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Johdanto
IBM Cognos Insight -ohjelman avulla voit analysoida tietoja, tutkia skenaarioita ja
vaikuttaa päätöksiin luomalla hallittuja työtiloja.
Cognos Insight -työtilojen avulla voit esittää tulokset toimialajohtajille interaktiivisina hallittuina työtiloina. Koska Cognos Insight tukee päällekirjoitusta, voit käyttää näitä työtiloja myös hallintakohteiden, sitoumusten ja ennusteiden keruuseen ja
yhdistämiseen.

Tietojen etsintä
Jos haluat etsiä verkosta ohjeita (myös kaikkia käännettyjä ohjeita), avaa IBM Knowledge Center -sivusto (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Lisätietoja tuotteesta on seuraavissa resursseissa:
v IBM Cognos Insight -yhteisö (https://www.ibm.com/web/myportal/analytics/
analyticszone/forums/PerformanceManagement)
v IBM Cognos Insight -tuote- ja ominaisuustiedot (http://www.ibm.com/
software/products/en/cogninsi)
v IBM Cognos Insight -tuki (https://www-947.ibm.com/support/entry/myportal/
product/cognos/cognos_insight?productContext=1562571451)

Helppokäyttötoiminnot
Helppokäyttötoimintojen avulla vammaiset, kuten liikuntarajoitteiset tai näkövammaiset, voivat käyttää tietoteknisiä tuotteita. Cognos Insight -tuotteessa on helppokäyttötoimintoja. Lisätietoja kyseisistä toiminnoista on aiheessa Liite A,
”Helppokäyttötoiminnot”, sivulla 201.
IBM Cognos -HTML-julkaisuissa on helppokäyttötoimintoja. PDF-asiakirjat ovat
täydentäviä asiakirjoja, eivätkä ne sisällä lisättyjä helppokäyttötoimintoja.

Tulevaisuutta koskeva lause
Tässä ohjeessa on kuvattu tuotteen nykyinen toiminta. Ohjeissa saattaa olla viittauksia kohteisiin, jotka eivät ole käytettävissä tällä hetkellä. Näiden ominaisuuksien
saatavuudesta tulevaisuudessa ei ole takuita. Tällaiset viitteet eivät ole sitoumus,
lupaus tai laillinen velvoite toimittaa materiaalia, koodia tai toimintoja. Ominaisuuksien tai toimintojen kehitys, julkaisu ja ajoitus ovat yksinomaan IBM:n harkinnassa.

Mallien vastuuvapauslauseke
Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, kaikki Sample
Outdoors- tai Great Outdoors -nimen muunnelmat ja Planning-malli edustavat kuvitteellisia yritystoimintoja, joissa mallitietoja käytetään mallisovellusten kehittämisessä IBM:ää ja IBM:n asiakkaita varten. Nämä kuvitteelliset asiakirjat sisältävät
mallitietoja myynnistä, tuotevalikoimasta sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Samankaltaisuus todellisten nimien, osoitteiden, yhteystietojen tai tapahtuma-arvojen
kanssa on sattumanvaraista. Muut mallitiedostot saattavat sisältää manuaalisesti tai
tietokoneella luotua kuvitteellista tietoa, akateemisista tai julkisista lähteistä muun© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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nettua faktatietoa tai tietoa, jota on käytetty tekijänoikeuden haltijan luvalla mallitietona mallisovellusten kehityksessä. Mainitut tuotenimet voivat olla omistajiensa
tavaramerkkejä. Luvaton kopiointi on kielletty.
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Luku 1. Uudet ominaisuudet
Tämä osa sisältää nykyisen version uusien ja muuttuneiden ominaisuuksien luettelon. Se sisältää myös aiempien versioiden samankaltaisten tietojen kumulatiivisen
luettelon. Näiden tietojen avulla voit suunnitella päivitys- ja sovellusten käyttöönottostrategiasi sekä käyttäjien koulutustarpeet.
Päivitetty luettelo IBM Cognos Insight -ohjelman tukemista ympäristöistä sekä tietoja käyttöjärjestelmistä, Cognos-palvelimista ja tietokannoista, on Cognos Insight
-järjestelmävaatimuksia käsittelevässä kohdassa Software Environments for IBM
Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Version 2.0 uudet ominaisuudet
IBM Cognos Insight -ohjelman versiossa IBM Planning Analytics 2.0 on uusia ominaisuuksia.

Kun solu valitaan, rivien ja sarakkeiden ylätunnisteet näkyvät korostettuina
Kun solu valitaan ruudukosta, vastaavat rivien ja sarakkeiden ylätunnisteet näkyvät korostettuina samoin kuin Excelissä. Korostuksen väri vastaa solun väriä.

Objektien haku sisältöruudussa
Voit hakea objekteja sisältöruudussa. Voit kirjoittaa suodatettavia merkkejä, jos olet
epävarma tarkasta objektin nimestä tai jos haluat etsiä tiettyjä hakuehtoja vastaavat
objektit. Haku löytää rakenteesta kaikki hakuehtoja vastaavat objektit. Lisätietoja
on kohdassa ”Haku sisältöruudussa” sivulla 57.

Jäsenten haku ulottuvuuden muokkaustoiminnossa
Kun muokkaat suuria ulottuvuuksia, siirtyminen voi olla vaikeaa. Voit tehdä siitä
helpompaa hakemalla ulottuvuuden muokkaustoiminnossa avoinna olevan ulottuvuuden aiemmin luoduista elementeistä. Lisätietoja on kohdassa ”Haku suurista
ulottuvuuksista” sivulla 104.

Uusia pikavalikon vaihtoehtoja soluille
Solun pikavalikossa on kaksi uutta vaihtoehtoa:
v Vie kohteeseen
v Lukitse ruudut
Aiemmin nämä vaihtoehdot olivat käytettävissä vain pienoisohjelman työkalurivissä.

Version 10.3.0 uudet ominaisuudet
IBM Cognos Insight -ohjelman versiossa 10.3.0 on uusia ominaisuuksia.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Rivinvaihtojen tuki ristiintaulukoinnin solussa
Nyt voit näppäimistön Alt+Enter-pikanäppäimellä lisätä rivinvaihdon ristiintaulukoinnin soluun.

Historiakaavion suorituskykymittaristojen pienoisohjelma
Nyt voit lisätä historiakaavion suorituskykymittaristojen pienoisohjelman IBM Cognos Insight -työtilaan
Historiakaavio näyttää mittatiedon toteutuneiden tietojen pylväskaavion, jossa on
rivi kohde- ja toleranssi-ilmaisimille. Lisätietoja on kohdassa ”Tuloskortin
pienoisohjelmat” sivulla 167.

Uusi poimintaluettelo-vaihtoehto lukuarvoille
Kun muotoilet lukuarvon, voit nyt määrittää arvojen luettelon, josta käyttäjä voi
valita. Lisätietoja on kohdassa ”Lukuarvojen muodon muutto” sivulla 104.

Tietovuokaavio
Nyt voit lisätä tietovuokaavion IBM Cognos Insight -työtilaan ja näyttää niiden
linkkien tai prosessien visuaalisen esityksen, jotka siirtävät tietoja kuutiosta toiseen
tai viittaavat kyseisiin tietoihin. Lisätietoja on kohdassa ”Tietovuokaavion lisäys”
sivulla 88.

Malliraportti
Voit luoda raportin, joka sisältää malliin sisältyvien objektien ominaisuudet. Lisätietoja on kohdassa ”Malliraportin luonti” sivulla 187.

Peilaus sisältöruudussa
Nyt voit tukea kaksisuuntaisia kieliä ottamalla peilauksen käyttöön sisältöruudussa. Lisätietoja on kohdassa ”Kielten kaksisuuntaisuuden tuki” sivulla 15.

Version 10.2.2.6 uudet ominaisuudet
IBM Cognos Insight -ohjelman versiossa 10.2.2.6 on uusia ominaisuuksia.

Kommenttien poisto soluista
Nyt voit poistaa soluihin lisäämiäsi kommentteja myös työtilan julkaisun jälkeen.
Kommentit voi poistaa hajautetussa tilassa tai yhteystilassa.
Lisätietoja on kohdassa ”Kommenttien lisäys soluihin sekä niiden tarkastelu ja
poisto” sivulla 110.

Uusia pikavalikon vaihtoehtoja soluille
Solun pikavalikossa on kaksi uutta vaihtoehtoa:
v Piilota tyhjät solut
v Sovita automaattisesti
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Aiemmin nämä vaihtoehdot olivat käytettävissä vain pienoisohjelman työkalurivissä.

Version 10.2.2.5 uudet ominaisuudet
IBM Cognos Insight -ohjelman versiossa 10.2.2.5 on uusia ominaisuuksia.

Vahvistamattomien tietojen automaattinen tallennus Cognos TM1
-palvelimeen
Jos Cognos Insight -hiekkalaatikkopalvelimessa on vahvistamattomia tietoja, voit
nyt päivittää Cognos TM1 -palvelimen näillä tiedoilla automaattisesti. Voit päivittää palvelimen IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -prosessin suoritusta ennen tai
sen jälkeen.
Lisätietoja on kohdassa ”Komentotiedoston ajavien toimintopainikkeiden lisäys” sivulla 96.

Version 10.2.2.3 uudet ominaisuudet
IBM Cognos Insight -ohjelman versiossa 10.2.2.3 on uusia ominaisuuksia.

Toista arvo kaikissa soluissa -vaihtoehto on nyt käytettävissä
yhdistetyissä soluissa
Toista arvo kaikissa soluissa on nyt vaihtoehto Tietojen jako -valintaikkunassa,
kun kirjoitat arvon yhdistettyyn soluun, jonka tietoalkiot eivät sisällä arvoja.
Jos yhdistetty solu on säännön kohteena, Tietojen jako -valintaikkuna avautuu
vain, jos se on otettu käyttöön IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa.
Avaa Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa Sovelluksen suunnittelu
-ruutu ja kaksoisnapsauta sovelluksen nimeä, jolloin Sovelluksen suunnittelu -välilehti tulee näkyviin. Valitse Jaa säännöistä johdettuihin yhdistettyihin soluihin
-vaihtoehto ja tallenna. Ota sitten sovellus käyttöön.

Jäsenten dynaaminen yhdistäminen selauspisteessä
Voit yhdistää jäsenet dynaamisesti selauspisteessä uuden pääelementin alle. Pääelementti näkyy selauspisteessä ja mahdollisesti yleiskuvausalueella ja ristiintaulukoinnissa.
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain IBM Cognos Insight -työtilatiedostoissa
(.cdd). Sitä voi käyttää, kun IBM Cognos TM1 -palvelimella työskennellään itsenäisessä tilassa tai hajautetussa tilassa, mutta ei työskenneltäessä yhteystilassa.
Voit yhdistää jäsenet selauspisteeseen napsauttamalla ensin yhdistettäviä jäseniä ja
. Yhdistetyt jäsenet nänapsauttamalla sitten Luo summaelementti -kuvaketta
kyvät Yhdistetty summa -nimisen ylätason jäsenen alapuolella.
Voit poistaa yhdistämisen napsauttamalla Poista summaelementti -kuvaketta

Luku 1. Uudet ominaisuudet
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Jäsenten dynaamisen yhdistämisen määritys
Tämä ominaisuus on määritettävä erikseen kullekin Cognos Insight -työtilatiedostolle (.cdd).
1. Pura Cognos Insight -työtilatiedoston (.cdd) tiedostot tiedostoarkisto-ohjelmalla.
2. Avaa tiedosto cdfDashboardModel.xml tekstinmuokkausohjelmalla.
3. Lisää määrite expPointConsTotalShow="true" elementtiin dashboards.
4. Tallenna tiedosto ja pakkaa puretut tiedostot takaisin Cognos Insight -työtilatiedostoksi (.cdd).
5. Avaa Cognos Insight -työtilatiedosto (.cdd) Cognos Insight -ohjelmassa.
Jäsenten dynaaminen yhdistäminen on nyt käytettävissä tässä työtilassa.

Version 10.2.2.1 uudet ominaisuudet
IBM Cognos Insight -ohjelman versiossa 10.2.2.1 on uusia ominaisuuksia.

Valenimen näyttäminen ruudukon reunassa
Voit tuoda valenimet näkyviin kuvatekstien kanssa ristiintaulukoinneissa.
Voit tuoda valenimen näkyviin napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella riviä tai
saraketta, johon on määritetty valenimi, napsauttamalla Näytä määrite -vaihtoehtoa ja valitsemalla valenimen valenimiluettelosta. Valenimiteksti tulee näkyviin yhdessä kuvatekstin kanssa
Voit tyhjentää valenimen näytön napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella riviä tai
saraketta, johon on määritetty valenimi, napsauttamalla Näytä määrite -vaihtoehtoa ja valitsemalla Älä näytä mitään -vaihtoehdon.

Valenimen näyttäminen selauspisteissä
Voit näyttää valenimet selauspisteissä.
Jos selauspisteen ulottuvuudessa on käytettävissä valenimiä, avattava kuvake
näkyy Hae-kuvakkeen

vieressä.

ja valitse näytettävä valenimi. Kullakin ulottuNapsauta avattavaa kuvaketta
vuuden jäsenellä on oltava valenimiteksti määritettynä, jotta jäsenluettelo tulee näkyviin.

Toimintopainikkeen jäsenparametrin haku
Kun aloitat jäsenparametrin sisältävän toimintopainikkeen, voit nyt etsiä jäseniä sisältää-halulla, jossa kirjainkoolla ei ole merkitystä. Aiemmin käytössä oli alkaa-haku, jossa kirjainkoolla oli merkitystä. Muutoksen ansiosta jäsenten löytäminen on
helpompaa.
Voit löytää esimerkiksi jäsenen nimeltä S1000 - Tuotto etsimällä merkkijonoa
tuotto. Aiemmin jäsentä ei olisi löytynyt tällä hakuparametrilla.
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Kaikkien pienoisohjelmien pysyvä lukitus
Sovelluksen pienoisohjelmat voi lukita pysyvästi IBM Cognos TM1 Performance
Modeler -ohjelmassa. Tämä estää muita kuin pääkäyttäjiä poistamasta lukitusta
IBM Cognos Insight -ohjelmassa.
Aiemmin kuka tahansa Cognos Insight -käyttäjä pystyi poistamaan pienoisohjelmien lukitukset käyttämällä tilannekohtaisia valikoita. Tässä versiossa pienoisohjelmat voi lukita pysyvästi Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa, jotta käyttäjät, jotka eivät ole pääkäyttäjiä, eivät voi poistaa niiden lukitusta Cognos Insight
-ohjelmassa.
Lisätietoja on TM1 Performance Modeler -ohjelman oppaissa.

Version 10.2.2 uudet ominaisuudet
IBM Cognos Insight -ohjelman versiossa 10.2.2 on uusia ominaisuuksia.

Koko työtilan tulostus
IBM Cognos Insight -ohjelmassa voit nyt tulostaa kokonaiset työtilat yhdellä kertaa
sen sijaan, että tulostaisit kunkin välilehden erikseen.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Työtilojen tulostus” sivulla 115
Tulosta koko IBM Cognos Insight -työtila tai määritä työtilan välilehdet, kun haluat
tulostaa työtilan tilannevedoksen paperille.

Dynaamiset arvot
IBM Cognos Insight sisältää nyt dynaamisia arvoja, jotka ovat ristiintaulukoinnin
yksittäisiä jäseniä tai lukuarvoja esittäviä pienoisohjelmia. Jos esimerkiksi ristiintaulukoinnissa näkyy tuotto vuoden ja tuotantolinjan mukaan, voit lisätä dynaamisen
arvon sen työtilavälilehden otsikkoon, jossa näkyy kuluvan vuoden kokonaistuotto.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Dynaamisten arvojen lisäys” sivulla 96
Voit korostaa tiettyä työtilan arvoa luomalla dynaamisen arvon pienoisohjelman
IBM Cognos Insight -työtilaan. Voit esimerkiksi sijoittaa kokonaistuoton arvon
omaan pienoisohjelmaansa työtilan yläreunaan.

Solujen korostus ehdollisten muotoilujen avulla
Nyt voit lisätä ehdollisia tyylejä IBM Cognos Insight -työtiloihin tietyt ehdot täyttävien solujen korostamista varten.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Ehdollisten tyylien luonti” sivulla 84
Voit käyttää ehdollisia tyylejä IBM Cognos Insight -työtilan ristiintaulukoinnissa
tiettyyn arvoalueeseen kuuluvien solujen tai solujen, jotka sisältävät tietyn merkkijonon tai tiettyjä merkkejä, tunnistamiseen.

Epätasaisten ja epätasapainoisten hierarkioiden tuonnin tuki
Epätasaiset ja epätasapainoiset hierarkiat voidaan nyt tuoda IBM Cognos Insight
-ohjelmaan. Voit valita alkuperäisen rakenteen säilytyksen tai säätämisen.

Luku 1. Uudet ominaisuudet
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Epätasaiset hierarkiat
Epätasaisissa hierarkioissa osa tietojen tasoista puuttuu. Esimerkiksi seuraavassa
taulukossa Osavaltio-taso puuttuu kahdelta riviltä.
Taulukko 1. Esimerkki epätasaisesta hierarkiasta ennen tuontia
Alue tai maa

Osavaltio

Kaupunki

Yhdysvallat

CA

San Francisco

Yhdysvallat

CA

Los Angeles

Yhdysvallat

Washington D.C.

Vatikaanivaltio

Vatikaanivaltio

Jos säilytät epätasaisen rakenteen, tyhjät solut täytetään paikkamerkkijäsenillä. Esimerkiksi kohta Taulukko 1 tulee näkyviin seuraavasti:
v Yhdysvallat
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington D.C. (alue)
- Washington D.C.
v Vatikaanivaltio
– Vatikaanivaltio (valtio)
- Vatikaanivaltio (kaupunki)
Jos tiivistät epätasaisen hierarkian ja siitä tulee epätasapainoinen hierarkia, tyhjät
solut eivät näy tuodussa ulottuvuudessa. Esimerkiksi kohta Taulukko 1 tulee näkyviin seuraavasti:
v Yhdysvallat
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington D.C.
v Vatikaanivaltio
– Vatikaanivaltio

Epätasapainoiset hierarkiat
Epätasapainoisessa hierarkiassa lehtijäsenet eivät kaikki ole samalla tasolla. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa jotkin lehtijäsenet ovat tasolla 2 ja toiset lehtijäsenet
ovat tasolla 3.
Taulukko 2. Esimerkki epätasapainoisesta hierarkiasta ennen tuontia
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Taso 1

Taso 2

Taso 3

Työntekijä A

Työntekijä B

Työntekijä E

Työntekijä A

Työntekijä B

Työntekijä F

Työntekijä A

Työntekijä C

Työntekijä A

Työntekijä D
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Jos säilytät epätasapainoisen rakenteen, tyhjät solut eivät näy tuodussa ulottuvuudessa. Esimerkiksi kohta Taulukko 2 sivulla 6 tulee näkyviin seuraavasti:
v Työntekijä A
– Työntekijä B
- Työntekijä E
- Työntekijä F
– Työntekijä C
– Työntekijä D
Jos tasapainotat hierarkian, alin taso täytetään ja tyhjät jätetään ylemmälle tasolle.
Tämä muuttaa hierarkian epätasapainoisesta hierarkiasta epätasaiseksi hierarkiaksi.
Esimerkiksi kohta Taulukko 2 sivulla 6 tulee näkyviin seuraavasti:
v Työntekijä A
– Työntekijä B
- Työntekijä E
- Työntekijä F
– Työntekijä C (taso 2)
- Työntekijä C
– Työntekijä D (taso 2)
- Työntekijä D
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
Luku 3, ”Tietojen tuonti Cognos Insight -ohjelmaan”, sivulla 17
Voit tuoda tiedot IBM Cognos Insight -ohjelmaan eri tavoilla tietolähteen ja tietojen
monitahoisuuden mukaan sekä sen mukaan, kuinka tarkasti haluat valvoa tapaa,
jolla tiedoille määritetään vastaavuudet ulottuvuuksina, lukuarvoina ja määritteinä.

Kumoa ja tee uudelleen
Nyt voi kumota ja toistaa joitakin IBM Cognos Insight -työtilassa toteuttamiasi toimintoja.
Voi kumota tai tehdä uudelleen enintään 45 toimintoa.
seuraavien toimintojen kumoamiRajoitus: Et voi käyttää Kumoa-kuvaketta
seen:
v Tietomallin muuttaminen, kuten jäsenten, ulottuvuuksien ja kuutioiden lisäys tai
poisto.
v Kommenttien lisäys tai poisto.
v Niiden toimintopainikkeiden ajo, jotka toteuttavat IBM Cognos TM1 Turbo Integrator (TI) prosessit.
v Laskutoimitusten muuttaminen.
v Tuontien ja vientien ajo.
v Yhteyden muodostus IBM Cognos Express- tai IBM Cognos TM1 -palvelimeen.
v Tulostus, julkaisu tai yhteiskäyttöön määritys.
v Cognos Insight -asennuksen tai -oletusasetusten muutokset.
v Solujen asettaminen pitoon tai vapauttaminen pidosta.

Luku 1. Uudet ominaisuudet
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Tietojen synkronointi
Nyt voit synkronoida IBM Cognos Insight -työtilan tiedot pienoisohjelman, välilehden tai työtilan mukaan. Voit synkronoida esimerkiksi selauspisteen tietojen muutokset välilehdessä A välilehden B ristiintaulukoinnin tietojen kanssa.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Pienoisohjelmien synkronointi” sivulla 99
Kun synkronoit pienoisohjelmia IBM Cognos Insight -ohjelmassa, pienoisohjelman
tietoihin tekemäsi muutokset näkyvät synkronoiduissa pienoisohjelmissa. Synkronointia voidaan käyttää kaikissa välilehdissä, kaikissa työtiloissa tai pienemmissä
välilehden ryhmissä.

Sisältöruudun pienoisohjelmat ja välilehdet
Nyt voit tarkastella IBM Cognos Insight -työtilan välilehtien ja pienoisohjelmien luetteloa. Tämän luettelon avulla voit siirtyä tiettyyn välilehteen tai pienoisohjelmaan
ja muuttaa välilehden tai pienoisohjelman asetuksia.
. Osassa on lueteltu kaikki nykyisen työTyötila-osa on uusi sisältöruudun osa
tilan välilehdet ja pienoisohjelmat. Työtila-ruudussa voit toteuttaa seuraavat toimet:
v Tuo näkyviin pienoisohjelman komentojen luettelo napsauttamalla pienoisohjelmaa hiiren kakkospainikkeella. Nämä komennot ovat samat kuin Pienoisohjel-valikossa näkyvät komennot.
man toiminnot
v Nimeä välilehti uudelleen tai poista se napsauttamalla välilehteä hiiren kakkospainikkeella.
v Siirry työtilassa välilehteen tai pienoisohjelmaan napsauttamalla sitä.

Suorituskyvyn parantaminen monisäikeisillä kyselyillä
Voit parantaa kyselyjen käsittelyn suorituskykyä IBM Cognos Insight -ohjelmassa
sallimalla kyselyjen jakamisen useisiin käsittelysäikeisiin.
Monisäikeisten kyselyjen avulla IBM Cognos TM1 voi tasata kyselyjen kuormitusta
automaattisesti suorittamalla kunkin kyselyn erillisessä ytimessä. Tällainen monisäikeinen käsittely voi parantaa laajojen kyselyjen ja sääntöjen käsittelyn tehokkuutta sekä lyhentää niiden käsittelyaikoja.
Vain palvelimet, joiden kapasiteetista on käytössä alle 100 %, voivat hyötyä monisäikeisten kyselyjen parannuksista. Jos sinulla on esimerkiksi kahdeksan ydintä
käsittelemässä kahdeksaa samanaikaista kyselyä, yksikään ydin ei voi hyödyntää
monisäikeisiä kyselyjä. Jos tällöin järjestelmään lisättäisiin yhdeksäs samanaikaisesti käsiteltävä kysely, järjestelmä jakaisi kyselyitä käsittelevät säikeet useiden ydinten kesken.

Osallistuja- ja Tarkastaja-näkymät
Nyt kun IBM Cognos TM1 -pääkäyttäjät muodostavat yhteyden Cognos TM1 -sovelluksiin IBM Cognos Insight -ohjelmasta, osallistuja- ja tarkastajanäkymissä voi
olla käytössä eri asettelu.
Kun sovellusten laatijat luovat sovelluksia IBM Cognos TM1 Performance Modeler
-ohjelmassa, he voivat määrittää erilliset näkymät osallistujille ja tarkastajille. Kun
Cognos TM1 -pääkäyttäjät muodostavat yhteyden Cognos Insight -ohjelmasta Cognos TM1 -järjestelmään, he voivat valita osallistuja- tai tarkastajanäkymän. Cognos
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Insight -ohjelmassa näissä näkymissä voi olla käytössä eri asettelut. Esimerkiksi
osallistujanäkymässä voisi näkyä usean selauspisteen ristiintaulukointi, kun taas
tarkastajanäkymässä voisi näkyä vain kaavio ja ristiintaulukointi.
Nämä erilaiset asettelut voidaan luoda Cognos Insight -ohjelmassa. Kun Cognos
TM1 -pääkäyttäjä julkaisee työtilan takaisin Cognos TM1 -ohjelmaan, julkaistava
näkymä sisältää työtilan asettelun. Jos siis Cognos TM1 -pääkäyttäjä on muodostanut yhteyden osallistujanäkymään, hän voi tehdä muutoksia työtilan asetteluun ja
julkaista työtilan kyseisen sovelluksen osallistujanäkymänä.
Lisätietoja Osallistuja- ja Tarkastaja-näkymistä on TM1 Performance Modeler -ohjelman oppaissa. Voit käyttää tätä tuotteesi ja versiosi opasta IBM Knowledge Center
-sivustossa (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Yhteyden muodostus Cognos TM1 -järjestelmään” sivulla 179
IBM Cognos TM1 -pääkäyttäjät voivat muodostaa yhteyden IBM Cognos Insight
-ohjelmasta Cognos TM1 -järjestelmään, kun he haluavat tuoda ulottuvuuksia tai
kuutioita, julkaista työtilan tai osallistua suunnitelmaan.
”Yhteyden muodostus Cognos Express -järjestelmään” sivulla 193
IBM Cognos Express -pääkäyttäjät voivat muodostaa yhteyden IBM Cognos Insight
-ohjelmasta Cognos Express -järjestelmään, kun he haluavat tuoda ulottuvuuksia
tai kuutioita, julkaista työtilan tai osallistua suunnitelmaan.

Strategiakartat voi suodattaa mittatietojen mukaan
Nyt voit suodattaa IBM Cognos Insight -työtilan strategiakartat uudella tavalla: valitsemalla mittatiedot, jotka tulevat näkyviin, kun viet kohdistimen objektin kohdalle pienoisohjelmassa.
Työtilasi sisältää esimerkiksi ristiintaulukoinnin, strategiakartan, vaikutuskaavion ja
mukautetun kaavion. Kaikki neljä pienoisohjelmaa synkronoidaan toistensa kanssa.
Jos halusit aiemmin muuttaa kussakin pienoisohjelmassa näkyviä tietoja, valintoja
pystyi muuttamaan kunkin pienoisohjelman yleiskuvausalueella. Nyt voit valita
myös mittatiedot, jotka tulevat näkyviin, kun viet kohdistimen strategiakartan tavoitteen kohdalle.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Tuloskorttien lisäys” sivulla 173
Jos muodostat yhteyden IBM Cognos Insight -ohjelmasta IBM Cognos TM1 -palvelimeen, voit tarkastella ja käyttää työtilassasi IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa luotavia tuloskortteja.

Lähennys ja loitonnus suorituskykymittaristojen pienoisohjelmissa
Nyt voit lähentää ja loitontaa IBM Cognos Insight -ohjelman suorituskykymittaristojen pienoisohjelmissa.
Voit käyttää kunkin pienoisohjelman yleiskuvausalueen Lähennä- ja Loitonna-kutarkempaa tarkastelua tai laajempaa näkymää varten. Työtilassavakkeita
si on esimerkiksi mukautettu suorituskykymittaristojen pienoisohjelma, jossa näkyy
kunkin tuotelinjan tuotto maailmankartalla. Voit lähentää kartan osaan kyseisen
seudun alueiden ja maiden tarkempaa tarkastelua varten tai voit loitontaa, jotta
näet koko kartan.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
Luku 1. Uudet ominaisuudet
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”Tuloskorttien lisäys” sivulla 173
Jos muodostat yhteyden IBM Cognos Insight -ohjelmasta IBM Cognos TM1 -palvelimeen, voit tarkastella ja käyttää työtilassasi IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa luotavia tuloskortteja.

Vaikutuskaavioiden mittatietojen laajennus ja tiivistys
Nyt voit laajentaa ja tiivistää vaikutuskaaviopienoisohjelmien mittatietoja IBM Cognos Insight -ohjelmassa.
Voit tarkastella useita tai muutamia mittatietoja käyttämällä mittatiedon vieressä
. Vaikutuskaaviossa näkyy esimerolevaa Laajenna- ja Tiivistä-kuvaketta
kiksi Alennus tarkastelun kohteena olevana mittatietona ja Tuotto yhteensä
vähennysten jälkeen vaikutuksen kohteena olevana mittatietona. Voit laajentaa
Tuotto yhteensä vähennysten jälkeen -kohdan, jonka jälkeen huomaat, että
Tuotto yhteensä vähennysten jälkeen -mittatieto vaikuttaa Voitto ennen varausta
-mittatietoon.
Näin voin seurata mittatietojen ketjua, jotta ymmärrät, miten ne vaikuttavat toisiinsa.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Tuloskorttien lisäys” sivulla 173
Jos muodostat yhteyden IBM Cognos Insight -ohjelmasta IBM Cognos TM1 -palvelimeen, voit tarkastella ja käyttää työtilassasi IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa luotavia tuloskortteja.

Kuvatekstit nykyisen paikallistunnuksen mukaisina
Työtiloissa, joissa eri kielille on omat kuvatekstit, käyttäjät näkevät nyt vain IBM
Cognos Insight -ohjelman paikallistunnuksen mukaisen kuvatekstin. Paikallistunnus määritetään Omat asetukset -kohdassa.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Kieli- ja kulttuuriasetukset” sivulla 14
IBM Cognos Insight -ohjelma määrittää kieli- ja kulttuurivakiot käyttämällä eri asetuksia sen mukaan, mistä Cognos Insight -ohjelma otetaan käyttöön. Nämä tiedot
auttavat ymmärtämään, mistä Cognos Insight -ohjelma hakee kieli- ja kulttuuriasetukset, jotta voit muuttaa niitä tarvittaessa.

Toista lehtijäsenet -tietojen jakomenetelmä
IBM Cognos Insight -ohjelma sisältää nyt tietojen jakomenetelmän Toista lehtijäsenet.
Toista lehtijäsenet -tietojen jakomenetelmän avulla voit kopioida arvon kaikkiin yhdistelmän lehtijäseniin tai vain niihin lehtijäseniin, jotka sisältävät muita arvoja
kuin nollan.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Tietojen jako Toista lehtijäsenet -tietojen jakomenetelmän avulla” sivulla 81
Kopioi määritetty arvo yhdistelmän lehtijäseniin (aliobjekteihin) IBM Cognos Insight -ohjelmassa käyttämällä Toista lehtijäsenet -menetelmää. Käyttäessäsi tätä menetelmää voit kopioida arvon kaikkiin yhdistelmäsolun lehtiin tai vain niihin lehtiin, joiden arvo on jo muu kuin nolla.
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Luku 2. Cognos Insight -ohjelman aloitus
IBM Cognos Insight -ohjelman voi asentaa IBM Planning Analytics Local -tuotteen
komponenttina, tai voit asentaa sen IBM Cognos Express- tai IBM Cognos TM1
-ohjelmista sen mukaan, mihin näistä IBM Cognos -tuotteista sinulla on käyttöoikeudet.
Seuraavassa luettelossa on kuvaus Cognos Insight -ohjelman eri aloitustavoista.
Cognos Insight -ohjelman aloitustapa määräytyy sen mukaan, onko Cognos Insight
yhteydessä muihin Cognos-tuotteisiin, kuten Cognos TM1- tai Cognos Express -ohjelmiin.
Cognos Insight- ja Cognos TM1 -ohjelmat
Jos sinulla on yhteys Cognos TM1 -ohjelmaan, aloita Cognos Insight -ohjelma Cognos TM1 Applications -portaalista, jolloin voit luoda työtiloja ja
osallistua suunnitelmiin.
Cognos Insight- ja Cognos Express -ohjelmat
Jos sinulla on yhteys Cognos Express -ohjelmaan, aloita Cognos Insight
-ohjelma Cognos Express -aloitussivulta. Käyttäjä voi luoda työtiloja, jakaa
niitä muille käyttäjille ja osallistua suunnitelmiin.

Cognos Insight -ikkuna
Tutustu IBM Cognos Insight -ikkunan osiin.
Cognos Insight -ikkunassa on seuraavat osat:
Toiminnot-kuvake
voit laajentaa valikon, jossa on
Napsauttamalla Toiminnot-kuvaketta
vaihtoehdot työtilojen luontia, avaamista, tallennusta, tulostusta, vientiä ja
sulkemista varten.
Ristiintaulukointi- ja kaaviopienoisohjelma
Pienoisohjelmat ovat Cognos Insight -työtilan osia. Yhden lajin pienoisohjelma sisältää ristiintaulukoinnin tai ruudukon ja kaavion. Ristiintaulukoinnin tiedot linkitetään kaaviossa näkyviin tietoihin, joten kun muutat ristiintaulukoinnin tietoja, kaavion tiedot muuttuvat myös, ja kun muutat
kaavion tietoja, ristiintaulukoinnin tiedot muuttuvat myös.
Pienoisohjelman työkalurivi
Pienoisohjelman työkalurivi tulee näkyviin, kun työskentelet pienoisohjelmassa. Työkalurivi sisältää pienoisohjelmakohtaisia kuvakkeita, kuten
Vaihda näyttötyyppiä -kuvakkeen
ohjelmassa esitettävän kaavion lajia.

, jonka avulla voit muuttaa pienois-

Yleiskuvausalue
Yleiskuvausalue näkyy ristiintaulukoinnille tai kaaviolle. Yleiskuvausalue
ilmaisee, mitkä ulottuvuudet ja lukuarvot näkyvät ristiintaulukoinnissa tai
kaaviossa tai kummassakin. Yleiskuvausalue on jaettu kolmeen osaan: riveihin, sarakkeisiin ja kontekstiin. Nämä osat edustavat ulottuvuuksia ja
lukuarvoja, jotka näkyvät ristiintaulukoinnin tai kaavion tai kummankin ri-
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veissä, sarakkeissa ja kontekstissa. Jos esimerkiksi Tuotteet-ulottuvuus näkyy yleiskuvausalueen rivit-osassa, tuotteet näkyvät myös ristiintaulukoinnin riveillä.
Sisältöruutu
Sisältöruudussa näkyvät kaikki kuutiot, ulottuvuudet, lukuarvot ja määritteet, joita voit käsitellä nykyisessä työtilassa. Sisältöruudun avulla voit tuoda, luoda, poistaa, siirtää ja muokata sisältöruudun elementtejä. Sisältöruudussa näkyvät myös tuontiprosessit, joten voit päivittää näkyviin tietyn
tuontikerran tiedot.
Voit myös hakea objekteja sisältöruudussa. Voit kirjoittaa suodatettavia
merkkejä, jos olet epävarma tarkasta objektin nimestä tai jos haluat etsiä
tiettyjä hakuehtoja vastaavia objekteja. Haku löytää rakenteesta kaikki hakuehtoja vastaavat objektit.
Selauspisteet
Selauspiste on ulottuvuuden elementtien luettelo. Voit suodattaa ristiintaulukoinnin tai kaavion tai kummankin tiedot napsauttamalla elementtejä.
Välilehdet
Työtilat voidaan jakaa useisiin välilehtiin. Välilehtialueella voit luoda, poistaa ja nimetä uudelleen välilehtiä.
Välilehden pienoiskuvat -kuvake
Napsauttamalla Välilehden pienoiskuvat -kuvaketta saat näkyviin kunkin
välilehden pienen kuvan, jolloin voit siirtyä toiseen välilehteen käyttämällä
näitä kuvia välilehtien nimien sijasta.
Seuraavassa kuvassa ovat näkyvissä Cognos Insight -ikkunan osat.
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Kuva 1. Cognos Insight -ikkunan osat

Cognos Insight -ohjelman asetukset
Voit mukauttaa IBM Cognos Insight -ohjelmaa, myös tiettyjen toimintatapojen
käyttöönottoa ja käytöstä poistoa, asettamalla paikalliset asetukset ja määrittämällä
yhteydet muihin IBM Cognos -tuotteisiin.
Voit asettaa seuraavat vaihtoehdot Omat asetukset -ikkunassa, jonka saat näkyviin
-kuvakkeella:
Toiminnot
v Paranna helppokäyttöisyyttä näyttämällä tyylit.
v Poista käytöstä aloitussivu, joka näkyy, kun Cognos Insight alkaa.
v Poista hierarkian havaitseminen käytöstä, kun tuot tietoja.
v Poista uusien näkymien synkronointi käytöstä.
v Vaihda oletustoiminto, jonka järjestelmä tekee, kun ristiintaulukoinnin solua kaksoisnapsautetaan uudessa työtilassa. Oletustoimintona on solun muokkaaminen,
ja voit muuttaa sen alasporautumiseksi.
v Vaihda ulottuvuuksien aloitusnäkymä työtilassa sen jälkeen, kun tuot tietoja.
Oletustoimintona on hierarkioiden laajennus ensimmäiselle tasolle, mutta voit
vaihtaa oletustoiminnoksi kaikkien tasojen tiivistyksen tai kaikkien tasojen laajennuksen.
Luku 2. Cognos Insight -ohjelman aloitus
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v Muuta työtilojen sisällön kieli.
v Ota käyttöön kielten kaksisuuntaisuuden tuki ja valitse työtilan sisällön tekstin
suunta.
v Muodosta yhteys IBM Cognos Express- ja IBM Cognos TM1 -palvelimiin lisäämällä URI-osoitteet.

Kieli- ja kulttuuriasetukset
IBM Cognos Insight -ohjelma määrittää kieli- ja kulttuurivakiot käyttämällä eri asetuksia sen mukaan, mistä Cognos Insight -ohjelma otetaan käyttöön. Nämä tiedot
auttavat ymmärtämään, mistä Cognos Insight -ohjelma hakee kieli- ja kulttuuriasetukset, jotta voit muuttaa niitä tarvittaessa.

Cognos Insight- ja Cognos TM1 -ohjelmat
Kun asennat tai aloitat Cognos Insight -ohjelman IBM Cognos TM1 Applications
-portaalista, portaalissa määrittämäsi tuotteen kieli ja sisällön kieli määrittävät kieli- ja kulttuurivakiot, jotka ovat käytössä Cognos Insight -ohjelmassa. Jos määrität
esimerkiksi, että tuotteen kieli on ranska (Kanada) ja sisällön kieli on englanti (Kanada), Cognos Insight -ohjelman käyttöliittymä on ranskankielinen ja kulttuurivakiot ovat kanadanenglantilaisia. Jos kieliasetukset muuttuvat, voit päivittää kieli- ja
kulttuurivakiot sulkemalla ja avaamalla uudelleen Cognos Insight -ohjelman työtilan.
Lisätietoja tuotteen ja sisällön kielen määrittämisestä Cognos TM1 Applications
-portaalissa on TM1 Applications -oppaassa. Voit käyttää tätä opasta IBM Knowledge Center -sivustosta (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Jos et ole yhteydessä Cognos TM1 -palvelimeen, voit määrittää sisällön kielen Cog-kuvaketta ja Omat asetuknos Insight -ohjelmassa napsauttamalla Toiminnot
set -vaihtoehtoa ja valitsemalla sitten haluamasi vaihtoehdon sisällön kielten luettelosta. Asetus ohittaa käyttöjärjestelmän ja portaalin määrittämät kulttuurivakiot.
Tästä on hyötyä, kun luot työtilan jollakin muulla alueella tai jossakin muussa
maassa toimiville käyttäjille ja haluat nähdä, miltä kyseisten käyttäjien työtila näyttää. Tällainen on tilanne esimerkiksi silloin, kun käytät kanadanranskalaista työtilaa Ottawassa, Kanadassa, mutta luot työtilan, joka on tarkoitettu Ranskassa toimivalle työntekijäryhmälle. Voit määrittää, että Cognos Insight -ohjelman sisällön kieli
on ranska (Ranska), jotta näkisit luomasi työtilan samanlaisena kuin tulevat käyttäjät sen näkevät.
Jos Cognos TM1 -pääkäyttäjä on ottanut käyttöön nimien lokalisoinnin Cognos
TM1 -palvelimessa, silloin kuutiot, ulottuvuudet, elementit ja määritteet näkyvät
paikallisella kielellä Microsoft Windows -paikallistunnusasetuksen mukaisesti. Jos
lokalisointia ei ole otettu käyttöön, objektien nimet näkyvät sellaisina kuin ne on
alun perin luotu Cognos TM1 -palvelimessa.

Cognos Insight- ja Cognos Express -ohjelmat
Kun asennat tai aloitat Cognos Insight -ohjelman IBM Cognos TM1 Applications
-portaalista, portaalissa määrittämäsi tuotteen kieli ja sisällön kieli määrittävät kieli- ja kulttuurivakiot, jotka ovat käytössä Cognos Insight -ohjelmassa. Jos määrität
esimerkiksi, että tuotteen kieli on ranska (Kanada) ja sisällön kieli on englanti (Kanada), Cognos Insight -ohjelman käyttöliittymä on ranskankielinen ja kulttuurivaki-
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ot ovat kanadanenglantilaisia. Jos kieliasetukset muuttuvat, voit päivittää kieli- ja
kulttuurivakiot sulkemalla ja avaamalla uudelleen Cognos Insight -ohjelman työtilan.
Lisätietoja tuotteen ja sisällön kielen määrittämisestä Cognos TM1 Applications
-portaalissa on TM1 Applications -oppaassa. Voit käyttää tätä opasta IBM Knowledge Center -sivustosta (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Jos et ole yhteydessä Cognos Express -palvelimeen, voit määrittää sisällön kielen
-kuvaketta ja Omat
Cognos Insight -ohjelmassa napsauttamalla Toiminnot
asetukset -vaihtoehtoa ja valitsemalla sitten haluamasi vaihtoehdon sisällön kielten
luettelosta. Asetus ohittaa käyttöjärjestelmän ja portaalin määrittämät kulttuurivakiot. Tästä on hyötyä, kun luot työtilan jollakin muulla alueella tai jossakin muussa
maassa toimiville käyttäjille ja haluat nähdä, miltä kyseisten käyttäjien työtila näyttää. Tällainen on tilanne esimerkiksi silloin, kun käytät kanadanranskalaista työtilaa Ottawassa, Kanadassa, mutta luot työtilan, joka on tarkoitettu Ranskassa toimivalle työntekijäryhmälle. Voit määrittää, että Cognos Insight -ohjelman sisällön kieli
on ranska (Ranska), jotta näkisit luomasi työtilan samanlaisena kuin tulevat käyttäjät sen näkevät.

Kielten kaksisuuntaisuuden tuki
IBM Cognos Insight -ohjelman kielten kaksisuuntaisuuden tuen avulla voit käyttää
seuraavia ominaisuuksia:
v Vaihtaa työtilassa näkyvän tekstin suunnan (tietosisältö).
v Peilata Cognos Insight -käyttöliittymän sisällön (sovelluksen sisältö).
Voit käyttää eri kieliä tietosisällössä ja sovelluksen sisällössä. Voit esimerkiksi käyttää englantia sovelluksen sisällössä ja hepreaa tietosisällössä.

Tekstin suunta
Voit valita tekstin näytettäväksi Cognos Insight -työtiloissa oikealta vasemmalle tai
vasemmalta oikealle. Voit myös valita kontekstinmukaisen tekstin suunnan. Joissakin tilanteissa voi olla tarpeen näyttää osa teksteistä vasemmalta oikealle ja osa
oikealta vasemmalle. Esimerkiksi arabia, heprea, urdu ja farsi ovat oikealta vasemmalle kirjoitettavia kieliä. Numerot sekä upotetut latinalaisen, kyrillisen tai kreikkalaisen merkistön tekstit kirjoitetaan kuitenkin vasemmalta oikealle. Määritä näissä
tilanteissa tekstin suunta kontekstin mukaan tekstin ensimmäisen kirjaimen perusteella. Jos kirjain kuuluu oikealta vasemmalle kirjoitettavaan tekstiin, tekstin suunta
on oikealta vasemmalle. Muussa tapauksessa tekstin suunta on vasemmalta oikealle. Numerot ja erikoismerkit eivät vaikuta tekstin suuntaan. Jos teksti esimerkiksi
alkaa numerolla, jota seuraa arabialainen kirjain, tekstin suunta on oikealta vasemmalle. Jos teksti alkaa numerolla, jota seuraa latinalainen kirjain, tekstin suunta on
vasemmalta oikealle.
Työtilan tekstin suunnan vaihto vaikuttaa kaikkiin käyttäjän syöttämiin tietoihin,
joita ovat data, pienoisohjelman nimet ja työkaluvihjeet, kommentit ja rakenteinen
teksti, kuten sähköpostiosoitteet, tiedostopolut ja URL-osoitteet.

Peilaus
Voit peilata Cognos Insight -käyttöliittymän elementtejä, kuten valikon vaihtoehtoja, työkalurivejä ja ikkunoiden tekstejä. Kun otat kaksisuuntaisuuden tuen käyt-
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töön, peilaus tapahtuu automaattisesti ja tietokoneesi Microsoft Windows -paikallistunnusasetuksen mukaisesti.

Kielten kaksisuuntaisuuden tuen käyttöönotto
Voit vaihtaa työtilassa näkyvän tekstin suunnan ja sallia sisällön peilauksen Cognos
Insight -käyttöliittymässä ottamalla käyttöön kielten kaksisuuntaisuuden tuen.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot-kuvaketta
ja valitse sitten Omat asetukset -vaihtoehto.
2. Valitse Kaksisuuntaisuuden tuki -osassa Ota käyttöön kaksisuuntaisuuden
tuki -valintaruutu.
3. Voit vaihtaa tekstin suunnan seuraavasti:
a. Määritä tekstin suunta Cognos Insight -ohjelmassa valitsemalla vaihtoehto
Sisällön tekstin perussuunta -luettelosta. Kun otat kaksisuuntaisuuden tuen
käyttöön, Tekstin suunta -kuvake
en työkaluriviin.

tulee näkyviin tekstipienoisohjelmi-

b. Valinnainen: Jos haluat ohittaa työtilalle määrittämäsi tekstin suunnan, napsauta tekstipienoisohjelmassa Tekstin suunta -kuvaketta ja valitse sitten
tekstin suunta.
4. Jos haluat sallia tekstin peilauksen, vaihda järjestelmän paikallistunnus arabiaksi tai hepreaksi Microsoft Windows -ohjauspaneelissa.
Voit poistaa peilauksen käytöstä poistamalla Ota käyttöön kaksisuuntaisuuden
tuki -valintaruudun valinnan tai vaihtamalla järjestelmän paikallistunnukseksi
toisen kielen.
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Luku 3. Tietojen tuonti Cognos Insight -ohjelmaan
Voit tuoda tiedot IBM Cognos Insight -ohjelmaan eri tavoilla tietolähteen ja tietojen
monitahoisuuden mukaan sekä sen mukaan, kuinka tarkasti haluat valvoa tapaa,
jolla tiedoille määritetään vastaavuudet ulottuvuuksina, lukuarvoina ja määritteinä.

Ennen tietojen tuontia
Ennen kuin tuot tietoja IBM Cognos Insight -ohjelmaan, sinun on oltava selvillä siitä, mitä tietoja ei voi tuoda ja miten Cognos Insight -ohjelma määrittää tuotujen
tietojen vastaavuudet.

Pikatuonti
Voit vetää yksinkertaiset datatiedostot Cognos Insight -työalueelle tai aloitussivulle
Pikatuonti-vaihtoehdon avulla. Yksinkertaiset datatiedostot täyttävät seuraavat
ehdot:
v sarakkeita on alle 10
v rivejä on alle 100 000 (Microsoft Excel -työkirjat)
v tiedoston koko on alle 10 megatavua (pilkuin tai sarkaimin erotettuja arvoja sisältävät tiedostot)
v sarakkeen ylätunnisterivejä on vain yksi
v yhdistettyjä soluja ei ole.
Jos tiedot eivät täytä näitä ehtoja, Cognos Insight avaa ohjatun Tuonti-toiminnon,
joka antaa vaiheittaisia ohjeita monitahoisten tietojoukkojen tuonnissa.

Miten Cognos Insight -ohjelma määrittää tietojen vastaavuudet?
Kun tuot tietoja, Cognos Insight -ohjelma määrittää tietojen vastaavuudet lähdelajin mukaan käyttämällä edistyneitä tiedustelutoimintoja. Voit ohittaa minkä tahansa
Cognos Insight -ohjelman tekemän vastaavuusmääritysvalinnan tuonnin aikana.
Voit myös poistaa hierarkian havaitsemisen käytöstä kaikissa tuonneissa Omat asetukset -ikkunassa.
Seuraavassa luettelossa on määritetty mallin erilaiset tietolajit:
Kuutio
Kuutio on säilö, johon tiedot tallennetaan. Kuutio määritetään ulottuvuusjoukon avulla.
Ulottuvuus
Ulottuvuus on tietoja kuvaava luokka. Kuutio voi esimerkiksi sisältää seuraavan nimisiä ulottuvuuksia: Tuotteet, Asiakkaat ja Sijainti.
Taso

Taso tarkoittaa toisiinsa liittyviä tietoja hierarkiassa. Esimerkiksi Tuotteetulottuvuus saattaa sisältää tasot Tuotelinja ja Tuotelaji.

Määrite
Määrite on tietojen ominaisuus, jolle yritys haluaa antaa arvon. Esimerkiksi
Tuotteet-ulottuvuus saattaa sisältää sellaisia määritteitä kuin Väri ja Koko.
Lukuarvo
Lukuarvo on arvo, joka määrittää yrityksen saavuttaman tuloksen. Yritys
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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saattaa arvioida saavuttamiaan tuloksia käyttämällä esimerkiksi sellaisia
lukuarvoja kuin Myyty määrä tai Tuotto.
Jos tuot Cognos-luetteloraportin tai paketin, Cognos Insight -ohjelma käyttää mallia, joka on määritetty lähteessä. Oletusarvon mukaan Cognos Insight -ohjelma
määrittää muiden tietolähteiden vastaavuudet seuraavasti:
v Lähdetiedoston ensimmäinen sarake ja lukuarvo näkyvät ristiintaulukoinnissa.
Muut sarakkeet ovat käytettävissä ulottuvuuksina yleiskuvausalueella.
v Ohjelma lisää tekstisarakkeet ulottuvuuksiksi.
v Ohjelma lisää lukusarakkeet lukuarvoiksi, jos ne ovat arvoja. Cognos Insight -ohjelma voi tulkita esimerkiksi Tuotto-sarakkeen lukuarvoksi ja Puhelinnumerosarakkeen määritteeksi.
v Kun Cognos Insight -ohjelmaan tuotavat tiedot sisältävät tyypillisessä muodossa
ilmaistuja päivämääriä, Cognos Insight -ohjelma luo täydellisen gregoriaanisen
kalenterin, joka sisältää hierarkioita. Tämän ansiosta voit tarkastella tietoja vuosineljännes, vuosi tai kuukausi kerrallaan, vaikka tuomasi tiedot eivät olisi sisältäneet näitä tietoja.
v Ohjelma käyttää ensimmäistä tietoriviä kunkin sarakkeen otsikkona.
v Ohjelma lisää kuhunkin ulottuvuuteen kokonaissumman.
v Ohjelma valitsee loogisimman koontityypin kullekin lukuarvolle. Jos lähdetiedoissa on esimerkiksi Hinta-sarake ja Kustannus-sarake, Cognos Insight -ohjelma
saattaa valita hintalukuarvolle keskiarvokoontityypin ja kustannuslukuarvolle
summakoontityypin.
v Ohjelma säilyttää kuvatekstimääritteet.
v Ohjelma säilyttää liiketoiminnan avaimet.

Eroteltujen tekstitiedostojen tuonti
IBM Cognos Insight -ohjelmaan voit tuoda eroteltuja tekstitiedostoja, joiden muoto
on esimerkiksi jokin seuraavista: CSV, TAB, CMA, ASC ja TXT. Voit hyväksyä oletusvastaavuusmäärityksen tai voit määrittää mallin tekemällä muutoksia.

Ennen aloitusta
Voit tarkastella tapaa, jolla Cognos Insight määrittää tietojen vastaavuuden oletusarvon mukaan, katsomalla lisätietoja kohdasta ”Ennen tietojen tuontia” sivulla 17.
Cognos Insight ei tue aiempaa koodausta sisältävien TXT- ja CSV-tiedostojen tuontia, jos Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän aluekohtaiset asetukset ja järjestelmän kieli eivät vastaa tiedoston koodausta. Voit ratkaista tämän ongelman tallentamalla tiedoston käyttämällä UTF-8-koodausmuotoa tai vaihtamalla Microsoft
Windows -käyttöjärjestelmän aluekohtaiset asetukset ja järjestelmän kielen vastaamaan tiedoston koodausta.
Jos lähdetiedot sisältävät desimaaliarvoja, mutta niitä ei ole ensimmäisissä 100 tietueessa, Cognos Insight -ohjelma käsittelee tietoja kokonaislukuina. Desimaalit kuitenkin säilyvät, ja voit lisätä desimaaleja käyttämällä muotoilua. Lisätietoja tietojen
muotoilusta on kohdassa ”Lukuarvojen muodon muutto” sivulla 104.

Toimintaohjeet
1. Valitse ensin vaihtoehto Nouda tiedot ja sitten vaihtoehto Tuo tiedot.
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2. Valinnainen: Kirjoita tämän tuontiprosessin nimi Tuonnin nimi -kenttään.
Tuontiprosessit näkyvät nimen mukaan sisältöruudussa, jossa voit valita prosessin ja päivittää tiedot tuontia varten.
3. Valitse Tyyppi-kentästä vaihtoehto Tiedosto.
4. Napsauta Selaa-painiketta ja valitse tiedosto, jonka haluat tuoda.
5. Valinnainen: Tee seuraavat toimet Tiedoston tiedot -osassa.
a. Määritä erottimeksi pilkku.
b. Jos haluat käyttää tietyn paikallistunnuksen mukaisia desimaali- ja tuhaterottimia, valitse kyseinen paikallistunnus Muoto-kentästä.
c. Määritä ensimmäinen tietorivi. Tämän kentän avulla voit välttyä tuomasta
esittelytekstiä tai useita otsikkorivejä tekstitiedostosta.
d. Määritä, sisältävätkö tiedot sarakeotsikoita.
e. Jos työskentelet yhteystilassa ja haluat ajoittaa sellaisen prosessin, joka tuo
tietoja uudelleen, määritä sen tiedoston sijainti, jota IBM Cognos TM1 -etäpalvelimen tulee käyttää. Lisätietoja yhteystilassa työskentelystä on ohjeaiheessa ”Cognos Express -palvelimia koskevat suunnitelmat” sivulla 189 tai
”Cognos TM1 -palvelimia koskevat suunnitelmat” sivulla 165.
6. Voit lopettaa tietojen tuonnin tekemällä jonkin seuraavista toimista:
v Voit luoda ristiintaulukoinnin tuoduista tiedoista, napsauttamalla Tuo-painiketta.
v Jos haluat saada tuodut tiedot näkyviin vain sisältöruudussa, valitse vaihtoehdot Lisäasetukset ja Summa, poista valinta Avaa Cube Viewer -ohjelma
valmistumisen yhteydessä -valintaruudusta ja napsauta Tuo-painiketta.
7. Voit tehdä muutoksia oletusvastaavuusmäärityksiin valitsemalla vaihtoehdon
Lisäasetukset.
Oletusasetuksen mukaan Cognos Insight määrittää tietojen vastaavuuden ohjeaiheessa ”Ennen tietojen tuontia” sivulla 17 kuvatulla tavalla. Voit vaihtaa
sarakkeen vastaavuusmäärityksen tyypiksi ulottuvuuden, tason, määritteen tai
lukuarvon.
8. Voit muuttaa Cognos Insight -ohjelman tietojen vastaavuusmääritystapaa tekemällä jonkin seuraavista toimista:
a. Voit poistaa oletusvastaavuusmäärityksen valitsemalla Tyhjennä kaikki
vastaavuusmääritykset -vaihtoehdon.
b. Tuodessasi raportteja tai tiedostoja voit määrittää tietojen vastaavuuden
yhdelle tasolle valitsemalla Luo kaikki vastaavuusmääritykset uudelleen
ja valitsemalla sitten Älä havaitse hierarkioita.
c. Tuodessasi raportteja tai tiedostoja voit palauttaa Cognos Insight -ohjelman
oletusarvoiset vastaavuusmääritykset käyttöön valitsemalla Luo kaikki
vastaavuusmääritykset uudelleen ja valitsemalla sitten Havaitse hierarkiat.
Vihje: Voit poistaa hierarkioiden tunnistuksen käytöstä kaikissa raporttien ja
tiedostojen tuonneissa poistamalla Havaitse hierarkiat tuonnin aikana -valintaruudun valinnan Omat asetukset -ikkunassa.
9. Voit tarkastella kuution ominaisuuksia seuraavasti:
a. Valitse kuutio Vastaavuusmääritys-kentästä.
b. Valitse Näytä ominaisuudet -vaihtoehto.
c. Valitsemalla Tallenna nolla-arvot -valintaruudun voit varmistaa, että tietojesi nolla-arvot säilyvät sen sijaan, että ne luettaisiin tyhjinä soluina.
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d. Voit korvata lähdetietojen tyhjät solut tyhjien solujen oletusarvoilla valitsemalla Korvaa tyhjät merkkijonot oletusarvoilla -valintaruudun. Oletusarvo on Oletusarvo ulottuvuuden_nimi.
e. Jos lähdetiedot sisältävät vain yhden lukuarvon, voit poistaa oletuslukuarvojen ulottuvuuden tyhjentämällä Luo mittaulottuvuus -valintaruudun.
Varoitus:
Jos haluat poistaa oletuslukuarvojen ulottuvuuden tuonnin aikana, et
voi lisätä uusia lukuarvoja tähän kuutioon myöhemmin.
10. Voit määrittää ulottuvuuden tekemällä seuraavat toimet:
a. Voit määrittää ulottuvuuden aikaulottuvuutena valitsemalla Ulottuvuustyyppi-kentästä vaihtoehdon Aikaulottuvuus.
b. Valitse ulottuvuus Kohteet-ruudussa.
c. Jos olet tuomassa ulottuvuutta, jonka sisältämien elementtien nimet eivät
ole yksilöllisiä, laajenna Ominaisuudet-ruudun Lisäasetukset-osa ja valitse
Sisällytä pääelementtien nimet -valintaruutu. Tämä asetus tekee elementtien nimistä yksilöllisiä lisäämällä nimien eteen ylätason nimen. Järjestelmä
lisää nimiin erotinmerkin, joka erottaa ylätason nimen elementin nimestä.
Voit muuttaa erotinmerkkiä ja voit määrittää yksilölliset elementtien nimet
käytettäväksi kuvateksteinä.
Esimerkkinä muista kuin yksilöllisistä elementtien nimistä toimii North
America (Pohjois-Amerikka) -ulottuvuus. Ontario on California-tason
alielementti, mutta Ontario on myös Canada-tason alielementti. California
on Country or Region -tason alielementti, mutta Canada on Country or
Region -tasolla. Jos määrität, että järjestelmä tekee elementtien nimistä yksilöllisiä, California-tason alielementin Ontario nimi muuttuu muotoon California - Ontario, ja Canada-tason alielementin Ontario nimi muuttuu
muotoon Canada - Ontario.
d. Varmista, että Luo summaelementti -valintaruutu on valittuna, ennen kuin
sisällytät tämän ulottuvuuden kokonaissumman.
e. Voit määrittää lähdetiedot epätasapainoiseksi hierarkiaksi valitsemalla Epätasapainoiset lähdetiedot -valintaruudun ja määrittämällä sen jälkeen, tasapainotetaanko hierarkia määrittämällä kaikki alijäsenet samansyvyisiksi
vai jätetäänkö hierarkia epätasapainoiseksi.
f. Voit määrittää lähdetiedot epätasaiseksi hierarkiaksi valitsemalla Epätasaiset lähdetiedot -valintaruudun ja määrittämällä sen jälkeen, säilytetäänkö
epätasainen rakenne ja mitkä paikkamerkkitiedot lisätään tyhjiin soluihin.
g. Voit siirtää ulottuvuutta rakenteessa muuttamalla Ulottuvuusindeksi-kentän tietoja.
Vihje: Voit myös järjestää ulottuvuudet uudelleen vetämällä niitä Kohteetruutuun.
h. Valinnainen: Määritä tämän ulottuvuuden elementtien lajittelutapa. Elementtejä lajittelemalla voit määrittää ylätason tietoalkioiden järjestyksen
ulottuvuudessa. Elementtien lajittelun oletusarvo Ei mitään säilyttää järjestyksen, jossa elementit syötetään lähdetiedoista. Voit myös lajitella elementit nimen mukaan aakkosjärjestykseen tai ulottuvuuden tason tai syvyyden
mukaan tai sen järjestyksen mukaan, jossa ne esiintyvät hierarkiassa. Tason
tai hierarkian mukaista lajittelua voidaan hyödyntää kehittyneessä toimintosarjojen käytössä. Esimerkiksi Product Line (Tuotelinja) -ulottuvuudessa
on seuraavat elementit: Golf-välineet, Retkeilytarvikkeet ja Ulkosuojat. Voit
lajitella nämä elementit aakkosjärjestykseen nimen mukaan tai jättää ne tähän järjestykseen.
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i. Valinnainen: Määritä elementtien komponenttien lajittelutapa. Komponentteja lajittelemalla voit määrittää elementtien aliobjektien järjestyksen ulottuvuudessa. Komponenttien lajittelun oletusarvo Ei mitään säilyttää järjestyksen, jossa elementit syötetään lähdetiedoista. Voit lajitella komponentit
myös aakkosjärjestykseen nimen mukaan. Edellisen esimerkin Retkeilytarvikkeet-elementti sisältää seuraavat komponentit: Teltat, Makuupussit ja
Lyhdyt. Voit lajitella nämä komponentit aakkosjärjestykseen nimen mukaan
tai jättää ne tähän järjestykseen.
j. Määritä, miten tämä tuonti päivittää aiemmin luodut tiedot. Voit lisätä uudet arvot nykyisiin arvoihin tai korvata vanhat arvot uusilla.
11. Voit määrittää tilivuoden alkamiskuukauden valitsemalla Date (Päivämäärä)
-ulottuvuuden ja valitsemalla sitten kuukauden Tilivuoden alku -luettelosta.
12. Voit täyttää Date (Päivämäärä) -ulottuvuuden kaikilla päivillä siitä riippumatta, onko kyseisille vuosineljänneksille, kuukausille ja päiville tietoja, valitsemalla Täytä kokonaiset vuodet -valintaruudun.
13. Voit määrittää tason tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Taso.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita tasoiksi yhtä aikaa valitsemalla kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Taso.
c. Valitse Omistajaulottuvuus-kentästä ulottuvuus, johon kyseinen taso kuuluu.
Esimerkki: Lähteessä Vuodet, Neljännesvuodet, Kuukaudet ja Päivät ovat
erillisinä sarakkeina. Kukin sarake määritetään erillisenä ulottuvuutena.
Voit luoda hierarkian, jossa Vuodet on ylimpänä ja Päivät alimpana, määrittämällä Vuosineljännekset, Kuukaudet ja Päivät tasoiksi ja Vuodet päätasoksi.
d. Voit siirtää tasoa rakenteessa muuttamalla Tasoindeksi -kentän tietoja.
Vihje: Voit myös järjestää tasot uudelleen vetämällä niitä Kohteet-ruutuun.
14. Voit lisätä määritteen tasoon tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse määritteeksi tehtävä kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Määrite.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita määritteiksi yhtä aikaa valitsemalla
kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Määrite.
Kun vastaavuusmäärityksen lajiksi muuttuu Määrite, määritteestä tulee lähimmän tason aliobjekti. Määrite on ehkä siirrettävä oikealle tasolle, jos se
ei ole valmiiksi oikealla tasolla.
c. Määritä määritteen tietolaji.
d. Valinnainen: Muuta määritteen lajia.
Kuvateksti on tietoalkion kuvaava nimiö. Esimerkiksi lähdetiedot sisältävät
SKU-sarakkeen, jossa näkyvät tuotekoodit, ja Objektin nimi -sarakkeen, jossa näkyvät tuotteiden nimet. Objektin nimi -tiedot määritetään Objektitason määritteeksi kohdetiedoissa. Näin työtila esittää tuotteen nimet Ob-
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jekti-ulottuvuudessa. Voit liittää alkuperäisen sarakkeen nimen
kuvatekstiin, jos kuvateksti ei ole yksilöllinen, valitsemalla vaihtoehdon
Varmista yksilöllisyys.
Jos tiedot sisältävät useiden eri paikallistunnusten tietoja, voit määrittää
määritteet kuvateksteiksi ja valita paikallistunnuksen kullekin kuvatekstille. Jos et valitse paikallistunnusta, ohjelma käyttää oletuspaikallistunnusta.
Valenimi lisää tietoja, joita voidaan käyttää kohteen vaihtoehtoisena nimenä, esimerkiksi nimen toisella kielellä. Kullakin valenimellä on oltava yksilöllinen nimi.
e. Valitse ulottuvuus ja taso, joihin tämä määrite kuuluu.
15. Voit määrittää kuution lukuarvot tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse lukuarvoksi määritettävä kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Lukuarvo.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita lukuarvoiksi yhtä aikaa valitsemalla
kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Lukuarvo.
c. Määritä lukuarvon tietolaji.
Tärkeää: Jos lähdetiedoissa ei ole desimaalilukuja sadan ensimmäisen tietueen joukossa, työtilasi tiedot eivät sisällytä desimaaleja Desimaalitiedot
säilytetään kuitenkin tuonnin aikana. Voit vaihtaa tämän lukuarvon muodon desimaaleja sisältäväksi. Lisätietoja lukuarvojen muotoilusta on ohjeaiheessa ”Lukuarvojen muodon muutto” sivulla 104.
d. Voit siirtää lukuarvoa rakenteessa muuttamalla Lukuarvoindeksi-kenttää.
Vihje: Voit myös järjestää lukuarvot uudelleen vetämällä niitä Kohteetruutuun.
Vihje: Vahvista, että tiedot on tuotu, luomalla määrälukuarvo. Ristiintaulukoinnin Määrä-sarakkeessa pitäisi näkyä tuomiesi rivien lukumäärä. Tämä
luku ilmaisee nopeasti, onko kaksoisrivejä tai puuttuuko rivejä. Voit luoda
määrälukuarvon valitsemalla kuution_nimi lukuarvot -ulottuvuuden Kohteetruudusta ja varmistamalla, että Luo määrälukuarvo -valintaruutu on valittuna.
16. Voit jättää sarakkeen tuonnin ulkopuolelle napsauttamalla sitä Tietojen esikatselu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Älä
määritä vastaavuuksia.
17. Voit lisätä lasketun sarakkeen tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse Lisää laskettu sarake -vaihtoehto.
b. Määritä Ominaisuudet-ruudussa lausekkeen tietolaji ja vastaavuusmäärityksen tyyppi.
c. Kirjoita lauseke Lauseke-kenttään. Lausekkeen lopussa on oltava puolipiste (;).
Voit esimerkiksi lisätä lasketun sarakkeen, joka ketjuttaa objektit Sukunimi
ja Etunimi, määrittämällä seuraavan lausekkeen:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Tuonnin yhteydessä lisättävät lausekkeet ovat IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -lausekkeita, joten niissä voidaan käyttää vain funktioita, jotka
ovat yhteensopivia Cognos TM1 Turbo Integrator -ohjelman kanssa. Lisätietoja lausekkeiden luonnista on aiheessa ”Laskutoimitukset” sivulla 60.
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d. Näet lausekkeen tulokset valitsemalla Esikatsele-vaihtoehdon.
18. Tee jompikumpi seuraavista toimista:
v Jos haluat luoda ristiintaulukoinnin tuoduista tiedoista, napsauta Tuo-painiketta.
v Jos haluat saada tuodut tiedot näkyviin vain sisältöruudussa, napsauta Seuraava-painiketta, poista valinta Avaa Cube Viewer -ohjelma valmistumisen
yhteydessä -valintaruudusta ja napsauta Tuo-painiketta.

Microsoft Excel -tiedostojen tuonti
Voit tuoda Microsoft Excel -tiedostoja IBM Cognos Insight -ohjelmaan ja hyväksyä
oletusvastaavuusmäärityksen tai voit määrittää mallin tekemällä muutoksia oletusvastaavuusmääritykseen.

Ennen aloitusta
Voit tarkastella tapaa, jolla Cognos Insight määrittää tietojen vastaavuuden oletusarvon mukaan, katsomalla lisätietoja kohdasta ”Ennen tietojen tuontia” sivulla 17.
Et voi ajoittaa tuontia Microsoft Excel -tiedostosta. Voit päivittää tiedot Microsoft
Excel -tietolähteestä valitsemalla vaihtoehdon Opastettu päivitys tai Valvomaton
päivitys.
Joitakin Microsoft Excel -työkirjojen kaavoja tai funktioita ei tuoda. Ratkaisuna on
luoda kopio siitä Microsoft Excel -työkirjan sarakkeesta, johon tuonti vaikuttaa, ja
liittää kyseisen sarakkeen arvot uuteen sarakkeeseen Liitä määräten -komennon
avulla. Voit myös tallentaa työkirjan CSV-tiedostona ja tuoda sitten CSV-tiedoston.
Jos Microsoft Excel -työkirjassa on useita laskentataulukoita, Pikatuontia käytettäessä ohjelma tuo vain nykyisen laskentataulukon tiedot. Jos esimerkiksi haluat tuoda laskentataulukon 3 tiedot, tallenna laskentataulukko 3 näkyväksi laskentataulukoksi. Kun tuot tietoja laskentataulukosta, ohjelma tuo vain laskentataulukon 3
tiedot. Vaihtoehtoisesti voit käyttää komentoa Tuo ulottuvuudet tai Tuo tiedot.
Jos lähdetiedot sisältävät desimaaliarvoja, mutta niitä ei ole ensimmäisissä 100 tietueessa, Cognos Insight -ohjelma käsittelee tietoja kokonaislukuina. Desimaalit kuitenkin säilyvät, ja voit lisätä desimaaleja käyttämällä muotoilua. Lisätietoja tietojen
muotoilusta on kohdassa ”Lukuarvojen muodon muutto” sivulla 104.

Toimintaohjeet
1. Valitse ensin vaihtoehto Nouda tiedot ja sitten vaihtoehto Tuo tiedot.
2. Valinnainen: Kirjoita tämän tuontiprosessin nimi Tuonnin nimi -kenttään.
Tuontiprosessit näkyvät nimen mukaan sisältöruudussa, jossa voit valita prosessin ja päivittää tiedot tuontia varten.
3. Valitse Tyyppi-kentästä vaihtoehto Tiedosto.
4. Napsauta Selaa-painiketta ja valitse tiedosto, jonka haluat tuoda.
Laajenna Tiedoston tiedot -osa.
Määritä, sisältävätkö tiedot sarakeotsikoita.
Määritä, järjestetäänkö tiedot luettelo- vai ristiintaulukointimuotoon.
Valinnainen: Määritä käytettävä laskentataulukko sekä käytettävät rivit ja sarakkeet.
9. Voit lopettaa tietojen tuonnin tekemällä jonkin seuraavista toimista:
5.
6.
7.
8.
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v Voit luoda ristiintaulukoinnin tuoduista tiedoista, napsauttamalla Tuo-painiketta.
v Jos haluat saada tuodut tiedot näkyviin vain sisältöruudussa, valitse vaihtoehdot Lisäasetukset ja Summa, poista valinta Avaa Cube Viewer -ohjelma
valmistumisen yhteydessä -valintaruudusta ja napsauta Tuo-painiketta.
10. Voit tehdä muutoksia oletusvastaavuusmäärityksiin valitsemalla vaihtoehdon
Lisäasetukset.
Oletusasetuksen mukaan Cognos Insight määrittää tietojen vastaavuuden ohjeaiheessa ”Ennen tietojen tuontia” sivulla 17 kuvatulla tavalla. Voit vaihtaa
sarakkeen vastaavuusmäärityksen tyypiksi ulottuvuuden, tason, määritteen tai
lukuarvon.
11. Voit muuttaa Cognos Insight -ohjelman tietojen vastaavuusmääritystapaa tekemällä jonkin seuraavista toimista:
a. Voit poistaa oletusvastaavuusmäärityksen valitsemalla Tyhjennä kaikki
vastaavuusmääritykset -vaihtoehdon.
b. Tuodessasi raportteja tai tiedostoja voit määrittää tietojen vastaavuuden yhdelle tasolle valitsemalla Luo kaikki vastaavuusmääritykset uudelleen ja
valitsemalla sitten Älä havaitse hierarkioita.
c. Tuodessasi raportteja tai tiedostoja voit palauttaa Cognos Insight -ohjelman
oletusarvoiset vastaavuusmääritykset käyttöön valitsemalla Luo kaikki
vastaavuusmääritykset uudelleen ja valitsemalla sitten Havaitse hierarkiat.
Vihje: Voit poistaa hierarkioiden tunnistuksen käytöstä kaikissa raporttien ja
tiedostojen tuonneissa poistamalla Havaitse hierarkiat tuonnin aikana -valintaruudun valinnan Omat asetukset -ikkunassa.
12. Voit tarkastella kuution ominaisuuksia seuraavasti:
a. Valitse kuutio Vastaavuusmääritys-kentästä.
b. Valitse Näytä ominaisuudet -vaihtoehto.
c. Valitsemalla Tallenna nolla-arvot -valintaruudun voit varmistaa, että tietojesi nolla-arvot säilyvät sen sijaan, että ne luettaisiin tyhjinä soluina.
d. Voit korvata lähdetietojen tyhjät solut tyhjien solujen oletusarvoilla valitsemalla Korvaa tyhjät merkkijonot oletusarvoilla -valintaruudun. Oletusarvo on Oletusarvo ulottuvuuden_nimi.
e. Jos lähdetiedot sisältävät vain yhden lukuarvon, voit poistaa oletuslukuarvojen ulottuvuuden tyhjentämällä Luo mittaulottuvuus -valintaruudun.
Varoitus:
Jos haluat poistaa oletuslukuarvojen ulottuvuuden tuonnin aikana, et
voi lisätä uusia lukuarvoja tähän kuutioon myöhemmin.
13. Voit määrittää ulottuvuuden tekemällä seuraavat toimet:
a. Voit määrittää ulottuvuuden aikaulottuvuutena valitsemalla Ulottuvuustyyppi-kentästä vaihtoehdon Aikaulottuvuus.
b. Valitse ulottuvuus Kohteet-ruudussa.
c. Jos olet tuomassa ulottuvuutta, jonka sisältämien elementtien nimet eivät
ole yksilöllisiä, laajenna Ominaisuudet-ruudun Lisäasetukset-osa ja valitse
Sisällytä pääelementtien nimet -valintaruutu. Tämä asetus tekee elementtien nimistä yksilöllisiä lisäämällä nimien eteen ylätason nimen. Järjestelmä
lisää nimiin erotinmerkin, joka erottaa ylätason nimen elementin nimestä.
Voit muuttaa erotinmerkkiä ja voit määrittää yksilölliset elementtien nimet
käytettäväksi kuvateksteinä.
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d.
e.

f.

g.

Esimerkkinä muista kuin yksilöllisistä elementtien nimistä toimii North
America (Pohjois-Amerikka) -ulottuvuus. Ontario on California-tason
alielementti, mutta Ontario on myös Canada-tason alielementti. California
on Country or Region -tason alielementti, mutta Canada on Country or
Region -tasolla. Jos määrität, että järjestelmä tekee elementtien nimistä yksilöllisiä, California-tason alielementin Ontario nimi muuttuu muotoon California - Ontario, ja Canada-tason alielementin Ontario nimi muuttuu
muotoon Canada - Ontario.
Varmista, että Luo summaelementti -valintaruutu on valittuna, ennen kuin
sisällytät tämän ulottuvuuden kokonaissumman.
Voit määrittää lähdetiedot epätasapainoiseksi hierarkiaksi valitsemalla Epätasapainoiset lähdetiedot -valintaruudun ja määrittämällä sen jälkeen, tasapainotetaanko hierarkia määrittämällä kaikki alijäsenet samansyvyisiksi
vai jätetäänkö hierarkia epätasapainoiseksi.
Voit määrittää lähdetiedot epätasaiseksi hierarkiaksi valitsemalla Epätasaiset lähdetiedot -valintaruudun ja määrittämällä sen jälkeen, säilytetäänkö
epätasainen rakenne ja mitkä paikkamerkkitiedot lisätään tyhjiin soluihin.
Voit siirtää ulottuvuutta rakenteessa muuttamalla Ulottuvuusindeksi-kentän tietoja.

Vihje: Voit myös järjestää ulottuvuudet uudelleen vetämällä niitä Kohteetruutuun.
h. Valinnainen: Määritä tämän ulottuvuuden elementtien lajittelutapa. Elementtejä lajittelemalla voit määrittää ylätason tietoalkioiden järjestyksen
ulottuvuudessa. Elementtien lajittelun oletusarvo Ei mitään säilyttää järjestyksen, jossa elementit syötetään lähdetiedoista. Voit myös lajitella elementit nimen mukaan aakkosjärjestykseen tai ulottuvuuden tason tai syvyyden
mukaan tai sen järjestyksen mukaan, jossa ne esiintyvät hierarkiassa. Tason
tai hierarkian mukaista lajittelua voidaan hyödyntää kehittyneessä toimintosarjojen käytössä. Esimerkiksi Product Line (Tuotelinja) -ulottuvuudessa
on seuraavat elementit: Golf-välineet, Retkeilytarvikkeet ja Ulkosuojat. Voit
lajitella nämä elementit aakkosjärjestykseen nimen mukaan tai jättää ne tähän järjestykseen.
i. Valinnainen: Määritä elementtien komponenttien lajittelutapa. Komponentteja lajittelemalla voit määrittää elementtien aliobjektien järjestyksen ulottuvuudessa. Komponenttien lajittelun oletusarvo Ei mitään säilyttää järjestyksen, jossa elementit syötetään lähdetiedoista. Voit lajitella komponentit
myös aakkosjärjestykseen nimen mukaan. Edellisen esimerkin Retkeilytarvikkeet-elementti sisältää seuraavat komponentit: Teltat, Makuupussit ja
Lyhdyt. Voit lajitella nämä komponentit aakkosjärjestykseen nimen mukaan
tai jättää ne tähän järjestykseen.
j. Määritä, miten tämä tuonti päivittää aiemmin luodut tiedot. Voit lisätä uudet arvot nykyisiin arvoihin tai korvata vanhat arvot uusilla.
14. Voit määrittää tilivuoden alkamiskuukauden valitsemalla Date (Päivämäärä)
-ulottuvuuden ja valitsemalla sitten kuukauden Tilivuoden alku -luettelosta.
15. Voit täyttää Date (Päivämäärä) -ulottuvuuden kaikilla päivillä siitä riippumatta, onko kyseisille vuosineljänneksille, kuukausille ja päiville tietoja, valitsemalla Täytä kokonaiset vuodet -valintaruudun.
16. Voit määrittää tason tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Taso.
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Vihje: Voit määrittää useita kohteita tasoiksi yhtä aikaa valitsemalla kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Taso.
c. Valitse Omistajaulottuvuus-kentästä ulottuvuus, johon kyseinen taso kuuluu.
Esimerkki: Lähteessä Vuodet, Neljännesvuodet, Kuukaudet ja Päivät ovat
erillisinä sarakkeina. Kukin sarake määritetään erillisenä ulottuvuutena.
Voit luoda hierarkian, jossa Vuodet on ylimpänä ja Päivät alimpana, määrittämällä Vuosineljännekset, Kuukaudet ja Päivät tasoiksi ja Vuodet päätasoksi.
d. Voit siirtää tasoa rakenteessa muuttamalla Tasoindeksi -kentän tietoja.
Vihje: Voit myös järjestää tasot uudelleen vetämällä niitä Kohteet-ruutuun.
17. Voit lisätä määritteen tasoon tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse määritteeksi tehtävä kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Määrite.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita määritteiksi yhtä aikaa valitsemalla
kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Määrite.
Kun vastaavuusmäärityksen lajiksi muuttuu Määrite, määritteestä tulee lähimmän tason aliobjekti. Määrite on ehkä siirrettävä oikealle tasolle, jos se
ei ole valmiiksi oikealla tasolla.
c. Määritä määritteen tietolaji.
d. Valinnainen: Muuta määritteen lajia.
Kuvateksti on tietoalkion kuvaava nimiö. Esimerkiksi lähdetiedot sisältävät
SKU-sarakkeen, jossa näkyvät tuotekoodit, ja Objektin nimi -sarakkeen, jossa näkyvät tuotteiden nimet. Objektin nimi -tiedot määritetään Objektitason määritteeksi kohdetiedoissa. Näin työtila esittää tuotteen nimet Objekti-ulottuvuudessa. Voit liittää alkuperäisen sarakkeen nimen
kuvatekstiin, jos kuvateksti ei ole yksilöllinen, valitsemalla vaihtoehdon
Varmista yksilöllisyys.
Jos tiedot sisältävät useiden eri paikallistunnusten tietoja, voit määrittää
määritteet kuvateksteiksi ja valita paikallistunnuksen kullekin kuvatekstille. Jos et valitse paikallistunnusta, ohjelma käyttää oletuspaikallistunnusta.
Valenimi lisää tietoja, joita voidaan käyttää kohteen vaihtoehtoisena nimenä, esimerkiksi nimen toisella kielellä. Kullakin valenimellä on oltava yksilöllinen nimi.
e. Valitse ulottuvuus ja taso, joihin tämä määrite kuuluu.
18. Voit määrittää kuution lukuarvot tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse lukuarvoksi määritettävä kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Lukuarvo.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita lukuarvoiksi yhtä aikaa valitsemalla
kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Lukuarvo.
c. Määritä lukuarvon tietolaji.
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Tärkeää: Jos lähdetiedoissa ei ole desimaalilukuja sadan ensimmäisen tietueen joukossa, työtilasi tiedot eivät sisällytä desimaaleja Desimaalitiedot
säilytetään kuitenkin tuonnin aikana. Voit vaihtaa tämän lukuarvon muodon desimaaleja sisältäväksi. Lisätietoja lukuarvojen muotoilusta on ohjeaiheessa ”Lukuarvojen muodon muutto” sivulla 104.
d. Voit siirtää lukuarvoa rakenteessa muuttamalla Lukuarvoindeksi-kenttää.
Vihje: Voit myös järjestää lukuarvot uudelleen vetämällä niitä Kohteetruutuun.
Vihje: Vahvista, että tiedot on tuotu, luomalla määrälukuarvo. Ristiintaulukoinnin Määrä-sarakkeessa pitäisi näkyä tuomiesi rivien lukumäärä. Tämä
luku ilmaisee nopeasti, onko kaksoisrivejä tai puuttuuko rivejä. Voit luoda
määrälukuarvon valitsemalla kuution_nimi lukuarvot -ulottuvuuden Kohteetruudusta ja varmistamalla, että Luo määrälukuarvo -valintaruutu on valittuna.
19. Voit jättää sarakkeen tuonnin ulkopuolelle napsauttamalla sitä Tietojen esikatselu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Älä
määritä vastaavuuksia.
20. Voit lisätä lasketun sarakkeen tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse Lisää laskettu sarake -vaihtoehto.
b. Määritä Ominaisuudet-ruudussa lausekkeen tietolaji ja vastaavuusmäärityksen tyyppi.
c. Kirjoita lauseke Lauseke-kenttään. Lausekkeen lopussa on oltava puolipiste (;).
Voit esimerkiksi lisätä lasketun sarakkeen, joka ketjuttaa objektit Sukunimi
ja Etunimi, määrittämällä seuraavan lausekkeen:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Tuonnin yhteydessä lisättävät lausekkeet ovat IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -lausekkeita, joten niissä voidaan käyttää vain funktioita, jotka
ovat yhteensopivia Cognos TM1 Turbo Integrator -ohjelman kanssa. Lisätietoja lausekkeiden luonnista on aiheessa ”Laskutoimitukset” sivulla 60.
d. Näet lausekkeen tulokset valitsemalla Esikatsele-vaihtoehdon.
21. Tee jompikumpi seuraavista toimista:
v Jos haluat luoda ristiintaulukoinnin tuoduista tiedoista, napsauta Tuo-painiketta.
v Jos haluat saada tuodut tiedot näkyviin vain sisältöruudussa, napsauta Seuraava-painiketta, poista valinta Avaa Cube Viewer -ohjelma valmistumisen
yhteydessä -valintaruudusta ja napsauta Tuo-painiketta.

Tuonti relaatiotietolähteestä
Relaatiotietojen tuonti IBM Cognos Insight -ohjelmaan edellyttää, että ymmärrät,
mistä käyttämässäsi relaatiotietolähteessä on kysymys, ja osaat määrittää kyselyjä.
Varmista myös, että ODBC-yhteydet on määritetty tietolähteille, joista haluat tuoda
tietoja.

Ennen aloitusta
Voit tarkastella tapaa, jolla Cognos Insight määrittää tietojen vastaavuuden oletusarvon mukaan, katsomalla lisätietoja kohdasta ”Ennen tietojen tuontia” sivulla 17.
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Tietoja tästä tehtävästä
Jos työskentelet yhteystilassa, voit käyttää palvelimeen määritettyjä ODBC-relaatiotietolähteitä. Lisätietoja yhteystilassa työskentelystä on ohjeaiheessa ”Cognos Express -palvelimia koskevat suunnitelmat” sivulla 189 tai ”Cognos TM1 -palvelimia
koskevat suunnitelmat” sivulla 165.

Toimintaohjeet
1. Valitse ensin vaihtoehto Nouda tiedot ja sitten vaihtoehto Tuo tiedot.
2. Valinnainen: Kirjoita tämän tuontiprosessin nimi Tuonnin nimi -kenttään.
Tuontiprosessit näkyvät nimen mukaan sisältöruudussa, jossa voit valita prosessin ja päivittää tiedot tuontia varten.
3. Valitse Lähteen tyyppi -kentässä vaihtoehto Relaatiotietolähde (ODBC).
4. Valitse ODBC-relaatiotietolähde järjestelmälle määritetystä luettelosta.
5. Avaa kyselyjen muodostustoiminto. Voit myös kirjoittaa kyselyn SQL-koodin.
6. Voit määrittää sarakkeet, joita käytetään tietojen noutoon kyselyssä, napsauttamalla Tietonäkymä-välilehteä ja vetämällä sarakkeet tai taulukot Metatietojen
selausnäkymä -kentästä ruudukkoon. Voit lisätä sarakkeet tai taulukot. Kysely
käyttää ruudukkoon suoraan lisättyjä sarakkeita tietojen noutoon. Lisäksi kysely käyttää ruudukkoon lisättäviin taulukoihin kuuluvia sarakkeita.
7. Voit luoda liitoksia taulukon sarakkeiden välisten suhteiden perusteella napsauttamalla Kyselykaavio-ruutua ja tekemällä seuraavat toimet:
a. Vedä taulukot Metatietojen selausnäkymä -kentästä kaavioon. Kysely
muodostaa yhteyden toisiin taulukoihin käyttämällä kaavioon lisäämiäsi
taulukoita. Kysely ei käytä näihin taulukoihin kuuluvia sarakkeita tietojen
noutoon.

8.

9.
10.

11.

12.
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.
b. Valitse suhteen kohteet ja napsauta Luo liitos -kuvaketta
c. Määritä suhteen kardinaliteetti. Kardinaliteetin avulla voidaan välttää tosiotietojen laskeminen kahteen kertaan, tukea tähtiskeemamalleissa yleisiä
silmukkaliitoksia, optimoida pääsy pohjana olevaan tietolähdejärjestelmään
ja määrittää kohteet, jotka ovat tosiasioita tai ulottuvuuksia.
Lisätietoja suhteista ja kardinaliteetista on IBM Cognos Framework Manager -ohjelman käyttöoppaassa. Voit käyttää tätä tuotteesi ja versiosi opasta IBM Knowledge Center -sivustossa (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Muokkaa SQL-kyselyä manuaalisesti napsauttamalla SQL-näkymä-välilehteä.
Tietonäkymä- tai Kyselykaavio-välilehdessä tehdyt toimet näkyvät SQL-näkymä-välilehdessä.
Jos olet tyytyväinen kyselyyn, napsauta OK-painiketta.
Jos haluat tarkastella manuaalisesti tai kyselyjen muodostustoiminnon avulla
muodostamasi kyselyn palauttamia tietoja esikatselunäytössä, napsauta Päivitä-painiketta.
Voit lopettaa tietojen tuonnin tekemällä jonkin seuraavista toimista:
v Voit luoda ristiintaulukoinnin tuoduista tiedoista, napsauttamalla Tuo-painiketta.
v Jos haluat saada tuodut tiedot näkyviin vain sisältöruudussa, valitse vaihtoehdot Lisäasetukset ja Summa, poista valinta Avaa Cube Viewer -ohjelma
valmistumisen yhteydessä -valintaruudusta ja napsauta Tuo-painiketta.
Voit tehdä muutoksia oletusvastaavuusmäärityksiin valitsemalla vaihtoehdon
Lisäasetukset.
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Oletusasetuksen mukaan Cognos Insight määrittää tietojen vastaavuuden ohjeaiheessa ”Ennen tietojen tuontia” sivulla 17 kuvatulla tavalla. Voit vaihtaa
sarakkeen vastaavuusmäärityksen tyypiksi ulottuvuuden, tason, määritteen tai
lukuarvon.
13. Voit muuttaa Cognos Insight -ohjelman tietojen vastaavuusmääritystapaa tekemällä jonkin seuraavista toimista:
a. Voit poistaa oletusvastaavuusmäärityksen valitsemalla Tyhjennä kaikki
vastaavuusmääritykset -vaihtoehdon.
b. Tuodessasi raportteja tai tiedostoja voit määrittää tietojen vastaavuuden
yhdelle tasolle valitsemalla Luo kaikki vastaavuusmääritykset uudelleen
ja valitsemalla sitten Älä havaitse hierarkioita.
c. Tuodessasi raportteja tai tiedostoja voit palauttaa Cognos Insight -ohjelman
oletusarvoiset vastaavuusmääritykset käyttöön valitsemalla Luo kaikki
vastaavuusmääritykset uudelleen ja valitsemalla sitten Havaitse hierarkiat.
Vihje: Voit poistaa hierarkioiden tunnistuksen käytöstä kaikissa raporttien ja
tiedostojen tuonneissa poistamalla Havaitse hierarkiat tuonnin aikana -valintaruudun valinnan Omat asetukset -ikkunassa.
14. Voit tarkastella kuution ominaisuuksia seuraavasti:
a. Valitse kuutio Vastaavuusmääritys-kentästä.
b. Valitse Näytä ominaisuudet -vaihtoehto.
c. Valitsemalla Tallenna nolla-arvot -valintaruudun voit varmistaa, että tietojesi nolla-arvot säilyvät sen sijaan, että ne luettaisiin tyhjinä soluina.
d. Voit korvata lähdetietojen tyhjät solut tyhjien solujen oletusarvoilla valitsemalla Korvaa tyhjät merkkijonot oletusarvoilla -valintaruudun. Oletusarvo on Oletusarvo ulottuvuuden_nimi.
e. Jos lähdetiedot sisältävät vain yhden lukuarvon, voit poistaa oletuslukuarvojen ulottuvuuden tyhjentämällä Luo mittaulottuvuus -valintaruudun.
Varoitus:
Jos haluat poistaa oletuslukuarvojen ulottuvuuden tuonnin aikana, et
voi lisätä uusia lukuarvoja tähän kuutioon myöhemmin.
15. Voit määrittää ulottuvuuden tekemällä seuraavat toimet:
a. Voit määrittää ulottuvuuden aikaulottuvuutena valitsemalla Ulottuvuustyyppi-kentästä vaihtoehdon Aikaulottuvuus.
b. Valitse ulottuvuus Kohteet-ruudussa.
c. Jos olet tuomassa ulottuvuutta, jonka sisältämien elementtien nimet eivät
ole yksilöllisiä, laajenna Ominaisuudet-ruudun Lisäasetukset-osa ja valitse
Sisällytä pääelementtien nimet -valintaruutu. Tämä asetus tekee elementtien nimistä yksilöllisiä lisäämällä nimien eteen ylätason nimen. Järjestelmä
lisää nimiin erotinmerkin, joka erottaa ylätason nimen elementin nimestä.
Voit muuttaa erotinmerkkiä ja voit määrittää yksilölliset elementtien nimet
käytettäväksi kuvateksteinä.
Esimerkkinä muista kuin yksilöllisistä elementtien nimistä toimii North
America (Pohjois-Amerikka) -ulottuvuus. Ontario on California-tason
alielementti, mutta Ontario on myös Canada-tason alielementti. California
on Country or Region -tason alielementti, mutta Canada on Country or
Region -tasolla. Jos määrität, että järjestelmä tekee elementtien nimistä yksilöllisiä, California-tason alielementin Ontario nimi muuttuu muotoon California - Ontario, ja Canada-tason alielementin Ontario nimi muuttuu
muotoon Canada - Ontario.
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d. Varmista, että Luo summaelementti -valintaruutu on valittuna, ennen kuin
sisällytät tämän ulottuvuuden kokonaissumman.
e. Voit määrittää lähdetiedot epätasapainoiseksi hierarkiaksi valitsemalla Epätasapainoiset lähdetiedot -valintaruudun ja määrittämällä sen jälkeen, tasapainotetaanko hierarkia määrittämällä kaikki alijäsenet samansyvyisiksi
vai jätetäänkö hierarkia epätasapainoiseksi.
f. Voit määrittää lähdetiedot epätasaiseksi hierarkiaksi valitsemalla Epätasaiset lähdetiedot -valintaruudun ja määrittämällä sen jälkeen, säilytetäänkö
epätasainen rakenne ja mitkä paikkamerkkitiedot lisätään tyhjiin soluihin.
g. Voit siirtää ulottuvuutta rakenteessa muuttamalla Ulottuvuusindeksi-kentän tietoja.
Vihje: Voit myös järjestää ulottuvuudet uudelleen vetämällä niitä Kohteetruutuun.
h. Valinnainen: Määritä tämän ulottuvuuden elementtien lajittelutapa. Elementtejä lajittelemalla voit määrittää ylätason tietoalkioiden järjestyksen
ulottuvuudessa. Elementtien lajittelun oletusarvo Ei mitään säilyttää järjestyksen, jossa elementit syötetään lähdetiedoista. Voit myös lajitella elementit nimen mukaan aakkosjärjestykseen tai ulottuvuuden tason tai syvyyden
mukaan tai sen järjestyksen mukaan, jossa ne esiintyvät hierarkiassa. Tason
tai hierarkian mukaista lajittelua voidaan hyödyntää kehittyneessä toimintosarjojen käytössä. Esimerkiksi Product Line (Tuotelinja) -ulottuvuudessa
on seuraavat elementit: Golf-välineet, Retkeilytarvikkeet ja Ulkosuojat. Voit
lajitella nämä elementit aakkosjärjestykseen nimen mukaan tai jättää ne tähän järjestykseen.
i. Valinnainen: Määritä elementtien komponenttien lajittelutapa. Komponentteja lajittelemalla voit määrittää elementtien aliobjektien järjestyksen ulottuvuudessa. Komponenttien lajittelun oletusarvo Ei mitään säilyttää järjestyksen, jossa elementit syötetään lähdetiedoista. Voit lajitella komponentit
myös aakkosjärjestykseen nimen mukaan. Edellisen esimerkin Retkeilytarvikkeet-elementti sisältää seuraavat komponentit: Teltat, Makuupussit ja
Lyhdyt. Voit lajitella nämä komponentit aakkosjärjestykseen nimen mukaan
tai jättää ne tähän järjestykseen.
j. Määritä, miten tämä tuonti päivittää aiemmin luodut tiedot. Voit lisätä uudet arvot nykyisiin arvoihin tai korvata vanhat arvot uusilla.
16. Voit määrittää tilivuoden alkamiskuukauden valitsemalla Date (Päivämäärä)
-ulottuvuuden ja valitsemalla sitten kuukauden Tilivuoden alku -luettelosta.
17. Voit täyttää Date (Päivämäärä) -ulottuvuuden kaikilla päivillä siitä riippumatta, onko kyseisille vuosineljänneksille, kuukausille ja päiville tietoja, valitsemalla Täytä kokonaiset vuodet -valintaruudun.
18. Voit määrittää tason tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Taso.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita tasoiksi yhtä aikaa valitsemalla kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Taso.
c. Valitse Omistajaulottuvuus-kentästä ulottuvuus, johon kyseinen taso kuuluu.
Esimerkki: Lähteessä Vuodet, Neljännesvuodet, Kuukaudet ja Päivät ovat
erillisinä sarakkeina. Kukin sarake määritetään erillisenä ulottuvuutena.
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Voit luoda hierarkian, jossa Vuodet on ylimpänä ja Päivät alimpana, määrittämällä Vuosineljännekset, Kuukaudet ja Päivät tasoiksi ja Vuodet päätasoksi.
d. Voit siirtää tasoa rakenteessa muuttamalla Tasoindeksi -kentän tietoja.
Vihje: Voit myös järjestää tasot uudelleen vetämällä niitä Kohteet-ruutuun.
19. Voit lisätä määritteen tasoon tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse määritteeksi tehtävä kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Määrite.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita määritteiksi yhtä aikaa valitsemalla
kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Määrite.
Kun vastaavuusmäärityksen lajiksi muuttuu Määrite, määritteestä tulee lähimmän tason aliobjekti. Määrite on ehkä siirrettävä oikealle tasolle, jos se
ei ole valmiiksi oikealla tasolla.
c. Määritä määritteen tietolaji.
d. Valinnainen: Muuta määritteen lajia.
Kuvateksti on tietoalkion kuvaava nimiö. Esimerkiksi lähdetiedot sisältävät
SKU-sarakkeen, jossa näkyvät tuotekoodit, ja Objektin nimi -sarakkeen, jossa näkyvät tuotteiden nimet. Objektin nimi -tiedot määritetään Objektitason määritteeksi kohdetiedoissa. Näin työtila esittää tuotteen nimet Objekti-ulottuvuudessa. Voit liittää alkuperäisen sarakkeen nimen
kuvatekstiin, jos kuvateksti ei ole yksilöllinen, valitsemalla vaihtoehdon
Varmista yksilöllisyys.
Jos tiedot sisältävät useiden eri paikallistunnusten tietoja, voit määrittää
määritteet kuvateksteiksi ja valita paikallistunnuksen kullekin kuvatekstille. Jos et valitse paikallistunnusta, ohjelma käyttää oletuspaikallistunnusta.
Valenimi lisää tietoja, joita voidaan käyttää kohteen vaihtoehtoisena nimenä, esimerkiksi nimen toisella kielellä. Kullakin valenimellä on oltava yksilöllinen nimi.
e. Valitse ulottuvuus ja taso, joihin tämä määrite kuuluu.
20. Voit määrittää kuution lukuarvot tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse lukuarvoksi määritettävä kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Lukuarvo.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita lukuarvoiksi yhtä aikaa valitsemalla
kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Lukuarvo.
c. Määritä lukuarvon tietolaji.
Tärkeää: Jos lähdetiedoissa ei ole desimaalilukuja sadan ensimmäisen tietueen joukossa, työtilasi tiedot eivät sisällytä desimaaleja Desimaalitiedot
säilytetään kuitenkin tuonnin aikana. Voit vaihtaa tämän lukuarvon muodon desimaaleja sisältäväksi. Lisätietoja lukuarvojen muotoilusta on ohjeaiheessa ”Lukuarvojen muodon muutto” sivulla 104.
d. Voit siirtää lukuarvoa rakenteessa muuttamalla Lukuarvoindeksi-kenttää.
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Vihje: Voit myös järjestää lukuarvot uudelleen vetämällä niitä Kohteetruutuun.
Vihje: Vahvista, että tiedot on tuotu, luomalla määrälukuarvo. Ristiintaulukoinnin Määrä-sarakkeessa pitäisi näkyä tuomiesi rivien lukumäärä. Tämä
luku ilmaisee nopeasti, onko kaksoisrivejä tai puuttuuko rivejä. Voit luoda
määrälukuarvon valitsemalla kuution_nimi lukuarvot -ulottuvuuden Kohteetruudusta ja varmistamalla, että Luo määrälukuarvo -valintaruutu on valittuna.
21. Voit jättää sarakkeen tuonnin ulkopuolelle napsauttamalla sitä Tietojen esikatselu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Älä
määritä vastaavuuksia.
22. Voit lisätä lasketun sarakkeen tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse Lisää laskettu sarake -vaihtoehto.
b. Määritä Ominaisuudet-ruudussa lausekkeen tietolaji ja vastaavuusmäärityksen tyyppi.
c. Kirjoita lauseke Lauseke-kenttään. Lausekkeen lopussa on oltava puolipiste (;).
Voit esimerkiksi lisätä lasketun sarakkeen, joka ketjuttaa objektit Sukunimi
ja Etunimi, määrittämällä seuraavan lausekkeen:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Tuonnin yhteydessä lisättävät lausekkeet ovat IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -lausekkeita, joten niissä voidaan käyttää vain funktioita, jotka
ovat yhteensopivia Cognos TM1 Turbo Integrator -ohjelman kanssa. Lisätietoja lausekkeiden luonnista on aiheessa ”Laskutoimitukset” sivulla 60.
d. Näet lausekkeen tulokset valitsemalla Esikatsele-vaihtoehdon.
23. Tee jompikumpi seuraavista toimista:
v Jos haluat luoda ristiintaulukoinnin tuoduista tiedoista, napsauta Tuo-painiketta.
v Jos haluat saada tuodut tiedot näkyviin vain sisältöruudussa, napsauta Seuraava-painiketta, poista valinta Avaa Cube Viewer -ohjelma valmistumisen
yhteydessä -valintaruudusta ja napsauta Tuo-painiketta.

IBM SPSS -ohjelman tilastotietojen tuonti
Voit tuoda IBM SPSS -tilastotiedot IBM Cognos Insight -ohjelmaan ja hyväksyä oletusvastaavuusmäärityksen tai voit määrittää mallin tekemällä muutoksia.

Ennen aloitusta
Ennen kuin voit tuoda tietoja IBM SPSS -tietolähteestä, on varmistettava, että olet
ladannut ODBC-ajurin, joka sisältyy IBM SPSS Access Pack -pakettiin. SPSS Access
Pack -paketti on käytettävissä, kun hankit IBM SPSS Statistics- tai IBM SPSS Modeler -ohjelman. Kun olet ladannut ODBC-ajurin, sinun on määritettävä myös ODBCyhteys tietolähteeseen. Lisätietoja ODBC-yhteyksien määrityksestä on käyttöjärjestelmäsi käyttöohjeissa.
Voit tarkastella tapaa, jolla Cognos Insight määrittää tietojen vastaavuuden oletusarvon mukaan, katsomalla lisätietoja kohdasta ”Ennen tietojen tuontia” sivulla 17.
Jos lähdetiedot sisältävät desimaaliarvoja, mutta niitä ei ole ensimmäisissä 100 tietueessa, Cognos Insight -ohjelma käsittelee tietoja kokonaislukuina. Desimaalit kuitenkin säilyvät, ja voit lisätä desimaaleja käyttämällä muotoilua. Lisätietoja tietojen
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muotoilusta on kohdassa ”Lukuarvojen muodon muutto” sivulla 104.

Toimintaohjeet
1. Valitse ensin vaihtoehto Nouda tiedot ja sitten vaihtoehto Tuo tiedot.
2. Valinnainen: Kirjoita tämän tuontiprosessin nimi Tuonnin nimi -kenttään.
Tuontiprosessit näkyvät nimen mukaan sisältöruudussa, jossa voit valita prosessin ja päivittää tiedot tuontia varten.
3. Valitse Tyyppi-kentästä vaihtoehto IBM SPSS Statistics. Yhteyksien muokkaustoiminto -ikkuna tulee näkyviin.
4. Valitse tietolähde ja anna valtuustietosi Yhteyksien muokkaustoiminto -ikkunassa.
5. Voit määrittää tai muuttaa tietolähteen kyselyjä avaamalla kyselyjen muodostustoiminnon.
6. Voit lopettaa tietojen tuonnin tekemällä jonkin seuraavista toimista:
v Voit luoda ristiintaulukoinnin tuoduista tiedoista, napsauttamalla Tuo-painiketta.
v Jos haluat saada tuodut tiedot näkyviin vain sisältöruudussa, valitse vaihtoehdot Lisäasetukset ja Summa, poista valinta Avaa Cube Viewer -ohjelma
valmistumisen yhteydessä -valintaruudusta ja napsauta Tuo-painiketta.
7. Voit tehdä muutoksia oletusvastaavuusmäärityksiin valitsemalla vaihtoehdon
Lisäasetukset.
Oletusasetuksen mukaan Cognos Insight määrittää tietojen vastaavuuden ohjeaiheessa ”Ennen tietojen tuontia” sivulla 17 kuvatulla tavalla. Voit vaihtaa
sarakkeen vastaavuusmäärityksen tyypiksi ulottuvuuden, tason, määritteen tai
lukuarvon.
8. Voit muuttaa Cognos Insight -ohjelman tietojen vastaavuusmääritystapaa tekemällä jonkin seuraavista toimista:
a. Voit poistaa oletusvastaavuusmäärityksen valitsemalla Tyhjennä kaikki
vastaavuusmääritykset -vaihtoehdon.
b. Tuodessasi raportteja tai tiedostoja voit määrittää tietojen vastaavuuden
yhdelle tasolle valitsemalla Luo kaikki vastaavuusmääritykset uudelleen
ja valitsemalla sitten Älä havaitse hierarkioita.
c. Tuodessasi raportteja tai tiedostoja voit palauttaa Cognos Insight -ohjelman
oletusarvoiset vastaavuusmääritykset käyttöön valitsemalla Luo kaikki
vastaavuusmääritykset uudelleen ja valitsemalla sitten Havaitse hierarkiat.
Vihje: Voit poistaa hierarkioiden tunnistuksen käytöstä kaikissa raporttien ja
tiedostojen tuonneissa poistamalla Havaitse hierarkiat tuonnin aikana -valintaruudun valinnan Omat asetukset -ikkunassa.
9. Voit tarkastella kuution ominaisuuksia seuraavasti:
a. Valitse kuutio Vastaavuusmääritys-kentästä.
b. Valitse Näytä ominaisuudet -vaihtoehto.
c. Valitsemalla Tallenna nolla-arvot -valintaruudun voit varmistaa, että tietojesi nolla-arvot säilyvät sen sijaan, että ne luettaisiin tyhjinä soluina.
d. Voit korvata lähdetietojen tyhjät solut tyhjien solujen oletusarvoilla valitsemalla Korvaa tyhjät merkkijonot oletusarvoilla -valintaruudun. Oletusarvo on Oletusarvo ulottuvuuden_nimi.
e. Jos lähdetiedot sisältävät vain yhden lukuarvon, voit poistaa oletuslukuarvojen ulottuvuuden tyhjentämällä Luo mittaulottuvuus -valintaruudun.
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Varoitus:
Jos haluat poistaa oletuslukuarvojen ulottuvuuden tuonnin aikana, et
voi lisätä uusia lukuarvoja tähän kuutioon myöhemmin.
10. Voit määrittää ulottuvuuden tekemällä seuraavat toimet:
a. Voit määrittää ulottuvuuden aikaulottuvuutena valitsemalla Ulottuvuustyyppi-kentästä vaihtoehdon Aikaulottuvuus.
b. Valitse ulottuvuus Kohteet-ruudussa.
c. Jos olet tuomassa ulottuvuutta, jonka sisältämien elementtien nimet eivät
ole yksilöllisiä, laajenna Ominaisuudet-ruudun Lisäasetukset-osa ja valitse
Sisällytä pääelementtien nimet -valintaruutu. Tämä asetus tekee elementtien nimistä yksilöllisiä lisäämällä nimien eteen ylätason nimen. Järjestelmä
lisää nimiin erotinmerkin, joka erottaa ylätason nimen elementin nimestä.
Voit muuttaa erotinmerkkiä ja voit määrittää yksilölliset elementtien nimet
käytettäväksi kuvateksteinä.
Esimerkkinä muista kuin yksilöllisistä elementtien nimistä toimii North
America (Pohjois-Amerikka) -ulottuvuus. Ontario on California-tason
alielementti, mutta Ontario on myös Canada-tason alielementti. California
on Country or Region -tason alielementti, mutta Canada on Country or
Region -tasolla. Jos määrität, että järjestelmä tekee elementtien nimistä yksilöllisiä, California-tason alielementin Ontario nimi muuttuu muotoon California - Ontario, ja Canada-tason alielementin Ontario nimi muuttuu
muotoon Canada - Ontario.
d. Varmista, että Luo summaelementti -valintaruutu on valittuna, ennen kuin
sisällytät tämän ulottuvuuden kokonaissumman.
e. Voit määrittää lähdetiedot epätasapainoiseksi hierarkiaksi valitsemalla Epätasapainoiset lähdetiedot -valintaruudun ja määrittämällä sen jälkeen, tasapainotetaanko hierarkia määrittämällä kaikki alijäsenet samansyvyisiksi
vai jätetäänkö hierarkia epätasapainoiseksi.
f. Voit määrittää lähdetiedot epätasaiseksi hierarkiaksi valitsemalla Epätasaiset lähdetiedot -valintaruudun ja määrittämällä sen jälkeen, säilytetäänkö
epätasainen rakenne ja mitkä paikkamerkkitiedot lisätään tyhjiin soluihin.
g. Voit siirtää ulottuvuutta rakenteessa muuttamalla Ulottuvuusindeksi-kentän tietoja.
Vihje: Voit myös järjestää ulottuvuudet uudelleen vetämällä niitä Kohteetruutuun.
h. Valinnainen: Määritä tämän ulottuvuuden elementtien lajittelutapa. Elementtejä lajittelemalla voit määrittää ylätason tietoalkioiden järjestyksen
ulottuvuudessa. Elementtien lajittelun oletusarvo Ei mitään säilyttää järjestyksen, jossa elementit syötetään lähdetiedoista. Voit myös lajitella elementit nimen mukaan aakkosjärjestykseen tai ulottuvuuden tason tai syvyyden
mukaan tai sen järjestyksen mukaan, jossa ne esiintyvät hierarkiassa. Tason
tai hierarkian mukaista lajittelua voidaan hyödyntää kehittyneessä toimintosarjojen käytössä. Esimerkiksi Product Line (Tuotelinja) -ulottuvuudessa
on seuraavat elementit: Golf-välineet, Retkeilytarvikkeet ja Ulkosuojat. Voit
lajitella nämä elementit aakkosjärjestykseen nimen mukaan tai jättää ne tähän järjestykseen.
i. Valinnainen: Määritä elementtien komponenttien lajittelutapa. Komponentteja lajittelemalla voit määrittää elementtien aliobjektien järjestyksen ulottuvuudessa. Komponenttien lajittelun oletusarvo Ei mitään säilyttää järjestyksen, jossa elementit syötetään lähdetiedoista. Voit lajitella komponentit
myös aakkosjärjestykseen nimen mukaan. Edellisen esimerkin Retkeilytar-
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vikkeet-elementti sisältää seuraavat komponentit: Teltat, Makuupussit ja
Lyhdyt. Voit lajitella nämä komponentit aakkosjärjestykseen nimen mukaan
tai jättää ne tähän järjestykseen.
j. Määritä, miten tämä tuonti päivittää aiemmin luodut tiedot. Voit lisätä uudet arvot nykyisiin arvoihin tai korvata vanhat arvot uusilla.
11. Voit määrittää tilivuoden alkamiskuukauden valitsemalla Date (Päivämäärä)
-ulottuvuuden ja valitsemalla sitten kuukauden Tilivuoden alku -luettelosta.
12. Voit täyttää Date (Päivämäärä) -ulottuvuuden kaikilla päivillä siitä riippumatta, onko kyseisille vuosineljänneksille, kuukausille ja päiville tietoja, valitsemalla Täytä kokonaiset vuodet -valintaruudun.
13. Voit määrittää tason tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Taso.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita tasoiksi yhtä aikaa valitsemalla kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Taso.
c. Valitse Omistajaulottuvuus-kentästä ulottuvuus, johon kyseinen taso kuuluu.
Esimerkki: Lähteessä Vuodet, Neljännesvuodet, Kuukaudet ja Päivät ovat
erillisinä sarakkeina. Kukin sarake määritetään erillisenä ulottuvuutena.
Voit luoda hierarkian, jossa Vuodet on ylimpänä ja Päivät alimpana, määrittämällä Vuosineljännekset, Kuukaudet ja Päivät tasoiksi ja Vuodet päätasoksi.
d. Voit siirtää tasoa rakenteessa muuttamalla Tasoindeksi -kentän tietoja.
Vihje: Voit myös järjestää tasot uudelleen vetämällä niitä Kohteet-ruutuun.
14. Voit lisätä määritteen tasoon tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse määritteeksi tehtävä kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Määrite.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita määritteiksi yhtä aikaa valitsemalla
kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Määrite.
Kun vastaavuusmäärityksen lajiksi muuttuu Määrite, määritteestä tulee lähimmän tason aliobjekti. Määrite on ehkä siirrettävä oikealle tasolle, jos se
ei ole valmiiksi oikealla tasolla.
c. Määritä määritteen tietolaji.
d. Valinnainen: Muuta määritteen lajia.
Kuvateksti on tietoalkion kuvaava nimiö. Esimerkiksi lähdetiedot sisältävät
SKU-sarakkeen, jossa näkyvät tuotekoodit, ja Objektin nimi -sarakkeen, jossa näkyvät tuotteiden nimet. Objektin nimi -tiedot määritetään Objektitason määritteeksi kohdetiedoissa. Näin työtila esittää tuotteen nimet Objekti-ulottuvuudessa. Voit liittää alkuperäisen sarakkeen nimen
kuvatekstiin, jos kuvateksti ei ole yksilöllinen, valitsemalla vaihtoehdon
Varmista yksilöllisyys.
Jos tiedot sisältävät useiden eri paikallistunnusten tietoja, voit määrittää
määritteet kuvateksteiksi ja valita paikallistunnuksen kullekin kuvatekstille. Jos et valitse paikallistunnusta, ohjelma käyttää oletuspaikallistunnusta.
Luku 3. Tietojen tuonti Cognos Insight -ohjelmaan
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Valenimi lisää tietoja, joita voidaan käyttää kohteen vaihtoehtoisena nimenä, esimerkiksi nimen toisella kielellä. Kullakin valenimellä on oltava yksilöllinen nimi.
e. Valitse ulottuvuus ja taso, joihin tämä määrite kuuluu.
15. Voit määrittää kuution lukuarvot tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse lukuarvoksi määritettävä kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Lukuarvo.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita lukuarvoiksi yhtä aikaa valitsemalla
kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Lukuarvo.
c. Määritä lukuarvon tietolaji.
Tärkeää: Jos lähdetiedoissa ei ole desimaalilukuja sadan ensimmäisen tietueen joukossa, työtilasi tiedot eivät sisällytä desimaaleja Desimaalitiedot
säilytetään kuitenkin tuonnin aikana. Voit vaihtaa tämän lukuarvon muodon desimaaleja sisältäväksi. Lisätietoja lukuarvojen muotoilusta on ohjeaiheessa ”Lukuarvojen muodon muutto” sivulla 104.
d. Voit siirtää lukuarvoa rakenteessa muuttamalla Lukuarvoindeksi-kenttää.
Vihje: Voit myös järjestää lukuarvot uudelleen vetämällä niitä Kohteetruutuun.
Vihje: Vahvista, että tiedot on tuotu, luomalla määrälukuarvo. Ristiintaulukoinnin Määrä-sarakkeessa pitäisi näkyä tuomiesi rivien lukumäärä. Tämä
luku ilmaisee nopeasti, onko kaksoisrivejä tai puuttuuko rivejä. Voit luoda
määrälukuarvon valitsemalla kuution_nimi lukuarvot -ulottuvuuden Kohteetruudusta ja varmistamalla, että Luo määrälukuarvo -valintaruutu on valittuna.
16. Voit jättää sarakkeen tuonnin ulkopuolelle napsauttamalla sitä Tietojen esikatselu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Älä
määritä vastaavuuksia.
17. Voit lisätä lasketun sarakkeen tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse Lisää laskettu sarake -vaihtoehto.
b. Määritä Ominaisuudet-ruudussa lausekkeen tietolaji ja vastaavuusmäärityksen tyyppi.
c. Kirjoita lauseke Lauseke-kenttään. Lausekkeen lopussa on oltava puolipiste (;).
Voit esimerkiksi lisätä lasketun sarakkeen, joka ketjuttaa objektit Sukunimi
ja Etunimi, määrittämällä seuraavan lausekkeen:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Tuonnin yhteydessä lisättävät lausekkeet ovat IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -lausekkeita, joten niissä voidaan käyttää vain funktioita, jotka
ovat yhteensopivia Cognos TM1 Turbo Integrator -ohjelman kanssa. Lisätietoja lausekkeiden luonnista on aiheessa ”Laskutoimitukset” sivulla 60.
d. Näet lausekkeen tulokset valitsemalla Esikatsele-vaihtoehdon.
18. Tee jompikumpi seuraavista toimista:
v Jos haluat luoda ristiintaulukoinnin tuoduista tiedoista, napsauta Tuo-painiketta.
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v Jos haluat saada tuodut tiedot näkyviin vain sisältöruudussa, napsauta Seuraava-painiketta, poista valinta Avaa Cube Viewer -ohjelma valmistumisen
yhteydessä -valintaruudusta ja napsauta Tuo-painiketta.

Cognos TM1 -kuutionäkymien tuonti
Voit tuoda IBM Cognos TM1 -kuutionäkymiä IBM Cognos Insight -ohjelmaan ja
hyväksyä oletusvastaavuusmäärityksen tai voit määrittää mallin tekemällä muutoksia.

Ennen aloitusta
Voit tarkastella tapaa, jolla Cognos Insight määrittää tietojen vastaavuuden oletusarvon mukaan, katsomalla lisätietoja kohdasta ”Ennen tietojen tuontia” sivulla 17.
Vain kaksi tuontilähdettä on käytettävissä, kun olet yhteydessä IBM Cognos TM1
-palvelimeen: IBM Cognos TM1 -kuutionäkymä ja IBM Cognos TM1 -ulottuvuuden osajoukko. Cognos TM1 -pääkäyttäjä on määrittänyt Cognos TM1 -kuutionäkymät ja -ulottuvuuden osajoukot. Kun muodostat yhteyden Cognos TM1
-palvelimeen, ohjatussa tuontitoiminnossa näkemäsi kuutiot, näkymät, ulottuvuudet ja osajoukot ilmaisevat niitä elementtejä, joihin sinulla on käyttöoikeus.
Jos lähdetiedot sisältävät desimaaliarvoja, mutta niitä ei ole ensimmäisissä 100 tietueessa, Cognos Insight -ohjelma käsittelee tietoja kokonaislukuina. Desimaalit kuitenkin säilyvät, ja voit lisätä desimaaleja käyttämällä muotoilua. Lisätietoja tietojen
muotoilusta on kohdassa ”Lukuarvojen muodon muutto” sivulla 104.

Toimintaohjeet
1. Valitse ensin vaihtoehto Nouda tiedot ja sitten vaihtoehto Tuo tiedot.
2. Valinnainen: Kirjoita tämän tuontiprosessin nimi Tuonnin nimi -kenttään.
Tuontiprosessit näkyvät nimen mukaan sisältöruudussa, jossa voit valita prosessin ja päivittää tiedot tuontia varten.
3. Valitse Tyyppi-kentästä vaihtoehto IBM Cognos TM1 -kuutionäkymä.
4. Valitse tuotava kuutio ja näkymä.
5. Voit lopettaa tietojen tuonnin tekemällä jonkin seuraavista toimista:
v Voit luoda ristiintaulukoinnin tuoduista tiedoista, napsauttamalla Tuo-painiketta.
v Jos haluat saada tuodut tiedot näkyviin vain sisältöruudussa, valitse vaihtoehdot Lisäasetukset ja Summa, poista valinta Avaa Cube Viewer -ohjelma
valmistumisen yhteydessä -valintaruudusta ja napsauta Tuo-painiketta.
6. Voit tehdä muutoksia oletusvastaavuusmäärityksiin valitsemalla vaihtoehdon
Lisäasetukset.
Oletusasetuksen mukaan Cognos Insight määrittää tietojen vastaavuuden ohjeaiheessa ”Ennen tietojen tuontia” sivulla 17 kuvatulla tavalla. Voit vaihtaa
sarakkeen vastaavuusmäärityksen tyypiksi ulottuvuuden, tason, määritteen tai
lukuarvon.
7. Voit muuttaa Cognos Insight -ohjelman tietojen vastaavuusmääritystapaa tekemällä jonkin seuraavista toimista:
a. Voit poistaa oletusvastaavuusmäärityksen valitsemalla Tyhjennä kaikki
vastaavuusmääritykset -vaihtoehdon.
b. Tuodessasi raportteja tai tiedostoja voit määrittää tietojen vastaavuuden
yhdelle tasolle valitsemalla Luo kaikki vastaavuusmääritykset uudelleen
ja valitsemalla sitten Älä havaitse hierarkioita.
Luku 3. Tietojen tuonti Cognos Insight -ohjelmaan
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c. Tuodessasi raportteja tai tiedostoja voit palauttaa Cognos Insight -ohjelman
oletusarvoiset vastaavuusmääritykset käyttöön valitsemalla Luo kaikki
vastaavuusmääritykset uudelleen ja valitsemalla sitten Havaitse hierarkiat.
Vihje: Voit poistaa hierarkioiden tunnistuksen käytöstä kaikissa raporttien ja
tiedostojen tuonneissa poistamalla Havaitse hierarkiat tuonnin aikana -valintaruudun valinnan Omat asetukset -ikkunassa.
8. Voit tarkastella kuution ominaisuuksia seuraavasti:
a. Valitse kuutio Vastaavuusmääritys-kentästä.
b. Valitse Näytä ominaisuudet -vaihtoehto.
c. Valitsemalla Tallenna nolla-arvot -valintaruudun voit varmistaa, että tietojesi nolla-arvot säilyvät sen sijaan, että ne luettaisiin tyhjinä soluina.
d. Voit korvata lähdetietojen tyhjät solut tyhjien solujen oletusarvoilla valitsemalla Korvaa tyhjät merkkijonot oletusarvoilla -valintaruudun. Oletusarvo on Oletusarvo ulottuvuuden_nimi.
e. Jos lähdetiedot sisältävät vain yhden lukuarvon, voit poistaa oletuslukuarvojen ulottuvuuden tyhjentämällä Luo mittaulottuvuus -valintaruudun.
Varoitus:
Jos haluat poistaa oletuslukuarvojen ulottuvuuden tuonnin aikana, et
voi lisätä uusia lukuarvoja tähän kuutioon myöhemmin.
9. Voit määrittää ulottuvuuden tekemällä seuraavat toimet:
a. Voit määrittää ulottuvuuden aikaulottuvuutena valitsemalla Ulottuvuustyyppi-kentästä vaihtoehdon Aikaulottuvuus.
b. Valitse ulottuvuus Kohteet-ruudussa.
c. Jos olet tuomassa ulottuvuutta, jonka sisältämien elementtien nimet eivät
ole yksilöllisiä, laajenna Ominaisuudet-ruudun Lisäasetukset-osa ja valitse
Sisällytä pääelementtien nimet -valintaruutu. Tämä asetus tekee elementtien nimistä yksilöllisiä lisäämällä nimien eteen ylätason nimen. Järjestelmä
lisää nimiin erotinmerkin, joka erottaa ylätason nimen elementin nimestä.
Voit muuttaa erotinmerkkiä ja voit määrittää yksilölliset elementtien nimet
käytettäväksi kuvateksteinä.
Esimerkkinä muista kuin yksilöllisistä elementtien nimistä toimii North
America (Pohjois-Amerikka) -ulottuvuus. Ontario on California-tason
alielementti, mutta Ontario on myös Canada-tason alielementti. California
on Country or Region -tason alielementti, mutta Canada on Country or
Region -tasolla. Jos määrität, että järjestelmä tekee elementtien nimistä yksilöllisiä, California-tason alielementin Ontario nimi muuttuu muotoon California - Ontario, ja Canada-tason alielementin Ontario nimi muuttuu
muotoon Canada - Ontario.
d. Varmista, että Luo summaelementti -valintaruutu on valittuna, ennen kuin
sisällytät tämän ulottuvuuden kokonaissumman.
e. Voit määrittää lähdetiedot epätasapainoiseksi hierarkiaksi valitsemalla Epätasapainoiset lähdetiedot -valintaruudun ja määrittämällä sen jälkeen, tasapainotetaanko hierarkia määrittämällä kaikki alijäsenet samansyvyisiksi
vai jätetäänkö hierarkia epätasapainoiseksi.
f. Voit määrittää lähdetiedot epätasaiseksi hierarkiaksi valitsemalla Epätasaiset lähdetiedot -valintaruudun ja määrittämällä sen jälkeen, säilytetäänkö
epätasainen rakenne ja mitkä paikkamerkkitiedot lisätään tyhjiin soluihin.
g. Voit siirtää ulottuvuutta rakenteessa muuttamalla Ulottuvuusindeksi-kentän tietoja.
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Vihje: Voit myös järjestää ulottuvuudet uudelleen vetämällä niitä Kohteetruutuun.
h. Valinnainen: Määritä tämän ulottuvuuden elementtien lajittelutapa. Elementtejä lajittelemalla voit määrittää ylätason tietoalkioiden järjestyksen
ulottuvuudessa. Elementtien lajittelun oletusarvo Ei mitään säilyttää järjestyksen, jossa elementit syötetään lähdetiedoista. Voit myös lajitella elementit nimen mukaan aakkosjärjestykseen tai ulottuvuuden tason tai syvyyden
mukaan tai sen järjestyksen mukaan, jossa ne esiintyvät hierarkiassa. Tason
tai hierarkian mukaista lajittelua voidaan hyödyntää kehittyneessä toimintosarjojen käytössä. Esimerkiksi Product Line (Tuotelinja) -ulottuvuudessa
on seuraavat elementit: Golf-välineet, Retkeilytarvikkeet ja Ulkosuojat. Voit
lajitella nämä elementit aakkosjärjestykseen nimen mukaan tai jättää ne tähän järjestykseen.
i. Valinnainen: Määritä elementtien komponenttien lajittelutapa. Komponentteja lajittelemalla voit määrittää elementtien aliobjektien järjestyksen ulottuvuudessa. Komponenttien lajittelun oletusarvo Ei mitään säilyttää järjestyksen, jossa elementit syötetään lähdetiedoista. Voit lajitella komponentit
myös aakkosjärjestykseen nimen mukaan. Edellisen esimerkin Retkeilytarvikkeet-elementti sisältää seuraavat komponentit: Teltat, Makuupussit ja
Lyhdyt. Voit lajitella nämä komponentit aakkosjärjestykseen nimen mukaan
tai jättää ne tähän järjestykseen.
j. Määritä, miten tämä tuonti päivittää aiemmin luodut tiedot. Voit lisätä uudet arvot nykyisiin arvoihin tai korvata vanhat arvot uusilla.
10. Voit määrittää tilivuoden alkamiskuukauden valitsemalla Date (Päivämäärä)
-ulottuvuuden ja valitsemalla sitten kuukauden Tilivuoden alku -luettelosta.
11. Voit täyttää Date (Päivämäärä) -ulottuvuuden kaikilla päivillä siitä riippumatta, onko kyseisille vuosineljänneksille, kuukausille ja päiville tietoja, valitsemalla Täytä kokonaiset vuodet -valintaruudun.
12. Voit määrittää tason tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Taso.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita tasoiksi yhtä aikaa valitsemalla kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Taso.
c. Valitse Omistajaulottuvuus-kentästä ulottuvuus, johon kyseinen taso kuuluu.
Esimerkki: Lähteessä Vuodet, Neljännesvuodet, Kuukaudet ja Päivät ovat
erillisinä sarakkeina. Kukin sarake määritetään erillisenä ulottuvuutena.
Voit luoda hierarkian, jossa Vuodet on ylimpänä ja Päivät alimpana, määrittämällä Vuosineljännekset, Kuukaudet ja Päivät tasoiksi ja Vuodet päätasoksi.
d. Voit siirtää tasoa rakenteessa muuttamalla Tasoindeksi -kentän tietoja.
Vihje: Voit myös järjestää tasot uudelleen vetämällä niitä Kohteet-ruutuun.
13. Voit lisätä määritteen tasoon tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse määritteeksi tehtävä kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Määrite.

Luku 3. Tietojen tuonti Cognos Insight -ohjelmaan
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Vihje: Voit määrittää useita kohteita määritteiksi yhtä aikaa valitsemalla
kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Määrite.
Kun vastaavuusmäärityksen lajiksi muuttuu Määrite, määritteestä tulee lähimmän tason aliobjekti. Määrite on ehkä siirrettävä oikealle tasolle, jos se
ei ole valmiiksi oikealla tasolla.
c. Määritä määritteen tietolaji.
d. Valinnainen: Muuta määritteen lajia.
Kuvateksti on tietoalkion kuvaava nimiö. Esimerkiksi lähdetiedot sisältävät
SKU-sarakkeen, jossa näkyvät tuotekoodit, ja Objektin nimi -sarakkeen, jossa näkyvät tuotteiden nimet. Objektin nimi -tiedot määritetään Objektitason määritteeksi kohdetiedoissa. Näin työtila esittää tuotteen nimet Objekti-ulottuvuudessa. Voit liittää alkuperäisen sarakkeen nimen
kuvatekstiin, jos kuvateksti ei ole yksilöllinen, valitsemalla vaihtoehdon
Varmista yksilöllisyys.
Jos tiedot sisältävät useiden eri paikallistunnusten tietoja, voit määrittää
määritteet kuvateksteiksi ja valita paikallistunnuksen kullekin kuvatekstille. Jos et valitse paikallistunnusta, ohjelma käyttää oletuspaikallistunnusta.
Valenimi lisää tietoja, joita voidaan käyttää kohteen vaihtoehtoisena nimenä, esimerkiksi nimen toisella kielellä. Kullakin valenimellä on oltava yksilöllinen nimi.
e. Valitse ulottuvuus ja taso, joihin tämä määrite kuuluu.
14. Voit määrittää kuution lukuarvot tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse lukuarvoksi määritettävä kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Lukuarvo.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita lukuarvoiksi yhtä aikaa valitsemalla
kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Lukuarvo.
c. Määritä lukuarvon tietolaji.
Tärkeää: Jos lähdetiedoissa ei ole desimaalilukuja sadan ensimmäisen tietueen joukossa, työtilasi tiedot eivät sisällytä desimaaleja Desimaalitiedot
säilytetään kuitenkin tuonnin aikana. Voit vaihtaa tämän lukuarvon muodon desimaaleja sisältäväksi. Lisätietoja lukuarvojen muotoilusta on ohjeaiheessa ”Lukuarvojen muodon muutto” sivulla 104.
d. Voit siirtää lukuarvoa rakenteessa muuttamalla Lukuarvoindeksi-kenttää.
Vihje: Voit myös järjestää lukuarvot uudelleen vetämällä niitä Kohteetruutuun.
Vihje: Vahvista, että tiedot on tuotu, luomalla määrälukuarvo. Ristiintaulukoinnin Määrä-sarakkeessa pitäisi näkyä tuomiesi rivien lukumäärä. Tämä
luku ilmaisee nopeasti, onko kaksoisrivejä tai puuttuuko rivejä. Voit luoda
määrälukuarvon valitsemalla kuution_nimi lukuarvot -ulottuvuuden Kohteetruudusta ja varmistamalla, että Luo määrälukuarvo -valintaruutu on valittuna.
15. Voit jättää sarakkeen tuonnin ulkopuolelle napsauttamalla sitä Tietojen esikatselu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Älä
määritä vastaavuuksia.
16. Voit lisätä lasketun sarakkeen tekemällä seuraavat toimet:
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a. Valitse Lisää laskettu sarake -vaihtoehto.
b. Määritä Ominaisuudet-ruudussa lausekkeen tietolaji ja vastaavuusmäärityksen tyyppi.
c. Kirjoita lauseke Lauseke-kenttään. Lausekkeen lopussa on oltava puolipiste (;).
Voit esimerkiksi lisätä lasketun sarakkeen, joka ketjuttaa objektit Sukunimi
ja Etunimi, määrittämällä seuraavan lausekkeen:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Tuonnin yhteydessä lisättävät lausekkeet ovat IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -lausekkeita, joten niissä voidaan käyttää vain funktioita, jotka
ovat yhteensopivia Cognos TM1 Turbo Integrator -ohjelman kanssa. Lisätietoja lausekkeiden luonnista on aiheessa ”Laskutoimitukset” sivulla 60.
d. Näet lausekkeen tulokset valitsemalla Esikatsele-vaihtoehdon.
17. Tee jompikumpi seuraavista toimista:
v Jos haluat luoda ristiintaulukoinnin tuoduista tiedoista, napsauta Tuo-painiketta.
v Jos haluat saada tuodut tiedot näkyviin vain sisältöruudussa, napsauta Seuraava-painiketta, poista valinta Avaa Cube Viewer -ohjelma valmistumisen
yhteydessä -valintaruudusta ja napsauta Tuo-painiketta.

Uusien ulottuvuuksien tuonti kuutioon
Voit tuoda uusia ulottuvuuksia aiemmin luotuun kuutioon IBM Cognos Insight
-ohjelmassa, kun haluat lisätä enemmän tietoja kuin olet alun perin tuonut aiemmin määritettyyn työtilaan.

Ennen aloitusta
Voit tarkastella tapaa, jolla Cognos Insight määrittää tietojen vastaavuuden oletusarvon mukaan, katsomalla lisätietoja kohdasta ”Ennen tietojen tuontia” sivulla 17.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit tuoda uusia ulottuvuuksia, kun työtila edellyttää lisää tietoja tai uusia tietoja.
Olet esimerkiksi tuonut IBM Cognos Report Studio -raportin, joka näyttää tulot
kuukausittain, mutta tuonnin jälkeen raporttiin on lisätty uusi ulottuvuus, maantieteellinen alue. Voit päivittää tiedot työtilassa niin, että uusi ulottuvuus sisältyy tietoihin.

Toimintaohjeet
1. Valitse ensin vaihtoehto Nouda tiedot ja sitten vaihtoehto Tuo ulottuvuudet.

2.

3.
4.
5.

Vihje: Jos tietolähde on tiedosto, voit aloittaa ohjatun tuontitoiminnon myös
vetämällä tiedoston tietokoneesta sisältöruudussa olevaan kuutioon.
Valinnainen: Kirjoita tämän tuontiprosessin nimi Tuonnin nimi -kenttään.
Tuontiprosessit näkyvät nimen mukaan sisältöruudussa, jossa voit valita prosessin ja päivittää tiedot tuontia varten.
Valitse Tietolähde-alueelta tietolaji ja määritä, missä Cognos Insight voi käyttää lähdetietoja.
Valitse Sarakkeet-ruudusta vain ne ulottuvuudet, jotka haluat tuoda.
Voit tehdä muutoksia siihen, miten uusien ulottuvuuksien vastaavuus määritetään, valitsemalla Lisäasetukset-vaihtoehdon.
Luku 3. Tietojen tuonti Cognos Insight -ohjelmaan
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6. Voit muuttaa Cognos Insight -ohjelman tietojen vastaavuusmääritystapaa tekemällä jonkin seuraavista toimista:
a. Jos haluat poistaa oletusvastaavuusmäärityksen, valitse Tyhjennä kaikki
vastaavuusmääritykset -vaihtoehto.
b. Tuodessasi raportteja tai tiedostoja voit määrittää tietojen vastaavuuden
yhdelle tasolle valitsemalla Luo kaikki vastaavuusmääritykset uudelleen
ja valitsemalla sitten Älä havaitse hierarkioita.
c. Tuodessasi raportteja tai tiedostoja voit palauttaa Cognos Insight -ohjelman
oletusarvoiset vastaavuusmääritykset käyttöön valitsemalla Luo kaikki
vastaavuusmääritykset uudelleen ja valitsemalla sitten Havaitse hierarkiat.
Vihje: Voit poistaa hierarkioiden tunnistuksen käytöstä kaikissa raporttien ja
tiedostojen tuonneissa poistamalla Havaitse hierarkiat tuonnin aikana -valintaruudun valinnan Omat asetukset -ikkunassa.
7. Voit mukauttaa uuden ulottuvuuden ominaisuuksia tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse ulottuvuus Kohteet-ruudussa.
b. Määritä, miten tämä tuonti päivittää aiemmin luodut tiedot. Voit lisätä uudet arvot nykyisiin arvoihin tai korvata vanhat arvot uusilla.
c. Jos olet tuomassa ulottuvuutta, jonka sisältämien elementtien nimet eivät
ole yksilöllisiä, laajenna Ominaisuudet-ruudun Lisäasetukset-osa ja valitse
Sisällytä pääelementtien nimet -valintaruutu. Tämä asetus tekee elementtien nimistä yksilöllisiä lisäämällä nimien eteen ylätason nimen. Järjestelmä
lisää nimiin erotinmerkin, joka erottaa ylätason nimen elementin nimestä.
Voit muuttaa erotinmerkkiä ja voit määrittää yksilölliset elementtien nimet
käytettäväksi kuvateksteinä.
Esimerkkinä muista kuin yksilöllisistä elementtien nimistä toimii North
America (Pohjois-Amerikka) -ulottuvuus. Ontario on California-tason
alielementti, mutta Ontario on myös Canada-tason alielementti. California
on Country or Region -tason alielementti, mutta Canada on Country or
Region -tasolla. Jos määrität, että järjestelmä tekee elementtien nimistä yksilöllisiä, California-tason alielementin Ontario nimi muuttuu muotoon California - Ontario, ja Canada-tason alielementin Ontario nimi muuttuu
muotoon Canada - Ontario.
d. Varmista, että Luo summaelementti -valintaruutu on valittuna, ennen kuin
sisällytät tämän ulottuvuuden kokonaissumman.
e. Voit määrittää lähdetiedot epätasapainoiseksi hierarkiaksi valitsemalla Epätasapainoiset lähdetiedot -valintaruudun ja määrittämällä sen jälkeen, tasapainotetaanko hierarkia määrittämällä kaikki alijäsenet samansyvyisiksi
vai jätetäänkö hierarkia epätasapainoiseksi.
f. Voit määrittää lähdetiedot epätasaiseksi hierarkiaksi valitsemalla Epätasaiset lähdetiedot -valintaruudun ja määrittämällä sen jälkeen, säilytetäänkö
epätasainen rakenne ja mitkä paikkamerkkitiedot lisätään tyhjiin soluihin.
g. Jos lähdetiedot on järjestetty kahteen sarakkeeseen (yksi sarake päätietoalkioita varten ja toinen niitä vastaavia alitietoalkioita varten), laajenna
Lisäasetukset-osa ja valitse Ylätaso-alataso-valintaruutu. Tämä asetus lisää
Ylätason jäsenet- ja Alatason jäsenet -alkion Kohteet-ruutuun valitun
ulottuvuuden alle. Määritä hierarkia vetämällä alkiot Lähdekohteet-ruudusta Kohteet-ruudun Ylätason jäsenet- ja Alatason jäsenet -kohtiin.
h. Voit siirtää ulottuvuutta rakenteessa muuttamalla Ulottuvuusindeksi-kentän tietoja.
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Vihje: Voit myös järjestää ulottuvuudet uudelleen vetämällä niitä Kohteetruutuun.
i. Valinnainen: Määritä tämän ulottuvuuden elementtien lajittelutapa. Elementtejä lajittelemalla voit määrittää ylätason tietoalkioiden järjestyksen
ulottuvuudessa. Elementtien lajittelun oletusarvo Ei mitään säilyttää järjestyksen, jossa elementit syötetään lähdetiedoista. Voit myös lajitella elementit
nimen mukaan aakkosjärjestykseen tai ulottuvuuden tason tai syvyyden
mukaan tai sen järjestyksen mukaan, jossa ne esiintyvät hierarkiassa. Tason
tai hierarkian mukaista lajittelua voidaan hyödyntää kehittyneessä toimintosarjojen käytössä. Esimerkiksi Product Line (Tuotelinja) -ulottuvuudessa
on seuraavat elementit: Golf-välineet, Retkeilytarvikkeet ja Ulkosuojat. Voit
lajitella nämä elementit aakkosjärjestykseen nimen mukaan tai jättää ne tähän järjestykseen.
j. Valinnainen: Määritä elementtien komponenttien lajittelutapa. Komponentteja lajittelemalla voit määrittää elementtien aliobjektien järjestyksen ulottuvuudessa. Komponenttien lajittelun oletusarvo Ei mitään säilyttää järjestyksen, jossa elementit syötetään lähdetiedoista. Voit lajitella komponentit
myös aakkosjärjestykseen nimen mukaan. Edellisen esimerkin Retkeilytarvikkeet-elementti sisältää seuraavat komponentit: Teltat, Makuupussit ja
Lyhdyt. Voit lajitella nämä komponentit aakkosjärjestykseen nimen mukaan
tai jättää ne tähän järjestykseen.
8. Voit määrittää tason tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Taso.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita tasoiksi yhtä aikaa valitsemalla kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Taso.
c. Valitse Omistajaulottuvuus-kentästä ulottuvuus, johon kyseinen taso kuuluu.
Esimerkki: Lähteessä Vuodet, Neljännesvuodet, Kuukaudet ja Päivät ovat
erillisinä sarakkeina. Kukin sarake määritetään erillisenä ulottuvuutena.
Voit luoda hierarkian, jossa Vuodet on ylimpänä ja Päivät alimpana, määrittämällä Vuosineljännekset, Kuukaudet ja Päivät tasoiksi ja Vuodet päätasoksi.
d. Voit siirtää tasoa rakenteessa muuttamalla Tasoindeksi -kentän tietoja.
Vihje: Voit myös järjestää tasot uudelleen vetämällä niitä Kohteet-ruutuun.
9. Voit lisätä määritteen tasoon tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse määritteeksi tehtävä kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Määrite.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita määritteiksi yhtä aikaa valitsemalla
kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Määrite.
Kun vastaavuusmäärityksen lajiksi muuttuu Määrite, määritteestä tulee lähimmän tason aliobjekti. Määrite on ehkä siirrettävä oikealle tasolle, jos se
ei ole valmiiksi oikealla tasolla.
c. Määritä määritteen tietolaji.
d. Valinnainen: Muuta määritteen lajia.
Luku 3. Tietojen tuonti Cognos Insight -ohjelmaan
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Kuvateksti on tietoalkion kuvaava nimiö. Esimerkiksi lähdetiedot sisältävät
SKU-sarakkeen, jossa näkyvät tuotekoodit, ja Objektin nimi -sarakkeen, jossa näkyvät tuotteiden nimet. Objektin nimi -tiedot määritetään Objektitason määritteeksi kohdetiedoissa. Näin työtila esittää tuotteen nimet Objekti-ulottuvuudessa. Voit liittää alkuperäisen sarakkeen nimen
kuvatekstiin, jos kuvateksti ei ole yksilöllinen, valitsemalla vaihtoehdon
Varmista yksilöllisyys.
Valenimi lisää tietoja, joita voidaan käyttää kohteen vaihtoehtoisena nimenä, esimerkiksi nimen toisella kielellä. Kullakin valenimellä on oltava yksilöllinen nimi.
e. Valitse ulottuvuus ja taso, joihin tämä määrite kuuluu.
10. Valitse Tuo. Uusi ulottuvuus näkyy sisältöruudussa Kaikki ulottuvuudet -luettelossa.
11. Vedä uusi ulottuvuus oikeaan kuutioon ja määritä, jaatko ulottuvuuden Kaikki ulottuvuudet -kansion ja kuution kesken vai kopioitko ulottuvuuden kuutioon.

IBM Cognos TM1 -ulottuvuuden osajoukkojen tuonti
Voit tuoda IBM Cognos TM1 -ulottuvuuden osajoukkoja IBM Cognos Insight -ohjelmaan ja hyväksyä oletusvastaavuusmäärityksen tai voit määrittää mallin tekemällä muutoksia.

Ennen aloitusta
Voit tarkastella tapaa, jolla Cognos Insight määrittää tietojen vastaavuuden oletusarvon mukaan, katsomalla lisätietoja kohdasta ”Ennen tietojen tuontia” sivulla 17.
Vain kaksi tuontilähdettä on käytettävissä, kun olet yhteydessä IBM Cognos TM1
-palvelimeen: IBM Cognos TM1 -kuutionäkymä ja IBM Cognos TM1 -ulottuvuuden osajoukko. Cognos TM1 -pääkäyttäjä on määrittänyt Cognos TM1 -kuutionäkymät ja -ulottuvuuden osajoukot. Kun muodostat yhteyden Cognos TM1
-palvelimeen, ohjatussa tuontitoiminnossa näkemäsi kuutiot, näkymät, ulottuvuudet ja osajoukot ilmaisevat niitä elementtejä, joihin sinulla on käyttöoikeus.
Jos lähdetiedot sisältävät desimaaliarvoja, mutta niitä ei ole ensimmäisissä 100 tietueessa, Cognos Insight -ohjelma käsittelee tietoja kokonaislukuina. Desimaalit kuitenkin säilyvät, ja voit lisätä desimaaleja käyttämällä muotoilua. Lisätietoja tietojen
muotoilusta on kohdassa ”Lukuarvojen muodon muutto” sivulla 104.

Toimintaohjeet
1. Valitse ensin vaihtoehto Nouda tiedot ja sitten vaihtoehto Tuo ulottuvuudet.
Vihje: Jos tietolähde on tiedosto, voit aloittaa ohjatun tuontitoiminnon myös
vetämällä tiedoston tietokoneesta sisältöruudussa olevaan kuutioon.
2. Valinnainen: Kirjoita tämän tuontiprosessin nimi Tuonnin nimi -kenttään.
Tuontiprosessit näkyvät nimen mukaan sisältöruudussa, jossa voit valita prosessin ja päivittää tiedot tuontia varten.
3. Valitse Tyyppi-kentästä vaihtoehto IBM Cognos TM1 -ulottuvuuden osajoukko.
4. Valitse tuotava ulottuvuus ja tuotava osajoukko.
5. Voit lopettaa tietojen tuonnin tekemällä jonkin seuraavista toimista:
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v Voit luoda ristiintaulukoinnin tuoduista tiedoista, napsauttamalla Tuo-painiketta.
v Jos haluat saada tuodut tiedot näkyviin vain sisältöruudussa, valitse vaihtoehdot Lisäasetukset ja Summa, poista valinta Avaa Cube Viewer -ohjelma
valmistumisen yhteydessä -valintaruudusta ja napsauta Tuo-painiketta.
6. Voit tehdä muutoksia oletusvastaavuusmäärityksiin valitsemalla vaihtoehdon
Lisäasetukset.
Oletusasetuksen mukaan Cognos Insight määrittää tietojen vastaavuuden ohjeaiheessa ”Ennen tietojen tuontia” sivulla 17 kuvatulla tavalla. Voit vaihtaa
sarakkeen vastaavuusmäärityksen tyypiksi ulottuvuuden, tason, määritteen tai
lukuarvon.
7. Voit muuttaa Cognos Insight -ohjelman tietojen vastaavuusmääritystapaa tekemällä jonkin seuraavista toimista:
a. Voit poistaa oletusvastaavuusmäärityksen valitsemalla Tyhjennä kaikki
vastaavuusmääritykset -vaihtoehdon.
b. Tuodessasi raportteja tai tiedostoja voit määrittää tietojen vastaavuuden
yhdelle tasolle valitsemalla Luo kaikki vastaavuusmääritykset uudelleen
ja valitsemalla sitten Älä havaitse hierarkioita.
c. Tuodessasi raportteja tai tiedostoja voit palauttaa Cognos Insight -ohjelman
oletusarvoiset vastaavuusmääritykset käyttöön valitsemalla Luo kaikki
vastaavuusmääritykset uudelleen ja valitsemalla sitten Havaitse hierarkiat.
Vihje: Voit poistaa hierarkioiden tunnistuksen käytöstä kaikissa raporttien ja
tiedostojen tuonneissa poistamalla Havaitse hierarkiat tuonnin aikana -valintaruudun valinnan Omat asetukset -ikkunassa.
8. Voit tarkastella kuution ominaisuuksia seuraavasti:
a. Valitse kuutio Vastaavuusmääritys-kentästä.
b. Valitse Näytä ominaisuudet -vaihtoehto.
c. Valitsemalla Tallenna nolla-arvot -valintaruudun voit varmistaa, että tietojesi nolla-arvot säilyvät sen sijaan, että ne luettaisiin tyhjinä soluina.
d. Voit korvata lähdetietojen tyhjät solut tyhjien solujen oletusarvoilla valitsemalla Korvaa tyhjät merkkijonot oletusarvoilla -valintaruudun. Oletusarvo on Oletusarvo ulottuvuuden_nimi.
e. Jos lähdetiedot sisältävät vain yhden lukuarvon, voit poistaa oletuslukuarvojen ulottuvuuden tyhjentämällä Luo mittaulottuvuus -valintaruudun.
Varoitus:
Jos haluat poistaa oletuslukuarvojen ulottuvuuden tuonnin aikana, et
voi lisätä uusia lukuarvoja tähän kuutioon myöhemmin.
9. Voit määrittää ulottuvuuden tekemällä seuraavat toimet:
a. Voit määrittää ulottuvuuden aikaulottuvuutena valitsemalla Ulottuvuustyyppi-kentästä vaihtoehdon Aikaulottuvuus.
b. Valitse ulottuvuus Kohteet-ruudussa.
c. Jos olet tuomassa ulottuvuutta, jonka sisältämien elementtien nimet eivät
ole yksilöllisiä, laajenna Ominaisuudet-ruudun Lisäasetukset-osa ja valitse
Sisällytä pääelementtien nimet -valintaruutu. Tämä asetus tekee elementtien nimistä yksilöllisiä lisäämällä nimien eteen ylätason nimen. Järjestelmä
lisää nimiin erotinmerkin, joka erottaa ylätason nimen elementin nimestä.
Voit muuttaa erotinmerkkiä ja voit määrittää yksilölliset elementtien nimet
käytettäväksi kuvateksteinä.
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d.
e.

f.

g.

Esimerkkinä muista kuin yksilöllisistä elementtien nimistä toimii North
America (Pohjois-Amerikka) -ulottuvuus. Ontario on California-tason
alielementti, mutta Ontario on myös Canada-tason alielementti. California
on Country or Region -tason alielementti, mutta Canada on Country or
Region -tasolla. Jos määrität, että järjestelmä tekee elementtien nimistä yksilöllisiä, California-tason alielementin Ontario nimi muuttuu muotoon California - Ontario, ja Canada-tason alielementin Ontario nimi muuttuu
muotoon Canada - Ontario.
Varmista, että Luo summaelementti -valintaruutu on valittuna, ennen kuin
sisällytät tämän ulottuvuuden kokonaissumman.
Voit määrittää lähdetiedot epätasapainoiseksi hierarkiaksi valitsemalla Epätasapainoiset lähdetiedot -valintaruudun ja määrittämällä sen jälkeen, tasapainotetaanko hierarkia määrittämällä kaikki alijäsenet samansyvyisiksi
vai jätetäänkö hierarkia epätasapainoiseksi.
Voit määrittää lähdetiedot epätasaiseksi hierarkiaksi valitsemalla Epätasaiset lähdetiedot -valintaruudun ja määrittämällä sen jälkeen, säilytetäänkö
epätasainen rakenne ja mitkä paikkamerkkitiedot lisätään tyhjiin soluihin.
Voit siirtää ulottuvuutta rakenteessa muuttamalla Ulottuvuusindeksi-kentän tietoja.

Vihje: Voit myös järjestää ulottuvuudet uudelleen vetämällä niitä Kohteetruutuun.
h. Valinnainen: Määritä tämän ulottuvuuden elementtien lajittelutapa. Elementtejä lajittelemalla voit määrittää ylätason tietoalkioiden järjestyksen
ulottuvuudessa. Elementtien lajittelun oletusarvo Ei mitään säilyttää järjestyksen, jossa elementit syötetään lähdetiedoista. Voit myös lajitella elementit nimen mukaan aakkosjärjestykseen tai ulottuvuuden tason tai syvyyden
mukaan tai sen järjestyksen mukaan, jossa ne esiintyvät hierarkiassa. Tason
tai hierarkian mukaista lajittelua voidaan hyödyntää kehittyneessä toimintosarjojen käytössä. Esimerkiksi Product Line (Tuotelinja) -ulottuvuudessa
on seuraavat elementit: Golf-välineet, Retkeilytarvikkeet ja Ulkosuojat. Voit
lajitella nämä elementit aakkosjärjestykseen nimen mukaan tai jättää ne tähän järjestykseen.
i. Valinnainen: Määritä elementtien komponenttien lajittelutapa. Komponentteja lajittelemalla voit määrittää elementtien aliobjektien järjestyksen ulottuvuudessa. Komponenttien lajittelun oletusarvo Ei mitään säilyttää järjestyksen, jossa elementit syötetään lähdetiedoista. Voit lajitella komponentit
myös aakkosjärjestykseen nimen mukaan. Edellisen esimerkin Retkeilytarvikkeet-elementti sisältää seuraavat komponentit: Teltat, Makuupussit ja
Lyhdyt. Voit lajitella nämä komponentit aakkosjärjestykseen nimen mukaan
tai jättää ne tähän järjestykseen.
j. Määritä, miten tämä tuonti päivittää aiemmin luodut tiedot. Voit lisätä uudet arvot nykyisiin arvoihin tai korvata vanhat arvot uusilla.
10. Voit määrittää tilivuoden alkamiskuukauden valitsemalla Date (Päivämäärä)
-ulottuvuuden ja valitsemalla sitten kuukauden Tilivuoden alku -luettelosta.
11. Voit täyttää Date (Päivämäärä) -ulottuvuuden kaikilla päivillä siitä riippumatta, onko kyseisille vuosineljänneksille, kuukausille ja päiville tietoja, valitsemalla Täytä kokonaiset vuodet -valintaruudun.
12. Voit määrittää tason tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Taso.
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Vihje: Voit määrittää useita kohteita tasoiksi yhtä aikaa valitsemalla kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Taso.
c. Valitse Omistajaulottuvuus-kentästä ulottuvuus, johon kyseinen taso kuuluu.
Esimerkki: Lähteessä Vuodet, Neljännesvuodet, Kuukaudet ja Päivät ovat
erillisinä sarakkeina. Kukin sarake määritetään erillisenä ulottuvuutena.
Voit luoda hierarkian, jossa Vuodet on ylimpänä ja Päivät alimpana, määrittämällä Vuosineljännekset, Kuukaudet ja Päivät tasoiksi ja Vuodet päätasoksi.
d. Voit siirtää tasoa rakenteessa muuttamalla Tasoindeksi -kentän tietoja.
Vihje: Voit myös järjestää tasot uudelleen vetämällä niitä Kohteet-ruutuun.
13. Voit lisätä määritteen tasoon tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse määritteeksi tehtävä kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Määrite.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita määritteiksi yhtä aikaa valitsemalla
kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Määrite.
Kun vastaavuusmäärityksen lajiksi muuttuu Määrite, määritteestä tulee lähimmän tason aliobjekti. Määrite on ehkä siirrettävä oikealle tasolle, jos se
ei ole valmiiksi oikealla tasolla.
c. Määritä määritteen tietolaji.
d. Valinnainen: Muuta määritteen lajia.
Kuvateksti on tietoalkion kuvaava nimiö. Esimerkiksi lähdetiedot sisältävät
SKU-sarakkeen, jossa näkyvät tuotekoodit, ja Objektin nimi -sarakkeen, jossa näkyvät tuotteiden nimet. Objektin nimi -tiedot määritetään Objektitason määritteeksi kohdetiedoissa. Näin työtila esittää tuotteen nimet Objekti-ulottuvuudessa. Voit liittää alkuperäisen sarakkeen nimen
kuvatekstiin, jos kuvateksti ei ole yksilöllinen, valitsemalla vaihtoehdon
Varmista yksilöllisyys.
Jos tiedot sisältävät useiden eri paikallistunnusten tietoja, voit määrittää
määritteet kuvateksteiksi ja valita paikallistunnuksen kullekin kuvatekstille. Jos et valitse paikallistunnusta, ohjelma käyttää oletuspaikallistunnusta.
Valenimi lisää tietoja, joita voidaan käyttää kohteen vaihtoehtoisena nimenä, esimerkiksi nimen toisella kielellä. Kullakin valenimellä on oltava yksilöllinen nimi.
e. Valitse ulottuvuus ja taso, joihin tämä määrite kuuluu.
14. Voit määrittää kuution lukuarvot tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse lukuarvoksi määritettävä kohde Lähdekohteet-ruudussa.
b. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Vastaavuusmäärityksen tyyppi -kohdasta
vaihtoehto Lukuarvo.
Vihje: Voit määrittää useita kohteita lukuarvoiksi yhtä aikaa valitsemalla
kohteet Lähdekohteet-ruudussa, napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Lukuarvo.
c. Määritä lukuarvon tietolaji.
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Tärkeää: Jos lähdetiedoissa ei ole desimaalilukuja sadan ensimmäisen tietueen joukossa, työtilasi tiedot eivät sisällytä desimaaleja Desimaalitiedot
säilytetään kuitenkin tuonnin aikana. Voit vaihtaa tämän lukuarvon muodon desimaaleja sisältäväksi. Lisätietoja lukuarvojen muotoilusta on ohjeaiheessa ”Lukuarvojen muodon muutto” sivulla 104.
d. Voit siirtää lukuarvoa rakenteessa muuttamalla Lukuarvoindeksi-kenttää.
Vihje: Voit myös järjestää lukuarvot uudelleen vetämällä niitä Kohteetruutuun.
Vihje: Vahvista, että tiedot on tuotu, luomalla määrälukuarvo. Ristiintaulukoinnin Määrä-sarakkeessa pitäisi näkyä tuomiesi rivien lukumäärä. Tämä
luku ilmaisee nopeasti, onko kaksoisrivejä tai puuttuuko rivejä. Voit luoda
määrälukuarvon valitsemalla kuution_nimi lukuarvot -ulottuvuuden Kohteetruudusta ja varmistamalla, että Luo määrälukuarvo -valintaruutu on valittuna.
15. Voit jättää sarakkeen tuonnin ulkopuolelle napsauttamalla sitä Tietojen esikatselu -ruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Älä
määritä vastaavuuksia.
16. Voit lisätä lasketun sarakkeen tekemällä seuraavat toimet:
a. Valitse Lisää laskettu sarake -vaihtoehto.
b. Määritä Ominaisuudet-ruudussa lausekkeen tietolaji ja vastaavuusmäärityksen tyyppi.
c. Kirjoita lauseke Lauseke-kenttään. Lausekkeen lopussa on oltava puolipiste (;).
Voit esimerkiksi lisätä lasketun sarakkeen, joka ketjuttaa objektit Sukunimi
ja Etunimi, määrittämällä seuraavan lausekkeen:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Tuonnin yhteydessä lisättävät lausekkeet ovat IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -lausekkeita, joten niissä voidaan käyttää vain funktioita, jotka
ovat yhteensopivia Cognos TM1 Turbo Integrator -ohjelman kanssa. Lisätietoja lausekkeiden luonnista on aiheessa ”Laskutoimitukset” sivulla 60.
d. Näet lausekkeen tulokset valitsemalla Esikatsele-vaihtoehdon.
17. Tee jompikumpi seuraavista toimista:
v Jos haluat luoda ristiintaulukoinnin tuoduista tiedoista, napsauta Tuo-painiketta.
v Jos haluat saada tuodut tiedot näkyviin vain sisältöruudussa, napsauta Seuraava-painiketta, poista valinta Avaa Cube Viewer -ohjelma valmistumisen
yhteydessä -valintaruudusta ja napsauta Tuo-painiketta.

Aiemmin luodun ulottuvuuden lisäys
Jos olet jo tuonut tai muodostanut ulottuvuuksia IBM Cognos Insight -työtilaan,
haluat ehkä käyttää niitä uudessa luotavassa kuutiossa, kun tuot tietoja.

Ennen aloitusta
Voit tarkastella tapaa, jolla Cognos Insight määrittää tietojen vastaavuuden oletusarvon mukaan, katsomalla lisätietoja kohdasta ”Ennen tietojen tuontia” sivulla 17.
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Tietoja tästä tehtävästä
Voit sisällyttää aiemmin luodun ulottuvuuden tuotaviin tietoihin. Voit esimerkiksi
määrittää eri skenaarioita luomalla Versio-ulottuvuuden ja lisäämällä sen sitten uuteen tuontiin. Tällaisessa tapauksessa voit määrittää uuden tuonnin version käyttämällä tuonnin Sektori kohteesta -ominaisuutta. Tai sinulla voi olla aiemmin luotu
Tuotteet-ulottuvuus, jonka haluat sisällyttää uuteen tuotavaan kuutioon. Tällaisessa
tapauksessa voit määrittää lähdesarakkeen vastaamaan aiemmin luotua ulottuvuutta.

Toimintaohjeet
1. Valitse Nouda tiedot -valikosta vaihtoehto Tuo ulottuvuudet.
2. Valinnainen: Kirjoita tämän tuontiprosessin nimi Tuonnin nimi -kenttään.
Tuontiprosessit näkyvät nimen mukaan sisältöruudussa, jossa voit valita prosessin ja päivittää tiedot tuontia varten.
3. Valitse tuotava tietolähde.

4.
5.
6.

7.

Vihje: Jos tietolähde on tiedosto, voit aloittaa ohjatun tuontitoiminnon myös
vetämällä tiedoston Tietokone-hakemistosta sisältöruudussa olevaan kuutioon.
Napsauta ohjatun tuontitoiminnon Lisäasetukset-painiketta.
Valitse Näytä ominaisuudet -vaihtoehto.
Valitse kuutio-objektin Lisäasetukset-osa ja lisää kuutioon sisällytettävät aiemmin luodut ulottuvuudet Käytä aiemmin luotuja ulottuvuuksia tuonnissa
-alueelle.
Määritä lähteen sarakkeita vastaamaan aiemmin luotua ulottuvuutta. Jos lähde
ei sisällä ulottuvuutta vastaamaan määritettävää saraketta, napsauta Sektori
kohteesta -alueen Valitse-painiketta ja valitse ulottuvuuteen sopiva jäsen. Voit
esimerkiksi valita Versiot-ulottuvuuden Perus-jäsenen, jos haluat määrittää tiedot kuution kyseiseen jäseneen.

Tietojen päivitys
Jos haluat päivittää IBM Cognos Insight -työtilasi saman tietolähteen uusilla arvoilla, voit tuoda tiedot uudelleen.

Tietoja tästä tehtävästä
Jos tietolähteen arvot ovat muuttuneet ja haluat tuoda uudet tiedot, voit päivittää
tietolähteen. Olet esimerkiksi tuonut laskentataulukon, jossa näkyy yrityksesi
myynnin keskiarvo vuosineljänneksittäin, ja tuonnin jälkeen keskiarvo on noussut,
koska myynti on kasvanut. Voit päivittää työtilan tiedot.
Voit päivittää vain yhden tietolähteen tiedot kerrallaan. Jos työtilasi sisältää tietoja
useasta tietolähteestä, päivitä kunkin tietolähteen tiedot. Kun tuot tiedot IBM Cognos Insight -ohjelmasta, jokainen tuontiprosessi näkyy sisältöruudussa Kaikki
tuonnit -luettelossa. Voit ajaa tietyn tuontiprosessin tai muokata sitä.
Jos työtila, johon haluat päivittää uudet tiedot, on julkaistu IBM Cognos Expresstai IBM Cognos TM1 -palvelimeen, älä päivitä työtilan tietoja tämän toimintosarjan
avulla, vaan päivitä kuutio Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa muodostamalla yhteys kuutiosta tietolähteeseen. Jos päätät päivittää tiedot omassa tietokoneessasi ja julkaista ne uudelleen Cognos Express- tai Cognos TM1 -ohjelmaan,
julkaisuprosessi luo uuden Cognos TM1 -palvelimen eikä korvaa aiemmin luodun
Cognos TM1 -sovelluksen tietoja. Saat lisätietoja yhteyden muodostuksesta kuutiosLuku 3. Tietojen tuonti Cognos Insight -ohjelmaan
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ta tietolähteeseen avaamalla käyttämääsi tuotetta ja versiota vastaavan oppaan sivustosta IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).

Toimintaohjeet
1. Voit avata sisältöruudun napsauttamalla sisältöruutu
-kuvaketta.
2. Napsauta päivitettävät tiedot sisältävää kuutiota hiiren kakkospainikkeella ja
valitse jokin seuraavista komennoista:
v Voit säilyttää aiemmin määrittämäsi vastaavuusmääritykset ja päivittää vain
tiedot valitsemalla ensin vaihtoehdon Aja tuonti ja valitsemalla sitten ajettavan tuontiprosessin. Tuontiprosessien tunnisteena on joko nimi, jonka annoit
ohjatun tuontitoiminnon ensimmäisessä vaiheessa, tai oletusnimi, Uusi tuonti
ja tuonnin numero. Jos haluat ajaa tuontiprosessin, viimeisteltäviä vaiheita ei
ole enempää.
v Voit määrittää eri vastaavuusmääritykset kuin tätä kuutiota tuodessasi valitsemalla ensin vaihtoehdon Muokkaa tuontia ja valitsemalla sitten muokattavan tuontiprosessin. Tuontiprosessien tunnisteena on joko nimi, jonka annoit
ohjatun tuontitoiminnon ensimmäisessä vaiheessa, tai oletusnimi, Uusi tuonti
ja tuonnin numero. Siirry sitten vaiheeseen 4.
Vihje: Voit tuoda tiedot uudelleen myös laajentamalla sisältöruudussa Kaikki
tuonnit -kansion ja kaksoisnapsauttamalla ajettavaa tuontiprosessia.
3. Tee seuraavat toimet kullekin tuontiprosessille, jota haluat muokata:
a. Voit tehdä muutoksia vastaavuusmäärityksiin valitsemalla vaihtoehdon Lisäasetukset.
b. Jos haluat poistaa oletusvastaavuusmäärityksen, valitse Tyhjennä kaikki
vastaavuusmääritykset -vaihtoehto.
c. Voit avata Ominaisuudet-ruudun, valitsemalla Näytä ominaisuudet -vaihtoehdon.
d. Määritä tarvittaessa Mittaulottuvuus-luettelosta ulottuvuus, joka sisältää
kuutiosi mittaulottuvuudet.
e. Määritä kuution päivitystapa Tietojen päivitystapa -luettelosta. Voit lisätä
uudet arvot nykyisiin arvoihin tai korvata vanhat arvot uusilla.
f. Valitse Tietojen esikatselu -ruudusta ne tietosarakkeet, jotka haluat päivittää
tai lisätä, ja määritä kunkin tietoalkion vastaavuusmäärityksen tyyppi. Aiemmin luotuun kuutioon vedettävät sarakkeet voivat olla lukuarvoja tai määritteitä. Sarakkeita ei voi muuttaa ulottuvuuksiksi tai tasoiksi.
g. Jos haluat tuoda vain tosiotiedot tai lukuarvot, määritä vastaavuus hierarkian lehtitasolla.
Voit vaihtaa lukuarvojen vastaavuusmääritykset. Olet esimerkiksi aiemmin
tuonut lukuarvon nimeltä Kustannukset. Nyt olet tuomassa lukuarvoa, jonka nimi on Yksikkökustannukset, ja haluat Yksikkökustannukset-lukuarvon
tietojen olevan Kustannukset-lukuarvossa. Tee ohjatussa Tuonti-toiminnossa
vastaavuusmääritys yksikkökustannukset-lukuarvosta Kustannukset-lukuarvoon.
4. Tee jompikumpi seuraavista toimista:
v Jos haluat tuotujen tietojen näkyvän vain sisältöruudussa, valitse Yhteenvetovaihtoehto, poista valinta Avaa Cube Viewer -ohjelma valmistumisen yhteydessä -valintaruudusta ja napsauta Tuo-painiketta.
v Jos haluat tuotujen tietojen näkyvän ristiintaulukoinnissa ja sisältöruudussa,
napsauta Tuo-painiketta.
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Tulokset
Jos haluat ajoittaa prosessin tietojen päivitystä varten, etsi töitä koskevia ohjeaiheita
tuotettasi ja sen versiota vastaavasta oppaasta. Voit käyttää kaikkia Cognos-oppaita
sivustosta IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
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Luku 4. Datan analysointi
Tutkimalla tai lajittelemalla tietoja tai sijoittamalla niitä sisäkkäin IBM Cognos Insight -ohjelmassa näet tiedot eri perspektiiveistä ja voit käyttää analyysiä entistä
parempien liiketoimintapäätösten pohjana. Viivakaavion avulla voit esimerkiksi havaita trendejä.

Tietojen kirjoitus
Voit kirjoittaa tiedot suoraan IBM Cognos Insight -ohjelman ristiintaulukointiin ja
tehdä yksinkertaisia laskentatehtäviä komentojen avulla. Voit myös kopioida ja liittää tietoja soluihin tai tuoda tietoja Microsoft Excel -työkirjasta tai CSV-tiedostosta.

Toimintaohjeet
1. Jos haluat muuttaa solun arvoja, valitse solu ja kirjoita uudet arvot. Siirry sitten
toiseen soluun painamalla Enter-näppäintä tai käyttämällä nuolinäppäimiä.
Kun painat Enter-näppäintä, tiedot näkyvät sinisinä ja rivien ja sarakkeiden otsikot näkyvät sinisellä korostettuina. Tämä ilmaisee, että annetut tiedot poikkeavat IBM Cognos Express- tai IBM Cognos TM1 -palvelimen alkuperäisistä arvoista. Jos soluun, johon tietoja syötettiin, liittyy muita soluja, Enter-näppäimen
painaminen muuttaa nämä solut sinisiksi. Tämä ilmaisee, että myös näiden solujen arvot poikkeavat palvelimen alkuperäisistä arvoista.
Kun siirryt toiseen soluun nuolinäppäimillä, tiedot näkyvät vihreinä, jos olet
suunnitelmassa osallistujana. Tämä ilmaisee, että solun tiedot ovat muuttuneet
ja että muutos on odotustilassa. Ohjelma ei laske arvoja uudelleen eikä päivitä
liittyviä soluja. Jos käsittelet henkilökohtaisia tietoja, tiedot näkyvät sinisinä,
kunnes tallennat työtilan.
-kuvaketta, muuttuKun muutokset vahvistetaan napsauttamalla Vahvista
neet arvot tallentuvat Cognos Express- tai Cognos TM1 -palvelimeen. Tiedot
näkyvät sitten mustina, mikä ilmaisee, että muut näkevät tietoihin tehdyt muutokset.
Kaavioon näkyviin tulevien tietojen pitää olla arvoalueella 0,000000001 - 99 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999.
Jos työskentelet hajautetussa tilassa ja poistat tietoja, tiedot ovat käytettävissä
palvelimella siihen asti, kunnes ne lähetetään. Tämä johtuu siitä, että hajautetussa tilassa tiedot tallennetaan paikallisesti.
2. Voit kirjoittaa tietoja soluun käyttämällä seuraavia komentoja. Ohjelma käsittelee nämä komennot, kun painat Enter-näppäintä. Komentoja voidaan käyttää
vain nykyisessä ristiintaulukoinnissa. Näissä komennoissa ei erotella isoja ja
pieniä kirjaimia.
Taulukko 3. Tietojen kirjoituksen komennot
Komento

Kuvaus

K

Kirjoittaa arvon tuhansina.
Esimerkiksi arvo 5K tuottaa soluun arvon 5000.

M

Kirjoittaa arvon miljoonina.
Esimerkiksi arvo 10M tuottaa soluun arvon 10,000,000.
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Taulukko 3. Tietojen kirjoituksen komennot (jatkoa)
Komento

Kuvaus

Add, +

Lisää luvun solun arvoon.
Esimerkiksi Add50 lisää arvon 50 solun arvoon.

Sub

Vähentää luvun solun arvosta.
Esimerkiksi Sub50 vähentää arvon 50 solun arvosta.

Increase, Inc, >

Suurentaa solun arvoa annetun prosenttiluvun verran.
Esimerkiksi inc6 tai 6> suurentaa solun arvoa kuudella prosentilla.

Decrease, Dec, <

Pienentää solun arvoa annetun prosenttiluvun verran.
Esimerkiksi Dec6 tai 6< pienentää solun arvoa kuudella prosentilla.

Hold, Hol

Asettaa solun arvon pitoon tietojen jaoilta.

Release, Rel

Vapauttaa pidossa olevat solut.

Multiply, Mul

Kertoo solun arvon luvulla.
Esimerkiksi Mul50 kertoo kunkin solun arvon 50:llä.

Divide, Div

Jakaa kunkin solun arvon luvulla.
Esimerkiksi Div50 jakaa kunkin solun arvon 50:llä.

Grow

Lisää kertyvän kasvun antamasi prosenttiyksikön suuruisena.
Esimerkiksi Grow5-komento lisää 5 prosenttia jokaiseen ulottuvuuden jäseneen.

Power, Pow

Korottaa yhdessä solussa olevan luvun antamaasi potenssiin.
Solun luku on esimerkiksi 10. Jos annat komennon Pow3, luvusta 10
tulee 1000.

>

Kopioi oikealla puolella olevan arvon kaikkiin yhdistelmän
aliobjekteihin tai lehtijäseniin tai vain niihin aliobjekteihin, joiden
arvona on muu kuin nolla.

<

Kopioi vasemmalla puolella olevan arvon kaikkiin yhdistelmän
aliobjekteihin tai lehtijäseniin tai vain niihin aliobjekteihin, joiden
arvona on muu kuin nolla.

|

Kopioi alapuolella olevan arvon kaikkiin yhdistelmän aliobjekteihin
tai lehtijäseniin tai vain niihin aliobjekteihin, joiden arvona on muu
kuin nolla.

^

Kopioi yläpuolella olevan arvon kaikkiin yhdistelmän aliobjekteihin
tai lehtijäseniin tai vain niihin aliobjekteihin, joiden arvona on muu
kuin nolla.

: (kaksoispiste)

Lopettaa kopioinnin.

3. Jos haluat muuttaa rivin tai sarakkeen otsikkoa, valitse otsikko, kirjoita uusi
nimi ja paina Enter-näppäintä.

Tietojen suodatus
Voit analysoida tietoja eri näkökulmista ja ymmärtää niitä paremmin suodattamalla
ulottuvuuksia, lukuarvoja, määritteitä ja tietoja, jotka näkyvät IBM Cognos Insight
-työtilassa.
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Ulottuvuuksien sijoittaminen sisäkkäin ja vaihtaminen ristiintaulukoinnissa ja kaavioissa
Korvaa ristiintaulukoinneissa ja kaavioissa näkyvät kohteet, jotta saat tietosi näkyviin toisesta perspektiivistä IBM Cognos Insight -ohjelmassa.

Tietoja tästä tehtävästä
Jos pienoisohjelma sisältää sekä ristiintaulukoinnin että kaavion, ristiintaulukointiin
tekemäsi muutokset näkyvät kaaviossa ja kaavioon tekemäsi muutokset näkyvät
ristiintaulukoinnissa.

Toimintaohjeet
1. Voit muuttaa ulottuvuuksia, lukuarvoja tai määritteitä, jotka näkyvät ristiintaulukoinnissa tai kaaviossa tekemällä jonkin seuraavista toimista:
riveihin, sarakkeisiin tai ristiintaulukoinnin
v Vedä kohde sisältöruudusta
sisältöön.
v Vedä kohde sisältöruudusta kaavion elementtiin, kuten x-akseliin, palkkikaavion palkkiin tai kaavion selitteeseen.
v Vedä kohde yleiskuvausalueen rivit-osasta

, sarakkeet-osasta

tai si-

toiseen osaan yleiskuvausalueella.
sältö-osasta
2. Suodattamalla voit valita haluamasi ulottuvuuden, lukuarvon tai määritteen
elementit näkymään yleiskuvausalueella ristiintaulukoinnissa tai kaaviossa. Valitse ensin ulottuvuus, lukuarvo tai määrite ja valitse sitten haluamasi tietojen
tarkkuus. Voit suodattaa koko työtilassa näkyvät elementit selauspisteiden tai
selausruudun avulla. Lisätietoja on kohdassa ”Suodatus ulottuvuuksien ja määritteiden mukaan”.
3. Voit vaihtaa ristiintaulukoinnin rivejä ja sarakkeita napsauttamalla Vaihda
-kuvaketta.

Suodatus ulottuvuuksien ja määritteiden mukaan
Selauspisteiden tai selausruudun avulla voit suodattaa IBM Cognos Insight -työtilan ristiintaulukoinneissa ja kaavioissa näkyviä tietoja. Selauspisteet ja selausruutu
osoittavat myös ulottuvuuksien ja määritteiden väliset suhteet sekä sen, miltä osin
ne eivät ole yhteydessä toisiinsa.

Tietoja tästä tehtävästä
Selauspisteet ovat pienoisohjelmia, jotka luetteloivat ulottuvuuden elementit. Voit
suodattaa työtilan napsauttamalla haluamiasi elementtejä, jolloin vain valitsemasi
elementit näkyvät. Yhdessä selauspisteessä voivat näkyä esimerkiksi kuukaudet,
toisessa tuotteet ja kolmannessa liikkeet. Jos valitset jäsenet Tammikuu, Helmikuu
ja Maaliskuu, näet tiedot kaikista näiden kuukausien aikana myydyistä tuotteista ja
tuotteita myyneistä liikkeistä. Tuotteet ja liikkeet näkyvät korostettuina vain, jos ne
sisältävät tammi-, helmi- tai maaliskuuta koskevia tietoja. Jos valitset tämän jälkeen
kaksi tuotetta ja kyseiset kuukaudet, tiedot näkyvät entistä tarkemmin suodatettuina. Korostetut liikkeet ovat tällöin myyneet ainakin jompaakumpaa valituista tuotteista tammi-, helmi- tai maaliskuussa.
Voit luoda selauspisteitä sekä määritteistä että ulottuvuuksista. Määritteiden avulla
voit ryhmitellä ulottuvuuden elementtejä eri tavalla. Esimerkiksi Tuote-ulottuvuus
Luku 4. Datan analysointi
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sisältää viisi tuotetta. Kolme tuotetta on tämänvuotisia, ja kaksi tuotetta on luotu
viisi vuotta sitten. Voit määritteen avulla määrittää, mitkä ulottuvuuden elementit
ovat uusia ja mitkä ovat vanhoja. Sitten voit suodattaa ristiintaulukoinnin ja kaavion niin, että siinä näkyvät vain uudet tai vain vanhat tuotteet. Tämä auttaa uusien
tuotteiden vertaamisessa vanhoihin.
Selausruutu on samankaltainen kuin selauspiste, mutta selausruutu sisältää kaikki
ulottuvuudet, määritteet ja lukuarvot. Selausruutu on kiinnitetty työtilan reunaan.

Toimintaohjeet
1. Voit tarkastella selausruutua valitsemalla ensin vaihtoehdon Selaa ja sitten
vaihtoehdon Näytä selausruutu.
2. Voit luoda selauspisteen vetämällä ulottuvuuden tai määritteen sisältöruudusta
työalueelle. Selauspisteen pienoisohjelma lisätään työalueelle.
Vihje: Jos ulottuvuus sisältää määritteitä, voit vaihtaa selauspisteessä näkyvän
elementin napsauttamalla selauspisteen otsikkoa ja valitsemalla sitten ulottuvuuden tai määritteen luettelosta.
3. Voit muuttaa työtilan pienoisohjelmissa näkyviä tietoja valitsemalla vähintään
yhden elementin kustakin selauspisteestä tai selausruudusta.
4. Jos et halua, että valitut elementit ja niihin liittyvät elementit näkyvät korostettuna, valitse vaihtoehto Selaa ja poista sitten Tunnista aiheeseen liittyvät kohteet -valintaruudun valinta.
5. Jos et halua, että valitut kohteet ja niihin liittyvät kohteet näkyvät selauspistenäkymän yläreunassa, valitse ensin vaihtoehto Selaa ja poista sitten Näytä aiheeseen liittyvät kohteet ensin -valintaruudun valinta.
6. Voit poistaa valinnat selauspisteistä tekemällä vähintään yhden seuraavista toimista:
v Jos haluat tyhjentää yhden selauspisteen valinnat, valitse ensin vaihtoehto
Selaa ja sitten vaihtoehto Tyhjennä tietty selauspiste.
v Jos haluat tyhjentää kaikkien selauspisteiden valinnat, valitse ensin vaihtoehto Selaa ja sitten vaihtoehto Tyhjennä kaikki selauspisteet.

Tulokset
Jos valitset useita jäseniä, kaikkia valittuja jäseniä koskevat tiedot näkyvät korostettuina.
Jos ristiintaulukoinnin tiedot yhdistetään, selauspisteiden jäsenten valinta muuttaa
summia. Ristiintaulukointi näyttää esimerkiksi kaikkien tuotteiden tuotot kunkin
vuosineljänneksen osalta. Jos selauspisteessä valitaan tietty tuote, ristiintaulukointi
näyttää yhä kaikki tuotteet otsikoissa, mutta näkyvä summa on valittua tuotetta
koskeva summa.
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Selauspisteen monivalinnan joissakin soluissa näkyy arvo #N/A” sivulla 219
Kun valitset vähintään kaksi jäsentä IBM Cognos Insight -ohjelman selauspisteestä,
ristiintaulukointeja sisältävien pienoisohjelmien soluissa näkyy joskus laskettuja
arvoja ja joskus arvo #N/A.

Tietojen hakeminen
Kun ulottuvuus sisältää useita elementtejä, voit hakea elementtiä selauspisteen
avulla IBM Cognos Insight -ohjelmassa.
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Toimintaohjeet
1. Jos ulottuvuus ei ole selauspisteessä, vedä ulottuvuus työalueelle.
-kuvaketta.
2. Napsauta selauspisteen otsikkorivin Hae
3. Kirjoita näkyviin tulevaan tekstiruutuun merkkijono.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Jäsenien lisäys ulottuvuuksiin” sivulla 108
Voit lisätä jäseniä ulottuvuuksiin IBM Cognos Insight -ohjelmassa lisäämällä rivejä
ja sarakkeita ristiintaulukointiin eri tasoilla.

Haku sisältöruudussa
Voit hakea objekteja sisältöruudussa.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit kirjoittaa suodatettavia merkkejä sisältöruudussa, jos olet epävarma tarkasta
objektin nimestä tai jos haluat etsiä tiettyjä hakuehtoja vastaavat objektit. Haku löytää kaikki kuutiot, ulottuvuudet, linkit, prosessit, työt, tuloskortit ja viennit, jotka
vastaavat hakuehtoja.

Toimintaohjeet
Voit hakea sisältöruudussa objekteja, joiden nimissä on tiettyjä merkkisarjoja, antamalla merkit hakuruutuun. Haku on hakuehtoja vastaavien tulosten päivittyvä
suodatin. Sisältöruudussa näkyvät objektit vastaavat hakuehtoja jossakin objektin
nimen kohdassa.

Ylös- tai alasporautuminen
Voit tarkastella tietojen eri tasoja porautumalla ylös tai alas IBM Cognos Insight
-ohjelman ristiintaulukoinnissa tai kaaviossa.

Tietoja tästä tehtävästä
Ylös- tai alasporautumisella tarkoitetaan seuraavaa:
Ylösporautuminen
Ylösporautuminen merkitsee nykyisten tietojen (joista ylösporautuminen
toteutetaan) korvaamista nykyisten tietojen pääelementin tiedoilla. Tietoja
voidaan verrata ylösporautumisen avulla. Ristiintaulukointi voi esimerkiksi
sisältää tietoja astianpesukonetuoteryhmä vuosittaisista tuotoista. Kun astianpesukonetuoteryhmän tiedoissa poraudutaan ylös, näkyviin tulevat kaikkien tuoteryhmien vuosittaiset tuottotiedot. Tässä tietonäkymässä voidaan
verrata astianpesukonetuoteryhmän tuottotietoja muiden tuoteryhmien
tuottotietoihin.
Alasporautuminen
Alasporautuminen merkitsee nykyisten tietojen (joista alasporautuminen
toteutetaan) korvaamista nykyisten tietojen alielementin tiedoilla. Tietoja
voidaan tarkastella yksityiskohtaisemmin porautumalla alas. Ristiintaulukointi voi esimerkiksi sisältää tietoja astianpesukonetuoteryhmä vuosittaisista tuotoista. Porautumalla alas voidaan analysoida astianpesukonetuoteryhmän tuotekohtaisia tuottotietoja.
Voit porautua ylös tai alas seuraavissa ristiintaulukoinnin elementeissä:
v Ristiintaulukoinnin solut.
Luku 4. Datan analysointi
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Jos ristiintaulukoinnin solu näkyy rivissä ja sarakkeessa, voit valita, haluatko porautua ylös tai alas rivillä tai sarakkeessa. Solu näkyy esimerkiksi Tammikuusarakkeessa ja Määrä-rivillä. Kun napsautat solua hiiren kakkospainikkeella ja
valitset Poraudu alas -vaihtoehdon, voit napsauttaa Tammikuu- tai Määrä-vaihtoehtoa.
v Rivi- tai sarakeotsikot.
Voit myös porautua ylös tai alas seuraavissa kaavion elementeissä:
v Nimiöt, kuten selitteen otsikko ja kohteet sekä akseleiden nimiöt.
v Tiedot, kuten pylväskaavion pylväät tai viivakaavion viivat.
Vihje:
Voit muuttaa ristiintaulukoinnin solun kaksoisnapsautuksen toimintatapaa niin,
että kaksoisnapsauttamalla voidaan porautua alas solun tiedoissa. Valitse Selaavalikon Kaksoisnapsautus ristiintaulukoinnissa -osasta vaihtoehto Poraudu alas.
Voit palauttaa oletustoimintatavan (jonka mukaan kaksoisnapsautus aloittaa solun
tietojen muokkauksen) valitsemalla Selaa-valikon Kaksoisnapsautus ristiintaulukoinnissa -osasta vaihtoehdon Muokkaa. Järjestelmä tallentaa valitun asetuksen
työtilaan, joten työtilan käyttäjillä on käytössään sama asetus, kun he avaavat työtilan.
Voit muuttaa myös luotavien uusien työtilojen ristiintaulukoinnin solun kaksoisnapsautuksen toimintatapaa niin, että kaksoisnapsauttamalla voidaan porautua
-kuvaketta, valitse ensin vaihtoehto
alas solun tiedoissa. Napsauta Toiminnot
Omat asetukset ja sitten Oletustoiminto uusissa työtiloissa, kun solua kaksoisnapsautetaan -osasta vaihtoehto Poraudu alas. Omat asetukset -ikkunassa valittava
asetus on käytössä vain luomissasi uusissa työtiloissa. Järjestelmä ei tallenna asetusta työtilaan.

Toimintaohjeet
1. Napsauta ristiintaulukoinnin tai kaavion tietoalkiota hiiren kakkospainikkeella
ja valitse Poraudu ylös- tai Poraudu alas -vaihtoehto ja valitse tarvittaessa tietoalkio, johon haluat porautua ylös tai alas. Jos Poraudu ylös -vaihtoehto ei ole
näkyvissä, tietoalkiolla ei ole pääobjektia, joten tietoalkiossa ei voi porautua
ylös. Jos Poraudu alas -vaihtoehto ei ole näkyvissä, tietoalkiolla ei ole aliobjektia, joten tietoalkiossa ei voi porautua alas.
Vihje:
Voit porautua ylös tai alas kaksoisnapsauttamalla ristiintaulukoinnin rivi- tai
sarakeotsikkoa tai kaavion elementtiä. Kun viet hiiren osoittimen objektin kohdalle, osoittimessa näkyy, mihin suuntaan (ylös vai alas) objektissa poraudutaan
kaksoisnapsautuksella.
Napsauttamalla yleiskuvausalueella olevaa objektia voit tuoda näkyviin ristiintaulukoinnissa tai kaaviossa tällä hetkellä esitettävien tietojen pää- ja aliobjektit.
Napsauttamalla pääobjektia voit porautua ylös ristiintaulukoinnissa tai kaaviossa. Vastaavasti napsauttamalla aliobjektia voit porautua alas.
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2. Voit poistaa kaikki ylös- ja alasporautumiset, jotka olet tehnyt tietoalkioille,
napsauttamalla kohdetta rivien alueella
sältöalueella
don.

, sarakkeiden alueella

tai si-

ja valitsemalla sitten Näytä kaikki - kohteen_nimi -vaihtoeh-

Ylimpien tai alimpien tulosten näyttö suodatuksen avulla
Saat suodattamalla näkyviin vain IBM Cognos Insight -ohjelman ristiintaulukoinnin ylimmät tai alimmat tulokset.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit käyttää suodattimia ristiintaulukointiin seuraavilla tavoilla:
v Voit määrittää nopeasti tietojen korkeimmat arvot näyttämällä vain ylimmät tulokset. Jos esimerkiksi haluat tietää, minä kuukausina oli paras tuotto, voit suodattamalla saada näkyviin vain kolme ylintä tulosta.
v Voit määrittää nopeasti tietojen alimmat arvot näyttämällä vain alimmat tulokset.
Jos haluat tietää, ketkä työntekijät ovat käyttäneet vähiten rahaa matkustamiseen, voit suodattaa vain alimmat viisi tulosta näkyviin.

Toimintaohjeet
1. Napsauta sitä sarake- tai riviotsikkoa, jonka haluat näyttävän vain ylimmät tai
alimmat arvot.
2. Napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Ylin tai alin.
Valitse sitten vaihtoehdoista, kuinka monta arvoa haluat näkyviin. Jos valitset
vaihtoehdon Mukautettu, näkyviin tulee uusi ikkuna, jossa voit rajoittaa ristiintaulukointiin näkyviin tulevien tulosten määrää valitsemalla jonkin seuraavista
vaihtoehdoista:
v Kirjoita haluamasi ylimpien tai alimpien tulosten määrä. Voit esimerkiksi kirjoittaa 50, jolloin saat näkyviin tuoton mukaan 50 parasta asiakasta.
v Kirjoita haluamasi ylimpien tai alimpien tulosten prosenttiosuus. Voit esimerkiksi kirjoittaa arvon 10, jolloin saat näkyviin asiakkaat, jotka muodostavat
ylimmän 10 prosenttia tuotosta.
v Kirjoita niiden ylimpien tai alimpien tulosten summa, jotka haluat näkyviin.
Voit esimerkiksi kirjoittaa luvun 10000000, jolloin saat näkyviin asiakkaat, jotka tuottavat ensimmäisen 10 miljoonaa euroa.
3. Valitse Peruste-luettelosta se lukuarvo, jonka perusteella haluat määrittää ylimmät ja alimmat tulokset.
4. Napsauta OK-painiketta.
5. Voit poistaa ylimpien tai alimpien arvojen suodattimen napsauttamalla suodatettua kohdetta hiiren kakkospainikkeella, napsauttamalla Ylin tai alin -vaihtoehtoa ja valitsemalla sitten Ei ylintä eikä alinta -vaihtoehdon.

Lajittelu
Arvojen lajittelu nousevaan tai laskevaan järjestykseen helpottaa niiden järjestämistä ja analysointia IBM Cognos Insight -ohjelmassa.

Toimintaohjeet
1. Valitse koko lajiteltava rivi tai sarake.
2. Napsauta otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lajittele-vaihtoehto.
Luku 4. Datan analysointi
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3. Määritä, haluatko lajitella tuotteet nimen vai arvon mukaan, ja valitse sitten
Nouseva lajittelujärjestys- tai Laskeva lajittelujärjestys -vaihtoehto.

Laskutoimitukset
Laskutoimitukset ovat tärkeitä ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa. Ne voivat
auttaa selvittämään erilaisten tietojen välisiä suhteita. Varianssin ja varianssiprosentin kaltaisista laskutoimituksista voi esimerkiksi olla apua kustannus-hyötyanalyyseissa IBM Cognos Insight -ohjelmassa, koska voit verrata kustannuksia tuottoihin
ja toteutunutta myyntiä arvioituun myyntiin.

Ulottuvuuksien laskutoimitukset
Ulottuvuuden laskutoimitukset toteutetaan ristiintaulukoinnin riviltä tai sarakkeesta. Ristiintaulukointi näyttää esimerkiksi vuosittaiset voitot ja tappiot vuosilta 2008
- 2014. Lisää uusi sarake ja näytä sen avulla voittojen laskenta, josta vähennetään
kunkin vuoden tappiot.
Ota seuraavat seikat huomioon, kun kirjoitat ulottuvuuksien laskutoimituksia:
v Jos käytät lukua, joka on suurempi kuin nolla, mutta pienempi kuin yksi, kirjoita
luvun eteen nolla. Esimerkki: 0,10.
v Kirjoita nimet puolilainausmerkkeihin ja hakasulkeisiin. Esimerkki:
['kohteen_nimi'].
v Päätä jokainen laskutoimitus puolipisteeseen (;).
v Voit käyttää välilyöntejä selkeyden vuoksi.
v Voit käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia. Syntaksissa ei erotella isoja ja pieniä
kirjaimia.
Cognos Insight -ohjelman ulottuvuuksien laskutoimituksissa käytetään samaa syntaksia kuin IBM Cognos TM1 -ohjelman lausekkeissa. Lisätietoja laskutoimitusten
laadinnasta on TM1-viiteoppaan seuraavissa osioissa:
v Sääntöfunktiot
v TM1 Turbo Integrator -funktiot
Lisätietoja on tuotteesi ja versiosi TM1-viiteoppaassa IBM Knowledge Center -sivustossa (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Kuution laskennat
Ulottuvuuksien laskutoimituksista poiketen kuution laskentojen avulla voit yksinkertaistaa niiden sääntöjen luontia, joiden avulla voit toteuttaa yleisiä mallinnustoimintoja, kuten mallin hallintaa ja ylläpitoa. Voit lisätä mallin merkitystä lisäämällä
siihen laskutoimituksen, joka johtaa lisää tietoja tietolähteestä.
Jos on luotava laskutoimituksia, joihin ei liity yhdistämistä, kuten valuuttakurssien
tai tuoton laskeminen, voit muodostaa kaavalausekkeita laskutoimituksen muokkaustoiminnossa. Voit käyttää funktioita, joita käytetään sekä ulottuvuuksissa että
kuutioissa.
Käyttämällä laskutoimitusten muokkaustoimintoa voit tarkastella, mitä laskutoimituksia käytetään valitussa solussa, ja muokata laskutoimitusten käsittelyjärjestystä
tai kuution sääntöjä. Sääntöjen muokkaustoiminnon avulla voit vaihtaa kuution
laskentaan liittyvän säätöjakson järjestystä.
Seuraavassa muutamia kuution laskentojen muodostukseen liittyviä etuja:
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v Nouda tietoja muista kuutioista laskutoimituslausekkeen muodostusta varten.
Voit käyttää esimerkiksi määritteitä, jotka esiintyvät muussa ulottuvuudessa kuin
siinä, jossa laskutoimitus on määritetty.
v Käytä laskutoimituksia yhdistettyjen tasojen lehdissä.
v Käytä laskutoimituksia merkkijonoelementeissä.
v Viittaa elementin määritteisiin.
v Käytä IBM Cognos TM1 -ohjelman perusfunktiota lehtitasolle ja yhdistetylle tasolle.
Laskenta-alue päätellään kuution tai kuutionäkymän valinnan perusteella. Kun luot
laskutoimituksen, vain rivi- ja sarakeulottuvuudet sisällytetään. Laskutoimitus vaikuttaa minkä tahansa kontekstiulottuvuuden kaikkiin jäseniin. Jos kaikki rivi- tai
sarakeulottuvuuden jäsenet valitaan, laskutoimitus vaikuttaa ulottuvuuden kaikkiin jäseniin. Ulottuvuus ei sisälly laskutoimituksen oletusnimeen tai kontekstiin.
Mallintaja voi muuttaa valinnan vaikutusaluetta lisäämällä, poistamalla ja muuttamalla ulottuvuuden jäsenten valintoja jommallakummalla seuraavista tavoista:
v käyttämällä ulottuvuuden kontekstialuetta laskutoimituksen muokkaustoiminnossa
v lisäämällä tai poistamalla ulottuvuuksia vetämällä ne pääkuution kontekstialueesta tai vetämällä ne pääkuution kontekstialueeseen.
Tietojen ja kuutioiden laskutoimitusten eheys säilyy, vaikka lisäät kuutioon ulottuvuuden tai poistat sen kuutiosta, johon olet luomassa laskutoimituksia. Sinun on
kuitenkin varmistettava, että säädät uuteen ulottuvuuteen johtavia linkkejä, jos
uusi ulottuvuus on lisätty. Tästä säilytyksestä on hyötyä silloin, kun koerakennat
kuutioita ja muutat niiden rakennetta uusien liiketoiminnan vaatimusten mukaisiksi.

Yksinkertaisen ulottuvuuden laskutoimituksen lisäys
Voit lisätä, vähentää, kertoa tai jakaa rivejä tai sarakkeita IBM Cognos Insight -ristiintaulukoinnissa. Voit myös luoda mukautettuja laskutoimituksia.

Ennen aloitusta
Laskutoimituksessa käytettävien tietojen täytyy näkyä riveillä tai sarakkeissa.
Lisätietoja laskutoimitusten laadinnasta on TM1-viiteoppaan seuraavissa osioissa:
v Sääntöfunktiot
v TM1 Turbo Integrator -funktiot
Lisätietoja on tuotteesi ja versiosi TM1-viiteoppaassa IBM Knowledge Center -sivustossa (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Toimintaohjeet
1. Valitse vähintään yksi rivi tai sarake laskutoimitusta varten.
2. Napsauta rivejä tai sarakkeita hiiren kakkospainikkeella ja valitse Laske-vaihtoehto.
3. Valitse jokin seuraavista laskentakomennoista: lisää, vähennä, kerro, jaa tai Mukautettu.
4. Jos valitset Mukautettu-vaihtoehdon, toimi seuraavasti:
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a. Kirjoita laskutoimitus Lauseke-kenttään. Kun olet kirjoittanut merkkijonon
[’, näkyviin tulee luettelo, josta voit valita kohteita.
b. Määritä, lasketaanko argumenttien summa ensin vai otetaanko argumentit
ensin käyttöön.
c. Napsauta OK-painiketta.
5. Voit nimetä uuden rivin tai sarakkeen uudelleen korostamalla sen ja kirjoittamalla uuden nimen.
Tärkeää: Kun nimeät tietoalkion uudelleen, nimeät sen kuutiossa, et vain nykyisessä pienoisohjelmassa. Siksi uusi nimi näkyy jokaisessa pienoisohjelmassa,
joka sisältää tämän tietoalkion.

Tulokset
Oletusarvon mukaan uudet laskutoimitukset eivät sisällytä laskutoimituksen arvoa
Ylätason objektin summista. Voit sisällyttää laskutoimituksen arvon Ylätason objektien summiin napsauttamalla laskutoimitusta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten vaihtoehdot Laske ja Muokkaa tätä laskutoimitusta. Napsauta sitten
Ylätason objektin summa -kohdassa Sisällytä laskutoimituksen arvo -vaihtoehtoa.

Kuution laskennan luonti
Voit luoda kuution laskennan IBM Cognos Insight -ohjelmassa yhdistämällä operaattoreja, funktioita, määritteitä ja arvoja, kuten tekstimerkkijonoja ja lukuja, lausekkeeksi, joka antaa yksittäisen arvon.

Tietoja tästä tehtävästä
Laskettujen tietoalkioiden kaavat voivat olla yksinkertaisia tai monimutkaisia. Yksinkertaiset kaavat koostuvat muiden ulottuvuuden jäsenten, numeeristen vakioiden ja aritmeettisten operaattoreiden yhdistelmästä. Monimutkaiset kaavat voivat
sisältää näitä elementtejä sekä funktioita ja linkkejä muihin kuution tietoihin. Kun
lisäät kuutioon lasketun tietoalkion, siitä tulee ulottuvuuden elementti.
Feeder-toiminnot luodaan automaattisesti, kun luot laskutoimituksen, jotta kaikki
säännöstä johdetut arvot yhdistetään oikein. Voit tarkentaa feeder-toimintoja tai
luotuja sääntöjä ottamalla säännöt pois käytöstä sääntöjen muokkausohjelmassa tai
käyttämällä omia sääntöjäsi.
Jos vakioksi valitsemasi ulottuvuus sisältää käyttäjän määrittämiä määritteitä, voit
käyttää määritteitä, kuten määritettä Tuotteen tyyppi, lausekkeen elementteinä. Järjestelmän määrittämiä määritteitä, kuten lehtitason laskutoimitusta tai laskentaulottuvuuden yhdistetyn tason laskutoimituksen määritteitä, ei näytetä. Ulottuvuuden
määrite, johon viitataan kuution laskennassa, tarkoittaa sitä, että kyseessä on viittaus kyseisen määritteen arvoihin ulottuvuuden kaikissa jäsenissä. Voit viitata jäseniin myös kuution eri ulottuvuuksista.

Toimintaohjeet
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella solua tai solualuetta, jossa haluat laskea
arvon, ja valitse Luo kuution laskenta -vaihtoehto. Kun valitset sarakkeen,
laskutoimituksen muokkaustoiminto olettaa, että laskutoimitusta käytetään
kaikissa ulottuvuuksissa. Voit kuitenkin luoda laskutoimituksia, joita käytetään tietyn määritteen perusteella suodatetussa ulottuvuudessa.
2. Kirjoita Anna kuution laskennalle nimi -kenttään laskutoimituksen nimi, jolla
on merkitystä ja jonka tunnistat, kun napsautat soluja kuutionäkymässä. Nap-
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sauta lopuksi OK-painiketta. Oletusnimenä on kuution, riviulottuvuuden, rivijäsenen, sarakeulottuvuuden ja sarakejäsenen nimi. Ulottuvuuden jäsenten valinta kontekstialueesta on jätetty pois.
3. Voit muuttaa laskenta-aluetta seuraavasti:
a. Napsauta ulottuvuutta laskutoimituksen muokkaustoiminnon kontekstialueella ja valitse Muokkaa jäsenen valintaa -vaihtoehto.
b. Poista tai lisää ulottuvuuden jäseniä tai osajoukkoja poistamalla tai valitsemalla valintaruutuja Valitse alue kohteelle ulottuvuuden jäsen -ikkunassa.
c. Valinnainen: Voit poistaa ulottuvuuden kontekstialueen laskenta-alueesta
napsauttamalla ulottuvuuden kontekstisuodatinta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Poista. Jos poistat kaikki ulottuvuudet laskutoimituksen muokkaustoiminnon kontekstialueesta, laskutoimitus koskee
kaikkia kuution soluja.
d. Voit lisätä ulottuvuudet alueeseen vetämällä ulottuvuuden Termit-välilehdestä laskutoimituksen muokkaustoiminnon kontekstialueelle ja valitsemalla haluamasi jäsenet.
4. Valitse luotavan lausekkeen tyyppi:
v Jos haluat arvioida lausekkeen lehtitasolla, napsauta Lauseke-kohdassa Lehtitason lauseke -välilehteä.
v Jos haluat arvioida lausekkeen yhdistetyllä tasolla, napsauta Lauseke-kohdassa Yhdistetyn tason lauseke -välilehteä.
Huomautus: Jos haluat käyttää samaa lauseketta sekä lehtitason että yhdistetyn tason lausekkeena, valitse Yhdistä lehtitaso ja yhdistetty taso -valintaruutu.
v Jos haluat palauttaa merkkijonoarvon, napsauta Lauseke-kohdassa Merkkijonolauseke-välilehteä.
Huomautus: Jos laskutoimituksen kohdealue sisältää sekä numeerisia elementtejä että merkkijonoelementtejä, merkkijonolauseketta käytetään vain
laskenta-alueeseen sisältyvissä soluissa, jotka on muotoiltu merkkijonoiksi.
Jos haluat palauttaa merkkijonoarvon, kontekstialueessa on oltava joitakin
merkkijonomuotoiltuja soluja.
5. Kirjoita Lauseke-ruutuun lasketun kohteen määrittävä kaava. Voit käyttää
kaavan luonnissa seuraavien elementtien yhdistelmää:
6. Jos haluat käyttää ulottuvuuselementtiä laskennassa, vedä Termit-välilehdestä
ulottuvuuden jäsen Lauseke-ruutuun. Kaikki kuution ulottuvuudet näkyvät
rakenteessa. Jos hierarkia on olemassa, kuution tai näkymän ulottuvuudet näkyvät hierarkkisesti rakenteessa.
Jäsenet näkyvät täydellisinä jäseninä. Jos nimessä on välilyönti, se on merkittävä sulkeisiin.
7. Voit valita aritmeettisen elementin Yksinkertainen-välilehdestä Toiminnon
tyyppi -luettelosta valitsemalla ensin vaihtoehdon Aritmeettinen ja sitten toiminnon. IBM Cognos Insight laskee aritmeettisten operaattorien lausekkeet
seuraavassa järjestyksessä:
a. potenssiinkorotus
b. kertolasku
c. jakolasku
d. yhteenlasku
e. vähennyslasku.
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Käytä sulkeita, jos haluat muuttaa laskentajärjestystä. Lauseke 2*3+4 tuottaa
saman tuloksen kuin lauseke (2*3)+4, koska kertolasku on käsittelyjärjestyksessä ennen yhteenlaskua.
8. Voit valita ajan tai painotetun keskiarvon Yksinkertainen-välilehdestä Toiminnon tyyppi -luettelosta valitsemalla ensin vaihtoehdon Keskiarvo ja sitten toiminnon.
9. Voit sisällyttää sisäisen Cognos TM1 -funktion Funktiot-välilehdestä vetämällä
funktion Lauseke-ruutuun. Kunkin funktion lyhyt kuvaus näkyy Power editing -tuki -ruudun Vihjeitä-välilehdessä.
Kattava eri funktioiden selitys on käyttämäsi Cognos TM1 -version TM1-viiteoppaassa. Planning Analytics -oppaat ovat käytettävissä verkossa (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter).
10. Voit lisätä toisen kuution tietoalkion Termit-välilehdestä valitsemalla linkin tai
luomalla linkin arvon tuontia varten:
v Valitse linkki laajentamalla Tuodut arvot -kansio.
v Luo linkki valitsemalla Tuo termit -vaihtoehto.
11. Jos haluat käyttää merkkijonomääritteitä tai numeerisia määritteitä ehdollisessa lausekkeessa, kuten IF-THEN-ELSE-lausekkeessa, laajenna Termit-välilehdessä ulottuvuuden kohdalla oleva Määritteet-kansio ja vedä attribuuttijäsen
Lauseke-ruutuun.
12. Kun olet valmis, voit tarkastella tuloksia tai tallentaa laskutoimituksen.
v Voit ottaa muutokset käyttöön ja tarkastella laskutoimituksen tuloksia valitsemalla Käytä-vaihtoehdon.
v Voit tallentaa laskutoimituksen ja sulkea laskutoimitusten muokkaustoiminnon napsauttamalla OK-painiketta.

Toisten kuutioiden tietoihin viittaavan kuution laskennan luonti
Voit määrittää kuution laskennan IBM Cognos Insight -ohjelmassa viittaamalla toisessa kuutiossa oleviin tietoihin luomalla linkin kohdekuutioon.

Tietoja tästä tehtävästä
Kuutiosääntöjen tapaan voit käyttää yhden kuution tietoja toisen kuution laskutoimitusten luontiin. Voit esimerkiksi vetää myyntitiedot kuutioon, joka sisältää voitto- ja tappiotiedot.
Oletetaan, että haluat laskea tuoton, jossa käytetään yksikkömääräiseen hintaan perustuvaa kaavaa. Hintatiedot ovat kuutiossa, joka ei ole se kuutio, jossa luot laskutoimitusta. Tiedot ovat sen sijaan hintatiedot sisältävässä kohdekuutiossa. Jos haluat viitata ulkoisiin tietoihin, ne on tuotava luomalla linkki Price (Hinta) -kuutioon.
Kun luot linkin laskutoimituksen muokkaustoiminnossa, laskutoimitus toteutetaan
sääntönä. Kun linkki toteutetaan sääntönä, laskutoimitus tallennetaan vain lähdekuutioon, mutta laskutoimitusta käytetään kohdekuutiossa ja laskutoimitus tuodaan näkyviin kohdekuutioon tarvittaessa. Jos laskutoimituksessa viitatut tiedot
muuttuvat lähdekuutiossa, muutosten vaikutus näkyy automaattisesti kohdekuutiossa. Koska tiedot kuitenkin tallentuvat vain lähdekuutioon, kaikki muutokset tietojen arvoihin on tehtävä lähdekuutiossa. Et voi siis muokata sääntölinkkien kautta
tietoarvoja, jotka näkyvät kohdekuutioissa.
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Toimintaohjeet
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella solua tai solualuetta, jossa haluat laskea
arvon, ja valitse Luo kuution laskenta -vaihtoehto.
Esimerkki alueesta on Actuals- ja Budget-kuutioiden tuotto neljältä vuosineljännekseltä.
2. Kirjoita Anna kuution laskennalle nimi -kenttään laskutoimituksen nimi, jolla
on merkitystä ja jonka tunnistat myöhemmin. Napsauta lopuksi OK-painiketta.
Oletusnimenä on kuution, riviulottuvuuden, rivijäsenen, sarakeulottuvuuden
ja sarakejäsenen nimi. Ulottuvuuden jäsenten valinta kontekstialueesta on jätetty pois.
3. Valitse laskutoimituksen muokkaustoiminnossa luotavan lausekkeen tyyppi:
v Jos haluat arvioida lehtitason lausekkeen, napsauta Lauseke-kohdassa
Lehtitason lauseke -välilehteä.
v Jos haluat arvioida yhdistelmätulosten lausekkeen, napsauta Lauseke-kohdassa Yhdistetyn tason lauseke -välilehteä.
Huomautus: Jos haluat käyttää samaa lauseketta sekä lehtitason että yhdistetyn tason lausekkeille, valitse Yhdistä lehtitaso ja yhdistetty taso -valintaruutu.
v Jos haluat palauttaa merkkijonoarvon, napsauta Lauseke-kohdassa Merkkijonolauseke-välilehteä.
Huomautus: Jos haluat palauttaa merkkijonoarvon, kontekstialueessa on oltava joitakin merkkijonomuotoiltuja soluja.
4. Napsauta Termit-välilehdessä Tuo termit -vaihtoehtoa.
5. Kirjoita Anna kuution laskentalinkille nimi -kenttään laskentalinkille kuvaava nimi, jotta laskentalinkin tunnistus on helppoa.
Määritä linkki ehtojen tuontia varten -ikkunassa voit määrittää, missä haluat
käyttää linkin tietoja määrittämällä ulkoisten tietojen vastaavuuden ulottuvuuden jäsenen kanssa siinä kuutiossa, joka sisältää laskutoimituksen.
6. Valitse Määritä linkki ehtojen tuontia varten -ikkunassa kuutio, joka sisältää ne
tiedot, joihin haluat viitata laskutoimituksessa.
Kuutio, jossa laskutoimitus on määritetty, näkyy automaattisesti kohdekuutiona.

7.
8.

9.
10.

Jos ulottuvuutta käytetään molemmissa kuutioissa, noiden kahden ulottuvuuden vastaavuusmääritys tehdään automaattisesti. Kaikille muille ulottuvuuksille on joko määritettävä lähde- ja kohdekuution tai valittujen ulottuvuuden
jäsenten lähde- ja kohdesektorin välinen vastaavuussuhde.
Valinnainen: Määritä tarvittaessa lähde- ja kohdekuutioiden tai valittujen ulottuvuuksien jäsenten lähde- ja kohdesektorien välinen vastaavuussuhde.
Kun olet tyytyväinen vastaavuusmääritykseen, tallenna laskentalinkki napsauttamalla OK-painiketta.
Järjestelmä tarkistaa linkin, jotta voidaan varmistaa, että linkin lähde on yhdenmukainen kohdekuutiossa käytettävän laskenta-alueen kanssa. Tällä tarkistuksella varmistetaan myös, että lauseke palauttaa kelvollisia tuloksia.
Ulkoisen kuution tiedot sisältävä linkki näkyy Termit-rakenteen Tuodut arvot
-kansiossa.
Lisää linkki kaavaan elementtinä vetämällä linkki Lauseke-ruutuun.
Kun olet valmis, voit tarkastella tuloksia tai tallentaa laskutoimituksen.
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v Voit ottaa muutokset käyttöön ja tarkastella laskutoimituksen tuloksia valitsemalla Käytä-vaihtoehdon.
v Voit tallentaa laskutoimituksen ja sulkea laskutoimitusten muokkaustoiminnon napsauttamalla OK-painiketta.

Välisumman laskenta
IBM Cognos Insight -ohjelmassa voit laskea osasta tietoja välisumman. Jos esimerkiksi ristiintaulukoinnissa näkyvät tulot tuotelinjoittain ja vuosittain, voit laskea
välisumman uuden myyntipäällikön palkkausta edeltäville vuosille ja toisen välisumman uuden myyntipäällikön palkkausta seuraaville vuosille.

Toimintaohjeet
1. Pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja napsauta niiden tietojen rivi- tai sarakeotsikkoja, jotka haluat laskea yhteen välisummaan.
2. Luo välisumma käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä:
v Napsauta valintaa hiiren kakkospainikkeella, valitse Laske-vaihtoehto ja valitse sitten se vaihtoehto, joka laskee yhteen valitsemasi jäsenet (esimerkiksi
Kohde 1 + Kohde 2).
v Napsauta valintaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisää ylätason objekti
-vaihtoehto.
3. Nimeä välisumma uudelleen valitsemalla rivin tai sarakkeen otsikko ja kirjoittamalla uuden nimen.
Tärkeää: Kun nimeät tietoalkion uudelleen, nimeät sen kuutiossa, et vain nykyisessä pienoisohjelmassa. Siksi uusi nimi näkyy jokaisessa pienoisohjelmassa,
joka sisältää tämän tietoalkion.

Poikkeuksien korostaminen vertaamalla rivejä tai sarakkeita
Voit verrata kahta riviä tai saraketta toisiinsa IBM Cognos Insight -ohjelmassa ja etsiä tiedot, joita on tutkittava tarkemmin.

Toimintaohjeet
1. Valitse kaksi riviä tai saraketta, joita haluat verrata.
-kuvaketta ja valitse sitten tapa verrata rivejä ja sarakkei2. Napsauta Laske
ta.
Uudessa rivissä tai sarakkeessa näkyvät seuraavat kuvakkeet, jotka ilmaisevat
vertailun tuloksen:
-kuvake osoittaa, että ensimmäinen elementti on 10 prov Erinomainen
senttia suurempi kuin toinen.
osoittaa, että ensimmäinen elementti ei ole 10 prosentv Keskitaso-kuvake
tia suurempi eikä pienempi kuin toinen elementti.
-kuvake osoittaa, että ensimmäinen elementti on 10 prosenttia
v Heikko
pienempi kuin toinen.
3. Jos haluat muuttaa erinomaisen, keskitasoisen tai heikon arvon määritelmää,
toimi seuraavasti:
a. Valitse ensin vaihtoehto Laske ja sitten vaihtoehto Muokkaa tätä laskutoimitusta.
b. Jos haluat muuttaa erinomaisen määritelmää, muuta kohtaa 1.1.
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c. Jos haluat muuttaa heikon määritelmää, muuta kohtaa 0.9.

Varianssin laskenta
Voit selvittää minkä tahansa kahden IBM Cognos Insight -ohjelmassa olevan rivin
tai sarakkeen tietojen välisen eron laskemalla varianssin.

Tietoja tästä tehtävästä
Toimissa käytetään esimerkkitietoina kunkin tuotelinjan ennustettua ja todellista
tuottoa.

Toimintaohjeet
1. Valitse rivit tai sarakkeet, joita haluat käyttää.
ja valitse sitten yksi ulottuvuuden jäsen mii2. Napsauta Laske-kuvaketta
nus toinen ulottuvuuden jäsen -kohta. Valitse esimerkiksi Forecast Revenue Actual Revenue.
3. Jos haluat nimetä laskutoimituksen sisältävän uuden rivin tai sarakkeen uudelleen, korosta se ja kirjoita Varianssi.
Tärkeää: Kun nimeät tietoalkion uudelleen, nimeät sen kuutiossa, et vain nykyisessä pienoisohjelmassa. Siksi uusi nimi näkyy jokaisessa pienoisohjelmassa,
joka sisältää tämän tietoalkion.

Varianssiprosentin laskenta
Voit selvittää kahden IBM Cognos Insight -ohjelmassa olevan rivin tai sarakkeen
välisen eroprosentin laskemalla varianssiprosentin. Varianssiprosentti on kahden
luvun välinen ero jaettuna ensimmäisellä luvulla ja kerrottuna sitten sadalla.

Tietoja tästä tehtävästä
Toimissa käytetään esimerkkitietoina kunkin tuotelinjan ennustettua ja todellista
tuottoa.

Toimintaohjeet
1. Valitse rivit tai sarakkeet, joita haluat käyttää.
2. Napsauta rivejä tai sarakkeita hiiren kakkospainikkeella ja valitse ensin vaihtoehto Laske ja sitten vaihtoehto Mukautettu. Laskutoimitus-ikkuna tulee näkyviin ja siinä on oletuslauseke Lauseke-kentässä.
3. Luo Lauseke-kenttään seuraava lauseke: ['ensimmäinen_tietoalkio'] ['toinen_tietoalkio'] / ['ensimmäinen tietoalkio'] * 100.
Vihje: Jos kirjoitat Lauseke-kenttään [’, näkyviin tulee luettelo, jossa on kuution ulottuvuudet. Voit valita ulottuvuuden tästä luettelosta sen sijaan, että kirjoittaisit sen Lauseke-kenttään. Sama luettelo näkyy aina, kun kirjoitat [’.
Kirjoita esimerkiksi seuraava lauseke:(['actualrevenue'] ['forecastrevenue']) / ['forecastrevenue'] * 100.
4. Varmista Laskentajärjestys-kohdassa, että Laske ensin yhteen, suorita sitten
laskutoimitus -vaihtoehto on valittuna. Tämä vaihtoehto tarkoittaa, että Cognos
Insight toteuttaa laskutoimituksen kokonaisarvoilla. Jos valitset Suorita laskutoimitus ensin, laske sitten yhteen -vaihtoehdon, laskutoimitus tehdään ensin
kussakin rivissä tai sarakkeessa ja laskutoimituksen tulokset lasketaan sitten yhteen.
Luku 4. Datan analysointi
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5. Kirjoita Nimi-kenttään Varianssiprosentti.
6. Napsauta OK-painiketta.
7. Voit muotoilla uudet lasketut tiedot näkymään prosenttisymbolin kanssa napsauttamalla laskettua solua hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Muotoile lukuarvo lukuarvon_nimi.
8. Valitse muotoilujen luettelosta vaihtoehto Numero.
9. Kirjoita Lisäasetukset-välilehdessä positiivisen ja negatiivisen luvun Jälkiliitekenttiin %.

Yksilöllisten elementtien laskeminen ulottuvuudessa
IBM Cognos Insight -ohjelmassa voit laskutoimituksen avulla laskea ulottuvuudessa olevien sellaisten yksilöllisten elementtien määrän, joilla on arvo. Tiedät esimerkiksi, että jotkin työntekijät ovat saaneet bonuksen ja toiset eivät, mutta työntekijöitä on liikaa, jotta voisit laskea bonusta saaneiden työntekijöiden määrän
ristiintaulukoinnin Bonus-sarakkeesta. Voit laskutoimituksen avulla selvittää nopeasti, kuinka moni työntekijä on saanut bonuksen.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit ConsolidatedCountUnique-funktion avulla laskea tietoja sisältävien solujen
määrän. Voit esimerkiksi seuraavan lausekkeen avulla selvittää, kuinka monessa
kaupungissa myytiin Golfvarusteet-tuotelinjan tuotteita vuonna 2013:
ConsolidatedCountUnique ( 0, ’City’, ’All Cities’, ’2013’, ’Golf Equipment’ );

Toimintaohjeet
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella saraketta, johon haluat lasketut arvot näkyviin, ja valitse sitten vaihtoehdot Laske > Muokkaa tätä laskutoimitusta.
2. Kirjoita laskutoimitus Lauseke-kenttään seuraavassa muodossa:
ConsolidatedCountUnique (0, ’Dimension1’, ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’,
’Element3’);

Seuraavat muuttujat edustavat kuution osia:
v 'Dimension1' on sen ulottuvuuden nimi, jolle haluat laskea arvot. Jos esimerkiksi haluat tietää, kuinka monessa Employees-sarakkeen solussa on merkintöjä sairauspäivistä, voit määrittää Employees-ulottuvuuden.
v 'Cube' on käsiteltävänäsi olevan kuution nimi.
v 'Element1', 'Element2' ja 'Element3' edustavat kaikkia kuution ulottuvuuksia ja
sitä, kuinka ne suodatetaan. Jos esimerkiksi kuutio sisältää Date-, Geographyja Employment type -ulottuvuudet tässä järjestyksessä, voit määrittää tiedot
suodatettaviksi arvojen 2012, Canada (Kanada) ja Full-time (Kokopäivätyö)
mukaan.

Keskiarvon laskenta summasta
IBM Cognos Insight -ohjelmassa voit laskutoimituksen avulla laskea keskiarvon
yhdistelmän alielementeistä tai summasta.

Tietoja tästä tehtävästä
ConsolidatedAvg-funktion avulla voit palauttaa yhdistelmän tai summan alielementtien keskiarvon. Jos esimerkiksi ristiintaulukoinnissa näkyy tuotto vuoden ja
tuotantolinjan mukaan, voit seuraavalla lausekkeella saada selville kaikkien vuosien tuottojen keskiarvon tai käyttämällä funktiota kunkin vuoden summaan voit
saada selville kunkin vuoden tuoton keskiarvon:
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ConsolidatedAvg ( 0, ’Total of Years’, ’Product Revenue’, ’All Products’ );

Toimintaohjeet
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sitä saraketta ristiintaulukoinnissa, jossa
laskutoimituksen tulokset näkyvät, ja valitse sitten vaihtoehdot Laske > Muokkaa tätä laskutoimitusta.
2. Kirjoita laskutoimitus Lauseke-kenttään seuraavassa muodossa:
ConsolidatedAvg ( Number , ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’, ’Element3’);

Seuraavat muuttujat edustavat kuution osia:
v Number voi olla 0, 1 tai 2. Nolla (0) sisältää kaikki laskutoimituksen alielementit; 1 ohittaa yhdistelmän painotuksen ja 2 ohittaa nolla-arvot.
v 'Cube' on käsiteltävänäsi olevan kuution nimi.
v 'Element1', 'Element2' ja 'Element3' edustavat muita ulottuvuuksia ja sitä, kuinka ne suodatetaan. Näiden elementtien on oltava luettelossa samassa järjestyksessä kuin niiden ylätason ulottuvuudet näkyvät kuutiossa. Jos esimerkiksi kuutio sisältää Date-, Geography- ja Employment type -ulottuvuudet tässä
järjestyksessä, voit määrittää tiedot suodatettaviksi arvojen 2012, Canada (Kanada) ja Full-time (Kokopäivätyö) mukaan.

Arvoalueiden määritys tuonnin aikana
Voit luoda arvoalueiden laskutoimituksia IBM Cognos Insight -ohjelmaan tuonnin
aikana. Voit esimerkiksi luoda tuotolle yhden arvoalueen 0 - 500 000, toisen arvoalueen 500 000 - 1 000 000 ja kolmannen arvoalueen, jonka tuotto on suurempi
kuin 1 000 000. Sitten voit näyttää kunkin arvoalueen tekstin, esimerkiksi matala,
keskisuuri ja korkea.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit funktioiden IF ja ElseIf avulla luoda haluamasi määrän arvoalueita. Voit luoda arvoalueita myös käyttämällä suurempi kuin (>)- tai pienempi kuin (<) -symbolia tai kumpaakin.
Voit esimerkiksi seuraavan lausekkeen avulla yksilöidä matalan, keskisuuren ja
korkean varastomäärän:
IF (Inventory < 2500); Expression=’low’;
ElseIf (Inventory < 5000); Expression=’medium’;
Else; Expression=’high’;
EndIf;

Arvoalueita voi käyttää myös muihin kuin numeerisiin tietoihin. Silloin @-symboli
on kirjoitettava ennen vertailun symbolia (kuten yhtäläisyysmerkkiä). Esimerkiksi
seuraava laskutoimitus määrittää arvoalueet tekstitietoihin:
IF (Title@=’Manager’), Expression=’yes’;
ElseIf (Title@=’Employee’), Expression=’no’;
Else; Expression=’no’;
EndIf;

Toimintaohjeet
1. Valitse ohjatun tuontitoiminnon Lisäasetukset-sivulla Lisää laskettu sarake
-vaihtoehto. Uusi kohde, jonka nimi on Lauseke, tulee näkyviin Lähdekohteetluetteloon ja Kohteet-hierarkiaan.
2. Valitse Vastaavuusmäärityksen tyyppi -osan Ominaisuudet-ruudussa vaihtoehto Ulottuvuus. Lauseke määritetään ulottuvuudeksi, ja taso näkyy Kohteet-hierarkiassa.
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3. Valitse lauseke Lähdekohteet-luettelosta.
4. Kirjoita lausekkeen nimi Ominaisuus-ruudun Lähdekohde-kenttään. Valitsemasi nimi yksilöi lausekkeen sisältöruudussa ja työtilan ristiintaulukoinneissa ja
kaavioissa.
5. Kirjoita laskutoimitus Ominaisuus-ruudun Lauseke-kenttään seuraavassa muodossa:
IF (Column < Value1); Expression=’Text1’;
ElseIf (Column < Value2); Expression=’Text2’;
EndIf;

Siinä seuraavat muuttujat edustavat lausekkeen osia:
v Column on sen lähdekohteen tunnus, jonka haluat jakaa arvoalueisiin.
v Value1 on arvo, jonka alapuolelle haluat määrittää ensimmäisen arvoalueen.
v Value2 on arvo, jonka alapuolelle haluat määrittää toisen arvoalueen.
v 'Text1' on teksti, jonka haluat näkyviin ensimmäisen arvoalueen arvoille.
v 'Text2' on teksti, jonka haluat näkyviin toisen arvoalueen arvoille.

Katetuoton laskenta
Voit käyttää katetuottoa IBM Cognos Insight -ohjelmassa osoittamaan, mitkä tuotteet ovat kannattavimpia, mitkä tulevat kannattaviksi ja mitkä maksavat enemmän
kuin tuottavat.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit käyttää näitä tietoja myyntiennusteiden ja myyntikannustimien sekä seuraavan
vuoden tuotevalikoiman suunnittelussa. Lisäämällä lukuarvoja voit myös määrittää
lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly yksikkökustannukseen, esimerkiksi kiinteät
kustannukset. Voit jakaa nämä lisäkustannukset suhteutetusti ja sisällyttää ne katetuottolaskelmaan.
Toimissa käytetään esimerkkitietoina kunkin tuotteen yksikköhintaa sekä tavaran
kustannuksia. Tarkoituksena on laskea kunkin tuotteen katetuotto.

Toimintaohjeet
1. Valitse rivit tai sarakkeet, joita haluat käyttää.
ja valitse sitten ulottuvuus miinus toinen ulot2. Napsauta Laske-kuvaketta
tuvuus -kohta. Valitse esimerkiksi Unit Price - Cost of Goods.
3. Jos haluat nimetä laskutoimituksen sisältävän uuden rivin tai sarakkeen uudelleen, korosta se ja kirjoita Katetuotto.
Tärkeää: Kun nimeät tietoalkion uudelleen, nimeät sen kuutiossa, et vain nykyisessä pienoisohjelmassa. Siksi uusi nimi näkyy jokaisessa pienoisohjelmassa,
joka sisältää tämän tietoalkion.
4. Jos haluat selvittää, mitkä tuotteet tuottavat eniten, napsauta Katetuotto-otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten vaihtoehto Lajittele.
5. Määritä, haluatko lajitella tuotteet nimen vai arvon mukaan, ja valitse sitten
Nouseva lajittelujärjestys- tai Laskeva lajittelujärjestys -vaihtoehto.

Lukuarvojen summien esitystavan muutto
Voit muuttaa lukuarvojen yhteenvetojen tai kokonaissummien esitystapaa IBM
Cognos Insight -ohjelmassa.
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Toimintaohjeet
1. Napsauta muutettavan mitan solua tai otsikkoa hiiren kakkospainikkeella.
2. Valitse Koonti-vaihtoehto ja valitse koontityyppi:
v Valitse Summa-vaihtoehto, jos haluat tuoda näkyviin lukuarvon sisältämien
jäsenten kokonaissumman.
v Valitse Keskitaso-vaihtoehto, jos haluat tuoda näkyviin lukuarvon sisältämien jäsenten keskiarvon.
v Valitse Vähimmäisarvo-vaihtoehto, jos haluat tuoda näkyviin lukuarvon sisältämien jäsenten vähimmäisarvon.
v Valitse Enimmäisarvo-vaihtoehto, jos haluat tuoda näkyviin lukuarvon sisältämien jäsenten enimmäisarvon.
v Valitse Määrä-vaihtoehto, jos haluat tuoda näkyviin lukuarvon sisältämien jäsenten määrän (ei koske null-arvoja).
3. Valitse Näytä arvo -vaihtoehto ja valitse sitten arvon muoto.

Aikakoontien laskutoimitusten luonti
Aikakoonti on IBM Cognos Insight -ohjelmassa tietyn päivämäärävälin tietojen tiivistelmä, joka on suhteutettu tiettyyn päivämäärään. Esimerkiksi edeltävän vuoden
laskeminen on aikakoonti.

Toimintaohjeet
1. Napsauta ristiintaulukoinnin aikaulottuvuutta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Aikakoonnit.
Vihje: Jos aikaulottuvuus ei sisälly ristiintaulukointiin, voit luoda aikaulottuvuuden laskennan tai muokata sitä napsauttamalla sisältöruudun aikaulottuvuutta hiiren kakkospainikkeella, napsauttamalla Muokkaa-vaihtoehtoa ja nap. Aikaulottuvuuden nimi vastaa
sauttamalla sitten Aikakoonnit-kuvaketta
tietolähteessä käytettyä nimeä. Jos esimerkiksi tietoina oli laskentataulukko, jossa on Päivämäärä-niminen sarake, tuonnin aikana Cognos Insight -ohjelman
luoma aikaulottuvuus on nimeltään Päivämäärä.
2. Valitse viitepäivämäärä. Seuraavassa vaiheessa valitsemasi päivämääräalue on
suhteutettu tässä vaiheessa valitsemaasi viitepäivämäärään. Jos esimerkiksi valitset viitepäivämääräksi 21. lokakuuta 2011 ja päivämääräalueeksi Edeltävä
viikko, ristiintaulukointi laskee yhteen viikon tiedot 21. lokakuuta asti.
3. Valitse päivämääräalue.
4. Voit muokata aikakoontia napsauttamalla ristiintaulukoinnin aikaulottuvuutta
hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Aikakoonnit.
5. Voit päivittää kaikki työtilan aikakoonnit suhteessa tämän päivän päivämäärään
napsauttamalla ristiintaulukoinnin aikaulottuvuutta hiiren kakkospainikkeella ja
valitsemalla sitten vaihtoehdon Päivitä aikakoonnit.

Kaikkien laskutoimitusten muokkaus
Jos haluat tarkastella ja muokata kaikkia IBM Cognos Insight -työtilaan määritettyjä laskutoimituksia, voit muokata pohjana olevan Cognos TM1 -kuution sääntöjä.

Tietoja tästä tehtävästä
Seuraavassa on esimerkki kuution säännöstä:
[’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
= N: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Price per kilogram’];
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Tämä kuution sääntö sisältää seuraavat komponentit:
v Aluemääritys: [’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
v Lehtitarkenne: N:
v Kaava: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Quantity price per kilogram’]
v Loppumerkki: ;.
Kuution säännössä todetaan, että jos kuutio käyttää mitä tahansa Profitability measures -ulottuvuuden Purchase cost -objektia, työtila ei palauta kyseistä arvoa vaan
sitä vastaavan arvon Quantity purchased in kilograms -objektista kerrottuna lehtitason tai alimman tason Price per kilogram -arvolla.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Pienoisohjelman toiminnot -kuvaketta
ja valitse Määritä kuutiosäännöt -vaihtoehto.
2. Tee kuution sääntöihin tarvittavat muutokset ja napsauta siiten OK-painiketta.

Seuraavat toimet
Lisätietoja kuution säännöistä on seuraavissa TM1 Rules -oppaan ohjeaiheissa:
v Overview of Cube Rule (Kuutiosääntöjen yleiskuvaus)
v Components of a Rule (Säännön komponentit)
v How Rules Work (Sääntöjen toiminta).
Voit käyttää tätä tuotteesi ja versiosi opasta sivustossa IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Esimerkki: Kahden jäsenen vertailu sääntöjen avulla”
Sääntöjen avulla voit IBM Cognos Insight -ohjelmassa laskea solujen arvot käyttämällä funktioita, laskutoimituksia, ehtolausekkeita ja kuution sisäisiä viitteitä.

Esimerkki: Kahden jäsenen vertailu sääntöjen avulla
Sääntöjen avulla voit IBM Cognos Insight -ohjelmassa laskea solujen arvot käyttämällä funktioita, laskutoimituksia, ehtolausekkeita ja kuution sisäisiä viitteitä.
Kun käytät Laske-vaihtoehtoja IBM Cognos Insight -ohjelmassa, haluamasi vertailun tekevät säännöt luodaan automaattisesti. Voit tarkastella tai muokata sääntöjä
napsauttamalla Pienoisohjelman toiminnot
tä kuutiosäännöt -vaihtoehdon.

-kuvaketta ja valitsemalla Määri-

Kun valitset kaksi jäsentä ja käytät Vertaile-komentoa, joka valitaan Laske-kuvakkeesta

, kutakin jäsentä verrataan sinua varten luotuun sääntöön.

Näkyviin tulevalla uudella rivillä tai uudessa sarakkeessa on vihreä ympyrä, jos
arvo on erinomainen

tai 10 prosenttia odotettua suurempi, keltainen vinoneliö,

, ja punainen neliö, jos arvo on heikko
jos arvo on keskitasoa
senttia odotettua pienempi.

tai 10 pro-

Seuraava sääntö määrittää erinomaisen, keskimääräisen ja heikon ehdot:

72

IBM Planning Analytics Versio 2.0.0: Cognos Insight

[’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
)
);

Tämä sääntölause osoittaa Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue -jäsenestä, joka on Measures -ulottuvuudessa, että jos Forecast Revenue -kohdan arvo on
pienempi kuin 90 prosenttia Actual Revenue -kohdan arvosta, silloin Compare
Forecast Revenue vs. Actual Revenue -jäsenen arvo on -1. Jos Forecast Revenue
-kohdan arvo on yli 110 prosenttia Actual Revenue -arvosta, silloin Compare
Forecast Revenue vs. Actual Revenue -jäsenen arvo on 1. Muussa tapauksessa
Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue -jäsenen arvo on 0.
Tässä tapauksessa Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue -kohdan arvo -1
tuo näkyviin vihreän ympyrän. Arvo 1 kohdassa Compare Forecast Revenue vs.
Actual Revenue tuo näkyviin punaisen neliön. Arvo 0 kohdassa Compare Forecast
Revenue vs. Actual Revenue tuo näkyviin keltaisen vinoneliön.
Voit muokata sääntölausetta muuttaaksesi raja-arvoja, jolloin nämä ilmaisimet tulevat näkyviin. Jos esimerkiksi haluat vihreän ympyrän näkyviin, kun Actual Revenue-arvo ylittää Forecast Revenue-arvon 20 prosentilla, ja haluat punaisen neliön
näkyviin, kun Actual Revenue-arvo alittaa Forecast Revenue-arvon 20 prosentilla,
muuta lauseketta seuraavasti:
[’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
)
);

Kaikkien sääntöjen kuvaukset ja kattava esimerkki monimutkaisen sovelluksen kehittämisestä sääntöjen avulla on TM1 Rules-oppaassa. Kaikkien säännöissä käytettävissä olevien funktioiden kuvaukset ovat TM1-viiteoppaassa. Voit käyttää näitä oppaita IBM Knowledge Center -sivustosta (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Kaikkien laskutoimitusten muokkaus” sivulla 71
Jos haluat tarkastella ja muokata kaikkia IBM Cognos Insight -työtilaan määritettyjä laskutoimituksia, voit muokata pohjana olevan Cognos TM1 -kuution sääntöjä.

Arvojen näyttö prosentteina
Oletusasetuksen mukaan lukuarvot näkyvät IBM Cognos Insight -ohjelmassa toteutuneina arvoina tietokannasta. Nyt voit verrata kunkin arvon suhteellista osuutta
näyttämällä arvon prosentteina summasta.

Toimintaohjeet
Saat solujen arvot näkyviin prosentteina kokonaisarvosta napsauttamalla solua hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla vaihtoehdon Näytä arvo ja valitsemalla sitten
vaihtoehdon. Prosenttiluvun näyttävät solut on varjostettu. Varjostus osoittaa, että
Luku 4. Datan analysointi
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näiden solujen arvot on laskettu, toisin kuin ulottuvuuden kohteita edustavat arvot.

Tietojen jako
Käytä IBM Cognos Insight -ohjelmassa ennalta määritettyjä tietojen jakovaihtoehtoja numeeristen tietojen jakoon ristiintaulukoinnin soluihin. Tietojen jaon avulla voit
esimerkiksi jaella arvon tasaisesti solujoukkoon tai suurentaa kaikkia solualueen arvoja haluamallasi prosenttiosuudella.
Tietojen jaossa käytetään seuraavia termejä hierarkian tietoalkioiden yksilöintiin:
Lehti tai lehdet
Lehtitason tietoalkiot ovat alimman tason alitietoalkioita. Jos esimerkiksi
tietohierarkia sisältää Vuosi-, Kuukausi- ja Päivä-tason, eikä Päivä-tasolla
alitietoalkioita, Päivä on lehtitaso.
Yhdistelmä
Yhdistelmä on ylätason tietoalkio. Jos esimerkiksi tietohierarkia sisältää
Vuosi-, Kuukausi- ja Päivä-tason, eikä Päivä-tasolla alitietoalkioita, Vuosi ja
Kuukausi ovat yhdistelmiä.
Katkeamaton
Katkeamattomat solut ovat vierekkäisiä soluja rivissä tai sarakkeessa. Ristiintaulukoinnissa katkeamattomat solut näyttävät esimerkiksi vuodet 2011,
2012 ja 2013. Epäyhtenäisiä soluja olisivat esimerkiksi vuodet 2011 ja 2013.
Tietojen jakotapoja on useita, ja kukin laji on käytettävissä eri tilanteissa ja niillä on
omat hyvät puolensa. Erot ilmenevät seuraavasta taulukosta.
Taulukko 4. Tietojen jakomenetelmien vertailu
Tietojen jakomenetelmä

Valinta, jossa tämä menetelmä on käytettävissä

Miten menetelmä toimii

Suhteellinen suhteutettu

Yksittäinen solu, joka sisältää Käyttää yhden ylätason
ylätason tietoalkion
tietoalkion alitietoalkioiden suhteellisia osuuksia toisen ylätason
tietoalkion alitietoalkioihin.

Yhtäläiset lehtijäsenet

Yksittäinen solu, joka sisältää Jakelee tiedot tasaisesti ylätason
ylätason tietoalkion
tietoalkion alimpien
alitietoalkioiden kesken.

Jaa arvo tasaisesti kaikkiin soluihin

Yksittäinen solu, joka sisältää Jakelee tiedot tasaisesti ylätason
ylätason tietoalkion
tietoalkion välittömien
alitietoalkioiden kesken.
Katkeamaton samalla tasolla
olevien tietoalkioiden alue

Toista

Yksittäinen solu
Katkeamaton samalla tasolla
olevien tietoalkioiden alue

Korvaa valitut solut arvolla, lisää arvon valittuihin soluihin tai
vähentää arvon valituista
soluista.

Katkeava solualue
Suora viiva

Yksittäinen solu
Katkeamaton samalla tasolla
olevien tietoalkioiden alue
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Täyttää kahden päätepisteen
välisen solualueen tasaisin välein arvoilla.

Taulukko 4. Tietojen jakomenetelmien vertailu (jatkoa)
Tietojen jakomenetelmä

Valinta, jossa tämä menetelmä on käytettävissä

Kasvuprosentti

Yksittäinen solu
Katkeamaton samalla tasolla
olevien tietoalkioiden alue

Toista lehtijäsenet

Miten menetelmä toimii
Suurentaa alueen arvoja järjestyksessä kasvuprosentin verran.

Yksittäinen solu, joka sisältää Korvaa ylätason tietoalkion
ylätason tietoalkion
alimpien alitietoalkioiden tiedot.

Kolme tietojen jakolajia, suhteellinen suhteutettu, yhtäläiset lehtijäsenet ja toista
lehtijäsenet, ovat käytettävissä, kun kirjoitat arvon yhdistettyyn soluun, jonka tietoalkiot eivät sisällä arvoja. Kun esimerkiksi lisäät jäsenen ristiintaulukointiin, tämä
luo tyhjän sarakkeen ja sarakkeen summan. Kun kirjoitat arvon sarakkeen summasoluun, näkyviin tulee Tietojen jako -valintaikkuna, ja voit valita tietojen jaon
alisoluihin käyttämällä suhteellinen suhteutettu- tai yhtäläiset lehtijäsenet -jakomenetelmää.

Tietojen jako Jaa soluihin valitussa suhteessa -menetelmän
avulla
Käytä Jaa soluihin valitussa suhteessa -jakomenetelmää IBM Cognos Insight -ohjelmassa arvojen jakamiseksi yhdistelmän lehtiin (aliobjekteihin) viitesolun lehtien
suhteessa. Viitesolu voi sijaita kuutiossa, josta jako aloitetaan, tai eri kuutiossa. Viitesolulla täytyy kuitenkin olla samat yhdistelmät kuin solulla, josta jako aloitetaan.
Seuraavassa esimerkissä kuvataan jako soluihin valitussa suhteessa, kun sekä alkusolu että viitesolu ovat samassa kuutiossa.
Taulukko 5. Ristiintaulukointi, joka kuvaa suhteellista suhteutettua jakoa
Maa tai alue

1.
vuosineljännes

Tammi

Helmi

Maalis

Argentiina

0

0

0

0

Belgia

0

0

0

0

Brasilia

100

10

20

70

Kanada

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

Tanska

0

0

0

0

Edellä olevassa näkymässä on yksi yhdistetty arvo 100 solussa, jossa 1. vuosineljännes ja Brasilia leikkaavat. 1. vuosineljännes -solun lehdet ovat Tammi, Helmi ja
Maalis. Tässä esimerkissä seuraavat ehdot täyttyvät:
v Tammikuun arvo on 10, mikä on 10 prosenttia 100:sta.
v Helmikuun arvo on 20, mikä on 20 prosenttia 100:sta.
v Maaliskuun arvo on 70, mikä on 70 prosenttia 100:sta.
Jos aloitat suhteellisen suhteutetun jaon solusta, jossa 1. vuosineljännes ja Argentiina leikkaavat, ja määrität päivitystoiminnoksi Korvaa jakaessasi arvoa 400, 1. vuosineljännes, Argentiina -solun lehdet täyttyvät 1. vuosineljännes, Brasilia -lehtien
mukaan suhteutetusti:
v Tammikuun arvo on 40, mikä on 10 prosenttia 400:sta.
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v Helmikuun arvo on 80, mikä on 20 prosenttia 400:sta.
v Maaliskuun arvo on 280, mikä on 70 prosenttia 400:sta.

Toimintaohjeet
1. Valitse yhdistetty solu, josta haluat aloittaa tietojen jaon.
2. Napsauta solua hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot Tietojen jakoJaa soluihin valitussa suhteessa.
3. Valitse Kuutio-luettelossa se kuutio, jossa viitesolu sijaitsee.
4. Valitse tarvittaessa toinen viitesolun määrittävä ulottuvuuselementti napsauttamalla jotakin Ulottuvuus-painiketta.
Kun napsautat Ulottuvuus-painiketta, osajoukon muokkaustoiminto avautuu
ja näkyviin tulevat kaikki ulottuvuuden elementit. Valitse sitten haluamasi
yksittäinen elementti ja napsauta OK-painiketta.
Voit esimerkiksi napsauttaa account1-painiketta, valita eri elementin osajoukon
muokkaustoiminnossa ja napsauttaa OK-painiketta.

5.

6.
7.
8.

Huomautus: Yhdistettyjen elementtien Ulottuvuus-painikkeet eivät ole käytettävissä, koska viitesolulla sekä solulla, josta jako aloitetaan, on oltava samat yhdistetyt elementit.
Napsauta Valitse-painiketta.
Jaa soluihin valitussa suhteessa -valintaikkunan Viitesolu-kenttä on nyt täytetty
valitsemallasi solulla.
Kirjoita jaettava arvo Arvo-kenttään.
Valitse Päivitä-toiminto.
Napsauta Käytä-painiketta.

Tietojen tasainen jako solun lehtijäseniin
Jakele määritetty arvo tasaisesti kaikkiin yhdistetyn solun lehtiin IBM Cognos Insight -ohjelmassa käyttämällä Yhtäläiset lehtijäsenet -menetelmää. Käyttäessäsi tätä
menetelmää voit jaella arvon kaikkiin yhdistelmäsolun lehtiin tai vain niihin lehtiin, joiden arvo on jokin muu kuin nolla.
Oletetaan esimerkiksi, että Year, Argentina -solussa on useita lehtiä, jotka sisältävät
nolla-arvoja. Jos jakelet Yhtäläiset lehtijäsenet -menetelmän avulla arvon 1 200 kaikkiin Year, Argentina -solun lehtiin, tulos on seuraavanlainen:
Taulukko 6. Ristiintaulukointi havainnollistaa tasaisen jaon lehtijäseniin yhdestä
yhdistelmästä
Maa tai alue

Year (Vuosi)

Q1

Q2

Q3

Q4

Argentina

1200

300

300

300

300

Belgium

0

0

0

0

0

Brazil

0

0

0

0

0

Jos aloitat Yhtäläiset lehtijäsenet -menetelmän solusta, jonka tunnisteina on useita
yhdistettyjä elementtejä, ohjelma jakelee määritetyn arvon kaikkiin soluun liittyviin
lehtiin. Esimerkki: Valitun solun tunnisteina on kaksi yhdistettyä elementtiä, Year
(Vuosi) ja S Series Sedan (S-sarjan sedan).
Jos aloitat Yhtäläiset lehtijäsenet -jaon solusta, jossa Year ja S Series Sedan leikkaavat toisensa, ohjelma jakelee määritetyn arvon kaikkiin soluihin, joissa on Year- ja S
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Series Sedan -lehdet. Jos esimerkiksi jakelet Yhtäläiset lehtijäsenet -menetelmän
avulla arvon 1 200 kaikkiin Year ja S Series Sedan leikkauskohdassa olevan solun
lehtiin, tulos on seuraava:
Taulukko 7. Ristiintaulukointi havainnollistaa Yhtäläiset lehtijäsenet -jaon kahden
yhdistelmän leikkauskohdasta
Autotyyppi

Year (Vuosi)

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

Kun aloitat Yhtäläiset lehtijäsenet -jaon useiden yhdistettyjen elementtien määrittämästä solusta, kuution RAM-muistivaatimukset saattavat kasvaa merkittävästi. Siksi järjestelmä antaa varoituksen, jos Yhtäläiset lehtijäsenet -menetelmä vaikuttaa yli
10 000 soluun. Jos menetelmä vaikuttaa yli miljoonaan soluun, ohjelma ei toteuta
jakotoimintoa.

Toimintaohjeet
1. Valitse yhdistetty solu, josta haluat aloittaa tietojen jaon.
2. Napsauta solua hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot Tietojen jako >
Yhtäläiset lehtijäsenet.
3. Kirjoita jaeltava arvo Arvo-kenttään.
4. Valitse Käyttökohde-vaihtoehto.
Valinta

Kuvaus

Täytetyt lehtisolut

Ohjelma jakelee määritetyn arvon vain
lehtisoluihin, joiden arvo on muu kuin nolla.

Kaikki lehtisolut

Ohjelma jakelee määritetyn arvon kaikkiin
lehtisoluihin niiden nykyisistä arvoista riippumatta.

5. Valitse Päivitä-toiminto.
6. Napsauta Käytä-painiketta.

Tietojen tasainen jako soluihin
Jakele määritetty arvo tasaisesti valittuihin soluihin IBM Cognos Insight -ohjelmassa käyttämällä Jaa arvo tasaisesti kaikkiin soluihin -menetelmää.
Esimerkiksi seuraavassa ristiintaulukoinnissa valitaan 12 solun alue, joka on merkitty kursivoinnilla ja tähdellä (*).
Taulukko 8. Ristiintaulukointi, jossa on valittu solualue
Maa tai alue

1.
vuosineljännes

Tammi

Helmi

Maalis

Argentiina

300

25*

75*

65*

Belgia

0

45*

85*

55*
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Taulukko 8. Ristiintaulukointi, jossa on valittu solualue (jatkoa)
Maa tai alue

1.
vuosineljännes

Tammi

Helmi

Maalis

Brasilia

0

35*

55*

75*

Kanada

0

35*

65*

45*

Chile

0

0

0

0

Tanska

0

0

0

0

Kun jaat arvon 60 tasaisesti näihin soluihin ja valitset Lisää-päivitystoiminnon, ohjelma jakaa arvon tasaisesti alueeseen ja lisää sen solujen aikaisempiin arvoihin.
Toiminnon tuloksena kunkin solun arvo kasvaa arvolla 5 (60/12 = 5), kuten näkyy
seuraavassa esimerkissä.
Taulukko 9. Tasaista jakoa on käytetty ristiintaulukoinnissa
Maa tai alue

1.
vuosineljännes

Tammi

Helmi

Maalis

Argentiina

300

30

80

70

Belgia

0

50

90

60

Brasilia

0

40

60

80

Kanada

0

40

70

50

Chile

0

0

0

0

Tanska

0

0

0

0

Toimintaohjeet
1. Valitse solu tai solualue, josta haluat aloittaa tietojen jaon.
2. Napsauta valintaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot Tietojen
jako > Jaa arvo tasaisesti kaikkiin soluihin.
3. Kirjoita jaettava arvo Arvo-kenttään.
4. Määritä tarvittaessa tietojen jakosuunnat valitsemalla haluamasi Laajenna-vaihtoehdot.
5. Valitse Päivitä-toiminto.
6. Napsauta Käytä-painiketta.
Kirjoitettu arvo jakautuu tasaisesti määritettyihin suuntiin tai valittuun solualueeseen.
Kun käytät tasaisen jaon menetelmää yksittäiseen yhdistettyyn soluun määrittämättä jakotoiminnon suuntaa, jaettava arvo jakautuu suhteutettuna kaikkiin yhdistetyn solun lehtiin.

Tietojen toisto soluissa
Toista määritetty arvo ristiintaulukoinnissa valittujen solujen kesken IBM Cognos
Insight -ohjelmassa käyttämällä toistomenetelmää.
Seuraavassa esimerkissä jako alkaa solusta, jossa Helmi ja Brasilia leikkaavat, ja
arvo 25 toistetaan tuosta solusta oikealle ja alas.
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Taulukko 10. Ristiintaulukointi, joka kuvaa toistomenetelmän käytön
Maa tai alue

1.
vuosineljännes

Tammi

Helmi

Maalis

Argentiina

0

0

0

0

Belgia

0

0

0

0

Brasilia

50

0

25

25

Kanada

50

0

25

25

Chile

50

0

25

25

Tanska

50

0

25

25

Toisin kuin muut jakomenetelmät, toisto on käytettävissä, kun valitset soluja, jotka
eivät ole vierekkäin. Jos esimerkiksi edellisessä kuvassa valitset solun kohdassa,
jossa Chile ja Helmi leikkaavat, ja toisen solun kohdassa, jossa Brasilia ja Maalis
leikkaavat, voit edelleen käyttää Toista-jakomenetelmää näihin soluihin.

Toimintaohjeet
1. Valitse solu tai solualue, josta haluat aloittaa tietojen jaon.
2. Napsauta solua tai aluetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot Tietojen jako > Toista.
3. Kirjoita toistettava arvo Arvo-kenttään.
4. Määritä tarvittaessa tietojen jakosuunnat valitsemalla haluamasi Laajenna-vaihtoehdot.
5. Valitse Päivitä-toiminto.
6. Napsauta Käytä-painiketta.
Ohjelma toistaa kirjoitetun arvon määritettyihin suuntiin tai valittuun solualueeseen.
Kun käytät Toista-jakomenetelmää yksittäiseen yhdistettyyn soluun määrittämättä jakotoiminnon suuntaa, jaettu arvo jakautuu suhteutettuna kaikkiin yhdistetyn solun lehtiin.

Solujen täyttö arvoalueella
IBM Cognos Insight -ohjelmassa voit täyttää solut lineaarisella interpoloinnilla kahden määritetyn päätepisteen välissä käyttämällä Suora linja -jakomenetelmää.
Esimerkiksi seuraavassa ristiintaulukoinnissa näkyy Suora linja -jaon vaikutus, kun
menetelmää käytetään kuuden solun alueessa määrittämällä päätepisteiksi 100 ja
200.
Taulukko 11. Ristiintaulukointi, joka kuvaa Suora linja -jakomenetelmää
Maa tai
alue

Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

Touko

Kesä

Argentiina

100

120

140

160

180

200

Belgia

0

0

0

0

0

0

Brasilia

0

0

0

0

0

0

Kanada

0

0

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

0

0

Tanska

0

0

0

0

0

0

Luku 4. Datan analysointi

79

Kun aloitusarvo on 100 ja lopetusarvo 200, Suora linja -jakomenetelmä täyttää välissä olevat solut arvoilla, joiden välit ovat samankokoiset.

Toimintaohjeet
1. Valitse solu tai solualue, josta haluat aloittaa tietojen jaon.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Muistutus: Suora linja -jakoa voi käyttää vain yksittäisessä rivissä tai sarakkeessa, ei suorakulmaisissa alueissa.
Napsauta solua tai aluetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot Tietojen jako > Suora linja.
Kirjoita jaon aloitusarvo Aloitusarvo -kenttään.
Kirjoita jaon lopetusarvo Lopetusarvo -kenttään.
Määritä tarvittaessa tietojen jakosuunnat valitsemalla Laajenna-kohdan vaihtoehdoista riveille vaihtoehto Vasemmalle tai Oikealle ja sarakkeille vaihtoehto
Ylös tai Alas.
Valitse Päivitä-toiminto.
Napsauta Käytä-painiketta.
Tiedot jakautuvat suorassa linjassa määritettyihin suuntiin tai valittuun solualueeseen.

Tietojen jako kasvuprosentin avulla
IBM Cognos Insight -ohjelmassa voit Kasvuprosentti-menetelmän avulla suurentaa
jaksottaisesti kaikkia alueen arvoja määritetyn kasvuprosentin verran alkusolusta
alkaen.
Seuraavassa ristiintaulukoinnissa näkyy Kasvuprosentti-menetelmän vaikutus, kun
menetelmää käytetään kuuden solun alueessa, jonka alkuarvo on 100 ja kasvuprosentti 10. Tässä esimerkissä käytetään Korvaa tiedot -toimintoa.
Taulukko 12. Ristiintaulukointi, joka kuvaa Kasvuprosentti-menetelmän käytön jaossa
Maa tai
alue

Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

Touko

Kesä

Argentiina

100,00

110,00

121,00

133,10

146,41

161,05

Belgia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brasilia

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

Tanska

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alkuarvo 100 näkyy Tammi, Argentiina -solussa. Arvon 100 suurennus kasvuprosentilla 10 tuottaa arvon 110, josta tulee Helmi, Argentiina -solun arvo. Arvon 110
suurennus kasvuprosentilla 10 tuottaa arvon 121, josta tulee Maalis, Argentiina -solun arvo.

Toimintaohjeet
1. Valitse solu tai solualue, josta haluat aloittaa tietojen jaon.
Muistutus: Kasvuprosentti-jakoa voi käyttää vain yksittäisessä rivissä tai sarakkeessa, ei suorakulmaisissa alueissa.
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2. Napsauta solua tai aluetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot Tietojen jako > Kasvuprosentti.
3. Kirjoita jaon aloitusarvo Aloitusarvo -kenttään.
4. Kirjoita jaon kasvuprosentti Kasvuprosentti-kenttään.
5. Määritä tarvittaessa tietojen jakosuunta valitsemalla Laajenna-kohdan vaihtoehdoista riveille vaihtoehto Vasemmalle tai Oikealle ja sarakkeille vaihtoehto Ylös
tai Alas.
6. Valitse Päivitä-toiminto.
7. Napsauta Käytä-painiketta.
Ohjelma suurentaa arvoja kasvuprosentilla määritetyissä suunnissa eli valitussa
solualueessa.

Tietojen jako Toista lehtijäsenet -tietojen jakomenetelmän
avulla
Kopioi määritetty arvo yhdistelmän lehtijäseniin (aliobjekteihin) IBM Cognos Insight -ohjelmassa käyttämällä Toista lehtijäsenet -menetelmää. Käyttäessäsi tätä menetelmää voit kopioida arvon kaikkiin yhdistelmäsolun lehtiin tai vain niihin lehtiin, joiden arvo on jo muu kuin nolla.
Oletetaan esimerkiksi, että ristiintaulukoinnissa Taulukko 13 Year, Argentina -solussa on useita lehtiä, jotka sisältävät arvoja. Jos Toista lehtijäsenet -tietojen jakomenetelmän avulla kopioit arvon 400 Year, Argentina -soluun lehtijäseniin, joissa on nyt
muita kuin nolla-arvoja, arvo 400 kopioidaan kaikkiin lehtijäseniin, joissa oli muita
kuin nolla-arvoja.
Taulukko 13. Ristiintaulukointi, joka havainnollistaa Toista lehtijäsenet -jaon yhdestä
yhdistelmästä
Maa tai alue

Year (Vuosi)

Q1

Q2

Q3

Q4

Argentina

1200

400

Belgium

0

0

400

400

400

0

0

0

Brazil

0

0

0

0

0

Jos aloitat Toista lehtijäsenet -menetelmän solusta, jonka tunnisteina on useita yhdistettyjä elementtejä, ohjelma kopioi määritetyn arvon kaikkiin soluun liittyviin
lehtiin. Esimerkki: Kohteessa Taulukko 14 valitun solun tunnisteina on kaksi yhdistettyä elementtiä, Year (Vuosi) ja S Series Sedan (S-sarjan sedan).
Jos aloitat Toista lehtijäsenet -jaon yhdistetystä solusta Year ja S Series Sedan, ohjelma kopioi määritetyn arvon kaikkiin soluihin, joissa on Year- ja S Series Sedan
-lehdet. Jos esimerkiksi Toista lehtijäsenet -menetelmän avulla kopioit arvon 25
kaikkiin korostetun solun lehtiin, tulos on seuraava.
Taulukko 14. Ristiintaulukointi havainnollistaa Yhtäläiset lehtijäsenet -jaon kahden
yhdistelmän leikkauskohdasta
Autotyyppi

Year (Vuosi)

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
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Taulukko 14. Ristiintaulukointi havainnollistaa Yhtäläiset lehtijäsenet -jaon kahden
yhdistelmän leikkauskohdasta (jatkoa)
Autotyyppi

Year (Vuosi)

Q1

Q2

Q3

Q4

S Series 2.5 L
Sedan

25

25

25

25

25

Kun aloitat Toista lehtijäsenet -jaon useiden yhdistettyjen elementtien määrittämästä solusta, kuution RAM-muistivaatimukset saattavat kasvaa merkittävästi. Siksi
järjestelmä antaa varoituksen, jos Toista lehtijäsenet -menetelmä vaikuttaa yli 10
000 soluun. Jos menetelmä vaikuttaa yli miljoonaan soluun, ohjelma ei toteuta jakotoimintoa.

Toimintaohjeet
1. Valitse yhdistetty solu, josta haluat aloittaa tietojen jaon.
2. Napsauta solua hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot Tietojen jako >
Toista lehtijäsenet.
3. Kirjoita toistettava arvo Arvo-kenttään.
4. Valitse vaihtoehto Käyttökohde-kentästä.
Valinta

Kuvaus

Täytetyt lehtisolut

Määritetty arvo kopioituu vain lehtisoluihin,
joiden arvo on muu kuin nolla.

Kaikki lehtisolut

Määritetty arvo kopioituu kaikkiin
lehtisoluihin niiden nykyisistä arvoista riippumatta.

5. Valitse Päivitä-toiminto.
6. Napsauta Käytä-painiketta.

Kaaviotietojen säätö
Säätämällä IBM Cognos Insight -kaavioita voit käsitellä tietoja kaaviossa sen sijaan,
että käsittelisit tietoja vain ristiintaulukoinnissa.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit käsitellä Cognos Insight -kaavioita ja säätää palkki- ja pylväskaavioiden arvoja
vetämällä palkkien ja pylväiden reunoja.
Jos esimerkiksi olet luonut ristiintaulukoinnin ja pylväskaavion, jotka esittävät vuosittaista matkabudjettia, voit käyttää Aseta pitoon -toimintoa summaan ja muihin
määritettyihin arvoihin ja selvittää sitten vetämällä sarakkeet kaavioon, kuinka
budjetin loppuosa voidaan käyttää. Kun kokonaissumma on pidossa ja suurennat
yhtä arvoa, muita arvoja pienennetään. Tämä voi auttaa havainnollistamaan arvojen suhdetta toisiinsa.

Toimintaohjeet
1. Aseta kohdistin säädettävän sarakkeen yläreunaan tai säädettävän rivin loppuun. Kahva tulee näkyviin.
2. Voit säätää tietoja vetämällä kahvaa. Näkyviin tulee ikkuna, jossa on tekstikenttä ja liukusäädin. Voit kirjoittaa uuden arvon tekstikenttään tai voit asettaa uuden arvon säätämällä liukusäädintä.

82

IBM Planning Analytics Versio 2.0.0: Cognos Insight

Aiheeseen liittyviä käsitteitä:
”Kaaviot” sivulla 89
Kaavioiden avulla esitetään vertailuja, suhteita ja trendejä. Ne korostavat ja selkiyttävät lukuja. Kun valitset sopivaa kaaviotyyppiä IBM Cognos Insight -ohjelmassa,
mieti ensin, mitä haluat esittää kaavion avulla. Valitse sen jälkeen kyseiseen tarkoitukseen sopivin kaavio. Voit esimerkiksi esittää trendejä viivakaavion avulla.

Rivien tai sarakkeiden lukitus
Kun selaat suurta tietojoukkoa IBM Cognos Insight -ohjelmassa, voit lukita rivit tai
sarakkeet niin, että otsikot ja muut tärkeät tiedot pysyvät näkyvissä.

Toimintaohjeet
1. Napsauta solua, jossa haluat lukita rivit tai sarakkeet.
2. Napsauta Pienoisohjelman toiminnot -kuvaketta
dut -vaihtoehto.

ja valitse Lukitse ruu-

Rivien tai sarakkeiden piilotus
IBM Cognos Insight -ohjelmassa voit piilottaa rivejä ja sarakkeita, joita et tarvitse.
Esimerkiksi kun olet luonut laskutoimituksen, voit piilottaa siinä käytettäviä rivejä
tai sarakkeita, joita ei tarvita työtilassa.

Toimintaohjeet
Napsauta vähintään yhtä riviä tai saraketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Piilota-vaihtoehto. Jos haluat näyttää piilotetut kohteet, napsauta riviä tai saraketta
hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytä kaikki piilotetut -vaihtoehto.

Tyhjien rivien tai sarakkeiden piilotus
IBM Cognos Insight -ohjelmassa voit piilottaa koko tyhjiä soluja sisältävän rivin tai
sarakkeen. Tämä toiminto on hyödyllinen kaavioita lisättäessä, koska tyhjien solujen sisällyttäminen voi vääristää tuloksia.

Ennen aloitusta
Käytössä on oltava rivi tai sarake, jonka arvo on nolla.

Toimintaohjeet
Napsauta Piilota tyhjät solut -kuvaketta
ja valitse vaihtoehto Rivit tai Sarakkeet.
Huomaa, että järjestelmä ei piilota nolla-arvoja, kun tätä komentoa käytetään, koska nollat ovat arvoja.
Lisätietoja oletusarvon vaihtamisesta kuutiossa on UNDEFVALS -funktiosta kertovassa
TM1 -viiteoppaan ohjeaiheessa. Voit käyttää tätä tuotteesi ja versiosi opasta sivustossa IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
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Ehdollisten tyylien luonti
Voit käyttää ehdollisia tyylejä IBM Cognos Insight -työtilan ristiintaulukoinnissa
tiettyyn arvoalueeseen kuuluvien solujen tai solujen, jotka sisältävät tietyn merkkijonon tai tiettyjä merkkejä, tunnistamiseen.

Tietoja tästä tehtävästä
Haluat esimerkiksi korostaa automaattisesti vihreällä ne organisaatiosi osastot, joiden budjettimäärärahat eivät ylity, ja punaisella osastot, joiden budjetti ylittyy. Ehdollisten tyylien luonti lisää raporttien tietoihin värikoodit, jotta löydät huomiota
tarvitsevat alueet.
Voit luoda seuraavanlaisia ehdollisia tyylejä:
Numeroalue
Korostaa numeeriset tiedot, kuten tuotot ja tappiot.
Merkkijono
Korostaa tiettyjä aakkosnumeerisia työtilan kohteita. Voit korostaa esimerkiksi kaikki tietyn sanan tai ilmaisun, kuten Tarvikkeet tai Vuokra ja sähkö,
esiintymät. Merkkijonoehdoissa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.
Jos usea merkkijonoehto täyttyy, vain ensimmäistä ehdollista tyyliä käytetään.

Toimintaohjeet
1. Tee jompikumpi seuraavista toimista:
v Voit luoda ehdon yksittäiselle ulottuvuudelle napsauttamalla ulottuvuutta
edustavan rivin tai sarakkeen otsikkoa. Voit esimerkiksi luoda ehdon Date
(Päivämäärä) -ulottuvuudelle napsauttamalla Date (Päivämäärä) -sarakkeen
otsikkoa.
v Voit luoda ehdon useammalle kuin yhdelle ulottuvuudelle napsauttamalla
ulottuvuuksien leikkauspistettä ristiintaulukoinnissa. Voit esimerkiksi luoda
ehdon ulottuvuuksille Revenue (Tuotto), Date (Päivämäärä) ja Product Line
(Tuotelinja) napsauttamalla ristiintaulukoinnin solua, jossa nämä kolme
ulottuvuutta leikkaavat toisensa, kuten leikkauspisteessä Tuotto, 2004 ja
Golfvarusteet.
2. Napsauta Ehdolliset tyylit
-vaihtoehto.

-kuvaketta ja valitse sitten Ehdollinen tyyli

, napsauta Uusi ehdollinen tyyli -vaihtoehtoa
3. Napsauta Lisää-kuvaketta
ja valitse sen jälkeen ulottuvuus tai lukuarvo, jolle ehto määritetään. Jos valitset lukuarvon, jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos valitset ulottuvuuden, siirry
vaiheeseen 10.
Vihje: Voit myös luoda uuden tyylin aiemmin määritetyn tyylin pohjalta napsauttamalla Käytä aiemmin määritettyä ehdollista tyyliä -vaihtoehtoa ja valitsemalla sen jälkeen tyylin.
4. Kirjoita Numeerinen ehto -ikkunassa tyylin nimi Tyylin nimi -kenttään. Kirjoita esimerkiksi Budjetti + tai -.

84

IBM Planning Analytics Versio 2.0.0: Cognos Insight

5. Kirjoita Alueen arvo -kenttään määritettävän arvoalueen ensimmäinen luku ja
paina Enter-näppäintä. Kirjoita esimerkiksi 100 ja paina Enter-näppäintä. Luvut näkyvät alueruudussa ja tyylirivit näkyvät lukurivin ylä- ja alapuolella.
6. Kirjoita Alueen arvo -kenttään määritettävän arvoalueen toinen luku ja paina
Enter-näppäintä. Kirjoita esimerkiksi 10 ja paina Enter-näppäintä. Luku näkyy
alueruudussa.
7. Lisää tarvittaessa lisää lukuja alueruutuun. Kirjoita esimerkiksi 0 ja paina Enter-näppäintä.
8. Jos haluat määrittää tyylit arvoille, jotka ovat lisäämiäsi lukuja pienempiä,
suurempia tai niiden välissä, toteuta jokin seuraavista toimista:
v Valitse Tyyli-sarakkeen luettelosta ennalta määritetty tyyli. Kirjoita esimerkiksi Keskimääräinen arvoalueelle 100 - 10 ja napsauta sen jälkeen Heikkovaihtoehtoa arvoalueelle 10 - 0.
-kuvaketta ja määritä sitten mukautettu tyyli
v Napsauta Muokkaa
napsauttamalla painiketta, jossa on kolme pistettä (...). Määritä esimerkiksi
sininen tausta ja valkoinen teksti muokkaamalla arvoalueen 100 - 10 tyyliä.
Määritä sen jälkeen violetti tausta ja valkoinen teksti muokkaamalla arvoalueen 10 - 0 tyyliä.
9. Valitse tarvittaessa tyyli arvoille, jotka eivät osu luomiisi arvoalueisiin.
10. Kirjoita Merkkijonoehto -ikkunassa tyylin nimi Tyylin nimi -kenttään. Kirjoita esimerkiksi A tai B.
. Uusi tyyli näkyy merkkijonoruudussa.
11. Napsauta Lisää-kuvaketta
12. Napsauttamalla Operaattori-sarakkeessa Kohteessa (anna arvot) -vaihtoehtoa
voit tarkastella vaihtoehtoja ja valita luotavan ehtolajin. Valitse esimerkiksi Sisältää-vaihtoehto.
13. Lisää tarvittaessa muita ehtoja. Lisää esimerkiksi toinen Sisältää-ehto.
14. Kirjoita Arvot-sarakkeeseen merkkijono, joka aktivoi ehdon. Kirjoita esimerkiksi ensimmäiseksi ehdoksi kirjain A ja toiseksi ehdoksi kirjain B.
15. Jos haluat määrittää lisäämiesi merkkijonoehtojen tyylit, toteuta jokin seuraavista toimista:
v Napsauta Tyyli-sarakkeen (Oletus)-vaihtoehtoa ja valitse ennalta määritetty
tyyli. Valitse esimerkiksi Erinomainen ehdolle, joka sisältää kirjaimen A, ja
Heikko ehdolle, joka sisältää kirjaimen B.
-kuvaketta ja määritä sitten mukautettu tyyli
v Napsauta Muokkaa
napsauttamalla painiketta, jossa on kolme pistettä (...). Muokkaa esimerkiksi
kirjaimen a sisältävän ehdon tyyliä, siten, että sen teksti on vihreä, ja kirjaimen b sisältävän ehdon tyyliä siten, että sen teksti on punainen.
16. Valitse tarvittaessa tyyli arvoille, jotka eivät täytä luomiasi ehtoja.

Luku 4. Datan analysointi
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Luku 5. Työtilan suunnittelu
Voit luoda itseäsi ja muita varten näyttäviä tietoasetteluja lisäämällä IBM Cognos
Insight -ohjelman työalueeseen pienoisohjelmia.

Välilehtien lisäys tai poisto
Välilehtien avulla on helppo järjestellä ja selata IBM Cognos Insight -työtilaa, joka
sisältää paljon tietoja. Voit esimerkiksi lisätä yleiskuvauksen yhteen välilehteen ja
tarkemmat tiedot toiseen välilehteen.

Toimintaohjeet
1. Voit lisätä uuden välilehden napsauttamalla Toiminnot
semalla sitten Uusi välilehti -vaihtoehdon.

-kuvaketta ja valit-

2. Napsauta välilehteä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Nimeä uudelleen
-vaihtoehto.
Jos haluat sisällyttää välilehden nimeen et-merkin (&), kirjoita kaksi et-merkkiä.
Jos esimerkiksi annat välilehden nimeksi Tuotot & Kustannukset, kirjoita Tuotot
&& Kustannukset.
3. Voit halutessasi siirtyä välilehteen käyttämällä välilehden nimessä olevaa merkkiä, kun lisäät et-merkin (&) välittömästi haluamasi merkin edelle. Silloin ohjelma alleviivaa merkin.
Jos esimerkiksi annat välilehdelle nimen &Kustannukset, voit myöhemmin siirtyä Kustannukset-välilehteen näppäinyhdistelmällä Alt+K.
4. Voit poistaa välilehden napsauttamalla välilehteä hiiren kakkospainikkeella ja
valitsemalla Poista tämä välilehti -vaihtoehdon.

Ristiintaulukointien lisäys
Ristiintaulukoinnin avulla voit IBM Cognos Insight -ohjelmassa tarkastella ulottuvuuksia ja tehdä tiedoista perusanalyyseja. Oletusarvon mukaan myös kaavio näkyy.

Tietoja tästä tehtävästä
Tämä tehtävä liittyy vain aiemmin luotuun kuutioon perustuvan ristiintaulukoinnin lisäykseen työtilaan. Voit luoda tyhjän kuution ja myös lisätä tyhjään kuutioon
perustuvan ristiintaulukoinnin työtilaan valitsemalla Lisää-valikosta vaihtoehdon
Uusi ristiintaulukointi. Tyhjä kuutio näkyy sisältöruudussa ja ristiintaulukointi ja
kaavio näkyvät työalueella. Lisätietoja uuden kuution sisällön muuttamisesta on
ohjeaiheessa ”Ulottuvuuksien ja lukuarvojen muokkaus” sivulla 103.

Toimintaohjeet
1. Tee jompikumpi seuraavista toimista:
v Vedä kuutio sisältöruudusta työalueelle.
v Valitse Lisää-valikon vaihtoehto Ristiintaulukointi ja kaavio ja napsauta sitten kuutiota, johon perustuvan ristiintaulukoinnin ja kaavion haluat luoda.
2. Voit kohdistaa ristiintaulukointipienoisohjelman toisen työtilassa olevan pienoisohjelman kanssa vetämällä uutta pienoisohjelmaa, kunnes näkyviin tulee
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pisteviiva. Pisteviivat osoittavat, mihin kohtaan pudottamalla pienoisohjelman
saa kohdistettua muiden pienoisohjelmien kanssa.

Erilaisten tietojen esittäminen ristiintaulukoinnissa ja kaaviossa
Kahden IBM Cognos Insight -ohjelman pienoisohjelman avulla voit tuoda eri tiedoista eri näkökulmat näkyviin samaa kuutiota käyttävään ristiintaulukointiin ja
kaavioon.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit määrittää yhden pienoisohjelman tietoihin tehdyt muutokset näkymään toisessa pienoisohjelmassa tai voit pitää pienoisohjelmat riippumattomina toisistaan. Esimerkiksi työalueella voi olla kaavio, jossa tuotteet näkyvät vuosittain, ja ristiintaulukointi, jossa tuotteet näkyvät alueittain. Jos keskityt tietylle alueelle ja piilotat
kaikki muut alueet ristiintaulukoinnissa, kaavio näyttää myös valitun alueen tuotteet.

Toimintaohjeet
1. Vedä kuutio sisältöruudusta, tai valitse kuutio Ristiintaulukointi ja kaavio -alivalikosta.
Oletusasetuksen mukaan tiedot näkyvät sekä ristiintaulukoinnissa että kaaviossa.
2. Voit piilottaa ristiintaulukoinnin napsauttamalla Vaihda näyttö -kuvaketta
ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Ristiintaulukointi.
3. Vedä toinen kuutio tai sama kuutio sisältöruudusta, tai valitse kuutio Ristiintaulukointi ja kaavio -alivalikosta.
4. Voit piilottaa kaavion napsauttamalla ensin Vaihda näyttö -kuvaketta ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Kaavio.
5. Vaihda kaaviossa ja ristiintaulukoinnissa näkyvät ulottuvuudet.
6. Voit luoda uuden kuution, joka sisältää vain säilytettäviä ulottuvuuksia, valitsemalla Luo uusi kuutio -vaihtoehdon, määrittämällä haluatko kopioida tiedot
vai viitata niihin ja napsauttamalla sitten OK-painiketta. Jos tietoihin viitataan,
yhteen kuutioon tehdyt muutokset tehdään automaattisesti myös toiseen kuutioon.

Seuraavat toimet
Voit myös luoda kuution kopion ja poistaa ulottuvuudet kopiosta. Alkuperäisen
kuution tietoihin tehdyt muutokset näkyvät kopiossa ja päinvastoin.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Ulottuvuuksien jakaminen tai kopiointi” sivulla 102
Voit jakaa ulottuvuuden IBM Cognos Insight -ohjelmassa, jolloin yhteen kuutioon
tehdyt muutokset näkyvät muissa kuutioissa. Tällöin analyysisi synkronoituu kaikkiin kuutioihin ja niihin liittyviin ristiintaulukointeihin. Voit myös luoda ulottuvuuden kopion kumpaankin kuutioon.

Tietovuokaavion lisäys
Voit lisätä tietovuokaavion IBM Cognos Insight -työtilaan ja näyttää kuutioiden välisten linkkien visuaalisen esityksen.

88

IBM Planning Analytics Versio 2.0.0: Cognos Insight

Toimintaohjeet
1. Valitse vaihtoehdot Lisää > Tietovuo.
2. Vedä kuutiot sisältöruudusta tietovuokaavioon.
3. Kaaviossa voit tehdä seuraavat toiminnot:
v Voit ohjata seuraavien elementtien näkymistä valitsemalla vaihtoehdot Sääntölinkit, Prosessilinkit, Säännöt tai Feeder-toiminnot tai poistamalla niiden
valinnan.
v Voit ohjata zoomausta vaihtoehdoilla + ja -.
v Palauta asettelu -vaihtoehdon avulla voit järjestää kaavion loogisimpaan
muotoon.
v Vetämällä voit siirtää kuution uuteen sijaintiin kaaviossa.
v Voit tallentaa tietovirran .png-tiedostoja napsauttamalla kaaviota hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Vie tiedostoon.
v Voit ryhmitellä kohteet pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla, napsauttamalla
hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Ryhmä. Voit poistaa kohteiden ryhmittelyn napsauttamalla ryhmää hiiren kakkospainikkeella
ja valitsemalla vaihtoehdon Pura ryhmä. Voit myös luoda uuden kaavion
ryhmitellyistä tiedoista.
v Voit poistaa kohteen kaaviosta napsauttamalla kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Poista.
v Voit poistaa kohteen ryhmästä napsauttamalla ryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Poista ryhmästä. Valitse sitten poistettava
kohde.

Kaaviot
Kaavioiden avulla esitetään vertailuja, suhteita ja trendejä. Ne korostavat ja selkiyttävät lukuja. Kun valitset sopivaa kaaviotyyppiä IBM Cognos Insight -ohjelmassa,
mieti ensin, mitä haluat esittää kaavion avulla. Valitse sen jälkeen kyseiseen tarkoitukseen sopivin kaavio. Voit esimerkiksi esittää trendejä viivakaavion avulla.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Kaaviotietojen säätö” sivulla 82
Säätämällä IBM Cognos Insight -kaavioita voit käsitellä tietoja kaaviossa sen sijaan,
että käsittelisit tietoja vain ristiintaulukoinnissa.

Kaavioiden lisäys
IBM Cognos Insight -ohjelmassa kaavioiden avulla esitetään vertailuja, suhteita ja
trendejä. Ne korostavat ja selkiyttävät lukujen merkitystä.

Toimintaohjeet
1. Napsauta pienoisohjelmaa, johon haluat lisätä kaavion.
ja valitse sitten jokin seuraavista ko2. Napsauta Vaihda näyttö -kuvaketta
mennoista:
v Jos haluat näyttää vain kaavion, valitse Kaavio-vaihtoehto.
v Jos haluat tuoda näkyviin kaavion ja ristiintaulukoinnin, valitse ensin Jaettu
näkymä -vaihtoehto ja sitten Ristiintaulukointi päällimmäisenä- tai Kaavio
päällimmäisenä -vaihtoehto.
3. Jos ristiintaulukointi ja kaavio sisältävät enemmän kuin 50 sarjaa ja 50 luokkaa,
siirry seuraavaan tietopisteiden joukkoon kaaviossa olevien nuolten avulla.
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Jos haluat piilottaa navigoinnin ohjausobjektit, napsauta Muuta kaaviota -kuvaja valitse sitten Näkymän asetukset -vaihtoehto ja Piilota aina tietoketta
jen sivutuksen ohjausobjekti -vaihtoehto.

Kaaviotyypit
IBM Cognos Insight -ohjelmassa on käytettävissä on monenlaisia kaavioita, joiden
avulla voit esittää tiedot itsellesi ja käyttäjille sopivimmalla tavalla.
Kun valitset sopivaa kaaviotyyppiä, mieti ensin, mitä haluat esittää kaavion avulla.
Valitse sen jälkeen kyseiseen tarkoitukseen sopivin kaavio.
Taulukko 15. Kaaviotyypit
Kaavion käyttötarkoitus

Käytettävä kaaviotyyppi

Esitä trendit eri aikoina.

Pylväskaavio, viivakaavio,
pistekaavio

Vertaile tietoja.

Palkkikaavio ja pylväskaavio

Esitä osien suhde kokonaisuuteen tai korosta suhteelliset
osuudet.

Ympyräkaavio

Näytä kokonaisuuteen kuuluvat osat ja vertaile eri aikoina Pinottu pylväskaavio
tapahtuneita muutoksia.
Näytä toisiinsa liittyvien tietojen ryhmät.

Palkkikaavio ja pylväskaavio

Korosta muutosten laajuus eri aikoina.

Aluekaavio

Esitä kahden lukuarvon välinen suhde.

Hajontakaavio

Esitä kolmen lukuarvon väliset suhteet.

Kuplakaavio

Esitä trendit eri aikoina tai vertaa kahden lukuarvon tieto- Yhdistelmäkaavio
ja.
Määritä suurten ja pienten arvojen mallit.

Rakennevastaavuus

Voit valita kaaviotyyppiä varten jonkin seuraavista muodoista:
v Vakio
Vakiokaavioissa vertaillaan määritettyjä arvoja ja esitetään diskreettejä tietoja,
esimerkiksi eri alueita tai yksittäisiä työntekijöitä koskevia tietoja.
v Pinottu
Pinotuissa kaavioissa vertaillaan luokan suhteellisia osuuksia ja esitetään suhteellinen arvo, joka kullakin arvosarjalla on kokonaisuudessa. Kunkin pinon yläreunassa näkyvät eri luokkien kertyneet kokonaissummat.
v 100 prosentin pinottu
100 prosentin pinotuissa kaavioissa vertaillaan suhteellisia osuuksia kaikissa luokissa ja esitetään kunkin arvosarjan suhteellinen osuus kokonaisuudesta. Tätä
muotoa käytettäessä suhteelliset osuudet näkyvät korostettuina. Jos toteutuneet
arvot ovat tärkeitä, käytä jotakin muuta muotoa.
v Kolmiulotteinen
Kolmiulotteiset kaaviot sopivat näyttäviin esityksiin. Jos tarkat arvot ovat tärkeitä esimerkiksi ohjauksen tai valvonnan vuoksi, käytä jotakin toista muotoa. Kolmiulotteisten kaavioiden vääristymä voi vaikeuttaa tietojen tarkkaa lukemista.
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Pylväskaaviot
Pylväskaavioista on hyötyä vertailtaessa diskreettejä tietoja ja esitettäessä eri aikoina ilmeneviä trendejä.
Yksittäisiä arvoja voidaan vertailla pylväskaavioissa käyttämällä pystysuuntaisia
tietomerkkejä.

Viivakaaviot
Viivakaaviot sopivat eri aikoina ilmenevien trendien esittämiseen ja useiden arvosarjojen vertailuun.
Viivakaavioissa tiedot esitetään tasavälein sijoitettuina pisteinä, jotka on yhdistetty
toisiinsa viivoilla.

Ympyräkaaviot
Ympyräkaaviot sopivat suhteellisten osuuksien korostamiseen.
Osien suhde kokonaisuuteen esitetään ympyräkaavioissa ympyrän segmentteinä.
Jos haluat korostaa toteutuneet arvot, käytä jotakin toista kaaviotyyppiä (esimerkiksi pinottua kaaviota).
Ympyräkaavioissa esitetään yksi arvosarja. Jos haluat esittää useita arvosarjoja,
käytä 100 prosentin pinottua kaaviota.

Palkkikaaviot
Palkkikaaviot sopivat useiden arvosarjojen esittämiseen.
Yksittäisiä arvoja voidaan vertailla palkkikaavioissa käyttämällä vaakasuuntaisia
tietomerkkejä.

Aluekaaviot
Aluekaaviosta on hyötyä, kun halutaan korostaa muutosten laajuutta ajan kuluessa.
Pinottujen aluekaavioiden avulla voidaan myös esittää osien suhde kokonaisuuteen.
Aluekaaviot muistuttavat viivakaavioita, mutta viivojen alapuolella olevat alueet
on niissä täytetty väreillä tai kuvioilla.

Pistekaaviot
Pistekaavioista on hyötyä, kun määrällisiä tietoja halutaan esittää selkeästi.
Pistekaavioissa tiedot esitetään järjestysarvoakselilla (ei numeerisella akselilla) useiden pisteiden avulla. Pistekaaviot muistuttavat viivakaavioita, mutta niissä ei ole
viivoja. Vain tietopisteet ovat näkyvissä.

Hajontakaaviot
Hajontakaaviot sopivat parhaiten kahden lukuarvon välisten suhteiden esittämiseen.
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Hajontakaavioissa käytetään värillisiä ympyröitä, jotka kuvaavat kunkin ulottuvuuden kahta lukuarvoa. X-akseli kuvaa yhtä lukuarvoa ja y-akseli toista.
Voit esimerkiksi luoda hajontakaavion, joka esittää tuotekohtaisia kustannus- ja
tuottotietoja. Hajontakaaviossa on kullekin tuotteelle oma ympyränsä. Järjestelmä
sijoittaa kunkin tuotteen ympyrän kaavioon x-akselilla kuvattavien kustannusten ja
y-akselilla kuvattavien tuottojen perusteella.

Kuplakaaviot
Kuplakaaviot sopivat parhaiten kolmen lukuarvon välisten suhteiden esittämiseen.
Kuplakaavioissa käytetään erikokoisia värillisiä ympyröitä, joissa jokaisesta ulottuvuudesta esitetään kolme lukuarvoa. X-akseli kuvaa yhtä lukuarvoa, y-akseli kuvaa
toista lukuarvoa ja kuplien koko kuvaa kolmatta lukuarvoa.
Voit esimerkiksi luoda kuplakaavion, joka esittää tuotekohtaisia kustannus-, tuottoja myyntimäärätietoja. Kuplakaaviossa on kullekin tuotteelle oma ympyränsä. Järjestelmä sijoittaa kunkin tuotteen ympyrän kaavioon x-akselilla kuvattavien kustannusten ja y-akselilla kuvattavien tuottojen perusteella. Ympyrän koko kuvaa kyseisen tuotteen myyntimäärää.

Yhdistelmäkaaviot
Yhdistelmäkaaviot ovat hyödyllisiä näytettäessä kahden lukuarvon vertailuja eri aikoina.
Yhdistelmäkaaviot sisältävät pylväskaavion ja viivakaavion, molemmat samalla xakselilla. Pylväskaavio kuvaa yhtä lukuarvoa ja viivakaavio toista. Oletusarvon
mukaan pylväät kuvaavat sisältöruudun ensimmäistä lukuarvoa ja viiva kuvaa
toista lukuarvoa. Jos y-akselilla ei ole samaa arvoaluetta, kaavion vasemmassa reunassa oleva y-akseli näyttää pylväiden arvot ja kaavion oikeassa reunassa oleva yakseli näyttää viivakaavion arvot.
Voit esimerkiksi luoda yhdistelmäkaavion, joka esittää tuotekohtaisia kustannus-,
tuotto- ja myyntimäärätietoja. Yhdistelmäkaaviosi sisältää silloin pylväitä, jotka kuvaavat tuottoa, ja viivan, joka kuvaa myyntimääriä. Kullekin tuotteelle on pylväs ja
piste viivakaaviossa.
Rajoitus: Yhdistelmäkaaviossa ei voi muuttaa pylväiden arvoa vetämällä pylväitä
ylös tai alas. Koska vetäminen ei ole tuettua viivakaavioissa, ei se ole tuettua yhdistelmäkaavioissakaan.

Rakennevastaavuudet
Rakennevastaavuudet ovat hyödyllisiä, kun halutaan osoittaa suurten ja pienten arvojen malleja.
Rakennevastaavuudet ovat erikokoisia värillisiä suorakulmioita, joissa jokaisesta
ulottuvuudesta näkyy kaksi mittaa. Rakennevastaavuus on samanlainen kuin ympyräkaavio siinä mielessä, että suorakulmioiden koko määrittää kokonaisuuden
osan, jota kukin elementti vastaa.
Voit luoda esimerkiksi rakennevastaavuuden, jossa näkyvät tuotto ja myyty määrä
tuotelinjoittain ja tuotteittain. Rakennevastaavuudessa on useita suorakulmioita,
yksi kullekin tuotelinjalle. Kussakin tuotelinjan suorakulmiossa on useita tuotekoh-
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taisia suorakulmioita, joiden osuus kokonaisuudesta vastaa tuotteen tuottoa ja joiden väri vastaa tuotteen myytyä määrää.

Kaaviotyyppien muuttaminen
Kun valitset sopivaa kaaviotyyppiä IBM Cognos Insight -ohjelmassa, mieti ensin,
mitä haluat esittää kaavion avulla. Valitse sen jälkeen kyseiseen tarkoitukseen sopivin kaavio. Voit esimerkiksi esittää trendejä viivakaavion avulla.

Tietoja tästä tehtävästä
Kun valitset kaaviotyyppiä, mieti, mitä haluat esittää kaavion avulla. Eri kaaviotyypeissä painottuvat erilaiset asiat.

Toimintaohjeet
1. Napsauta pienoisohjelmaa, jonka sisältämää kaaviota haluat käsitellä.
2. Napsauta Muuta kaaviota -kuvaketta

ja valitse kaaviotyyppi.
3. Valinnainen: Valitse kaavion muoto, kuten pinottu tai 3D.
4. Jos ristiintaulukointi ja kaavio sisältävät enemmän kuin 50 sarjaa ja 50 luokkaa,
siirry seuraavaan tietopisteiden joukkoon kaaviossa olevien nuolten avulla.
Jos haluat piilottaa navigoinnin ohjausobjektit, napsauta Muuta kaaviota -kuvaketta ja valitse sitten Näkymän asetukset -vaihtoehto ja Piilota aina tietojen
sivutuksen ohjausobjekti -vaihtoehto.

Summien näyttö tai piilotus kaavioissa
Voit näyttää tai piilottaa yhteenvetokohteen kaaviossa IBM Cognos Insight -ohjelmassa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta pienoisohjelmaa, jonka sisältämää kaaviota haluat käsitellä.
ja va2. Saat summan näkyviin napsauttamalla Muuta kaaviota -kuvaketta
litsemalla Näytä yhteenvedot kaavioissa -vaihtoehdon. Jos haluat piilottaa kokonaissumman, poista Näytä yhteenvedot kaavioissa -vaihtoehdon valinta.

Kaavioiden luonti sisäkkäisistä tiedoista
Jos taulukon tiedot ovat sisäkkäisiä, kaavion lisäyksessä on IBM Cognos Insight
-ohjelmassa käytettävissä lisää vaihtoehtoja.

Toimintaohjeet
1. Napsauta pienoisohjelmaa, jonka sisältämää kaaviota haluat käsitellä.
2. Oletusarvon mukaan sisäkkäiset rivit ja sisäkkäiset sarakkeet näkyvät eri kaavioissa. Saat ne näkyviin samaan kaavioon napsauttamalla Muuta kaaviota -kuja poistamalla sitten Matriisikaaviot-vaihtoehdon.
vaketta
Jos haluat näyttää kunkin sisäkkäisen rivin tai sisäkkäisen sarakkeen omassa
kaaviossaan, valitse Matriisikaaviot-vaihtoehto.
Jos on useita sisäkkäisiä rivejä tai sarakkeita, kaaviossa näkyy uloin rivi tai sarake. Jos seuraavat kolme ulottuvuutta on asetettu sisäkkäin riveiksi tässä järjestyksessä: Years, Regions ja Products. Oletusarvon mukaan Years-ulottuvuus
näkyy kaaviossa, joten kullekin vuodelle on yksi kaavio.
Luku 5. Työtilan suunnittelu

93

3. Jos haluat piilottaa sisäkkäisten rivien nimet, napsauta Muuta kaaviota -kuvaketta ja valitse sitten Näkymän asetukset -vaihtoehto ja poista Näytä rivien
ylätunnisteet -valintaruudun valinta.
4. Jos haluat piilottaa sisäkkäisten sarakkeiden nimet, napsauta Muuta kaaviota
-kuvaketta ja valitse sitten Näkymän asetukset -vaihtoehto ja poista Näytä sarakkeiden ylätunnisteet -valintaruudun valinta.

Saman akselin käyttö kaikissa kaavioissa
Jos IBM Cognos Insight -ohjelman kaavioilla on samat mittasuhteet, voit helpottaa
rivien ja sarakkeiden vertailua kaavioissa käyttämällä samaa akselia. Jos kaavioilla
on erilaiset mittasuhteet (esimerkiksi käyttökatetuotto ja bruttotuottoprosentti), samaa akselia ei kuitenkaan kannata käyttää. Kun kaavioissa on eri akselit, niiden
trendit ja varianssi tulevat selkeämmin esille.

Toimintaohjeet
1. Napsauta pienoisohjelmaa, jonka sisältämää kaaviota haluat käsitellä.
2. Napsauta Muuta kaaviota -kuvaketta
kesken -vaihtoehto.

ja valitse Jaa akselit kaavioiden

Kaavion akseleiden näyttötavan muuttaminen
IBM Cognos Insight -ohjelmassa kaavion akselit vastaavat taulukossa näkyviä rivejä ja sarakkeita. Voit tehdä kaaviosta helppolukuisemman poistamalla akselien arvot tai muuttamalla akselien arvoalueita niin, että ne sopivat tietojesi esittämiseen
paremmin.

Tietoja tästä tehtävästä
Ristiintaulukointi- ja kaaviopienoisohjelmassa kaavion sarja-akseli sisältää sarakkeiden ja luokka-akseli rivien tiedot.

Toimintaohjeet
1. Napsauta kaavion sisältävää pienoisohjelmaa.
2. Voit piilottaa kaavion sarja-akselin arvot napsauttamalla ensin Muuta kaaviota
, valitsemalla sitten Näkymän asetukset -vaihtoehdon ja poista-kuvaketta
malla lopuksi Näytä sarjat -valintaruudun valinnan.
3. Voit piilottaa kaavion luokka-akselin arvot napsauttamalla ensin Muuta kaaviota -kuvaketta, valitsemalla sitten Näkymän asetukset -vaihtoehdon ja poistamalla lopuksi Näytä luokka -valintaruudun valinnan.
4. Voit määrittää akselin arvoalueen alkamaan tietojoukon pienimmästä arvosta
napsauttamalla ensin Muuta kaaviota -kuvaketta, valitsemalla sitten Näkymän
asetukset -vaihtoehdon ja valitsemalla lopuksi Optimoi x-akselin arvoaluetai Optimoi y-akselin arvoalue -valintaruutu.

Selitteen näyttö tai piilotus
Selitteessä on hyödyllisiä tietoja ja kaavion konteksti IBM Cognos Insight -ohjelmassa. Jos konteksti on käytettävissä muualla, voit kuitenkin piilottaa selitteen tilan säästämiseksi.

Toimintaohjeet
1. Napsauta pienoisohjelmaa, jonka sisältämää kaaviota haluat käsitellä.
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2. Napsauta Muuta kaaviota -kuvaketta
, valitse ensin Näkymän asetukset
-vaihtoehto ja sitten Näytä selitteet -vaihtoehto. Jos haluat piilottaa selitteen,
poista Näytä selitteet -vaihtoehdon valinta.

Nimien näyttö tai piilotus
Voit piilottaa nimet, jotka näkyvät kaavion vaaka- ja pystyakseleilla IBM Cognos
Insight -ohjelmassa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta pienoisohjelmaa, jonka sisältämää kaaviota haluat käsitellä.
2. Saat vaaka-akselin nimet näkyviin napsauttamalla Muuta kaaviota -kuvaketta
ja valitsemalla ensin Näkymän asetukset -vaihtoehdon ja sitten Näytä
sarjat -vaihtoehdon. Jos haluat piilottaa nimet, poista Näytä sarjat -vaihtoehdon
valinta.
3. Jos haluat näyttää pystyakselien nimet, valitse ensin vaihtoehto Näkymän asetukset ja sitten vaihtoehto Näytä luokka. Jos haluat piilottaa nimet, poista Näytä luokka -vaihtoehdon valinta.

Kaavioiden piilotus
IBM Cognos Insight -ohjelmassa voit piilottaa kaaviot näyttämällä vain luvut ristiintaulukointimuodossa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta pienoisohjelmaa, joka sisältää piilotettavan kaavion.
2. Napsauta Vaihda näyttö -kuvaketta
lukointi.

ja valitse sitten vaihtoehto Ristiintau-

Toimintopainikkeiden lisäys välilehdissä siirtymistä varten
Voit opastaa käyttäjiä työtilaan lisäämäsi analyysin käytössä määrittämällä toimintopainikkeita, joiden avulla siirrytään välilehdestä toiseen IBM Cognos Insight -ohjelmassa. Voit esimerkiksi lisätä yleiskuvausvälilehteen painikkeita, joiden avulla
voi siirtyä muiden välilehtien tietoihin. Voit myös käyttää painikkeessa kuvaa.

Toimintaohjeet
1. Valitse ensin vaihtoehto Lisää ja sitten Toimintopainike.
Jos tiedät, mihin työalueen kohtaan haluat sijoittaa toimintopainikkeen, napsauta kyseistä kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Lisää pienoisohjelma ja sitten vaihtoehto Toimintopainike.
2. Valitse Siirry välilehdelle -toiminto ja määritä välilehti, jolle haluat siirtyä.
3. Voit muuttaa toimintopainikkeen nimeä tai kuvaa napsauttamalla Tyyli-välilehteä.
4. Napsauta OK-painiketta.
5. Jos haluat mukauttaa toimintopainiketta, napsauta Pienoisohjelman toiminnot
-kuvaketta

ja valitse Muokkaa ominaisuuksia -vaihtoehto.
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Komentotiedoston ajavien toimintopainikkeiden lisäys
Voit lisätä painikkeen, jonka avulla voit ajaa ohjatun tuontitoiminnon tai Cognos
TM1 -pääkäyttäjän luoman IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -komentosarjan.

Ennen aloitusta
Ennen kuin voit lisätä toimintopainikkeen, joka ajaa komentosarjan, Cognos TM1
-pääkäyttäjän on otettava kuution tuonti käyttöön IBM Cognos TM1 Performance
Modeler -ohjelman avulla. Lisätietoja on TM1 Performance Modeler -ohjelman oppaissa IBM Knowledge Center sivustossa (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/).

Tietoja tästä tehtävästä
Voit tuoda tiedot uudelleen yhdellä napsautuksella käyttämällä ohjatun tuontitoiminnon luomaa komentosarjaa. Jos käytät pääkäyttäjän Cognos TM1 -palvelimeen
lisäämää komentosarjaa, sinulla on oltava valtuudet muodostaa yhteys palvelimeen.

Toimintaohjeet
1. Valitse ensin vaihtoehto Lisää ja sitten Toimintopainike.
Jos tiedät, mihin työalueen kohtaan haluat sijoittaa toimintopainikkeen, napsauta kyseistä kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Lisää pienoisohjelma ja sitten vaihtoehto Toimintopainike.
2. Valitse ajettava komentosarja.
3. Määritä parametrit täyttämällä kentät.
4. Voit muuttaa toimintopainikkeen nimeä tai kuvaa napsauttamalla Tyyli-välilehteä.
5. Napsauta OK-painiketta.
6. Jos haluat mukauttaa toimintopainiketta, napsauta Pienoisohjelman toiminnot
-kuvaketta

ja valitse Muokkaa ominaisuuksia -vaihtoehto.

Dynaamisten arvojen lisäys
Voit korostaa tiettyä työtilan arvoa luomalla dynaamisen arvon pienoisohjelman
IBM Cognos Insight -työtilaan. Voit esimerkiksi sijoittaa kokonaistuoton arvon
omaan pienoisohjelmaansa työtilan yläreunaan.

Tietoja tästä tehtävästä
Dynaamisen arvon pienoisohjelman arvo muuttuu samalla tavalla kuin mikä tahansa muu tieto työtilassasi. Jos esimerkiksi suodatat työtilassasi näkyvät tiedot siten, että siinä näkyy vain vuoden 2013 tuotto, dynaamisen arvon pienoisohjelma
suodatetaan samalla tavalla.

Toimintaohjeet
Napsauta hiiren kakkospainikkeella ristiintaulukoinnin solua, josta haluat luoda
dynaamisen arvon, ja napsauta sen jälkeen Lisää dynaaminen arvo -vaihtoehtoa
Jos haluamasi arvo ei näy työtilassa, voit muuttaa siinä näkyviä tietoja muuttamalla ristiintaulukoinnin suodatustapaa. Dynaaminen arvo tulee näkyviin yhdessä
mallipohjan tekstin kanssa. Voit muokata tietoja tai poistaa ne. Voit myös muuttaa
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tekstin ominaisuuksia, kuten tekstin ja arvon väriä tai fonttia.

Tekstin lisäys
Tekstin avulla voit IBM Cognos Insight -ohjelmassa luoda otsikon tai lisätä selitystekstin, jossa kuvataan analyysin taustalla olevat oletukset. Voit muuttaa tekstin
fonttia, tyyliä, väriä ja kokoa.

Toimintaohjeet
1. Lisää Teksti-pienoisohjelma seuraavasti:
v Kaksoisnapsauta työaluetta, johon haluat sijoittaa tekstipienoisohjelman.
v Valitse ensin vaihtoehto Lisää ja sitten Teksti.
v Napsauta hiiren kakkospainikkeella työaluetta, johon haluat Teksti-pienoisohjelman, ja valitse sitten Lisää pienoisohjelma -vaihtoehto ja Teksti-vaihtoehto.
2. Valitse kirjoitettu teksti ja muotoile se.
3. Valinnainen: Voit ohittaa työtilalle määrittämäsi tekstin suunnan napsauttamalla
-kuvaketta ja valitsemalla sitten
tekstipienoisohjelmassa Tekstin suunta
tekstin suunnan, jota haluat käyttää tekstipienoisohjelmassa olevaan tekstiin.

Kuvien lisäys
Voit lisätä kuvia IBM Cognos Insight -työtilaan Kuva-pienoisohjelmassa, jonka
avulla voit siirtää kuvan mihin tahansa kohtaan työtilassa. Voit myös lisätä kuvan
taustakuvaksi nykyiseen välilehteen tai kaikkiin työtilan välilehtiin, jolloin kuva
näkyy pienoisohjelmien taustalla.

Ennen aloitusta
Tuettuja kuvatiedostomuotoja ovat GIF, JPEG, BMP ja PNG.

Toimintaohjeet
1. Voit lisätä kuvan pienoisohjelmana seuraavasti:
a. Valitse vaihtoehdot Lisää > Kuva.
b. Selaa kuvan kohdalle ja valitse Avaa-vaihtoehto.
Vihje: Jos tiedät, mihin työalueen kohtaan haluat sijoittaa kuvan, napsauta kyseistä kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot Lisää pienoisohjelmaKuva.
2. Voit lisätä taustakuvan nykyiseen välilehteen seuraavasti:
a. Napsauta työalueen taustaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot
Määritä välilehden taustakuva > Määritä kuva.
b. Selaa kuvan kohdalle ja valitse Avaa-vaihtoehto.
3. Voit lisätä taustakuvan kaikkiin työtilan välilehtiin, myös uusiin välilehtiin, seuraavasti:
a. Valitse Tyyli-valikosta vaihtoehto Muokkaa työtilan tyyliä.
b. Napsauta Hae työtilan taustakuva selaamalla -kuvaketta, joka on Taustakuva-kohdan vieressä, ja valitse sitten vaihtoehto Määritä kuva.
c. Selaa kuvan kohdalle ja valitse Avaa-vaihtoehto.
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Web-sivujen lisäys lisäkontekstia varten
Voit tarjota Web-sisältöä, joka antaa IBM Cognos Insight -työtilassa näytettäviin tietoihin liittyviä lisätietoja tai kontekstin näille tiedoille.

Toimintaohjeet
1. Valitse ensin vaihtoehto Lisää ja sitten vaihtoehto Web-sivu.
Jos tiedät, mihin työalueen kohtaan haluat sijoittaa Web-sivun, napsauta kyseistä kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Lisää pienoisohjelma
ja sitten vaihtoehto Web-sivu.
2. Selaa Web-sivun kohdalle kiintolevyssä tai kirjoita URL-osoite ja napsauta OKpainiketta.
3. Kun näkyviin tulee Internetin käyttöä koskeva sanoma, valitse Salli aina -vaihtoehto ja napsauta OK-painiketta.
Kun selaat Web-sivua, näppäinyhdistelmien Alt+vasen nuolinäppäin ja
Alt+oikea nuolinäppäin avulla voit siirtyä Web-sivussa eteen- ja taaksepäin.
4. Jos haluat vaihtaa näytettävän Web-sivun, napsauta Pienoisohjelman toiminnot -kuvaketta

ja valitse Muokkaa ominaisuuksia -vaihtoehto.

Pienoisohjelmien muokkaus
Voit helpottaa tietojen tarkastelua ja analysointia mukauttamalla IBM Cognos Insight -ohjelman pienoisohjelmien ulkoasua työtilassa.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit mukauttaa työtilan Pienoisohjelman toiminnot
mällä seuraavat toimet:

-kuvakkeen avulla teke-

v Yksilöi pienoisohjelma käyttäjillesi lisäämällä siihen otsikko. Kuution nimi määrittää pienoisohjelman otsikon. Voit muuttaa kuution nimeä ja pienoisohjelman
otsikkoa napsauttamalla kuutiota sisältöruudussa hiiren kakkospainikkeella ja nimeämällä kuution uudelleen.
v Mukauta työtilaa lisäämällä pienoisohjelmaan reunukset tai taustaväri.
v Kerrostamalla pienoisohjelmia voit säästää tilaa työalueella ja tehdä työtilastasi
visuaalisesti miellyttävän. Voit esimerkiksi sijoittaa ristiintaulukoinnin päälle
tekstipienoisohjelman, jos haluat korostaa tietyn arvon, tai sijoittaa tuotemerkin
tunnistamista helpottavan logon kaavion päälle.
v Siirrä pienoisohjelmat kohdistamatta niitä automaattisesti muiden pienoisohjelmien kanssa:
1. Napsauta Pienoisohjelman toiminnot -kuvaketta ja valitse sitten Siirrä-vaihtoehto.
2. Siirrä pienoisohjelma näppäimistön nuolinäppäimillä.
3. Määritä pienoisohjelman sijainti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Enter.
Voit kohdistaa pienoisohjelmat toistensa kanssa vetämällä yhtä pienoisohjelmaa
kohti toista pienoisohjelmaa, kunnes näkyviin tulee pisteviiva. Tällöin voit pudottaa pienoisohjelman.
v Poista pienoisohjelmat työtilasta.
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Teemojen käyttö
Voit yksilöllistää IBM Cognos Insight -työtilasi tyylien ja teemojen avulla käyttämällä erilaisia värimalleja, fonttityylejä ja määrityksiä.

Toimintaohjeet
1. Valitse ensin vaihtoehto Tyyli ja sitten Käytä työtilan teemaa -vaihtoehto.
2. Valitse aiemmin luotu teema tai etsi luomasi teema selaamalla.
3. Napsauta OK-painiketta.

Taustojen mukautus
Voit mukauttaa IBM Cognos Insight -työtilan määrittämällä taustavärin tai taustakuvan. Voit vaihtaa nykyisen välilehden taustaa tai voit vaihtaa työtilan kaikkien
välilehtien taustan.

Tietoja tästä tehtävästä
Tuettuja kuvamuotoja ovat JPG, GIF, PNG ja BMP.

Toimintaohjeet
1. Voit vaihtaa nykyisen välilehden taustan napsauttamalla työalueen tyhjää kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten värin tai kuvan valitsemalla
vaihtoehdon Määritä välilehden taustaväri tai Määritä välilehden taustakuva.
2. Voit vaihtaa työtilan kaikkien välilehtien taustan valitsemalla vaihtoehdot Tyyli
> Muokkaa työtilan tyyliä ja valitsemalla sitten värin tai taustakuvan. Valitsemaasi taustaa käytetään kaikissa työtilan välilehdissä, myös uusissa välilehdissä.

Pienoisohjelmien synkronointi
Kun synkronoit pienoisohjelmia IBM Cognos Insight -ohjelmassa, pienoisohjelman
tietoihin tekemäsi muutokset näkyvät synkronoiduissa pienoisohjelmissa. Synkronointia voidaan käyttää kaikissa välilehdissä, kaikissa työtiloissa tai pienemmissä
välilehden ryhmissä.

Tietoja tästä tehtävästä
Vain pienoisohjelman tietoihin vaikuttavat muutokset näkyvät muissa pienoisohjelmissa. Jos esimerkiksi suodatat ulottuvuuden yhdessä ristiintaulukoinnissa, muutokset näkyvät myös muissa ristiintaulukoinneissa.
Jos haluat synkronoida pienoisohjelman vain muutamien välilehden pienoisohjelmien kanssa, voit luoda synkronointiryhmän ja lisätä pienoisohjelmat ryhmään.

Toimintaohjeet
Synkronointi-osa.
1. Laajenna sisältöruudussa
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella objektia, jonka synkronoinnin (välilehti tai
pienoisohjelma) haluat määrittää, ja valitse sen jälkeen objektin synkronointilaajuus työtilan muiden välilehtien ja pienoisohjelmien kanssa. Kukin pienoisohjelma synkronoidaan oletusarvoisesti välilehden muiden pienoisohjelmien kans-
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sa. Jos pienoisohjelmaa ei synkronoida välilehden muiden pienoisohjelmien
kanssa, pienoisohjelman nimen oikealla puolella oleva kuvake ilmaisee synkronointialueen.
3. Voit luoda synkronointiryhmän seuraavasti:
a. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sisältöruudun Synkronointi-osassa välilehteä, johon haluat luoda uuden ryhmän, ja napsauta sen jälkeen Uusi ryhmä -vaihtoehtoa.
b. Vedä toistensa kanssa synkronoitavat pienoisohjelmat uuteen ryhmään.
c. Nimeä uusi ryhmä uudelleen tarvittaessa.

Työtilojen suojaus
Voit julkaisun yhteydessä valvoa IBM Cognos Insight -työtilan muotoa ja estää
käyttäjiä siirtämästä pienoisohjelmia työalueella piilottamalla pienoisohjelmien työkalurivin. Voit lisätä salasanan työtilaan.

Tietoja tästä tehtävästä
Voit estää käyttäjiä siirtämästä pienoisohjelmia vahingossa ja piilottaa pienoisohjelmien työkalurivit napsauttamalla työaluetta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Lukitse kaikki pienoisohjelmat -vaihtoehto. Käyttäjät voivat poistaa pienoisohjelmien lukituksen, jos heidän tarvitsee siirtää niitä.
Voit lisätä salasanan, joka käyttäjien on annettava voidakseen käyttää työtilaa, nap-kuvaketta ja valitsemalla sitten Suojaa työtila -vaihtosauttamalla Toiminnot
ehdon. Salasanoissa on oltava vähintään viisi merkkiä, ja niissä isot ja pienet kirjaimet erotellaan.
Varoitus: Jos unohdat salasanasi, sitä ei voi palauttaa.
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Luku 6. Tietojen mallinnus
Voit valmistella tiedot jaettaviksi muiden kanssa toteuttamalla yksinkertaisia mallinnustehtäviä IBM Cognos Insight -ohjelmassa.
Uudelleenjärjesteltävät tiedot voivat olla henkilökohtaisia tietojasi, tai ne voivat olla
palvelimessa sijaitsevassa muokattavassa sovelluksessa, kun työskentelet yhteystilassa. Lisätietoja yhteystilassa työskentelystä on ohjeaiheessa ”Cognos TM1 -palvelimia koskevat suunnitelmat” sivulla 165 tai ”Cognos Express -palvelimia koskevat
suunnitelmat” sivulla 189.

Mallin elementtien luonti
Voit lisätä kohteita IBM Cognos Insight -malliin luomalla kuutioita, ulottuvuuksia,
lukuarvoja ja määritteitä sisältöruudussa.

Tietoja tästä tehtävästä
Kuutio
Kuutio on mallissa sijaitseva tietovarasto. Se on moniulotteinen ja se sisältää rivejä, sarakkeita ja vaihtelevan määrän sivuja. Voit luoda sovelluksen
käyttämällä yhtä tai useaa kuutiota.
Laskentataulukoista poiketen kuutioita voidaan jakaa sektoreihin. Tällöin
mikä tahansa ulottuvuuspari voi olla rivejä ja sarakkeita, kun muut ulottuvuudet voivat olla sivuja. Vaikka kuutiossa voi olla miten monta ulottuvuutta tahansa, ainoana käytännön rajoituksena on palvelimessa olevan
muistin määrä. Yleensä kuutiossa on enintään viisi tai kuusi ulottuvuutta.
Kuutiossa on oltava vähintään kaksi ulottuvuutta rakenteettoman laskentataulukon tapaan. Kuutiossa voi olla myös kolme ulottuvuutta. Tällöin se
muistuttaa kolmiulotteista laskentataulukkoa, joka sisältää useita toistensa
taakse pinottuja rakenteettomia taulukoita. Neli- tai viisiulotteista kuutiota
voidaan pitää kolmiulotteisen laskentataulukon ja relaatiotietokannasta
noudettujen kyselyraporttien välimuotona. Tyypillisessä neliulotteisessa
kuutiossa voisi olla esimerkiksi seuraavat ulottuvuudet: Tulos, Osastot,
Kuukaudet ja Varianssi.
Ulottuvuus
Ulottuvuus on tiettyyn liiketoiminnan tärkeään osa-alueeseen liittyvien tietojen laaja ryhmittely. Käytössäsi voi olla esimerkiksi Products-niminen
ulottuvuus.
Lukuarvo
Lukuarvo on suorituskykyindikaattori, joka on määritettävissä, ja sitä käytetään määrittämään, kuinka hyvin yritys toimii. Hyviä lukuarvoja ovat
esimerkiksi Myyty määrä tai Tuotto.
Määrite
Määrite on ulottuvuuden ominaisuus, jota käytetään erottelemaan ulottuvuuden elementit. Hyviä määritteitä ovat esimerkiksi Väri tai Versio.

Toimintaohjeet
1. Laajenna sisältöruutu
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2. Jos haluat luoda kuution, napsauta Uusi
-kuvaketta ja valitse vaihtoehto
Tyhjä kuutio. Uudet kuutiot täytetään kahdella tyhjällä ulottuvuudella ja tyhjän lukuarvon sisältävällä lukuarvokansiolla.
3. Voit luoda ulottuvuuden valitsemalla kuution, johon haluat luoda ulottuvuuden, napsauttamalla sitten Uusi-kuvaketta ja valitsemalla lopuksi Ulottuvuusvaihtoehdon.
4. Voit luoda lukuarvon valitsemalla sen kuution lukuarvokansion, johon haluat
luoda ulottuvuuden, napsauttamalla sitten Uusi-kuvaketta ja valitsemalla lopuksi Lukuarvo-vaihtoehdon.
5. Voit luoda määritteen valitsemalla ulottuvuuden, johon haluat luoda määritteen, napsauttamalla sitten Uusi-kuvaketta ja valitsemalla lopuksi Määrite-vaihtoehdon.

Tulokset
Jos haluat antaa tietoja uusiin ulottuvuuksiin, lukuarvoihin ja määritteisiin, katso
lisätietoja ohjeaiheesta ”Ulottuvuuksien ja lukuarvojen muokkaus” sivulla 103.

Kuutioiden kaksoiskappaleiden luonti
Kopioimalla kuution IBM Cognos Insight -ohjelmassa voit luoda kuution tai ulottuvuuden rakenteen ja sisällön kopion.

Toimintaohjeet
1. Napsauta sisältöruudussa
hiiren kakkospainikkeella kuutiota, jonka haluat
kopioida, ja valitse vaihtoehto Kopioi.
2. Napsauta sisältöruudun tyhjää kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Liitä.
3. Valitse Kopioi kuutio -ikkunassa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
v Alkuperäisen kuution ulottuvuuksien ja lukuarvojen jakaminen uusien kuutioiden ulottuvuuksiin ja lukuarvoihin. Tämä vaihtoehto pitää ulottuvuudet ja
lukuarvot yhteydessä toisiinsa, jolloin alkuperäisiin ulottuvuuksiin ja lukuarvoihin tehdyt muutokset koskevat myös uuden kuution ulottuvuuksia ja lukuarvoja.
v Ulottuvuuksien ja lukuarvojen kaksoiskappaleiden luonti uuteen kuutioon.
Tämä vaihtoehto erottaa alkuperäiset ja uudet ulottuvuudet ja lukuarvot toistaan, jolloin alkuperäisiin ulottuvuuksiin ja lukuarvoihin tehdyt muutokset
eivät koske uuden kuution ulottuvuuksia ja lukuarvoja.

Ulottuvuuksien jakaminen tai kopiointi
Voit jakaa ulottuvuuden IBM Cognos Insight -ohjelmassa, jolloin yhteen kuutioon
tehdyt muutokset näkyvät muissa kuutioissa. Tällöin analyysisi synkronoituu kaikkiin kuutioihin ja niihin liittyviin ristiintaulukointeihin. Voit myös luoda ulottuvuuden kopion kumpaankin kuutioon.

Toimintaohjeet
1. Laajenna sisältöruudussa
se kuutio, joka sisältää kopioitavan ulottuvuuden.
2. Vedä ulottuvuus toiseen kuutioon.
3. Valitse Kopioi ulottuvuudet -ikkunassa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
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v Jaa alkuperäinen ulottuvuus ja uusi ulottuvuus, mikä pitää ulottuvuudet yhteydessä toisiinsa ja alkuperäiseen ulottuvuuteen tehdyt muutokset koskevat
myös uutta ulottuvuutta.
v Erota ulottuvuudet toistaan luomalla ulottuvuuden kaksoiskappale, jolloin alkuperäiseen ulottuvuuteen tehdyt muutokset eivät koske uutta ulottuvuutta.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Erilaisten tietojen esittäminen ristiintaulukoinnissa ja kaaviossa” sivulla 88
Kahden IBM Cognos Insight -ohjelman pienoisohjelman avulla voit tuoda eri tiedoista eri näkökulmat näkyviin samaa kuutiota käyttävään ristiintaulukointiin ja
kaavioon.

Ulottuvuuksien ja lukuarvojen muokkaus
Kun muokkaat ulottuvuutta tai lukuarvoa IBM Cognos Insight -ohjelmassa, voit
muokata sen määritteitä, muuttaa sen aliobjektien järjestystä, luoda objektien hierarkian tai lisätä objekteja. Voit myös muuttaa ulottuvuuden tietojen näyttötapaa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta muokattavaa ulottuvuutta tai lukuarvoa sisältöruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa-vaihtoehto.
2. Jos haluat muokata järjestelmän määrittämiä määritteitä, napsauta otsikon Nimi-nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse määrite.
Seuraavat järjestelmän määrittämät määritteet ovat käytettävissä sen mukaan,
valitsitko ulottuvuuden vai lukuarvon:
v Poimintaluettelon avulla voit määrittää lukuarvolle arvoluettelon. Tätä määritettä voi käyttää vain lukuarvoissa.
v Muoto-kohdan avulla voit määrittää lukuarvon muodon. Tätä määritettä voi
käyttää vain lukuarvoissa.
v Kuvateksti on objektin yhteydessä käytettävä kuvateksti.
v Painotus on kerroin, jonka avulla positiivinen luku muunnetaan negatiiviseksi. Tämä kerroin on tavallisesti negatiivinen. Jos esimerkiksi tuotteen yksikköhinta on 50 euroa ja alennus on 5 euroa, kun alennukseen käytetään painotusta -1, laskun tulos on negatiivinen.
v Indeksi määrittää ulottuvuuden objektien järjestyksen. Jos muutat objektien
järjestystä, indeksin arvo muuttuu vastaamaan uutta järjestystä.

3.

4.
5.
6.

v Muuttumaton nimi on objektin järjestelmänimi.
v Taso on kohteen taso hierarkiassa.
Jos haluat määrittää uuden määritteen, napsauta otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Lisää uusi määrite. Nimeä uusi määrite ja määritä,
onko se numeerinen määrite vai teksti- tai valenimimäärite.
Valenimi lisää tietoja, joita voidaan käyttää kohteen vaihtoehtoisena nimenä,
esimerkiksi nimen toisella kielellä.
Jos haluat muuttaa kohteiden järjestystä, napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Siirrä ylös tai Siirrä alas.
Jos haluat sijoittaa kohteita sisäkkäin, napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Ylennä valitut jäsenet tai Alenna valitut jäsenet.
Jos haluat nimetä uudelleen ulottuvuuden sisältämän objektin, valitse objekti ja
kirjoita uusi nimi.
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Tärkeää: Kun nimeät tietoalkion uudelleen, nimeät sen kuutiossa, et vain nykyisessä pienoisohjelmassa. Siksi uusi nimi näkyy jokaisessa pienoisohjelmassa,
joka sisältää tämän tietoalkion.
7. Valitse Sulje-vaihtoehto.
8. Jos haluat muuttaa ulottuvuuden tietojen näyttötapaa, napsauta ulottuvuutta
hiiren kakkospainikkeella, valitse Näytä summat -vaihtoehto ja valitse sitten jokin komennoista:

Haku suurista ulottuvuuksista
Kun muokkaat suuria ulottuvuuksia, siirtyminen voi olla vaikeaa. Voit tehdä siitä
helpompaa hakemalla ulottuvuuden muokkaustoiminnossa avoinna olevan ulottuvuuden aiemmin luoduista elementeistä.
Jos elementti näkyy useassa hierarkiassa, voit noutaa useita tuloksia, kun olet hakenut kyseistä elementtiä. Hakutuloksissa näkyvät kaikki ne hierarkiat, joissa on
hakuperusteita vastaavia elementtejä. Jos elementit ovat sisäkkäin hakutuloksissa
siirtyminen voi olla vaikeaa. Jos etsit välisummia, saat näkyviin sisäkkäisten hakutulosten ylätasot. Laajentamalla ne saat niiden alitasot näkyviin.

Toimintaohjeet
1. Napsauta muokattavaa ulottuvuutta tai lukuarvoa sisältöruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa-vaihtoehto.
2. Kirjoita hakukenttään niiden elementtien hakuperusteet, jotka haluat hakea, ja
napsauta hakukuvaketta. Haku palauttaa tällä hetkellä hakuperusteita vastaavat
elementit. Voit tutkia pidemmälle laajentamalla alitasot.
3. Napsauttamalla Tyhjennä hakutulokset -painiketta voit tyhjentää haun ja tarkastella ulottuvuuden elementtejä.

Lukuarvojen muodon muutto
Lukuarvojen muoto on määritetty IBM Cognos Insight -työtilan käyttäjän oletusasetuksissa. Jos esimerkiksi käyttäjä on määrittänyt käyttöjärjestelmän paikallistunnukseksi saksan (Saksa), järjestelmä näyttää lukuarvot Saksassa normaalin muotoilun mukaisina. Voit määrittää lukuarvojen muotoilun, jos haluat lisätä
muotoiluvaihtoehtoja tai ohittaa käyttäjän oletusasetukset.

Toimintaohjeet
1. Voit vaihtaa lukuarvon muodon napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella lukuarvoa edustavaa rivin tai sarakkeen ylätunnistetta ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Muotoile valittu lukuarvo Tiedot. Valittu lukuarvo yksilöi lukuarvon,
johon käytät muotoilua.
2. Jos haluat vaihtaa useiden lukuarvojen muodon, napsauta niitä rivi- tai sarakeotsikkoja, jotka edustavat lukuarvoja, ja napsauta sitten hiiren kakkospainikkeella valintaa ja valitse vaihtoehto Muotoile kaikki korostetut lukuarvot. Voit
käyttää muotoilua vain sataan lukuarvoon kerrallaan. Tämä rajoitus auttaa välttämään suorituskykyyn liittyvät ongelmat.
3. Valitse muotoilutyyli ja lukuarvojen asetukset. Sitä mukaa kuin valitset asetuksia, Mallit-ruudussa olevat esimerkit vaihtuvat ja näyttävät valintojesi tulokset
oman kulttuurisi mukaisesti. Kun muut käyttäjät avaavat työtilansa, he kuitenkin näkevät tekemäsi mukautukset oman kulttuurinsa mukaisesti. Esimerkiksi
kielivalinnan ranska (Kanada) mukainen vakiokäytäntö on kirjoittaa valuuttasymboli luvun jälkeen ja sitä ennen väli. Kielivalinnan englanti (Kanada) mukainen vakiokäytäntö on kirjoittaa valuuttasymboli ennen lukua ja ilman väliä.
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Jos olet mukauttanut Tuotto-lukuarvosta näkymään kaksi desimaalia, kieliasetuksen ranska (Kanada) käyttäjät näkevät 3000,00 $ ja kieliasetuksen englanti
(Kanada) käyttäjät näkevät $3,000.00.
Rajoitus: Jos olet muodostanut yhteyden IBM Cognos TM1 -ohjelman versioon
10.1.1 tai uudempaan, saat näkyviin edelliset muotoiluvaihtoehdot, jotka eivät
sisällä kaikkia seuraavista muodoista ja asetuksista. Lisätietoja lukuarvojen
muotoilusta, kun olet muodostanut yhteyden IBM Cognos TM1 -ohjelman versioon 10.1.1 tai aiempaan, on tuotettasi ja versiotasi vastaavassa Cognos Insight
-oppaassa IBM Knowledge Center -sivustossa (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Taulukko 16. Lukuarvojen muotoilutyylit ja asetukset
Muotoilutyyli

Asetukset

Yleiset

Yleinen-muodolla ei ole erityistä muotoilua. Tätä vaihtoehtoa voit
käyttää lukuarvolle asettamasi muotoilun poistoon.

Numero

Perus-välilehdessä voit asettaa seuraavat asetukset:
v Määritä desimaalien määrä.
v Määritä numeroryhmät.
v Valitse, näkyykö nolla-arvon tilalla tyhjä.
Lisäasetukset-välilehdestä voit valita negatiivisille luvuille käyttäjän oletusasetusten perimisen sellaisena kuin niiden muotoilu on
asetettu käyttöjärjestelmässä tai negatiivisten lukujen näyttämisen
sulkeissa tai miinusmerkkisinä.

Valuutta

Perus-välilehdessä voit asettaa seuraavat asetukset:
v Valitse haluamasi valuutta ja muuta sitä, kuinka ohjelma näyttää
luvun ja valuuttasymbolin.
v Valitse mukautettu valuutan muoto. Jos esimerkiksi haluat
yksilöidä tämän lukuarvon etuliitteellä, jota yrityksenne käyttää
Kanadan valuutalle, voit valita vaihtoehdon Mukautettu valuutta ja kirjoittaa tekstikenttään CAD.
v Määritä desimaalien määrä.
v Määritä numeroryhmät.
v Valitse, näkyykö nolla-arvon tilalla tyhjä.
Lisäasetukset-välilehdestä voit valita negatiivisille luvuille käyttäjän oletusasetusten perimisen sellaisena kuin niiden muotoilu on
asetettu käyttöjärjestelmässä tai negatiivisten lukujen näyttämisen
sulkeissa tai miinusmerkkisinä.

Päivämäärä

Voit valita päivämäärän muodon ja sen, käytetäänkö vuoden ilmaisemiseen neljää vai kahta numeroa. Esimerkiksi 25.8.13 vai 25. elokuuta 2013.

Kellonaika

Perus-välilehdessä voit valita ajan muodon. Esimerkiksi 7:00 tai
7:00:00 GMT.
Lisäasetukset-välilehdessä voit valita 24 tunnin kellon käyttöön.

Päivämäärä ja
kellonaika

Perus-välilehdessä voit valita päivämäärän ja kellonajan muodon ja
sen, käytetäänkö vuoden ilmaisemiseen neljää vai kahta numeroa.
Esimerkki 25.8.13 16:55 vai 25. elokuuta 2013 16:55:23.
Lisäasetukset-välilehdessä voit valita 24 tunnin kellon käyttöön.
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Taulukko 16. Lukuarvojen muotoilutyylit ja asetukset (jatkoa)
Muotoilutyyli

Asetukset

Prosenttiosuus

Perus-välilehdessä voit asettaa seuraavat asetukset:
v Määritä desimaalien määrä.
v Määritä numeroryhmät.
v Valitse, näkyykö nolla-arvon tilalla tyhjä.
Lisäasetukset-välilehdestä voit valita negatiivisille luvuille käyttäjän oletusasetusten perimisen sellaisena kuin niiden muotoilu on
asetettu käyttöjärjestelmässä tai negatiivisten lukujen näyttämisen
sulkeissa tai miinusmerkkisinä.

Teksti

Teksti on merkkijonon muodossa. Muita vaihtoehtoja ei ole
valittavissa.

Poimintaluettelo

Voit määrittää luettelon arvoja, joita käyttäjä voi valita lukuarvolle.
Lisätietoja on kohdassa ”Poimintaluetteloiden luonti”.

Mukautettu

Voit käyttää mukautettua numero- tai päivämäärämallia.
Varoitus: Mukautetut muotoilumallit tallennetaan yhdessä tietojen
kanssa. Kun muut käyttäjät katsovat näitä tietoja, tämä malli ohittaa heidän oletusasetuksensa. Käytä mukautettuja
muotoiluasetuksia vain silloin, kun haluamasi muotoilu ei ole käytettävissä Muotoilutyypit-luettelossa.

4. Voit poistaa lukuarvon muotoilun napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella
mitä tahansa solua, joka edustaa lukuarvoa, ja valitsemalla sitten vaihtoehdon
Poista lukuarvon valittu lukuarvo muotoilu.

Poimintaluetteloiden luonti
Poimintaluettelo sisältää arvoja, joita käyttäjä voi valita ristiintaulukoinnin solusta.
Arvot voivat vastata kaikkia ulottuvuuden jäseniä tai ulottuvuuden osajoukkoa.
Arvoluettelo on dynaaminen – jos ulottuvuuden jäsenet muuttuvat, myös poimintaluettelossa käytettävissä olevat arvot muuttuvat. Poimintaluettelo voi vaihtoehtoisesti sisältää staattisen arvoluettelon, jonka sinä määrität.
Voit luoda poimintaluettelon vain lukuarvoille. Poimintaluettelon etuna on, että sen
vaihtoehdot ovat kiinteät, jolloin käyttäjä ymmärtää tarvittavan syötteen helpommin. Kun henkilöstöjohtajat esimerkiksi suunnittelevat suorituskykyä, heidän on
ehkä määritettävä henkilöstölle suorituskykyluokka valitsemalla kiinteästä luettelosta vaihtoehto Alhainen, Keskitaso, Korkea tai Erinomainen, sen sijaan, että he
kirjoittaisivat vapaamuotoisen tekstin. Jos määrität jäseneen poimintaluettelon aiemmin luodulla muodolla, toiminto poistaa muodon.

Toimintaohjeet
1. Napsauta sisältöruudussa hiiren kakkospainikkeella mittaulottuvuutta, joka sisältää lukuarvon, ja valitse Muokkaa-vaihtoehto.
2. Kaksoisnapsauta lukuarvon Muoto-kenttää.
3. Valitse muotoilutyypiksi Poimintaluettelo.
4. Voit luoda staattisen poimintaluettelon valitsemalla Staattinen luettelo -vaihtoehdon ja kirjoittamalla sen jälkeen arvot Staattinen luettelo -ruutuun.
Voit kirjoittaa kunkin arvon erilliselle riville ruudussa tai käyttää seuraavaa
syntaksia:
string_1:string_2:string_3
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5. Voit luoda dynaamisen poimintaluettelon, joka käyttää luettelon arvoina jäseniä
joko osajoukosta tai ulottuvuudesta, valitsemalla vaihtoehdon Ulottuvuus tai
osajoukko ja valitsemalla sitten ulottuvuuden tai osajoukon, joka sisältää poimintaluetteloon näkyviin haluamasi elementit.
6. Määritä poimintaluettelon arvoissa käytettävä elementtityyppi valitsemalla joko
Teksti tai Numeerinen. Jos luot dynaamisen poimintaluettelon, jota käytetään
linkkinä, valitse vaihtoehto Teksti. Jos et valitse vaihtoehtoa Teksti, linkin tarkistus onnistuu, mutta mitään tietoja ei tule kohdekuutioon.
7. Napsauta OK-painiketta.
8. Tallenna mittaulottuvuus.
9. Voit poistaa poimintaluettelon lukuarvosta kaksoisnapsauttamalla Muoto-kenttää ja valitsemalla Poimintaluettelo-muotoilutyypin, valitse sitten vaihtoehto Ei
mitään.
Kun poistat poimintaluettelon, elementtityyppiä käytetään vielä lukuarvoon.

Mukautetut muodot
IBM Cognos Insight -ohjelmassa voit määrittää mukautetut näyttömuodot lukuarvoille.
Huomautus: Mukautetut muotoilumallit tallennetaan yhdessä tietojen kanssa.
Kun muut käyttäjät katsovat näitä tietoja, tämä malli ohittaa heidän oletusasetuksensa. Käytä mukautettuja muotoiluasetuksia vain silloin, kun haluamasi muotoilu
ei ole käytettävissä Muotoilutyyppi-luettelossa.
Voit käyttää kahta erilaista mukautetun muotoilun syntaksia: ICU-perustaista muotoilua ja MDX-perustaista muotoilua.
Oletusasetuksena on ICU-syntaksi. Jos haluat käyttää MDX-syntaksia, seuraava
merkki on asetettava IBM Cognos Insight -ohjelman config.ini-tiedostossa. Config.ini-tiedoston sijainti vaihtelee käyttämäsi asennuksen mukaan. Se voi olla esimerkiksi polussa C:\Users\käyttäjätunnus\AppData\Local\Programs\IBM\Cognos
Insight\configurations\config_version_numero\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Jos merkkiä ei ole asetettu tai sisällytetty, on käytettävä ICU-syntaksia.

Mukautettujen muotojen ICU-syntaksi
ICU-syntaksia käyttävät muotolausekkeet sisältävät mallin ja joukon symboleja
(merkkejä). Voit määrittää, miten positiiviset ja negatiiviset luvut muotoillaan. Jos
et määritä alimallia negatiivisille luvuille, niille käytetään positiivisten lukujen
muotoilua, johon lisätään lokalisoitu miinusmerkki.
Jos esimerkiksi kirjoitat mukautetun muotoilun kenttään seuraavan
mallin:#,##0.00;(#,##0.00)
v positiiviset luvut muotoillaan seuraavasti: 123,456,789.00
v ja negatiiviset luvut muotoillaan seuraavasti: (123,456,789.00)
Puolipiste (;) erottaa positiiviset ja negatiiviset alimallit.
Toisessa esimerkissä näkyy, miten voit muuttaa sitä, missä kohdassa suurissa luvuissa lukemista helpottava tuhaterotin näkyy.
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Kirjoita mukautetun muotoilun kenttään seuraava malli: #,##,##0Se muotoilee luvut seuraavasti:
v positiiviset luvut: 12,34,56,789
v negatiiviset luvut: -12,34,56,789
Lisätietoja saat siirtymällä seuraavaan Web-sivustoon: http://icu-project.org/
apiref/icu4c/classDecimalFormat.html ja hakemalla kohtaa ”Special Pattern Characters”.
Käytä mukautetuissa päivämäärämuodoissa päivämäärämallia. Päivämäärämallissa
merkkijonot korvataan päivämäärä- ja kellonaikatiedoilla.
Esimerkiksi malli hh:mm a muotoilee ajan seuraavasti:
v 12:00 AM
v 06:00 PM
Tämän esimerkin malli EEE, MMM d, ’’yy muotoilee päivämäärän seuraavasti:
Mon, Oct 30, ’15
Lisätietoja ja esimerkkejä saat siirtymällä seuraavaan Web-sivustoon: http://
userguide.icu-project.org/formatparse/datetime ja hakemalla kohtaa ”Date/Time
Format Syntax”.

Mukautettujen muotojen MDX-syntaksi
Esimerkkejä MDX-syntaksia käyttävistä lausekkeista on ohjeaiheessa ”Numeeriset
arvot” TM1 Perspectives, TM1 Architect ja TM1Web and TM1Web -oppaassa.

Jäsenien lisäys ulottuvuuksiin
Voit lisätä jäseniä ulottuvuuksiin IBM Cognos Insight -ohjelmassa lisäämällä rivejä
ja sarakkeita ristiintaulukointiin eri tasoilla.

Toimintaohjeet
1. Tee jompikumpi seuraavista toimista sen mukaan, mihin kohtaan ulottuvuutta
haluat lisätä uuden jäsenen:
v Voit lisätä tyhjän jäsenen napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella kohtaa,
johon haluat lisätä uuden jäsenen, ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Lisää.
v Voit luoda ylätason jäsenen usealle aiemmin määritetylle jäsenelle pitämällä
Ctrl-näppäintä alhaalla ja napsauttamalla jäseniä hiiren kakkospainikkeella ja
valitsemalla sitten Lisää ylätason objekti -vaihtoehdon.
v Jos haluat lisätä alijäsenen, napsauta hiiren kakkospainikkeella jäsentä, jonka
haluat määrittää ylätason jäseneksi, ja valitse Lisää aliobjekti -vaihtoehto.
v Voit luoda aiemmin määritetyn jäsenen kaksoiskappaleen napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella jäsentä, josta haluat luoda kaksoiskappaleen, ja valitsemalla Jäsenen kaksoiskappale -vaihtoehdon.
2. Voit nimetä uuden jäsenen uudelleen napsauttamalla jäsentä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Nimeä uudelleen -vaihtoehdon.
Tärkeää: Kun nimeät tietoalkion uudelleen, nimeät sen kuutiossa, et vain nykyisessä pienoisohjelmassa. Siksi uusi nimi näkyy jokaisessa pienoisohjelmassa,
joka sisältää tämän tietoalkion.
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Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Tietojen hakeminen” sivulla 56
Kun ulottuvuus sisältää useita elementtejä, voit hakea elementtiä selauspisteen
avulla IBM Cognos Insight -ohjelmassa.

Hierarkioiden laajennus näyttämään kaikki jäsenet
Hierarkiassa jäsenet on järjestetty rakenne-esitykseen ristiintaulukointimuodossa siten, että kullakin jäsenellä on vähintään yksi ylätason jäsen ja vaihteleva määrä alatason jäseniä. Voit näyttää tai piilottaa kaikki hierarkian tasot IBM Cognos Insight
-ohjelmassa tai näyttää vain määritetyn tason jäsenet.

Toimintaohjeet
1. Jos ulottuvuutta ei tarkastella hierarkiana ristiintaulukointimuodossa, napsauta
ulottuvuutta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Näytä ulottuvuus
ja sitten vaihtoehto Näytä summat ensimmäisenä.
2. Jos haluat tarkastella yhden ylätason jäsenen alatason jäseniä, napsauta ylätason
jäsenen vieressä olevaa plusmerkkiä.
Esimerkki: Haluat nähdä ensimmäisen vuosineljänneksen kuukaudet.
3. Voit näyttää kaikki jäsenet napsauttamalla ulottuvuutta hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Laajenna tasoon -vaihtoehdon ja valitsemalla sitten tason,
jonka haluat näyttää.
Esimerkki: Haluat nähdä kaikkien vuosineljännesten kaikki kuukaudet. Jos haluat nähdä kaikki vuoden päivät, laajenna ulottuvuuden matalimmalle tasolle.

Ulottuvuuksien järjestäminen hierarkiaan
IBM Cognos Insight -ohjelmassa voit järjestää ulottuvuudet hierarkkiseksi rakenteeksi, jonka kukin ulottuvuus vastaa hierarkian eri tasoa. Voit esimerkiksi ryhmitellä erilliset ulottuvuudet päiville, kuukausille ja vuosineljänneksille yhdeksi ulottuvuudeksi nimeltä Vuosi.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Sisältöruutu
-kuvaketta ja valitse sitten vaihtoehto Tiedot.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kuutiota, jonka sisältämät ulottuvuudet haluat järjestää hierarkiaksi, ja napsauta Ryhmitä ulottuvuudet -vaihtoehtoa.
3. Kirjoita ryhmitellyn ulottuvuuden nimi.
4. Valitse ryhmiteltyyn ulottuvuuteen sisällytettävät ulottuvuudet. Ulottuvuuksien
järjestys määrittää hierarkian järjestyksen.
5. Määritä, kopioidaanko tiedot alkuperäisestä kuutiosta vai viitataanko alkuperäisen kuution tietoihin ja napsauta OK-painiketta.

Tekstimittojen lisäys
Tekstimitan avulla voit IBM Cognos Insight -ohjelmassa kuvata mittaa tai lisätä siihen liittyviä kommentteja. Voit esimerkiksi lisätä tekstimitan, jossa selitetään ennustetun tuoton ja toteutuneen tuoton välisen varianssin merkitys kunkin tuotelinjan kannalta.

Toimintaohjeet
1. Napsauta mittaulottuvuutta sisältöruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse
Muokkaa-vaihtoehto.
Luku 6. Tietojen mallinnus
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2. Napsauta Nimi-sarakkeessa hiiren kakkospainikkeella sitä riviä, johon haluat
uuden tekstimitan tulevan, ja valitse vaihtoehto Lisää uusi tekstijäsen.
3. Kirjoita tekstimitan nimi ja valitse sitten Sulje-vaihtoehto.
4. Vedä tekstimitta sisältöruudusta ristiintaulukoinnissa kohtaan, jossa haluat sen
näkyvän.
5. Kirjoita asianmukainen teksti tekstimitan soluihin.

Kommenttien lisäys soluihin sekä niiden tarkastelu ja poisto
Kommenttien avulla voit IBM Cognos Insight -ohjelmassa esittää toisille solun arvojen tärkeyden (esimerkiksi sen, miksi tuotteelle ennustettujen tuottojen ja todellisten tuottojen varianssi on korkea). Voit tarkastella kaikkia kommentteja, jotka on
lisätty soluun. Voit myös selata valitun ristiintaulukoinnin kaikkiin soluihin lisättyjä kommentteja.

Tietoja tästä tehtävästä
Jos työskentelet hajautetussa tilassa tai yhteystilassa ja olet ottanut yhden solmun
omistajuuden, voit lisätä kommentteja soluihin. Kommentteja eivät kuitenkaan näe
kaikki, joilla on pääsy kyseiseen soluun, ennen kuin vahvistat muutokset napsauttamalla Vahvista-kuvaketta

.

Jos työskentelet hajautetussa tilassa tai yhteystilassa ja joku muu on ottanut yhden
solmun omistajuuden, voit lisätä kommentteja soluihin. Kommentit näkyvät heti
kaikille, joilla on pääsy kyseiseen soluun.
Lisätietoja yhteystilassa ja hajautetussa tilassa työskentelystä on ohjeaiheessa ”Cognos TM1 -palvelimia koskevat suunnitelmat” sivulla 165.

Toimintaohjeet
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella solua, johon haluat lisätä kommentin, ja valitse ensin vaihtoehto Kommentti ja sitten vaihtoehto Lisää kommentti.
2. Kirjoita kommentti kenttään.
3. Napsauta OK-painiketta.
4. Jos haluat tarkastella yhden solun kommentteja, vie osoitin solun kohdalle.
5. Saat kaikki kommentit näkyviin napsauttamalla haluamaasi solua hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Selaa kaikkia kommentteja -vaihtoehdon.
6. Voit poistaa omia kommenttejasi, mutta et muiden käyttäjien lisäämiä kommentteja. Valitse kommentti Selaa kaikkia kommentteja -valintaikkunassa ja
napsauta Poista-vaihtoehtoa.
Jos käytät IBM Cognos Insight -ohjelman versiota 10.2.2.5 tai aiempaa versiota,
voit poistaa kommentteja vain siinä tapauksessa, että työtilaa ei ole jo julkaistu,
ja käsittelyn pitää tapahtua henkilökohtaisessa tilassa, ei yhteystilassa tai hajautetussa tilassa. Jos haluat poistaa kommentteja julkaistusta työtilasta, ota yhteys
pääkäyttäjään, joka voi poistaa kommentit puolestasi.

Kuutioiden järjestäminen kansioihin
Kuutioiden järjestäminen kansioihin IBM Cognos Insight -ohjelmassa helpottaa niiden löytämistä ja tietojen ymmärtämistä.
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Toimintaohjeet
1. Napsauta sisältöruudussa
sio.
2. Lisää kuutiot kansioon.

Uusi

-kuvaketta ja valitse vaihtoehto Kan-

Objektien poisto
Jos poistat jäsenen, lukuarvon tai ulottuvuuden, joka on usean kuution yhteiskäytössä, järjestelmä poistaa jäsenet kaikista kuutioista IBM Cognos Insight -ohjelmassa. Voit poistaa myös koko kuution.

Tietoja tästä tehtävästä
Jäljelle on jäätävä vähintään kaksi ulottuvuutta tai yksi ulottuvuus ja yksi lukuarvo. Voit myös luoda kuution kopioita niin, että kukin kopio sisältää eri ulottuvuudet.
Tärkeää: Et voi kumota näitä poistoja käyttämällä Kumoa-kuvaketta

.

Toimintaohjeet
Tee jompikumpi tai kumpikin seuraavista toimista:
Taulukko 17. Objektien poisto-ohjeita
Tavoite

Toiminto

Poista jäsen ulottuvuudesta.

Napsauta jäsentä hiiren kakkospainikkeella
ristiintaulukoinnissa ja valitse vaihtoehto
Poista ulottuvuudesta.

Poista lukuarvo.

Napsauta ensin lukuarvoa sisältöruudussa ja
napsauta sitten Poista-kuvaketta

Poista kuutio.

.

Napsauta ensin kuutiota sisältöruudussa ja
napsauta sitten Poista-kuvaketta.

Luku 6. Tietojen mallinnus
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Taulukko 17. Objektien poisto-ohjeita (jatkoa)
Tavoite

Toiminto

Poista ulottuvuus.

Napsauta ulottuvuutta sisältöruudussa ja
napsauta sitten Poista-kuvaketta.
Jos haluat poistaa useita ulottuvuuksia, lisää
ne Poistetut ulottuvuudet -kenttään, joka on
Poista ulottuvuus kuutiosta -ikkunassa.
Määritä kunkin poistettavan ulottuvuuden
säilytettävä arvo. Voit esimerkiksi luoda
ulottuvuuden jokaista myyntialuetta varten.
Voit poistaa myyntialueet, jotka eivät ole sovellettavissa, mutta säilyttää kaikkien
myyntialueiden summan.
Tee jompikumpi seuraavista toimista:
v Voit poistaa valitun ulottuvuuden nykyisestä kuutiosta valitsemalla Ota muutokset käyttöön nykyisessä kuutiossa
-vaihtoehdon ja napsauttamalla OKpainiketta.
v Voit luoda uuden kuution, joka sisältää
vain säilytettäviä ulottuvuuksia, valitsemalla Luo uusi kuutio -vaihtoehdon,
määrittämällä haluatko kopioida tiedot vai
viitata niihin ja napsauttamalla sitten OKpainiketta.

Jos työskentelet hajautetussa tilassa ja poistat tietoja, tiedot ovat käytettävissä palvelimella siihen asti, kunnes ne lähetetään. Tämä johtuu siitä, että hajautetussa tilassa tiedot tallennetaan paikallisesti.
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Luku 7. Työtilojen vienti ja tulostus
Voit jakaa IBM Cognos Insight -ohjelmassa luomasi työtilat muille käyttäjille viemällä ne eri tiedostotyyppeinä tai tulostamalla ne paperille.

Ristiintaulukointien vienti CSV-tiedostoihin
Voit tehdä tiedoistasi varmistuskopion toiseen sijaintiin siirtämällä ulottuvuudet
IBM Cognos Insight -ohjelman ristiintaulukoinnista CSV-tiedostoon. Voit tarkastella
ja muokata tiedostoa Microsoft Excel -laskentataulukossa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta ristiintaulukoinnin Pienoisohjelman toiminnot
valitse vaihtoehdot Vie kohteeseenVie CSV-tiedostoon.

-kuvaketta ja

2. Kirjoita tiedoston nimi ja napsauta Tallenna-painiketta.

Tietojen vienti Microsoft Excel -ohjelman laskentataulukkoihin
Voit viedä IBM Cognos Insight -pienoisohjelmassa olevia tietoja Microsoft Excel
-laskentataulukkoon valitsemalla vaihtoehdon Pikavienti.

Toimintaohjeet
Napsauta Pienoisohjelman toiminnot
-kuvaketta ja valitse vaihtoehdot Vie
kohteeseen > Pikavienti. Ristiintaulukoinnin tiedot viedään, Microsoft Excel -laskentataulukko avautuu ja ristiintaulukoinnin tiedot näkyvät siinä.

Vientiprosessin luonti
Jos aiot säännöllisesti viedä IBM Cognos Insight -pienoisohjelmassa olevia tietoja
Microsoft Excel -laskentataulukkoon, voit luoda vientiprosessin. Sitten voit ajaa
vientiprosessin aina, kun haluat viedä tietoja. Voit myös jakaa vientiprosessit kollegojen kanssa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Pienoisohjelman toiminnot
Vie kohteeseen > Vie Microsoft Exceliin.
2. Voit luoda vientiprosessin seuraavasti:

-kuvaketta ja valitse vaihtoehdot

a. Valitse Uusi-vaihtoehto.
b. Kirjoita tämän vientiprosessin nimi Nimi-kenttään. Tämän nimen avulla
tunnistat tämän vientiprosessin, kun haluat ajaa sen uudelleen, joten nimen
pitää olla kuvaileva ja yksilöllinen.
c. Valitse Käytettävissä-luettelosta kuutiot, joiden tiedot haluat viedä, ja valitse
Seuraava.
d. Napsauta kunkin kuution ulottuvuuksia ja sisällytä elementit vietyihin tietoihin siirtämällä elementtejä Sisällytetyt-luettelosta Käytettävissä-luetteloon.
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e. Jos ulottuvuus on yhteiskäytössä kuutioiden välillä ja haluat viedä samat
elementit jokaisesta ulottuvuuden kopiosta, valitse yhdestä ulottuvuudesta
elementit, jotka haluat viedä, ja valitse sitten vaihtoehto Käytä kaikissa. Samat elementit viedään ulottuvuudesta muihin kuutioihin.
f. Jos haluat sisällyttää kaikki ulottuvuuden elementit, myös elementit, jotka
voi lisätä vientiprosessin luonnin jälkeen, valitse ulottuvuus ja valitse sitten
Sisällytä kaikki -valintaruutu.
g. Valitse Seuraava.
h. Yksilöi ylä- ja alanuolien avulla, mitkä ulottuvuudet näkyvät laskentataulukon riveillä, sarakkeissa ja sivuilla. Jos esimerkiksi olet valinnut sisällytettäviksi laskentataulukkoon ulottuvuudet Product, Country or Region, Year ja
Measures, voit määrittää Country or Region- ja Product-ulottuvuuden laskentataulukon riveille, Measures-ulottuvuuden sarakkeisiin ja Years-ulottuvuuden sivuille, jolloin kukin vuosi tulee laskentataulukon eri välilehdelle.
i. Valitse Seuraava.
j. Valitse, haluatko yhdistää soluja ja ajaa viennin, ja napsauta lopuksi Valmispainiketta.
3. Voit ajaa vientiprosessin valitsemalla ensin prosessin ja sitten vaihtoehdon Aja.
4. Voit viedä vientiprosessin valitsemalla vaihtoehdon Vie ja tallentamalla vientiprosessin tiedoston tietokoneeseen.
5. Voit tuoda esimerkiksi kollegalta saamasi vientiprosessin valitsemalla vaihtoehdon Tuo ja valitsemalla sitten vientitiedoston tietokoneesta.

Työtilojen vienti PDF-tiedostoihin
Voit viedä IBM Cognos Insight -työtilan nykyisen välilehden uuteen PDF-tiedostoon tai uutena sivuna aiemmin määritettyyn PDF-tiedostoon, jolloin saat työtilan
nykyisen näkymän tilannevedoksen.

Tietoja tästä tehtävästä
Viemällä luomasi PDF-tiedosto sisältää kaiken, mikä näkyy nykyisellä välilehdellä,
kuten työalueen nykyisen näkymän, käyttämäsi suodattimet ja kaikki muut tekemäsi muutokset. Jos työtilan välilehti sisältää esimerkiksi hyvin pitkän ristiintaulukoinnin, vieritä alaspäin tai ylöspäin nähdäksesi ne ristiintaulukoinnin rivit, jotka
haluat näkyviin PDF-tiedostoon.

Toimintaohjeet
-kuvaketta ja tee
Napsauta vietävästä välilehdestä ja näkymästä Toiminnot
sitten jompikumpi seuraavista toimista:
v Jos haluat viedä uuteen PDF-tiedostoon, valitse vaihtoehdot Vie PDF-tiedostoon
> Luo tiedosto. Näkyviin tulee siirtymisikkuna, jossa voit antaa tiedoston nimen
ja valita tietokoneessasi sijainnin, johon tallennat tiedoston.
v Jos haluat liittää viedyn työtilan välilehden sivuna aiemmin määritetyn PDFtiedoston loppuun, valitse vaihtoehdot Vie PDF-tiedostoon > Liitä tiedostoon.
Näkyviin tulee siirtymisikkuna, jossa voit valita PDF-tiedoston, johon liität työtilan välilehden.
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Pienoisohjelman tietojen tulostus
Nyt voit tulostaa IBM Cognos Insight -pienoisohjelman tiedot paperille. Voit valita
sisällöstä ne ulottuvuuden osat, jotka haluat tulostaa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Pienoisohjelman toiminnot
-vaihtoehto.

2.

3.

4.
5.

-kuvaketta ja valitse Tulosta tiedot

Rajoitus: Seuraavat vaiheet ovat käytettävissä vain, jos pienoisohjelma sisältää
ulottuvuudet kontekstissa. Jos pienoisohjelmassa ulottuvuudet ovat vain riveillä
ja sarakkeissa, järjestelmä ei kehota sinua vaihtamaan ulottuvuuksia kontekstissa.
Jos haluat tulostaa tiedot sellaisina kuin ne suodatetaan pienoisohjelmassa, valitse vaihtoehto Valmis. Jos esimerkiksi Ristiintaulukointi-pienoisohjelma näyttää Tuotteet riveissä, Kuukaudet sarakkeissa ja Lähetetyn määrän lukuarvona
kontekstissa, voit tulostaa tiedot sellaisina kuin ne näkyvät ristiintaulukoinnissa
suodatettuna näyttämään vain Lähetetty määrä -lukuarvon.
Jos haluat vaihtaa ulottuvuuksia tulostetun kopion kontekstissa, valitse elementit, joiden haluat näkyvän tulostetussa kopiossa, ja valitse Seuraava. Jos esimerkiksi Ristiintaulukointi-pienoisohjelma näyttää Tuotteet riveissä, Kuukaudet sarakkeissa ja Lähetetyn määrän lukuarvona kontekstissa, voit vaihtaa
kontekstissa olevan lukuarvon toiseksi kuution lukuarvoksi, kuten Tuotoksi, ja
tulostaa pienoisohjelman niin, että Tuotto on kontekstissa.
Jos haluat jättää tietyt sivut pois tulostetuista tiedoista, poista niiden sivujen
valintamerkit.
Valitse ensin vaihtoehto Valmis ja sitten Tulosta.

Työtilojen tulostus
Tulosta koko IBM Cognos Insight -työtila tai määritä työtilan välilehdet, kun haluat
tulostaa työtilan tilannevedoksen paperille.

Toimintaohjeet
1. Varmista, että työtilan pienoisohjelmissa näkyvät tiedot, joiden haluat näkyvän
tulostetussa kopiossa. Jos esimerkiksi haluat tulostaa vain yhden tuotelinjan tiedot, varmista, että työtila on suodatettu näyttämään vain kyseinen tuotelinja.
-kuvaketta ja valitse sitten Tulosta -vaihtoehto.
2. Napsauta Toiminnot
3. Valitse Tulosta-luettelosta tulostettavaa kohdetta vastaava vaihtoehto. Jos haluat
tulostaa tietyt välilehdet, valitse Välilehtialue-vaihtoehto ja kirjoita sen jälkeen
välilehtien numerot arvoalueena tai pilkuin eroteltuna.
4. Voit muuttaa työtilan välilehtien kokoa ja tulostaa kunkin vain yhdelle sivulle
valitsemalla Sovita yhdelle sivulle -valintaruudun.
5. Voit lisätä tietoja työtilasta tulostettavien sivujen ylä- ja alatunnisteeseen valitsemalla Sisällytä ylätunniste ja alatunniste -valintaruudun. Ylä- ja alatunnisteen
tiedot sisältävät työtilatiedoston nimen, välilehden nimen, sivun numeron ja
tulostuspäivämäärän ja -kellonajan.
6. Voit vaihtaa kirjoittimen tai muuttaa sen asetuksia valitsemalla vaihtoehdon
Lisäasetukset.
7. Napsauta Tulosta-painiketta.

Luku 7. Työtilojen vienti ja tulostus
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Työtilojen poisto tietokoneesta
Jos et enää tarvitse IBM Cognos Insight -työtilaa, voit poistaa työtilan tietokoneesta.

Toimintaohjeet
Poista työtila tai CDD-tiedosto tietokoneesta. CDD-tiedosto sisältää työtilan mallin
ja tietoja sekä työtilan asettelun.
Muistutus: Cognos Insight -työtilojen käyttäjän tiedot tallennetaan erillään itse
työtiloista. Käyttäjän tiedot sisältävät lokitiedostoja, teemoja, viimeaikaisten työtilojen PNG-tiedostoja ja Cognos TM1 -kuutioita, joka ohjelma luo, kun luot työtilan
tai muutat sitä. Et voi poistaa yksittäisen työtilan tietoja. Voit poistaa vain kaikki
käyttäjän tiedot samanaikaisesti. Jos haluat poistaa tämän käyttäjän tiedot esimerkiksi silloin, kun poistat Cognos Insight -ohjelman asennuksen, poista ympäristösi
.CognosInsight-kansio seuraavasti:
v Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmä: C:\Documents and
Settings\käyttäjätunnus\.CognosInsight
v MicrosoftWindows 7 -käyttöjärjestelmä: C:\Users\käyttäjätunnus\
.CognosInsight
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Luku 8. Cognos Insight -ohjelman opetusohjelma
Tämä opetusohjelma sisältää vuorovaikutteisia tehtäviä, joiden avulla opit käyttämään IBM Cognos Insight -ohjelmaa. Cognos Insight on ratkaisu tietojen tutkimiseen ja suunnitteluun.

Asennusvaatimukset
Tämän opetusohjelman katselua ennen on asennettava IBM Cognos Insight -ohjelma, ladattavat mallit ja tutustuttava Cognos Insight -ohjelman käyttöliittymään.
Voit myös tarkastella tuettuja ympäristöjä Software Environments for IBM Planning
Analytics 2.0 -sivulla (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Cognos Insight -ohjelman asennus
Aivan ensimmäiseksi IBM Cognos Insight -ohjelma on asennettava tietokoneeseesi.

Toimintaohjeet
Toteuta jokin seuraavista toimintosarjoista (tehtävät toimet vaihtelevat sen mukaan,
mitä Cognos-tuotteita käytössäsi on):
Cognos-tuotteet

Asennusohjeet

Cognos Insight ja IBM Cognos Express

Saat lisätietoja Cognos Insight -ohjelman
asennus- ja kokoonpano-oppaan luvusta
Installing Cognos Insight from a Cognos
server.

Cognos Insight ja IBM Cognos TM1

Saat lisätietoja Cognos Insight -ohjelman
asennus- ja kokoonpano-oppaan luvusta
Installing Cognos Insight from a Cognos
server.

Mallien lataus
Tässä opetusohjelmassa olet töissä Sample Outdoors -yrityksessä. Tutkit ja tarkastelet yrityksen tietoja IBM Cognos Insight -ohjelman mallien avulla.
Käyttämällä mallityötiloja voit toteuttaa erilaisia tehtäviä. Voit tutkia Cognos Insight -ohjelmaa ja oppia, miten se voi auttaa sinua selvittämään yrityksen tietojen
avulla, kuinka yritys menestyy, ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Tämän opetusohjelman käyttö edellyttää Cognos Insight -mallien latausta (http://
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046864).
Jokaisessa työtilan mallissa on seuraavat pienoisohjelmat, joiden avulla voit ymmärtää tietoja ja käsitellä niitä:
v Välilehdet helpottavat työtilan selausta.
v Ristiintaulukoitien avulla voit tarkastella ulottuvuuksia ja tehdä tiedoista perusanalyyseja.
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v Kaaviot selkiyttävät lukuja, ja niiden avulla esitetään vertailuja, suhteita ja trendejä.
v Tekstillä voit luoda otsikoita ja lisätä selityksiä.
v Kuvat parantavat visuaalista vaikutelmaa.

Cognos Insight -käyttöliittymä
Tutustu IBM Cognos Insight -ohjelman ikkunan osiin. Jotkin tässä opetusohjelmassa käytetyt termit esiintyvät vain Cognos Insight -käyttöliittymän elementeissä.
Seuraavassa kuvassa ovat näkyvissä Cognos Insight -ikkunan osat.

Kuva 2. Cognos Insight -ikkunan osat

Cognos Insight -ikkunassa on seuraavat osat:
Toiminnot-kuvake
voit laajentaa valikon, jossa on
Napsauttamalla Toiminnot-kuvaketta
vaihtoehdot työtilojen luontia, avaamista, tallennusta, tulostusta, vientiä ja
sulkemista varten.
Ristiintaulukointi- ja kaaviopienoisohjelma
Pienoisohjelmat ovat Cognos Insight -työtilan osia. Yhden lajin pienoisohjelma sisältää ristiintaulukoinnin tai ruudukon ja kaavion. Ristiintaulukoinnin tiedot linkitetään kaaviossa näkyviin tietoihin, joten kun muutat ristiin-

118

IBM Planning Analytics Versio 2.0.0: Cognos Insight

taulukoinnin tietoja, kaavion tiedot muuttuvat myös, ja kun muutat
kaavion tietoja, ristiintaulukoinnin tiedot muuttuvat myös.
Pienoisohjelman työkalurivi
Pienoisohjelman työkalurivi tulee näkyviin, kun työskentelet pienoisohjelmassa. Työkalurivi sisältää pienoisohjelmakohtaisia kuvakkeita, kuten
Vaihda näyttötyyppiä -kuvakkeen
ohjelmassa esitettävän kaavion lajia.

, jonka avulla voit muuttaa pienois-

Yleiskuvausalue
Yleiskuvausalue näkyy ristiintaulukoinnille tai kaaviolle. Yleiskuvausalue
ilmaisee, mitkä ulottuvuudet ja lukuarvot näkyvät ristiintaulukoinnissa tai
kaaviossa tai kummassakin. Yleiskuvausalue on jaettu kolmeen osaan: riveihin, sarakkeisiin ja kontekstiin. Nämä osat edustavat ulottuvuuksia ja
lukuarvoja, jotka näkyvät ristiintaulukoinnin tai kaavion tai kummankin riveissä, sarakkeissa ja kontekstissa. Jos esimerkiksi Tuotteet-ulottuvuus näkyy yleiskuvausalueen rivit-osassa, tuotteet näkyvät myös ristiintaulukoinnin riveillä.
Sisältöruutu
Sisältöruudussa näkyvät kaikki kuutiot, ulottuvuudet, lukuarvot ja määritteet, joita voit käsitellä nykyisessä työtilassa. Sisältöruudun avulla voit tuoda, luoda, poistaa, siirtää ja muokata sisältöruudun elementtejä. Sisältöruudussa näkyvät myös tuontiprosessit, joten voit päivittää näkyviin tietyn
tuontikerran tiedot.
Voit myös hakea objekteja sisältöruudussa. Voit kirjoittaa suodatettavia
merkkejä, jos olet epävarma tarkasta objektin nimestä tai jos haluat etsiä
tiettyjä hakuehtoja vastaavia objekteja. Haku löytää rakenteesta kaikki hakuehtoja vastaavat objektit.
Selauspisteet
Selauspiste on ulottuvuuden elementtien luettelo. Voit suodattaa ristiintaulukoinnin tai kaavion tai kummankin tiedot napsauttamalla elementtejä.
Välilehdet
Työtilat voidaan jakaa useisiin välilehtiin. Välilehtialueella voit luoda, poistaa ja nimetä uudelleen välilehtiä.
Välilehden pienoiskuvat -kuvake
Napsauttamalla Välilehden pienoiskuvat -kuvaketta saat näkyviin kunkin
välilehden pienen kuvan, jolloin voit siirtyä toiseen välilehteen käyttämällä
näitä kuvia välilehtien nimien sijasta.

Oppijaksot
Jokainen IBM Cognos Insight -opetusohjelman oppijakso keskittyy eri ominaisuuksiin. Cognos Insight -mallien avulla näet nämä ominaisuudet todellisissa esimerkkitilanteissa.
Tämän opetusohjelman voi käydä läpi oppijaksojen esiintymisjärjestyksessä. Jokainen oppijakso on kuitenkin erillinen kokonaisuus, joten voit hypätä suoraan sinua
erityisesti kiinnostavaan ominaisuuteen.

Tilaustietojen tuonti laskentataulukkotiedostosta
Tämä opetusohjelma kattaa seuraavat IBM Cognos Insight -ohjelman käyttöön liittyvät osat: tiedoston tuonti, työtilan luonti, tietojen vastaavuusmäärityksen merkitys ja työtilan osien esittely.
Luku 8. Cognos Insight -ohjelman opetusohjelma
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Sample Outdoors -yrityksen myyntijohtajana haluat analysoida yrityksen suorituskykyä tarkistamalla tilaustiedot. Käytössäsi on laskentataulukkotiedosto, joka sisältää nämä tiedot, joten päätät tuoda tiedoston uuteen Cognos Insight -työtilaan analyysia varten.

Toimintaohjeet
1. Valitse Microsoft Windowsin Käynnistä-valikosta vaihtoehto IBM Cognos Insight.
2. Valitse Nouda tiedot -valikosta vaihtoehto Tietojen tuonti. Ohjattu tuontitoiminto avautuu. Siinä näkyy Tietojen tuonti – Valitse tietolähde -sivu.
3. Tuo tiedosto napsauttamalla Nimi-kentän viereistä Selaa-painiketta. Näkyviin
tulee uusi Avaa-ikkuna, jossa voit selata tietokoneen tiedostoja.
4. Siirry sijaintiin, johon olet ladannut esimerkkitiedot, ja avaa sitten Orders_kielikoodi.csv-tiedosto. Jos esimerkiksi haluat käsitellä espanjankielistä mallitiedostoa, avaa Orders_ES.csv-tiedosto. Tiedoston tiedot tulevat näkyviin ohjattuun tuontitoimintoon.
Vihje: Voit tuoda näkyviin lähdetietojen tuontitapaa koskevat tiedot laajentamalla Tiedoston tiedot -osan. Oletusasetukset soveltuvat tähän esimerkkiin.
Päätät, että et halua tuoda kaikkia tiedoston tietoja Cognos Insight -ohjelmaan.
5. Osoita tuonnista pois jätettävät tietoalkiot tyhjentämällä seuraavien Sarakkeetosan Tuo-sarakkeen tietoalkioiden valintaruudut:
a. Tilausnumero
b. Kuukausi
c. Tilauksen koko
d. Yksikköhinta
e. Toimituspäivä
f. Myyjä
6. Valitse Lisäasetukset-vaihtoehto. Ohjatun tuontitoiminnon Tietojen tuonti –
Tietojen vastaavuusmääritys -sivu tulee näkyviin. Sivu sisältää tietojen tuontitapaa koskevia tietoja. Huomaa, että Cognos Insight on määrittänyt Kaupunki-elementin automaattisesti sisäkkäiseksi elementiksi Maa tai alue -elementtiin, koska loogisesti ajateltuna kaupungit ovat maiden tai alueiden
aliobjekteja.
Vihje: Voit vetää tietoalkioita Lähdekohteet-luettelosta Kohteet-hierarkiaan.
Voit myös vetää tietoalkioita eri paikkoihin Kohteet-hierarkiassa. Kun vedät
tietoalkioita, kohdistimen kohdalla näkyy tietoja siitä, mihin voit pudottaa tietoalkion ja mitä tietoalkiosta tulee, jos pudotat sen kyseiseen kohtaan.
Kohdassa Kuva 3 sivulla 121 näkyy Vastaavuusmääritys-ruutu sellaisena kuin
sen tulisi näkyä vaiheen 6 jälkeen.
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Kuva 3. Ohjatun tuontitoiminnon Vastaavuusmääritys-ruutu

7. Napsauta Yhteenveto-painiketta. Ohjatun tuontitoiminnon Tietojen tuonti –
Tuonti on meneillään -sivu tulee näkyviin. Tuonnin sanomat -ruudussa näkyvät toiminnot, jotka Cognos Insight -ohjelma toteuttaa, kun tuot tiedot. Ominaisuuden yhteenveto -ruudussa näkyvät asetukset, jotka kunkin kohdetietoalkion Ominaisuudet-ruudussa on valittu. Yhteenvedon avulla voit käydä läpi
kunkin tietolajin – myös luotavan kuution sekä sen ulottuvuuksien, tasojen,
määritteiden ja lukuarvojen – ominaisuudet ja vertailla niitä.
8. Valitse Valmis-vaihtoehto.
Tiedot näkyvät uudessa Cognos Insight -työtilassa. Työtila sisältää ristiintaulukoinnin ja pylväskaavion, ja tietohierarkia näkyy sisältöruudussa otsikon Tiedot alla.
Kohdassa Kuva 4 sivulla 122 näkyy työtila CSV-tiedoston tuonnin jälkeen.
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Kuva 4. Uusi työtila tietojen tuonnin jälkeen

Ristiintaulukoinnissa näkyvät seuraavat uuden kuution tiedot:
v Tuote-ulottuvuus näkyy ristiintaulukoinnin riveillä.
v Kuution kolme lukuarvoa (Tilauksen tuotto, Tilausmäärä ja Määrä) näkyvät ristiintaulukoinnin sarakkeissa.
Kaaviossa näkyvät seuraavat uuden kuution tiedot:
v Järjestelmä piirtää tuotteiden lukuarvot kaavioon pylväinä. Kussakin pylväsryhmässä on esimerkiksi Infinity-pylväs.
v Järjestelmä piirtää kuution kolme lukuarvoa pylväsryhminä kaavioon. Kaaviossa on esimerkiksi kolmen pylvään ryhmä lukuarvolle Tilauksen tuotto.
Yleiskuvausalueella yksilöidään ristiintaulukoinnissa näkyvät tiedot:
v Riviosasta
riveillä.

nähdään, että Product-ulottuvuus näkyy ristiintaulukoinnin

nähdään, että Orders kielikoodi Measures -ulottuvuus
v Sarakeosasta
näkyy ristiintaulukoinnin sarakkeissa. Lukuarvoulottuvuuden nimi vaihtelee kuution nimen mukaan. Kuution nimi puolestaan määräytyy tuodun
tiedoston nimen mukaan. Jos esimerkiksi olet tuonut espanjankielisen mallitiedoston Orders_ES.csv, kuution nimi on Orders ES ja lukuarvoulottuvuuden nimi on Orders ES Measures.
nähdään, että Customer-, City- ja Order date -ulottuv Konteksti-osasta
vuudet näkyvät ristiintaulukoinnin kontekstissa. Kontekstiosan ulottuvuuksien nimet edustavat ulottuvuuksien summia, kuten Total of Customer ja
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Total of City. Tilauspäivämäärä-ulottuvuus näkyy Konteksti-osassa muodossa 2007, koska lähdetiedostoon oli sisällytetty vain vuoden 2007 tiedot.
Vihje: Voit muuttaa ristiintaulukoinnissa ja kaaviossa esitettäviä tietoja napsauttamalla yleiskuvausalueen rivi-, sarake- ja kontekstiosien ulottuvuuksia.
Voit esimerkiksi napsauttaa ensin ulottuvuutta Total of City ja sitten ulottuvuutta Austria. Nyt ristiintaulukoinnissa ja kaaviossa näkyvät vain Itävaltaa
koskevat tiedot kaikkien kaupunkien tietojen asemesta. Voit palauttaa näkyviin kaikkien kaupunkien tiedot napsauttamalla kontekstiosassa ensin Austriaulottuvuutta ja sitten Total of City -ulottuvuutta.
Päätät lisätä myyjiä koskevat tiedot työtilaan, jotta näet parhaan tuoton saavuttaneet myyjät.
ja valitse sitten Sulje-vaihtoehto.
9. Napsauta Toiminnot-kuvaketta
10. Kun saat kehotteen tallentaa esimerkkitapaukseen tekemäsi muutokset, valitse
Ei-vaihtoehto.

Myyntitietojen tarkastelu aiemmin määritetyssä työtilassa
Tämä opetusohjelma kattaa seuraavat IBM Cognos Insight -ohjelman käyttöön liittyvät osat: siirtyminen välilehdestä toiseen ja aiemmin määritetyn työtilan käyttö
päätösten tekoon.
Sample Outdoors -yrityksen myyntijohtajana haluat saada yleiskuvauksen yrityksen tilaustiedoista selvittääksesi yrityksen yleisen suorituskyvyn.
Välilehtien avulla voit järjestää tietoja ja suodattimien avulla voit piilottaa tiettyjä
tietoja tai tuoda ne näkyviin. Välilehtien avulla voit esimerkiksi kertoa yrityksestäsi
erottamalla liiketoiminnan eri näkökohdat merkittäviin osiin, joiden avulla voit nopeasti tarkastella ja analysoida tietoja. Kussakin välilehdessä näkyvät eri tiedot,
mutta välilehdet kuuluvat kaikki samaan työtilaan.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot-kuvaketta
ja valitse sitten Avaa-vaihtoehto.
2. Siirry siihen sijaintiin, johon olet ladannut esimerkkitiedot, ja kaksoisnapsauta
tiedostoa Orders_kielikoodi.cdd. Jos esimerkiksi haluat käsitellä unkarinkielistä mallia, kaksoisnapsauta kohtaa Orders_HU.cdd. Saat ilmoitussanoman, jossa
kerrotaan, että tämä työtila sisältää Web-pienoisohjelmia. Koska Web-pienoisohjelmat näyttävät Webistä peräisin olevaa sisältöä, niissä voi Web-sivujen tapaan
olla haitallista sisältöä. Voit ohittaa tämän sanoman napsauttamalla OK-painiketta.
3. Voit siirtyä välilehdestä toiseen seuraavilla tavoilla:
napsauttamalla Tuotteet-välilehteä
v sisältöruudun Työtila-osasta
v Cognos Insight -ikkunan nimettyjen välilehtien avulla napsauttamalla Tilaukset-välilehteä
v työalueella napsauttamalla Mallit-toimintopainiketta. Voit lisätä tällaisia toimintopainikkeita mihin tahansa työtilaan valitsemalla Lisää-valikon Toimintopainike-vaihtoehdon.
4. Napsauta Toiminnot-kuvaketta ja valitse sitten vaihtoehto Sulje.
5. Kun saat kehotteen tallentaa esimerkkitapaukseen tekemäsi muutokset, valitse
Ei-vaihtoehto.
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Tietojen suodatus tietyjen tuotteiden ja asiakkaiden tietojen
tarkastelua varten
Tämä opetusohjelma kattaa seuraavat IBM Cognos Insight -ohjelman käyttöön liittyvät osat: tietojen suodatus selauspisteiden avulla ja tietojen laajennustaso kaavioissa ja ristiintaulukoinneissa.
Sample Outdoors Company -yrityksen myyntiedustajana haluat perehtyä tarkemmin kunkin tuotteen myyntitietoihin ja asiakkaiden tietoihin, jotta voit määrittää
mahdolliset lisäselvityksiä vaativat ongelma-alueet.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot-kuvaketta
ja valitse sitten Avaa-vaihtoehto.
2. Siirry siihen sijaintiin, johon olet ladannut esimerkkitiedot, ja kaksoisnapsauta
tiedostoa Orders_kielikoodi.cdd. Jos esimerkiksi haluat käsitellä unkarinkielistä mallia, kaksoisnapsauta kohtaa Orders_HU.cdd. Saat ilmoitussanoman, jossa
kerrotaan, että tämä työtila sisältää Web-pienoisohjelmia. Koska Web-pienoisohjelmat näyttävät Webistä peräisin olevaa sisältöä, niissä voi Web-sivujen tapaan
olla haitallista sisältöä. Voit ohittaa tämän sanoman napsauttamalla OK-painiketta.
3. Valitse Tilaukset-välilehti.
Tilaukset-välilehti sisältää kolme ristiintaulukointipienoisohjelmaa ja kaksi kaaviopienoisohjelmaa. Työtila sisältää myös kolme selauspistepienoisohjelmaa.
Tilaustiedot-ristiintaulukoinnissa näkyy, että Kodiak-tuotelinjan myynti on paljon vähäisempää kuin kahden muun. Haluat tutkia tietoja saadaksesi lisätietoja
myynnistä.
4. Valitse Tuotteet-selauspisteestä Kodiak-vaihtoehto.
Tämä valinta suodattaa pois Infinity- ja Legend-tuotteiden tiedot, kuten seuraavasta kuvasta Kuva 5 sivulla 125. ilmenee.
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Kuva 5. Tilaukset-välilehti suodatettuna niin, että näkyvissä on vain Kodiak-tuotelinja

Vihje: Voit tuoda kaikki tuotteet näkyviin uudelleen käyttämällä Tyhjennä
tämä selauspiste -kuvaketta
. Jos tyhjennät selauspisteet, muista valita Kodiak-tuote uudelleen, ennen kuin jatkat opetusohjelman läpikäyntiä.
5. Vie hiiren osoitin ympyräkaavion sektorien kohdalle, jolloin näet niiden maiden
tai alueiden myyntitiedot, joissa Kodiak-tuotelinja on myynnissä.
6. Valitse Asiakkaat-selauspisteestä Kanga Kampers -vaihtoehto. Kuvassa Kuva 6
sivulla 126 näkyy tuloksena oleva työtila.
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Kuva 6. Tilaukset-välilehti suodatettuna niin, että vain Kodiak-tuotelinja ja asiakas Kanga Kampers ovat näkyvissä.

Tilaukset-välilehdessä on nyt näkyvissä seuraavat tiedot:
v Tilaustiedot-ristiintaulukoinnissa näkyy, että koko Kodiak-tuotelinjan myynti
Kanga Kampers -asiakkaalle on helmikuulta.
v Myynti maittain tai alueittain -ristiintaulukoinnissa näkyy, että koko Kodiak-tuotelinjan myynti Kanga Kampers -asiakkaalle on Australiasta.
v Aluekaavio on graafinen näkymä Tilaustiedot-ristiintaulukoinnista.
v Ympyräkaavio on graafinen näkymä Myynti maittain tai alueittain -ristiintaulukoinnista.
v Tilauksen tiedot -ristiintaulukointi esittää lisätietoja Kanga Kampers -yrityksen myynnistä, kuten Paikkakunta-, Tilausmäärä- ja Myyjä-tiedot.
v Huomaa, että Tilauksen koko -selauspisteessä kaikki tilaukset ovat kokoluokkaa 1–5 000.
7. Napsauta Toiminnot-kuvaketta ja valitse sitten vaihtoehto Sulje.
8. Kun saat kehotteen tallentaa esimerkkitapaukseen tekemäsi muutokset, valitse
Ei-vaihtoehto.

Kuukausien ryhmittely vuosineljännekseen
Tämä opetusohjelma kattaa seuraavat IBM Cognos Insight -ohjelman käyttöön liittyvät osat: uuden sarakkeen lisäys ristiintaulukointiin, tietojen ryhmittely ja ylätason jäsenenen lisäys.
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Sample Outdoors -yrityksen koulutuksesta vastuussa olevana johtajana sinun on
leikattava kustannuksia. Voidaksesi selvittää, missä kustannuksia on leikattava, haluat verrata kustannuksia vuoden eri aikoina.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot-kuvaketta
ja valitse sitten Avaa-vaihtoehto.
2. Siirry siihen sijaintiin, johon olet ladannut esimerkkitiedot, ja kaksoisnapsauta
tiedostoa HumanResources_kielikoodi.cdd. Jos esimerkiksi haluat käsitellä norjankielistä mallia, kaksoisnapsauta kohtaa HumanResources_NO.cdd.
3. Valitse Työntekijäkoulutus-välilehti.
Tässä välilehdessä kurssitiedot näkyvät yhdellä silmäyksellä. Siinä näkyvät
kurssit nimen mukaan, osallistujaluettelo, kurssin kustannukset, kurssipäivien
määrä ja kurssi-ilmoittautumiset kuukausittain.
Nyt haluat ryhmitellä tammikuun, helmikuun ja maaliskuun tiedot niin, että
voit tutkia vuosineljänneksen tietoja.
4. Paina Ctrl-näppäintä ja napsauta vaihtoehtoja Tammikuu, Helmikuu ja Maaliskuu.
5. Napsauta valittuja sarakkeita hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisää ylätason
objekti -vaihtoehto. Valitut jäsenet lasketaan yhteen uudeksi jäseneksi, jonka
nimi on Jäsen 1.
6. Voit antaa Jäsen 1 -kohdalle uuden kuvaavamman nimen napsauttamalla Jäsen
1 -kohtaa ja kirjoittamalla sitten nimeksi Vuosineljännes 1.
Nyt näet, että kyseisen vuosineljänneksen kurssikustannukset ovat 32 000 euroa, joka vastaa lähes koko heinäkuun kokonaiskustannuksia. Haluat ehkä tutkia tarkemmin, mistä tämä ero johtuu, jotta voit päättää, onko asialle tehtävä
jotakin.
Luomalla ylätaso-alataso-hierarkioita voit laajentaa tietojoukkoa ja ohjata sovellusta entistä paremmin.
7. Napsauta Toiminnot-kuvaketta ja valitse sitten vaihtoehto Sulje.
8. Kun saat kehotteen tallentaa esimerkkitapaukseen tekemäsi muutokset, valitse
Ei-vaihtoehto.

Palkankorotuksen laskeminen ulottuvuuden laskutoimituksen
avulla
Tämä opetusohjelma kattaa seuraavat IBM Cognos Insight -ohjelman käyttöön liittyvät osat: uuden sarakkeen luonti ristiintaulukointiin ja ulottuvuuden laskutoimitus.
Henkilöstöpäällikkönä sinun on selvitettävä sellaisten muutosten vaikutukset, jotka
liittyvät Sample Outdoors -yrityksen rakenteeseen ja henkilökuntaan. Tässä esimerkissä haluat nähdä, miten 5 prosentin palkkojen korotus vaikuttaa.

Toimintaohjeet
ja valitse sitten Avaa-vaihtoehto.
1. Napsauta Toiminnot-kuvaketta
2. Siirry siihen sijaintiin, johon olet ladannut esimerkkitiedot, ja kaksoisnapsauta
tiedostoa HumanResources_kielikoodi.cdd. Jos esimerkiksi haluat käsitellä koreankielistä mallia, kaksoisnapsauta kohtaa HumanResources_KO.cdd.
3. Valitse Työntekijäkulut-välilehti. Päätät laskea viiden prosentin palkankorotuksen kaavan avulla. Lisätietoja kaavoista on Cognos Insight -ohjelman oppaissa.
Luku 8. Cognos Insight -ohjelman opetusohjelma
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Voit käyttää tätä tuotteesi ja versiosi opasta IBM Knowledge Center -sivustossa
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
4. Napsauta Työntekijäkulut-ristiintaulukoinnissa hiiren kakkospainikkeella Palkka-sarakeotsikkoa, valitse sitten Kaksoiskappale-vaihtoehto ja nimeä sarake uudelleen kirjoittamalla Entä jos palkka 5.
5. Napsauta sarakkeen Entä jos palkka 5 ja rivin Kaikki maat tai alueet leikkauskohdassa olevaa solua, kirjoita inc5 ja paina sitten Enter-näppäintä.
Kaikkien Entä jos palkka 5 -sarakkeen solujen arvot kasvavat viisi prosenttia.
Kuvassa Kuva 7 näkyy päivitetty ristiintaulukointi ja kaavio.

Kuva 7. Ristiintaulukointi ja kaavio, joissa näkyy inc5-laskutoimitus

6. Napsauta Toiminnot-kuvaketta ja valitse sitten vaihtoehto Sulje.
7. Kun saat kehotteen tallentaa esimerkkitapaukseen tekemäsi muutokset, valitse
Ei-vaihtoehto.

Suurten ja pienten tuottojen yksilöinti väreillä
Tämä opetusohjelma kattaa seuraavat IBM Cognos Insight -ohjelman käyttöön liittyvät osat: ehdollisten tyylien luonti ja suuntausten havaitseminen.
Sample Outdoors Company -yrityksen myyntipäällikkönä haluat tietää, mitkä tuotteet myyvät hyvin ja mitkä huonosti. Haluat myös nähdä vuodan aikana tapahtuneet muutokset saadaksesi selville, minä kuukausina kukin tuote menestyy heikosti.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot-kuvaketta
ja valitse sitten Avaa-vaihtoehto.
2. Siirry siihen sijaintiin, johon olet ladannut esimerkkitiedot, ja kaksoisnapsauta
tiedostoa Orders_kielikoodi.cdd. Jos esimerkiksi haluat käsitellä japaninkielistä mallia, kaksoisnapsauta kohtaa Orders_JA.cdd. Saat ilmoitussanoman, jossa
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kerrotaan, että tämä työtila sisältää Web-pienoisohjelmia. Koska Web-pienoisohjelmat näyttävät Webistä peräisin olevaa sisältöä, niissä voi Web-sivujen tapaan olla haitallista sisältöä. Voit ohittaa tämän sanoman napsauttamalla OKpainiketta.
3. Valitse Tilaukset-välilehti. Päätät ehdollisen tyylin avulla yksilöidä kuukaudet
jolloin tuotto on suuri tai pieni.
4. Napsauta Tilaustiedot-ristiintaulukoinnissa hiiren kakkospainikkeella solua,
joka ei ole rivin tai sarakkeen otsikko ja valitse sitten Ehdollinen tyyli -vaihtoehto.
ja valitse vaihto5. Napsauta Ehdollinen tyyli -ikkunassa Lisää-kuvaketta
ehdot Uusi ehdollinen tyyli käytettäessä kohdetta > Tilauksen tuotto.
6. Kirjoita Numeerinen ehto -ikkunan Alueen arvo -kenttään 5000, ja paina Enter-näppäintä. Uusi ehto tulee näkyviin luetteloon.
7. Kirjoita Alueen arvo -kenttään 10000, ja paina Enter-näppäintä. Luettelossa näkyy nyt antamasi kaksi arvoa kolmen tyhjän rivin välissä. Näillä riveillä määrität ehdot. Voit esimerkiksi määrittää ehdon arvoille, jotka ovat pienempiä
kuin 5 000, asettamalla tyylin arvon 5 000 jäljessä olevalle riville.
8. Napsauta arvon 5 000 jäljessä olevalla rivillä Tyyli-sarakkeen solua ja sitten
vaihtoehtoa Heikko.
9. Napsauta arvon 5 000 edellä olevalla rivillä Tyyli-sarakkeen solua ja sitten
vaihtoehtoa Keskimääräinen.
10. Napsauta arvon 10 000 edellä olevalla rivillä Tyyli-sarakkeen solua ja sitten
vaihtoehtoa Erinomainen. Luomasi ehdot osoittavat nyt seuraavat tiedot:
v Tilauksen tuotto, joka on yli 10 000, on erinomainen.
v Tilauksen tuotto, joka on 5 000 ja 10 000 välissä, on keskimääräinen.
v Tilauksen tuotto, joka on alle 5 000, on erinomainen.
11. Saat työtilan näkyviin napsauttamalla OK-painiketta. Tilaustiedot-ristiintaulukoinnissa näkyvät nyt määrittämissäsi tyyleissä arvot erinomainen, keskimääräinen ja heikko, kuten kuvassa Kuva 8 sivulla 130.
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Kuva 8. Tilaustiedot-ristiintaulukoinnin eri väriset solut ja tekstit määritetyille ehdollisille tyyleille

12. Napsauta Asiakkaat-selauspisteessä jokaista asiakasta, jotta saat näkyviin
myynnin kuukauden ja maan tai alueen mukaan. Se auttaa selvittämään, minne ja milloin myyntikampanjat kannattaa kohdistaa.
13. Napsauta Toiminnot-kuvaketta ja valitse sitten vaihtoehto Sulje.
14. Kun saat kehotteen tallentaa esimerkkitapaukseen tekemäsi muutokset, valitse
Ei-vaihtoehto.

Tulokset
Tutkimalla työtilan tietoja saat selville, että Sportworld-asiakkaan suhteen voi olla
myyntimahdollisuuksia, koska sieltä ei ole tilattu Kodiak- tai Legend-tuotteita.

Tuloksen laskenta ja mallia muuttamalla
Tämä opetusohjelma kattaa seuraavat IBM Cognos Insight -ohjelman käyttöön liittyvät osat: kuution laskennan luonti, välilehden lisäys, ristiintaulukoinnin luonti,
kaavion luonti, ulottuvuuksien ja lukuarvojen korvaus, tyhjien solujen piilotus ja
summien näyttötavan muutto.
Sample Outdoors Company -yrityksen tietojen analysoijana haluat muuttaa Tilauksen tuotto -saraketta niin, että siinä näkyvät Määrä- ja Yksikköhinta-arvojen muutokset. Silloin voit päättää, miten määrät ja yksikköhinnat vaikuttavat yrityksen
tuottoon.
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Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot-kuvaketta
ja valitse sitten Avaa-vaihtoehto.
2. Siirry siihen sijaintiin, johon olet ladannut esimerkkitiedot, ja kaksoisnapsauta
tiedostoa Orders_kielikoodi.cdd. Jos esimerkiksi haluat käsitellä italiankielistä
mallia, kaksoisnapsauta kohtaa Orders_IT.cdd. Saat ilmoitussanoman, jossa
kerrotaan, että tämä työtila sisältää Web-pienoisohjelmia. Koska Web-pienoisohjelmat näyttävät Webistä peräisin olevaa sisältöä, niissä voi Web-sivujen tapaan olla haitallista sisältöä. Voit ohittaa tämän sanoman napsauttamalla OKpainiketta.
3. Napsauta Cognos Insight -ikkunan välilehtien vieressä Lisää uusi välilehti
.
-kuvaketta
Uusi välilehti tulee näkyviin Cognos Insight -ikkunaan. Uuden välilehden
nimi on Välilehti 5.
4. Napsauta uutta välilehteä hiiren kakkospainikkeella, valitse Nimeä uudelleen
-vaihtoehto ja kirjoita nimi Testi.
Nyt käytössäsi on tyhjä työalue uuden tietonäkymän luomista varten.
5. Avaamalla sisältöruudun
vuudet ja lukuarvot.

saat näkyviin kaikki työtilaan tuodut ulottu-

6. Vedä Order details -kuutio työtilaan.
Oletusarvon mukaan kuution vetäminen työtilaan luo ristiintaulukoinnin ja
kaavion. Ristiintaulukoinnissa ja kaaviossa näkyvät kuution ensimmäinen
ulottuvuus, Order number, ja kaikki kuutiossa käytettävissä olevat lukuarvot.
Yleiskuvausalueella yksilöidään ristiintaulukoinnissa näkyvät tiedot:
nähdään, että Order number -ulottuvuus näkyy ristiintauluv Riviosasta
koinnin riveillä.
nähdään, että Order details Measures -ulottuvuus näkyy
v Sarakeosasta
ristiintaulukoinnin sarakkeissa. Tämä ulottuvuus sisältää kaikki Order
details -kuution lukuarvot.
näkyvät ristiintaulukoinnin kontekstissa jäljellä olevat
v Konteksti-osassa
ulottuvuudet. Kontekstiosan ulottuvuuksien nimet kuvaavat ristiintaulukoinnissa esitettäviä tietoja. Kontekstiosassa näkyvät esimerkiksi Kaikki
tuotteet, joten ristiintaulukoinnin tiedot edustavat kaikkia tuotteita. Jos suodatat Products-ulottuvuuden niin, että se näyttää Legend-tietoalkion yleiskuvausalueen kontekstiosassa, ristiintaulukoinnin tiedot koskevat vain
Legend-tuotetta.
Päätät, että haluat nähdä kaikki tiedot, mutta sisäkkäin niin, että ne on helppo
ymmärtää yhdellä silmäyksellä. Voit tehdä tämän vaihtamalla yleiskuvausalueen rivien, sarakkeiden ja kontekstiosien ulottuvuudet.
Order details -kuuitosta Products (Tuotteet) -ulottu7. Vedä sisältöruudun
vuus ja aseta se Order number (Tilausnumero) -ulottuvuuden jälkeen yleisku. Kun viet kohdistimen yleiskuvausalueen päälle,
vausalueen riviosaan
kohdistin muuttuu ja näyttää, mihin kohtaan voit pudottaa ulottuvuuden.
Vihje: Voit myös vetää ulottuvuudet yleiskuvausalueen yhdestä osasta toiseen.
Luku 8. Cognos Insight -ohjelman opetusohjelma
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8. Vedä Customers (Asiakkaat) -ulottuvuus Order details -kuutiosta ja aseta se
.
Products (Tuotteet) -ulottuvuuden jälkeen yleiskuvausalueen riviosassa
9. Vedä Order size (Tilauksen koko) -ulottuvuus Order details -kuutiosta ja aseta
se Customers (Asiakkaat) -ulottuvuuden jälkeen yleiskuvausalueen riviosassa
. Seuraavat ulottuvuudet ovat nyt riviosassa sisäkkäin tässä järjestyksessä:
Order number, Products, Customers ja Order size, kuten näkyy kuvasta
Kuva 9. Sarakeosa

sisältää Order details Measures -ulottuvuuden.

Kuva 9. Ristiintaulukointi, jossa Order number-, Products-, Customers- ja Order size -ulottuvuudet ovat riveillä ja
Order details Measures -ulottuvuus sarakkeissa

10. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ristiintaulukoinnin riveillä kutakin neljää
summaa (kuten Kaikki tilausnumerot) ja valitse sitten vaihtoehdot Näytä
summat > Älä näytä summia. Ristiintaulukointi on enimmäkseen tyhjä, koska
siinä näkyy solu jokaiselle tietojen leikkauspisteelle. Päätät poistaa tyhjät solut.
11. Napsauta pienoisohjelman työkalurivin Piilota tyhjät solut -kuvaketta
valitse sitten vaihtoehto Rivit.
Nyt kaikki kuution tiedot näkyvät ristiintaulukoinnissa, kuten kuvassa
Kuva 10 sivulla 133.
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ja

Kuva 10. Ristiintaulukointi, jossa ei näy summia eikä tyhjiä soluja

Haluat keskittyä asiakkaan Kanga Kampers tietoihin.
12. Napsauta yleiskuvausalueella Customers-ulottuvuutta ja valitse sitten Kanga
Kampers. Ristiintaulukoinnissa ja kaaviossa näkyvät nyt vain Kanga Kampers
-asiakkaan tiedot.
13. Valitse kaikki Tilauksen tuotto -sarakkeen solut ristiintaulukoinnissa, napsauta sitten valintaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Luo kuution laskenta.
14. Kuution laskennan nimi ikkunassa anna Tilauksen tuoton laskutoimitus ja
paina Enter-näppäintä. Luomasi laskutoimitus koskee vain ulottuvuuksia ja
lukuarvoja, kun ne ovat suodatettuina ristiintaulukoinnissa. Jos esimerkiksi
Customers-ulottuvuus suodatetaan niin, että siihen sisältyy ristiintaulukoinnissa vain Kanga Kampers -asiakas, silloin laskutoimitus koskee vain Kanga
Kampers -asiakasta.
Vihje: Voit vaihtaa näitä suodattimia lausekkeiden muokkaustoiminnossa.
Määritä uusi lauseke kohteelle -kohdan alapuolella olevalla suodatin alueella
jokaisesta uudesta ulottuvuudesta näkyvät ristiintaulukoinnissa olevat jäsenet
ja ulottuvuuden nimi. Esimerkiksi Customers-ulottuvuus suodatetaan niin,
että se sisältää vain Kanga Kampers -tuotteen, joten Customers-ulottuvuus sisältää Kanga Kampers -tiedot, jäsenen, joka näkyy ristiintaulukoinnissa ja
ulottuvuuden nimen, Customers.
15. Vieritä tietohierarkiassa Ehdot-välilehdellä kohtaan Order details Measures
-ulottuvuus ja laajenna se. Ehdot-välilehti sisältää ulottuvuuksia ja lukuarvoja,
jotka ovat käytettävissä nykyisessä kuutiossa. Niitä kutsutaan lausekkeessa
ehdoiksi.
Vihje: Voit käyttää työtilan toisten kuutioiden lausekkeiden ehtoja tuomalla
ehdon. Kun tuot ehdon toisesta kuutiosta, voit lisätä toisen kuution ulottuvuuden tai lukuarvon laskutoimitukseen. Voit tehdä tämän määrittämällä nykyisen kuution ulottuvuuksien vastaavuuden tuotavassa kuutiossa olevien ulottuvuuksien kanssa.
16. Vedä Määrä-lukuarvo Lauseke-ruutuun.
17. Kirjoita Lauseke-ruutuun tähti (*), joka on kertolaskun symboli.
Vihje: Voit lisätä laskutoimitusten malleja Lauseke-ruutuun valitsemalla ne
Yksinkertainen-välilehdestä. Jos Yksinkertainen-välilehdessä esimerkiksi napLuku 8. Cognos Insight -ohjelman opetusohjelma
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sautat Toiminnon tyyppi -luettelon Aritmeettinen-kohtaa ja Toiminto-luettelon * (kertolasku)-vaihtoehtoa, seuraava mallipohja kertolaskuja varten tulee
näkyviin Lauseke-ruutuun: ([<operand 1>] * [<operand 2>]). Sitten voit korvata kohdat [<operand 1>] ja [<operand 2>] ulottuvuuksilla ja lukuarvoilla,
joita haluat käyttää laskutoimituksessa.
18. Vedä Yksikköhinta-lukuarvo Lauseke-ruutuun tähden *) jälkeen.
19. Voit tallentaa laskutoimituksen napsauttamalla OK-painiketta. Nyt ristiintaulukoinnin Tilauksen tuotto -sarake lasketaan kertomalla Määrä Yksikköhinnalla.
20. Napsauta Yksikköhinta-sarakkeen solua, kirjoita uusi hinta ja paina Enternäppäintä. Tilauksen tuotto-arvo tuolla rivillä muuttuu uuden yksikköhinnan
mukaiseksi. Voit myös vaihtaa Määrä-sarakkeen arvoja ja nähdä, kuinka myymäsi määrän muutos vaikuttaa Tilauksen tuottoon.
21. Napsauta Toiminnot-kuvaketta ja valitse sitten vaihtoehto Sulje.
Kun saat kehotteen tallentaa esimerkkitapaukseen tekemäsi muutokset, valitse
Ei-vaihtoehto.

Tuoton analysointi
Tämä opetusohjelma kattaa seuraavat IBM Cognos Insight -ohjelman käyttöön liittyvät osat: varianssin luonti, rivien tai sarakkeiden piilotus, sarakkeen lajittelu ja
ulottuvuuksien sijoitus sisäkkäin.
Tässä opetusohjelmassa luot analyysin vetämällä aiemmin määritetyn .csv-tiedoston Cognos Insight -ohjelman työtilaan. Voit tuottaa erilaisia näkymiä tiedoista järjestämällä ulottuvuudet uudelleen ristiintaulukoinnissa. Voit tarkastella kaavioita,
jolloin näet, että analyysissa käytettäviä kaaviolajeja on useita. Voit etsiä suuntauksia tiedoista ja lisätä havaintosi tekstimuotoisina kommentteina. Tallenna tämä analyysi perustaksi tuleville töille.

Toimintaohjeet
1. Avaa IBM Cognos Insight -ohjelma.
2. Valitse Perinteinen-teema.
3. Vedä Net_Revenue.csv-tiedosto uuteen työtilaan.
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4. Vedä Net Revenue -ulottuvuus Rivit-ruutuun.
5. Poista Total of Net Revenue -jäsen. Kun sinua pyydetään vahvistamaan poisto,
valitse Poista-vaihtoehto.

Luku 8. Cognos Insight -ohjelman opetusohjelma

135

6. Lisää Toteutunut viime vuosi- ja Toteutunut viime vuotta edeltävä vuosi -arvojen varianssi.

7. Nimeä Toteutunut viime vuosi- ja Toteutunut viime vuotta edeltävä vuosi
-varianssi uudelleen.
8. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa Laske ja valitse sitten vaihtoehto
Lisää tekstilukuarvo.

9. Anna tekstilukuarvolle nimi Kommentti – huomaa, että voit lisätä vain tekstiobjekteja mittaulottuvuuteen.
Huomautus: Määrä-objekti näyttää niiden tietueiden määrän, jotka on tuotu
vedä ja pudota -ominaisuuden avulla. Joissakin tapauksissa tästä on hyötyä.
Tässä harjoituksessa emme käytä tätä ensimmäisen tuonnin jälkeen.
10. Poista Määrä-objekti napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Poista-vaihtoehto. Vahvista poisto valintaikkunassa olevalla Poista-painikkeella.
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11. Analyysin teko on helpompaa, jos poistat kaavion pienoisohjelmasta valitsemalla avattavasta Vaihda näyttöä -valikosta vaihtoehdon Ristiintaulukointi.

12. Vaihda kuution suuntaa kuvassa esitetyllä tavalla.

13. Haluamme lajitella vain tietokohteiden perusteella. Tästä tulee helpommin
ymmärrettävää, kun piilotamme Total of Products -kohdan. Kaksi valikon
vaihtoehtoa tekee tämän: 1. Piilota-vaihtoehto ja 2. Näytä summat -vaihtoehto.
v Napsauta kohdetta ja valitse sitten Piilota-vaihtoehto.Voit piilottaa tarpeettomat rivit tai sarakkeet. Esimerkiksi kun olet luonut laskutoimituksen, voit
piilottaa siinä käytettäviä rivejä tai sarakkeita, joita ei tarvita työtilassa. Voit
käyttää tätä tapaa mihin tahansa kohteeseen, tietokohteeseen tai yhdistet-
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tyyn kohteeseen.

v Napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Näytä
summat. Valitse sitten haluamasi vaihtoehto.
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14. Tässä tapauksessa valitsemme vaihtoehdon Älä näytä summia, joka piilottaa
ulottuvuuden kaikki yhdistetyt kohteet, ei vain yhtä niistä. Tässä esimerkissä
tulos olisi sama. Älä näytä summia on kuitenkin parempi vaihtoehto, jos summia lisättäisiin myöhemmin.
15. Lajittele Varianssi-sarake nousevan järjestyksen mukaan.
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16. Lisää kommentti tuotteeseen, jonka negatiivinen varianssi on suurin.

17. Valitse Net Revenue (Liikevaihto) -ulottuvuudesta Liikevaihto ja lisää kommentti tuotteeseen, jonka liikevaihdon varianssi on suurin. Huomaa, että kyseessä on eri tuote kuin se, jonka määrän lasku on suurin.

18. Anna välilehdelle uusi nimi Liikevaihdon analyysi.
19. Lisää uusi välilehti napsauttamalla kuvaketta.
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20. Anna sille uusi nimi Liikevaihdon suuntaus.
21. Napsauta työtilaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehdot Lisää pienoisohjelma > Ristiintaulukointi > Liikevaihto.

Huomautus: Vaihda suunta seuraavassa kuvatulla tavalla valitsemalla kontekstista Liikevaihto ja piilottamalla Kommentti-objekti. Muuta tarvittaessa
objektien kokoa napsauttamalla Sovita automaattisesti -kuvaketta.
Tarkastele viime vuoden ja viime vuotta edeltävän vuoden suuntauksia –

ovatko ne samat?
22. Lisää kolmas välilehti ja anna sille nimi Liikevaihto kaupungeittain.
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23. Siirry takaisin Liikevaihdon suuntaus -välilehteen ja valitse pienoisohjelman
valikosta Kopioi pienoisohjelma -vaihtoehto.

24. Napsauta Liikevaihto kaupungeittain -välilehteä hiiren kakkospainikkeella ja
valitse Liitä pienoisohjelma -vaihtoehto.

25. Vaihda suunta kuvassa esitetyllä tavalla, kohdista jälleen Liikevaihtoon, piilota
Kommentti ja jätä näyttämättä Total of Cities.
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Onko kaupunkeja, jotka alisuoriutuivat jatkuvasti kyseisen kahden vuoden aikana? Missä kaupungissa on tapahtunut suurin suorituksen lasku kyseisten
kahden vuoden aikana?
26. Palaa ensimmäiseen Liikevaihdon analyysi -välilehteen.
, ja valitse vaihtoehdot Jaettu näky27. Napsauta Vaihda näyttöä -kuvaketta
mä > Ristiintaulukointi päällimmäisenä.

28. Vaihda näyttötyypiksi Rakennevastaavuus
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29. Sijoita Cities-ulottuvuus Products-ulottuvuuden ulkopuolelle riveille vetämällä
sitä ja pudottamalla se ulkopuolelle, kuten seuraavan kuvan nuoli näyttää.

30. Vedä Net Revenue -ulottuvuus sarakkeisiin korvaamaan Net Revenue Measures -ulottuvuus. Sinun on ehkä napsautettava ulottuvuutta ja valittava Näytä
kaikki – Net Revenue, jotta saat Volume-ulottuvuuden näkymään sarakkeissa.
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31. Tulos näyttää seuraavalta:
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32. Vie rakennevastaavuudessa kohdistin jonkin kaupungin kohdalle, jolloin saat
näkyviin kyseiseen kaupunkiin liittyvät arvot.

33. Mikä tuote myy parhaiten kolmessa huippukaupungissa?
34. Tallenna työtila nimellä A01_Simple_Revenue_Analysis. Silloin järjestelmä luo
.cdd-tiedoston, jota kuka tahansa voi käyttää IBM Cognos Insight -ohjelmassa.

Tulokset
Tähän päättyy opetusohjelma Tuoton analysointi. Seuraava opetusohjelma perustuu tähän .cdd-tiedostoon.

Alennusten mallinnus ja analysointi
Tämä opetusohjelma kattaa seuraavat IBM Cognos Insight -ohjelman käyttöön liittyvät osat: näkymän vaihto, kuution laskennan luonti, kohteiden muotoilu, laskentojen käyttö lehtiarvoihin ja yhdistettyihin arvoihin sekä työtilan valmistelu esitykseksi.
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Opetusohjelmassa ”Tuoton analysointi” sivulla 134 tarkastelimme sellaisten tuotteiden määrää, liikevaihtoa ja varianssia, joita myytiin useitten kaupunkien myymälöissä kahden vuoden aikana. Huomasimme, että tuote, jonka myyntimäärässä oli
suurin lasku, ei ollut sama tuote, jonka liikevaihdossa oli suurin lasku. Jotta voisimme paremmin ymmärtää tämän ja tehdä asianmukaisia päätöksiä liiketoiminnassa, tarvitsemme lisää tietoja. Ehkä joissakin kaupungeissa annetaan liian suuria
alennuksia.
Jotta saisimme lisää tietoja, tuomme kahden edeltävän vuoden luettelohinnat (List
Prices) ja käytämme niitä bruttoliikevaihdon laskemiseen. Brutto- ja nettoliikevaihdon välinen erotus on annettu alennus. Lisätietona laskemme myös alennusprosentin. Se antaa meille entistä perusteellisemmat tiedot siitä, kuinka eri kaupungeissa
annetaan alennusta tuotteista, ja voimme tehdä tarvittavat toimet.

Bruttoliikevaihdon laskeminen
Toimintosarja
1. Avaa A01_Simple_Revenue_Analysis.cdd-tiedosto ja tallenna se nimellä
A02_Discount_Analysis.cdd.
2. Lisää uusi välilehti ja anna sille uusi nimi Alennusanalyysi.
3. Vedä List_Prices.csv -tiedosto uuden välilehden työtilaan.
4. Vaihda näyttönäkymäksi ristiintaulukointi.
5. Poista Määrä List Price Measures -ulottuvuudesta.
6. Siirrä List Price -ulottuvuus sarakkeisiin ja poista Total of List Price -jäsen.
7. Järjestä näkymä seuraavan kuvan osoittamalla tavalla.

8. Napsauta Palauta tämä pienoisohjelma -kuvaketta ja asettele List Prices -ulottuvuus niin, että se näkyy ruudun yläpuoliskossa.
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9. Napsauta työtilan vasemmassa yläkulmassa olevaa Näytä sisältöruutu -kuvaketta. Tähän työtilaan liittyvät objektit tulevat näkyviin.
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10. Vedä Net Revenue -kuutio työtilaan niin, että se näkyy ruudun alapuoliskossa.
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11. Vaihda Net Revenue -kuution näyttö ristiintaulukoinniksi ja muuta sitten sen
suuntaa seuraavan kuvan mukaisesti.

12. Napsauta Liikevaihto-jäsentä hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto
Lisää.
13. Anna uudelle jäsenelle nimi Bruttoliikevaihto.
14. Korosta Bruttoliikevaihto-objektin Toteutunut viime vuosi- ja Toteutunut viime
vuotta edeltävä vuosi -solut.
15. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Luo kuution laskenta.
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16. Bruttoliikevaihto lasketaan Määrä * Luettelohinta. Luettelohinnan saa käyttöön
suoraan List Price -kuutiosta.
17. Jos järjestelmä kehottaa tallentamaan odotustilassa olevat muutokset, vahvista
tiedot napsauttamalla valintamerkki-kuvaketta päävalikon palkista.

18. Anna laskutoimitukselle nimi Bruttoliikevaihto ja napsauta OK-painiketta.
19. Valitse Tuo termit -vaihtoehto ja anna termien tuontilinkille nimi Luettelohinnat.

20. Valitse lähteessä List Price -kuutio avattavasta luettelosta.
Huomautus: Tuotteiden ja kuukausien vastaavuusmääritys tehdään automaattisesti.
21. Vedä List Price Measures -ulottuvuus Net Revenue Measures -ulottuvuuteen ja
valitse vastaavuusmäärityksen tyypiksi Automaattinen.
22. Napsauta List Price -kohtaa ja valitse sitten List Price -sektori.

Luku 8. Cognos Insight -ohjelman opetusohjelma
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23. Napsauta Cities-kohtaa ja valitse Cities-ulottuvuuden päätaso.
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24. Napsauta Net Revenue -kuutiota ja valitse sitten Bruttoliikevaihto-sektori

Luku 8. Cognos Insight -ohjelman opetusohjelma
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25. Tallenna Tuo-linkki napsauttamalla OK-painiketta
26. Laajenna Tuo termit -kohta laskennassa ja vedä List Prices lehtitason lausekkeeseen.

27. Tee laskutoimitus valmiiksi kirjoittamalla tähti(*), jolloin arvot kerrotaan. Voit
myös valita tähden välilehdestä ja aritmeettisista asetuksista.

28. Napsauta OK-painiketta ja tarkista tulos tietojen tasolla. Seuraavassa kuvassa
on esimerkki.
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Alennuksen laskenta
Nyt laskemme bruttoliikevaihdon ja liikevaihdon välisen erotuksen. Erotus vastaa
annettua alennusta.
Huomautus: Voisimme tässä esimerkissä valita hiiren kakkospainikkeella avautuvasta valikosta ennalta määritetyn laskutoimituksen bruttoliikevaihto – liikevaihto.
Tämä vaihtoehto käyttäisi sitten alennusta kaikkiin muiden ulottuvuuksien jäseniin. Me kuitenkin kehitämme mallia ja suunnittelemme lisäävämme uusia jäseniä
Net Revenue Measures -ulottuvuuteen (joka edustaa versioita tässä mallissa) tulevaa suunnittelua varten. Siksi lisäämme alennukset näille sektoreille sen sijaan, että
antaisimme ohjelman laskea ne. Kuution laskennan avulla voimme ohjata laskennan laajuutta, jotta se koskee vain toteutuneita sektoreja ja jättää suunnittelunimikkeet vapaiksi tietojen lisäykselle.
Toimintosarja
1. Valitse Bruttoliikevaihto-objekti ja valitse vaihtoehto Lisää. Anna uudelle objektille nimi Alennus.
2. Määritä laskenta-alue korostamalla vain Toteutunut viime vuosi- ja Toteutunut
viime vuotta edeltävä vuosi alennusta varten. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Luo kuution laskenta. Anna laskennalle nimi Alennus.
3. Luo seuraava laskutoimitus vetämällä objekteja termien hierarkiasta Lausekeruutuun:
=[Net Revenue]:[Gross Revenue] - [Net Revenue]:[Net Revenue]

4. Napsauta OK-painiketta ja tarkista, että tuloksena annetut tiedot on laskettu oikein.

Alennusprosentin laskenta
Lopuksi laskemme alennusprosentin. Haluamme käyttää tätä prosenttilukua sekä
lehtitasolla että yhdistetyllä tasolla. Siksi käytämme Kuution laskentaa Calculatefunktion sijasta.
Toimintosarja
1. Napsauta Alennus-objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten vaihtoehto
Lisää. Anna uudelle objektille nimi Alennusprosentti.
2. Määritä laskenta-alue korostamalla vain Toteutunut viime vuosi- ja Toteutunut
viime vuotta edeltävä vuosi alennusprosenttia varten. Napsauta valintaa hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Luo kuution laskenta. Anna nimi Alennusprosentti.
3. Vedä ja pudota kohteita termien alueelta ja luo seuraava laskutoimitus:
=[Net Revenue]:Discount /[Net Revenue]:[Gross Revenue]
4. Valitse Yhdistä lehtitaso ja yhdistetty taso -valintaruutu.
Vihje: Jos et valitse tätä valintaruutua, järjestelmä laskee summan.
Luku 8. Cognos Insight -ohjelman opetusohjelma
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5. Napsauta OK-painiketta.
6. Ota muoto käyttöön objektissa napsauttamalla Alennusprosentti-jäsentä hiiren
kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehto Muotoile kohteen Discount % tiedot. Valitse prosenttiluku ja 2dp.
Huomautus: Järjestelmä käyttää automaattisesti oletusmuotoa mittaulottuvuuteen ensimmäisen tuonnin jälkeen. Siksi kohtien Toteutunut viime vuosi- ja Toteutunut viime vuotta edeltävä vuosi muotoilu on poistettava.
7. Napsauta Toteutunut viime vuosi -kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse
Poista muotoilu Toteutunut viime vuosi. Toista samat toimet Toteutunut viime
vuotta edeltävä vuosi -kohdassa.
8. Seuraavassa kuvassa on esimerkki alennusprosentista Lontoossa tammikuussa:

Liiketoimintalogiikan lisäys
Huomaa, että varianssin laskutoimitus on aina sama, eli Toteutunut viime vuosi –
Toteutunut viime vuotta edeltävä vuosi. Haluamme kuitenkin lisätä liiketoimintalogiikkaa varianssiin. Esimerkiksi bruttoliikevaihdon negatiivinen varianssi on arvojen pieneneminen vuodesta toiseen, ja se tulisi esittää negatiivisena lukuna. Alennuksen pienenemistä voisi kuitenkin pitää positiivisena tuloksena, ja varianssi
voidaan näyttää positiivisena lukuna negatiivisen sijasta. Voimme tuoda tämän liiketoimintalogiikan malliimme määritteiden avulla.
Toimintosarja
1. Vaihda suunta, jotta näet kaikki lukuarvot kohteille Lontoo, Tammikuu ja
Whacky Widgets.
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Huomautus: Kaikki nämä lukuarvot ovat negatiivisia.

2. Napsauta Tiedot-ruudussa Net Revenue -mittaulottuvuutta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten vaihtoehdot Uudet tiedot > Määrite.

3. Anna määritteelle nimi Varianssin etumerkki, vaihda määritteen lajiksi Teksti
ja napsauta OK-painiketta.
Luku 8. Cognos Insight -ohjelman opetusohjelma
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4. Napsauta Net Revenue (Liikevaihto) -ulottuvuutta hiiren kakkospainikkeella ja
valitse vaihtoehto Muokkaa.

5. Napsauta ulottuvuuden muokkaustoiminnossa ylätunnistetta hiiren kakkospainikkeella kohdassa Muotoile ja valitse sitten määriteluettelosta Varianssin
etumerkki.
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6. Muokkaa määritettä seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

7. Valitse Sulje-vaihtoehto.
8. Napsauta Varianssi-saraketta ja valitse Luo kuution laskenta -vaihtoehto ja
sitten laskennan varianssin nimi.
9. Vedä ja pudota elementtejä ja luo seuraava lauseke lehtitason lausekkeessa:
=IF netrevenue.[Varianssin etumerkki] = "Positiivinen"
THEN [netrevenue.measures]:[Toteutunut viime vuosi] [netrevenue.measures].[Toteutunut viime vuotta edeltävä vuosi]
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ELSE [netrevenue.measures]:[Toteutunut viime vuotta edeltävä vuosi] [netrevenue.measures]:[Toteutunut viime vuosi]

10. Valitse Yhdistä lehtitaso ja yhdistetty taso -valintaruutu, jotta lauseke koskee
molempia tasoja.

11. Napsauta OK-painiketta ja katso Varianssi-tietojen vaikutus. Tilanteen pitäisi
nyt olla seuraavan kuvan mukainen.

12. On varmistettava myös, että tiedot ovat yhdistetyllä tasolla oikein. Vaihda tietojen suuntaa kuvassa esitetyllä tavalla.
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Vihje: Jos etumerkin vaihto ei näy oikein. Esimerkiksi Artful Artifacts -tuotteessa alennusprosentin pieneneminen Toteutunut viime vuotta edeltävä vuosi
-arvosta Toteutunut viime vuosi -arvoon on edullinen asia. Sen pitäisi siis näkyä positiivisena arvona eikä negatiivisena, kuten nyt.
13. Voimme varmistaa, että oikea etumerkki on käytössä, tarkistamalla laskentajärjestyksen. Voit tehdä tämän napsauttamalla Varianssi-sarakkeen otsikkoa ja valitsemalla sitten vaihtoehdot Laske > Muokkaa tätä laskutoimitusta.
Oikeat tiedot näkyvät kuvassa esitetyllä tavalla.

Tietojen esitys
Tiedot voi esittää tehokkaasti tekemällä työtilasta merkityksellisemmän.
Toimintosarja
1. Lisää toinen pienoisohjelma, jossa on Revenue-kuutio ja Alennusanalyysi-välilehti. Järjestä ja suuntaa tiedot seuraavan kuvan mukaisesti.
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2. Piilota Total of Cities ja kommentti.
3. Lisää toinen pienoisohjelma, jossa näkyy Alennussumma, kuten seuraavassa
kuvassa.

4. Lisää tekstiruudut pienoisohjelman otsikoihin valitsemalla ylävalikkorivistä
vaihtoehdot Lisää > Teksti. Kirjoita nimet ja tuo sitten teksti paremmin esille
suurentamalla, lihavoimalla ja alleviivaamalla sitä.
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5. Kun sijoittelu ja otsikot ovat valmiit, tee työtilasta pysyvä napsauttamalla työtilaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Lukitse kaikki pienoisohjelmat
-vaihtoehto.

6. Tallenna työtila uudelleen.
Viimeistelty työtila näkyy kuvassa esitetyllä tavalla.
Luku 8. Cognos Insight -ohjelman opetusohjelma
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7. Lopeta Cognos Insight -ohjelma.
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Luku 9. Cognos TM1 -ohjelman käyttäjät
IBM Cognos Insight -ohjelman työtilat voidaan tallentaa sovelluksina IBM Cognos
TM1 -palvelimeen. Jos sinulla on sovelluksen käyttöoikeudet IBM Cognos TM1
Applications -portaalissa, voit avata Cognos Insight -työtilan portaalista.
Voit muokata työtilaa Cognos TM1 Applications -portaalista käyttämällä kahta eri
tilaa. Cognos TM1 -palvelimen pääkäyttäjä määrittää yhteystilat, jotka ovat käytettävissä IBM Cognos Insight -ohjelmassa.
Voit ottaa työtilan käyttöön Cognos TM1 Applications -portaalista työskentelemällä
hajautetussa tilassa tai yhteystilassa tai työskentelemällä offline-tilassa ja vahvistamalla muutokset, kun yhteys muodostetaan uudelleen. Käytössä oleva tila näkyy
Cognos Insight -ohjelman otsikkorivillä. Seuraavassa luettelossa on hajautetussa tilassa, yhteystilassa ja offline-tilassa työskentelyn kuvaukset.
Hajautettu tila
Hajautettu tila on hyödyllinen silloin, kun usean käyttäjän on käytettävä
samaa työtilaa ja kukin käyttäjä työskentelee työtilan tai suunnitelman
osan kanssa. Hajautetussa tilassa tiedot kopioidaan yhteiskäytössä olevasta
Cognos TM1 -palvelimesta pyydettäessä, jolloin voit käsitellä kopiota, joka
on tallennettu paikallisesti tietokoneeseesi. Tietokoneessasi olevat tiedot
päivitetään säännöllisesti palvelimesta. Kun olet valmis, tekemäsi muutokset on vahvistettava ja lähetettävä palvelimeen.
Yhteystila
Yhteystila on hyödyllinen, kun käsittelet suuria tietomääriä ja vain pieni
osa tiedoista päivittyy usein. Tiedot säilytetään Cognos TM1 -palvelimessa
ja käsittelet suoraan palvelimen tietoja. Et voi tallentaa tietoja paikallisesti
tietokoneeseesi.
Käsittely offline-tilassa
Työskennellessäsi työtilassa, joka on hajautetussa tilassa, voit katkaista yhteyden Cognos TM1 -palvelimeen, jos haluat muuttaa paikallisen tietokoneesi tietoja, ja vahvistaa muutokset myöhemmin.

Cognos TM1 -palvelimia koskevat suunnitelmat
Kun IBM Cognos TM1 -palvelimen pääkäyttäjä jakelee koko yrityksen laajuisen
suunnitelman Cognos Insight -työtilassa, voit tarkastella, analysoida ja päivittää sinulle määritettyä suunnitelman osaa.

Oman osuuden lisäys Cognos TM1 -ympäristössä
Sinun on lisättävä tietoja, kuten Myyntiosasto, Markkinointiosasto, Kehitysosasto ja
Kustannuspaikka, siihen IBM Cognos Insight -suunnitelman osaan, joka on osoitettu sinulle.

Tietoja tästä tehtävästä
Suunnitelman osia sanotaan solmuiksi. Yhteystilassa tai hajautetussa tilassa voit ottaa solmun omistajuuden millä tasolla tahansa.
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Toimintaohjeet
1. Avaa IBM Cognos Insight -ohjelma IBM Cognos TM1 Applications -portaalista
yhteystilassa tai hajautetussa tilassa.
.
2. Napsauta Ota omistajuus -kuvaketta
3. Tutki ja analysoi tietoja.
4. Kirjoita tai valitse tiedot.
Pääkäyttäjä on ehkä määrittänyt arvoluettelon, josta voit valita.
Pääkäyttäjä on ehkä antanut lisätietoja suunnitelmaan sisältyvistä näkymistä
IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa. Saat nämä tiedot näkyviin
valitsemalla Ohje-vaihtoehdon ja sitten Näkymän ohje -vaihtoehdon. Jos pääkäyttäjä ei ole lisännyt ohjetta Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmaan,
Näkymän ohje -valintaikkuna on tyhjä. Jos et ole muodostanut yhteyttä Cognos TM1 -palvelimeen, Näkymän ohje -vaihtoehtoa ei ole Ohje-valikossa.

Tietojen vahvistus tai palautus Cognos TM1 -ohjelmassa
Voit jakaa työsi muiden kanssa samalla, kun jatkat muutosten tekemistä IBM Cognos Insight -ohjelmassa, vahvistamalla oman osuutesi. Vahvistuksen avulla voit
muuntaa sinisellä korostetut henkilökohtaiset muutoksesi osaksi perustietoja. Työtoverisi, joilla on suunnitelman käyttöoikeudet, voivat tarkastella lisäyksiäsi. Jos
haluat palauttaa tekemäsi muutokset viimeksi vahvistetuiksi tiedoiksi, palauta
kaikki tiedot.

Toimintaohjeet
1. Voit jakaa työsi muiden kanssa samalla, kun jatkat muutosten tekemistä, nap.
sauttamalla Vahvista-kuvaketta
Vahvista-kuvake on käytössä vain, jos olet muuttanut tai lisännyt tietoja.
2. Voit palauttaa viimeksi vahvistetut tiedot napsauttamalla Pienoisohjelmatoiminnot-kuvaketta

ja valitsemalla vaihtoehdon Palauta kaikki tiedot.

Oman osuuden lähetys Cognos TM1 -ympäristössä
Kun IBM Cognos TM1 -ohjelman pääkäyttäjä on ottanut käyttöön hyväksyntäsovelluksen, voit kirjoittaa tietoja IBM Cognos Insight -ohjelmaan ja lähettää sitten lopullisen osuutesi. Lähettäminen lukitsee tiedot.

Toimintaohjeet
Kun olet tehnyt osuutesi, napsauta Lähetä-kuvaketta
.
Lähetä-kuvake on käytössä vain, jos kaikki muutokset on vahvistettu.

Tulokset
Tarkastaja voi nyt ottaa työstämäsi osuuden haltuunsa ja tarkastaa sen.

Lähetyksen hylkäys Cognos TM1 -ympäristössä
Lähetys on valmis tarkastettavaksi. Jos olet tarkastaja, voit tarkastella viimeksi lähetettyjä muutoksia IBM Cognos Insight -ohjelmassa. Jos et hyväksy joitakin tietoja,
voit hylätä lähetyksen. Tällöin toinen käyttäjä voi ottaa lähetyksen omistajuuden ja
tehdä tarvittavat muutokset.
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Toimintaohjeet
1. Avaa lähetys tarkasteltavaksi.
2. Tutki ja analysoi sinulle lähetetyt tiedot.
3. Jos et hyväksy lähetettyjä muutoksia, napsauta Hylkää-kuvaketta

.

Tuloskortin pienoisohjelmat
Tuloskortin pienoisohjelmat ovat objekteja, jotka voidaan luoda IBM Cognos TM1
Performance Modeler -ohjelmassa. Kun muodostat yhteyden Cognos TM1 -palvelimeen, voit lisätä tuloskortin pienoisohjelmia IBM Cognos Insight -työtiloihin.
Tuloskortin pienoisohjelmat voivat sisältää seuraavia objekteja, jotka voit lisätä
Cognos Insight -työtilaan: vaikutuskaavioita, strategiakarttoja, mukautettuja kaavioita ja historiakaavioita.

Vaikutuskaavio
Vaikutuskaavio määrittää kolmenlaisten mittatietojen välisiä suhteita. Tällaisia mittatietoja ovat vaikuttavat mittatiedot, tarkastelun kohteena olevat mittatiedot ja vaikutuksen kohteena olevat mittatiedot.
Vaikutuskaavio näyttää liikennevalojen avulla, kuinka kukin mittatieto on toteutumassa. Keltaiset vinoneliöt kuvaavat neutraaleja arvoja, vihreät ympyrät kuvaavat
positiivisia arvoja ja punaiset neliöt negatiivisia arvoja. Kunkin liikennevalon vieressä on suuntauksen ilmaisin. Nuolet osoittavat suurenemista tai pienenemistä ja
ajatusviiva ilmaisee, että muutosta ei ole tapahtunut.
Viivan tyylit vaikutuskaaviossa osoittavat, onko vaikutus positiivinen, negatiivinen
vai määrittämätön.
Seuraavassa kuvassa on esimerkki vaikutuskaaviosta.
v Tarkastelun kohteena oleva mittatieto on Työntekijäkysely.
v Työntekijäkysely-mittatiedon tila on Keskitaso ja suuntaus on Paranee.
v Tarkastelun kohteena olevaan mittatietoon vaikuttavat seuraavat kaksi mittatietoa: Pidetyt lomapäivät ja koulutuspäivät.
v Pidetyt lomapäivät -mittatieto vaikuttaa positiivisesti tarkastelun kohteena olevaan mittatietoon.
v Koulutuspäivät-mittatiedon vaikutus tarkastelun kohteena olevaan mittatietoon
on määrittämätön.
v Tarkastelun kohteena oleva mittatieto vaikuttaa negatiivisesti Työntekijän irtisanominen -mittatietoon.
Vihje: Voit tarkastella vaikuttavien mittatietojen tai vaikutuksen kohteena olevien
mittatietojen yksityiskohtia napsauttamalla mittatiedon vieressä olevaa Laajennakuvaketta. Voit laajentaa tai tiivistää kaikki mittatiedot käyttämällä pienoisohjelman yleiskuvausalueen Laajenna kaikki- ja Tiivistä kaikki -kuvakkeita.
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Kuva 11. Vaikutuskaavion esimerkki

Strategiakartta
Strategiakartta sisältää liiketoiminnan perspektiivit ja tavoitteet sekä positiivisen tai
negatiivisen suorituksen, joka osoitetaan punaisella, keltaisella tai vihreällä liikennevalolla.
Perspektiivit
Perspektiivit ovat liiketoiminnan alueita, joita voit käyttää liiketoiminnan
tavoitteiden ryhmittelyyn. Nämä neljä perspektiiviä sisältyvät Cognos TM1
Performance Modeler -ohjelmaan, kun luot strategiakartan: Talous, Asiakas,
Sisäiset prosessit ja Oppiminen ja kasvu. Voit myös luoda omia perspektiivejä.
Tavoitteet
Tavoitteet ovat yksittäisiä päämääriä, joita sinulla on kussakin perspektiivissä. Seuraavassa esimerkissä taloudellinen perspektiivi sisältää kaksi tavoitetta: kasvattaa tuottoa ja vähentää käyttökustannuksia.
Vihje: Kun viet kohdistimen tavoitteen kohdalle, tavoitteen mittatiedot tulevat näkyviin. Voit suodattaa työtilan tiedot napsauttamalla jotakin näistä
mittatiedoista.
Liikennevalot
Liikennevalot näkyvät tavoitteissa ja perspektiiveissä ja ne kuvaavat tavoitteen tai perspektiivin toteutumista. Keltaiset vinoneliöt kuvaavat neutraaleja arvoja, vihreät ympyrät kuvaavat positiivisia arvoja ja punaiset neliöt
negatiivisia arvoja.
Tavoitteessa liikennevalot ja numerot kuvaavat yksittäisiä mittatietoja. Seuraavassa esimerkissä käyttökustannusten alentamisen tavoite sisältää kolme
mittatietoa ja liikennevalot: vihreä ympyrä kuvaa mainontaa, keltainen vinoneliö kuvaa palkkoja, ja punainen neliö kuvaa yleiskustannuksia.
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Näiden liikennevalojen yhteenveto näkyy tavoitteen liikennevalona, joka sijaitsee tavoitteen otsikon vieressä. Se ilmaisee tavoitteen yleisen suorituskyvyn. Seuraavassa esimerkissä vihreä ympyrä käyttökustannusten alentamisen tavoitteen vieressä ilmaisee, että tavoite on kaiken kaikkiaan
toteutumassa positiivisesti.
Tavoitteen liikennevalot lasketaan sitten yhteen kunkin perspektiivin osalta,
jolloin saadaan tietää, miten koko perspektiivi on toteutumassa. Seuraavassa esimerkissä keltainen vinoneliö taloudellisen perspektiivin vieressä
osoittaa, että perspektiivin toteutuminen on kokonaisuutena neutraalia.
Seuraavassa kuvassa on esimerkki strategiakartasta. Tämä esimerkki ei näytä tarkasti sitä, mitä Cognos Insight -ohjelmassa näkyy. Esimerkissä näkyvät seuraavat
elementit:
v Perspektiivejä on neljä: 1. Talous, 2. Asiakas, 3. Sisäiset prosessit, 4. Oppiminen
ja innovaatio.
v Talous-perspektiivin tila on Keskitaso. Talous-perspektiivissä on seuraavat tavoitteet:
– Kasvata tuottoa -tavoitteen tila on Keskitaso ja sillä on seuraavat mittatietoarvot:
- Kulut-mittatiedon tila on Keskitaso.
- Voitto-mittatiedon tila on Keskitaso.
– Käyttökustannusten alentamisen tavoitteen tila on Erinomainen ja sillä on
seuraavat mittatietoarvot:
- Palkkausajanjakso-mittatiedon tila on Erinomainen.
- Tuotteen kustannukset -mittatiedon tila on Keskitaso.
- Hallintakustannukset-mittatiedon tila on Heikko.
v Asiakas-perspektiivin tila on Erinomainen. Asiakas-perspektiivissä on seuraavat
tavoitteet:
– Paranna tuotemerkin tunnettuutta -tavoitteen tila on Erinomainen.
– Ikimuistoinen ostokokemus -tavoitteen tila on Erinomainen ja sillä on seuraavat mittatietoarvot:
- Työntekijän koulutuskustannukset -mittatiedon tila on Erinomainen.
v Sisäiset prosessit -perspektiivin tila on Erinomainen. Sisäiset prosessit -perspektiivissä on seuraavat tavoitteet:
– Paranna alihankkijan prosesseja -tavoitteen tila on Erinomainen.
– Paranna tuotemerkin hallintaprosessia -tavoitteen tila on Erinomainen.
– Paranna tuotantoketjua -tavoitteen tila on Erinomainen.
v Oppiminen ja innovaatio -perspektiivin tila on Keskitaso. Oppiminen ja innovaatio -perspektiivissä on seuraavat tavoitteet:
– Kasvata tuottoa -tavoitteen tila on Erinomainen.
– Työntekijän kehitys -tavoitteen tila on Keskitaso ja sillä on seuraavat mittatietoarvot:
- Tuotteen kustannukset -mittatiedon tila on Keskitaso.
- Kulut-mittatiedon tila on Heikko.
v Tavoitteet liittyvät toisiinsa seuraavasti:
– Asiakas-perspektiivissä oleva Paranna tuotemerkin tunnettuutta -tavoite liittyy Talous-perspektiivin Kasvata tuottoa -tavoitteeseen.
– Asiakas-perspektiivissä oleva Paranna tuotemerkin tunnettuutta -tavoite liittyy Oppiminen ja innovaatio -perspektiivin Kasvata tuottoa -tavoitteeseen.
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– Sisäiset prosessit -perspektiivissä oleva Paranna tuotemerkin hallintaprosessia
-tavoite liittyy Oppiminen ja innovaatio -perspektiivin Työntekijän kehitys -tavoitteeseen.
– Sisäiset prosessit -perspektiivissä oleva Paranna tuotantoketjua -tavoite liittyy
Asiakas-perspektiivin Ikimuistoinen ostokokemus -tavoitteeseen.
– Oppiminen ja innovaatio -perspektiivissä oleva Työntekijän kehitys -tavoite
liittyy Sisäiset prosessit -perspektiivin Paranna tuotemerkin hallintaprosessia
-tavoitteeseen.
– Talous-perspektiivissä oleva Pienennä käyttökustannuksia -tavoite liittyy Talous-perspektiivin Kasvata tuottoa -tavoitteeseen.

Kuva 12. Strategiakartan esimerkki

Mukautettu kaavio
Mukautetussa kaaviossa on mukautettu taustakuva, johon voit laittaa tietopisteitä,
kun luot kaavion Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa. Nämä kaaviot sisältävät ulottuvuuksia, liikennevaloja, ja suuntauksen ilmaisimia.
Mukautetut kaaviot sisältävät vähintään yhden ulottuvuuden, jota kutsutaan ensisijaiseksi ulottuvuudeksi. Kaaviossa voi olla kaksi ulottuvuutta, joiden tietopisteet
kuvaavat tietojen leikkauspisteitä. Seuraavassa esimerkissä ensisijainen ulottuvuus
on mittatietoulottuvuus, joka sisältää kaksi mittatietoa: voiton ja tuoton. Toissijai-
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nen ulottuvuus on maantieteellinen sijainti. Mukautettu kaavio sisältää tietoja, jotka
kuvaavat mittatietojen ja maantieteellisen sijaintien leikkauskohtia.
Mukautetut kaaviot sisältävät myös liikennevaloja, jotka ilmaisevat, miten mittatietojen ja ulottuvuuden leikkauspiste on toteutumassa. Keltaiset vinoneliöt kuvaavat
neutraaleja arvoja, vihreät ympyrät kuvaavat positiivisia arvoja ja punaiset neliöt
negatiivisia arvoja. Suuntauksen ilmaisimet liikennevalojen vieressä osoittavat,
onko suorituskyky parantunut vai heikentynyt. Seuraavassa esimerkissä tuotto Italiassa on positiivinen luku, mutta se on vähentynyt.
Seuraavassa kuvassa on esimerkki mukautetusta kaaviosta. Tämä esimerkki ei näytä tarkasti sitä, mitä Cognos Insight -ohjelmassa näkyy. Esimerkissä näkyvät seuraavat elementit:
v Kaaviossa käytetään maailmankarttaa taustakuvana.
v Kaaviossa on 12 tietopistettä:
–
–
–
–
–

Tuotto
Tuotto
Tuotto
Tuotto
Tuotto

-

Kanada-tietopisteen tila on Erinomainen ja suuntaus on Paranee.
Ranska-tietopisteen tila on Heikko ja suuntaus on Huononee.
Yhdysvallat-tietopisteen tila on Erinomainen ja suuntaus on Paranee.
Italia-tietopisteen tila on Erinomainen ja suuntaus on Huononee.
Intia-tietopisteen tila on Erinomainen ja suuntaus on Paranee.

– Tuotto - Australia-tietopisteen tila on Erinomainen ja suuntaus on Paranee.
– Tuotto - Brasilia-tietopisteen tila on Keskitaso ja suuntaus on Huononee.
– Voitto - Pohjois-Amerikka-tietopisteen tila on Erinomainen ja suuntaus on Paranee.
– Voitto - Eurooppa-tietopisteen tila on Keskitaso ja suuntaus on Huononee.
– Voitto - Etelä-Amerikka-tietopisteen tila on Keskitaso ja suuntaus on Huononee.
– Voitto - Australia-tietopisteen tila on Keskitaso ja suuntaus on Paranee.
– Voitto - Aasia-tietopisteen tila on Erinomainen ja suuntaus on Paranee.
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Kuva 13. Mukautetun kaavion esimerkki

Historiakaavio
Historiakaavio näyttää mittatiedon tietojen palkkikaavion. Oletusasetuksen mukaan
se vertaa toteutunutta arvoa kunkin ajanjakson tavoitearvoon ja ilmaisee, onko tulos hyväksyttävän toleranssin sisällä. Voit muuttaa näkyvää ajanjaksojen aluetta ja
lisätä tai vähentää tietojen tarkkuutta liu'uttamalla kohdistuspalkkia.
Kun viet kohdistimen palkin kohdalle, saat pohjana olevista arvoista näkyviin
enemmän tietoja, kuten liikennevalot ja suuntausilmaisimet. Liikennevalot osoittavat tilan mittatiedolla määritetyn suorituskuvion mukaisesti. Jos esimerkiksi suorituskuvioksi on asetettu Tavoitearvon yläpuolella on edullinen, tilana voi olla jokin
seuraavista:
v Vihreät ympyrät osoittavat erinomaista suorituskykyä - toteutunut arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin tavoitearvo.
v Keltaiset vinoneliöt osoittavat keskimääräistä suorituskykyä - toteutunut arvo on
tavoitearvon alapuolella, mutta hyväksyttävän toleranssin sisällä.
v Punaiset vinoneliöt osoittavat huonoa suorituskykyä - toteutunut arvo on tavoitearvon alapuolella ja se on myös hyväksyttävän toleranssin alapuolella.
Suuntauksen ilmaisimet osoittavat, onko suorituskyky parantunut, heikentynyt vai
jäänyt samalla tasolle verrattuna edelliseen ajanjaksoon. Jos aikaisempaa ajanjaksoa,
kuten historiakaavion alkupalkkia, ei ole käytettävissä, suuntauksen tietoja ei näytetä.
Seuraavassa esimerkissä näkyy historiakaavio, joka on tarkennettu kahdeksan kuukauden tuottotietoihin. Joka kuukausi, helmikuuta 2013 lukuun ottamatta, koko-
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naistuotto on keksitasoa. Kun kohdistus on helmikuussa 2013, näet, että suorituskyky on heikko ja että suuntaus on laskeva verrattuna tammikuuhun 2013.

Kuva 14. Esimerkki historiakaaviosta

Tuloskorttien lisäys
Jos muodostat yhteyden IBM Cognos Insight -ohjelmasta IBM Cognos TM1 -palvelimeen, voit tarkastella ja käyttää työtilassasi IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa luotavia tuloskortteja.

Tietoja tästä tehtävästä
Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa luodut tuloskortit näkyvät Cognos
Insight -ohjelman sisältöruudussa Tuloskortit-kansiossa, jossa on sama sisältö kuin
Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelman Tuloskortit-kansiossa. Voit käyttää
näitä tuloskortteja työtilassa samalla tavalla kuin käyttäisit muita kuutioita: vedä
niitä työalueelle ja käsittele näkyviin tulevia tietoja.
Se, miten tuloskortti on määritetty Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa,
vaikuttaa siihen, mitkä objektit näkyvät Cognos Insight -ohjelmassa. Seuraavat kaaviot voivat olla käytettävissä:
v Vaikutuskaavio
v Strategiakartta
v Mukautettu kaavio
v Historiakaavio
Luku 9. Cognos TM1 -ohjelman käyttäjät
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Työtilassasi tuloskortin pienoisohjelmat synkronoituvat automaattisesti toistensa
kanssa, joten jos teet muutoksen yhden pienoisohjelman tietoihin, muiden pienoisohjelmien tiedot muuttuvat myös. Esimerkiksi Mittatieto-kuution pienoisohjelma,
joka näkyy työtilassa ristiintaulukointina ja kaaviona, näyttää tulot kuukausittain
mittatietoina. Työtilassa on myös strategiakartta, joka näyttää samat tiedot eri tavalla. Kun suodatat tietoja, jotka näkyvät ristiintaulukoinnissa ja kaaviossa, ja haluat näyttää vain tammikuun tiedot, myös strategiakartta muuttuu niin, että siinä
näkyvät vain tammikuun tiedot.

Toimintaohjeet
1. Vedä objekti sisältöruudussa Kuutiot- tai Tuloskortit-kansiosta työtilaan.
Vihje: Voit myös lisätä objekteja työtilaan kaksoisnapsauttamalla niitä sisältöruudussa.
2. Jos haluat suodattaa tiedot, jotka näkyvät tuloskortin objektissa, napsauta toista
elementtiä pienoisohjelman yleiskuvausalueen luettelossa.
3. Jos haluat lopettaa pienoisohjelman tietojen synkronoinnin muiden pienoisohjelSynkronointi-osa ja napsauta sen
mien kanssa, laajenna sisältöruudussa
jälkeen pienoisohjelmaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse synkronointiasetukset.
4. Jos haluat tarkastella suorituskykymittaristojen pienoisohjelman osan tietoja,
napsauta Lähennä-kuvaketta.
Huomautus: Lähennä-kuvake ei ole käytettävissä historiakaaviossa. Sen sijaan
voit lähentää kohdistuspalkin avulla.

Ulkoisten tietojen tuonti suunnitelmaan
Kun siirryt käyttämään IBM Cognos Insight -ohjelmaa IBM Cognos TM1 -palvelimesta yhteystilassa tai hajautetussa tilassa, voit tuoda tiedot suunnitelmaan tietokoneessasi olevasta ASCII-tiedostosta.
Luo paikallinen linkki tietokoneessasi olevaan lähdetiedostoon lisäämällä paikalliset tiedot suunnitelmaan. Tämä linkki määrittää paikallisen tiedoston sarakkeille
vastaavuuden sen kuution ulottuvuuksiin, jota olet käsittelemässä Cognos Insight
-ohjelmassa. Kun sitten ajat paikallisen linkin, lähdetiedoston tiedot näkyvät ristiintaulukoinnissa, jota käsittelet Cognos Insight -ohjelmassa.
Tätä menetelmää ei voi käyttää muutosten tekemiseen Cognos Insight -kuution rakenteeseen. Tämä menetelmä koskee esimerkiksi vain aiemmin määritettyjen ulottuvuuksien tietojen päivitystä, ei ulottuvuuksien lisäystä tai poistoa.
Rajoitus: Voit tuoda tiedot suunnitelmaan vain silloin, kun suunnitelma on vastuusovellus tai hyväksyntäsovellus.

Toimintaohjeet
1. Valitse Nouda tiedot -valikosta vaihtoehto Tuo solun tiedot.
2. Voit luoda uuden paikallisen linkin valitsemalla Nouda tiedot -ikkunassa vaihtoehdon Uusi.
3. Kirjoita luotavan paikallisen linkin nimi. Linkin nimen pitäisi yksilöidä kuutio,
johon olet linkittämässä.
4. Kirjoita luotavan linkin kuvaus. Linkin kuvauksen pitäisi kuvailla sen kuution
sisältöä, johon olet linkittämässä.
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5. Valitse Tietolähteen tyyppi -luettelosta vaihtoehto ASCII. Tällä hetkellä ainoa
tuettu tiedoston laji on ASCII.
6. Valitse Seuraava.
7. Napsauta Kohdenäkymä-luettelossa sitä kuutiota, johon haluat tuoda tiedot ja
valitse Seuraava.
8. Napsauta Lähde-kentän painiketta, jossa on kolme pistettä (...), siirry tuotavaan tiedostoon ja avaa se.
9. Voit tarvittaessa muuttaa lähdetiedoston tietoja, kuten tekstin tarkennetta tai
sitä, kuinka arvot erotellaan. Esikatselu-ruudussa näkyvät tuotavat tiedot.
10. Valinnainen: Vaihda Aloita tuonti riviltä -kentän rivin numero.
11. Voit yksilöidä rivin, joka sisältää sarakeotsikot, kirjoittamalla rivin numeron
Nimeä sarakkeet uudelleen seuraavan rivin perusteella -kenttään.
12. Voit valita, mitkä sarakkeet tulee määrittää ulottuvuuksiksi, valitsemalla ensin
sarakkeet ja sitten vaihtoehdon Ulottuvuus. Rivit tai sarakkeet, joita et määritä
vastaamaan kuution aiemmin määritettyä ulottuvuutta, tuodaan arvoina. Sarakkeiden nimet tulevat näkyviin Lähdeulottuvuudetluetteloon. Kuutioon aiemmin määritetyt ulottuvuudet näkyvät Kohdeulottuvuudet-luettelossa.
13. Valitse Seuraava.
14. Voit määrittää ASCII-tiedoston sarakkeiden vastaavuudet Cognos Insight
-kuution kohdeulottuvuuksiin seuraavasti:
v Voit määrittää manuaalisesti sarakkeiden vastaavuudet ulottuvuuksiin napsauttamalla ulottuvuutta Lähdeulottuvuudet-luettelossa, napsauttamalla
ulottuvuutta siinä Kohdeulottuvuudet-luettelossa, johon haluat määrittää
vastaavuuden, ja valitsemalla lopuksi vaihtoehdon Määritä vastaavuus.
v Voit määrittää automaattisesti sarakkeet vastaamaan ulottuvuuksia käyttämällä ulottuvuuksien nimiä ja valitsemalla vaihtoehdon Määritä kaikkien
vastaavuus. Ulottuvuudet, joilla ei ole vastinetta, jätetään Lähdeulottuvuudet- tai Kohdeulottuvuudet-luetteloon. Kun napsautat ulottuvuuksia Lähdeulottuvuudet, joiden vastaavuus on määritetty- tai Kohdeulottuvuudet,
joiden vastaavuus on määritetty -luettelossa, Jäsenten esikatselu -ruudut
näyttävät lähde- ja kohdeulottuvuuksien elementit.
v Voit muokata aiemmin luotua vastaavuusmääritystä seuraavasti:
a. Napsauta kohdetta Lähdeulottuvuudet, joiden vastaavuus on määritetty -luettelossa ja napsauta sitten Muokkaa-painiketta.
b. Voit määrittää manuaalisesti sarakkeiden vastaavuudet ulottuvuuksiin
valitsemalla Määritä vastaavuus manuaalisesti -vaihtoehdon, napsauttamalla ulottuvuuksia Lähdekohteet- ja Kohteet-luetteloissa ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Lisää.
c. Voit määrittää sarakkeiden vastaavuudet käyttämällä vain osaa sarakkeen otsikosta, valitsemalla vaihtoehdon Alimerkkijono ja määrittämällä
käytettävät merkit. Jos esimerkiksi lähdetiedosto sisältää kuukausien
koko nimet, kuten Tammikuu, ja kohdekuutio sisältää kolmekirjaimiset
kuukausien lyhenteet, kuten Tam, voit Alimerkkijono-vaihtoehdon avulla
valita vain kolme ensimmäistä merkkiä kuukausien nimistä lähdekohteissa.
15. Valitse Seuraava.
16. Jos kohdeulottuvuuden vastaavuutta ei ole määritetty, voit määrittää sen vastaavuuden sarakkeeseen napsauttamalla kohdeulottuvuutta Kohdeulottuvuudet, joiden vastaavuutta ei ole määritetty -luettelosta ja siirtämällä lukuarvot
nuolien avulla Käytettävissä-luettelosta Sisällytetyt-luetteloon.
17. Valitse Valmis.
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18. Napsauta luomaasi linkkiä Paikalliset linkit -luettelossa ja valitse vaihtoehto
Aja.
19. Tallenna paikallinen linkki lähetettäväksi muille käyttäjille valitsemalla Nouda
tiedot -ikkunasta vaihtoehto Tallenna nimellä. Olet esimerkiksi tuonut tietoja
omasta aikataulukostasi kuutioon ja tiedät, että toisten työntekijöiden täytyy
tehdä samoin omille aikataulukoilleen. Voit sen vuoksi tallentaa paikallisen
linkin, jotta toiset työntekijät voivat käyttää samoja vastaavuusmäärityksiä
omien paikallistiedostoittensa kanssa.

Tulokset
Jos lähdetiedot ja kohdetiedot eivät vastaa toisiaan, näyttöön tulee virhesanoma,
jossa ilmoitetaan, missä tiedot eivät vastaa.
Jos tiedot vastaavat toisiaan, tuodut tiedot näkyvät ristiintaulukoinnissa sinisinä.
Nyt voit vahvistaa tiedot tai kumota tuonnin.

Liittyvien tietojen tarkastelu
Jos kuution linkit on määritetty, kun työskentelet IBM Cognos Insight -ohjelmassa
yhteystilassa tai hajautetussa tilassa, voit saada lisätietoja toisesta kuutiosta.
IBM Cognos TM1 -pääkäyttäjät luovat linkkejä kuutiosta toiseen IBM Cognos TM1
Performance Modeler -ohjelmassa. Nämä linkit yksilöivät toisen kuution liittyvät
tiedot. Cognos Insight -käyttäjät voivat sitten tarkastella liittyviä tietoja Cognos Insight -työtilasta.
Jos esimerkiksi osallistut suunnitelmaan Cognos Insight -ohjelmassa, ristiintaulukoinnissa näkyvät tulot tuotelinjoittain ja päivämäärittäin. Tuotteen A tulot ovat
erittäin pienet vuoden 2012 neljännessä neljänneksessä (Q4), minkä vuoksi pyydät
tietoja solusta, joka on tuotteen A ja vuoden 2012 Q4:n leikkauskohdassa. Pääkäyttäjä on linkittänyt käsittelemäsi kuution toiseen kuutioon, jossa on koulutukseen
liittyviä tietoja. Kun pyydät tietoja solusta, joka on tuotteen A ja vuoden 2012 Q4:n
leikkauskohdassa, näkyviin tulee ikkuna, joka sisältää tietoja niiden koulutuspäivien määrästä, joihin kukin myyntiedustaja on osallistunut vuonna 2012. Näet, että
kaikki myyntiedustajat käyttivät marraskuussa 2012 kaksi viikkoa uuden myyntijärjestelmän opetteluun. Tämä selittää tuon vuosineljänneksen pienet tulot.

Toimintaohjeet
Saat liittyvät tiedot näkyviin Cognos Insight -ohjelmassa napsauttamalla solua ristiintaulukoinnissa hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla vaihtoehdon Nouda tiedot ja napsauttamalla sitten sen kuution nimeä, johon haluat porautua. Käytettävissä olevat kuutiot ovat kuutioita, joihin Cognos TM1 -pääkäyttäjä on määrittänyt
linkkejä. Liittyvät tiedot näkyvät uudessa ikkunassa.

Työskentely offline-tilassa Cognos TM1 -järjestelmästä
Kun työskentelet IBM Cognos Insight -ohjelmassa hajautetussa tilassa, katkaise yhteys IBM Cognos TM1 -järjestelmään, jolloin voit tehdä muutoksia työtilaan paikallisesti tietokoneessasi ja vahvistaa muutokset myöhemmin.

Ennen aloitusta
Offline-tilassa voi työskennellä vain silloin, kun Cognos Insight on avattu IBM
Cognos TM1 Applications -portaalista hajautetussa tilassa.
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Tietoja tästä tehtävästä
Jos tiedät, että et voi vahvistaa muutoksia Cognos TM1 -palvelimeen, voit ottaa
työtilan omistajuuden ja sitten määrittää Cognos Insight -ohjelman toimimaan offline-tilassa.
Jos esimerkiksi aiot työskennellä alueella, jolla ei ole Internet-yhteyttä, voit tallentaa paikallisen kopion ja asettaa sitten Cognos Insight -ohjelman toimimaan offlinetilassa. Voit käsitellä paikallista kopiota, kun yhteyttä palvelimeen ei ole. Kun sitten
muodostat yhteyden uudelleen, voit vahvistaa työtilaan tekemäsi muutokset Cognos TM1 -palvelimeen.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot
-kuvaketta ja valitse sitten Työskentele offline-tilassa -vaihtoehto. Valintamerkki näkyy Työskentele offline-tilassa -valikkovaihtoehdon vieressä.
2. Kun haluat muodostaa uudelleen yhteyden Cognos TM1 -palvelimeen, napsauta Toiminnot-kuvaketta ja valitse sitten vaihtoehto Työskentele offline-tilassa. Valintamerkki poistuu näkyvistä Työskentele offline-tilassa -vaihtoehdon
vierestä, mikä tarkoittaa, että yhteys on käytössä.
3. Vahvista muutokset napsauttamalla Vahvista-kuvaketta
Tietosi yhdistetään palvelimessa oleviin tietoihin.

.

Työtilojen poisto Cognos TM1 -käyttäjänä
Jos et enää tarvitse IBM Cognos Insight -työtilaa, voit poistaa työtilan ja tiedot tietokoneesta.

Toimintaohjeet
Jos olet tallentanut työtilan tietokoneeseen, poista työtila tai CDD-tiedosto tietokoneesta. CDD-tiedosto sisältää työtilan mallin ja tietoja sekä työtilan asettelun.
Muistutus: Cognos Insight -työtilojen käyttäjän tiedot tallennetaan erillään itse
työtiloista. Käyttäjän tiedot sisältävät lokitiedostoja, teemoja, viimeaikaisten työtilojen PNG-tiedostoja ja Cognos TM1 -kuutioita, joka ohjelma luo, kun luot työtilan
tai muutat sitä. Et voi poistaa yksittäisen työtilan tietoja. Voit poistaa vain kaikki
käyttäjän tiedot samanaikaisesti. Jos haluat poistaa tämän käyttäjän tiedot esimerkiksi silloin, kun poistat Cognos Insight -ohjelman asennuksen, poista ympäristösi
.CognosInsight-kansio seuraavasti:
v Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmä: C:\Documents and
Settings\käyttäjätunnus\.CognosInsight
v MicrosoftWindows 7 -käyttöjärjestelmä: C:\Users\käyttäjätunnus\
.CognosInsight
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Luku 10. Cognos TM1 -ohjelman pääkäyttäjät
IBM Cognos TM1 -palvelimien pääkäyttäjät voivat ottaa käyttöön sovelluksia, jotta
käyttäjät voivat käsitellä tietoja IBM Cognos Insight -työtiloissa.
Jos mallintaja on määrittänyt näkymiä IBM Cognos TM1 Performance Modeler- tai
IBM Cognos TM1 Architect -ohjelmassa ja julkaiset muokattavan sovelluksen, järjestelmä lisää kaikki IBM Cognos TM1 -palvelimen näkymät sovelluksen osaksi.
Tärkeää: Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa luotu "Kaikki"-näkymä ei
ole käytettävissä Cognos Insight -ohjelmassa.
Jos sovellus ei ole muokattava, voit muuttaa vain sen asettelua.
Lisätietoja muokattavista sovelluksista on TM1 Performance Modeler -ohjelman oppaissa. Voit käyttää tätä tuotteesi ja versiosi opasta IBM Knowledge Center -sivustossa (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Yhteyden muodostus Cognos TM1 -järjestelmään
IBM Cognos TM1 -pääkäyttäjät voivat muodostaa yhteyden IBM Cognos Insight
-ohjelmasta Cognos TM1 -järjestelmään, kun he haluavat tuoda ulottuvuuksia tai
kuutioita, julkaista työtilan tai osallistua suunnitelmaan.

Ennen aloitusta
Vain Cognos TM1 -pääkäyttäjät voivat muodostaa yhteyden IBM Cognos Insight
-ohjelmasta Cognos TM1 -järjestelmään.

Tietoja tästä tehtävästä
Kaikki Cognos TM1 Architect- ja IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa luodut näkymät ja sovellukset tulevat näkyviin.
Tärkeää: Cognos TM1 Architect -ohjelmassa luotu "Kaikki"-näkymä ei ole käytettävissä Cognos Insight -ohjelmassa.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot
-kuvaketta ja valitse sitten vaihtoehto Muodosta yhteys IBM Cognos TM1 -palvelimeen.
2. Määritä URL-osoite IBM Cognos TM1 -järjestelmän URL-osoite -kenttään. Kirjainkoolla on merkitystä URL-osoitteessa.
3. Anna määritetyn järjestelmän valtuustietosi.
4. Valitse Seuraava.
5. Valitse suunnittelupalvelin ja -sovellus ja määritä, muodostetaanko yhteys sovelluksen osallistuja- vai tarkastajanäkymiin.
6. Valitse Valmis.
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Työtilojen julkaisu Cognos TM1 -palvelimeen
Työtilan julkaiseminen IBM Cognos Insight -ohjelmasta kopioi työtilan tiedot IBM
Cognos TM1 -palvelimeen ja luo sovelluksen IBM Cognos TM1 Applications -portaaliin.

Ennen aloitusta
Vain Cognos TM1 -pääkäyttäjät voivat julkaista työtilan sisällön Cognos TM1 -palvelimeen. Jos julkaiset uudelleen aiemmin määritetyn työtilan, muodosta yhteys
Cognos TM1 -palvelimeen ja valitse sovellus ja näkymä, jotka haluat päivittää. Jos
yrität päivittää työtilan julkaisemalla sen uudelleen muodostamatta ensin yhteyttä
siihen, luot toisen sovelluksen samaa kuutiota käyttäen ja saat virhesanoman, joka
ilmaisee, että tarkistuslogiikka on epäonnistunut.
Voit luoda ja tallentaa yhteyksiä IBM Cognos Express- ja IBM Cognos TM1 -ohjelmaan Omat asetukset -ikkunassa. Lisätietoja on kohdassa ”Cognos Insight -ohjelman asetukset” sivulla 13.

Tietoja tästä tehtävästä
Tärkeää: Jos haluat julkaista työtilan monitasoiseen Cognos TM1 -palvelimeen, tutustu aiheen ”Työtilojen julkaisu monitasoiseen Cognos TM1 -palvelimeen” sivulla
182 ohjeisiin.
Kun julkaiset työtilat ja kuutiot, muilla käyttäjillä on Cognos TM1 -palvelimen
käyttöoikeus ja he voivat käyttää työtilojasi IBM Cognos TM1 Applications -portaalista ja käsitellä niitä Cognos Insight -ohjelmassa. Pohjana olevat tiedot tallennetaan
Cognos TM1 -palvelimeen, ja yhteys palvelimeen muodostetaan Cognos Insight
-ohjelman avulla.
Rajoitus: Oletusarvon mukaan julkaisu Cognos Insight -ohjelman avulla ei onnistu, kun yli 10 Cognos TM1 -palvelinta on ajossa yhtä aikaa. Tämä kokoonpano estää käyttäjiä ylikuormittamasta järjestelmän resursseja.
Seuraava kuva esittää käsittelyreittiä, jossa työtiloja julkaistaan Cognos Insight -ohjelmassa. Kun julkaiset työtilan Cognos Insight -ohjelmasta Cognos TM1 -ohjelmaan, työtilan tiedot kopioidaan Cognos TM1 -palvelimeen ja sovellus lisätään
IBM Cognos TM1 Applications -portaaliin.
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Kuva 15. Työtilojen julkaisu Cognos TM1 -palvelimeen

Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot
-kuvaketta ja valitse sitten Julkaise -vaihtoehto. Jos
julkaiset uuden työtilan, Cognos Insight kehottaa sinua tallentamaan uuden
työtilan ennen jatkamista.
Varoitus:
Kun valitset Julkaise-vaihtoehdon, aiemmin määritettyihin työtiloihin tekemäsi muutokset tallentuvat.
2. Valitse Julkaise-vaihtoehto.
3. Määritä IBM Cognos TM1 -järjestelmän URL-osoite -kenttään Cognos TM1
-järjestelmä, jota haluat käyttää.
4. Anna määritetyn järjestelmän valtuustietosi. Jos Cognos TM1 -sovelluspalvelin
käyttää Cognos Access Manager -todennusta, voit kirjautua sisään anonyymina
käyttäjänä tai toisena käyttäjänä.
5. Määritä luotavan Cognos-sovelluksen nimi.
Huomautus: Sovelluksen nimen on oltava yksilöllinen.
6. Valinnainen: Jos haluat julkaista vastuusovelluksen, valitse ulottuvuus, joka ohjaa tietojen käyttöä. Jos haluat julkaista keskussovelluksen, älä valitse ulottuvuutta.
Vastuusovellus perustuu raportointirakenteeseen, kuten liiketoimintasi rakenteeseen. Sillä, kuten juoksevilla ennusteilla tai jatkuvilla suunnitteluprosesseilla,
ei ole määritettyä lopetuspäivämäärää. Tätä sovellusta ei voi lukita.
Pieni käyttäjäryhmä käyttää keskussovellusta ja jakaa keskitetyn suunnittelun
tai analyysin.
Lisätietoja sovelluksen lajeista on kohdassa Luku 10, ”Cognos TM1 -ohjelman
pääkäyttäjät”, sivulla 179.
7. Tarkista valintasi napsauttamalla Seuraava-painiketta.
8. Kun olet valmis julkaisemaan työtilan, napsauta Valmis-painiketta.

Luku 10. Cognos TM1 -ohjelman pääkäyttäjät
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Työtilojen julkaisu monitasoiseen Cognos TM1 -palvelimeen
IBM Cognos Insight -ohjelman Julkaise- ja Julkaise ja jakele -vaihtoehdot sijoittavat tiedot tietokoneeseen, jossa IBM Cognos TM1 Applications -palvelin sijaitsee.
Jos haluat, että järjestelmä julkaisee IBM Cognos TM1 -tiedot tasolle, joka on riippumaton Cognos TM1 Applications -palvelimesta, käytä IBM Planning Service
Archive -asetusta, kun julkaiset työtilan.

Ennen aloitusta
Vain Cognos TM1 -pääkäyttäjät voivat julkaista työtilan sisällön Cognos TM1 -palvelimeen.

Tietoja tästä tehtävästä
Jos Cognos TM1 -palvelin ei ole samassa tietokoneessa kuin Cognos TM1 Applications -palvelin, Julkaise- tai Julkaise ja jakele -vaihtoehtoa käytettäessä saattaa ilmetä seuraava virhesanoma:
Palvelimessa on ilmennyt poikkeus. Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.
:java.lang.IllegalArgumentException: Tiedostoa \bin64\tm1s.exe ei ole.

Virhe ilmenee, koska Julkaise- ja Julkaise ja jakele -vaihtoehdot tekevät Cognos
TM1 Application -palvelimeen uuden Cognos TM1 -palvelimen aloituspyyntöjä,
jotka palvelin voi toteuttaa vain, jos Cognos TM1 -palvelin on samassa tietokoneessa kuin Cognos TM1 Applications -palvelin.
Noudata seuraavia ohjeita, kun julkaiset tai julkaiset ja jakelet työtilan monitasoiseen Cognos TM1 -palvelimeen ensimmäisen kerran. Jos sinun tarvitsee päivittää
työtilaa, muodosta ensin yhteys Cognos TM1 -palvelimeen. Tämän jälkeen voit julkaista tai julkaista ja jaella työtiloja tarvitsematta toistaa näitä vaiheita.
Voit luoda ja tallentaa yhteyksiä IBM Cognos Express- ja IBM Cognos TM1 -ohjelmaan Omat asetukset -ikkunassa. Lisätietoja on kohdassa ”Cognos Insight -ohjelman asetukset” sivulla 13.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot
-kuvaketta ja valitse sitten Julkaise-vaihtoehto.
2. Valitse ohjatun toiminnon ensimmäisen sivun vasemmassa alanurkassa oleva
IBM-suunnittelupalvelun arkisto -vaihtoehto.
3. Määritä pyydetyt tiedot (kuten kohdehakemisto, sovelluksen nimi ja ohjausulottuvuuden tiedot) ja tee ohjatun toiminnon vaiheet loppuun. Kohdehakemisto sisältää kaksi ZIP-tiedostoa, jotka järjestelmä nimeää määritetyn sovelluksen
nimen mukaan: sovelluksen_nimi.zip ja sovelluksen_nimi.data.zip.
4. Siirrä sovelluksen_nimi.data.zip-tiedosto Cognos TM1 -palvelimeen.
5. Siirrä sovelluksen_nimi.zip-tiedosto Cognos TM1 Applications -palvelimeen.
6. Pura Cognos TM1 -palvelimessa tiedoston sovelluksen_nimi.data.zip tiivistys tm1xfer-apuohjelmalla. Katso lisätietoja tm1xfer-apuohjelman käytöstä
TM1-käyttöoppaasta.
7. Lisää alihakemisto hakemistoon, johon sovelluksen_nimi.data.zip-tiedosto on
purettu, ja anna alihakemistolle nimi tunit.
8. Etsi tm1s.cfg-tiedosto ja lisää siihen muokkaamalla seuraavat ominaisuudet:
ServerName=server_name
AdminHost=administrator_computer_name
DataBaseDirectory=PortNumber=port_number
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AllowSeparateNandCRules=T
ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange=T
DistributedPlanningOutputDir=.\tunit
IntegratedSecurityMode=1

9. Määritä juuri lisättyjen ominaisuuksien arvot:
a. ServerName Anna julkaistaessa määritettävä sovelluksen nimi.
b. AdminHost Anna Cognos TM1 -palvelimen pääkäyttäjän tietokoneen nimi.
c. DataBaseDirectory=PortNumber Anna Cognos TM1 -palvelimen portin numero. Kun Cognos TM1 -asennetaan, portin oletusnumero on 12345. Kelvollisia porttien arvoja ovat 000–49151.
d. IntegratedSecurityMode Anna suojaustilan numero.
Suojaustilaa voidaan muuttaa myöhemmin, jos käytössä on CAM-suojaus.
Tämän jälkeen voidaan määrittää arvot ServerCAMURI ja ClientCAMURI. Järjestelmä tekee CAM-todennuksen seuraavien oletusarvojen avulla:
ServerCAMURI=http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
ClientCAMURI=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

10. Lisää uusi Cognos TM1 Server -ilmentymä IBM Cognos Configuration -ohjelmassa ja aloita sitten uusi palvelu.

11.

12.
13.
14.
15.

Vihje: Voit aloittaa Cognos TM1 -palvelimen myös aloittamalla ohjelmatiedoston tm1s.exe tai tm1sd.exe kansiosta Cognos_TM1_asennussijainti/bin.
Määritä uuden palvelimen suojausasetukset Cognos TM1 Architect -ohjelman
avulla. Uuden Cognos TM1 -palvelimen käyttäjätunnus on admin. Palvelimen
salasana on tyhjä. Suojaa palvelin määrittämällä uusi salasana mahdollisimman pian.
Tallenna suojausasetusten muutokset.
Siirry Cognos TM1 Applications -portaalissa IBM Cognos TM1 Application
Configuration -sivulle ja lisää Cognos TM1 -palvelin.
Tuo sovellus napsauttamalla Import Applications (Tuo sovelluksia) -painiketta.
Määritä Import Application (Sovelluksen tuonti) -sivulla luotu Cognos TM1
-palvelin ja siirry selaamalla sovelluksen_nimi.zip-tiedoston sijaintiin.
Vihje: Jos käytössä on Cognos TM1 -ohjelman versio 10.1 ja vastaanotat virheen sovelluksen tuonnin yhteydessä, luo kansio webapps/pmpsvc/desktop, jos
sitä ei vielä ole IBM Cognos TM1 Applications -palvelimen asennussijainnissa.

Tulokset
Kun olet julkaissut työtilan, voit tehdä siihen päivityksiä muodostamalla yhteyden
Cognos TM1 -palvelimeen Cognos Insight -ohjelmasta.
Varoitus:
Toistamalla nämä vaiheet samassa työtilassa voit luoda toisen sovelluksen Cognos TM1 Applications -portaaliin.

Sovelluksen ylläpito Cognos TM1 -ympäristössä
Kun sovellus on julkaistu IBM Cognos Insight -ohjelmasta IBM Cognos TM1 -palvelimeen, käytössäsi on useita ylläpitotapoja.
Jos mallintaja on määrittänyt näkymiä IBM Cognos TM1 Performance Modeler- tai
IBM Cognos TM1 Architect -ohjelmassa ja julkaiset muokattavan sovelluksen, järLuku 10. Cognos TM1 -ohjelman pääkäyttäjät
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jestelmä lisää kaikki Cognos TM1 -palvelimen näkymät osaksi sovellusta. Jos sovellus ei ole muokattava, voit muuttaa vain sen asettelua.
Lisätietoja muokattavista sovelluksista on TM1 Performance Modeler -ohjelman oppaissa. Voit käyttää tätä opasta IBM Knowledge Center -sivustosta (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Voit ylläpitää julkaistua sovellusta tekemällä seuraavat toimet:
v Ajoita tietoja tuova prosessi. Lisätietoja on TM1 Perspectives, TM1 Architect ja
TM1 Web -oppaan töistä kertovissa aiheissa. Voit käyttää tätä opasta IBM Knowledge Center -sivustosta (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Tee muutoksia palvelimeen muodostamalla yhteys Cognos TM1 -palvelimeen.
Järjestelmä toteuttaa nämä muutokset palvelimessa heti, eikä niitä voi kumota.
Jos yrität päivittää työtilan julkaisemalla sen uudelleen muodostamatta ensin yhteyttä siihen, luot toisen sovelluksen samaa kuutiota käyttäen ja saat virhesanoman, joka ilmaisee, että tarkistuslogiikka on epäonnistunut.
v Lisää tai poista kuutioita, ulottuvuuksia, lukuarvoja, tasoja tai määritteitä. Järjestelmä toteuttaa nämä muutokset palvelimessa heti, eikä niitä voi kumota.
v Lisää tai poista tietoja. Järjestelmä toteuttaa nämä muutokset palvelimessa heti,
eikä niitä voi kumota.
v Tee muutoksia työtilan asetteluun. Jos teet muutoksia asetteluun, sinun on julkaistava työtila uudelleen, koska järjestelmä ei tee asettelumuutoksia heti palvelimeen.

Osallistumistavan suunnittelu Cognos TM1 -ympäristössä
Kun IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa on luotu sovellus, se voidaan jakaa IBM Cognos Insight -ohjelmassa osallistujille ja tarkastajille.
Tarkastele eri sovelluslajeja ja suunnittele osallistumistapa käyttämällä toimintosarjoja.

Sovelluksen lajit
Kun suunnittelet sovelluksen Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa, ohjelma määrittää sovelluksen lajin.
Vastuu
Vastuusovellus perustuu raportointirakenteeseen, kuten liiketoiminnan,
osaston tai yrityksen rakenteeseen. Muutosten teko ei edellytä niiden lähetystä ja hyväksyntää. Vastuusovellusta käytetään juokseviin ennusteisiin tai
jatkuviin suunnitteluprosesseihin, joilla ei ole määritettyä lopetuspäivämäärää.
Keskitetty
Pieni käyttäjäryhmä käyttää keskussovellusta ja jakaa keskitetyn suunnittelun tai analyysin edellyttämät toimet tasapuolisesti. Omistajuuden ottaminen on valinnainen eikä pakotettu, kuten muissa sovelluksen lajeissa. Muutoksia ei voi lukita.
Hyväksyntä
Hyväksyntäsovellus perustuu raportointirakenteeseen, kuten liiketoiminnan, osaston tai yrityksen hyväksyntä- tai raportointirakenteeseen. Kun
muutos on lähetetty, järjestelmä lukitsee sovelluksen uusilta muutoksilta
siihen asti, kunnes hyväksyjä on hylännyt muutoksen.
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Cognos Insight -ohjelmassa luodut sovellukset voivat olla joko vastuusovelluksia
tai keskussovelluksia. Cognos Insight -ohjelmassa et voi luoda hyväksyntäsovellusta, mutta sen avulla voit hyödyntää Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa
luotua hyväksyntäsovellusta.

Toimintosarja
1. Muodosta yhteys IBM Cognos TM1 -sovellukseen ja kirjaudu sisään pääkäyttäjänä.
2. Kerro suunnitelmastasi ja määritä kunkin henkilön vastuualueet ensimmäiseen
välilehteen, jotta muiden olisi helpompi osallistua suunnitelmaan.
Pääkäyttäjä on ehkä antanut lisätietoja suunnitelmaan sisältyvistä näkymistä
Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa. Saat nämä tiedot näkyviin valitsemalla Ohje-vaihtoehdon ja sitten Näkymän ohje -vaihtoehdon. Jos pääkäyttäjä ei ole lisännyt ohjetta Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmaan, Näkymän ohje -valintaikkuna on tyhjä. Jos et ole yhteydessä Cognos TM1 -palvelimeen, Näkymän ohje -vaihtoehtoa ei voi valita Ohje-valikosta.
3. Esitä havaintosi, joita voidaan käyttää syvällisen analyysin lähtökohtana. Lisää,
mitä vaadit osallistujilta, ja selitä poikkeukset, jotka on tiedoissa korostettu.
4. Lisää suunnitelman edellyttämät lisävälilehdet, joiden sisältämien toimintopainikkeiden avulla käyttäjät voivat käydä eri välilehdet läpi tai ajaa prosesseja.
5. Lisää tekstiä, kuvia ja Web-sivuja, jotka antavat lisäkontekstia suunnitelmalle tai
analyysille.
Jos käyttäjät työskentelevät useilla kielillä, sisällytä tekstipienoisohjelmia ja
Web-sivuja kullakin kielellä.
6. Voit estää käyttäjiä siirtämästä pienoisohjelmia ja piilottaa työkalurivin heidän
näkyvistään napsauttamalla työaluetta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla
Lukitse kaikki pienoisohjelmat -vaihtoehto.
7. Julkaise työtila.

Tulokset
Käyttäjät voivat tehdä seuraavat toiminnot kaikissa sovelluksen lajeissa:
v tietojen analysointi lajittelemalla, vaihtamalla rivejä ja sarakkeita, piilottamalla
tyhjät solut, muuttamalla solujen kokoa ja käsittelemällä kaavioita
v komentosarjojen ajo toimintopainikkeiden avulla, jos nämä painikkeet on määritetty
v osallistuminen suunnitelman sektoriin, johon käyttöoikeus on myönnetty
v Voit analysoida tietoja selauspisteiden avulla.
Keskussovelluksessa käyttäjät voivat tehdä seuraavat toiminnot:
v työtilan suunnittelu; pääkäyttäjän valmistelemissa pienoisohjelmissa voi siirtyä ja
niitä voi pienentää tai suurentaa, ellei pääkäyttäjä ole lukinnut pienoisohjelmia,
mutta uutta sisältöä ei voi lisätä
v tietojen tuonti
v tietojen uudelleenjärjestäminen.
Hyväksyntä- tai vastuusovelluksissa käyttäjät eivät voi tehdä seuraavia toimintoja:
v työtilan suunnittelu; he voivat siirtyä heitä varten valmistelemissasi pienoisohjelmissa ja pienentää tai suurentaa niitä, ellet ole lukinnut pienoisohjelmia, mutta
he eivät voi lisätä omaa uutta sisältöä
v tietojen tuonti, ellet ole määrittänyt tähän tarkoitukseen toimintopainiketta
Luku 10. Cognos TM1 -ohjelman pääkäyttäjät
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v tietojen uudelleenjärjestäminen, ellet ole määrittänyt tähän tarkoitukseen toimintopainiketta.

Cognos-suunnittelupalvelun arkiston luonti Cognos TM1 -ympäristössä
Kun haluat siirtää IBM Cognos TM1 -palvelimen, voit luoda arkiston IBM Cognos
Insight -tietohakemistosta ja -asettelusta.

Tietoja tästä tehtävästä
Kun luot arkiston, järjestelmä luo seuraavat kaksi arkistotiedostoa:
v Tietohakemistotiedosto järjestelmän pääkäyttäjää varten siirrettäväksi toiseen tietokoneeseen, jotta Cognos TM1 -prosessin voisi alkaa sen avulla.
v Sovellustiedosto, jonka voi tuoda Cognos TM1 Applications -portaaliin.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot
-kuvaketta ja valitse sitten Julkaise -vaihtoehto.
2. Valitse IBM-suunnittelupalvelun arkisto -vaihtoehto.
3. Määritä arkiston tallennussijainti Kohdehakemisto-kenttään.
4. Määritä luotavan sovelluksen nimi.
5. Jos haluat arkistoida vastuusovelluksen, valitse ulottuvuus, joka ohjaa tietojen
käyttöä. Jos haluat arkistoida keskussovelluksen, älä valitse ulottuvuutta.
Vastuusovellus perustuu raportointirakenteeseen, kuten liiketoimintasi rakenteeseen. Sillä, kuten juoksevilla ennusteilla tai jatkuvilla suunnitteluprosesseilla,
ei ole määritettyä lopetuspäivämäärää. Tätä sovellusta ei voi lukita.
Pieni käyttäjäryhmä käyttää keskussovellusta ja jakaa keskitetyn suunnittelun
tai analyysin edellyttämät toimet tasapuolisesti.
Lisätietoja sovelluksen lajeista on kohdassa Luku 10, ”Cognos TM1 -ohjelman
pääkäyttäjät”, sivulla 179.
6. Tarkista arkistoitava sisältö napsauttamalla Seuraava-painiketta.
7. Kun olet valmis luomaan kaksi arkistotiedostoa, napsauta Valmis-painiketta.

Työtilojen poisto Cognos TM1 -pääkäyttäjänä
Jos et enää tarvitse IBM Cognos Insight -työtilaa, voit poistaa sovelluksen IBM
Cognos TM1 -ohjelmasta.

Toimintaohjeet
Tee kaikki soveltuvat toimet seuraavista:
v Jos olet tallentanut työtilan tietokoneeseen, poista työtila tai CDD-tiedosto tietokoneesta. CDD-tiedosto sisältää työtilan mallin ja tietoja sekä työtilan asettelun.
v Jos julkaisit työtilan IBM Cognos TM1 -ohjelmassa, poista sovellus ja palvelinilmentymä Cognos TM1 -ohjelmasta.
Saat lisätietoja tutkimalla tuotteesi ja versiosi opasta sivustossa IBM Knowledge
Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Muistutus: Cognos Insight -työtilojen käyttäjän tiedot tallennetaan erillään itse
työtiloista. Käyttäjän tiedot sisältävät lokitiedostoja, teemoja, viimeaikaisten työtilojen PNG-tiedostoja ja Cognos TM1 -kuutioita, joka ohjelma luo, kun luot työtilan
tai muutat sitä. Et voi poistaa yksittäisen työtilan tietoja. Voit poistaa vain kaikki
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käyttäjän tiedot samanaikaisesti. Jos haluat poistaa tämän käyttäjän tiedot esimerkiksi silloin, kun poistat Cognos Insight -ohjelman asennuksen, poista ympäristösi
.CognosInsight-kansio seuraavasti:
v Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmä: C:\Documents and
Settings\käyttäjätunnus\.CognosInsight
v MicrosoftWindows 7 -käyttöjärjestelmä: C:\Users\käyttäjätunnus\
.CognosInsight

Malliraportin luonti
Voit luoda raportin, joka sisältää malliin sisältyvien objektien ominaisuudet. Raportti tallennetaan Microsoft Excel -laskentataulukkona.

Tietoja tästä tehtävästä
Jos olet muodostanut yhteyden IBM Cognos TM1 -palvelimeen, joka sisältää vähintään yhden käyttöön otetun sovelluksen, raportti sisältää myös kunkin sovelluksen
objektit.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot-kuvaketta
ja valitse sitten Luo raportti -vaihtoehto.
2. Luo raportti kirjoittamalla raportin nimi ja valitsemalla Tallenna-vaihtoehto.

Luku 10. Cognos TM1 -ohjelman pääkäyttäjät
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Luku 11. Cognos Express -ohjelman käyttäjät
Voit jakaa IBM Cognos Insight -ohjelmassa luomasi työtilat muille käyttäjille IBM
Cognos Business Express -palvelimen avulla.

Cognos Express -palvelimia koskevat suunnitelmat
Kun IBM Cognos Express -palvelimen pääkäyttäjä jakelee koko yrityksen laajuisen
suunnitelman Cognos Insight -työtilassa, voit tarkastella, analysoida ja päivittää sinulle määritettyä suunnitelman osaa.

Oman osuuden lisäys Cognos Express -ympäristössä
Sinun on lisättävä tietoja, kuten Myyntiosasto, Markkinointiosasto, Kehitysosasto ja
Kustannuspaikka, siihen IBM Cognos Insight -suunnitelman osaan, joka on osoitettu sinulle.

Tietoja tästä tehtävästä
Suunnitelman osia sanotaan solmuiksi. Yhteystilassa tai hajautetussa tilassa voit ottaa solmun omistajuuden millä tasolla tahansa.

Toimintaohjeet
1. Avaa IBM Cognos Insight -ohjelma IBM Cognos TM1 Applications -portaalista
yhteystilassa tai hajautetussa tilassa.
2. Napsauta Ota omistajuus -kuvaketta
3. Tutki ja analysoi tietoja.
4. Kirjoita tai valitse tiedot.

.

Pääkäyttäjä on ehkä määrittänyt arvoluettelon, josta voit valita.
Pääkäyttäjä on ehkä antanut lisätietoja suunnitelmaan sisältyvistä näkymistä
IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa. Saat nämä tiedot näkyviin
valitsemalla Ohje-vaihtoehdon ja sitten Näkymän ohje -vaihtoehdon. Jos pääkäyttäjä ei ole lisännyt ohjetta Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmaan,
Näkymän ohje -valintaikkuna on tyhjä. Jos et ole muodostanut yhteyttä Cognos TM1 -palvelimeen, Näkymän ohje -vaihtoehtoa ei ole Ohje-valikossa.

Tietojen vahvistus tai palautus Cognos Express -ympäristössä
Voit jakaa työsi muiden kanssa samalla, kun jatkat muutosten tekemistä IBM Cognos Insight -ohjelmassa, vahvistamalla oman osuutesi. Vahvistuksen avulla voit
muuntaa sinisellä korostetut henkilökohtaiset muutoksesi osaksi perustietoja. Työtoverisi, joilla on suunnitelman käyttöoikeudet, voivat tarkastella lisäyksiäsi. Jos
haluat palauttaa tekemäsi muutokset viimeksi vahvistetuiksi tiedoiksi, palauta
kaikki tiedot.

Toimintaohjeet
1. Voit jakaa työsi muiden kanssa samalla, kun jatkat muutosten tekemistä, nap.
sauttamalla Vahvista-kuvaketta
Vahvista-kuvake on käytössä vain, jos olet muuttanut tai lisännyt tietoja.
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2. Voit palauttaa viimeksi vahvistetut tiedot napsauttamalla Pienoisohjelmatoiminnot-kuvaketta

ja valitsemalla vaihtoehdon Palauta kaikki tiedot.

Oman osuuden lähetys Cognos Express -ympäristössä
Kun IBM Cognos Express -ohjelman pääkäyttäjä on ottanut käyttöön hyväksyntäsovelluksen, voit kirjoittaa tietoja IBM Cognos Insight -ohjelmaan ja lähettää sitten lopullisen osuutesi. Lähettäminen lukitsee tiedot.

Toimintaohjeet
Napsauta Lähetä-kuvaketta
.
Lähetä-kuvake on käytössä vain, jos kaikki muutokset on vahvistettu.

Tulokset
Tarkastaja voi nyt ottaa työstämäsi osuuden haltuunsa ja tarkastaa sen.

Lähetyksen hylkäys Cognos Express -ympäristössä
Lähetys on valmis tarkastettavaksi. Jos olet tarkastaja, voit tarkastella viimeksi lähetettyjä muutoksia IBM Cognos Insight -ohjelmassa. Jos et hyväksy joitakin tietoja,
voit hylätä lähetyksen. Tällöin toinen käyttäjä voi ottaa lähetyksen omistajuuden ja
tehdä tarvittavat muutokset.

Toimintaohjeet
1. Avaa lähetys tarkasteltavaksi.
2. Tutki ja analysoi sinulle lähetetyt tiedot.
3. Jos et hyväksy lähetettyjä muutoksia, napsauta Hylkää-kuvaketta

.

Työskentely offline-tilassa Cognos Express -järjestelmästä
Kun työskentelet IBM Cognos Insight -ohjelmassa hajautetussa tilassa, katkaise yhteys IBM Cognos Express -järjestelmään, jolloin voit tehdä muutoksia työtilaan paikallisesti tietokoneessasi ja vahvistaa muutokset myöhemmin.

Ennen aloitusta
Offline-tilassa voi työskennellä vain silloin, kun Cognos Insight on avattu IBM
Cognos TM1 Applications -portaalista hajautetussa tilassa.

Tietoja tästä tehtävästä
Jos tiedät, että et voi vahvistaa muutoksia Cognos Express -palvelimeen, voit ottaa
työtilan omistajuuden ja sitten määrittää Cognos Insight -ohjelman toimimaan offline-tilassa.
Jos esimerkiksi aiot työskennellä alueella, jolla ei ole Internet-yhteyttä, voit tallentaa paikallisen kopion ja asettaa sitten Cognos Insight -ohjelman toimimaan offlinetilassa. Voit käsitellä paikallista kopiota, kun yhteyttä palvelimeen ei ole. Kun sitten
muodostat yhteyden uudelleen, voit vahvistaa työtilaan tekemäsi muutokset Cognos Express -palvelimeen.
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Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot
-kuvaketta ja valitse sitten Työskentele offline-tilassa -vaihtoehto. Valintamerkki näkyy Työskentele offline-tilassa -valikkovaihtoehdon vieressä.
2. Kun haluat muodostaa uudelleen yhteyden Cognos Express -palvelimeen, napsauta Toiminnot-kuvaketta ja valitse sitten vaihtoehto Työskentele offline-tilassa. Valintamerkki poistuu näkyvistä Työskentele offline-tilassa -vaihtoehdon
vierestä, mikä tarkoittaa, että yhteys on käytössä.
3. Vahvista muutokset napsauttamalla Vahvista-kuvaketta
Tietosi yhdistetään palvelimessa oleviin tietoihin.

.

Työtilojen poisto Cognos Express -käyttäjänä
Jos et enää tarvitse IBM Cognos Insight -työtilaa, voit poistaa työtilan IBM Cognos
Express -ohjelmasta.

Toimintaohjeet
Tee kaikki soveltuvat toimet seuraavista: Jos olet tallentanut työtilan tietokoneeseen, poista työtila tai CDD-tiedosto tietokoneesta. CDD-tiedosto sisältää työtilan
mallin ja tietoja sekä työtilan asettelun.
Muistutus: Cognos Insight -työtilojen käyttäjän tiedot tallennetaan erillään itse
työtiloista. Käyttäjän tiedot sisältävät lokitiedostoja, teemoja, viimeaikaisten työtilojen PNG-tiedostoja ja Cognos TM1 -kuutioita, joka ohjelma luo, kun luot työtilan
tai muutat sitä. Et voi poistaa yksittäisen työtilan tietoja. Voit poistaa vain kaikki
käyttäjän tiedot samanaikaisesti. Jos haluat poistaa tämän käyttäjän tiedot esimerkiksi silloin, kun poistat Cognos Insight -ohjelman asennuksen, poista ympäristösi
.CognosInsight-kansio seuraavasti:
v Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmä: C:\Documents and
Settings\käyttäjätunnus\.CognosInsight
v MicrosoftWindows 7 -käyttöjärjestelmä: C:\Users\käyttäjätunnus\
.CognosInsight
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Luku 12. Cognos Express -ohjelman pääkäyttäjät
IBM Cognos Express -ohjelman pääkäyttäjät voivat julkaista ja jakaa IBM Cognos
Insight -ohjelmassa luodut työtilat Cognos Express -palvelimeen Cognos Express
-käyttäjien käyttöön.

Yhteyden muodostus Cognos Express -järjestelmään
IBM Cognos Express -pääkäyttäjät voivat muodostaa yhteyden IBM Cognos Insight
-ohjelmasta Cognos Express -järjestelmään, kun he haluavat tuoda ulottuvuuksia
tai kuutioita, julkaista työtilan tai osallistua suunnitelmaan.

Ennen aloitusta
Vain Cognos Express -pääkäyttäjät voivat muodostaa yhteyden IBM Cognos Insight -ohjelmasta Cognos Express -järjestelmään.

Tietoja tästä tehtävästä
Kaikki IBM Cognos TM1 Architect- ja IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa luodut näkymät ja sovellukset tulevat näkyviin.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot
-kuvaketta ja valitse sitten vaihtoehto Muodosta yhteys IBM Cognos TM1 -palvelimeen.
2. Määritä IBM Cognos TM1 -järjestelmän URL-osoite -kenttään Cognos Express
-palvelimen URL-osoite. Kirjainkoolla on merkitystä URL-osoitteessa.
3. Anna määritetyn järjestelmän valtuustietosi.
4. Valitse Seuraava.
5. Valitse suunnittelupalvelin ja -sovellus ja määritä, muodostetaanko yhteys sovelluksen osallistuja- vai tarkastajanäkymiin.
6. Valitse Valmis.

Työtilojen julkaiseminen ja jakelu Cognos Express -ohjelmaan
Työtilan julkaiseminen IBM Cognos Insight -ohjelmasta kopioi työtilan tiedot Cognos Express -palvelimeen ja luo sovelluksen IBM Cognos TM1 Applications -portaaliin.

Ennen aloitusta
Vain Cognos TM1 -pääkäyttäjät voivat julkaista työtilan sisällön Cognos Express
-palvelimeen.
Voit luoda ja tallentaa yhteyksiä IBM Cognos Express- ja IBM Cognos TM1 -ohjelmaan Omat asetukset -ikkunassa. Lisätietoja on kohdassa ”Cognos Insight -ohjelman asetukset” sivulla 13.
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Tietoja tästä tehtävästä
Kun julkaiset työtilat ja kuutiot, muut käyttäjät, joilla on Cognos Express -palvelimen käyttöoikeus, voivat käyttää työtilojasi IBM Cognos TM1 Applications -portaalista ja käsitellä niitä Cognos Insight -ohjelmassa. Pohjana olevat tiedot tallennetaan
Cognos Express -palvelimeen, ja yhteys palvelimeen muodostetaan Cognos Insight
-ohjelman avulla.
Rajoitus: Oletusarvon mukaan julkaisu Cognos Insight -ohjelman avulla ei onnistu, kun yli 10 Cognos TM1 -palvelinta on ajossa yhtä aikaa. Tämä kokoonpano estää käyttäjiä ylikuormittamasta järjestelmän resursseja.
Seuraava kuva esittää käsittelyreittiä, jossa työtiloja julkaistaan Cognos Insight -ohjelmassa. Kun julkaiset työtilan Cognos Insight -ohjelmasta Cognos Express -ohjelmaan, työtilan tiedot kopioidaan Cognos Express -palvelimeen ja sovellus lisätään
IBM Cognos TM1 Applications -portaaliin.

Kuva 16. Työtilojen julkaiseminen ja jakelu Cognos Express -ohjelmaan

Toimintaohjeet
-kuvaketta ja valitse sitten Julkaise -vaihtoehto. Jos
1. Napsauta Toiminnot
julkaiset uuden työtilan, Cognos Insight kehottaa sinua tallentamaan uuden
työtilan ennen jatkamista.
Varoitus:
Kun valitset Julkaise-vaihtoehdon, aiemmin määritettyihin työtiloihin tekemäsi muutokset tallentuvat.
2. Valitse Julkaise-vaihtoehto.
3. Määritä IBM Cognos TM1 -järjestelmän URL-osoite -kenttään Cognos Express
-järjestelmä, jota haluat käyttää.
4. Anna määritetyn järjestelmän valtuustietosi. Jos Cognos TM1 -sovelluspalvelin
käyttää Cognos Access Manager -todennusta, voit kirjautua sisään anonyymina
käyttäjänä tai toisena käyttäjänä.
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5. Määritä luotavan Cognos-sovelluksen nimi.
Huomautus: Sovelluksen nimen on oltava yksilöllinen.
6. Valinnainen: Jos haluat julkaista vastuusovelluksen, valitse ulottuvuus, joka ohjaa tietojen käyttöä. Jos haluat julkaista keskussovelluksen, älä valitse ulottuvuutta.
Vastuusovellus perustuu raportointirakenteeseen, kuten liiketoimintasi rakenteeseen. Sillä, kuten juoksevilla ennusteilla tai jatkuvilla suunnitteluprosesseilla,
ei ole määritettyä lopetuspäivämäärää. Tätä sovellusta ei voi lukita.
Pieni käyttäjäryhmä käyttää keskussovellusta ja jakaa keskitetyn suunnittelun
tai analyysin.
Lisätietoja sovelluksen lajeista on kohdassa Luku 12, ”Cognos Express -ohjelman pääkäyttäjät”, sivulla 193.
7. Tarkista valintasi napsauttamalla Seuraava-painiketta.
8. Voit julkaista työtilan, napsauttamalla Valmis-painiketta.

Työtilojen julkaiseminen ja jakelu Cognos Express -ohjelmaan
Työtilan julkaiseminen ja jakeleminen IBM Cognos Insight -ohjelmasta kopioi työtilan tiedot IBM Cognos Express -palvelimeen ja luo sovelluksen IBM Cognos TM1
Applications -portaaliin.

Ennen aloitusta
Työtilan julkaisijalla ja jakelijalla on oltava pääkäyttäjän oikeudet Cognos Express
-palvelimeen.
Voit luoda ja tallentaa yhteyksiä IBM Cognos Express- ja IBM Cognos TM1 -ohjelmaan Omat asetukset -ikkunassa. Lisätietoja on kohdassa ”Cognos Insight -ohjelman asetukset” sivulla 13.

Tietoja tästä tehtävästä
Kun julkaiset ja jakelet työtilan, Cognos Express -palvelimen käyttäjät voivat käyttää tietoja sovelluksena Cognos TM1 Applications -portaalissa ja avata työtiloja
IBM Cognos Workspace- tai IBM Cognos Workspace Advanced -ohjelmassa ja raportteja IBM Cognos Report Studio -ohjelmassa.
Seuraava kuva esittää käsittelyreittiä, jossa työtiloja julkaistaan ja jaellaan Cognos
Insight -ohjelmassa. Kun julkaiset ja jakelet työtilan Cognos Insight -ohjelmasta
Cognos Express -ohjelmaan, työtilan tiedot kopioidaan Cognos Express -palvelimeen ja sovellus lisätään IBM Cognos TM1 Applications -portaaliin.
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Kuva 17. Työtilojen julkaiseminen ja jakelu Cognos Express -ohjelmaan

Joka kerta, kun julkaiset ja jakelet työtilan, Cognos Insight luo Cognos TM1 -palvelimen palvelun. Jokainen uusi Cognos TM1 -palvelimen palvelu vaikuttaa Cognos
TM1 -palvelimen suorituskykyyn. Voit välttää tämän suorituskykyongelman työskentelemällä yhteystilassa, joka tarkoittaa, että olet yhteydessä Cognos TM1 -palvelimeen. Silloin voit vahvistaa muutokset palvelimeen julkaisematta niitä. Lisätietoja
yhteystilassa työskentelystä on ohjeaiheessa ”Cognos Express -palvelimia koskevat
suunnitelmat” sivulla 189.
Oletusarvon mukaan julkaisu Cognos Insight -ohjelman avulla ei onnistu, jos yli 10
Cognos TM1 -palvelinta on ajossa yhtä aikaa. Tämä kokoonpano estää käyttäjiä
ylikuormittamasta järjestelmän resursseja.

Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot
-kuvaketta ja valitse sitten Julkaise -vaihtoehto.
Varoitus:
Kun valitset Julkaise-vaihtoehdon, aiemmin määritettyihin työtiloihin tekemäsi muutokset tallentuvat.
2. Valitse Julkaise ja jakele -vaihtoehto.
3. Määritä IBM Cognos TM1 -järjestelmän URL-osoite -kenttään Cognos Express -järjestelmä, jota haluat käyttää.
4. Anna määritetyn järjestelmän valtuustietosi.
Jos Cognos TM1 -suunnittelupalvelu käyttää Cognos Access Manager -todennusta, voit kirjautua sisään anonyymina käyttäjänä tai toisena käyttäjänä.
5. Määritä luotavan Cognos-sovelluksen nimi.
Huomautus: Sovelluksen nimen on oltava yksilöllinen.
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6. Jos haluat julkaista vastuusovelluksen, valitse ulottuvuus, joka ohjaa tietojen
käyttöä. Jos haluat julkaista keskussovelluksen, älä valitse ulottuvuutta.
Vastuusovellus perustuu raportointirakenteeseen, kuten liiketoimintasi rakenteeseen. Sillä, kuten juoksevilla ennusteilla tai jatkuvilla suunnitteluprosesseilla, ei ole määritettyä lopetuspäivämäärää. Tätä sovellusta ei voi lukita.
Pieni käyttäjäryhmä käyttää keskussovellusta ja jakaa keskitetyn suunnittelun
tai analyysin.
Lisätietoja sovelluksen lajeista on kohdassa Luku 12, ”Cognos Express -ohjelman pääkäyttäjät”, sivulla 193.
7. Valitse Seuraava.
8. Määritä IBM Cognos -järjestelmän URL-osoite -kenttään Cognos Express
-palvelin, jota haluat käyttää.
9. Kirjaudu sisään anonyymina käyttäjänä tai toisena käyttäjänä.
10. Tarkista valintasi napsauttamalla Seuraava-painiketta:
v Voit vaihtaa raporttien nimiä.
v Voit vaihtaa raportit sisältävän paketin nimen tai sijainnin.
Varoitus:
Jos valitset sellaisen paketin nimen, joka on jo määritetty palvelimeen, alkuperäinen paketti korvataan.
11. Voit julkaista työtilan, napsauttamalla Valmis-painiketta.

Sovelluksen ylläpito Cognos Express -ympäristössä
Kun sovellus on julkaistu IBM Cognos Insight -ohjelmasta IBM Cognos Express
-palvelimeen, käytössäsi on useita ylläpitotapoja.
Jos mallintaja on määrittänyt näkymiä IBM Cognos TM1 Performance Modeler- tai
IBM Cognos TM1 Architect -ohjelmassa ja julkaiset muokattavan sovelluksen, järjestelmä lisää kaikki Cognos Express -palvelimen näkymät osaksi sovellusta. Jos sovellus ei ole muokattava, voit muuttaa vain sen asettelua.
Lisätietoja muokattavista sovelluksista on TM1 Performance Modeler -ohjelman oppaissa. Voit käyttää tätä opasta IBM Knowledge Center -sivustosta (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Voit ylläpitää julkaistua sovellusta tekemällä seuraavat toimet:
v Ajoita tietoja tuova prosessi. Lisätietoja on TM1 Perspectives, TM1 Architect ja
TM1 Web -oppaan töistä kertovissa aiheissa. Voit käyttää tätä opasta IBM Knowledge Center -sivustosta (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Tee muutoksia palvelimeen muodostamalla yhteys Cognos Express -palvelimeen.
Järjestelmä toteuttaa nämä muutokset palvelimessa heti, eikä niitä voi kumota.
Jos yrität päivittää työtilan julkaisemalla sen uudelleen muodostamatta ensin yhteyttä siihen, luot toisen sovelluksen samaa kuutiota käyttäen ja saat virhesanoman, joka ilmaisee, että tarkistuslogiikka on epäonnistunut.
v Lisää tai poista kuutioita, ulottuvuuksia, lukuarvoja, tasoja tai määritteitä. Järjestelmä toteuttaa nämä muutokset palvelimessa heti, eikä niitä voi kumota.
v Lisää tai poista tietoja. Järjestelmä toteuttaa nämä muutokset palvelimessa heti,
eikä niitä voi kumota.
v Tee muutoksia työtilan asetteluun. Jos teet muutoksia asetteluun, sinun on julkaistava työtila uudelleen, koska järjestelmä ei tee asettelumuutoksia heti palvelimeen.
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Osallistumistavan suunnittelu Cognos Express -ympäristössä
Kun IBM Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa on luotu sovellus, se voidaan jakaa IBM Cognos Insight -ohjelmassa osallistujille ja tarkastajille.
Tarkastele eri sovelluslajeja ja suunnittele osallistumistapa käyttämällä toimintosarjoja.

Sovelluksen lajit
Kun suunnittelet sovelluksen Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa, ohjelma määrittää sovelluksen lajin.
Vastuu
Vastuusovellus perustuu raportointirakenteeseen, kuten liiketoiminnan,
osaston tai yrityksen rakenteeseen. Muutosten teko ei edellytä niiden lähetystä ja hyväksyntää. Vastuusovellusta käytetään juokseviin ennusteisiin tai
jatkuviin suunnitteluprosesseihin, joilla ei ole määritettyä lopetuspäivämäärää.
Keskitetty
Pieni käyttäjäryhmä käyttää keskussovellusta ja jakaa keskitetyn suunnittelun tai analyysin edellyttämät toimet tasapuolisesti. Omistajuuden ottaminen on valinnainen, ei pakotettu kuten muissa sovelluksen lajeissa. Muutoksia ei voi lukita.
Hyväksyntä
Hyväksyntäsovellus perustuu raportointirakenteeseen, kuten liiketoiminnan, osaston tai yrityksen hyväksyntä- tai raportointirakenteeseen. Kun
muutos on lähetetty, järjestelmä lukitsee sovelluksen uusilta muutoksilta
siihen asti, kunnes hyväksyjä on hylännyt muutoksen.
Cognos Insight -ohjelmassa luodut sovellukset voivat olla joko vastuusovelluksia
tai keskussovelluksia. Cognos Insight -ohjelmassa et voi luoda hyväksyntäsovellusta, mutta sen avulla voit hyödyntää Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa
luotua hyväksyntäsovellusta.

Toimintosarja
1. Muodosta yhteys IBM Cognos TM1 -sovellukseen ja kirjaudu sisään pääkäyttäjänä.
2. Kerro suunnitelmastasi ja määritä kunkin henkilön vastuualueet ensimmäiseen
välilehteen, jotta muiden olisi helpompi osallistua suunnitelmaan.
Pääkäyttäjä on ehkä antanut lisätietoja suunnitelmaan sisältyvistä näkymistä
Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmassa. Saat nämä tiedot näkyviin valitsemalla Ohje-vaihtoehdon ja sitten Näkymän ohje -vaihtoehdon. Jos pääkäyttäjä ei ole lisännyt ohjetta Cognos TM1 Performance Modeler -ohjelmaan, Näkymän ohje -valintaikkuna on tyhjä. Jos et ole yhteydessä IBM Cognos Express
-palvelimeen, Näkymän ohje -vaihtoehtoa ei voi valita Ohje-valikosta.
3. Esitä havaintosi, joita voidaan käyttää syvällisen analyysin lähtökohtana. Lisää,
mitä vaadit osallistujilta, ja selitä poikkeukset, jotka on tiedoissa korostettu.
4. Lisää suunnitelman edellyttämät lisävälilehdet, joiden sisältämien toimintopainikkeiden avulla käyttäjät voivat käydä eri välilehdet läpi tai ajaa prosesseja.
5. Lisää tekstiä, kuvia ja Web-sivuja, jotka antavat lisäkontekstia suunnitelmalle tai
analyysille.
Jos käyttäjät työskentelevät useilla kielillä, sisällytä tekstipienoisohjelmia ja
Web-sivuja kullakin kielellä.
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6. Voit estää käyttäjiä siirtämästä pienoisohjelmia ja piilottaa työkalurivin heidän
näkyvistään napsauttamalla työaluetta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla
Lukitse kaikki pienoisohjelmat -vaihtoehto.
7. Julkaise työtila.

Tulokset
Käyttäjät voivat tehdä seuraavat toiminnot kaikissa sovelluksen lajeissa:
v tietojen analysointi lajittelemalla, vaihtamalla rivejä ja sarakkeita, piilottamalla
tyhjät solut, muuttamalla solujen kokoa ja käsittelemällä kaavioita
v komentosarjojen ajo toimintopainikkeiden avulla, jos nämä painikkeet on määritetty
v osallistuminen suunnitelman sektoriin, johon käyttöoikeus on myönnetty
v Voit analysoida tietoja selauspisteiden avulla.
Keskussovelluksessa käyttäjät voivat tehdä seuraavat toiminnot:
v työtilan suunnittelu; pääkäyttäjän valmistelemissa pienoisohjelmissa voi siirtyä ja
niitä voi pienentää tai suurentaa, ellei pääkäyttäjä ole lukinnut pienoisohjelmia,
mutta uutta sisältöä ei voi lisätä
v tietojen tuonti
v tietojen uudelleenjärjestäminen.
Hyväksyntä- tai vastuusovelluksissa käyttäjät eivät voi tehdä seuraavia toimintoja:
v työtilan suunnittelu; he voivat siirtyä heitä varten valmistelemissasi pienoisohjelmissa ja pienentää tai suurentaa niitä, ellet ole lukinnut pienoisohjelmia, mutta
he eivät voi lisätä omaa uutta sisältöä
v tietojen tuonti, ellet ole määrittänyt tähän tarkoitukseen toimintopainiketta
v tietojen uudelleenjärjestäminen, ellet ole määrittänyt tähän tarkoitukseen toimintopainiketta.

Cognos-suunnittelupalvelun arkiston luonti Cognos Express -ympäristössä
Kun haluat siirtää IBM Cognos Express -palvelimen, voit luoda arkiston IBM Cognos Insight -tietohakemistosta ja -asettelusta.

Tietoja tästä tehtävästä
Kun luot arkiston, järjestelmä luo seuraavat kaksi arkistotiedostoa:
v Tietohakemistotiedosto järjestelmän pääkäyttäjää varten siirrettäväksi toiseen tietokoneeseen, jotta Cognos TM1 -prosessin voisi alkaa sen avulla.
v Sovellustiedosto, jonka voi tuoda Cognos TM1 Applications -portaaliin.

Toimintaohjeet
1.
2.
3.
4.

Napsauta Toiminnot
-kuvaketta ja valitse sitten Julkaise -vaihtoehto.
Valitse IBM-suunnittelupalvelun arkisto -vaihtoehto.
Määritä arkiston tallennussijainti Kohdehakemisto-kenttään.
Määritä luotavan sovelluksen nimi.

5. Jos haluat arkistoida vastuusovelluksen, valitse ulottuvuus, joka ohjaa tietojen
käyttöä. Jos haluat arkistoida keskussovelluksen, älä valitse ulottuvuutta.
Luku 12. Cognos Express -ohjelman pääkäyttäjät
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Vastuusovellus perustuu raportointirakenteeseen, kuten liiketoimintasi rakenteeseen. Sillä, kuten juoksevilla ennusteilla tai jatkuvilla suunnitteluprosesseilla,
ei ole määritettyä lopetuspäivämäärää. Tätä sovellusta ei voi lukita.
Pieni käyttäjäryhmä käyttää keskussovellusta ja jakaa keskitetyn suunnittelun
tai analyysin edellyttämät toimet tasapuolisesti.
Lisätietoja sovelluksen lajeista on kohdassa Luku 12, ”Cognos Express -ohjelman pääkäyttäjät”, sivulla 193.
6. Tarkista arkistoitava sisältö napsauttamalla Seuraava-painiketta.
7. Voit luoda kaksi arkistotiedostoa napsauttamalla Valmis-painiketta.

Työtilojen poisto Cognos Express -pääkäyttäjänä
Jos et enää tarvitse IBM Cognos Insight -työtilaa, voit poistaa työtilan, sovelluksen,
palvelimen, tietolähteen, paketin ja raportin IBM Cognos Express -palvelimesta.

Toimintaohjeet
Tee kaikki soveltuvat toimet seuraavista:
v Jos olet tallentanut työtilan tietokoneeseen, poista työtila tai CDD-tiedosto tietokoneesta. CDD-tiedosto sisältää työtilan mallin ja tietoja sekä työtilan asettelun.
v Jos julkaisit ja jakelit työtilan, poista sovellus Cognos TM1 Applications -portaalista ja poista palvelinilmentymä Cognos Express -ohjelmasta.
Saat lisätietoja tutkimalla tuotteesi ja versiosi opasta IBM Knowledge Center -sivustossa (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Muistutus: Cognos Insight -työtilojen käyttäjän tiedot tallennetaan erillään itse
työtiloista. Käyttäjän tiedot sisältävät lokitiedostoja, teemoja, viimeaikaisten työtilojen PNG-tiedostoja ja Cognos TM1 -kuutioita, joka ohjelma luo, kun luot työtilan
tai muutat sitä. Et voi poistaa yksittäisen työtilan tietoja. Voit poistaa vain kaikki
käyttäjän tiedot samanaikaisesti. Jos haluat poistaa tämän käyttäjän tiedot esimerkiksi silloin, kun poistat Cognos Insight -ohjelman asennuksen, poista ympäristösi
.CognosInsight-kansio seuraavasti:
v Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmä: C:\Documents and
Settings\käyttäjätunnus\.CognosInsight
v MicrosoftWindows 7 -käyttöjärjestelmä: C:\Users\käyttäjätunnus\
.CognosInsight
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Liite A. Helppokäyttötoiminnot
IBM Cognos Insight -ohjelman helppokäyttötoiminnot auttavat esimerkiksi liikunta- ja näkörajoitteisia käyttämään tietoteknisiä tuotteita.
IBM Cognos Insight -tuotteen helppokäyttötoimintojen paras käyttöympäristö on
seuraavanlainen:
v Microsoft Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai uudempi
v Internet Explorer 9 -Web-selain tai uudempi
v JAWS 14 -näytönlukija tai uudempi

Pikanäppäimet
IBM Cognos Insight -ohjelmassa on pikanäppäimiä, jotka helpottavat siirtymistä
ohjelmassa ja tehtävien tekemistä vain näppäimistöä käyttämällä.
Voit myös ottaa käyttöön käyttöjärjestelmässä suuren kontrastin, joka parantaa erilaisten kaavioiden viivojen näkyvyyttä sovelluksessa.
Seuraavat pikanäppäimet perustuvat yhdysvaltalaisiin vakionäppäimistöihin.
v ”Tietojen tuonti”
v
v

”Yleiset” sivulla 202
”Välilehdet” sivulla 204

v
v
v
v
v
v

”Työalue” sivulla 204
”Sovelluspalkki” sivulla 206
”Sisältöruutu” sivulla 207
”Ristiintaulukointi ja kaaviopienoisohjelmat” sivulla 208
”Tuloskortin pienoisohjelmat” sivulla 210
”Selauspisteet” sivulla 211

v
v
v
v

”Toimintopainikepienoisohjelmat” sivulla 212
”Tekstipienoisohjelmat” sivulla 212
”Ulottuvuuden muokkaustoiminto” sivulla 212
”Kyselyjen muodostustoiminto” sivulla 213

Tietojen tuonti
Taulukko 18. Ohjatun tuontitoiminnon pikanäppäimet
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Tietojen vas- Määritä elementin vastaavuus ulottu- Elementin vastaavuuden
taavuusvuuden kanssa.
määrityksessä ulottuvuuden kanssa
määrityksen
on monta vaihetta:
vaihe
1. Valitse Ulottuvuus-vaihtoehto
painamalla sarkainnäppäintä.
2. Valitse Taso painamalla oikeaa
nuolinäppäintä ja valitse sitten
Ulottuvuus painamalla vasenta
nuolinäppäintä nopeasti.
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Taulukko 18. Ohjatun tuontitoiminnon pikanäppäimet (jatkoa)
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Tietojen vas- Määritä elementin vastaavuus tason
taavuuskanssa.
määrityksen
vaihe

Elementin vastaavuuden
määrityksessä tason kanssa on monta
vaihetta:
1. Valitse Ulottuvuus-vaihtoehto
painamalla sarkainnäppäintä.
2. Valitse Taso painamalla oikeaa
nuolinäppäintä.

Tietojen vas- Määritä elementin vastaavuus
taavuuslukuarvon kanssa.
määrityksen
vaihe

Elementin vastaavuuden
määrityksessä lukuarvon kanssa on
monta vaihetta:

Tietojen vas- Määritä elementin vastaavuus
määritteen kanssa.
taavuusmäärityksen
vaihe

Elementin vastaavuuden
määrityksessä määritteen kanssa on
monta vaihetta:

1. Valitse Ulottuvuus painamalla
sarkainnäppäintä ja valitse sitten
Lukuarvo painamalla oikeaa
nuolinäppäintä nopeasti.

1. Etsi Määritteen nimi -kenttä painamalla sarkainnäppäintä.
2. Valitse Määrite-vaihtoehto painamalla näppäinyhdistelmää
Vaihto+Sarkain.
3. Valitse Lukuarvo painamalla vasenta nuolinäppäintä ja valitse
sitten Määrite painamalla oikeaa
nuolinäppäintä nopeasti.

Yleiset
Taulukko 19. Yleiset pikanäppäimet
Käyttökohde Toiminto
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Pikanäppäimet

Yleiset

Toteuta aktiivisen komentopainikkeen Enter
toiminto.
Välilyönti

Yleiset

Siirry eteenpäin seuraavaan kohteeseen välilehtihakemistojärjestyksessä.
Lopussa siirry ensimmäiseen
välilehtihakemistoon.

Sarkain

Yleiset

Siirry taaksepäin edelliseen kohteeseen välilehtihakemistojärjestyksessä.
Alussa siirry viimeiseen
välilehtihakemistoon.

Vaihto+Sarkain
Jos näppäinyhdistelmä
Vaihto+Sarkain ei toimi, siirry eteenpäin sarkainnäppäimellä, kunnes löydät haluamasi kohteen.

Valintaruudut

Valitse valintaruutu tai poista sen va- Välilyönti
linta.

Valintanapit

Siirry seuraavaan valintanappiin ja
valitse se.

Valintanapit

Siirry edelliseen valintanappiin ja va- Ylänuoli ja sitten vasen nuoli
litse se.
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Oikea nuoli ja sitten alanuoli

Taulukko 19. Yleiset pikanäppäimet (jatkoa)
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Rakenteen
ohjausobjektit

Siirry rakenteen seuraavaan solmuun. Alanuoli

Rakenteen
ohjausobjektit

Siirry rakenteen edelliseen solmuun.

Ylänuoli

Rakenteen
ohjausobjektit

Laajenna nykyisen rakenteen solmu.

Oikea nuoli

Rakenteen
ohjausobjektit

Tiivistä nykyisen rakenteen solmu.

Vasen nuoli

Rakenteen
ohjausobjektit

Siirry rakenteen ohjausobjektin ensimmäiseen solmuun.

Home

Rakenteen
ohjausobjektit

Siirry rakenteen ohjausobjektin viimeiseen solmuun.

End

Valikot

Siirry alaspäin valikossa ja valitse
valikon vaihtoehto.

Alanuoli ja sitten Enter

Valikot

Siirry ylöspäin valikossa ja valitse
valikon vaihtoehto.

Ylänuoli ja sitten Enter

Valikot

Avaa valikko.

Vaihto+F10

Valikot

Sulje avattu valikko.

Esc

Vieritys

Vieritä alaspäin.

Alanuoli
Sivu alaspäin

Vieritys

Vieritä ylöspäin.

Ylänuoli tai Page Up

Sovelluspalkki

Tarkenna sovelluspalkki.

F6

Sovelluspalkki

Siirry sovelluspalkin objekteihin.

Sarkain tai Ctrl+Sarkain

Sovelluspalkki

Avaa sovelluspalkin objektin valikko. Välilyönti

Sovelluspalkki

Sulje sovelluspalkin objektin valikko.

Esc

Sisältöruutu

Avaa ja sulje sisältöruutu.

Ctrl+F4

Selausruutu

Avaa ja sulje selausruutu.

Ctrl+F3

Valikko

Näytä ikkunan valikko.

Alt+Välilyönti

Liite A. Helppokäyttötoiminnot
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Taulukko 19. Yleiset pikanäppäimet (jatkoa)
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Sovellusikkuna

Sovellusikkunan siirrossa on monta
vaihetta:

Siirrä sovellusikkunaa.

1. Avaa ikkunan valikko painamalla
näppäinyhdistelmää
Alt+Välilyönti.
2. Valitse Siirrä-vaihtoehto ja paina
Enter-näppäintä.
3. Siirrä ikkunaa nuolinäppäimillä
tai painamalla
näppäinyhdistelmää
Ctrl+Nuolinäppäin.
4. Lopeta ikkunan siirto painamalla
Enter-näppäintä.
Sovellusikkuna

Muuta sovellusikkunan kokoa.

Sovellusikkunan koon muutossa on
monta vaihetta:
1. Avaa ikkunan valikko painamalla
näppäinyhdistelmää
Alt+Välilyönti.
2. Valitse Koko-vaihtoehto ja paina
Enter-näppäintä.
3. Muuta ikkunan kokoa
nuolinäppäimillä tai painamalla
näppäinyhdistelmää
Ctrl+Nuolinäppäin.
4. Lopeta ikkunan koon muutto painamalla Enter-näppäintä.

Välilehdet
Seuraavassa taulukossa luetellaan pikanäppäimet, jotka ovat käytettävissä, kun tarkennus on välilehdissä.
Taulukko 20. Välilehtien pikanäppäimet
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Siirry

Siirry eteenpäin seuraavaan
välilehteen.

Ctrl+Vaihto+Oikea nuoli

Siirry

Siirry taaksepäin edellisiin välilehtiin. Ctrl+Vaihto+Vasen nuoli

Siirry

Siirry vasempaan tai oikeaan
välilehteen.

Vasen ja oikea nuoli

Sijoita uudelleen

Siirrä nykyistä välilehteä yhden
välilehden verran oikealle.

Vaihto+Page Up

Sijoita uudelleen

Siirrä nykyistä välilehteä yhden
välilehden verran vasemmalle.

Vaihto+Page Down

Nimeä uudelleen

Nimeä uudelleen nykyinen välilehti.

F2

Työalue
Seuraavassa taulukossa luetellaan pikanäppäimet, jotka ovat käytettävissä, kun tarkennus on työalueella.
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Taulukko 21. Työalueen pikanäppäimet
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Pienoisohjelmien
siirtymistoiminnot

Siirry eteenpäin seuraavaan
työalueen sisäiseen, samantasoiseen
pienoisohjelmaan välilehtien
hakemistojärjestyksessä.

Oikea nuoli

Pienoisohjelmien
siirtymistoiminnot

Siirry taaksepäin edelliseen työalueen Vasen nuoli
sisäiseen, samantasoiseen
pienoisohjelmaan välilehtien
hakemistojärjestyksessä.

Pienoisohjelmien
siirtymistoiminnot

Siirry nykyisen pienoisohjelman
(pienoisohjelman sisältö) alitasolle.

Pienoisohjelman
kontekstityökalurivi

Siirrä tarkennus valitun
F10
pienoisohjelman tarvittaessa näkyviin
tulevalle työkaluriville.

Pienoisohjelmatila

Näytä pienoisohjelman valikon vaihtoehdot.

Vaihto+F10

Pienoisohjelmatila

Siirrä valittua pienoisohjelmaa.

Pienoisohjelman siirrossa on monta
vaihetta:

Sarkain

1. Avaa pienoisohjelman valikko
painamalla näppäinyhdistelmää
Alt+Välilyönti.
2. Valitse Siirrä-vaihtoehto ja paina
Enter-näppäintä.
3. Siirrä pienoisohjelmaa
nuolinäppäimillä tai painamalla
näppäinyhdistelmää
Ctrl+Nuolinäppäin.
4. Lopeta pienoisohjelman siirto painamalla Enter-näppäintä.
Vihje: Voit siirtää pienoisohjelman
kohdistamatta sitä automaattisesti
muiden pienoisohjelmien kanssa:
1. Napsauta Pienoisohjelman toiminnot -kuvaketta ja valitse sitten
Siirrä-vaihtoehto.
2. Siirrä pienoisohjelma näppäimistön nuolinäppäimillä.
3. Määritä pienoisohjelman sijainti
painamalla näppäinyhdistelmää
Ctrl+Enter.

Liite A. Helppokäyttötoiminnot
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Taulukko 21. Työalueen pikanäppäimet (jatkoa)
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Pienoisohjelmatila

Pienoisohjelman koon muutossa on
monta vaihetta:

Muuta valitun pienoisohjelman kokoa.

1. Avaa pienoisohjelman valikko
painamalla näppäinyhdistelmää
Alt+Välilyönti.
2. Valitse Koko-vaihtoehto ja paina
Enter-näppäintä.
3. Muuta pienoisohjelman kokoa
nuolinäppäimillä tai painamalla
näppäinyhdistelmää
Ctrl+Nuolinäppäin.
4. Lopeta pienoisohjelman koon
muutto painamalla Enternäppäintä.

Pienoisohjelmatila

Poistu siirtotilasta tai koon
muuttotilasta.

Esc

Sovelluspalkki
Seuraavassa taulukossa luetellaan pikanäppäimet, jotka ovat käytettävissä, kun tarkennus on sovelluspalkissa.
Taulukko 22. Sovelluspalkin pikanäppäimet
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Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Sovelluspalkki

Luo työtilan.

Ctrl+N

Sovelluspalkki

Avaa työtilan.

Ctrl+O

Sovelluspalkki

Sulje työtila.

Ctrl+F4

Sovelluspalkki

Tallenna työtila.

Ctrl+S

Sovelluspalkki

Tallenna työtila eri nimellä tai eri
paikkaan.

Ctrl+Vaihto+S

Sovelluspalkki

Kumoa viimeisin toiminto.

Ctrl+Z

Sovelluspalkki

Tee viimeisin toiminto uudelleen.

Ctrl+Y

Sovelluspalkki

Avaa Cognos Insight -ohje.

F1

Sovelluspalkki

Aktivoi Ohje-valikko.

Alt+H

Sovelluspalkki

Siirtyminen eteenpäin sovelluspalkin
seuraavaan ohjausobjektiin.

Sarkain

Sovelluspalkki

Siirry taaksepäin sovelluspalkin edel- Vaihto+Sarkain
liseen ohjausobjektiin.
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Sisältöruutu
Seuraavassa taulukossa luetellaan pikanäppäimet, jotka ovat käytettävissä, kun tarkennus on sisältöruudussa.
Taulukko 23. Sisältöruudun pikanäppäimet
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Navigointi

Kun tarkennus on sovelluksen
työkalurivin sisältöruudun
painikkeessa, avaa tai sulje
sisältöruutu.

Enter

Työkalurivi

Siirry Tiedot- ja Työkalut-ruutujen
välillä sisältöruudussa.

Sarkain tai Ctrl+Sarkain

Työkalurivi

Siirry eteenpäin seuraavaan
työkalurivin ohjausobjektiin.

Oikea nuoli

Työkalurivi

Siirry taaksepäin edelliseen
työkalurivin ohjausobjektiin.

Vasen nuoli

Työkalurivi

Tarkastele työkalurivin
ohjausobjektien valikoiden vaihtoehtoja.

Alanuoli

Rakenteen
Siirry eteenpäin rakenteen seuraaohjausobjekti vaan solmuun.

Alanuoli

Rakenteen
Siirry taaksepäin rakenteen edelliseen Ylänuoli
ohjausobjekti solmuun.
Rakenteen
Laajenna nykyisen rakenteen solmu.
ohjausobjekti

Oikea nuoli

Rakenteen
Tiivistä nykyisen rakenteen solmu.
ohjausobjekti

Vasen nuoli

Rakenteen
Siirry rakenteen ohjausobjektin enohjausobjekti simmäiseen solmuun.

Home

Rakenteen
Siirry rakenteen ohjausobjektin viiohjausobjekti meiseen solmuun.

End

Valikon
vaihtoehdot

Näytä luettelo sisältöruudun kohteiden valikon vaihtoehdoista.

Vaihto+F10

Valikon
vaihtoehdot

Lisää selauspiste työalueelle.

Selauspisteen lisäyksessä on monta
vaihetta:
1. Siirry sisältöruudussa ulottuvuuteen käyttämällä ylä- ja
alanuolinäppäimiä.
2. Lisää ulottuvuus selauspisteeksi
painamalla näppäinyhdistelmää
Vaihto+F10 ja sitten Enternäppäintä.

Valikon
vaihtoehdot

Lisää valittu objekti työalueelle.

Objektin lisäyksessä on monta vaihetta:
1. Kun vaihtoehto on tarkennettu,
avaa valikko painamalla
näppäinyhdistelmää Vaihto+F10.
2. Lisää objekti painamalla Insertnäppäintä.
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Ristiintaulukointi ja kaaviopienoisohjelmat
Seuraavassa taulukossa luetellaan pikanäppäimet, jotka ovat käytettävissä, kun
käytät ristiintaulukointia tai kaaviopienoisohjelmaa.
Taulukko 24. Ristiintaulukoinnin ja kaaviopienoisohjelmien pikanäppäimet
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Tarkastele
välilehtiä

Siirry
ristiintaulukointipienoisohjelman
välilehdestä toiseen.

Vasen tai oikea nuoli

Tarvittaessa
näkyviin
tuleva
työkalurivi

Siirrä tarkennus tarvittaessa näkyviin F10
tulevalle työkaluriville.

Sarkain tai Vaihto+Sarkain

Yleiskuvaus- Siirry tarvittaessa näkyviin tulevalta
alue
työkaluriviltä yleiskuvausalueelle.

Sarkain

Yleiskuvaus- Siirry yleiskuvausalueen
alue
ulottuvuuksiin.

Vasen ja oikea nuoli

Yleiskuvaus- Tuo esiin luettelo yleiskuvausalueen
alue
tarkennetun ulottuvuuden jäsenistä.
Luettelo näkyy avattavassa luettelossa.

Alt+Alanuoli

Yleiskuvaus- Sulje avattava luettelo, jossa näkyvät
alue
ulottuvuuden jäsenet
yleiskuvausalueella.

Esc

Yleiskuvaus- Vaihda yleiskuvausalueen
Ylä- ja alanuoli ja sitten Enter
alue
tarkennetun ulottuvuuden kontekstia.
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Yleiskuvaus- Siirrä yleiskuvausalueella tarkennetalue
tuna oleva ulottuvuus sarakkeisiin.

Ctrl+C

Yleiskuvaus- Siirrä yleiskuvausalueella tarkennetalue
tuna oleva ulottuvuus riveihin.

Ctrl+R

Yleiskuvaus- Siirrä yleiskuvausalueella tarkennetalue
tuna oleva ulottuvuus kontekstiin.

Ctrl+T

Yleiskuvaus- Siirrä valittua ulottuvuutta vasemalue
malle.

Ctrl+Vasen nuoli

Yleiskuvaus- Siirrä valittua ulottuvuutta oikealle.
alue

Ctrl+Oikea nuoli

Ristiintaulukointi

Siirry yleiskuvausalueelta
ristiintaulukointiin.

Sarkain

Ristiintaulukointi

Näytä rivi- tai sarakeotsikoiden valikoiden vaihtoehdot.

Vaihto+F10

Ristiintaulukointi

Lisää rivinvaihto soluun.

Alt+Enter

Ristiintaulukointi

Näytä solujen valikoiden vaihtoehdot.

Vaihto+F10
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Taulukko 24. Ristiintaulukoinnin ja kaaviopienoisohjelmien pikanäppäimet (jatkoa)
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Ristiintaulukointi

Sarakkeen leveyden säädössä on
monta vaihetta:

Laajenna ristiintaulukoinnin
sarakkeen leveyttä.

1. Paina näppäinyhdistelmää
Vaihto+F10, kun tarkennus on
sarakkeen otsikossa.
2. Valitse Laajenna tasolle -vaihtoehto käyttämällä ylä- ja
alanuolinäppäimiä.
3. Paina Enter-näppäintä.
Ristiintaulukointi

Laajenna tai tiivistä sarakkeiden tai
rivien otsikoiden solmua.

Enter

Ristiintaulukointi

Siirry ristiintaulukoinnin soluihin.

Nuolet tai Sarkain ja Vaihto+Sarkain

Ristiintaulukointi

Muokkaa jäsenten kuvatekstejä (rivien ja sarakkeiden otsikoita).

F2

Kaavio

Siirry kaavioon ristiintaulukoinnista.

Ctrl+Sarkain

Kaavio

Muuta kaaviotyyppiä.

Kaaviotyypin muutossa on monta
vaihetta:
1. Avaa Pienoisohjelman toiminnot
-valikko painamalla F10näppäintä.
2. Siirry Muuta kaaviota
-kuvakkeen kohdalle painamalla
oikeaa nuolta.
3. Avaa kaaviotyyppien valikko
painamalla alanuolta.
4. Valitse kaaviotyyppi painamalla
alanuolta.
5. Siirry kaaviotyypeissä ylä- ja
alanuolien avulla.
6. Valitse kaaviotyyppi painamalla
Enter-näppäintä.
7. Siirry annetun kaaviotyypin
kaavioluetteloon
sarkainnäppäimellä.
8. Siirry kaavioluetteloon painamalla välinäppäintä.
9. Valitse kaavio painamalla Enternäppäintä.
10. Siirry kaavion vaihtoehtojen luetteloon sarkainnäppäimellä.
11. Lopeta kaaviotyyppien valikon
käyttö painamalla Esc-näppäintä.

Solu

Anna uusi solun arvo.

Kirjoita arvo ja paina Enternäppäintä.

Solu

Anna arvo tuhansina.

K
Jos kirjoitat esimerkiksi arvon 5K,
soluun tulee luku 5 000.
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Taulukko 24. Ristiintaulukoinnin ja kaaviopienoisohjelmien pikanäppäimet (jatkoa)
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Solu

M

Anna arvo miljoonina.

Jos kirjoitat esimerkiksi arvon 10M,
soluun tulee luku 10 000 000.
Solu

Lisää luku solun arvoon.

+, lisää
Jos kirjoitat esimerkiksi arvon +50,
ohjelma lisää solun arvoon luvun 50.

Solu

Vähennä luku solun arvosta.

-, Sub
Jos kirjoitat esimerkiksi arvon Sub50,
ohjelma vähentää solun arvosta luvun 50.

Solu

Solu

Solu

Suurenna solun arvoa annetun
prosenttiluvun verran.

Inc, Increase

Pienennä solun arvoa annetun
prosenttiluvun verran.

Dec, Decreases

Jaa arvoa oikealle.

>

Jos kirjoitat esimerkiksi arvon Inc6,
ohjelma suurentaa solun arvoa kuuden prosentin verran

Jos kirjoitat esimerkiksi arvon Dec6,
ohjelma pienentää solun arvoa kuuden prosentin verran.

Jos kirjoitat esimerkiksi arvon 1000>,
ohjelma jakaa arvon 1000 kaikkiin
oikealla oleviin sarakkeisiin.
Solu

Jaa arvoa alaspäin.

|
Jos kirjoitat esimerkiksi arvon 1000|,
ohjelma jakaa arvon 1000 kaikille
alapuolisille riveille.

Solu

Aseta solun arvo pitoon tietojen
jaoilta.

Hold, Hol

Solu

Vapauta pitoon asetetut solut.

Release, Rel

Tuloskortin pienoisohjelmat
Seuraavassa taulukossa luetellaan pikanäppäimet, jotka ovat käytettävissä, kun
käytät tuloskortin pienoisohjelmaa.
Taulukko 25. Mittatietojen pienoisohjelmien pikanäppäimet
Käyttökohde Toiminto
Tarvittaessa
näkyviin
tuleva
työkalurivi

210

Pikanäppäimet

Siirrä tarkennus tarvittaessa näkyviin F10
tulevalle työkaluriville.

Yleiskuvaus- Siirry tarvittaessa näkyviin tulevalta
alue
työkaluriviltä yleiskuvausalueelle.

Sarkain

Yleiskuvaus- Siirry yleiskuvausalueen
alue
ulottuvuuksiin.

Vasen ja oikea nuoli
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Taulukko 25. Mittatietojen pienoisohjelmien pikanäppäimet (jatkoa)
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Yleiskuvaus- Tuo esiin luettelo yleiskuvausalueen
alue
tarkennetun ulottuvuuden jäsenistä.
Luettelo näkyy avattavassa luettelossa.

Välilyönti

Yleiskuvaus- Sulje avattava luettelo, jossa näkyvät
alue
ulottuvuuden jäsenet
yleiskuvausalueella.

Esc

Yleiskuvaus- Vaihda yleiskuvausalueen
Ylä- ja alanuoli ja sitten välinäppäin
alue
tarkennetun ulottuvuuden kontekstia.
Yleiskuvaus- Laajenna valittuna oleva kohde
alue
avattavassa luettelossa.

Oikea nuoli

Yleiskuvaus- Pienennä valittuna oleva kohde
alue
avattavassa luettelossa.

Vasen nuoli

Yleiskuvaus- Siirry yleiskuvausalueelta
alue
vuorovaikutteiselle kaaviografiikkaalueelle.

Sarkain

Selauspisteet
Seuraavassa taulukossa luetellaan pikanäppäimet, jotka ovat käytettävissä, kun
käytät selauspisteitä.
Taulukko 26. Selauspisteiden pikanäppäimet
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Sisältöruutu

Selauspisteen lisäyksessä on monta
vaihetta:

Lisää selauspiste työalueelle valitsemalla ulottuvuus sisältöruudusta.

1. Valitse sisältöruudusta ulottuvuus
käyttämällä ylä- ja
alanuolinäppäimiä.
2. Avaa valikko painamalla
näppäinyhdistelmää Vaihto+F10.
3. Paina Insert-näppäintä.
Valikon
vaihtoehdot

Tarkastele fasetin valikon vaihtoehto- Vaihto+F10
ja.

Selauspiste

Siirry selauspisteen jäsenluettelossa.

Ylä- ja alanuoli

Selauspiste

Valitse selauspisteen jäsen tai poista
sen valinta.

Ctrl+Välilyönti

Selauspiste

Valitse selauspisteen toinen jäsen.

Ylä- ja alanuoli ja sitten
Ctrl+Välilyönti.

Selauspiste

Valitse selauspisteen jäsen ja poista
kaikki aiemmat valinnat.

Välilyönti

Selauspiste

Näytä selauspisteen jäsenet
hierarkkisessa tilassa.

Paina näppäinyhdistelmää
Vaihto+F10 ja valitse Näytä hierarkia
-vaihtoehto

Selauspiste

Tiivistä tai laajenna fasetin solmu
hierarkkisessa tilassa.

Enter
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Toimintopainikepienoisohjelmat
Seuraavassa taulukossa luetellaan pikanäppäimet, jotka ovat käytettävissä, kun tarkennus on toimintopainikepienoisohjelmassa.
Taulukko 27. Toimintopainikepienoisohjelmien pikanäppäimet
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Toimintopainike

Välilyönti

Aloita toiminto.

Tekstipienoisohjelmat
Seuraavassa taulukossa luetellaan pikanäppäimet, jotka ovat käytettävissä, kun
käytät tekstipienoisohjelmia.
Taulukko 28. Tekstipienoisohjelmien pikanäppäimet
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Teksti

Korosta muotoiltava teksti.

Vaihto+Oikea nuoli

Työkalurivi

Kun teksti on korostettu, tarkenna
tekstipienoisohjelman työkalurivi.

F10

Työkalurivi

Siirry työkalurivin suurille
laskeutumisalueille.

Sarkain

Työkalurivi

Siirry suurelta laskeutumisalueelta
työkalurivin objekteihin.

Oikea tai vasen nuoli

Työkalurivi

Valitse tekstipienoisohjelman
työkalurivin fonttikoko- tai
fonttityyppiluettelosta vaihtoehto.

Ylä- tai alanuoli

Työkalurivi

Valitse fonttikoko- tai
fonttityyppiluettelosta fonttiasetus.

Enter

Ulottuvuuden muokkaustoiminto
Seuraavassa taulukossa luetellaan pikanäppäimet, jotka ovat käytettävissä, kun
käytät ulottuvuuden muokkaustoimintoa.
Taulukko 29. Ulottuvuuden muokkaustoiminnon pikanäppäimet
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Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Rakenteen
Avaa ulottuvuuden
ohjausobjekti muokkaustoiminnon
rakennehierarkian solmu.

Ctrl+Oikea nuoli

Rakenteen
Sulje ulottuvuuden
ohjausobjekti muokkaustoiminnon
rakennehierarkian solmu.

Ctrl+Vasen nuoli

Aloita

Avaa ulottuvuuden
Vaihto+F10 ja valitse sitten Muokkaamuokkaustoiminto, kun tarkennus on vaihtoehto
rivillä tai objektin kuvatekstissä
sisältöruudussa.

Muokkaa

Avaa rakenteessa olevan objektin
valikko.

Vaihto+F10

Muokkaa

Määritä objekti toisen objektin
aliobjektiksi.

Vaihto+F10 ja valitse sitten Alenna
valitut jäsenet -vaihtoehto
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Taulukko 29. Ulottuvuuden muokkaustoiminnon pikanäppäimet (jatkoa)
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Muokkaa

Vaihto+F10 ja valitse sitten Ylennä
valitut jäsenet -vaihtoehto

Määritä objekti toisen objektin
pääobjektiksi.

Kyselyjen muodostustoiminto
Seuraavassa taulukossa luetellaan pikanäppäimet, jotka ovat käytettävissä, kun
käytät kyselyjen muodostustoimintoa.
Taulukko 30. Kyselyjen muodostustoiminnon pikanäppäimet
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Valikon
vaihtoehdot

Siirry suurille laskeutumisalueille
avaamalla valikko.

Ctrl+puolipiste

Valikon
vaihtoehdot

Tarkenna suurelta
laskeutumisalueelta Kyselykaaviolaskeutumisalueelle.

Ctrl+puolipiste

Tietonäkymä Päivitä tietonäkymän sisältö.

Siirry sarkainnäppäimellä
päivityspainikkeen kohdalle ja paina
sitten Enter-näppäintä.

Kyselyjen
muodostustoiminto

Taulukon lisäyksessä kyselyyn on
monta vaihetta:

Lisää taulukko kyselyyn.

1. Paina näppäinyhdistelmää
Ctrl+puolipiste ja valitse
Metatietojen selausnäkymä
-vaihtoehto.
2. Siirry nuolinäppäimillä
taulukkoon.
3. Tuo esiin luettelo taulukon
valikon vaihtoehdoista painamalla
näppäinyhdistelmää Vaihto+F10.
4. Valitse Lisää kyselyyn -vaihtoehto.
5. Päivitä sisältö siirtymällä
sarkainnäppäimellä
päivityspainikkeen kohdalle ja
painamalla sitten Enter-näppäintä.

Kyselykaavio Avaa valikko.

Vaihto+F10

Kyselykaavio Tarkenna taulukko.

Taulukon tarkennuksessa on monta
vaihetta:
1. Avaa valikko painamalla
näppäinyhdistelmää Vaihto+F10.
2. Valitse Valitse kaaviosta -vaihtoehto ja valitse sitten Valitse taulukko -vaihtoehto.
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Taulukko 30. Kyselyjen muodostustoiminnon pikanäppäimet (jatkoa)
Käyttökohde Toiminto

Pikanäppäimet

Taulukko

Taulukon yhdistämisominaisuuksien
valinnassa on monta vaihetta:

Valitse taulukon
yhdistämisominaisuudet.

1. Avaa valikko painamalla
näppäinyhdistelmää Vaihto+F10.
2. Valitse Valitse kaaviosta -vaihtoehto ja valitse sitten Valitse taulukko -vaihtoehto.
3. Siirry sarkainnäppäimellä Taulukon ylätunniste -sarakkeeseen
4. Tarkenna
yhdistämisominaisuuksien rivi
painamalla ylä- ja
alanuolinäppäimiä.
5. Tarkenna yhdistämisominaisuus
painamalla oikeaa ja vasenta
nuolinäppäintä.
6. Muokkaa taulukon
yhdistämisominaisuuksia painamalla Välilyöntinäppäintä.
7. Näytä vaihtoehtoluettelo painamalla Enter-näppäintä.
8. Siirry luettelossa painamalla yläja alanuolinäppäimiä.
9. Valitse luettelon vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.
Yhdistämisominaisuudet

Muokkaa sarakkeiden välisiä suhteita.

Sarakkeiden välisten suhteiden
muokkauksessa on monta vaihetta:
1. Siirry sarkainnäppäimellä Määritä
sarakkeiden väliset suhteet -vaihtoehdon kohdalle.
2. Tarkenna suhdeominaisuudet painamalla ylä- ja
alanuolinäppäimiä.
3. Tarkenna suhdeominaisuus painamalla oikeaa ja vasenta
nuolinäppäintä.
4. Muokkaa suhdeominaisuuksia
painamalla Välilyöntinäppäintä.
5. Avaa vaihtoehtoluettelo painamalla Enter-näppäintä.
6. Siirry luettelossa painamalla yläja alanuolinäppäimiä.
7. Valitse luettelon vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

Tekstin lisätyylien käyttöönotto näytönlukijoissa
Kun muutat IBM Cognos Insight -ohjelmassa solujen sisältöä ristiintaulukoinnissa,
solujen sisältö näkyy erivärisenä. Voit määrittää, että värillinen teksti näytetään
myös tekstin tyylien kanssa, jotta näytönlukijat voivat ilmoittaa tyylit.
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Toimintaohjeet
1. Napsauta Toiminnot
-kuvaketta ja valitse sitten Omat asetukset -vaihtoehto.
2. Jos haluat määrittää, että värillinen teksti näkyy ristiintaulukoinnissa korostettuna, kun käytössä on näytönlukija, valitse Lisää värilliseen tekstiin visuaalisia tietoja -valintaruutu.
3. Napsauta OK-painiketta.

JAWS-näytönlukijan ongelmat
IBM Cognos Insight -ohjelmassa on pikanäppäimiä, jotka helpottavat siirtymistä
ohjelmassa ja tehtävien tekemistä vain näppäimistöä käyttämällä. Jotkin näytönlukijat eivät kuitenkaan ehkä toimi kaikkien pikanäppäimien avulla. Ongelmat ja niiden ratkaisut on dokumentoitu seuraavassa.

JAWS ilmoittaa solun tilan tai arvon vanhentuneen
Kun muutat ristiintaulukointipienoisohjelmassa solun tilaa tai muotoa soluvalikon
vaihtoehtojen avulla, JAWS ilmoittaa vanhan solun tilan tai muotoillun arvon. Voit
vaihtaa solun tilan valitsemalla solun valikosta vaihtoehdon Aseta pitoon tai Vapauta. Voit myös vaihtaa solun muotoilun arvoa valitsemalla solun valikosta toisen
tietomuodon, kuten prosenttiosuuden summasta tai koontien enimmäisarvon.
Voit määrittää JAWS-ohjelman ilmoittamaan uuden solun tilan tai muotoillun arvon siirtymällä pois muuttuneesta solusta nuolinäppäimellä ja palaamalla sitten
soluun. JAWS ilmoittaa päivitetyn tilan ja muotoillun arvon.

JAWS ilmoittaa OK-painikkeen väärin joissakin kyselyjen muodostustoiminnon ikkunoissa
Joissakin tapauksissa, kun työskentelet kyselyjen muodostustoiminnon ikkunassa,
JAWS ilmoittaa OK-painikkeen ja sitten toisen ohjausobjektin. Jos näin käy, voit
turvallisesti ohittaa OK-painiketta koskevan ilmoituksen ja kuunnella vain ilmoituksen jälkimmäisen osan.

JAWS ei ilmoita uusia solun arvoja
Jos käytät JAWS-ohjelmaa, uutta arvoa ei ilmoiteta, kun kirjoitat uuden arvon soluun ristiintaulukoinnissa ja painat Enter-näppäintä. Ohjelma ei ilmoita solun arvoja myöskään silloin, kun uuden solun arvon kirjoituksen jälkeen siirryt nuolinäppäimien avulla.
Voit pakottaa JAWS-ohjelman ilmoittamaan solun arvot poistumalla ristiintaulukoinnista näppäinyhdistelmällä Ctrl+Sarkain ja palaamalla sitten ristiintaulukointiin näppäinyhdistelmällä Ctrl+Vaihto+Sarkain. JAWS ilmoittaa solut, kun siirryt
käyttämällä nuoli- tai sarkainnäppäintä.

JAWS ei ilmoita elementtejä Jaa soluihin valitussa suhteessa -jakomenetelmää käytettäessä
Kun Tietojen jako -ikkunassa tarkastelet elementtejä, joihin jako soluihin valitussa
suhteessa perustuu, JAWS ei ilmoita elementin nimiä, jos käytät nuolinäppäimiä
navigointiin.
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JAWS ilmoittaa elementin nimet, kun siirryt elementtiin sarkainnäppäimellä. Voit
myös napsauttaa Esikatselu-linkkiä ja tarkastella ulottuvuuksien ja elementtien yhteenvetoa. Tämä yhteenveto on kuitenkin vain lukutiedosto. Elementtejä voi muokata vain Tietojen jako -ikkunasta.

JAWS ei ilmoita päivämäärää tai navigoinnin ohjausobjekteja kalenterissa
JAWS ei ilmoita kalentereissa päivämääriä tai navigoinnin ohjausobjekteja Aikakoonnit-ikkunassa ja ristiintaulukoinnin soluissa.
Voit muokata päivämäärää aikakoonnissa seuraavasti:
1. Valitse Aikakoonnit-ikkunassa Kiinteä päivämäärä -vaihtoehto painamalla sarkainnäppäintä.
2. Aukaise kalenteri painamalla alanuolta.
3. Etene oikean nuolinäppäimen avulla päivä kerrallaan (JAWS ilmoittaa, kun uusi
kuukausi alkaa) ja valitse sitten päivämäärä painamalla Enter-näppäintä. JAWS
lukee valitsemasi päivämäärän ja päivittää päivämääräalueiden luettelon uuden
viitepäivämäärän perusteella.
Voit muokata ristiintaulukoinnin solun päivämäärää kirjoittamalla uuden päivämäärän soluun. Uuden päivämäärän muodon on vastattava aiemmin määritettyjen
päivämäärien muotoa.

JAWS ei ilmoita kyselymääritysrakenteen ohjausobjektia
Kun olet viemässä pakettia Cognos Insight -ohjelmaan ohjatun tuontitoiminnon Valitse tietolähde -vaiheessa, JAWS ei tunnista Kyselymääritys-osaa rakenteen ohjausobjektiksi.
Voit käyttää rakenteen ohjausobjektia seuraavasti:
v Siirry rakenteessa ylä- ja alanuolinäppäimillä.
v Laajenna ja tiivistä rakenteen kohteita oikealla ja vasemmalla nuolinäppäimellä.
v Valitse vähintään yksi rakenteen kohde välinäppäimellä. Kun kohde on valittu,
valitun kohteen taulukko täytetään automaattisesti.
v

JAWS 13 ei ilmoita kohteita, jotka on poistettu ja suljettu kyselymääritysrakenteessa
Kun olet viemässä pakettia Cognos Insight -ohjelmaan ohjatun tuontitoiminnon Valitse tietolähde -vaiheessa, voit valita kyselymääritysrakenteen ohjausobjektissa rakenteen kohteita painamalla välinäppäintä.
JAWS 13 ilmoittaa, poistetaanko vai valitaanko avoinna olevat rakenteen kohteet.
JAWS 13 ilmoittaa myös, poistetaanko vai valitaanko suljetut lehtikohteet. Kohteista, jotka on sekä tyhjennetty että suljettu, JAWS 13 kuitenkin ilmoittaa vain, että
kohde on suljettu. Se ei ilmoita, onko kohde poistettu.

IBM ja helppokäyttötoiminnot
Lisätietoja IBM:n sitoutumisesta helppokäyttötoimintojen toimitukseen on IBM Accessibility Center -sivustossa.
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IBM Accessibility Center -sivusto on käytettävissä osoitteessa http://
www.ibm.com/able.

Liite A. Helppokäyttötoiminnot

217

218

IBM Planning Analytics Versio 2.0.0: Cognos Insight

Liite B. Vianmääritystiedot
Vianmääritys on järjestelmällinen tapa ratkaista ongelma. Vianmäärityksen tavoitteena on määrittää, miksi jokin ei toimi odotetusti ja miten ongelma ratkaistaan.
Tutustu seuraavaan taulukkoon, joka auttaa sinua tai asiakastukea ratkaisemaan
ongelman IBM Cognos Insight -ohjelmassa.
Taulukko 31. Vianmäärityksen toiminnot ja kuvaukset
Toiminnot

Kuvaus

Käytettävissä saattaa olla tuotteen
tilapäiskorjaus, joka ratkaisee ongelman.

Käytä kaikkia tiedossa olevia
korjauspaketteja tai palvelutasoja tai tilapäisiä ohjelmankorjauksia (PTF).

Varmista, että kokoonpano on tuettu.

Tutustu Cognos Insight -ohjelman
järjestelmävaatimuksiin Software
Environments for IBM Planning Analytics
2.0 -sivulla (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Etsi virhesanomia valitsemalla tuote IBMVirhesanomissa on tärkeitä tietoja, jotka auttukiportaalista. Kirjoita sitten virhesanoman tavat tunnistamaan ongelman syynä olevan
koodi oikeanpuoleisen pystyvalikkorivin
komponentin.
Hae tukea -ruutuun (http://www.ibm.com/
support/entry/portal/).
Toisinna ongelma, jotta voit varmistaa, että
kyseessä ei ole vain yksinkertainen virhe.

Jos käytettävissä on tuotteeseen liittyviä esimerkkejä, voit ehkä yrittää toisintaa ongelman käyttämällä esimerkkitietoja.

Varmista, että asennus on päättynyt onnistu- Asennuspaikan tiedostojen rakenteen ja
neesti.
käyttöoikeuksien on oltava asianmukaisia.
Jos tuote edellyttää esimerkiksi
lokitiedostojen kirjoitusoikeutta, varmista,
että hakemistossa on oikeanlaiset
käyttöoikeudet.
Tutustu kaikkiin asiaankuuluviin ohjeisiin,
Selvitä IBM:n tietämyskannoista, onko ongelkuten julkaisutietoihin, teknisiin tiedotteisiin ma tiedossa, voiko sen kiertää vai onko se jo
ratkaistu ja dokumentoitu.
ja hyviksi havaittuja käytäntöjä sisältäviin
Proven Practices -oppaisiin.
Tarkista tietojenkäsittely-ympäristöön tehdyt
uusimmat muutokset.

Joskus uuden ohjelmiston asennus saattaa
aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.

Jos tarkistusluettelon tiedoista ei ollut apua ongelman ratkaisussa, sinun on ehkä
kerättävä vianmääritystietoja. IBM:n teknisen tuen edustaja tarvitsee näitä tietoja,
jotta hän voi määrittää vian tehokkaasti ja auttaa sinua ratkaisemaan ongelman.
Voit myös itse kerätä vianmääritystietoja ja analysoida niitä.

Selauspisteen monivalinnan joissakin soluissa näkyy arvo #N/A
Kun valitset vähintään kaksi jäsentä IBM Cognos Insight -ohjelman selauspisteestä,
ristiintaulukointeja sisältävien pienoisohjelmien soluissa näkyy joskus laskettuja
arvoja ja joskus arvo #N/A.
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Kun valitset vähintään kaksi objektia selauspisteestä, työtilasi ristiintaulukoinnit
yrittävät näyttää solujen arvot, jotka lasketaan valitsemiesi objektien perusteella.

Solut näyttävät lasketut arvot oikein
Lasketut arvot voidaan näyttää, kun molemmat seuraavista lauseista ovat totta:
v Millään rivien, sarakkeiden tai kontekstin jäsenillä ei ole laskutoimituksia tai
niillä on vain yksinkertaisia laskutoimituksia, kuten yhteenlaskuja, vähennyslaskuja, kertolaskuja, jakolaskuja tai keskiarvon laskuja.
v Jos riveillä, sarakkeilla tai kontekstilla on laskettuja jäseniä, silloin näillä lasketuilla jäsenillä ei ole leikkauskohtia. Jos esimerkiksi riveillä on laskettu jäsen, silloin sarakkeiden jäseniä ei voi laskea.
Oletetaan esimerkiksi, että ristiintaulukoinnissa näkyy Tuotelinjat-ulottuvuus, johon
kuuluvat jäsenet Mikroaaltouunit ja Uunit, Tuotto-lukuarvo ja Brändit-ulottuvuus
kontekstissa ja selauspisteenä. Kun napsautat brändiä, ristiintaulukoinnissa näkyvät tiedot muuttuvat niin, että vain brändin tuotto jää näkyviin.

Soluissa näkyy teksti #N/A
Soluissa näkyy teksti #N/A, kun valitset useita objekteja selauspisteestä seuraavissa kahdessa tapauksessa:
v Ristiintaulukointi sisältää vähintään yhden lasketun jäsenen, jotka perustuvat
monimutkaiseen laskutoimitukseen.
v Valitset enemmän kuin yhden objektin selauspisteestä, kun ristiintaulukointi sisältää sarakkeiden, rivien tai kontekstin laskettujen jäsenten leikkauskohdan.
Soluissa näkyy teksti #N/A, kun valitset useita objekteja selauspisteestä ja kun ristiintaulukointi sisältää vähintään yhden lasketun jäsenen, joka perustuu monimutkaiseen laskutoimitukseen. Monimutkaiset laskutoimitukset sisältävät vähimmäis-,
tai enimmäisarvojen laskutoimituksia, vertailuja tai viitteitä tietokantaan. Oletetaan
edellisen esimerkin perusteella lisäksi, että lisäät ristiintaulukointiin yhteenvetorivin, joka näyttää sarakkeen vähimmäisarvon. Vähimmäisarvo on monimutkainen
laskettu jäsen. Kun nyt valitset vähintään kaksi brändiä selauspisteestä, ristiintaulukoinnin arvojen tilalle tulee teksti #N/A.
Soluissa näkyy teksti #N/A, kun valitset useita objekteja selauspisteestä ja kun ristiintaulukointi sisältää sarakkeiden, rivien tai kontekstin laskettujen jäsenten leikkauskohdan. Oletetaan edellisen esimerkin perusteella lisäksi, että lisäät keskiarvon
laskutoimituksen uudeksi sarakkeeksi ja että lisäät keskiarvon laskutoimituksen
uudeksi riviksi. Kun nyt valitset vähintään kaksi brändiä selauspisteestä, ristiintaulukoinnin arvojen tilalle tulee teksti #N/A.
Aiheeseen liittyviä tehtäviä:
”Suodatus ulottuvuuksien ja määritteiden mukaan” sivulla 55
Selauspisteiden tai selausruudun avulla voit suodattaa IBM Cognos Insight -työtilan ristiintaulukoinneissa ja kaavioissa näkyviä tietoja. Selauspisteet ja selausruutu
osoittavat myös ulottuvuuksien ja määritteiden väliset suhteet sekä sen, miltä osin
ne eivät ole yhteydessä toisiinsa.

Vianmääritysresurssit
Vianmääritysresurssit ovat tietolähteitä, joiden avulla voit ratkaista IBM Cognos
Insight -ohjelmaan liittyvän ongelman. Monia tässä osassa esiteltävistä resursseista
voidaan käyttää myös lyhyinä videoesityksinä.
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Voit tarkastella videoesityksiä hakemalla IBM Cognos -tuotteiden vianmääritystietoja hakuohjelmalla Internetistä tai YouTube-videoyhteisöstä.

Tukiportaali
IBM-tukiportaali on IBM:n kaikkien järjestelmien, ohjelmistojen ja palvelujen, kuten
IBM Cognos Insight -ohjelman, kaikkien teknisten tukityökalujen ja tietojen yhdistetty, keskitetty näkymä.
IBM-tukiportaalin avulla voit käyttää IBM:n kaikkia tukiresursseja samasta paikasta. Voit räätälöidä sivut niin, että ne keskittyvät tietoihin ja resursseihin, joiden
avulla voit ehkäistä ongelmia ja nopeuttaa vianmääritystä. Tutustu IBM-tukiportaaliin katsomalla esittelyvideoita.
Etsi tarvitsemasi Cognos-sisältö valitsemalla käyttämäsi tuotteet IBM-tukiportaalista.

Hakeminen ja siirtyminen IBM Cognos Insight -tuotetiedoissa
Oikeus käyttää IBM Cognos -tuotetietoja voidaan määrittää nyt IBM -tukiportaalissa, jonka avulla voit tarkastella kaikkia linkkejä samalla sivulla.
IBM Cognos -tuotetietojen parhaat haku- ja siirtymiskäytännöt ovat käytettävissä
IBM Cognos -tukiportaalin ja teknisten tiedotteiden parhaiden hakukäytäntöjen sivulla.

Tietojen keruu
Ennen kuin otat yhteyttä IBM:n tukeen, sinun on kerättävä vianmääritystiedot (järjestelmätiedot, oireet, lokitiedostot, jäljitystiedot ja muut tiedot), joita ongelman ratkaisu IBM Cognos Insight -ohjelmassa edellyttää. Näiden tietojen keruu auttaa sinua tutustumaan vianmääritysprosessiin ja säästää aikaa.
Tiedot, jotka on kerättävä, on lueteltu MustGather-tiedotteissa.

Ongelmien ratkaiseminen
Käytettävissä on useita IBM Cognos -ongelmanratkaisutyökaluja, joiden avulla voidaan ratkaista tavallisia ongelmia.
Näitä työkaluja voidaan ladata Cognos-vianmääritysapuohjelmien sivulta. IBM
Education Assistant Problem Determination -sivustossa on joihinkin vianmääritysohjelmiin liittyviä videoita ja muita koulutusresursseja.

Palvelupyynnöt
Palvelupyyntöjä nimitetään myös PMR (Problem Management Report) -pyynnöiksi
eli ongelmanhallintaraporteiksi. Vianmääritystietoja voidaan lähettää monella tavalla IBM:n tekniseen ohjelmistotukeen.
Jos haluat avata PMR-pyynnön tai vaihtaa tietoja teknisen tuen kanssa, tarkastele
IBM:n ohjelmistotuen sivuston sivua, jolla käsitellään tietojen vaihtoa teknisen tuen
kanssa. PMR-pyyntöjä voidaan lähettää myös suoraan käyttämällä huoltopyyntötyökalua tai muita tuettuja menetelmiä, jotka luetellaan tietojen vaihtoa käsittelevällä sivulla.

Cognos Customer Center -sivusto
IBM Cognos Customer Center -sivustossa on Cognos-kohtaisia tietoja, päivityksiä
ja vianmääritysresursseja.
Liite B. Vianmääritystiedot
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Voit tarkastella Cognos-vianmääritystietoja avaamalla Cognos Customer Center -sivuston ja tutustumalla "Contacting Support (Yhteyden ottaminen tukeen)"- tai
"Troubleshooting Tips (Vianmääritysvihjeitä)" -kohdan tietoihin.

Tilapäiskorjauskeskus
Tilapäiskorjauskeskuksessa on järjestelmän ohjelmiston, laitteiston ja käyttöjärjestelmän tilapäiskorjauksia ja päivityksiä.
Avattavan valikon avulla voit siirtyä omiin tuotteisiin tarkoitettujen Tilapäiskorjauskeskuksessa tarjolla olevien tilapäiskorjausten kohdalle. Voit myös tutustua Tilapäiskorjauskeskuksen ohjeisiin.

Tietämyskannat
Voit etsiä ongelmiin ratkaisuja IBM:n tietämyskannoista.
Voit käyttää IBM:n yleishakua kaikkialla ibm.com-sivustossa kirjoittamalla haettavan merkkijonon sivun yläosassa olevaan Etsi-kenttään.

IBM Knowledge Center
IBM Knowledge Center sisältää IBM-tuotteen kunkin version oppaat.
IBM Knowledge Center ja käännetyt oppaat ovat osoitteessa http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/.
Uusimpiin tiedossa oleviin ongelmiin liittyviä linkkejä ja APAR-raportteja on julkaisutiedoissa, joita on käytettävissä tuotettasi ja versiotasi varten.

IBM Redbooks -julkaisut
IBM Redbooks -julkaisuja kehittää ja julkaisee IBM:n kansainvälisen teknisen tuen
organisaatio ITSO (International Technical Support Organization).
IBM Redbooks -julkaisuissa on seikkaperäisiä ohjeita, jotka liittyvät erilaisiin aiheisiin, kuten tuotteiden asennukseen ja kokoonpanon määritykseen sekä ratkaisujen
käyttöönottoon.

Proven Practices -oppaat
IBM Cognos -asiantuntijat ovat laatineet hyviksi havaittuja käytäntöjä sisältävät
Proven Practices -oppaat asiakkaiden kokemusten perusteella. Hyviksi havaitut
käytännöt sisältävät tarkistettuja teknisiä tietoja, jotka on tarkoitettu tiettyihin tekniikkaympäristöihin.
Business Analytics Proven Practices -oppaat toimivat vianmääritysresurssina. Niiden avulla on helppo hyödyntää kymmentä suosituinta Financial Performance Management -ohjelmiston hyväksi havaittua käytäntöä videoiden ja muiden tietojen
ohella: Cognos -ohjelmiston Proven Practices -oppaat.

Ohjelmistotuki ja RSS-syötteet
IBM-ohjelmistotuen RSS-syötteiden avulla voit seurata verkkosivustoihin lisättyä
uutta sisältöä nopeasti, helposti ja tiivistetyssä muodossa.
Kun olet ladannut RSS-syötteiden luku- tai selainohjelmalisäkkeen, voit tilata IBMtuotteiden syötteitä IBM-ohjelmistotuen RSS-syötesivustosta.
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Keskusteluryhmät ja yhteisöt
IBM Cognos -tuotteiden keskusteluryhmissä voit jakaa ideoita ja ratkaisuja IBM
Cognos -yhteisön muiden jäsenten kanssa.
Aktiiviset Cognos-keskusteluryhmät ovat käytettävissä Cognos-keskusteluryhmien
ja yhteisöjen sivustossa.
AnalyticsZone.com-sivusto sisältää lisää keskusteluryhmiä IBM Cognos Insight -ohjelman käyttäjille sekä opetusohjelman ja mallitiedostot (https://
www.analyticszone.com/wikis/home?lang=en_US#/wiki/
W688ee50d7e7f_4322_b0bb_006007324321/page/IBM%20Cognos%20Tutorial
%20and%20Samples).
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Huomioon otettavaa
Nämä tiedot on laadittu maailmanlaajuisesti tarjottavia tuotteita ja palveluja varten.
Aineisto voi olla saatavana IBM:ltä muunkielisenä. Sinun on kuitenkin ehkä omistettava tuotteen tai tuoteversion kopio kyseisellä kielellä voidaksesi käyttää aineistoa.
IBM ei ehkä tarjoa tässä julkaisussa mainittuja tuotteita, palveluja ja ominaisuuksia
kaikissa maissa. Saat lisätietoja Suomessa saatavana olevista tuotteista ja palveluista IBM:n paikalliselta edustajalta. Viittaukset IBM:n tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita, että vain näitä tuotteita, ohjelmia tai palveluja voidaan käyttää. Niiden asemesta on mahdollista käyttää mitä tahansa toiminnaltaan vastaavaa
tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa IBM:n tekijänoikeutta tai muita lailla suojattuja oikeuksia. Haluttaessa käyttää yhdessä tämän tuotteen kanssa muita
kuin IBM:n nimeämiä tuotteita, ohjelmia tai palveluja on niiden käytön arviointi ja
tarkistus käyttäjän omalla vastuulla. Tässä asiakirjassa kuvataan ehkä tuotteita, palveluja tai ominaisuuksia, jotka eivät sisälly hankkimaasi ohjelmaan tai käyttöoikeuteen.
IBM:llä voi olla patentteja tai patenttihakemuksia, jotka koskevat tässä julkaisussa
esitettyjä asioita. Tämän julkaisun hankinta ei anna mitään oikeuksia näihin patentteihin. Kirjallisia tiedusteluja voi tehdä seuraavaan osoitteeseen:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
DBCS-merkistön lisenssiä voi tiedustella kirjallisesti seuraavasta osoitteesta:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Seuraava lauseke ei ole voimassa Isossa-Britanniassa eikä muissa maissa, joissa tällaiset sopimusehdot eivät ole lainvoimaisia: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION TOIMITTAA TÄMÄN JULKAISUN "SELLAISENAAN"
ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISESTI TAI KONKLUDENTTISESTI
MYÖNNETTYÄ TAKUUTA, MUKAAN LUETTUINA TALOUDELLISTA HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT KONKLUDENTTISESTI MYÖNNETYT TAKUUT. Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli konkludenttisesti
myönnettyjen takuiden rajoittamista, joten edellä olevaa rajoitusta ei sovelleta näissä maissa.
Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia ja painovirheitä. Julkaisun tiedot
tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja tarpeelliset muutokset tehdään julkaisun uusiin
painoksiin. IBM saattaa tehdä parannuksia tai muutoksia tässä julkaisussa kuvattuihin tuotteisiin tai ohjelmiin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Näissä tiedoissa olevat viittaukset muuhun kuin IBM:n Web-sivustoon eivät ole
osoitus siitä, että IBM millään tavoin vastaisi kyseisen Web-sivuston sisällöstä tai
käytöstä. Viittaukset on tarkoitettu vain helpottamaan lukijan tutustumista muihin
Web-sivustoihin. Kyseisten Web-sivustojen sisältämä aineisto ei sisälly tähän IBMtuotteeseen tai sitä koskevaan aineistoon. Sivustojen käyttö on käyttäjän omalla
vastuulla.
IBM pidättää itsellään oikeuden käyttää ja jakaa käyttäjiltä saamiaan tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla, niin että siitä ei aiheudu lähettäjälle mitään velvoitteita.
Tämän ohjelman lisenssinhaltijoiden, jotka haluavat ohjelmasta lisätietoja seuraavista syistä: (i) tietojen välittämiseksi itsenäisesti luotujen ohjelmien ja muiden ohjelmien (mukaan lukien tämä ohjelma) välillä tai (ii) välitettyjen tietojen yhteiskäytön
mahdollistamiseksi, tulisi ottaa yhteyttä ohjelmistojen yhteentoimivuudesta vastaavaan yhteyshenkilöön seuraavaan osoitteeseen:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canada
Kyseisiä tietoja voi olla saatavilla soveltuvien ehtojen ja sopimusten mukaisesti ja
joissakin tapauksissa maksua vastaan.
IBM toimittaa tässä julkaisussa kuvatun lisensoidun ohjelman ja kaiken siihen liittyvän lisensoidun aineiston IBM Customer Agreement -sopimuksen, IBM:n kansainvälisen lisenssisopimuksen (International Program License Agreement, IPLA)
tai vastaavan IBM:n ja asiakkaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti.
Kaikki julkaisun sisältämät suorituskykytiedot on määritetty testiympäristössä.
Suorituskyky muissa toimintaympäristöissä saattaa poiketa merkittävästi ilmoitetusta arvosta. Osa mittauksista on saatettu tehdä kehitteillä olevissa järjestelmissä,
eikä mikään takaa, että tulokset ovat samanlaiset yleisesti saatavana olevissa järjestelmissä. Lisäksi osa mittaustuloksista on saatettu saada ekstrapolaation avulla. Todelliset tulokset voivat poiketa ilmoitetuista arvoista. Julkaisun käyttäjien tulee tarkistaa tietojen soveltuvuus omassa erityisympäristössään.
Muita kuin IBM:n tuotteita koskevat tiedot ovat tuotteiden valmistajien antamia tai
perustuvat valmistajien ilmoituksiin tai muihin julkisiin lähteisiin. IBM ei ole testannut näitä tuotteita eikä voi vahvistaa muiden valmistajien tuotteiden suorituskykyä, yhteensopivuutta tai muita ominaisuuksia koskevien väitteiden paikkansapitävyyttä. Näihin tuotteisiin liittyvät kysymykset on osoitettava tuotteiden
valmistajalle.
Kaikki IBM:n tulevaisuudennäkymiin tai aikomuksiin liittyvät maininnat viittaavat
vain IBM:n tavoitteisiin ja pyrkimyksiin. IBM voi muuttaa näiden mainintojen
muotoa tai poistaa ne julkaisusta ilman ennakkovaroitusta.
Tässä julkaisussa on esimerkkejä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä tiedoista ja
raporteista. Jotta esimerkit olisivat mahdollisimman valaisevia, niissä on käytetty
henkilöiden, yritysten ja tuotteiden nimiä. Kaikki julkaisussa esiintyvät nimet ovat
kuvitteellisia, ja niiden mahdolliset yhtäläisyydet todellisessa liiketoiminnassa
esiintyvien nimien ja osoitteiden kanssa ovat sattumanvaraisia.
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Valokuvat ja värikaaviot eivät ehkä näy julkaisun näyttökirjaversiossa.
Tämä Ohjelmistotuote ei käytä evästeitä tai muita tekniikoita sellaisten tietojen keräämiseen, joista käyttäjän voi tunnistaa.

Tavaramerkit
IBM, IBM-logo ja ibm.com ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity monilla hallintoalueilla maailmassa. Muut tuotteiden ja palvelujen nimet saattavat olla IBM:n
tai muiden yritysten tavaramerkkejä. Ajantasainen luettelo IBM:n tavaramerkeistä
on Internet-osoitteessa www.ibm.com/legal/copytrade.shtml ”(Copyright and trademark information)”.
Seuraavat nimet ovat muiden yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä:
v Microsoft, Windows, Windows NT ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
v Java ja kaikki Java-perustaiset tavaramerkit sekä logot ovat Oraclen ja/tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Huomioon otettavaa
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keskusteluryhmät ja yhteisöt 223
kielet 14
oletusarvojen asetus 13
komentosarjojen ajaminen 96
kommentit 110
koonnit
aikakoontien luonti 71
kopiointi
kuutiot 102
ulottuvuudet 102
korostus
ehdollisten tyylien käyttö 84
hyvät ja huonot kaudet 128
kuplakaaviot 90
kuutio
tuonti 41, 48
uudelleentuonti 49
kuution laskennat 60
linkkien muodostus ulkoisiin tietoalkioihin 64
luonti 62, 131, 134
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muokkaus 71
kuution tiedot
tulostus 115
kuutionäkymät
tuonti 37
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julkaiseminen Cognos Express -ohjelmaan 193
julkaiseminen Cognos TM1 -ohjelmaan 180
kopiointi 102
laskutoimitusten luonti 60
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lähennys 57
lähetysten hylkäys
Cognos Express -ohjelmassa 190
Cognos TM1 -ohjelmassa 167
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kuvaus 118
kuvat
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pikanäppäimet 213
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kuvaus 118
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arvoalueen määritys 69
arvojen vertailu 66
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ElseIf 69
ElseIf-laskutoimitukset 69
enimmäisarvo 71
esimerkit 72
funktiot
ConsolidatedAvg 68
ConsolidatedCountUnique 68
IF 69
IF-laskutoimitukset 69
jakolasku 61
katetuotto 70
kertolasku 61
keskiarvo 68, 71
kuutio 131, 134
käyttö kuutioissa 60
muiden kuin tyhjien solujen laskeminen
mukautettu 61, 67
muokkaus 71
määrä 71
piilotettujen näyttö 83
piilotus 83
poikkeuksien korostus 66
summa 71
ulottuvuus 127
varianssi 67
varianssiprosentti 67
vähennyslasku 61, 67, 70
vähimmäisarvo 71
välisummat 66
yhteenlasku 61
yleiskuvaus 60
lausekkeet 60
liittymä
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liittyvät tiedot
tarkastelu 176
linkit
kuution laskennoissa 64
lukitus
rivit tai sarakkeet 83
lukuarvot
luonti 101
muokkaus 103
muotoilu 104
muutto kaavioissa 131, 134
muutto ristiintaulukoinnissa 131, 134
poimintaluettelot 106
teksti 109
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jäsenet 108, 111
kansiot 111
kommentit 110
kuutiot 101, 102
lukuarvot 101
määritteet 101
ryhmittely 109
tekstimitat 109
tiedot 101
ulottuvuudet 101, 102, 103
mallit
lataus 117
matriisikaaviot 93
Microsoft Excel -tiedostot
tuonti 23
mittatietojen pienoisohjelmat
pikanäppäimet 210
monisäikeiset kyselyt 8
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muiden kuin tyhjien solujen laskeminen 68
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pikanäppäimet 210
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muokkaus
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lukuarvot 103
ulottuvuudet 103
muotoilu
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lukuarvot 104
nolla-arvot 104
muutosten vahvistus
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Cognos TM1 -ohjelmassa 166
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määrän laskenta 71
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kaaviot 95
nolla-arvot
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numerot
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Näkymän ohje -komento (jatkoa)
Cognos TM1 -ohjelmassa 165
näyttö
laskutoimitukset 83
rivit 83
sarakkeet 83
näytönlukijat 215
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offline 176
offline-tila 165, 190
ohjelmistotuki ja RSS-syötteet 222
oman osuuden lähetys
Cognos Express -ohjelmassa 190
Cognos TM1 -ohjelmassa 166
oman osuuden palautus
Cognos Express -ohjelmassa 189
Cognos TM1 -ohjelmassa 166
Omat asetukset
mukautus 13
ongelmanhallintaraportit
kirjaus 221
PMR-pyynnöt
Katso ongelmanhallintaraportit
osallistuminen
Cognos Express -palvelimessa oleva suunnitelma 189
lähetys Cognos Express -ohjelmassa 190
lähetys Cognos TM1 -ohjelmassa 166, 167
osallistuminen Cognos TM1 -palvelimessa olevaan suunnitelmaan 165
palautus Cognos Express -ohjelmassa 189
palautus Cognos TM1 -ohjelmassa 166
tietojen kirjoitus 53
vahvistus Cognos Express -ohjelmassa 189
vahvistus Cognos TM1 -ohjelmassa 166
osallistumistapa
Cognos Express -ohjelmassa 198
Cognos TM1 -ohjelmassa 184
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painikkeet
Cognos Insight 11
paketit
poisto Cognos Express -ohjelmasta 200
palkkikaaviot 90
palvelimet
poisto Cognos Express -ohjelmasta 200
poisto Cognos TM1 -ohjelmasta 186
palvelinperustaiset sovellukset 179, 193
palvelupyynnöt
PMR-pyynnöt 221
PDF-tiedostot
työtilan välilehtien vienti 114
pienoisohjelman tiedot
tulostus 115
pienoisohjelmat
kuvaus 118
kuvien lisäys 97
lisäys 98
otsikot 98
pikanäppäimet 204
reunukset 98
ristiintaulukointi 87
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pienoisohjelmat (jatkoa)
siirto taakse 98
synkronointi 99
teksti 97
toimintopainikkeet 95, 96
välilehdet 87
Web-sivu 98
pienoisohjelmien lukitus 100
Cognos Express -ohjelmassa 198
Cognos TM1 -ohjelmassa 184
piilotus
kaaviot 95
laskutoimitukset 83
rivit 83
sarakkeet 83
pikanäppäimet 201
pikatuonti 17
pistekaaviot 90
poikkeuksien korostus 66
poimintaluettelot
luonti 106
poisto
jäsenet 111
kaaviot 95
kommentit 110
paketit Cognos Express -ohjelmasta 200
palvelimet Cognos Express -ohjelmasta 200
palvelimet Cognos TM1 -ohjelmasta 186
raportit Cognos Express-ohjelmasta 200
sovellukset Cognos Express -ohjelmasta 200
sovellukset Cognos TM1 -ohjelmasta 186
tietolähteet Cognos Express -ohjelmasta 200
työtilat Cognos Express-ohjelmasta 191
työtilat Cognos TM1 -ohjelmasta 177
työtilat tietokoneesta 116
ulottuvuudet 111
välilehdet 87
prosenttiosuus summasta 73
pylväskaaviot 90
pystyakseli 94, 95
päivämäärä
muotoilu 104
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rakennevastaavuudet 90
raportit
julkaiseminen Cognos Express -ohjelmaan 195
poisto Cognos Express -ohjelmasta 200
relaatiotietolähteet
tuonti 27
ristiintaulukoiden ja kaavioiden välisen yhteyden katkaisu
ristiintaulukoinnit
eri tiedot kuin kaavioissa 88
luonti 131, 134
pikanäppäimet 208
suodatus 124
ristiintaulukointi
lisäys 87
rivien piilottaminen 83
rivit
lukitus 83
piilotettujen näyttö 83
piilotus 83
ylätunnisteet 93
ryhmittely
tiedot 127
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ryhmittely (jatkoa)
ulottuvuudet 109
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salasanasuojaus 100
Cognos Express -ohjelmassa 198
Cognos TM1 -ohjelmassa 184
sarakkeet
lisäys 127
lukitus 83
luonti 127
piilotettujen näyttö 83
piilotus 83
ylätunnisteet 93
sarakkeiden piilottaminen 83
selauspiste
soluissa näkyvä arvo #N/A 220
selauspisteet
kuvaus 118
käyttö 124
pikanäppäimet 211
suodatus 55
selausruutu
suodatus 55
selitteet 94
siirto
ulottuvuudet 109
siirtyminen
välilehdet 123
siirtymisvälilehdet
pikanäppäimet 204
sijoitus sisäkkäin
tiedot 55
singleton-objektit
Katso dynaamiset arvot
sisäkkäiset tiedot
kaaviot 93
sisältöruutu
kuvaus 118
pikanäppäimet 207
solut
kommentit 110
sovelluksen lajit
Cognos Express -ohjelmassa 198
Cognos TM1 -ohjelmassa 184
sovellukset
julkaiseminen Cognos Express -ohjelmaan 193
julkaiseminen Cognos TM1 -ohjelmaan 180
poisto Cognos Express -ohjelmasta 200
poisto Cognos TM1 -ohjelmasta 186
sovelluspalkki
pikanäppäimet 206
SPSS-tilastotiedot
tuonti 32
strategiakartat
pikanäppäimet 210
yleiskuvaus 167
summalaskutoimitus 71
summat 73
ulkoasun muutto 131, 134
suodatus
alimmat tulokset 59
kaaviot 124
määritteiden mukaan 55
ristiintaulukoinnit 124
tietojen suodatus selauspisteiden avulla 124

suodatus (jatkoa)
työtilat 55
ulottuvuuksien mukaan 55
ylimmät tulokset 59
suunnitelma
lähetys Cognos Express -ohjelmassa 190
lähetys Cognos TM1 -ohjelmassa 166
lähetysten hylkäys Cognos Express -ohjelmassa 190
lähetysten hylkäys Cognos TM1 -ohjelmassa 167
osallistuminen Cognos Express -ohjelmassa 189
osallistuminen Cognos TM1 -ohjelmassa 165
palautus Cognos Express -ohjelmassa 189
palautus Cognos TM1 -ohjelmassa 166
säännöt
esimerkit 72
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TAB-tiedostot
tuonti 18
taustat
kuvat 99
lisäys 97
värit 99
teemat
käyttö 99
tekniset tiedotteet
parhaat hakukäytännöt 221
vianmääritys
tekniset tiedotteet 221
teksti
lisäys 97
muotoilu 104
tekstimitat 109
tekstin tyylit 215
tekstipienoisohjelmat
pikanäppäimet 212
tiedot
ennen tuontia 17
julkaiseminen Cognos Express -ohjelmaan 193
julkaiseminen Cognos TM1 -ohjelmaan 180
kirjoitus 53
lisätietoja 124
ryhmittely 127
tuonti 120
vastaavuusmääritys 120
vienti Microsoft Excel -ohjelmaan 113
ylätason jäsenten lisäys 127
tietoalkion uudelleennimeäminen
vaikutus 103, 108
tietojen analysointi
haku 57
lajittelu 59
porautumalla alas 57
tutkiminen 109
tietojen arvovälit 53
tietojen jako 74
Jaa arvo tasaisesti kaikkiin soluihin 78
jako soluihin valitussa suhteessa 76
Kasvuprosentti-jakomenetelmä 80
Suora linja -jakomenetelmä 80
Toista-jakomenetelmä 79
toista lehtijäsenet -menetelmä 82
Yhtäläiset lehtijäsenet -jakomenetelmä 77
tietojen nouto
toisesta kuutiosta 176
tietojen päivitys 49
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tietojen synkronointi 99
tietojen tuonti
asennusvaatimukset 17
pikanäppäimet 201
tietokoneesta 174
vastaavuusmääritys 17
tietojen uudelleentuonti 49
tietojen vastaavuusmääritys
tuonnin aikana 17
tietojen vertailu
porautumalla ylös 57
tietolähteet
poisto Cognos Express -ohjelmasta 200
tietorakenne
pikanäppäimet 207
Tietovuokaavio 89
tietämyskannat 222
Tilapäiskorjauskeskus 222
TM1
Katso Cognos TM1
toimintopainikkeet
komentosarjat 96
lisäys 95
pikanäppäimet 212
toimitus
Cognos Insight 11
Toista-jakomenetelmä 79
Tukiportaali 221
tuloskortin pienoisohjelmat
pikanäppäimet 210
tuloskortit
lisäys 173
yleiskuvaus 167
tulostus
kuution tiedot 115
pienoisohjelman tiedot 115
työtilan välilehdet 115
työtilat 115
tuonti
ASC-tiedostot 18
CMA-tiedostot 18
CSV-tiedostot 18
kuutionäkymät 37
kuutiot 49
laskentataulukot 120
Microsoft Excel -tiedostot 23
relaatiotietolähteet 27
SPSS-tilastotiedot 32
TAB-tiedostot 18
tiedostot 120
tiedot 48
ulottuvuudet 41
tutkiminen 57, 109
TXT-tiedostot
tuonti 18
tyhjät solut
piilotus 131, 134
tyylit
ehdollinen 84
käyttö 99
työkalurivi
kuvaus 118
työskentely offline-tilassa
Cognos Express 190
Cognos TM1 176
työtila 98
osallistumistapa Cognos Express -ohjelmassa
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työtila (jatkoa)
osallistumistapa Cognos TM1 -ohjelmassa 184
ristiintaulukointi 87
siirtyminen 123
synkronointi 99
taustakuvat 99
taustavärit 99
teemat 99
teksti 97
toimintopainikkeet 95, 96
välilehdet 87
Web-sivu 98
työtilan välilehdet
tulostus 115
työtilat
hallinta 100
julkaiseminen Cognos Express -ohjelmaan 193
julkaiseminen Cognos TM1 -ohjelmaan 180
kuvien lisäys 97
luonti 120
mallit 117
poisto Cognos Express -ohjelmasta 191
poisto Cognos TM1 -ohjelmasta 177
poisto tietokoneesta 116
suunnittelu 87
tulostus 115
vienti PDF-tiedostoina 114

U
ulottuvuuden muokkaustoiminto
pikanäppäimet 212
ulottuvuuden osajoukot
tuonti 44
ulottuvuudet
aiemmin luotujen sisällytys 48
hierarkia 109
kopiointi 102
luonti 101
muokkaus 103
muutto kaavioissa 131, 134
muutto ristiintaulukoinnissa 131, 134
määritteet 103
poisto 111
ryhmittely 109
suodatus 55
tuonti 41
ulottuvuuksien laskutoimitukset 60
uudelleenjärjestäminen
tiedot 101
uudelleentuonti 49
uudet ominaisuudet 1, 3, 4, 5
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vaaka-akseli 94, 95
vaihtaminen
tiedot 55
vaikutuskaaviot
pikanäppäimet 210
yleiskuvaus 167
varianssi 67
varianssiprosentti 67
vastuusovellus
Cognos Express -ohjelmassa 198
Cognos TM1 -ohjelmassa 184

versiossa 10.2.2 5
versiossa 10.2.2.1 4
versiossa 10.2.2.3 3
vertailun laskenta 66
vianmääritys
Cognos Customer Center 222
Cognos Customer Center -sivusto 221
helppokäyttötoiminnot 215
IBM Redbooks -julkaisut 222
kerättävät tiedot 221
keskusteluryhmät ja yhteisöt 223
näytönlukijat 215
ohjelmistotuki ja RSS-syötteet 222
Proven Practices -oppaat 222
tilapäiskorjausten nouto 222
Tukiportaali 221
vianmääritysresurssit 221
video-ohjeet
YouTube 222
vienti
tiedot CSV-tiedostoon 113
tiedot Microsoft Excel -ohjelmaan 113
työtilat PDF-tiedostoina 114
vieritys 83
viivakaaviot 90
vähennyslasku 61, 67, 70
vähimmäisarvon laskenta 71
välilehdet 97
lisäys 87
luonti 131, 134
poisto 87
siirtyminen 123
synkronointi 99
välisummat 66

W
Web-sivut
lisäys 98

Y
yhdistelmäkaaviot 90
yhteenlasku 61
yhteenvedot 93
yhteyden katkaisu
Cognos Express -ohjelmasta 190
Cognos TM1 176
yhteyden muodostus
Cognos Express -ohjelmaan 13, 193
Cognos TM1 -ohjelmaan 13, 179
yhteystila 165
Cognos Express -ohjelmassa 198
Cognos TM1 -ohjelmassa 184
Yhtäläiset lehtijäsenet -jakomenetelmä 77
yleiskuvausalue
kuvaus 118
ylimmät tulokset
näytä suodattamalla 59
ylläpito
julkaistut sovellukset Cognos Express -ohjelmassa 197
julkaistut sovellukset Cognos TM1 -ohjelmassa 183
sovellukset 179, 193
ylätason jäsenet
lisäys 127
ylösporautuminen 57
ympyräkaaviot 90
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