos Express
Po vytvoření aplikace v produktu IBM Cognos TM1 Performance Modeler můžete tuto
aplikaci v produktu IBM Cognos Insight rozšířit pro své přispěvatele a kontrolory.
Projděte si různé typy aplikací a pak pomocí procedur navrhněte příspěvkové prostředí.

Typy aplikací
Při návrhu aplikace v produktu Cognos TM1 Performance Modeler určuje modelář typ
aplikace.
Odpovědnost
Typ aplikace Odpovědnost vychází ze struktury odpovědnosti, například ze struktury
vaší firmy, oddělení nebo podniku. Změny lze provést, aniž by byly odeslány a
schváleny. Typ aplikace Odpovědnost se používá při postupných předpovědích nebo
v procesech průběžného plánování, kdy není definováno žádné koncové datum.
Centralizované
Typ aplikace Centralizované je používán malou skupinou uživatelů, kteří sdílejí
úlohy provádění centrálního plánování nebo analýzy. Převzetí vlastnictví je volbou,
není vynuceno jako v jiných typech aplikací. Změny nelze uzamknout.
Schválení
Typ aplikace Schválení vychází ze struktury odpovědnosti, například ze struktury
schvalování nebo odpovědnosti v rámci vaší firmy, oddělení nebo podniku. Po
odeslání změny je aplikace uzamčena a nelze provádět žádné další změny, dokud
schvalující osoba danou změnu nezamítne.
V produktu Cognos Insight lze vytvářet aplikace typu Odpovědnost a Centralizované. Produkt
Cognos Insight neumožňuje vytváření aplikací typu Schválení, produkt Cognos Insight lze
však využít k rozšíření takové aplikace vytvořené v produktu Cognos TM1 Performance
Modeler.

Procedura
1. Připojte se k aplikaci IBM Cognos TM1 a přihlaste se jako administrátor.
2. Na první kartě vysvětlete plán a rozvete oblasti zodpovědnosti jednotlivých přispěvatelů.
Administrátor možná poskytl více informací o zobrazeních zahrnutých do plánu v
produktu Cognos TM1 Performance Modeler. Chcete-li tyto informace zobrazit, klepněte
na volby Nápověda a Zobrazit nápovědu. Pokud administrátor nepřidal pomocí
produktu Cognos TM1 Performance Modeler text nápovědy, je dialogové okno Zobrazit
nápovědu prázdné. Pokud nejste připojeni k serveru IBM Cognos Express, volba
Zobrazit nápovědu nebude v nabídce Nápověda dostupná.
3. Představte svá zjištění jako výchozí body hlubší analýzy. Připojte požadavky na
přispěvatele ohledně vysvětlení zvýrazněných výjimek v datech.
4. Přidejte další karty potřebné pro váš plán a tlačítka akcí, která uživatele provedou různými
kartami nebo jim umožní spouštět procesy.
5. Přidejte text, obrázky a webové stránky poskytující další kontext plánu nebo analýzy.
Budou-li uživatelé pracovat ve více jazycích, přidejte textové moduly widget a webové
stránky v jednotlivých jazycích.
6. Chcete-li uživatelům zabránit v přesouvání modulů widget a skrýt před nimi panel
nástrojů, klepněte na plátno pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Uzamknout
všechny moduly widget.
7. Publikujte pracovní prostor.
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Výsledky
U všech typů aplikací mohou uživatelé provádět následující akce:
v Analyzovat data řazením, záměnami řádků a sloupců, potlačením prázdných buněk,
změnou velikosti buněk a prací s grafy.
v Spouštět skripty pomocí tlačítek akce, pokud jste jim tato tlačítka dali k dispozici.
v Přispívat k výseči plánu, k níž jste jim udělili přístup.
v Analyzovat data pomocí bodů průzkumu.
U aplikace typu Centralizované mohou uživatelé dále provádět následující akce:
v Navrhovat pracovní prostor; v modulech widget, které pro vás připravil administrátor, se
můžete pohybovat, minimalizovat je a maximalizovat (pokud nejsou uzamčeny), ale
nemůžete k nim přidávat nový vlastní obsah.
v Importovat data.
v Měnit strukturu dat.
V případě typů aplikace Schválení a Odpovědnost nemohou uživatelé provádět následující
akce:
v Navrhovat pracovní prostor; v modulech widget, které jste pro ně připravili, se mohou
uživatelé pohybovat, minimalizovat je a maximalizovat (pokud nejsou uzamčeny), ale
nemohou k nim přidávat nový vlastní obsah.
v Importovat data, pokud jste jim k tomuto účelu neposkytli tlačítko akce.
v Měnit strukturu dat, pokud jste jim k tomuto účelu neposkytli tlačítko akce.

Vytváření archivu služby Cognos Planning v prostředí Cognos Express
Když chcete přesunout server IBM Cognos Express, můžete vytvořit archiv datového adresáře
a rozvržení produktu IBM Cognos Insight.

Informace o této úloze
Při vytváření archivu dojde k vytvoření následujících dvou archivních souborů:
v souboru datového adresáře, který může administrátor systému přenést do jiného počítače a
spustit v něm proces produktu Cognos TM1,
v aplikačního souboru, který lze importovat na portál Cognos TM1 Applications

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce
a poté na volbu Publikovat.
2. Klepněte na volbu Archiv služby IBM Planning Service.
3. V poli Cílový adresář určete umístění, ve kterém bude archiv uložen.
4. Zadejte název aplikace, kterou chcete vytvořit.
5. Chcete-li archivovat aplikaci typu Odpovědnost, vyberte dimenzi, která bude řídit přístup
k datům. Chcete-li archivovat aplikaci typu Centralizované, nevybírejte žádnou dimenzi.
Typ aplikace Odpovědnost vychází ze struktury odpovědnosti, například ze struktury vaší
firmy. Nevyžaduje definování koncového data. Příkladem jsou průběžné předpovědi nebo
průběžné procesy plánování. Tuto aplikaci nelze uzamknout.
Typ aplikace Centralizované je používán malou skupinou uživatelů, kteří sdílejí úlohy
provádění centrálního plánování nebo analýzy.
Další informace o typech aplikací naleznete v tématu Kapitola 12, “Pro administrátory
produktu Cognos Express”, na stránce 185.
Kapitola 12. Pro administrátory produktu Cognos Express
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6. Klepnutím na tlačítko Další zkontrolujte, co bude archivováno.
7. Chcete-li vytvořit dva archivní soubory, klepněte na tlačítko Dokončit.

Odstranění pracovních prostorů jako administrátor produktu Cognos
Express
Pokud již nějaký pracovní prostor produktu IBM Cognos Insight nepotřebujete, můžete
odebrat pracovní prostor, aplikaci, server, zdroj dat, balík a sestavu ze serveru IBM Cognos
Express.

Postup
Provete všechny příslušné následující kroky:
v Pokud jste pracovní prostor uložili v počítači, odstraňte prostor nebo soubor CDD z
počítače. Soubor CDD obsahuje model a data v pracovním prostoru a jeho rozvržení.
v Pokud jste publikovali a rozdělili pracovní prostor, odstraňte aplikaci z portálu Cognos
TM1 Applications a odstraňte instanci serveru z produktu Cognos Express.
Další informace naleznete v dokumentaci pro svůj produkt a verzi v Centru znalostí IBM
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Zapamatujte si: Uživatelská data pro pracovní prostory produktu Cognos Insight jsou
ukládána odděleně od samotných pracovních prostorů. Uživatelská data zahrnují soubory
protokolů, motivy, soubory PNG naposledy použitých pracovních prostorů a krychle Cognos
TM1, které se vytvoří při vytvoření nebo změně pracovního prostoru. Nelze odstranit data
jednoho pracovního prostoru. Odstranit můžete pouze všechna uživatelská data najednou.
Chcete-li tato uživatelská data odstranit, například při odinstalaci produktu Cognos Insight,
vymažte složku .CognosInsight ze svého prostředí:
v V operačním systému Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\jméno_uživatele\.CognosInsight.
v V operačním systému Microsoft Windows 7: C:\Users\jméno_uživatele\
.CognosInsight.
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Dodatek A. Funkce usnadnění přístupu
Funkce usnadnění přístupu produktu IBM Cognos Insight pomáhají uživatelům s fyzickým
postižením, jako je omezená hybnost nebo vada zraku, používat produkty informačních
technologií.
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, využijte prostřednictvím následujícího prostředí
dostupnost v produktu IBM Cognos Insight:
v operační systém Microsoft Windows 7 a novější
v webový prohlížeč Internet Explorer 9 a novější
v čtecí zařízení obrazovky JAWS 14 a novější

Klávesové zkratky
Produkt IBM Cognos Insight obsahuje klávesové zkratky, které pomáhají v navigaci v
produktu a provádění úkonů pouze pomocí klávesnice.
Může být také vhodné zapnout v operačním systému vysoký kontrast, aby byly čáry v
diagramech a grafech zřetelnější.
Následující klávesové zkratky jsou založeny na standardních amerických klávesnicích.
v
v
v
v
v

“Import dat”
“Obecné” na stránce 194
“Karty” na stránce 196
“Plátno” na stránce 196
“Aplikační panel” na stránce 197

v
v

“Podokno obsahu” na stránce 198
“Moduly widget kontingenční tabulky a grafu” na stránce 199

v
v
v
v
v

“Moduly widget záznamů s vyhodnocením” na stránce 201
“Body průzkumu” na stránce 202
“Moduly widget pro tlačítka akcí” na stránce 202
“Textové moduly widget” na stránce 203
“Editor dimenzí” na stránce 203

v

“Tvůrce dotazů” na stránce 203

Import dat
Tabulka 18. Klávesové zkratky pro průvodce importem
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Krok
mapování dat

Mapování prvku k dimenzi

Mapování prvku k dimenzi má několik
kroků:
1. Stisknutím tabulátoru vyberte položku
Dimenze.
2. Stisknutím šipky vpravo vyberte
položku Úroveň a poté rychlým
stisknutím šipky vlevo vyberte
položku Dimenze.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016

193

Tabulka 18. Klávesové zkratky pro průvodce importem (pokračování)
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Krok
mapování dat

Mapování prvku k úrovni

Mapování prvku k úrovni má několik
kroků:
1. Stisknutím tabulátoru vyberte položku
Dimenze.
2. Stisknutím šipky vpravo vyberte
položku Úroveň.

Krok
mapování dat

Mapování prvku k ukazateli

Mapování prvku k ukazateli má několik
kroků:
1. Stisknutím šipky vpravo vyberte
položku Úroveň a poté rychlým
stisknutím šipky vlevo vyberte
položku Ukazatel.

Krok
mapování dat

Mapování prvku k atributu

Mapování prvku k atributu má několik
kroků:
1. Stisknutím tabulátoru přejděte do pole
Název atributu.
2. Stisknutím kláves Shift+Tab vyberte
položku Atribut.
3. Stisknutím šipky vpravo vyberte
položku Ukazatel a poté rychlým
stisknutím šipky vlevo vyberte
položku Atribut.

Obecné
Tabulka 19. Obecné klávesové zkratky
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Obecné

Provedení příkazu pro aktivní příkazové
tlačítko.

Enter
Mezerník
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Obecné

Přesun dopředu na další položku v pořadí Tabulátor
indexu tabulátoru. Přechod k první
položce v indexu tabulátoru, pokud jste na
konci.

Obecné

Přesun zpět na předchozí položku v pořadí Shift+Tabulátor
indexu tabulátoru. Přechod k poslední
položce v indexu tabulátoru, pokud jste na Pokud kombinace kláves Shift+Tab
nefunguje, opakovaným stisknutím
začátku.
klávesy Tab postupujte dopředu, dokud
nedosáhnete požadované položky.

Zaškrtávací
políčka

Výběr nebo zrušení výběru zaškrtávacího
políčka.

Mezerník

Přepínače

Přesun na další přepínač a jeho výběr.

Šipka vpravo a pak šipka dolů

Přepínače

Přesun na předchozí přepínač a jeho
výběr.

Šipka nahoru a pak nalevo

Ovládací
prvky stromu

Přesun na další uzel ve stromu.

Šipka dolů

Ovládací
prvky stromu

Přesun na předchozí uzel ve stromu.

Šipka nahoru
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Tabulka 19. Obecné klávesové zkratky (pokračování)
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Ovládací
prvky stromu

Rozbalení aktuálního uzlu stromu.

Šipka vpravo

Ovládací
prvky stromu

Sbalení aktuálního uzlu stromu.

Šipka vlevo

Ovládací
prvky stromu

Přesun na první uzel v řídicím prvku
stromu.

Domovská stránka

Ovládací
prvky stromu

Přesun na poslední uzel v řídicím prvku
stromu.

Konec

Nabídky

Navigace dolů v nabídce a výběr položky
nabídky.

Šipka dolů a pak Enter

Nabídky

Navigace nahoru v nabídce a výběr
položky nabídky.

Šipka nahoru a pak Enter

Nabídky

Otevření nabídky

Shift+F10

Nabídky

Zavření otevřené nabídky

Esc

Posouvání

Posouvání dolů.

Šipka dolů
Page Down

Posouvání

Posouvání nahoru.

Šipky nahoru nebo přesun o stránku
nahoru

Aplikační
panel

Nastavení fokusu na aplikační panel.

F6

Aplikační
panel

Navigace k položkám na aplikačním
panelu.

Tabulátor nebo Shift-Tabulátor

Aplikační
panel

Otevření nabídky položky aplikačního
panelu.

Mezerník

Aplikační
panel

Zavření nabídky položky aplikačního
panelu.

Esc

Podokno
obsahu

Otevření a zavření podokna obsahu.

Ctrl+F4

Podokno
průzkumu

Otevření a zavření podokna průzkumu.

Ctrl+F3

Nabídka

Zobrazení nabídky okna

Alt+mezerník

Okno aplikace Přesun okna aplikace.

Přesun okna aplikace zahrnuje několik
kroků:
1. Chcete-li zobrazit nabídku okna,
stiskněte klávesy Alt+mezerník.
2. Vyberte příkaz Přesunout a stiskněte
klávesu Enter.
3. K přesunu okna použijte šipky a
Ctrl+šipky.
4. Chcete-li přesouvání ukončit,
stiskněte klávesu Enter.

Dodatek A. Funkce usnadnění přístupu

195

Tabulka 19. Obecné klávesové zkratky (pokračování)
Platí pro

Akce

Okno aplikace Změna velikosti okna aplikace.

Klávesové zkratky
Změna velikosti okna aplikace zahrnuje
několik kroků:
1. Chcete-li zobrazit nabídku okna,
stiskněte klávesy Alt+mezerník.
2. Vyberte příkaz Velikost a stiskněte
klávesu Enter.
3. Ke změně velikosti okna použijte
šipky a Ctrl+šipky.
4. Chcete-li změnu velikosti ukončit,
stiskněte klávesu Enter.

Karty
Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které jsou dostupné, pokud je fokus na kartě.
Tabulka 20. Klávesové zkratky pro karty
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Procházet

Přesun dopředu na další kartu

Ctrl+Shift+šipka vpravo

Procházet

Přesun zpět na předchozí karty

Ctrl+Shift+šipka vlevo

Procházet

Přechod na kartu vlevo nebo kartu vpravo. Šipky vlevo a vpravo

Změna pozice Přesun aktuální karty o jednu kartu
doprava.

Shift+Page up

Změna pozice Přesun aktuální karty o jednu kartu
doleva.

Shift+Page down

Přejmenovat

F2

Přejmenování aktuální karty.

Plátno
Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které jsou dostupné, pokud má plátno fokus.
Tabulka 21. Klávesové zkratky pro plátno
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Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Widgetová
navigace

Přesun dopředu na další modul widget na
stejné úrovni v rámci plátna podle pořadí
indexu tabulátoru.

Šipka vpravo

Widgetová
navigace

Přesun dozadu na předchozí modul widget Šipka vlevo
na stejné úrovni v rámci plátna podle
pořadí indexu tabulátoru.

Widgetová
navigace

Přesun na podřízenou úroveň aktuálního
modulu widgetu (obsah modulu widget).

Tabulátor

Místní panel
nástrojů
modulu
widget

Přechod na kontextový panel nástrojů pro
vybraný modul widget.

F10

Režim
modulu
widget

Zobrazení položek nabídky modulu
widget

Shift+F10
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Tabulka 21. Klávesové zkratky pro plátno (pokračování)
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Režim
modulu
widget

Přesun vybraného modulu widgetu.

Přesun modulu widget zahrnuje několik
kroků:
1. Chcete-li zobrazit nabídku modulu
widget, stiskněte klávesy
Alt+mezerník.
2. Vyberte příkaz Přesunout a stiskněte
klávesu Enter.
3. K přesunu modulu widget použijte
šipky a Ctrl+šipky.
4. Chcete-li přesouvání modulu widget
ukončit, stiskněte klávesu Enter.
Tip: Chcete-li přesunout modul widget,
aniž byste jej automaticky vyrovnali podle
ostatních modulů widget:
1. Klepněte na ikonu Akce modulu
widget a poté na tlačítko Přesunout.
2. Pomocí kláves se šipkami na
klávesnici modul widget přesuňte.
3. Chcete-li nastavit polohu modulu
widget, stiskněte klávesy Ctrl+Enter.

Režim
modulu
widget

Změna velikosti vybraného modulu
widget.

Změna velikosti modulu widget zahrnuje
několik kroků:
1. Chcete-li zobrazit nabídku modulu
widget, stiskněte klávesy
Alt+mezerník.
2. Vyberte příkaz Velikost a stiskněte
klávesu Enter.
3. Ke změně velikosti modulu widgetu
použijte šipky a Ctrl+šipky.
4. Chcete-li změnu velikosti modulu
widgetu ukončit, stiskněte klávesu
Enter.

Režim
modulu
widget

Ukončení režimu přesunu či změny
velikosti.

Esc

Aplikační panel
Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které jsou dostupné, pokud má aplikační
panel fokus.
Tabulka 22. Klávesové zkratky pro aplikační panel
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Aplikační
panel

Vytvoří pracovní prostor.

Ctrl+N

Aplikační
panel

Otevře pracovní prostor.

Ctrl+O

Aplikační
panel

Zavření pracovního prostoru.

Ctrl+F4
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Tabulka 22. Klávesové zkratky pro aplikační panel (pokračování)
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Aplikační
panel

Uloží pracovní prostor.

Ctrl+S

Aplikační
panel

Uložení pracovního prostoru pod jiným
názvem nebo do jiného umístění.

Ctrl+Shift+S

Aplikační
panel

Vrácení zpět poslední akce.

Ctrl+Z

Aplikační
panel

Opakované provedení poslední akce.

Ctrl+Y

Aplikační
panel

Otevřete dokumentaci k produktu Cognos
Insight.

F1

Aplikační
panel

Aktivace nabídky Nápověda.

Alt+H

Aplikační
panel

Přesun dopředu na další řídicí prvek v
aplikačním panelu.

Tabulátor

Aplikační
panel

Přesun dozadu na předchozí řídicí prvek v Shift+Tabulátor
aplikačním panelu.

Podokno obsahu
Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které jsou dostupné, pokud má fokus
podokno obsahu.
Tabulka 23. Klávesové zkratky pro podokno obsahu
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Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Navigace

Otevření nebo zavření podokna obsahu,
pokud má fokus tlačítko podokna obsahu
aplikačního panelu.

Enter

Panel nástrojů Přesun mezi podokny dat a panelu
nástrojů v rámci podokna obsahu.

Tabulátor nebo Shift-Tabulátor

Panel nástrojů Přesun dopředu na další ovládací prvek
panelu nástrojů

Šipka vpravo

Panel nástrojů Přesun zpět na předchozí ovládací prvek
panelu nástrojů

Šipka vlevo

Panel nástrojů Zobrazení položek nabídky pro ovládací
prvky panelu nástrojů

Šipka dolů

Ovládací
prvek stromu

Přesun dopředu na další uzel ve stromu

Šipka dolů

Ovládací
prvek stromu

Přesun zpět na předchozí uzel ve stromu

Šipka nahoru

Ovládací
prvek stromu

Rozbalení aktuálního uzlu stromu.

Šipka vpravo

Ovládací
prvek stromu

Sbalení aktuálního uzlu stromu.

Šipka vlevo

Ovládací
prvek stromu

Přechod na první uzel v řídicím prvku
stromu.

Domovská stránka

Ovládací
prvek stromu

Přechod na poslední uzel v řídicím prvku
stromu.

Konec
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Tabulka 23. Klávesové zkratky pro podokno obsahu (pokračování)
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Položky
nabídky

Seznam voleb nabídky pro položky v
podokně obsahu

Shift+F10

Položky
nabídky

Vložení bodu průzkumu na plátno.

Vložení bodu průzkumu zahrnuje několik
kroků:
1. V podokně obsahu přejděte k dimenzi
pomocí šipek nahoru a dolů.
2. Stisknutím kláves Shift+F10 a poté
Enter vložte dimenzi jako bod
průzkumu.

Položky
nabídky

Vložení vybrané položky na plátno.

Vložení položky zahrnuje několik kroků:
1. S fokusem na danou položku otevřete
nabídku stisknutím kláves Shift+F10.
2. Stisknutím klávesy Insert vložte
položku.

Moduly widget kontingenční tabulky a grafu
Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které jsou dostupné při práci v modulu
widget kontingenční tabulky nebo grafu.
Tabulka 24. Klávesové zkratky pro moduly widget kontingenční tabulky nebo grafu
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Karty
zobrazení

Přechod mezi kartami v modulu widget
kontingenční tabulky.

Šipka vlevo nebo šipka vpravo
Tabulátor nebo Shift+Tabulátor

Kontextový
Přechod na kontextový panel nástrojů.
panel nástrojů

F10

Oblast
přehledu

Přechod z kontextového panelu nástrojů
do oblasti přehledu.

Tabulátor

Oblast
přehledu

Navigace mezi dimenzemi v oblasti
přehledu.

Šipky vlevo a vpravo

Oblast
přehledu

Seznam členů dimenze, která má fokus v
oblasti přehledu. Seznam se zobrazí v
rozevírací oblasti.

Alt+šipka dolů

Oblast
přehledu

Zavření rozevíracího seznamu členů
dimenze v oblasti přehledu.

Esc

Oblast
přehledu

Přepnutí kontextu dimenze, která má
fokus v oblasti přehledu.

Šipky nahoru a dolů a pak Enter

Oblast
přehledu

Přesun dimenze, která má fokus v oblasti
přehledu, mezi sloupce.

Ctrl+C

Oblast
přehledu

Přesun dimenze, která má fokus v oblasti
přehledu, mezi řádky.

Ctrl+R

Oblast
přehledu

Přesun dimenze, která má fokus v oblasti
přehledu, mezi kontext.

Ctrl+T

Oblast
přehledu

Přesun vybrané dimenze doleva.

Ctrl+šipka vlevo

Oblast
přehledu

Přesun vybrané dimenze doprava.

Ctrl+šipka vpravo
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Tabulka 24. Klávesové zkratky pro moduly widget kontingenční tabulky nebo
grafu (pokračování)
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Kontingenční
tabulka

Přesun z oblasti přehledu do kontingenční Tabulátor
tabulky.

Kontingenční
tabulka

Zobrazení položek nabídky pro záhlaví
řádků nebo sloupců.

Shift+F10

Kontingenční
tabulka

Přidání nového řádku do buňky.

Alt+Enter

Kontingenční
tabulka

Zobrazení položek nabídky pro buňky

Shift+F10

Kontingenční
tabulka

Rozšíření šířky sloupce v kontingenční
tabulce.

Úprava šířky sloupce zahrnuje několik
kroků:
1. S fokusem na záhlaví sloupce
stiskněte klávesy Shift+F10.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte
příkaz Rozbalit do.
3. Stiskněte klávesu Enter.

Kontingenční
tabulka

Rozbalení nebo sbalení uzlu v záhlaví
sloupce nebo řádku.

Enter

Kontingenční
tabulka

Přechod mezi buňkami v kontingenční
tabulce.

Šipky nebo Tabulátor a Shift+Tabulátor

Kontingenční
tabulka

Úprava popisků členů (záhlaví sloupců a
řádků).

F2

Graf

Přesunutí do grafu z kontingenční tabulky Ctrl+Tabulátor

Graf

Změna typu grafu

Změna typu grafu zahrnuje několik kroků:
1. Chcete-li otevřít nabídku akcí
modulu widget, stiskněte klávesu
F10.
2. Chcete-li použít ikonu Změnit graf,
stiskněte klávesu se šipkou vpravo.
3. Chcete-li otevřít nabídku typů grafu,
stiskněte klávesu se šipkou dolů.
4. Chcete-li vybrat typ grafu, stiskněte
klávesu se šipkou dolů.
5. Chcete-li procházet typy grafů,
použijte klávesy se šipkami nahoru a
dolů.
6. Chcete-li vybrat typ grafu, stiskněte
klávesu Enter.
7. Chcete-li zobrazit seznam grafů pro
daný typ grafu, stiskněte tabulátor.
8. Chcete-li procházet seznam grafů,
stiskněte mezerník.
9. Chcete-li vybrat graf, stiskněte
klávesu Enter.
10. Chcete-li zobrazit seznam voleb
grafu, stiskněte tabulátor.
11. Chcete-li zavřít nabídku typů grafu,
stiskněte klávesu Esc.

Buňka
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Zadání nové intervalové hodnoty.
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Zadejte hodnotu a stiskněte klávesu Enter.

Tabulka 24. Klávesové zkratky pro moduly widget kontingenční tabulky nebo
grafu (pokračování)
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Buňka

Zadání hodnoty v řádu tisíců.

K
Příklad: zadání řetězce 5K vloží do buňky
hodnotu 5000.

Buňka

Zadání hodnoty v řádu milionů.

M
Příklad: zadání řetězce 10M vloží do
buňky hodnotu 10 000 000.

Buňka

Přičtení čísla k hodnotě buňky.

+, Add
Zadáte-li například řetězec +50, hodnota
buňky se zvýší o 50.

Buňka

Odečtení čísla od hodnoty buňky.

-, Sub
Zadáte-li například řetězec Sub50,
hodnota buňky se sníží o 50.

Buňka

Zvýšení hodnoty buňky o procentní část.

Inc, Increase
Zadáte-li například řetězec Inc6, hodnota
v buňce se zvýší o 6 %.

Buňka

Snížení hodnoty buňky o procentní část.

Dec, Decreases
Zadáte-li například řetězec Dec6, hodnota
v buňce se sníží o 6 %.

Buňka

Rozložení hodnoty doprava.

>
Příklad: zadáním 1000> rozložíte hodnotu
1000 do všech sloupců napravo.

Buňka

Rozložení hodnoty dolů.

|
Příklad: zadáním 1000| rozložíte hodnotu
1000 do všech řádků dolů.

Buňka

Uzamčení hodnoty buňky při operacích
rozložení dat.

Hold, Hol

Buňka

Uvolnění uzamčených buněk.

Release, Rel

Moduly widget záznamů s vyhodnocením
Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které jsou dostupné při práci v modulu
widget záznamů s vyhodnocením.
Tabulka 25. Klávesové zkratky pro moduly widget metrik
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Kontextový
Přechod na kontextový panel nástrojů.
panel nástrojů

F10

Oblast
přehledu

Přechod z kontextového panelu nástrojů
do oblasti přehledu.

Tabulátor

Oblast
přehledu

Navigace mezi dimenzemi v oblasti
přehledu.

Šipky vlevo a vpravo

Dodatek A. Funkce usnadnění přístupu

201

Tabulka 25. Klávesové zkratky pro moduly widget metrik (pokračování)
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Oblast
přehledu

Seznam členů dimenze, která má fokus v
oblasti přehledu. Seznam se zobrazí v
rozevírací oblasti.

Mezerník

Oblast
přehledu

Zavření rozevíracího seznamu členů
dimenze v oblasti přehledu.

Esc

Oblast
přehledu

Přepnutí kontextu dimenze, která má
fokus v oblasti přehledu.

Šipky nahoru a dolů a pak mezerník

Oblast
přehledu

Rozbalení aktuálně vybrané položky v
rozevíracím seznamu

Šipka vpravo

Oblast
přehledu

Sbalení aktuálně vybrané položky v
rozevíracím seznamu

Šipka vlevo

Oblast
přehledu

Přesun z oblasti přehledu do grafické
oblasti interaktivního grafu

Tabulátor

Body průzkumu
Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které jsou dostupné při práci s body
průzkumu.
Tabulka 26. Klávesové zkratky pro body průzkumu
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Podokno
obsahu

Vložení bodu průzkumu na plátno
výběrem dimenze v podokně obsahu

Vložení bodu průzkumu zahrnuje několik
kroků:
1. V podokně obsahu vyberte dimenzi
pomocí šipek nahoru a dolů.
2. Chcete-li otevřít nabídku, stiskněte
klávesy Shift+F10.
3. Stiskněte klávesu Insert.

Položky
nabídky

Zobrazení položek nabídky pro fazetu

Shift+F10

Bod
průzkumu

Navigace v seznamu členů pro bod
průzkumu.

Šipky nahoru a dolů

Bod
průzkumu

Výběr nebo vymazání výběru člena v
bodu průzkumu.

Ctrl+mezerník

Bod
průzkumu

Výběr jiného člena v bodu průzkumu.

Šipky nahoru a dolů a pak Ctrl+mezerník

Bod
průzkumu

Výběr člena v bodu průzkumu, vymazání
všech předchozích výběrů.

Mezerník

Bod
průzkumu

Zobrazení členů bodu průzkumu v
hierarchickém režimu.

Stiskněte klávesy Shift+F10 a vyberte
příkaz Zobrazit hierarchii

Bod
průzkumu

Sbalení nebo rozbalení uzlu ve fazetě při
zobrazení v hierarchickém režimu.

Enter

Moduly widget pro tlačítka akcí
Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které jsou dostupné, pokud má fokus nějaký
modul widget tlačítka akce.
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Tabulka 27. Klávesové zkratky pro moduly widget tlačítka akcí
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Tlačítko akce

Vyvolání akce.

Mezerník

Textové moduly widget
Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které jsou dostupné při práci s textovými
moduly widget.
Tabulka 28. Klávesové zkratky pro textové moduly widget
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Text

Zvýraznění textu pro formátování.

Shift+šipka vpravo

Panel nástrojů Se zvýrazněným textem, předání fokusu
F10
panelu nástrojů textového modulu widget.
Panel nástrojů Přechod k hlavní oblasti ukotvení na
panelu nástrojů.

Tabulátor

Panel nástrojů Přechod k položkám na panelu nástrojů z
hlavní oblasti ukotvení.

Šipka vlevo nebo vpravo

Panel nástrojů Výběr nějaké volby v seznamu velikostí
Šipka nahoru nebo dolů
písma nebo typů písma na panelu nástrojů
textového modulu widget.
Panel nástrojů Výběr nastavení písma v seznamu
velikostí písma nebo typů písma.

Enter

Editor dimenzí
Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které jsou dostupné při práci s Editorem
dimenzí.
Tabulka 29. Klávesové zkratky pro Editor dimenzí
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Ovládací
prvek stromu

Otevření uzlu ve stromové hierarchii
Editoru dimenzí.

Ctrl+šipka vpravo

Ovládací
prvek stromu

Zavření uzlu ve stromové hierarchii
Editoru dimenzí.

Ctrl+šipka vlevo

Spustit

Otevření Editoru dimenzí, pokud má
fokus nějaký řádek nebo popisek položky
v podokně obsahu

Shift+F10 a poté výběr příkazu Upravit

Upravit

Otevření nabídky položky stromu

Shift+F10

Upravit

Nastavení položky jako podřízeného
prvku jiné položky.

Shift+F10 a poté výběr příkazu Snížit
úroveň vybraných členů

Upravit

Nastavení položky jako nadřízeného
prvku jiné položky.

Shift+F10 a poté výběr příkazu Zvýšit
úroveň vybraných členů

Tvůrce dotazů
Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které jsou dostupné při práci s Tvůrcem
dotazů.
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Tabulka 30. Klávesové zkratky pro Tvůrce dotazů
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Položky
nabídky

Otevření nabídky pro přechod na hlavní
oblasti ukotvení

Ctrl+;

Položky
nabídky

V hlavní oblasti ukotvení nastavení
fokusu na oblast ukotvení diagramu
dotazu.

Ctrl+;

Zobrazení dat Aktualizace obsahu v Zobrazení dat.

Pomocí tabulátoru přejděte na tlačítko pro
obnovení a stiskněte klávesu Enter.

Tvůrce dotazů Přidání tabulky do dotazu.

Přidání tabulky do dotazu zahrnuje
několik kroků:
1. Stiskněte klávesy Ctrl+středník a
vyberte volbu Průzkumník metadat.
2. Pomocí šipek přejděte k tabulce.
3. Stisknutím kláves Shift+F10 zobrazte
výpis položek nabídky pro tabulku.
4. Vyberte volbu Přidat do dotazu.
5. Pomocí tabulátoru přejděte na tlačítko
pro obnovení a stiskněte klávesu
Enter.

Diagram
dotazu

Otevření nabídky

Shift+F10

Diagram
dotazu

Nastavení fokusu na tabulku.

Nastavení fokusu na tabulku zahrnuje
několik kroků:
1. Chcete-li otevřít nabídku, stiskněte
klávesy Shift+F10.
2. Vyberte volbu Vybrat v diagramu a
vyberte volbu Vybrat tabulku.

Tabulka

Výběr vlastností spojení tabulek.

Výběr vlastností spojení tabulek zahrnuje
několik kroků:
1. Chcete-li otevřít nabídku, stiskněte
klávesy Shift+F10.
2. Vyberte volbu Vybrat v diagramu a
vyberte volbu Vybrat tabulku.
3. Pomocí tabulátoru přejděte na
Záhlaví tabulky Sloupec.
4. Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte
fokus na řádek vlastností spojení.
5. Pomocí šipek vpravo a vlevo nastavte
fokus na vlastnost spojení.
6. Stiskem mezerníku otevřete vlastnosti
spojení k úpravám.
7. Stisknutím klávesy Enter zobrazte
seznam voleb.
8. Pomocí šipek nahoru a dolů navigujte
v seznamu.
9. Stisknutím klávesy Enter vyberte
požadovanou volbu v seznamu.
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Tabulka 30. Klávesové zkratky pro Tvůrce dotazů (pokračování)
Platí pro

Akce

Klávesové zkratky

Vlastnosti
spojení typu
join

Úprava vztahů mezi sloupci.

Úprava vztahů mezi sloupci zahrnuje
několik kroků:
1. Pomocí tabulátoru přejděte na volbu
Určit vztahy mezi sloupci .
2. Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte
fokus na vlastnosti vztahu.
3. Pomocí šipek vpravo a vlevo nastavte
fokus na vlastnost vztahu.
4. Stiskem mezerníku otevřete vlastnost
vztahu k úpravám.
5. Stisknutím klávesy Enter otevřete
seznam voleb.
6. Pomocí šipek nahoru a dolů navigujte
v seznamu.
7. Stisknutím klávesy Enter vyberte
požadovanou volbu v seznamu.

Aktivace dalších vodítek pro čtecí zařízení obrazovky
Když v produktu IBM Cognos Insight změníte obsah buněk v kontingenční tabulce, obsah
buňky se zobrazí jinou barvou. Můžete určit, že barevný text se zobrazí také s vizuálními
vodítky, aby je čtecí zařízení obrazovky mohlo oznámit.

Postup
1. Klepněte na ikonu Akce
a poté na volbu Moje předvolby.
2. Chcete-li nastavit zvýraznění barevného textu v kontingenční tabulce při použití čtecího
zařízení obrazovky, zaškrtněte políčko Přidat k barevnému textu vizuální vodítka.
3. Klepněte na tlačítko OK.

Problémy se čtecím zařízením obrazovky JAWS
Produkt IBM Cognos Insight obsahuje klávesové zkratky, které pomáhají v navigaci v
produktu a provádění úkonů pouze pomocí klávesnice. Nicméně některá čtecí zařízení
obrazovky nemusejí s některými klávesovými zkratkami fungovat. Problémy a jejich řešení
naleznete zde.

Zařízení JAWS oznámí zastaralý stav nebo hodnotu buňky
V kontingenční tabulce po změně stavu buňky nebo formátu buňky pomocí položek nabídky
buňky zařízení JAWS oznámí starý stav buňky či formátovanou hodnotu. Stav buňky můžete
změnit výběrem příkazu Podržet nebo Uvolnit v nabídce buňky. Hodnoty formátu buňky
můžete změnit výběrem jiného formátu dat z nabídky buňky, například procenta celku či
maximálního souhrnu.
Chcete-li, aby zařízení JAWS oznámilo nový stav nebo formátovanou hodnotu buňky, pomocí
klávesy se šipkou se přesuňte ven z buňky a poté se do ní vra te. Zařízení JAWS oznámí
aktualizovaný stav a formátovanou hodnotu.

Dodatek A. Funkce usnadnění přístupu
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V některých oknech tvůrce dotazů zařízení JAWS nesprávně
oznámí tlačítko OK
V některých případech když pracujete v okně nástroje tvůrce dotazů, zařízení JAWS oznámí
tlačítko OK a poté jiný ovládací prvek. V takovém případě můžete bez obav upozornění na
tlačítko OK ignorovat a poslechnout si pouze další část oznámení.

JAWS neoznamuje nové hodnoty buňky
Když při používání zařízení JAWS zadáte do buňky v kontingenční tabulce novou hodnotu a
stisknete klávesu Enter, zařízení novou hodnotu neoznámí. Po zadání nové hodnoty buňky ani
navigace pomocí kláves se šipkami neoznámí žádné hodnoty buňky.
Chcete-li vynutit, aby zařízení JAWS oznámilo hodnoty buňky, stisknutím kláves Ctrl+Tab
opus te kontingenční tabulku a stisknutím kláves Ctrl+Shift+Tab se do ní opět vra te. JAWS
oznámí buňky při navigaci pomocí kláves se šipkami nebo tabulátoru.

JAWS neoznamuje prvky v relativním proporcionálním rozložení
Když si v okně Rozložení dat prohlížíte prvky, na kterých je relativní proporcionální rozložení
založeno, zařízení JAWS neoznámí názvy prvků, pokud k navigaci použijete klávesy se
šipkami.
Stisknutím tabulátoru přejděte na daný prvek a zařízení JAWS oznámí název prvku.
Klepnutím na odkaz Náhled si můžete také zobrazit shrnutí dimenzí a prvků. Tento souhrn je
však určen pouze ke čtení. Prvky lze upravovat pouze v okně Rozložení dat.

Zařízení JAWS neoznámí datum nebo ovládací prvky navigace v
kalendáři
Data a ovládací prvky navigace v kalendáři nejsou v okně Časové souhrny a buňkách
kontingenční tabulky zařízením JAWS oznamovány.
Úprava data v časovém souhrnu:
1. V okně Časové souhrny stisknutím tabulátoru vyberte volbu pevného data.
2. Stisknutím klávesy se šipkou dolů otevřete kalendář.
3. Pomocí klávesy se šipkou vpravo postupte vždy o jeden den (zařízení JAWS oznámí vstup
do nového měsíce) a stisknutím klávesy Enter vyberte datum. Zařízení JAWS přečte nově
vybrané datum a seznam rozsahů dat se aktualizuje na základě nového výběru
referenčního data.
Chcete-li upravit datum buňky kontingenční tabulky, zadejte do buňky nové datum. Formát
nového data musí odpovídat formátu existujících dat.

Zařízení JAWS neoznámí ovládací prvek stromu definice dotazu
Při importu balíku do produktu Cognos Insight v kroku Vyberte zdroj dat průvodce importem
zařízení JAWS neidentifikuje část definice dotazu jako ovládací prvek stromu.
Chcete-li ovládací prvek stromu použít, provete následující akce:
v Procházení stromem pomocí šipek nahoru a dolů.
v Rozbalení a sbalení položek stromu pomocí šipek vpravo a vlevo.
v Výběr jedné nebo více položek stromu pomocí mezerníku. Po výběru položky je tabulka
vybraných položek automaticky vyplněna.
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Zařízení JAWS 13 neoznámí položky, které jsou ve stromu definice
dotazu vymazány a uzavřeny.
Při importu balíku do produktu Cognos Insight v kroku Vyberte zdroj dat průvodce importem
můžete v ovládacím prvku definice dotazu vybrat ve stromě položky stisknutím mezerníku.
Zařízení JAWS 13 oznámí, zda jsou položky stromu vybrány, či nikoli. Zařízení JAWS 13
také oznámí, zda jsou, či nejsou vybrány položky nejnižších prvků dimenze. Nicméně u
vymazaných a uzavřených položek zařízení pouze oznámí, že daná položka je uzavřena, a
nikoli to, zda je vymazána.

IBM a usnadnění
Další informace o závazku společnosti IBM týkající se usnadnění přístupu jsou uvedeny v
centru IBM Accessibility Center.
Centrum IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) je k dispozici online.

Dodatek A. Funkce usnadnění přístupu
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Dodatek B. Pokyny k odstraňování problémů
Odstraňování problémů je systematický přístup při řešení nějakého problému. Cílem
odstraňování problémů je zjistit, proč něco nefunguje podle očekávání, a vyřešit daný
problém.
Následující tabulka vám či zákaznické podpoře pomůže vyřešit problém v produktu IBM
Cognos Insight.
Tabulka 31. Popisy a akce odstraňování problémů
Akce

Popis

Může být k dispozici oprava produktu, která řeší
váš problém.

Aplikujte všechny známé opravné sady či servisní
úrovně nebo dočasné programové opravy (PTF).

Zkontrolujte, zda je konfigurace podporována.

Přečtěte si požadavky systému Cognos Insight na
webu Software Environments for IBM Planning
Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Vyhledejte si chybové zprávy výběrem produktu
Chybové zprávy obsahují důležité informace,
na portálu podpory IBM Support Portal a zadáním které vám pomohou identifikovat komponentu, jež
kódu chybové zprávy do pole Search support
je příčinou problému.
(Vyhledat podporu) v pravém svislém pruhu
nabídky (http://www.ibm.com/support/entry/
portal/).
Reprodukujte problém za účelem ověření, že nejde Pokud jsou k produktu dodány ukázkové soubory,
jen o jednoduchou chybu.
můžete zkusit reprodukovat problém s pomocí
ukázkových dat.
Zkontrolujte, zda je byla úspěšně dokončena
instalace.

Umístění instalace musí obsahovat příslušnou
strukturu souborů a oprávnění k souborům.
Příklad: pokud produkt vyžaduje přístup pro zápis
do souborů protokolu, ujistěte se, že má adresář
potřebná oprávnění.

Zkontrolujte relevantní dokumentaci včetně
dokumentů Poznámky k verzi, technických
poznámek a osvědčených postupů.

Prohledejte znalostní báze IBM, zda ve vašem
případě nejde o obecně známý problém, ke
kterému je známo řešení situace nebo již je k
dispozici oprava a dokumentace.

Zkontrolujte nedávné změny ve vašem
výpočetním prostředí.

Někdy může instalace nového softwaru způsobit
potíže s kompatibilitou.

Pokud vás položky na kontrolním seznamu nedovedou k nápravě, může být potřeba
shromáždit diagnostická data. Tato data jsou potřeba pro zástupce technické podpory IBM,
aby vám mohl účinně pomoci při řešení problému. Můžete také shromáždit diagnostická data
a analyzovat je sami.

Vícenásobný výběr v bodu průzkumu zobrazí v některých buňkách #N/A
Pokud v bodu průzkumu v produktu IBM Cognos Insight vyberete dva nebo více členů,
buňky v modulech widget s kontingenčními tabulkami někdy zobrazí vypočítané hodnoty a
někdy zobrazí řetězec #N/A.
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Když v bodu průzkumu vyberete dvě či více položek, kontingenční tabulky ve vašem
pracovním prostoru se pokusí zobrazit hodnoty buněk, které jsou vypočítané na základě
vybraných položek.

Buňky správně zobrazí vypočítané hodnoty
Vypočítané hodnoty lze zobrazit, pokud platí obě následující tvrzení:
v Všechny členy v řádcích, sloupcích či kontextu neobsahují výpočty nebo obsahují
jednoduché výpočty jako sčítání, odčítání, násobení, dělení či průměr.
v Pokud řádky, sloupce nebo kontext obsahují vypočtené členy, pak neexistuje žádný průnik
těchto vypočítaných členů. Příklad: pokud řádky obsahují vypočteného člena, pak nemůže
být žádný člen ve sloupcích vypočítán.
Příklad: Vaše kontingenční tabulka zobrazuje dimenzi Produktové řady se členy jako
Mikrovlnky a Trouby, měřítkem Výnos a dimenzí Značka v kontextu a jako bod průzkumu.
Když klepnete na nějakou značku, data zobrazená ve vaší kontingenční tabulce se změní a
budou obsahovat výnos značky.

Buňky zobrazují #N/A
Buňky zobrazí text #N/A, když vyberete více než jednu položku v nějakém bodu průzkumu za
následujících dvou okolností:
v Vaše kontingenční tabulka obsahuje jednoho nebo více vypočtených členů založených na
komplexním výpočtu.
v Vybrali jste více než jednu položku v bodu průzkumu a kontingenční tabulka obsahuje
průnik vypočtených členů ve sloupcích, řádcích či kontextu.
Buňky zobrazí text #N/A, pokud jste v bodu průzkumu vybrali více než jednu položku a
pokud vaše kontingenční tabulka obsahuje jeden nebo více vypočtených členů založených na
komplexním výpočtu. Mezi komplexní výpočty patří funkce minimum, maximum, porovnání
či odkazy do databáze. Budeme-li pokračovat v předchozím příkladu, do kontingenční tabulky
přidáte souhrnný řádek udávající minimální hodnotu ve sloupci. Minimum je komplexní
vypočtený člen. Když nyní vyberete dvě nebo více značek v bodu průzkumu, hodnoty v
kontingenční tabulce se změní na #N/A.
Buňky zobrazí text #N/A, pokud jste vybrali více než jednu položku v bodu průzkumu a
kontingenční tabulka obsahuje průnik vypočtených členů ve sloupcích, řádcích či kontextu.
Pokud tedy pokračujeme v našem příkladu - přidáte jako nový sloupec výpočet Průměr a
přidáte jako nový řádek výpočet Průměr. Když nyní vyberete dvě nebo více značek v bodu
průzkumu, hodnoty v kontingenční tabulce se změní na #N/A.
Související úlohy:
“Filtrování podle dimenzí a atributů” na stránce 51
Pomocí bodů průzkumu nebo podokna průzkumu můžete filtrovat data, která jsou zobrazena v
kontingenčních tabulkách a grafech ve vašem pracovním prostoru produktu IBM Cognos
Insight. Body průzkumu a podokno průzkumu také určují, jak vaše dimenze a atributy
souvisejí, a kde nejsou propojeny.

Prostředky k odstraňování problémů
Prostředky k odstraňování problémů jsou zdroje informací, které mohou pomoci vyřešit
problém s produktem IBM Cognos Insight. Řadu odkazů na prostředky uvedených v tomto
tématu lze také zobrazit v krátkých video demonstracích.
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Chcete-li zobrazit video verzi, vyhledejte “IBM Cognos troubleshooting” pomocí
internetového vyhledávání nebo webu YouTube.

Portál podpory
Portál podpory IBM Support Portal poskytuje jednotný a centralizovaný náhled na všechny
nástroje technické podpory a informace pro všechny systémy, software a služby společnosti
IBM, včetně produktu IBM Cognos Insight.
Portál podpory IBM Support Portal vám umožní přístup ke všem prostředkům podpory IBM z
jednoho místa. Můžete si přizpůsobit tyto stránky tak, aby se soustředily na informace a
prostředky, které potřebujete za účelem prevence problémů a pro rychlejší řešení problémů.
Seznamte se s portálem podpory IBM Support Portal pomocí ukázkových videí.
Vyhledejte potřebný obsah Cognos výběrem svých produktů na portálu IBM Support Portal.

Vyhledávání a navigace v informacích o produktu IBM Cognos
Insight
Na portálu podpory IBM Support Portal Access nyní lze konfigurovat přístup k produktu IBM
Cognos, takže můžete sledovat všechny své odkazy z jedné stránky.
Doporučené postupy pro vyhledávání a navigaci v informacích produktu IBM Cognos jsou k
dispozici na stránkách IBM Cognos Support Portal and Technote Search Best Practices.

Shromáždění informací
Než kontaktujete podporu společnosti IBM, je třeba shromáždit diagnostická data (informace
o systému, symptomy, soubory protokolu, trasování a další) potřebná k vyřešení problému v
produktu IBM Cognos Insight. Shromáždění těchto informací vám pomůže se seznámit s
procesem odstraňování problémů a ušetří vám čas.
Informace, jaká data je třeba shromáždit, jsou k dispozici ve formě dokumentu MustGather
technote.

Určování problémů
V produktu IBM Cognos je k dispozici několik nástrojů pro určování problémů, které vám
pomohou diagnostikovat a vyřešit běžné problémy.
Tyto nástroje lze stáhnout ze stránky Cognos Diagnostic Utilities. Vzdělávací asistent IBM
obsahuje pro některé z těchto diagnostických nástrojů video a další školicí nástroje na
webových stránkách IBM Education Assistant Problem Determination.

Požadavky na službu
Požadavky na službu jsou také známé jako hlášení PMR (Problem Management Report).
Existuje několik metod, jak odeslat diagnostické informace technické podpoře IBM Software
Technical Support.
Chcete-li otevřít hlášení PMR nebo si vyměnit informace s technickou podporou, otevřete
stránky IBM Software Support Exchanging - Technical Support. Hlášení PMRs lze také
odeslat přímo pomocí nástroje Service Requests (PMR) nebo některou z ostatních
podporovaných metod popsaných na stránkách pro výměnu informací.

Zákaznické centrum produktu Cognos
Zákaznické centrum produktu IBM Cognos poskytuje informace, aktualizace a prostředky pro
odstraňování problémů pro produkt Cognos.

Dodatek B. Pokyny k odstraňování problémů
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Informace o odstraňování problémů s produktem Cognos získáte po otevření stránky Cognos
Customer Center a zobrazení informací v částech "Contacting Support" nebo
"Troubleshooting Tips".

Stránky Fix Central
Stránky Fix Central představují centralizovaný zdroj oprav a aktualizací pro software,
hardware a operační systém vašeho systému.
Pomocí stahovací nabídky navigujte k opravám vašeho produktu na stránce Fix Central .
Můžete také zobrazit nápovědu stránek Fix Central.

Znalostní báze
Řešení problémů můžete často najít pomocí vyhledávání ve znalostní bázi IBM.
Můžete využít vyhledávání v záhlaví stránek IBM zadáním hledaného řetězce do pole Hledat
v horní části libovolné stránky ibm.com.

Centrum znalostí IBM Knowledge Center
Centrum znalostí IBM Knowledge Center obsahuje dokumentaci pro každou verzi produktu
IBM.
Centrum znalostí IBM Knowledge Center, včetně přeložené dokumentace, je k dispozici na
adrese http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/.
Chcete-li vyhledat odkazy na nejnovější známé problémy a zprávy APAR, přejděte do
poznámek k verzi, které jsou dostupné pro váš produkt a verzi.

Publikace IBM Redbook
Publikace typu IBM Redbooks jsou vyvinuty a publikovány společností ITSO (International
Technical Support Organization) IBM.
Publikace IBM Redbooks poskytují důkladné návody o tématech, jako je instalace a
konfigurace a implementace řešení.

Dokumentace s ověřenými postupy
Dokumentace s doporučenými postupy Business Analytics Proven Practices je vytvořena
experty produktu IBM Cognos na základě zkušeností zákazníků a obsahuje ověřené technické
informace o specifických technologických prostředích.
Dokumentace Business Analytics Proven Practices je prostředkem pro odstraňování problémů
a poskytuje snadný přístup k deseti nejrozšířenějším postupům pro prostředí Financial
Performance Management doplněným o videa a další informace: Dokumentace Proven
Practice produktu Cognos.

Softwarová podpora a kanál RSS
Informační kanál RSS softwarové podpory IBM představuje rychlý a snadno použitelný
formát pro sledování nového obsahu přidaného na webové stránky.
Poté, co si stáhnete čtečku RSS nebo modul plug-in prohlížeče, se budete moci přihlásit k
odběru informačních zpráv produktů IBM prostřednictvím kanálu IBM Software Support
RSS.

Diskuzní fóra a komunity
Produktová fóra IBM Cognos poskytují místo pro sdílení nápadů a řešení s vašimi kolegy v
komunitě IBM Cognos.
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Aktivní diskuzní fóra Cognos jsou k dispozici pod odkazem Cognos fóra a komunity.
Na webu AnalyticsZone.com naleznete další fóra pro uživatele produktu IBM Cognos Insight
a výukové programy a ukázkové soubory (https://www.analyticszone.com/wikis/
home?lang=en_US#/wiki/W688ee50d7e7f_4322_b0bb_006007324321/page/IBM
%20Cognos%20Tutorial%20and%20Samples).

Dodatek B. Pokyny k odstraňování problémů

213

214

IBM Planning Analytics verze 2.0.0: Cognos Insight

Upozornění
Tyto informace byly vytvořeny pro produkty a služby nabízené po celém světě.
Tyto materiály mohou být společností IBM poskytovány v jiných jazycích. K povolení
přístupu však může být vyžadováno vlastnictví kopie produktu nebo verze produktu v tomto
jazyce.
Společnost IBM nemusí nabízet produkty, služby nebo funkce uvedené v tomto dokumentu v
jiných zemích. Informace o produktech a službách, které jsou aktuálně k dispozici ve vaší
oblasti, získáte od lokálního zástupce společnosti IBM. Odkazy na produkty, programy nebo
služby společnosti IBM neuvádí ani neimplikují, ze lze použít pouze daný produkt, program
nebo službu společnosti IBM. Lze použít libovolný funkčně ekvivalentní produkt, program
nebo službu neporušující práva duševního vlastnictví společnosti IBM. Vyhodnocení a
ověření funkčnosti produktů, programů nebo služeb, které nepatří společnosti IBM, je však
zodpovědností uživatele. Dokument může popisovat produkty, služby či funkce, které nejsou
součástí Vámi zakoupeného programu nebo licence.
Společnost IBM může vlastnit patenty nebo nevyřízené žádosti o patenty zahrnující předměty
popsané v tomto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu neposkytuje licenci k těmto
patentům. Dotazy na licence můžete písemně odeslat na následující adresu:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
S dotazy na licence týkající se dvoubajtových informací (DBCS) se obra te na oddělení
intelektuálního vlastnictví společnosti IBM v dané zemi, nebo je odešlete písemně na
následující adresu:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Následující odstavec se netýká Spojeného království ani jiných zemí, ve kterých je takovéto
vyjádření v rozporu s místními zákony: SPOLEČNOST INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE "TAK, JAK JE" BEZ
JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ UŽ PŘÍMÉ ČI ODVOZENÉ, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ,
ODVOZENÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ, PRODEJNOSTI ČI
VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. V některých státech nejsou prohlášení týkající se
přímých či odvozených záruk v určitých případech dovolena, a proto se vás toto prohlášení
nemusí týkat.
Uvedené údaje mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Údaje zde
uvedené jsou pravidelně upravovány a tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této
publikace. Společnost IBM může kdykoli bez upozornění provádět vylepšení nebo změny v
produktech či programech popsaných v této publikaci.
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Veškeré uvedené odkazy na webové stránky, které nespravuje společnost IBM, jsou uváděny
pouze pro referenci a v žádném případě neslouží jako záruka funkčnosti těchto stránek.
Materiály uvedené na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů pro tento produkt
IBM a použití uvedených stránek je pouze na vlastní nebezpečí.
Společnost IBM může použít nebo distribuovat jakékoli informace, které jí sdělíte,
libovolným způsobem, který společnost považuje za odpovídající, bez vyžádání vašeho
svolení.
Vlastníci licence k tomuto programu, kteří chtějí získat informace o možnostech (i) výměny
informací s nezávisle vytvořenými programy a jinými programy (včetně tohoto) a (ii)
oboustranného využití vyměňovaných informací, mohou kontaktovat informační středisko na
adrese:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr. Ottawa, ON K1V 1B7
Kanada
Poskytnutí takových informací může být podmíněno dodržením určitých podmínek a
požadavků zahrnujících v některých případech uhrazení stanoveného poplatku.
Licencovaný program popsaný v tomto dokumentu a veškerý licencovaný materiál k němu
dostupný jsou společností IBM poskytovány na základě podmínek uvedených ve smlouvách
IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement nebo v jiné
ekvivalentní smlouvě.
Jakékoli údaje o výkonnosti obsažené v této publikaci byly zjištěny v řízeném prostředí.
Výsledky získané v jakémkoli jiném operačním prostředí se proto mohou výrazně lišit.
Některá měření mohla být prováděna na vývojových verzích systémů a není zaručeno, že tato
měření budou stejná i na běžně dostupných systémech. Některá měření mohla být navíc
odhadnuta pomocí extrapolace. Skutečné výsledky mohou být jiné. Čtenáři tohoto dokumentu
by měli zjistit použitelné údaje pro své specifické prostředí.
Informace týkající se produktů jiných výrobců pocházejí od dodavatelů těchto produktů, z
jejich veřejných oznámení nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů. Společnost IBM tyto
produkty netestovala a nemůže potvrdit jejich správnou výkonnost, kompatibilitu ani žádné
jiné výroky týkající se produktů jiných výrobců než IBM. Otázky týkající se kompatibility
produktů jiných výrobců by měly být směrovány dodavatelům těchto produktů.
Veškerá tvrzení týkající se budoucího směru vývoje nebo záměrů společnosti IBM se mohou
bez upozornění změnit nebo mohou být zrušena a reprezentují pouze cíle a plány společnosti.
Tyto údaje obsahují příklady dat a sestav používaných v běžných obchodních operacích. Aby
byla představa úplná, používají se v příkladech jména osob, společností, značek a produktů.
Všechna tato jména jsou fiktivní a jejich podobnost se jmény a adresami používanými ve
skutečnosti je zcela náhodná.
Při prohlížení těchto dokumentů v elektronické podobě se nemusí zobrazit všechny fotografie
a barevné ilustrace.
Tato nabídka softwaru neobsahuje žádné soubory cookie ani jiné technologie sloužící ke
shromažování údajů, ze kterých lze určit totožnost uživatele.
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Ochranné známky
IBM logo IBM a ibm.com jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti International Business Machines Corp., registrované v mnoha jurisdikcích po
celém světě. Ostatní názvy produktů a služeb mohou být ochrannými známkami společnosti
IBM nebo jiných společností. Aktuální seznam ochranných známek společnosti IBM je k
dispozici na webu “Copyright and trademark information” na adrese www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
Následující termíny jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jiných
společností:
v Microsoft, Windows, Windows NT a logo Windows jsou ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích.
v Java a všechny ochranné známky a loga založené na jazyce Java jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti Oracle anebo příbuzných společností.

Upozornění
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Rejstřík
Speciální znaky
#N/A v buňkách

210

A
aktualizace dat 46
analýza dat
hledání 52
přecházením mezi úrovněmi dolů 53
řazení 55
zkoumání 102
anotace 103
aplikace
odstranění z produktu Cognos Express 192
odstranění z produktu Cognos TM1 178
publikování do produktu Cognos Express 185
publikování do produktu Cognos TM1 172
aplikace založené na serveru 171, 185
aplikační panel
klávesové zkratky 197
archivace
v produktu Cognos Express 191
v produktu Cognos TM1 178
atributy 97
filtrování podle 51
ve výpočtech krychle 57
vytváření 95
automatické rozložení dat 68
automatické rozložení dat typu Repeat Leaves 76
přímkové rozložení dat 74
relativní proporcionální rozložení 70
rovnoměrné rozložení 72
rovnoměrné rozložení v nejnižších prvcích 71
rozložení opakováním 73
rozložení pomocí nárůstu v procentech 75

Cognos Express (pokračování)
připojení 13, 185
přispívání k plánu 181
publikování aplikací do 185
publikování dat do 185
publikování krychlí do 185
publikování pracovních prostorů do 185, 187
publikování sestav do 187
Cognos TM1
archivace v 178
práce v režimu offline 170
připojení 13, 171
přispívání k plánu 159
publikování aplikací do 172
publikování dat do 172
publikování krychlí do 172
publikování pracovních prostorů do 172
publikování pracovních prostorů na vícevrstevný server
CSV-soubory
import 18
Cube Viewer
vkládání dat 49

174

Č
čárové grafy 83
čas
formátování 98
čísla
formátování 98
členové
odstranění 104
přidání 102
čtecí zařízení obrazovky

205

D
B
balíky
odstranění z produktu Cognos Express
bod průzkumu
v buňkách se zobrazí #N/A 210
bodové grafy 83
body průzkumu
filtrování s 51
klávesové zkratky 202
popis 112
použití 118
bublinové grafy 83
buňky
komentáře 103

C
celkové součty 68
změny vzhledu 123, 127
Cognos Express
archivace v 191
práce v režimu offline 182
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data
export do aplikace Microsoft Excel 107
import 113
mapování 113
před importem dat 17
publikování do produktu Cognos Express 185
publikování do produktu Cognos TM1 172
seskupení 120
vkládání 49
vložení nadřízených členů 120
data krychle
tisk 109
data modulu widget
tisk 109
datový strom
klávesové zkratky 198
datum
formátování 98
desetinná místa 98
diagnostické obslužné programy Cognos 211
Diagram datového toku 82
diagramy dopadů
klávesové zkratky 201

219

diagramy dopadů (pokračování)
přehled 161
dílčí sady dimenze produktu IBM Cognos TM1
import 42
dílčí sady dimenzí
import 42
dimenze
atributy 97
filtrování podle 51
hierarchie 103
import 39
kopírování 96
odstranění 104
seskupení 103
úpravy 97
vytváření 95
zahrnutí existujících 46
změny v grafech 123, 127
změny v kontingenčních tabulkách 123, 127
diskuzní fóra a komunity 213
distribuovaný režim 159
v produktu Cognos Express 190
v produktu Cognos TM1 176
dokumenty technote
doporučené postupy pro vyhledávání 211
odstraňování problémů
dokumenty technote 211
dotazy s podporou více podprocesů 8
dynamické hodnoty
vložení 89

H
hierarchie 103
zkoumání 102
hledání 52
dimenze 98
odebrání
člen z konsolidace
hodnoty v grafech 87

98

I

E
editor dimenzí
klávesové zkratky 203
exportování
dat do formátu CSV 107
data do aplikace Microsoft Excel 107
pracovní prostory ve formátu souborů PDF

108

F
filtrování
dat pomocí bodů průzkumu
grafy 118
kontingenční tabulky 118
nejhorší výsledky 54
nejlepší výsledky 54
podle atributů 51
podle dimenzí 51
pracovní prostory 51
formátování
grafy 86, 87, 88
nuly 98
ukazatele 98

118

G
globalizace 13
grafy
bodové 83
bublinové 83
čárové 83
filtrování 118
formátování 86, 87, 88
jiná data než v kontingenční tabulce

220

grafy (pokračování)
klávesové zkratky 199
kombinované grafy 83
legendy 88
osa 87
plošné 83
popisky 88
pruhové 83
přehled 83
přidání 83
přizpůsobení dat 77
skrytí 88
sloupcové 83
souhrny 86
stromové mapy 83
typy 83
výsečové 83
vytváření 123, 127
změna 86

IBM Redbooks 212
ikony
popis 112
import
CSV-soubory 18
data 46
dimenze 39
krychle 46
relační zdroje dat 27
soubory 113
soubory aplikace Microsoft Excel
soubory ASC 18
soubory CMA 18
soubory TAB 18
statistiky SPSS 31
tabulky 113
zobrazení krychlí 35
import dat
klávesové zkratky 193
mapování 17
předpoklady 17
z počítače 168
instalace
Cognos Insight 111

J
jazyky 13
nastavení výchozích hodnot

82
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13

22

K
karty 90
navigace 117
odstranění 81
přidání 81
synchronizace 92
vytváření 123, 127
karty pracovního prostoru
tisk 109
klávesové zkratky 193
kombinované grafy 83
komentáře 103
kontingenční tabulka
přidání 81
kontingenční tabulky
filtrování 118
jiná data než v grafu 82
klávesové zkratky 199
vytváření 123, 127
kopírování
dimenze 96
krychle 96
krychle
import do 39, 46
kopírování 96
opakovaný import 46
publikování do produktu Cognos Express 185
publikování do produktu Cognos TM1 172
vytváření 95
vytváření výpočtů 55

L
legendy

moduly widget (pokračování)
přidávání obrázků 90
synchronizace 92
text 90
tlačítka akce 88, 89
webová stránka 91
moduly widget metrik
klávesové zkratky 201
moduly widget záznamů s vyhodnocením
klávesové zkratky 201
moje předvolby
přizpůsobení 13
motivy
použití 91

N
nadřízení členové
vložení 120
národní prostředí 13
nastavení
Předvolby produktu Cognos Insight
navigace
karty 117
navigace kartami
klávesové zkratky 196
nejhorší výsledky
filtrování zobrazení 54
nejlepší výsledky
filtrování zobrazení 54
nové funkce 1, 3, 4, 5
nuly
zobrazení formátování 98

13

88

O
M
mapování dat
během importu 17
mapy strategie
klávesové zkratky 201
přehled 161
marže příspěvku 65
maticové grafy 87
mezisoučty 61
modelování
atributy 95
členové 102, 104
data 95
dimenze 95, 96, 97
hierarchie 103
komentáře 103
krychle 95, 96
seskupení 103
složky 104
textové ukazatele 103
ukazatele 95
moduly widget
karty 81
klávesové zkratky 196
kontingenční tabulka 81
nadpisy 91
ohraničení 91
popis 112
posouvání zpět 91
přidání 91

objekty singleton
Viz dynamické hodnoty
oblast přehledu
popis 112
obrázky
přidání 90
odebrání
grafy 88
odeslání příspěvků
v produktu Cognos Express 182
v produktu Cognos TM1 160
odchylka 62
odkazy
ve výpočtech krychle 59
odpojení
v systému Cognos TM1 170
z produktu Cognos Express 182
odpojení kontingenčních tabulek a grafů 82
odstranění
aplikace z produktu Cognos Express 192
aplikace z produktu Cognos TM1 178
balíky z produktu Cognos Express 192
členové 104
dimenze 104
karty 81
komentáře 103
pracovní prostory z počítače 109
pracovní prostory z produktu Cognos Express 183
pracovní prostory z produktu Cognos TM1 170
servery z produktu Cognos Express 192
Rejstřík

221

odstranění (pokračování)
servery z produktu Cognos TM1 178
sestavy z produktu Cognos Express 192
zdroje dat z produktu Cognos Express 192
odstraňování problémů
čtecí zařízení obrazovky 205
diskuzní fóra a komunity 213
dokumentace s ověřenými postupy 212
IBM Redbooks 212
informace typu MustGather 211
portál podpory 211
softwarová podpora a kanál RSS 212
usnadnění přístupu 205
zákaznické centrum produktu Cognos 211, 212
získání oprav 212
offline 159, 170, 182
ochrana hesel 93
v produktu Cognos Express 190
v produktu Cognos TM1 176
opakovaný import 46
opakovaný import dat 46
osa
kategorie 87
rozsah 87
řada 87
sdílení 87
svislá 87, 88
vodorovná 87, 88
otevření
Cognos Insight 11

P
panel nástrojů
popis 112
plán
odesílání v produktu Cognos Express 182
odesílání v produktu Cognos TM1 160
příspěvky v produktu Cognos Express 181
příspěvky v produktu Cognos TM1 159
resetování v produktu Cognos Express 181
resetování v produktu Cognos TM1 160
zamítnutí odeslaných dat v produktu Cognos Express 182
zamítnutí odeslaných dat v produktu Cognos TM1 160
plošné grafy 83
počítání neprázdných buněk 63
podmíněné styly
vytváření 78, 121
podokno obsahu
klávesové zkratky 198
popis 112
podokno průzkumu
filtrování s 51
podrobnosti
zobrazení více 118
popisky
grafy 88
porovnávání dat
přecházením mezi úrovněmi nahoru 53
portál podpory 211
posouvání 77
potlačení řádků 78
potlačení sloupců 78
potvrzení příspěvků
v produktu Cognos Express 181
v produktu Cognos TM1 160
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pozadí
barvy 92
obrázky 92
přidání 90
požadavky na službu
PMR 211
práce v režimu offline
Cognos Express 182
Cognos TM1 170
pracovní prostor 91
barvy pozadí 92
karty 81
kontingenční tabulka 81
motivy 91
navigace 117
obrázky pozadí 92
příspěvkové prostředí v produktu Cognos Express 190
příspěvkové prostředí v produktu Cognos TM1 176
synchronizace 92
text 90
tlačítka akce 88, 89
webová stránka 91
pracovní prostory
export ve formátu souborů PDF 108
navrhování 81
odstranění z počítače 109
odstranění z produktu Cognos Express 183
odstranění z produktu Cognos TM1 170
přidávání obrázků 90
publikování do produktu Cognos Express 185
publikování do produktu Cognos TM1 172
správa 93
tisk 109
ukázky 111
vytváření 113
pravidla
příklady 67
pravidla krychle
úpravy 66
prázdné buňky
potlačení 123, 127
Problem Management Report
PMR
Viz Problem Management Report
protokolování 211
procento odchylky 62
procento z celku 68
propojený režim 159
v produktu Cognos Express 190
v produktu Cognos TM1 176
prostředky k odstraňování problémů 211
pruhové grafy 83
předpoklady 111
předvolby
vizuální vodítka pro text 205
přechod o úroveň níž 53
přechod o úroveň výš 53
přejmenování datové položky
dopad 97, 102
přesun
dimenze 103
přidání předpon a přípon
čísla 98
příkaz Zobrazit nápovědu
v produktu Cognos Express 181
v produktu Cognos TM1 159

příklady
pravidla 67
připojení
k produktu Cognos Express 13, 185
na serveru Cognos TM1 13, 171
příspěvkové prostředí
v produktu Cognos Express 190
v produktu Cognos TM1 176
přispívání
k plánu na serveru Cognos Express 181
k plánu na serveru Cognos TM1 159
odesílání v produktu Cognos Express 181, 182
odesílání v produktu Cognos TM1 160
resetování v produktu Cognos Express 181
resetování v produktu Cognos TM1 160
vkládání dat 49
přizpůsobení dat grafu 77
publikované aplikace
údržba v produktu Cognos Express 189
údržba v produktu Cognos TM1 176
publikování
aplikace do produktu Cognos Express 185
aplikace do produktu Cognos TM1 172
data do produktu Cognos Express 185
data do produktu Cognos TM1 172
do produktu Cognos Express 191
krychle do produktu Cognos Express 185
krychle do produktu Cognos TM1 172
na serveru Cognos TM1 178
pracovní prostory do produktu Cognos Express 185
pracovní prostory do produktu Cognos TM1 172
pracovní prostory na vícevrstevný server Cognos TM1
sestavy do produktu Cognos Express 187

R
relační zdroje dat
import 27
relativní proporcionální rozložení 70
resetování příspěvků
v produktu Cognos Express 181
v produktu Cognos TM1 160
rovnoměrné rozložení 72
rovnoměrné rozložení v nejnižších prvcích 71
rozhraní
Cognos Insight 11
rozložení
data 68
rozložení opakováním 73
rozsahy dat 49
různá data v kontingenční tabulce a grafu 82
rychlý import 17

Ř
řádky
skrytí 77
ukotvení 77
záhlaví 87
zobrazení skrytých
řazení
analýza dat 55

77

S

174

sdílení s ostatními
v produktu Cognos Express 191
v produktu Cognos TM1 178
server Cognos TM1
použít pracovní prostory z 159
servery
odstranění z produktu Cognos Express 192
odstranění z produktu Cognos TM1 178
seskupení
data 120
dimenze 103
sestavy
odstranění z produktu Cognos Express 192
publikování do produktu Cognos Express 187
skrytí
grafy 88
řádky 77
sloupce 77
výpočty 77
sloupce
skrytí 77
ukotvení 77
vložení 120
vytváření 120
záhlaví 87
zobrazení skrytých 77
sloupcové grafy 83
složky 104
softwarová podpora a kanál RSS 212
soubory aplikace Microsoft Excel
import 22
soubory ASC
import 18
soubory CMA
import 18
soubory PDF
export karet pracovního prostoru 108
soubory TAB
import 18
soubory TXT
import 18
souhrny 86
vytvoření časových souhrnů 66
související data
zobrazení 169
správa
pracovní prostory 93
spuštění
Cognos Insight 11
spuštění skriptů 89
srovnání členů 67
statistiky SPSS
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Stránky Fix Central 212
stromové mapy 83
styly
podmíněné 78
použití 91
svislá osa 87, 88
synchronizace dat 92
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text (pokračování)
přidání 90
textové moduly widget
klávesové zkratky 203
textové ukazatele 103
tisk
data krychle 109
data modulu widget 109
karty pracovního prostoru 109
pracovní prostory 109
tlačítka
Cognos Insight 11
tlačítka akce
klávesové zkratky 202
přidání 88
skripty 89
TM1
Viz Cognos TM1
tvůrce dotazů
klávesové zkratky 203
typ aplikace Centralizované
v produktu Cognos Express 190
v produktu Cognos TM1 176
typ aplikace Odpovědnost
v produktu Cognos Express 190
v produktu Cognos TM1 176
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publikované aplikace v produktu Cognos Express 189
publikované aplikace v produktu Cognos TM1 176
ukazatele
formátování 98
text 103
úpravy 97
výběrové seznamy 100
vytváření 95
změny v grafech 123, 127
změny v kontingenčních tabulkách 123, 127
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stažení 111
ukotvení
řádky nebo sloupce 77
úpravy
dimenze 97
ukazatele 97
výpočty 66
úrovně hierarchií 102
usnadnění přístupu
aplikační panel 197
body průzkumu 202
čtecí zařízení obrazovky 205
diagramy dopadů 201
editor dimenzí 203
funkce 193
grafy 199
IBM 207
import dat 193
karty 196
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usnadnění přístupu (pokračování)
klávesové zkratky 193
kontingenční tabulky 199
mapy strategie 201
moduly widget 196
moduly widget metrik 201
moduly widget pro tlačítka akcí 202
moduly widget záznamů s vyhodnocením
nabídky 194
odstraňování problémů 205
okno aplikace 194
ovládací prvky stromu 194
plátno 196
podokno obsahu 194, 198
podokno průzkumu 194
posouvání 194
přepínače 194
textové moduly widget 203
tvůrce dotazů 203
vlastní diagramy 201
zaškrtávací políčka 194
úvod vii
úvodní stránka
zákaz 13
uzamknutí modulů widget 93
v produktu Cognos Express 190
v produktu Cognos TM1 176
uživatelské rozhraní
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vícevrstevný server Cognos TM1
publikování pracovních prostorů do
video dokumentace
YouTube 212
vizuální vodítka pro text 205
vlastní diagramy
klávesové zkratky 201
přehled 161
vlastní výpočet 57, 62
vnořená data
grafy 87
vnořování
data 51
vodorovná osa 87, 88
vrstvení
moduly widget 91
výběrové seznamy
vytváření 100
výpočet dělení 57
výpočet maxima 65
výpočet minima 65
výpočet násobení 57
výpočet odčítání 57, 62, 65
výpočet počtu 65
výpočet porovnání 61
výpočet průměru 65
výpočet sčítání 57
výpočet souhrnu 65
výpočty
ConsolidatedAvg 63
ConsolidatedCountUnique 63
dělení 57
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výpočty (pokračování)
dimenze 120
ElseIf 64
funkce
ConsolidatedAvg 63
ConsolidatedCountUnique 63
IF 64
krychle 123, 127
marže příspěvku 65
maximum 65
mezisoučty 61
minimum 65
násobení 57
odčítání 57, 62, 65
odchylka 62
počet 65
počítání neprázdných buněk 63
porovnání hodnot 61
použití na krychle 55
procento odchylky 62
průměr 65
průměrná hodnota 63
přehled 55
příklady 67
řazení do pásem 64
sčítání 57
skrytí 77
souhrn 65
úpravy 66
vlastní 57, 62
výpočty ElseIf 64
výpočty IF 64
zobrazení skrytých 77
zvýraznění výjimek 61
výpočty ConsolidatedAvg 63
výpočty ConsolidatedCountUnique 63
výpočty časového souhrnu 66
výpočty dimenzí 55
výpočty krychle 55
odkaz na externí datové položky 59
vytváření 57, 123, 127
výpočty průměru 63
výpočty řazení do pásem 64

výrazy 55
výsečové grafy 83
vytváření
výběrové seznamy
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webové stránky
přidání 91
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zajiš ování
Cognos Insight 11
zákaznické centrum produktu Cognos 212
záměna dimenzí
data 51
zamítnutí odeslaných dat
v produktu Cognos Express 182
v produktu Cognos TM1 160
záporná čísla 98
záznamy s vyhodnocením
přehled 161
přidání 166
zdroje dat
odstranění z produktu Cognos Express 192
získání podrobností
z jiné krychle 169
zkoumání 52, 102
změna struktury
data 95
znalostní báze 212
zobrazení
řádky 77
sloupce 77
výpočty 77
zobrazení krychlí
import 35
zvýraznění
používání podmíněných stylů 78
vysoké a nízké 121
zvýraznění výjimek 61
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