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IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0-s változat: Felhasználói útmutató

Bevezetés
Ez a dokumentum az IBM® Cognos Analysis for Microsoft Excel termékhez készült. Az IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel egy olyan Microsoft Excel-alapú eszköz, amellyel a
professzionális jelentéskészítők kifinomult, több munkalapot és lekérdezést tartalmazó
jelentést készíthetnek több adatbázis alapján is.

Célközönség
Jelen útmutató feltételezi az IBM Cognos termékek (például az IBM Cognos Business
Intelligence, azIBM Cognos forMicrosoft Office és azIBM Cognos TM1) ismeretét.
Szükséges továbbá a Microsoft Office alkalmazások (például a Microsoft Excel) ismerete.

Információ keresése
Az IBM Cognos termékdokumentációt, beleértve az összes lefordított dokumentációt is, az
interneten az IBM Cognos információs központban tekintheti meg (http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp). A Kiadási megjegyzéseket közvetlenül az
információközpontokban teszik közzé, és azok hivatkozásokat tartalmaznak a legfrissebb
technikai megjegyzésekhez és APAR-jelentésekhez.
A termékhez kapcsolódó kiadási megjegyzések PDF változata és a telepítési útmutatók
elolvashatók közvetlenül az IBM Cognos termék lemezéről is.

Kisegítő lehetőségek
A kisegítő lehetőségek a fogyatékkal élő (például mozgásukban vagy látásukban korlátozott)
felhasználókat segítik a számítástechnikai termékek használatában. Az IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel rendelkezik kisegítő lehetőségekkel. Ezekkel a lehetőségekkel
kapcsolatban a dokumentum kisegítő lehetőségekről szóló fejezete nyújt tájékoztatást. Az
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel kisegítő lehetőségeivel kapcsolatos további
információ: B. függelék, “Kisegítő lehetőségek”, oldalszám: 145
Az IBM Cognos HTML dokumentáció rendelkezik kisegítő lehetőségekkel. A PDF
dokumentumok kiegészítő dokumentációnak számítanak, így nem rendelkeznek hozzáadott
kisegítő lehetőségekkel.

Előretekintő nyilatkozatok
A jelen dokumentáció a termék aktuális funkcionalitását ismerteti. A dokumentáció a jelenleg
nem elérhető elemekre is hivatkozhat. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a jövőben elérhetők
lesznek. Az ilyen hivatkozások nem jelentenek kötelezettséget, ígéretet vagy törvényi
kötelezettséget az anyagok, programkód vagy funkciók megvalósítására vonatkozóan. A
szolgáltatások és funkciók fejlesztése, kiadása és ezek időzítése az IBM kizárólagos
hatáskörébe tartozik.

Mintákkal kapcsolatos jogi állásfoglalás
A Sample Outdoors Company, a Great Outdoors Company, a GO Sales, a Sample Outdoors és
a Great Outdoors név minden változata és a Planning Sample az IBM és az IBM ügyfelei
részére kifejlesztendő mintaalkalmazások kifejlesztéséhez használt mintaadatokkal végzett
kitalált üzleti műveleteket jelképez. Ezek a fiktív rekordok az értékesítési tranzakciókkal,
termékterjesztéssel, pénzügyekkel és emberi erőforrásokkal kapcsolatos mintaadatokat

vii

tartalmaznak. Tényleges nevekkel, címekkel, partnertelefonszámokkal vagy
tranzakcióértékekkel való bárminemű hasonlóságuk a véletlen műve. Más mintafájlok kitalált
- manuálisan vagy géppel generált - adatokat, tudományos vagy nyilvános forrásokból
származó tényleges adatokat, valamint a szerzői jog tulajdonosának engedélyével mintaalkalmazások fejlesztéséhez mintaadatokként - használt adatokat is tartalmazhatnak. A
hivatkozott terméknevek a vonatkozó tulajdonosok védjegyei lehetnek. A jogosulatlan
másolatkészítés tilos.
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IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0-s változat: Felhasználói útmutató

1. fejezet Újdonságok
Ez a fejezet a jelen alváltozat új, illetve módosított szolgáltatásait ismerteti. Ezen kívül
tartalmazza a korábbi alváltozatokra vonatkozó hasonló információk összesített listáját is.
Segítségével megtervezheti frissítési és alkalmazástelepítési stratégiáját, valamint a
felhasználók képzésével kapcsolatos követelményeket.
A frissítéssel kapcsolatos információk: IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Telepítési
útmutató.

A 10.2.0-s változat új szolgáltatásai
Az alábbiakban a jelen kiadás új szolgáltatásai láthatók. Ebben a közvetlenül kapcsolódó
témakörökre mutató hivatkozások is megtalálhatók (ahol elérhetőek).
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0-s változata számos kulcsfontosságú
területen továbbfejlesztett szolgáltatásokat kínál:
v Az IBMCognos Analysis forMicrosoft Excel mostantól integrálható az IBM Cognos TM1
adatforrásokkal.
Az IBMCognos Analysis forMicrosoft Excel, valamint az IBM Cognos TM1 adatforrásai
együttes használata értékek megadását és visszaírását teszi lehetővé TM1 kockákban.
További információk: 5. fejezet, “Összetett IBM Cognos TM1 jelentések rugalmas
nézetei”, oldalszám: 57 és 7. fejezet, “Hozzájárulások egy IBM Cognos TM1 szerveren
lévő tervhez”, oldalszám: 67.
A Cognos TM1 rendszerek IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazásból való
elérésére vonatkozó együttműködési szempontokkal kapcsolatos további információért
tekintse meg a Cognos TM1 telepítési és beállítási útmutatót. A Cognos TM1 Perspectives
alkalmazásra, a Microsoft Excel alkalmazáshoz készült Cognos TM1 bővítményre
vonatkozó további információért tekintse meg a Cognos TM1 felhasználói útmutatót. A
Cognos TM1 dokumentáció elérhető az IBM Cognos TM1 információs központban
(http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ctm1/v10r2m0/index.jsp).
v Frissítheti a meglévő jelentésekhez és képletekhez kapcsolódó szerverinformációkat egy az
IBM Cognos rendszerrel kompatibilis Excel munkafüzetben, PowerPoint bemutatóban
vagy Word dokumentumban.
A szerverinformáció frissítése az API módszer, az UpdateServerUrl vagy a
Rendszerfrissítés párbeszédpanelen található felhasználói felület segítségével hajtható
végre. Módosíthat egy szervert, például egy tesztszervert egy másik szerverre (például
termelési szerverre). További információk az UpdateServerUrl módszerről:
“UpdateServerUrl” oldalszám: 113. További információk a Rendszerfrissítés
párbeszédpanelről: “A szerver URL-címeinek frissítése” oldalszám: 16.
v A jelentéselrendezések optimálisabb szabályozásához aszimmetrikus beágyazást
használhat. Például beágyazhat egy aktuális kategóriát a korábbi évek alá, és az előrejelzés
kategóriát beágyazhatja csak az aktuális év alá, ha nincs elérhető aktuális. A beágyazási
lehetőségekkel kapcsolatos további információkért lásd: “Kereszttábla-elrendezések”
oldalszám: 84.
v További nyelvek támogatása
Az IBM Cognos Office termékekhez az alábbi nyelvek is elérhetők: horvát, dán, kazah,
szlovén és thai.

1

Módosított szolgáltatások a 10.2.0-s változatban
Az alábbiakban a jelen kiadás a legutóbbi kiadás óta módosított szolgáltatásai láthatók. Ebben
a közvetlenül kapcsolódó témakörökre mutató hivatkozások is megtalálhatók.
v Az IBM Cognos Office termékek, például az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel és
az IBM Cognos BI for Microsoft Office mostantól a Microsoft .NET keretrendszer 4-es
változatának használatát igénylik.
Ez a frissített megfelelőség hatással van a rendszerek frissítésére is. Ha Ön jelenleg
felhasználója egy IBM Cognos Office terméknek és csak a Microsoft .NET keretrendszer
2-es változatát telepítette, akkor telepítenie kell a .NET keretrendszer 4-es változatát is.
IBM Cognos Office termékek telepítése előtt telepítenie kell a frissített .NET
keretrendszert. A Microsoft .NET keretrendszer különböző változatai képesek
párhuzamosan működni. Nem kell eltávolítania a korábbi változatokat.
v További kisegítő lehetőségek segítik a fogyatékkal élő (például mozgásukban vagy
látásukban korlátozott) felhasználókat.
v Az Új böngészés létrehozása helyett mostantól az Új kereszttábla létrehozása funkció
érhető el.

A 10.1.1 változat új szolgáltatásai
Az alábbiakban a jelen kiadás új szolgáltatásai láthatók. Ebben a közvetlenül kapcsolódó
témakörökre mutató hivatkozások is megtalálhatók.
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 változat az eredeti 10.1 alváltozat
frissített kiadása, számos kulcsfontosságú területen továbbfejlesztett szolgáltatásokkal:
v Metaadatkérés támogatás
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 támogatja az adatforrásokat, beleértve
az Analytic Applications DMR adatforrásokat és a SAP BW adattárházat, amely
adatelemek elérésénél metaadatkérés biztosít. Párbeszédes módon szolgáltathat adatkérési
értékeket, miközben a Microsoft Excel alkalmazásban épít böngészéseket. További
információk: “A csomagokban lévő kért metaadatokat a Cognos Analysis for Microsoft
Excel jelentések használják” oldalszám: 22.
v Microsoft Office 2010, 64 bites környezet támogatása
Ezzel az alváltozattal az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel támogatja a Microsoft
Office 2010 csomagban lévő Microsoft Excel 64 bites változatát. Az IBM Cognos
termékek által támogatott környezetek – operációs rendszerek, javítások, böngészők,
webszerverek, címjegyzékszerverek, adatbázisszerverek és alkalmazásszerverek –
naprakész listája megtalálható az IBM Cognos Customer Center webhelyen:
http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter (új ablakban nyílik meg).
v Rugalmas frissítés
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 változat lehetővé teszi önálló
munkafüzetek, munkalapok vagy akár képletcella-tartományok frissítését. További
információk: “Adatok frissítése az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
munkafüzetekben” oldalszám: 61.
v Továbbfejlesztett szűrési lehetőségek, oszlopalapú szűrők
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 alkalmazásban lehetséges két oszlop
összehasonlításán alapuló eredmények szűrése. Például ha van egy Tényszámok és egy
Előrejelzés oszlop, akkor az eredmények szűrhetők úgy, hogy csak azok a sorok jelenjenek
meg, melyekben a tényszámok alacsonyabbak az előrejelzett adatoknál. További
információk: “Egyéni szűrők” oldalszám: 34.
v Összesítés előtti/utáni szűrők
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Létrehozhatók olyan szűrők, amelyeket alkalmazhat az összesítést megelőzően, vagy az
összesítést követően az összesített eredményekre. Több előzetes vagy utólagos szűrő is
alkalmazható ugyanarra a lekérdezésre. További információk: “Egyéni szűrők létrehozása”
oldalszám: 37.
v Dátumtartomány-szűrők
A dátumeredmények szűrhetőek olyan módon, hogy az aktuális dátumhoz képest bizonyos
számú napon belüli tartományba - például az elmúlt 30 napba - esnek-e. További
információk: “Egyéni szűrők” oldalszám: 34.
v IN szűrők
Végezhet eredményszűrést olyan módon, hogy azokat az elemeket szűri ki, amelyek
szerepelnek egy listán. További információk: “Egyéni szűrők” oldalszám: 34.
v Tökéletesítések a feldolgozásban
A teljesítmény javult azzal, hogy csökkent a képletek frissítésének időszükséglete. A
frissítés folyamán a hibásnak minősülő cellákat megjelöli a program, de továbbra is
lehetővé teszi a képletet tartalmazó többi cella gyorsabb frissítését.

A 10.1.0-ás változat új szolgáltatásai
Az alábbiakban a jelen kiadás új szolgáltatásai láthatók. Ebben a közvetlenül kapcsolódó
témakörökre mutató hivatkozások is megtalálhatók.
v A számítások már támogatottak böngészések és listák esetén. Ez lehetővé teszi a jelentések
létrehozását és karbantartását egyszerűen használható, lerakási zónákkal rendelkező
környezetben, bővített funkciók használatával . További információk: “Számítások
létrehozása” oldalszám: 40.
v Az alkalmazás és a dokumentáció megfelel az akadálymentesítési előírásoknak . További
információk: B. függelék, “Kisegítő lehetőségek”, oldalszám: 145.
v A cellaalapú elemzések esetén a lehívott cellák száma korlátozható a lekérdezés közben.
Lehetőség van a feldolgozási idő korlátozására is . A lehívott cellák számának
korlátozásával növelheti a jelentésteljesítményt, különösen a nagy méretű munkalapok
esetén. További információk: “Böngészési lapok beállításainak megadása” oldalszám: 18.
v A böngészéseket már közvetlenül azIBMCognos Connection portálon tehetők közzé. A
kereszttáblák webes jelentésként menthetők, ami lehetővé teszi a Microsoft Excel
felhasználói számára jelentések létrehozását az Excel alkalmazásban, és azok terjesztését
védett webes jelentésként a Studio csomagok (például az Analysis Studio) használata
nélkül. További információk: “Böngészés közzététele az IBMCognos Connection portálon”
oldalszám: 66.
v A cellák formázásához további egyéni stílusok érhetők el. A Formátum menü Stílusok
parancsára kattintva érhetők el az IBM Cognos Analysis új stílusai, például az IBM
Cognos - Számított sornév vagy az IBM Cognos - Mérőszámösszegzés a Microsoft
Excel függvényen keresztül. Az IBM Cognos stílusai alapértelmezett Excel-stílusokkal
együtt szerepelnek. Az attribútumok - például a betűtípus és a szövegigazítás módosíthatók, és a módosítások újbóli használatra sablonba menthetők.
v Számítások hozzáadásához felhasználó által definiált sorok és oszlopok adhatók hozzá a
böngészések és listák középső részeihez. Microsoft Excel-számításokat hozhat létre az
egész sorra, oszlopra vagy tömbre vonatkozóan. További információk: “Üres vagy a
felhasználó által definiált oszlopok vagy sorok beszúrása listába” oldalszám: 45.
v A jobb olvashatóság érdekében üres sorokat és oszlopokat szúrhat be a böngészésekbe és
listákba . További információk: “Üres vagy a felhasználó által definiált oszlopok vagy
sorok beszúrása listába” oldalszám: 45.
v A továbbfejlesztett keresési szolgáltatások lehetővé teszik metaadatok szint szerinti
keresését a forrásfán belül . További információk: “Elemek keresése a forrásfában”
oldalszám: 30.
1. fejezet Újdonságok
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v Az elemek elhelyezése után a munkalap celláiban, a sor- és oszlopfejlécek átnevezhetők, és
az elemek átrendezhetők . További információk: “Sor vagy oszlop átnevezése” oldalszám:
44.
v Megadható a listák és kereszttáblák kezdő cellája. További információk: “Munkalap
listabeállításainak megadása” oldalszám: 46 és “Kereszttábla-beállítások megadása”
oldalszám: 46.
v A listák és böngészések használatakor több csoportosítási lehetőség áll rendelkezésre .
További információk: “Munkalap listabeállításainak megadása” oldalszám: 46. A cellákat
az Excel keresési funkcióinak használatához hagyhatja csoportosítatlanul, vagy
csoportosíthatja is a jobb olvashatóság érdekében. További információk: “Böngészési lapok
beállításainak megadása” oldalszám: 18.
v A cellaalapú elemzés új szolgáltatása lehetővé teszi a COGVAL- és COGNAME-hibák
megoldását . További információk: “Hibaelhárítás a cellaalapú elemzésben” oldalszám: 51.
v A jelentések az IBM Cognos Report Studio és IBM Cognos Analysis Studio
alkalmazásokban való futtatása mellett a jelentések futtathatók az IBM Cognos Cognos
Workspace Advanced használatával is. További információk: “Böngészés futtatása Report
Studio, Analysis Studio vagy Cognos Workspace Advanced alkalmazásban” oldalszám: 65.

A 10.1.0-ás változatban módosított szolgáltatások
Az alábbiakban a legutóbbi kiadás óta módosított szolgáltatások láthatók. Ebben a
közvetlenül kapcsolódó témakörökre mutató hivatkozások is megtalálhatók.
v A felhasználói megjegyzések, jelentéscímek és a böngészési területen kívül beírt adatok
megmaradnak a munkalapon az adatok frissítése után is.
v Több sor- és cellaformázás támogatott.
v Kereszttábla a Report Studio alkalmazásban való futtatásakor már elérhető a környezetre
vonatkozó szűrő.
v Az esemény súlyossága alapján egyéni naplózási szint választható . További információk:
“A naplózás engedélyezése diagnosztikai eszközként” oldalszám: 14.
v A feldolgozási idő csökkentése érdekében a nullaletiltási szolgáltatás szerveroldali
nullaletiltást alkalmaz az erre beállított IBM Cognos Business Intelligence szerverek
esetén. További információk: “Üres cellák elnyomása a kereszttáblás vagy
listaböngészésben” oldalszám: 39.
v A feldolgozási idő csökkentése és a szerveroldali késések elkerülése érdekében az IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel csoportosítja és tömöríti a BI-adatszervernek küldött
lekérdezésekre válaszul kapott adatokat. További információk: “Tömbösítés” oldalszám: 20
és “Az adattömörítés vezérlése” oldalszám: 20.
v A Beállítások párbeszédpanel a Gyorsítótár ürítése mentéskor jelölőnégyzettel bővült,
melynek segítségével csökkenthető a munkafüzetek mérete. Ez úgy érhető el, hogy a
rendszer a munkafüzet minden egyes mentésekor törli a mentett metaadatokat és a
képletekhez kapcsolódó adatokat. További információk: “A gyorsítótár kiürítése”
oldalszám: 15.
v A szűrőlekérdezések módosítva lettek annak érdekében, hogy megfeleljenek a Cognos BI
lekérdezésszerver bevált gyakorlatainak, és összhangban legyenek a Report Studio és a
Business Insight Advanced által készített lekérdezésekkel. A 10.2.0-s változatban azIBM
Cognos Business Insight Advanced neve IBM Cognos Workspace Advanced. A jelentések
jobban elkülönítik a relációs és dimenziós lekérdezésstílusokat. A listák támogatják a
részletszűrőket és nem támogatják a halmazalapú lekérdezéseket. A böngészések
dimenziós lekérdezéseket használnak, és nem támogatják a részletszűrőket. A legtöbb
jelentés eredményeiben nem lesz változás, de bizonyos körülmények között az eredmények
módosulnak: ha például korábban halmazalapú lekérdezést használt egy listajelentéshez,
akkor módosítania kell a szűrőt úgy, hogy a részletszűrőt használja . További információk:
“Egyéni szűrők létrehozása” oldalszám: 37.
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2. fejezet IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel lehetővé teszi, hogy a Microsoft Excel
felhasználói a hatékonyabb döntéshozatal érdekében közvetlenül hozzáférjenek a központilag
vezérelt és védett IBM Cognos adatokhoz.
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel egy olyan Microsoft Excel-alapú eszköz,
amellyel a professzionális jelentéskészítők kifinomult, több munkalapot és lekérdezést
tartalmazó jelentést készíthetnek több adatbázis alapján is. Az IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel segítségével az IBM Cognos adatait az Excel alkalmazásban böngészheti és
elemezheti, továbbá jelentéseket – például számlákat, kimutatásokat vagy heti értékesítési és
leltárjelentéseket – hozhat létre belőlük.
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel interaktív, egérrel kezelhető környezetében
böngészheti és elemezheti az adatokat, és választ kaphat üzleti kérdéseire.
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel használatával a következőket teheti:
v az üzlet szempontjából fontos elemek megkeresése és fókuszba hozása
v trendek és anomáliák megértése
v adatok összehasonlítása, például részleteké az összegzésekkel, vagy tényleges
eredményeké a költségvetésben szereplő eredményekkel
v teljesítményfelmérés a legjobb vagy legrosszabb eredményekre való fókuszálással
v eredmények megosztása másokkal
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel az IBM Cognos olyan komponense, amelyet
nagy adatforrások többdimenziós elemzésére és böngészésére használhat az ismerős Excel
környezetben.
Az egyéni jelentéseket az IBM Cognos Report Studio alkalmazásban, a böngészéseket pedig
az IBM Cognos Analysis Studio alkalmazásban megnyitva ellenőrizheti vagy értelmezheti a
jelentés eredményeit.
Az IBM Cognos Business Intelligence segíti a vállalat teljesítményének gyors és egyszerű
nyomon követését, elemzését és a jelentéskészítést.

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel felhasználói
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel nem csak azoknak hasznos, akik elemzőként
dolgoznak, hanem minden olyan felhasználónak, aki a vállalati adatokból szeretne választ
kapni üzleti kérdéseire, és elsődleges elemzőeszközként az Excel alkalmazást használja.
A döntéshozatali folyamatban az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel többek között a
következő emberek munkáját könnyítheti meg:
v regionális menedzserek, akik teljesítményfelmérési feladatokat is végeznek
v gyártási menedzserek, akik hibaelemzést végeznek
v ügyfélképviselők, akik ügyfélkapcsolataikat szeretnék mélyebben megismerni
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel használatával a következő műveleteket
végezheti el:
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v adatok szűrése és forgatása a kontextus egyszerű átváltásához és a részletek
megtekintéséhez
v adatok beágyazása több dimenzióból
v az elemzés fókuszának áthelyezése az adatok különböző szintjei közti mozgással, lefúrás és
felfúrás használatával
v az adatok adott nézetére történő fókuszálás egy vagy több elem segítségével (szűrés
kontextus használatával)
v szórványos adatok eltávolítása az üres értéket vagy nullát tartalmazó üres cellák
elrejtésével
v sorok felcserélése az oszlopokkal az adatok eltérő elemzéséhez

IBM Cognos Office
IBM Cognos Office tartalmazza az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel és az IBM
Cognos for Microsoft Office alkalmazást is.
Az IBM Cognos Office biztosítja az üzletiintelligencia-architektúra kiaknázását lehetővé tévő
keretrendszert, beleértve a biztonságot, a metaadatokat és a tartalomtárolást is. Ez az
infrastruktúra segíti a Microsoft Office dokumentumok kezelését és a szervezet pénzügyi
teljesítményének figyelését.
Az IBM Cognos Office alkalmazásaival jelentéseket, elemzéseket és más üzleti
intelligenciával kapcsolatos tartalmat hozhat létre, tekinthet meg és használhat a megszokott
Microsoft Office alkalmazásokban, vagyis az Excel, a PowerPoint és a Word alkalmazásban.
Az alábbi tábla az alkalmazások IBM Cognos Office integrációját emeli ki, mint például az
IBM Cognos for Microsoft Office és az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
1. táblázat: IBM Cognos Office integrációs beállítások
Alkalmazások

Leírás

IBM Cognos for Microsoft
Office

IBM Cognos BI jelentéstartalom - többek között adatok, metaadatok,
fejlécek, láblécek és diagramok - importálása megszokott Microsoft
Office alkalmazásba. Az IBM Cognos for Microsoft Office a
Microsoft-alkalmazás funkcióit használja az előzetesen létrehozott
jelentések kezeléséhez és az új jelentések létrehozásához a Business
Intelligence Studio alkalmazásokban. Különösen alkalmas
tájékoztató füzetek és bemutatók létrehozására.
Az értékesítései és projektvezetők használhatják az alkalmazást ezen
adatok lehívására és az azokról való jelentésre.

IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel

Használatával kifinomult, több munkalapos, több lekérdezéses,
különböző adatforrásokat használó és az IBM Cognos dimenziós
modellezésű adatokat elemző és böngésző jelentések készíthetők az
Excel alkalmazásban. Az IBM Cognos BI rendszerekből származó
adatok esetén az alkalmazás űrlapalapú adathozzáférést biztosít, így
a felhasználók a számukra legkényelmesebb formában oldhatják meg
üzleti problémáikat és jeleníthetik meg a kulcseredményeket.
A vállalati adatokat elemző adatmodellezők, üzleti és pénzügyi
elemzők a trendek, lehetőségek, problémák és projektjellemzők
azonosítására használhatják az alkalmazást.
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Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel felhasználói felülete
Az IBM Cognos Analysis forMicrosoft Excel felhasználói felület magában foglalja az IBM
Cognos Analysis panelt, amely egy forrásfát és számos parancsot, egy böngészés sávot, egy
áttekintési területet, egy munkaterületet és egy eszközsávot vagy menüszalagot tartalmaz a
jelentések létrehozásának segítésére.

1. ábra: IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel felhasználói felülete

v IBM Cognos Analysis panel
Az IBM Cognos Analysis panel olyan dokumentumműveleteket nyújtó terület, amely
tartalmazza a jelentéshez hozzáadható hierarchikus adatokat felsoroló forrásfát. Az
objektumok jelentéshez történő hozzáadása a munkaterületre való átvontatással történik.
Az IBM Cognos Analysis ablaktábla olyan vezérlőelemeket tartalmaz, amelyek csomagok
megnyitására, metaadatokban történő keresésre, lista és kereszttábla böngészések
felvételére és az elektronikus formátumú súgó elérésére használható.
v A forrásfa
A forrásfa a kiválasztott csomaghoz tartozik. DMR és OLAP adatforrásokon alapú
csomagok esetén az adatok dimenziónézetét biztosítja, dimenziókba, hierarchiákba,
szintekbe és mérőszámokba rendezve. Relációs adatforrásokon alapuló csomagok esetén a
lekérdezéselemeket adatelemek listáiba rendezve jeleníti meg. A TM1 csomagok OLAP
adatforrásokon alapulnak.
A dimenziók szintjeinek és tagjainak neve a modellből származik. A modellező feladata,
hogy könnyen értelmezhető neveket adjon az egyes elemeknek.
v A böngészési sáv
2. fejezet IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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A böngészési sáv vezérlőelemeivel egy böngészési jelentés különböző területeivel
dolgozhat, vagy megnyithatja a jelentést az IBM Cognos Report Studio, az IBM Cognos
Workspace Advanced vagy az IBM Cognos Analysis Studio alkalmazásban.
v Az áttekintési terület
Az áttekintési terület csak akkor jelenik meg, ha egy kereszttáblát vagy listát tartalmazó
munkalapot tekint meg. Az áttekintési területet kényelmesen használhatja az
Excel-munkalap tartalmának gyors böngészésére és módosítására.
Az áttekintési területen láthatók az alkalmazott szűrők. Kereszttábla esetén a sorokat és az
oszlopokat átrendezheti, lefúrást vagy felfúrást végezhet, és megadhatja a kontextust a
munkalap számára. Lista esetén az oszlopokat átrendezheti.
Halmazt az Excel-munkaterületen vagy az áttekintési területen jelölhet ki.
A Sorok és az Oszlopok területen minden mező egy vagy több halmazt jelöl a
kereszttáblából. Az objektumokat lefúráshoz vagy felfúráshoz is használhatja. A
Kontextus mezőben megadott kontextus az értékek szűrésére szolgál. A kereszttáblában
ezután csak a kiválasztott elem eredményei jelennek meg.
Az áttekintési terület gyorsítótárazza a legutóbb létrehozott kereszttábla vagy lista
állapotát. Ez azt jelenti, hogy amikor megnyit egy mentett munkafüzetet, az áttekintési
terület nem tükrözi a mentett kereszttábla vagy lista kontextusát. Az áttekintési terület és az
aktív kereszttábla vagy lista szinkronizálásához törölnie kell az áttekintési terület
gyorsítótárát. Ezt a munkafüzet bezárásával és új munkafüzet megnyitásával, vagy a
Microsoft Excel újraindításával teheti meg.
v A munkaterület
A kereszttáblák vagy listák létrehozásakor megjelenő munkaterület olyan Microsoft
Excel-munkaterület, ahol elhelyezhetők a megtervezni kívánt kereszttábla vagy
listajelentések adatelemei. Miután elhelyezte a kereszttábla Sorok, Oszlopok, Mérőszám és
(választhatóan) Kontextus elemeit, illetve a lista Oszlopok elemeit, az adatok megjelennek
a munkalap celláiban. Az ábrán a munkaterület kereszttábla változata látható.
A kereszttáblában szereplő elemeket - például szűrési és lefúrási módszerekkel módosíthatja, korlátozhatja vagy kibővítheti, így gyorsan fókuszálhat a munkalap fontos
adataira.
A DMR- és OLAP-elemeket közvetlenül, átvontatással is beviheti a munkalapok celláiba.
Ez az úgynevezett cellaalapú elemzés vagy cellaalapú mód.
A böngészés módszer használatakor az új adatelemeket meghatározott lerakási zónákba
szúrhatja be. A kiválasztott lerakási zónák határozzák meg az adatelem és az oszlop közötti
viszonyt. A lista mód használatakor egyetlen olyan oszloplerakási zóna van, ahová az új
adatelemeket beszúrhatja és beágyazhatja.
Kapcsolódó tájékoztatás:
“Elemek beágyazása” oldalszám: 43

IBM Cognos eszközsáv
Az IBM Cognos Office egyéni eszközsávot ad minden támogatott Microsoft Office
alkalmazáshoz. Amikor az eszközsávon az IBM Cognos gombra kattint, akkor az IBM
Cognos Office parancsok az eszközsáv vagy a menüszalag gombjaiként elérhetővé válnak a
Microsoft Office alkalmazásban.
Az eszközsáv (Microsoft Office 2007 vagy 2010 környezetben menüszalag) a következő
lehetőségekkel nyújt segítséget a jelentések tervezésében és a böngészésben.
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2. táblázat: IBM Cognos Office eszközsáv beállítások
Gomb

Leírás
Az IBM Cognos Office indítása az IBM Cognos panel és az IBM Cognos
eszközsáv megjelenítésével. A megadott beállítások alapján az IBM
Cognos panel az IBM Cognos Office oldalt vagy az alapértelmezett
alkalmazás eszközeit és parancsait jeleníti meg. Az IBM Cognos panel
elrejtésére is használható.
Bejelentkezés egy adott IBM Cognos Business Intelligence vagy az IBM
Cognos TM1 rendszerbe, amely a jelentéskészítési igényeket kielégítő
jelentéseket vagy csomaginformációkat tartalmazza.
Kijelentkezés minden rendszerből. Kijelentkezés minden névtérből.

Beállítások, például az indítási alkalmazás, a rendszerátjáró
URI-azonosítója és a megjelenítési korlátok megadása.
Mentett IBM Cognos Office dokumentum megnyitása az IBM Cognos
Connection rendszerből, így a jelentés a létrehozásához használt
Microsoft alkalmazással feldolgozható, majd helyben menthető.
A mentett munkafüzet közzététele az IBM Cognos Connection portálon.
Tegye közzé az IBM Cognos Office dokumentumokat az IBM Cognos
Connection rendszeren keresztül, és ossza meg azokat más
felhasználókkal biztonságos, központilag felügyelt módon.
Minden adat törlése a dokumentumból. Az Excel alkalmazásban törölheti
a cellákat a tartalom törléséhez. A törölt cellák a munkalapon üres cellák
maradnak. A formázások, például a számformátumok, feltételes
formázások és szegélyek megmaradnak.
Kereszttábla-böngészés közben a Sorok és Oszlopok lerakási zónáinak
mezői továbbra is tükrözik a csomagban található metaadatokat. Ezután a
dokumentum közzétehető és terjeszthető, így a felhasználók
megnyithatják és frissíthetik az adatokat a kereszttábla frissített
változatának a megtekintéséhez.
Az adatok frissítése a jelentés által használt csomagban vagy
adatforrásban szereplő információk legfrissebb változatának
megjelenítéséhez.
Az adatelemek átalakítása statikus szöveg formátumba, azok az
adatforrásról való leválasztásával. Ebben a formátumban a dokumentum
bárkinek továbbítható ellenőrzésre.

IBM Cognos panel ikonjai
Az IBM Cognos panel ikonjai segítségével könnyedén válthat a különböző alkalmazások és
az IBM Cognos Office oldal között.
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3. táblázat: Az IBM Cognos panel ikonjai
Ikonok

Leírás
Az IBM Cognos nyitólapját az IBM Cognos panelen vagy az egyes
munkamenetekben elinduló alapértelmezett alkalmazást jeleníti meg.
Megnyitja az előzetesen létrehozott jelentések és jelentéstartalom
importálásával és frissítésével kapcsolatos parancsokat tartalmazó IBM
Cognos for Microsoft Office panelt.
Megnyitja a böngészéshez, elemzéshez és egyéni jelentések tervezéséhez
szükséges csomaginformációkat tartalmazó IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel panelt.

IBM Cognos Office használatának első lépései
Az IBM Cognos Office környezetet személyre kell szabni az IBM Cognos Office
használatához a Microsoft Office alkalmazásokkal. A használt IBM Cognos Office
alkalmazástól függetlenül a következő közös feladatokat végezheti el az IBM Cognos Office
felületről vagy az IBM Cognos Connection portálról:
v Az IBM Cognos Office megjelenítése vagy elrejtése, lásd: “Az IBM Cognos Office
indítása”.
v Az IBMCognos Office beállításainak a megadása, lásd: “Az IBM Cognos Office személyre
szabása” oldalszám: 11.
v Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel beállításainak a megadása, lásd: “IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel személyre szabása” oldalszám: 17.
v Bejelentkezés az IBMCognos BI szerverekre, lásd: “Bejelentkezés egy IBM Cognos
szerverre” oldalszám: 15.
v Adatok frissítése az IBM Cognos BI tartalomtárból, lásd: “Adatok frissítése az IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel munkafüzetekben” oldalszám: 61.
v Adatok törlése Microsoft Office dokumentumból, lásd: “Tartalomcellák törlése” oldalszám:
61.
v Dinamikus adatok konvertálása statikus adatokká, lásd: “Dinamikus adatok konvertálása
statikus adatokká” oldalszám: 62.
v Microsoft Office dokumentum közzététele, lásd: “Böngészési lap közzététele az IBM
Cognos Connection portálon” oldalszám: 62.
v Jelentés helyi megnyitása és mentése, lásd: “Jelentés helyi megnyitása és mentése az IBM
Cognos Connection portálon” oldalszám: 63.
v Microsoft Office dokumentum letöltése az IBM Cognos Connection portálról, lásd:
“Munkafüzet letöltése az IBM Cognos Connection portálról” oldalszám: 64.

Az IBM Cognos Office indítása
A támogatott Microsoft Office alkalmazások első megnyitásakor egy IBM Cognos Office
eszközsáv jelenik meg. Az IBM Cognos Office környezetben végzett munkához szükséges
parancsok és ikonok megtekintéséhez elérhetővé kell tenni az IBM Cognos panelt és az IBM
Cognos Office eszközsávot.
Ha az IBM Cognos Office eszközsáv elérhető, megadhatja a beállításokat. Lásd: “IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel személyre szabása” oldalszám: 17. Megadhatja az
adatforrások IBM Cognos BI átjáróinak címeit, valamint bejelentkezhet egy IBM Cognos
Business Intelligence szerverre.
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Az IBM Cognos Office indítása után választhatja a nem IBM Cognos Office munkafüzeteken
vagy dokumentumokon végzett munka folytatását, és csak a használt parancsok és gombok
megjelenítését. A munkaterületen elrejtheti az IBM Cognos eszközsávot vagy az IBM Cognos
műveletpanelt.

Eljárás
1. Az IBM Cognos Office eszközsávon kattintson az IBM Cognos ikonra

.

nincs engedélyezve vagy nem jelenik meg az eszközsávon,
Ha az IBM Cognos ikon
lásd: “Gyakori hibák” oldalszám: 125.
2. Az IBM Cognos lap elrejtése a Microsoft Office 2010 programban:
a. Kattintson a Fájl, Beállítások elemre, majd a Menüszalag testreszabása elemre.
b. A Menüszalag testreszabása területen törölje az IBM Cognos jelölőnégyzet
bejelölését.
3. Az IBM Cognos lap elrejtése a Microsoft Office korábbi változataiban:
a. Az Eszközök menüből válassza a Testreszabás lehetőséget.
b. Az Eszközsávok lapon válassza ki az IBM Cognos panel vagy az IBM Cognos
eszközsáv megjelenítését vagy elrejtését:
v Az IBM Cognos panel megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez jelölje be az IBM
Cognos jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.
v Az IBM Cognos eszközsáv megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez jelölje be az IBM
Cognos for Microsoft Office jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.

Eredmények
Az IBM Cognos panel megjelenik az alkalmazás munkaterületén, a gombok pedig elérhetővé
válnak az IBM Cognos eszközsávon. Most már megadhatja az IBM Cognos Office és a
telepített alkalmazások beállításait.

Az IBM Cognos Office személyre szabása
Az IBM Cognos Office környezetet a jelentéskészítési és elemzési igényei szerint személyre
szabhatja.
Az alábbi beállítások adhatók meg az IBM Cognos Office számára:
v az IBM Cognos Office első megnyitásakor induló alkalmazás, például az IBM Cognos for
Microsoft Office vagy az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, lásd: “Az IBM
Cognos Office indításának testreszabása” oldalszám: 12.
v az adatforrás-kapcsolat az adatbázissal, lásd: “Bejelentkezés egy IBM Cognos szerverre”
oldalszám: 15.
v az IBMCognos BI átjárók helye, lásd: “Az IBM Cognos rendszerekhez való csatlakozás
konfigurálása” oldalszám: 12.
v egyszeri bejelentkezés engedélyezése a hitelesítéshez, lásd: “Felhasználóhitelesítés
beállítása” oldalszám: 13.
v űrlapalapú hitelesítés engedélyezése, lásd: “Felhasználóhitelesítés beállítása” oldalszám:
13.
v naplózás engedélyezése, valamint annak részletezési szintje, lásd: “A naplózás
engedélyezése diagnosztikai eszközként” oldalszám: 14.
Az IBM Cognos Office alkalmazás minden indításakor ezek a beállítások lesznek alkalmazva
a munkamenetre.
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Az IBM Cognos Office indításának testreszabása
Az IBM Cognos Office első indításakor kiválaszthatja, hogy az IBM Cognos panelt jeleníti
meg, vagy egy adott alkalmazást. Ha az IBM Cognos panelt választja, az megjeleníti az
összes telepített és használható IBM Cognos for Office alkalmazást. A panelt áthelyezheti
vagy leválaszthatja. Kattintson az igényeinek legjobban megfelelő alkalmazás ikonjára.
A beállítás megadása után az IBM Cognos a választott módban jelenik meg a későbbi
munkamenetekben.

Eljárás
1. Az IBM Cognos eszközsávon kattintson a Beállítások ikonra
.
2. A navigációs panelen kattintson az IBM Cognos lehetőségre.
3. Állítsa be, hogy az IBM Cognos nyitólap panel jelenjen meg a munkaterületen, vagy egy
adott alkalmazás, például az IBM Cognos for Microsoft Office vagy az IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel induljon el:
v Az IBM Cognos nyitólap panel megjelenítéséhez az IBM Cognos Office minden
indításakor, az Indítási alkalmazás alatt jelölje be az Az IBM Cognos nyitólapjának
megjelenítése jelölőnégyzetet.
Ez a beállítás később módosítható az IBM Cognos panelen található Az oldal
megjelenítése a későbbiekben jelölőnégyzet jelölésének törlésével.
v Ha egy adott alkalmazást szeretne elindítani az IBM Cognos Office megnyitásakor, az
Indítási alkalmazás listában kattintson a kívánt alkalmazásra.
4. Kattintson az OK gombra.

Az IBM Cognos rendszerekhez való csatlakozás konfigurálása
A tartalmak eléréséhez konfigurálnia kell az IBM Cognos rendszerekhez való csatlakozást. A
kapcsolatok létrehozásához szükséges URL-címért forduljon az adminisztrátorhoz.
Az IBM Cognos BI rendszerekhez való csatlakozás lehetővé teszi relációs, OLAP, valamint
dimenziós modellezésű relációs (DMR) adatforrások elérését. Emellett az IBM Cognos BI
rendszerekhez csatlakozva jelentéseket nyithat meg az IBM Cognos Connection portálról,
valamint Microsoft Office dokumentumokat tehet közzé az IBM Cognos Connection portálon.
Az IBM Cognos TM1 rendszerekkel való kapcsolat révén hozzáférhet az IBM Cognos TM1
kockákhoz, és csomagokat vagy terveket nyithat meg a Cognos TM1 szerverről.

Mielőtt elkezdené
Az IBM Cognos rendszerekhez való csatlakozáshoz szükséges URL-címekért forduljon az
adminisztrátorhoz. Minden egyes URL egyedi, és a rendszerkonfigurációtól függően változik.
Az IBM Cognos BI rendszerek például különböző típusú átjárók használatára képesek.
Előfordulhat, hogy az Cognos TM1 rendszer nem az alapértelmezett portszámot használja.
v A következőkben egy példa URL látható egy IBM Cognos BI rendszerhez:
http://szerver_neve/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi
v A következőkben egy példa URL látható egy Cognos TM1 rendszerhez:
http://szerver_neve:portszám
A szerver_neve a számítógép IP-címe vagy a számítógép neve.
A portszám az adminisztrátor által a Cognos TM1 rendszeren található alkalmazásszerverhez
beállított port. Az alapértelmezett port a következő: 9510.
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Eljárás
1. Az IBM Cognos eszközsávon kattintson a Beállítások ikonra
.
2. A navigációs panelen kattintson az IBM Cognos lehetőségre.
3. Hozzon létre egy új kapcsolatot vagy szerkesszen egy meglévő kapcsolatot.
v Új kapcsolat létrehozásához kattintson a Hozzáadás lehetőségre.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

v Meglévő kapcsolat módosításához válassza ki a kapcsolatot, és kattintson a
Szerkesztés lehetőségre.
Az Adatforrás típusa mezőben kattintson az IBM Cognos BI vagy az IBM Cognos
TM1 lehetőségre.
A Rendszer URL mezőbe írja be az adminisztrátor által megadott, az IBM Cognos
rendszer helyét meghatározó URL-címet.
Ne használja a helyi gazdagépet az IBM Cognos BI átjárót futtató helyi számítógépre való
hivatkozáshoz. Ha a helyi gazdagépet használja, a szerver számára elküldött információt a
rendszer visszairányítja a helyi számítógépre. Emiatt paraméterezhető jelentések
importálása esetén a jelentésszerver felé irányuló kérések sikertelenek.
Adjon meg egy nevet a Rövid név mezőben.
Kattintson a Kapcsolat tesztelése lehetőségre.
Ha a csatlakozási kísérlet sikertelen, lépjen kapcsolatba az adminisztrátorral, és
ellenőrizze a csatlakozási információkat. A gyakori konfigurációs problémák
megoldásáért lásd a hibaelhárítási szakaszt.
Kattintson a Mentés gombra.
Meglévő kapcsolat módosítása esetén minden egyes munkafüzet esetében meg kell
változtatnia a szerver- és csomaginformációkat. További információk: “A szerver
URL-címeinek frissítése” oldalszám: 16.

Eredmények
A kapcsolat megjelenik az IBM Cognos rendszerek listában.
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel rendszerben a rövid név az IBM Cognos
panelen a fastruktúra gyökércsomópontjaként jelenik meg.
Az IBM Cognos BI rendszerek felé irányuló kapcsolat beállítása után az IBM Cognos Office
és azIBM Cognos kliensalkalmazások (például az IBM Cognos Planning vagy az IBM
Cognos Controller) közötti, vagy az IBM Cognos Office alkalmazások közötti integráció
érdekében engedélyezheti az egyszeri bejelentkezést. Engedélyezheti az űrlapalapú hitelesítést
is.

Felhasználóhitelesítés beállítása
Az adminisztrátor már beállított hitelesítésszolgáltatót az IBM Cognos összetevőkhöz. Az
IBM Cognos Office és IBM Cognos kliensalkalmazások közötti biztonság engedélyezéséhez
engedélyezheti az egyszeri bejelentkezést. Az egyszeri bejelentkezés biztosítja, hogy az egyik
IBM Cognos kliensalkalmazásba (például az IBM Cognos Planning vagy az IBM Cognos
Controller) bejelentkezett felhasználótól a rendszer nem kér hitelesítő adatokat egy másik
IBM Cognos kliensalkalmazás (például az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel)
futtatásakor.
Az egyszeri bejelentkezés megfelelő működéséhez azt be kell állítani az IBM Cognos BI vagy
TM1 szervereken is. Az IBM Cognos BI adminisztrátornak az IBM Cognos Configuration
alkalmazásban be kell állítania azt a paramétert, amely megadja, hogy a kliensalkalmazások
megoszthatják a munkameneti információkat az ugyanazon a számítógépen futó más
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kliensekkel. A felhasználók ezután külön bejelentkezés nélkül is hozzáférnek a jelentésekhez,
mivel a rendszer automatikusan azonosítja a felhasználókat, és megadja a biztonsági
információkat.
Ha cége webalapú hozzáféréskezelő szoftvert (például SiteMinder) használ, akkor biztonsági
infrastruktúrájában az egyszeri bejelentkezéshez engedélyezni kell az űrlapalapú hitelesítést.
Az űrlapalapú hitelesítő szolgáltatás keretén belül a felhasználók hitelesítő adataikat, például
felhasználónevüket és jelszavukat egy weblapon lévő űrlapon keresztül vihetik be. Ha a
hitelesítő adatok érvényesek, a felhasználók bejelentkeznek a webhelyre. A hitelesítő adatok
megmaradnak, amíg a felhasználó explicit módon ki nem jelentkezik.

Eljárás
1. Az IBM Cognos Office eszközsávon kattintson a Beállítások gombra
.
2. A navigációs panelen kattintson az IBM Cognos lehetőségre.
3. Az IBM Cognos rendszerek csoportban válasszon az egyszeri bejelentkezés és az
űrlapalapú hitelesítés használata közül:
v Az egyszeri bejelentkezéshez jelölje be az Egyszeri bejelentkezés engedélyezése
jelölőnégyzetet.
Az első bejelentkezés után már nincs szükség bejelentkezésre a védett jelentések
eléréséhez, mivel a rendszer automatikusan megadja a biztonsági információkat.
v Az űrlapalapú bejelentkezéshez jelölje be az Űrlapalapú hitelesítés engedélyezése
jelölőnégyzetet.

A naplózás engedélyezése diagnosztikai eszközként
A naplófájl fontos diagnosztikai eszköz az IBM Cognos Office viselkedésének vizsgálata
során. Hasznos lehet a hibák elhárításában, mivel rögzíti az IBM Cognos Office használata
közben végzett tevékenységeket. A rögzített tevékenységek a környezettel, a kivételekkel és a
belépési, valamint kilépési funkciókkal kapcsolatos információkat tartalmaznak.
Megadhatja, hogy az IBM Cognos Office információi naplózva legyenek-e, valamint a
naplózás részletezési szintjét. Alapértelmezésben a naplózási tevékenységek a
felhasználó_gyökérkönyvtára könyvtárba íródnak.
Engedélyezze a naplózást, ha nem várt viselkedés esetén végez hibaelhárítást. Ebben az
esetben a támogató személyzet másolatot fog kérni a naplófájl bejegyzéseiről.
A naplófájlok írása teljesítményromlást okozhat.

Eljárás
1. Az IBM Cognos eszközsávon kattintson a Beállítások gombra
.
2. A navigációs panelen kattintson az IBM Cognos lehetőségre.
3. A Naplózás csoportban válassza a Naplózási szint lehetőséget.
v A naplózás teljes kikapcsolásához kattintson a Nincs lehetőségre.
v Csak a súlyos problémák és események naplózásához kattintson a Kritikus
lehetőségre.
v A hibák, valamint a súlyos problémák és események rögzítéséhez kattintson a Hiba
lehetőségre.
v A figyelmeztetések, hibák, valamint a súlyos problémák és események rögzítéséhez
kattintson a Figyelmeztetés lehetőségre.
v Az információk, figyelmeztetések, hibák, valamint a súlyos problémák és események
rögzítéséhez kattintson az Információk lehetőségre.
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v Az összes esemény és probléma (még a rutinelemek is) naplóba rögzítéséhez kattintson
a Mind lehetőségre.
4. Kattintson az OK gombra.
Microsoft Windows XP esetén a naplófájlt a meghajtó:\felhasználói könyvtár elérési
útja\felhasználónév\Local Settings\Application Data\Cognos\Office Connection\Logs
könyvtárban hozza létre a rendszer. Microsoft Windows 7 esetén a naplófájlt a
meghajtó:felhasználói könyvtár elérési útja\felhasználónév\AppData\Local\Cognos\Office
Connection\Logs könyvtárban hozza létre a rendszer.
A naplófájlok elnevezési formátuma: ééhhnn_óóppmm.txt.

Eredmények
Az IBM Cognos Office következő indításakor a tevékenységekkel és a környezettel
kapcsolatos információk a fájlba lesznek naplózva. A Beállítások párbeszédpanelen kattintson
a Naplók megtekintése gombra a naplófájlokat tartalmazó mappa megnyitásához.

Bejelentkezés egy IBM Cognos szerverre
Az IBM Cognos támogatja a hitelesített és a név nélküli felhasználói hozzáférést is. Az IBM
Cognos Office hitelesített felhasználóként való használatához be kell jelentkeznie az
importálni kívánt jelentések adatforrását vagy csomagját tartalmazó IBM Cognos rendszerbe.
Egyszerre több adatforrásszerverre is be lehet jelentkezve.
Ez a feladat a bejelentkezési metódussal automatizálható is. További információk: “Logon”
oldalszám: 109.

Eljárás
1. Az IBM Cognos eszközsávon kattintson a Bejelentkezés ikonra
kívánt jelentések adatforrását vagy csomagját tartalmazó szervert.

, majd válassza ki a

2. Több névtér esetén a Névtér mezőben kattintson a kívánt névtérre, majd az OK gombra.
3. Gépelje be a Felhasználóazonosító és Jelszó adatokat, majd kattintson az OK gombra.
4. Ismételje meg az 1-3. lépést minden további szerver esetén.

Eredmények
A bejelentkezés és az IBM Cognos panel megjelenítése után használhatja az IBM Cognos
Office alkalmazást.

A gyorsítótár kiürítése
Az IBM Cognos Office alkalmazásba vagy összetevőibe való bejelentkezés során vagy után
megnyitott vagy létrehozott minden munkafüzet számára gyorsítótár-munkalap jön létre. Ez a
munkalap a megjelenítendő adatokról tartalmaz információkat. Törölheti az IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel alkalmazást használó munkafüzetekben használt csomagok
gyorsítótárát. A csomaggyorsítótár kiürítése a képletekhez társított, használaton kívüli adatok
és metaadatok törlésével csökkenti a munkafüzetek méretét. A Gyorsítótár törlése gomb az
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazásban meghatározott minden adatforrással
és csomaggal működik. A gyorsítótár törlése után a fájlméret csökkenése a munkafüzet
mentését követően válik láthatóvá.
Ürítse a gyorsítótárat, ha fontos a munkafüzet mérete, ha biztonsági szempontok is szerepet
játszanak, vagy ha nincs szükség a jelentés eredményeinek eltárolására a gyorsabb
feldolgozási idő érdekében. Ha a munkafüzet mérete a kiterjedt adatok miatt túl nagy, annak
2. fejezet IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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mérete a gyorsítótár törlése funkció használatával csökkenthető. Ennek azonban van egy
hátulütője is: a munkafüzet adatokkal való feltöltésének ideje megnő, mivel az adatokat az
IBM Cognos BI adatszerverről kell beolvasni a gyorsítótárban tárolt adatok használata
helyett.
Másik lehetőségként megadhatja, hogy a program minden alkalommal törölje a beolvasott
adatok helyi gyorsítótárát, amikor a munkafüzetet menti vagy új néven menti. Ehhez jelölje be
a Gyorsítótár törlése mentéskor jelölőnégyzetet.

Eljárás
1.
2.
3.
4.

Indítsa el az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazást.
Nyisson meg egy munkafüzetet.
Az IBM Cognos eszközsávon kattintson a Beállítások gombra.
A Gyorsítótár-kezelés alatt válassza ki, hogyan szeretné törölni a gyorsítótárat:
v Az aktív munkafüzet helyi gyorsítótárának törléséhez kattintson a Gyorsítótár törlése
elemre.
A gyorsítótár törlődik és a munkafüzet mérete csökken. Ezt követően már megnyithat
és menthet további munkafüzeteket. Ha el kívánja kerülni a gyorsítótár-munkalapok
létrehozását nem IBM Cognos munkafüzetek esetén, lépjen ki a Microsoft Excel
alkalmazásból.
v Ha a helyi gyorsítótárat, a munkafüzetet mentésekor vagy új néven történő mentésekor
szeretné törölni, jelölje be a Gyorsítótár törlése mentéskor jelölőnégyzetet.
A munkafüzetben megjelenő adatok csak akkor lesznek törölve, ha az IBM Cognos

kattint.
eszközsáv Összes adat törlése gombjára
5. Kattintson az OK gombra és mentse a munkafüzetet.

Eredmények
A gyorsítótár törlési folyamata automatizálható. További információk: “ClearCache”
oldalszám: 113.

A szerver URL-címeinek frissítése
Frissítheti a meglévő jelentésekhez és képletekhez kapcsolódó IBM Cognos
szerverinformációkat egy IBM Cognos-kompatibilis Excel munkafüzetben,
PowerPoint-bemutatóban vagy Word-dokumentumban.

Erről a feladatról
Ennek a parancsnak a futtatásakor a csomag neve változatlan marad. Ezzel a paranccsal
módosíthat egy szervert, például egy tesztszervert egy másik szerverre (például termelési
szerverre). Az URL-címet kiválaszthatja az Ön által a Beállítások ablak IBM Cognos
rendszerek részében megadott szerverlistából.

Eljárás
1. Nyissa meg a frissíteni kívánt Excel-munkafüzeteket, PowerPoint-bemutatókat és
Word-dokumentumokat.
2. Az IBM Cognos eszközsávon kattintson a Beállítások ikonra. Megjelenik a Beállítások
ablak.
3. A navigációs panelen kattintson az IBM Cognos lehetőségre.
4. Kattintson a Rendszer frissítése segédprogram gombra. Megjelenik a Rendszer
frissítése párbeszédpanel.
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5. A Régi rendszer listából válassza ki a frissíteni kívánt szervert vagy rendszert.
6. Az Új rendszer listából válassza ki a csereszerver vagy -rendszer URL-címét, és
kattintson az OK gombra. Ha a kívánt csererendszer nem jelenik meg a listán, kattintson
az Új rendszer hozzáadása lehetőségre. Megjelenik a Rendszer szerkesztése/
hozzáadása párbeszédpanel. Adja meg az új rendszer adatait, és kattintson a Mentés
gombra.

Eredmények
A rendszer a megnyitott IBM Cognos-kompatibilis fájlokban keres, és frissíti a
szerverinformációkat.

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel személyre szabása
A beállításokat az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazásra vagy kifejezetten a
saját jelentéselemzéseire vonatkozólag is megadhatja.
v Az alkalmazás beállításai “Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel beállításainak
megadása” az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel használatával létrehozott
munkafüzetekre vonatkoznak, amelyek böngészéseket, elemzéseket és IBM
Cognos-adatforrásokból származó jelentéseket tartalmazhatnak. Az adatstruktúrák a
tartalomtárban lévő csomagokból származnak.
v A böngészések beállításai (“Böngészési lapok beállításainak megadása” oldalszám: 18) a
böngészéseket tartalmazó munkalapokra vonatkoznak. A beállítások használatával gyorsan
módosíthatja a teljesítménymutatók, például az árbevételek vagy a gyártási költségek
megtekintésének módját. Az OLAP-böngészés környezetében a szűrés és forgatás kifejezés
utal arra, hogy mennyire egyszerű a kontextusváltás és a részletek megtekintése.

Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel beállításainak
megadása
Az alapértelmezett beállítások módosításával növelheti a teljesítményt.
Ha például általában ugyanazt a csomagot használja, automatikusan betöltheti a legutóbb
használt csomagot az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel indításakor.
Dimenziós modellezésű relációs adatokkal végzett munka során tagfüggvényekkel kezelheti
az egyes tagokat, a szülőtag gyerektagjainak lehívása révén. A forrásfán megjelenített tagok
száma korlátozható.

Eljárás
.
1. Az IBM Cognos Office eszközsávon kattintson a Beállítások gombra
2. A navigációs panelen kattintson az IBM Cognos Analysis lehetőségre.
3. Ha az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel munkamenetének minden indításakor a
legfrissebb rendszert és csomagot szeretné betölteni, az Alkalmazásbeállítások részben
jelölje be a Legutóbb használt rendszer és csomag betöltése jelölőnégyzetet.
Ez akkor a legcélszerűbb, ha rendszeresen használja az adatforrást, és azt a munka gyors
megkezdéséhez vagy folytatásához könnyen elérhetővé szeretné tenni. Ha a legutóbb
használt csomag nem érhető el vagy hiányzik, a forrásfa nem jelenik meg. A hiányzó
csomag helyett egy másikat kell választania.
4. Ha korlátozni szeretné a forrásfán és a keresési eredmények párbeszédpanelen
megjelenített tagok számát, az Alkalmazásbeállítások területen a Megjelenő tagok
darabszámkorlátja mezőben adja meg, hány tag jelenhet meg maximálisan a forrásfán,
mielőtt a program felkínálná a Keresés lehetőséget.
2. fejezet IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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A tagok száma az egyes mezőkben a böngészés és a keresési eredmények Sorok,
Oszlopok és Kontextus területén érvényesül. Ez a beállítás dimenziós modellezésű
adatokra vonatkozik. Ugyanakkor nem alkalmazható relációs csomagokra. A beállítás
azon - akár keresési eredményből származó - elemek számát is korlátozza, amelyeket
kiválaszthat és bármelyik lerakási zónában elhelyezhet.
5. Kattintson az OK gombra.

Böngészési lapok beállításainak megadása
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazásban minden létrehozott böngészés
egyetlen munkalaphoz lesz rendelve. Az egyes böngészésekhez különböző szervert és
csomagot választhat ki. A jelentések készítéséhez használt csomagok a Framework Manager
alkalmazásban létrehozott modelleken alapulnak.
Az egyes munkalapok adatforrásának azonosítása érdekében beállíthatja az adatok forrásául
szolgáló szerver és csomag nevének megjelenítését. A beállítás megadásával a szerver neve és
a csomag a böngészési lap első két sorában látható. Hasonlóképpen, amikor IBM Cognos BI
rendszerről megnyit egy csomagot, az Információ dimenzió olyan objektumokat tartalmaz,
mint a Rendszer neve és a Csomag neve, amelyeket a munkalapra vontathat a cellaalapú
elemzésekben.
A közvetlenül a forrásadatok után lévő sorok a böngészés Sorok, Oszlopok és Kontextus
területéről származó kontextus alapján végzett szűrést jelenítik meg.
A munkamenet teljesítménye úgy is javítható, hogy korlátozza a Microsoft
Excel-böngészésben megjelenített sorok számát.

Eljárás
1. Az IBM Cognos Office eszközsávon kattintson a Beállítások gombra
2. A navigációs panelen kattintson az IBM Cognos Analysis lehetőségre.

.

3. A szerver- és a csomaginformációk megjelenítéséhez a Kereszttábla vagy lista
beállításai részben jelölje be a Rendszer- és csomaginformációk megjelenítése a
kereszttáblán és a listalapon jelölőnégyzetet.
A munkalap első sora a szerver nevét tartalmazza, amely az IBM Cognos átjáró
URI-azonosítója. A második sor a csomag tartalomtárbeli nevét (teljes minősített
útvonalát) jeleníti meg. A Sor, Oszlop és Kontextus sorok a szűréshez használt
elemeket tartalmazó dimenziót vagy szinthierarchiát jelenítik meg.
4. A kereszttábla vagy lista kiindulási cellájának helye a Kereszttábla vagy lista
beállításai részben a Kereszttábla vagy lista kiindulási cellájának hozzárendelése
jelölőnégyzet bejelölésével adható meg.
Alapértelmezés szerint a kezdő cella a munkalap A1 cellája. A beállítás megadása
esetén, kereszttábla vagy lista létrehozásakor az alkalmazás felszólítja a munkalap
valamely cellájára való kattintásra vagy a cella helyének megadására.
5. Ha korlátozni szeretné a jelenlegi kereszttáblás böngészés sorainak számát, a
Kereszttábla vagy lista beállításai részben írja be a megjeleníthető sorok számát a
Megjelenő adatok sorkorlátja mezőbe.
A kereszttáblán megjelenített rekordok számának csökkentésével rövidebb lehet a
metaadatok lekéréséhez szükséges idő. Ez a beállítás a következő feltételek esetén nem
érvényes.
v Listaböngészések létrehozásakor
v Cellaalapú elemzésekben
v Az Előnézet adatok nélkül beállítás kiválasztásakor
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6. Annak érdekében, hogy a metaadatok kibontásánál vagy az azokban történő lefúrásnál
meghatározhassa a böngészésekben és listákban megjelenő elemek számát, a
Kereszttábla vagy lista beállításai részben adja meg a Tagok határértékének
kibővítése beállítást.
Ez a beállítás csak a forrásfából éppen átvontatott elemek számát határozza meg. Ez csak
akkor érvényes, ha a Tag beszúrása gyerekekkel együtt lehetőség be van állítva az
IBM Cognos eszközsávon. Nem érvényes azonban cellaalapú elemzésekre vagy IBM
Cognos TM1 csomagokra.
További információk: “Kiterjedő elemek korlátainak megadása” oldalszám: 21.
7. A címkék beágyazott cellákban való megjelenésének vezérléséhez a Csoportosítási
beállítások megadása szükséges.
Megjegyzés: A Csoportosítási beállítások vezérlik a Csoportosítás / csoportbontás
szolgáltatás működését. Kereszttáblás böngészések esetében ez a beágyazott sorokban és
oszlopokban szereplő metaadatok ábrázolásának automatikus beállítása. Listák esetében
ez a beállítás határozza meg a Csoportosítás/csoportbontás menüelemeinek és
gombjainak működését. Ezek a beállítások hatással vannak az egész munkafüzetre.
Válasszon a Cellák egyesítése, Címkék ismétlése és Felső cella címkézése lehetőségek
közül.
v A metaadatok beágyazott elemeken átnyúló cellákba egyesítéséhez és a teljes
csoportosítás lehetővé tételéhez kattintson a Cellák egyesítése lehetőségre.
v A metaadatok ismétléséhez a beágyazott elemeken átnyúló cellákban, kattintson a
Címkék ismétlése lehetőségre.
Ezt a beállítást akkor használja, ha más Excel függvényeket is használ az adatokon.
v Ha a címkék számának minimalizálása érdekében a cellák metaadatait és egyesítését
korlátozni kívánja, kattintson a Felső cella címkézése lehetőségre.
8. Ha azt szeretné, hogy a cellára duplán kattintva megjelenjenek a jelentés adatelemének
tagjai, a Képletbeállítások alatt jelölje be a Kibontás dupla kattintással
jelölőnégyzetet.
A beállítás csak cellaalapú elemzések végzése során lesz alkalmazva. Ha cellaalapú
elemzést végez, és a sorokhoz vagy oszlopokhoz nem érhetők el metaadatok, egy cellára
való dupla kattintással a tartalom szerkesztési módra vált.
9. Az adatelemek cellalapú elemzéshez adásakor visszaadott cellák számának
korlátozásához írjon számot a Adatobjektum-cella korlátja mezőbe.
Az alapbeállítás 250. Rendszere optimális értékét a processzor sebessége, a gyorsítótár
és a RAM vagy VRAM mérete alapján kell meghatároznia. A szám csökkentése
gyorsabb feldolgozást biztosít nagy adatmennyiségek lehívásakor.
10. Az adatok lekérésének és a cellák feltöltésének a cellalapú elemzés során érvényes
időkorlátjának beállításához a Feldolgozás időkorlátja (ezredmásodperc) mezőbe írja
be a korlátot.
Az alapérték 1000 ezredmásodperc. Nagyméretű kérelmek esetén a feldolgozási
időkorlátot növelni kell. Az érték 100 másodpercre növeléséhez például írja be a
100000 értéket a Feldolgozás időkorlátja (ezredmásodperc) mezőbe.
11. Kattintson az OK gombra.
12. Ha meg van nyitva egy munkafüzet, a módosítások életbe léptetéséhez az IBM Cognos
Office eszközsávon kattintson az Összes adat frissítése gombra

.

A rendszerteljesítmény optimalizálása az
alkalmazásbeállításokkal
Alkalmazásbeállítások használatával optimalizálhatja a rendszerteljesítményt.
2. fejezet IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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A Beállítások párbeszédpanelen adja meg a Megjelenő tagok darabszámkorlátja, az
Adatobjektum-cella korlátja és a Feldolgozás időkorlátja beállítást. Az értékek
módosításával növelheti az adatok lehívásának hatékonyságát.
A Megjelenő tagok darabszámkorlátja beállítás alapértéke 50. Ez korlátozza a forrásfán és
a keresési eredményekben megjelenő elemek számát. Egyes esetekben az alapérték túl nagy
lehet, ezért csökkenteni kell. Bár az érték csökkentése nem befolyásolja az adatok lehívásának
teljes idejét, az elemek kiinduló csoportjának feltöltési idejét csökkenti. A beállítás értékeként
nullát (0) megadva kikapcsolhatja a szolgáltatást. Az Adatobjektum cellakorlátjának a
szolgáltatás által történő kezelésének módjából adódóan azokban az esetekben, amikor
összetett adatkérelmek vannak megjelenítve a munkafüzetben beágyazott sorokkal és
oszlopokkal, lehetséges, hogy ki kell kapcsolni a szolgáltatást a teljes adatok megjelenítéséhez
a munkafüzetben. A környezet számára megfelelő értéket Önnek kell meghatároznia.

Rendszer optimalizálás nagy adatkészletek esetén
Az IBM Cognos Business Intelligence csomagokon alapuló listajelentések esetén az
IBMCognos Analysis forMicrosoft Excel nagy adathalmazokat képes lekérni CSV
formátumban. Ez lehetővé teszi az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel számára az
adathalmazok szabványos teljes formázású XML használatánál jóval gyorsabb lehívását. A
CSV kérésformátum eltávolítja a modellről az adatformázást.
A kérésformátum beállításával kapcsolatos további információk: “Munkalap
listabeállításainak megadása” oldalszám: 46.

Az adattömörítés vezérlése
Az automatikus adattömörítés az egyik eljárás, amellyel az IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel csökkenti a feldolgozási időt nagy mennyiségű adat átvitelekor a BI
szerverről. Normális körülmények között az adattömörítésnek bekapcsolva kell lennie. Bár a
tömörítés alapértelmezés szerint be van kapcsolva, a CommManagerSettings.xml fájl
UseGzipCompression tulajdonságának false (hamis) értékre állításával kikapcsolható. A
CommManagerSettings.xml fájl helye alapértelmezés szerint az Office Connection könyvtár,
például C:\Documents and Settings\felhasználónév\Local Settings\Application
Data\Cognos\Office Connection vagy C:\Users\felhasználónév\AppData\Local\Cognos\Office
Connection.
Kapcsolja ki a tömörítést, ha teszteket kell futtatnia, vagy hibaelhárítást kell végeznie.
A gzip-tömörítés bekapcsolásához adja meg az alábbi attribútumot:
<setting name="UseGzipCompression">True</setting>

A GZip és CSV formátumok automatikus aktiválása listákhoz
A GZip-tömörítés automatikusan bekapcsolódik a listák RawXML-formátumának
CSV-formátumra módosításakor. A globális tulajdonság nem változik, így a tömörítés
kikapcsolásakor a beállítás megmarad az egyéb adatátviteli típusokhoz.
Ha például kikapcsolta a tömörítést, és új böngészést hoz létre a CSV-listakérelem létrehozása
után, akkor böngészése adatai is tömörítetlenek lesznek.

Tömbösítés
A tömbösítés lehetővé teszi az IBMCognos Analysis forMicrosoft Excel számára nagy IBM
Cognos BI adathalmazok lekérdezését tömbökben vagy sorok részhalmazaként. Javasoljuk,
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hogy kapcsolja be a tömbösítést, és a sorok kezdeti beállítása legyen 2000. Ha továbbra is a
szerver memóriájának megtelését jelző hibák jelentkeznek, állítsa kisebbre a tömbméretet.
A tömbméret a CognosOfficeReportingSettings.xml fájlban adható meg, amely
alapértelmezés szerinti a következő könyvtárban található:
v Windows XP esetén: C:\Documents and Settings\felhasználónév\Local
Settings\Application Data\Cognos\Office Connection
v Windows 7 esetén: C:\Users\felhasználónév\AppData\Local\Cognos\Office Connection
A tömbösítés bekapcsolásához adja meg az alábbi attribútumot:
<setting name="ChunkSize">2000</setting>

Kiterjedő elemek korlátainak megadása
A Tagok határértékének kibővítése beállítás a Beállítások párbeszédpanelen vezérli a
forrásfából behívandó adatok mennyiségét. Ez a beállítás és más korlátok (például a
tömbméret és a GZip-tömörítés) kiegészítik egymást.
A Tagok határértékének kibővítése beállítás különösen a jelentésre éppen átvontatott tagra
vonatkozik. Ez a beállítás csak akkor érvényes, ha a Tag beszúrása gyerekekkel együtt
lehetőség be van állítva, és csak a forrásfából éppen átvontatott elemek számát vezérli.
Ha például a Tagok határértékének kibővítése lehetőség 200-ra van beállítva (200 az
alapérték), és öt elemet tartalmazó terméket vontat át, akkor mind az öt elem megjelenik a
jelentésben. 400 elemet tartalmazó csomópont vontatásakor a 400 részelemből csak 200
jelenik meg a jelentésben. Megfigyelheti a Megjelenő adatok sorkorlátja lehetőséggel való
interakciót is, amely a munkalap soraiban és oszlopaiban megjelenő elemek számát vezérli.
Ha az adatsorkorlát 3 és a Tagok határértékének kibővítése lehetőség értéke 200, akkor
csak 3 elem jelenik meg a jelentésben. A beállítás által vezérelt további elemek
megtekintéséhez kattintson a Továbbiak vagy Mind gombra.
Megjegyzés: A Tagok határértékének kibővítése beállítás csak kockákra és
DMR-csomagokra vonatkozik, relációs csomagokra nem.

Munkavégzés dimenziós modellezésű relációs (DMR) és
OLAP-adatokkal
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft adatelemei hierarchikus elrendezésűek. Dimenziós
adatforrások az OLAP- és a dimenziós modellezésű relációs (DMR) adatforrások. A forrásfa
az adatokat hierarchikus módon jeleníti meg.

Megjegyzés: A dimenziók szintjeinek és tagjainak neve a modellből származik. A modellező
feladata, hogy könnyen értelmezhető neveket adjon az egyes elemeknek.
1. Csomag
A csomagok jelentésbe beszúrható elemeket tartalmazó modellek részhalmazai.
2. Dimenzió
A dimenziók a vállalkozás fő aspektusait (például termékeket, dátumokat vagy piacokat)
leíró adatok tág csoportosításai. Az Információ dimenzió további objektumokat tartalmaz
- például a Rendszer neve és a Csomag neve objektumokat -, amelyek szintén
átvontathatók a munkalapra.
3. Szinthierarchia
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A szinthierarchiák szűkebb csoportosítások a dimenziókon belül. Az Év dimenzió
használatával például az adatok kisebb csoportokba rendezhetők (például Év, Aktuális
hónap és Minden dátum).
4. Tagok mappája
A tagok mappái az adott hierarchiában vagy szinten lévő tagokat tartalmazzák. Az Év
szinthierarchia Tagok mappája például az Év, Negyedév és Hónap szinteken található
összes információt tartalmazza.
5. Szint
A szintek olyan pozíciók a dimenzióhierarchiában, amelyek azonos részletsorrendű
információkat tartalmaznak, és közös tulajdonságokkal rendelkeznek. Egy
szinthierarchián belül - a gyökérszinttel kezdődően - több szint is lehet. Az Év
szinthierarchiában például az alábbi szintek találhatók.
Szint

Szint neve

Leírás

Gyökér

Évek

A gyökérszint.

Első

Év

Az Évek gyökérszinten lévő
évek. Például 2004., 2005. és
2006.

Második

Negyedév

Az Év szinten lévő évek
negyedévei. Példa: 2004. 1.
negyedév, 2004. 2. negyedév és
2004. 3. negyedév.

Harmadik

Hónap

A Negyedév szinten lévő
negyedévek hónapjai. Példa:
január, február és március.

Megjegyzés: A táblázatban nem látható Mérőszámok dimenzió az adatforrásban
elérhető mérőszámokat tartalmazza.

A csomagokban lévő kért metaadatokat a Cognos Analysis for
Microsoft Excel jelentések használják
Az adatkérések segítségére lehetnek abban, hogy megtalálja a szükséges információkat. Így
meghatározhatja a hatókört és korlátozhatja a nagy mennyiségű adatokat. Módosíthatja az
adatkérések viselkedését az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazásban, ha
megváltoztatja a dimenziók meghatározását, vagy a lekérdezés tárgyát a modellben vagy egy
másik adatforrásban.
A Cognos Analysis for Microsoft Excel a modellekben vagy a többi adatforrásban mentett
adatkéréseket használja. Az adatkérések olyan lekérdezéselemek (például a ProductTypeCode
elem) esetén lehetnek hasznosak, amelyek értékei nem jelennek meg a jelentésben, de
használhatók az adatok szűréshez. Ezekhez a változókhoz használja az IBM Cognos
Framework Manager alkalmazást az adatkérő mezők meghatározásához. A Framework
Manager alkalmazásban található Adatkérési információk tulajdonság segítségével
felügyelheti az alapértelmezett szűrést és adatkérést. A tulajdonságokat a Cognos Analysis for
Microsoft Excel használja szűrőkifejezés létrehozásához, valamint arra, hogy meghatározza
az elemek használatát és megjelenítését az adatkérésekben és adatkérési lekérdezésekben.
Ha kibont egy elemet egy adatkérést tartalmazó forrásfában, meg kell adnia a bemenetet az
adott elemhez, mielőtt hozzáadhatná azt a munkaterülethez. Az adatkérés típusától függően
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meg kell adnia a választ, illetve ha egy alapértelmezett értékkel ellátott adatkérésről van szó,
el kell fogadnia az alapértelmezett értéket, mielőtt átvontatná az elemet a kereszttáblába,
listába vagy munkafüzetcelláiba. Az adatkérési értékek a jelentésben maradnak, és a
lekérdezés részeként menti a rendszer későbbi használatra.

A kereszttábla, a lista és a cellaalapú elemzés közötti
különbségek
Az IBMCognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazásban három különféle módszert
használhat: kereszttáblás böngészés, listajelentés és cellaalapú elemzés. Kereszttáblák
létrehozásakor lerakási zónák használatával adhat hozzá objektumokat a forrásfából az
IBMCognos Office munkafüzet soraihoz, oszlopaihoz, mérőszámaihoz és
kontextusterületéhez. Ha létrehoz egy listát, egyetlen - az Oszlopok - lerakási zónát használja
az elemlista létrehozásához. A listát több oszlop hozzáadásával további információkkal
töltheti fel. Egy listában minden oszlop az adatbázis egy adatelemének értékeit tartalmazza.
Cellaalapú elemzés használatakor közvetlenül a munkafüzet celláiba vontathatja át az
objektumokat. A módszerek között szabadon válthat. Mindegyik módszernek megvannak a
maga előnyei és korlátai.

Kereszttáblás böngészés
A kereszttáblás böngészés előnyei többek között az átvontatási műveletek egyszerűsége, és az
áttekintési terület lerakási zónái által biztosított vizuális segítség. Ha az IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel alkalmazást böngészés módban használja, az IBM Cognos Analysis
Studio és IBM Cognos Report Studio alkalmazásokban is elindíthatja a böngészéseket. A
böngészés mód saját formázást biztosít a mögöttes adatok alapján. A kereszttáblából
cellaalapú elemzés is létrehozható.
A böngészéssel kapcsolatos további információk: 3. fejezet, “Adatok böngészése”, oldalszám:
25.

Listajelentések
A listákkal kapcsolatos előnyök közé tartozik az átvontatási műveletek egyszerűsége és az
áttekintési terület lerakási zónája által biztosított vizuális segédlet. Az adatbázis tábláinak
összes eleme nagyon egyszerűen és gyorsan megtekinthető. Ha az IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel lista módban használja, a listajelentéseket az IBM Cognos Report Studio
alkalmazásban indíthatja el.
A listákkal kapcsolatos további információk: 6. fejezet, “Elemzés megosztása”, oldalszám:
61.

Cellaalapú elemzés
A cellaalapú elemzéssel kapcsolatos előnyök közé tartozik több csomag használatának
lehetősége ugyanazon munkalapon, a cellák, sorok és oszlopok áthelyezésének lehetősége,
Excel-számítások, -diagramok és -formázások hozzáadása. A cellaalapú elemzés használata
lehetővé teszi, hogy az egyszerű kereszttábláknál összetettebb elrendezéseket valósítson meg.
Egyetlen cellából könnyedén hozhat létre részletes böngészéseket.
A cellaalapú elemzéssel kapcsolatos további információk: “Cellaalapú jelentések használata”
oldalszám: 49.
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Mikor érdemes kereszttáblát, listát, illetve cellaalapú elemzést
használni?
Ebben a részben az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazásban végzett
munkával kapcsolatos javaslatokat talál.
Mivel a környezet teljes mértékben a Microsoft Excel alkalmazáson belül fut, az IBM Cognos
adatainak munkalapokra leképezésekor különleges szempontokat is figyelembe kell venni.
Minden módszer (a kereszttábla, a lista és a cellaalapú elemzés) rendelkezik saját tervezési
iránymutatásokkal.

Kereszttáblák
Kereszttábla-jelentés létrehozásakor az alábbi tervezési szempontokat vegye figyelembe.
Kereszttáblát érdemes használni, ha
v az adatforrásban megtalálható egyszerű kérdésekre keres választ (például sátrak árbevétele
Amerikában 2006-ban)
v olyan interaktív kereszttáblákat szeretne létrehozni, amelyekben saját maga vagy más
felhasználó felfúrást és lefúrást végezhet
v a formázás nem elsőrendű szempont, vagy egyáltalán nem számít
v olyan adathalmazt szeretne létrehozni, amelyet konvertálni fog, és összetettebb cellaalapú
elemzésben fog felhasználni.

Listák
Lista létrehozásakor vegye figyelembe az alábbi tervezési szempontokat. Listát érdemes
használni, ha
v átfogó csoportot szeretne készíteni egy lekérdezéstárgy vagy egy adatbázisbeli tábla
elemeiből
v szeretné felsorolni egy OLAP-dimenzió tagjait.

Cellaalapú elemzés
A cellaalapú elemzések létrehozásakor vegye figyelembe az alábbi tervezési szempontokat.
Cellaalapú elemzést érdemes használni, ha
v az eredeti adatforrásban nem szereplő adatokat és számításokat szeretne hozzáadni
v több forrásból, csomagból vagy szerverről származó adatokkal szeretne dolgozni
v egyszerű kereszttábla helyett összetettebb elrendezéseket szeretne létrehozni
v a formázás fontos szempont
v végleges nézetet szeretne létrehozni, ahol interaktív böngészési lehetőségre nincs szükség.
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3. fejezet Adatok böngészése
Böngészések létrehozásával a legfontosabb vállalati adatok között böngészhet, így
hatékonyabban hozhatja meg üzleti döntéseit.
Adatforrásként szolgálhatnak az IBM Cognos Business Intelligence források vagy az IBM
Cognos TM1 kockák.
Kereszttáblás böngészéssel gyorsan módosíthatja a teljesítmény mérőszámainak, például az
árbevételek vagy a tervezett gyártási költségek megtekintésének a módját.
Az OLAP (online elemző feldolgozás) böngészés a szűrés és korlátozás kifejezést használja
annak leírásához, milyen egyszerűen módosíthatja a kontextust és jelenítheti meg a
részleteket. Tegyük fel például, hogy a 2006 és 2008 közötti árbevételeket szeretné
megtekinteni értékesítési régiókra bontva. A 2007-es árbevételben hirtelen esést tapasztal.
2007-re kattintva lefúrhat 2007. negyedéves árbevételi eredményeinek megjelenítéséhez. A
2007-es negyedévek nézetéről könnyedén átválthat az értékesítők nézetére, ha kicseréli a
negyedéveket az értékesítőkre.
Összehasonlíthatja és kezelheti az adatokat, így jobban átláthatók az adatok közötti
kapcsolatok és az egyes adatelemek relatív fontossága. Akár az árbevétel növekedését
szeretné felmérni, akár a legjobban teljesítő értékesítőket szeretné azonosítani, az IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel biztosítja a böngészéshez és visszaíráshoz szükséges
szűrési és rendezési funkciókat.
Továbbgondolva a fenti példát, amelyben az árbevételt tekintette át értékesítési régiók és
értékesítő munkatársak szerint, az elemzéshez értékesítési célokat állíthat be, majd minden
egyes értékesítő esetén kiszámíthatja a százalékos különbséget az értékesítési cél és a
tényleges árbevétel között. Az eredményből látszik, ki teljesítette az értékesítési kvótát, illetve
ki jogosult jutalomra.
Példa az egyszerű kereszttáblás böngészés létrehozására: “Példa – árbevétel kiértékelése adott
rendelési módokból” oldalszám: 87.
Ha már jól ismeri a böngészés alapjait, a kereszttáblát olyan feladatokkal is gazdagíthatja,
mint a sorok és oszlopok kezelése, az adatok szűrése és az eredmények megosztása.
További információk: “Sorok és oszlopok felcserélése a kereszttáblákban” oldalszám: 45 és
“Értékek szűrése kontextus használatával” oldalszám: 39.
A listaböngészések használatával részletes információkat, például vevőlistákat vagy
terméklistákat jeleníthet meg az adatbázisból. Az adatforrások lehetnek relációs, OLAP- vagy
dimenziós modellezésű relációs (DMR) adatforrások vagy IBM Cognos TM1 kockák.
A listaböngészések az adatokat sorokban és oszlopokban megjelenítő jelentések. Az egyes
oszlopok az adatbázisban lévő adott adatelemhez tartozó összes értéket tartalmazzák, vagy
egy, az adatbázisban lévő adatelemeken alapuló számítást. Egy elem értékének keresésére az
adatbázisból egy lista hozható létre. A lista egy másik munkalapnak biztosíthatja az értéket,
ahol az egy paraméter beállítására használható. További információkért tekintse meg a
használati esetekkel kapcsolatos szakaszt és a példákat.
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Kereszttáblás vagy listaböngészés létrehozása
Az adatok IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazással való böngészéséhez
válasszon egy csomagot, és a csomagból válassza ki az Excel munkalap soraiba és oszlopaiba
helyezendő elemeket.

Mielőtt elkezdené
Kereszttáblás vagy listaböngészés létrehozása előtt az adminisztrátornak létre kell hoznia egy
csomagot és azt közzé kell tennie egy, a felhasználó által elérhető helyen.
IBM Cognos TM1 kocka esetén például az adminisztrátornak létre kell hoznia egy csomagot
egy IBM Cognos TM1 kockakészítő eszközben, például az IBM Cognos TM1 Architect vagy
az IBM Cognos TM1 Performance Modeler eszközben. A hozzáférési jogosultságokat egy
adminisztrátornak kell konfigurálnia az IBM Cognos TM1 Architect használatával.
IBM Cognos BI rendszerhez az adminisztrátornak létre kell hoznia egy csomagot a
Framework Manager alkalmazásban, és azt közzé kell tennie a felhasználó által elérhető IBM
Cognos Connection portálon. Az IBM Cognos Analysis alkalmazáshoz akkor kaphat teljes
hozzáférést, ha tagja az IBM Cognos BI alkalmazás Express szerkesztők vagy
Jelentésadminisztrátorok szerepének. Ezeket a jogosultságokat adminisztrátor konfigurálhatja
az IBM Cognos Administration használatával.

Eljárás
1. Adja meg a csomagot.
2. Adjon hozzá adatelemeket a sorokhoz és az oszlopokhoz.
Megjegyzés: Ha IBM Cognos BI rendszerről hoz létre kereszttáblát, mérőszámot kell
hozzáadnia.
Tipp: Ha IBM Cognos TM1 kockát használ, kiválaszthatja a sor, oszlop és cím tengelyek
korábban mentett kereszttáblaelemeit tartalmazó nézeteket.
3. Eldöntheti, hogy be kívánja-e ágyazni és szűrni az adatokat. További információk: “Sorok
vagy oszlopok beágyazása” oldalszám: 43 és “Egyéni szűrők létrehozása” oldalszám: 37.

Eredmények
Ha a kereszttáblás vagy listaböngészésben lévő cellákat formázni szeretné, akkor – az
előzetesen megadott Microsoft Excel stílusok mellett – az IBM Cognos egyéni stílusait is
használhatja, például a következőket: Mérőszám – IBM Cognos vagy Számított oszlop –
IBM Cognos.
Az IBM Cognos stílusai az Excel Formátum menüjében, a Stílus parancsból érhetők el. A
Microsoft Excel 2007 és 2010 alkalmazásban az IBM Cognos stílusai a Cellastílusok ikonon
keresztül, az Otthoni fülszalag Stílusok szakaszában érhetők el. Az IBM Cognos stílusai az
előregyártott Excel-stílusokkal együtt szerepelnek. Az attribútumok - például a betűtípus és a
szövegigazítás - módosíthatók, és a módosítások újbóli használatra sablonba menthetők.
A Microsoft Excel 2003, 2007 és 2010 alkalmazásban a Cellák formázása parancs használata
során beállított háttérszín felülírja a cellastílusokhoz beállított háttérszínt.
A böngészésre alkalmazott formázás megőrzéséhez a Kereszttábla vagy a Lista eszközsávon
válassza a Futtatás formázás nélkül lehetőséget. Ha a Futtatás minden adattal vagy az
Előnézet adatok nélkül elemet választja, a rendszer minden egyéni formázást eltávolít.
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A kereszttáblás vagy listaböngészés csomagjának megadása
Adja meg azt a csomagot, amely a böngészési laphoz szükséges elemeket tartalmazza. Egy
csomag kijelölése és az adatok megtekintése érdekében rendelkeznie kell a csomagra
vonatkozó biztonsági jogosultságokkal.
A böngészések készítéséhez használt csomagok modellezőeszközben, például a Framework
Manager vagy az IBM Cognos TM1 Architect eszközben létrehozott modelleken alapulnak. A
modell a kapcsolódó objektumoknak, például a lekérdezések tárgyainak, dimenzióknak,
szűrőknek és számításoknak a halmaza.
A lista generálásához használt csomagok relációs vagy dimenziósan modellezett adatforrások
lehetnek. A dimenziósan modellezett adatforrások lista vagy böngészés használatával
jeleníthetők meg.

Mielőtt elkezdené
A csomagot előzőleg létre kell hozni, és közzé kell tenni az IBMCognos portálon. További
információkért lásd: Framework Manager felhasználói útmutató vagy IBM Cognos TM1
működési Útmutató.

Eljárás
1. Indítsa el a Microsoft Excel alkalmazást
2. Az IBM Cognos eszközsávon kattintson az IBM Cognos gombra
3. Az IBM Cognos panelen kattintson az IBM Cognos Analysis gombra

.
.

4. Az IBM Cognos Analysis panelen kattintson a Csomag megnyitása lehetőségre

.

Megjegyzés: Megjelenik a Csomag kiválasztása párbeszédpanel.
5. Ha egynél több rendszer lett konfigurálva, kattintson a Rendszer lehetőségre, és
válasszon ki egy adatforrást.
6. Ha egynél több csomag áll rendelkezésre, kattintson a használni kívánt csomagra, majd
kattintson az OK gombra.

Eredmények
A kiválasztott csomagban található objektumok - például adatelemek - megjelennek a
forrásfában.
Tipp: A legújabb változatú csomag használata érdekében a jelentés által használt csomag
módosulása után mindig frissítse a csomagot. A Csomag kiválasztása párbeszédpanelen, a
Rendszer mezőben kattintson egy szerverre, majd kattintson a Csomagok betöltése
lehetőségre. Szerver és csomag módosításához a munkalap információs területén kattintson
duplán a szerver nevére, és kattintson a szerverre és csomagra a Csomag kiválasztása
párbeszédpanelen.

Objektumok hozzáadása sorokhoz és oszlopokhoz
Válassza ki a kereszttáblán vagy a listaböngészésben megjeleníteni kívánt adatelemeket. Ha
több elemet választ ki, azok a kattintás sorrendjében kerülnek a böngészési lapra. Elkerülheti
az elemek újrarendezését azok kereszttáblába történő átvontatása után, ha az elemekre a
kívánt elhelyezési sorrendben kattint. Ha egy elemet több halmazhoz szeretne hozzáadni,
tartsa nyomva a Ctrl billentyűt az elem átvontatása során. Ez hozzáfűzi az új elemet a
kereszttábla-böngészésben már meglévő elemekhez.

3. fejezet Adatok böngészése
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Előfordulhat, hogy azonos jelentésekben gyakran használ különböző lekérdezési tárgyakból
vagy dimenziókból származó elemeket. Kérje meg modellezőjét, hogy ezeket az elemeket egy
mappába vagy modell-lekérdezési tárgyba rendszerezze, és ezután ismét tegye közzé a
vonatkozó csomagot. Ha például értékesítési jelentésekben használja a termékkódelemet, a
modellező létrehozhatja a termékkódelemet és a szükséges értékesítési elemeket tartalmazó
mappát.
Az IBM Cognos TM1 kiválasztható, előre meghatározott kereszttáblákat, úgynevezett
nézeteket használ, ha még nem állította be azokat. A TM1 adatelemek alapértelmezett
mérőszámmal rendelkeznek.

Eljárás
1. Az IBM Cognos Analysis panelen kattintson az Új kereszttábla létrehozása vagy az Új
lista létrehozása lehetőségre.
2. Ha megjelenik a Kiindulási hely kiválasztása párbeszédpanel, írja be a cellacímet
(például $L$20), majd kattintson az OK gombra. A Kezdőcím mező kitöltéséhez egy
cellára is kattinthat. A grafikonok és más, felhasználó által beszúrt elemek elhelyezéséhez
például módosíthatja a kiindulási helyet.
3. A forrásfában - az IBM Cognos Analysis panelen - vontassa az egyes adatelemeket a
munkaterület kívánt megjelenítési helyére.
Objektumokat vontathat a Sorok vagy Oszlopok lerakási zónára, amely a munkalap
fejlécterületén található. Ha elérhető, a Kontextus területen tovább finomíthatja és szűrheti
a jelentést.
Megjegyzés:
v Több elemet a Shift vagy a Ctrl billentyű lenyomva tartása mellett vontathat át több
elem kijelöléséhez.
v Oszlopokban már meglévő elemekhez úgy adhat hozzá egy elemet, ha a Ctrl billentyűt
nyomva tartva azt a meglévő elemekre húzza.
4. Mentse a munkafüzetet.

Eredmények
A kiválasztott elemek megjelennek a jelentés soraiban és oszlopaiban.
A munkafüzetet a szerkesztés után közzéteheti az IBM Cognos Connection portálon.

Mérőszámok kiválasztása
A DMR vagy OLAP csomagokon alapuló kereszttáblás böngészéseknek legalább egy
mérőszámot kell tartalmazniuk. A mérőszám lerakási zónájába csak egy mérőszám vontatható
bele. Ha egynél több mérőszámot jelöl ki úgy, hogy egy mérőszámot egy oszlopban vagy
sorban is elhelyez, akkor a rendszer a mérőszám lerakási zónájában található mérőszámot
kezeli alapértelmezettként. IBM Cognos TM1 rendszereken egy alapértelmezett a mérőszám
áll rendelkezésre, és nem választható ki a kívánt mérőszám.
Tipp: Ha egynél több mérőszámot kíván egyszerre átvontatni egy sorba vagy oszlopba, a
kattintáskor tartsa lenyomva a Shift vagy a Ctrl billentyűt.
Ha mérőszámokat ad hozzá oszlopokhoz vagy sorokhoz, néha előfordulhat, hogy a többi adat
átrendeződik. Ez a lekérdezési keretrendszer működéséből adódik. Az OLAP-adatforrásokkal
ellentétben a DMR-adatokat a rendszer nem meghatározott sorrendben adja vissza. Ha
meghatározott sorrendben szeretné azokat használni, a Framework Manager alkalmazásban
kell szerkesztenie a specifikációkat.
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Eljárás
1. Válassza ki a mérőszámot a forrásfán, és vontassa át a mérőszám lerakási zónájába.
A Sorok vagy Oszlopok lerakási zónával ellentétben a Mérőszám lerakási zóna csak a
rácson érhető el, a fejlécterületen nem. A kiválasztott mérőszám megjelenik.
2. Mentse a munkafüzetet.

Eredmények
A munkafüzetet a mentés után közzéteheti az IBM Cognos Connection portálon.

Mérőszámok eltávolítása egy kereszttáblás böngészésből
A munkalapnak aktívnak kell lennie mérőszámok a kereszttáblából történő eltávolításához.
Miután eltávolította a mérőszámot a lerakási zónájából, lehetősége van megadni egy másikat.
A mérőszám lerakási zónáján kívül (ami csak egyetlen mérőszámot tartalmazhat), további
mérőszámokat adhat hozzá a többi lerakási zónához.
Ha szeretne lecserélni egy mérőszámot, egyszerűen átvontathatja az új mérőszámot abba a
lerakási zónába, ahol a cserélendő érték található. Ez magában foglalja a mérőszám lerakási
zónáját is.

Eljárás
Alternatív megoldás mérőszámok egy kereszttáblából történő eltávolításához:
v az eszközsávot. A böngészési sávon a Ctrl billentyűt lenyomva tartva kattintson a
.
Visszaállítás üres kereszttáblára gombra
v Használja a környezetfüggő menüt. Kattintson a jobb gombbal a mérőszám nevét
megjelenítő cellára, majd válassza az IBM Cognos Analysis lehetőséget, és kattintson a
Törlés gombra.

Eredmények
A mérőszámot a rendszer eltávolítja a kereszttáblában a mérőszám lerakási zónájából. Most új
mérőszám(ok)at adhat a kereszttáblához.

Hierarchia beszúrása kereszttáblába
A metaadatfa struktúrája alapján lehetősége van egy dinamikus kifejezés segítségével
hierarchia a kereszttáblába történő beszúrására.
Ehhez válasszon egy dinamikus kifejezést létrehozó tagbeszúrási lehetőséget (például a
Gyerekekkel rendelkező tag beszúrása lehetőséget), majd húzzon át egy csomópontelemet a
sorok vagy az oszlopok lerakási zónába.
Az IBM Cognos TM1 kockákon alapuló adatok esetén a dinamikus kifejezést használó
hierarchiák beszúrásához számos különféle beállítás érhető el. A Gyerekekkel rendelkező
tag beszúrása beállítás lehetővé teszi egy csomópontelem és annak egy adott szintű
összetevőelemeinek hozzáadását. A további beszúrási lehetőségek a következők:
v Leszármazottakkal rendelkező tag beszúrása, amely egy elemet, valamint összetevő
elemeinek összes szintjét beszúrja
v Bemenetekkel rendelkező tag beszúrása, amely egy elemet és annak beviteli vagy
levélelemeit szúrja be
v Elődökkel rendelkező tag beszúrása, amely egy elemet és annak összes kapcsolódó
összetevőjét beszúrja
3. fejezet Adatok böngészése
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Eltérő, ám azonos dimenziójú hierarchiák csak egyazon kereszttáblában halmozhatók.
Beágyazásuk vagy ellentétes tengelyeken való használatuk nem lehetséges. Eltérő, ám azonos
dimenziójú hierarchiák – például a Viszonteladók földrajzi eloszlás szerint és a
Viszonteladók típus szerint – nem hoznak létre logikai eredményeket, ha beágyazott
elemekként azonos kereszttáblán vagy ellentétes dimenziókban vannak kombinálva. Két
eltérő, de azonos hierarchiájú nézet kombinálása érdekében azokat külön dimenziókként kell
modellezni. Ha külön dimenziókként érhetők el, akkor azonos kereszttáblán kombinálhatók.
Lehetséges például a következő: a Viszonteladók típus szerint elhelyezése sorokon a
Viszonteladók földrajzi eloszlás szerint oszlopokon történő elhelyezésével, valamint a
Viszonteladók típus szerint elhelyezése sorokon a Viszonteladók földrajzi eloszlás szerint
sorokba történő ágyazásával.

Eljárás
1. A böngészési sávon kattintson a Gyerekekkel rendelkező tag beszúrása
gombra.
2. A forrásfáról vontassa át a Sorok vagy Oszlopok lerakási zónába beilleszteni kívánt
hierarchiát.

Eredmények
Megjegyzés: Ha valamely többelemes kiválasztási technikát használva vontatott át egy
elemet és egy gyerekét a Sorok vagy Oszlopok zónába, előfordulhat, hogy az duplán jelenik
meg. Ha ez véletlenül történt, egyszerűen törölheti az ismétlődő elemet. Az elem
eltávolításához a munkaterületen kattintson jobb gombbal az elemre, majd válassza a Törlés
lehetőséget.
A kereszttáblán az elemek kibontott formátumban jelennek meg.

A kívánt elemek megkeresése
Előfordulhat, hogy a kiválasztott csomag forrásfája nagy mennyiségű adatot tartalmaz. A
forrásfa szükséges elemeinek megkereséséhez a következőket teheti:
v bontson ki egy dimenziót a hozzá tartozó szintek és adatok megjelenítéséhez
v adjon meg nagyobb vagy kisebb értéket a forrásfában megjelenítendő elemek számához
v keressen további elemeket.
Alapbeállításként a forrásfa az egyes dimenziókhoz egyszerre csak 50 elemet jelenít meg. Ezt
az értéket módosíthatja, ezáltal csökkentve vagy növelve a megjelenített elemek mennyiségét.
Az adatforrás méretétől függően érdemes lehet alacsonyabb értéket beállítani, mert az
javíthatja a rendszer teljesítményét.
Ha egy dimenzió a megadott számnál több elemet tartalmaz, megjelenik a keresés ikon. Ha
erre az ikonra kattint, megadhatja a kívánt elemek megtalálásához szükséges keresési
feltételeket.

Elemek keresése a forrásfában
Alapértelmezés szerint a forrásfa bármely dimenziójában megjelenített elemek maximális
száma 50. A teljesítmény javítása érdekében alacsonyabb értéket is beállíthat.
A keresés a kijelölt elem közvetlen részleteire korlátozódik. DMR-csomagoknál például csak
eggyel lejjebb levő szintig van lehetősége keresni. Ha például a Star Dome sátrat keresi, nem
a Termékek, hanem a Sátrak elemet kell kiválasztania a kereséshez.
Az IBM Cognos TM1 adatforrásokban a név alapján történő keresés mellett attribútumokra is
kereshet. A keresést a rendszer a teljes kiválasztott dimenzióban végzi.
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A kockán alapuló csomagokban az összes leszármazottban kereshet.

Eljárás
1. Kattintson a forrásfa egy dimenziójára, hierarchiájára vagy szintjére, majd a Metaadatok
keresése lehetőségre.
2. A Szavak mezőben adja meg a keresendő szavakat vagy karaktereket.
3. A Beállítások mezőben kattintson a használni kívánt keresési paraméterre.
4. Ha nem szeretné megkülönböztetni a keresésben a kis- és nagybetűket, jelölje be a Kis- és
nagybetű egyenértékű jelölőnégyzetet.
Ha az adatbázis nem támogatja ezt a funkciót, akkor az tiltva lehet.
5. A Keresés helye mezőben kattintson arra a szintre, amelyben keresni kíván.
6. Kattintson a Keresés gombra.
7. A keresés befejezése után kattintson a Bezárás gombra.

Eredmények
A keresett elemek a Találatok mezőben jelennek meg. A Találatok mezőből közvetlenül
átvontathat elemeket a munkaterületre. Ha nem látja az eredménymezőt, akkor az összes
mező megtekintéséhez lehetséges, hogy át kell méreteznie a párbeszédpanelt.
Tipp: A keresés könnyítéséhez az aktuális munkamenethez megadhatja, hány elem jelenjen
meg a forrásfán. További információk: “Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
beállításainak megadása” oldalszám: 17.

Elemek beszúrása
A forrásfából sorok és oszlopok formájában szúrhat be elemeket a kereszttáblába, ha
böngészési halmazokat szeretne létrehozni. A halmaz egymáshoz kapcsolódó adatok
gyűjteménye. Rendelkezhet például egy Évek névvel ellátott adathalmazzal, amely részletként
negyedéveket tartalmaz.
Az elemek beszúrásának módját a böngészési sávon található beszúrási beállítással
vezérelheti. IBM Cognos BI adatforrások esetében a következő beszúrási lehetőségeket
használhatja.
v Egyetlen tag beszúrása, amely a kiválasztott tagot szúrja be.
v Gyerekekkel rendelkező tag beszúrása, amely a kiválasztott tagot és annak összetevőit
azonos szintre szúrja be statikus halmazként.
v Dinamikus gyerekekkel rendelkező tag beszúrása, amely a kiválasztott tagot és annak
összetevőit azonos szintre szúrja be dinamikus halmazként.
IBM Cognos TM1 adatforrások esetében az alábbi beszúrási lehetőségeket használhatja.
v Egyetlen tag beszúrása, amely a kiválasztott tagot szúrja be.
v Gyerekekkel rendelkező tag beszúrása, amely a kiválasztott tagot és annak összetevőit
azonos szintre szúrja be dinamikus halmazként.
v Leszármazottakkal rendelkező tag beszúrása, amely egy elemet, valamint összetevő
elemeinek összes szintjét beszúrja dinamikus halmazként.
v Bemenetekkel rendelkező tag beszúrása, amely egy elemet és annak beviteli vagy
levélelemeit szúrja be dinamikus halmazként.
v Elődökkel rendelkező tag beszúrása, amely egy elemet és annak összes kapcsolódó
összetevőjét beszúrja dinamikus halmazként.
A forrásfáról származó elemeken felül beszúrhatók a keresésből származó elemek.
3. fejezet Adatok böngészése
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Megjegyzés: Az alapértelmezett mérőszám határozza meg a kereszttáblában használt
mérőszámot, ha a mérőszámot a meglévő tengelyek egyike nem állítja be. Tegyük fel például,
hogy létrehoz egy kereszttáblát, melynek soraiban a Termékek, oszlopaiban pedig az Eladott
mennyiség szerepel. Hozzáadja az Árbevétel elemet a Mérőszám lerakási zónába, és
alapértelmezett mérőszámmá teszi azt, de a sorokban lévő értékek nem változnak, mert az
oszloptengely Eladott mennyiség mérőszámára hivatkoznak. Ha azonban az Eladott
mennyiség mérőszámot felcseréli a Rendelési mód elemre (ami nem mérőszám), az értékek
mostantól az alapértelmezett Árbevétel mérőszámra hivatkoznak. IBM Cognos TM1 kockák
használatakor a rendszer a kocka részeként egy alapértelmezett mérőszámot használ.
Lehetősége van egyszerre beszúrni egy szint valamennyi elemét “Szint összes elemének
beszúrása és megjelenítése” oldalszám: 33, egy szint egyes elemeit, vagy egy dimenzió
különböző szintjeiről származó elemeket “Elemek beszúrása kereszttábla-jelentésbe egy
dimenzió több szintjéről”.
A használható kereszttábla-elrendezésekkel kapcsolatos további információk:
“Kereszttábla-elrendezések” oldalszám: 84.

Eljárás
1. Válassza ki a használni kívánt beszúrási lehetőséget.
2. A forrásfában válassza ki a beszúrni kívánt elemet.
3. Vontassa az elemeket a kívánt helyre a kereszttáblában.
Ha a kereszttáblában már szereplő elemekhez kíván új elemeket hozzáadni, a Ctrl
billentyű lenyomva tartása mellett vontassa át a kívánt lerakási zónába az új elemeket.
Az elem beszúrására alkalmas helyeket kiemelt sáv jelzi.
Megjegyzés: Ha mérőszámokat ad hozzá oszlopokhoz vagy sorokhoz, néha előfordulhat,
hogy a többi adat átrendeződik. Ez a lekérdezési keretrendszer működéséből adódik. Az
OLAP-adatforrásokkal ellentétben a DMR-adatokat a rendszer nem meghatározott
sorrendben adja vissza. Ha meghatározott sorrendben szeretné azokat használni, a
Framework Manager alkalmazásban kell szerkesztenie a specifikációkat.
A kereszttáblán megjelenik egy részletalapú halmaz.
A Shift vagy a Ctrl billentyű nyomva tartva kattintással kijelölheti egy dimenzió több
elemét, majd ezt a kereszttáblára vontatva kiválasztásalapú halmazként is beszúrhatja az
elemeket. Ha több elemet választ ki, azok a kattintás sorrendjében kerülnek be a
kereszttáblába. Elkerülheti az elemek újrarendezését azok kereszttáblába történő
átvontatása után, ha az elemekre a kívánt elhelyezési sorrendben kattint.

Eredmények
Ha a tag beillesztése gyermekkel, leszármazottakkal, ősökkel vagy bemenetekkel beállítást
használja az IBM Cognos TM1 adatforrás esetében, átrendezheti egy halmaz elemeit. A nézet
mentéséhez és az átrendezett halmaz megőrzéséhez azonban statikus részhalmazzá kell
konvertálnia a dinamikus részhalmazt.

Elemek beszúrása kereszttábla-jelentésbe egy dimenzió több
szintjéről
Vegyes összehasonlítások esetén használjon kiválasztásalapú halmazokat elemek egymással
szomszédos elhelyezéséhez a kereszttábla-jelentésben.
Kiválaszthatja például egy dimenzió elemeit a forrásfán. Választhat folytonos és nem
folytonos elemeket egyaránt a különböző szintekről.
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Az elemek kijelölése után, vontassa azokat a kereszttáblára.
A gyakran használt elemcsoportok esetén létrehozhat egyéni halmazt vagy részhalmazt, hogy
gyorsabban végezhessen kijelöléseket. Az egyéni halmazokkal kapcsolatos további
információkért lásd: “Egyéni halmaz létrehozása a lerakási zónában lévő elemek
használatával” oldalszám: 41. A részhalmazokkal kapcsolatos további információkért lásd:
“Részhalmaz létrehozása a lerakási zónában lévő elemek használatával” oldalszám: 81.

Eljárás
1. A forrásfán bontsa ki a dimenziót, és keresse meg a beszúrni kívánt elemeket.
2. A dimenzió több elemének kijelöléséhez a Shift vagy a Ctrl billentyűt nyomva tartva
kattintson az elemekre, majd vontassa azokat a kereszttáblára.
Tipp: Ha több elemet választ ki, azok a kattintás sorrendjében kerülnek be a
kereszttáblába. Elkerülheti az elemek újrarendezését azok kereszttáblába történő
átvontatása után, ha az elemekre a kívánt elhelyezési sorrendben kattint.

Eredmények
A kereszttáblán megjelenik egy kiválasztásalapú halmaz.

Szint összes elemének beszúrása és megjelenítése
Egy szint összes elemét is beszúrhatja egyszerre. A szintek határozzák meg az adatok
csoportosításának módját a dimenziókban.
Egy forrásfa földrajzi dimenziója tartalmazhat például ország-, régió- és városszintet. Egy
régióra kattintva például azonnal beszúrhatja a kereszttáblába a régióhoz tartozó valamennyi
országot vagy tartományt. Ha kibontja a régió elemet, megjelenítheti a régióban található
valamennyi országot és tartományt. Ezzel a módszerrel egyedüli csomópontelemek tagjait
szúrhatja be.
Egy különleges Szint elem beszúrásával valamennyi országot és tartományt megjelenítheti,
régiótól függetlenül. Ezzel a módszerrel több csomópontelem azonos szintjéről származó
tagokat szúrhat be.

Eljárás
1. A forrásfán kattintson rá arra az egy elemre, amely a kereszttáblába beszúrni kívánt
részletet tartalmazza.
2. Választhatóan szúrjon be tagokat egyetlen csomópontelemből.
v Vontassa át az elemet az áttekintőterületen található - például a Sorok - lerakási zónába.
v Bontsa ki az elemet.
Tipp: Elemek kibontásához vagy összezárásához kattintson az elemre a jobb
egérgombbal, majd válassza az előugró menü IBM Cognos Analysis menüpontját,
majd kattintson a kibontás / Összezárás vagy a Szint kibontás / Szint összezárása
lehetőségre. A Szint kibontása a legfelső szintű tag elemeit bontja ki.
3. Választhatóan szúrjon be azonos szintű tagokat több csomópontelemből.
v A forrásfán kattintson rá arra az egy elemre, amely a kereszttáblába beszúrni kívánt
részletet tartalmazza.
v A parancsterületről vontassa át a Szint elemet a lerakási zónába vagy a munkaterületre.
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Lefúrás és felfúrás
Lefúrás és felfúrás használatával az adatok különböző szintjei közti mozgással áthelyezheti az
elemzés fókuszát.
Lefúrással részletesebben jelenítheti meg az adatokat. Lefúrhat például a legalacsonyabb
szintű elemig, és megvizsgálhatja egyetlen érték hatását az üzletmenetre.
Felfúrással összehasonlíthatja az eredményeket. Megvizsgálhatja például egyetlen termék
árbevételét, majd az adatokat felfúrva összehasonlítási célból megtekintheti a teljes
termékvonal árbevételét.
Amikor a lefúrást követően felfúrja az adatokat, a művelet során alkalmazott szűrők
elveszhetnek. Létrehozhat például egy olyan szűrőt, amely az Egyesült Államok és Kanada
értékesítési területeinek adatait foglalja be az elemzésbe. Ezután lefúrást végez Florida
adatainak megjelenítéséhez. Amikor ismét felfúrja az adatokat, az elemzés hatókörében már
nem szerepel Kanada.
Előfordulhat, hogy a lefúrás és felfúrás nem érhető el attól függően, hogyan adta hozzá a
tagokat. Például a le- vagy felfúrás esetén olyan tagokon, amelyeket a Dinamikus
gyermekekkel rendelkező tagok beszúrása lehetőséggel adott hozzá.

Eljárás
1. Egyetlen sorban vagy oszlopban végzett le- vagy felfúráshoz vigye az egérmutatót a

címke szövege fölé, amíg a pluszjelet (+) és nyilat tartalmazó
aláhúzása meg nem jelenik, majd kattintson rá.

és a szöveg

Tipp: A nyíl iránya jelzi, hogy felfúrás vagy lefúrás lesz végrehajtva.
2. Ha egyidejűleg sorban és oszlopban is végez lefúrást vagy felfúrást, kattintson a sor és
oszlop metszéspontján lévő értékre, majd kattintson újra.

A böngészésben szereplő elemek korlátozása
Az IBM Cognos Business Intelligence adatforrások esetén korlátozhatja a böngészésben
található elemeket a fontos részleteket feltárásához, ugyanakkor megtarthatja az
összegzéseket a nézetben, amelyek így az adatok világos áttekintését nyújtják.
A felesleges elemeket - az üzleti kérdéstől, az adatok összehasonlításának módjától és a
böngészésbe felvenni kívánt elemek számától függően - többféle módszerrel is kiszűrheti. A
következő lehetőségek közül választhat:
v egyéni szűrők létrehozása
v értékek szűrése a kontextus lerakási zónája segítségével a csak megtekinteni kívánt elemek
megjelenítése érdekében
v nullaletiltás használata a csak hiányzó értékeket tartalmazó sorok és oszlopok elrejtése
érdekében

Egyéni szűrők
Az adatok szűrésével elérheti, hogy csak a valóban szükséges adatok jelenjenek meg az
elemzésben. Szűrőkifejezés hozzáadásával a jelentést a lényeges adatokra szűkítheti le, és a
felesleges adatok kizárásával minimálisra csökkentheti a feldolgozási időt. Az adatok
szűrésével például megjelenítheti azokat a vevőket, akiknek megrendelése az elmúlt évben
meghaladta az 1000 dollárt. A jelentés futtatásakor csak a szűrt adatok jelennek meg. Az
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adataitól függően meghatározhat szűrőt mérőszámokat, attribútumokat, mezőket és
számításokat használva. Használjon összehasonlítást és logikai operátorokat egy állandóval,
mezővel, cellahivatkozással vagy akár dátummal történő összehasonlításhoz.
Ha címke vagy attribútum használatával határoz meg szűrőszabályt, a szövegben a kis- és
nagybetűk különbözőnek számítanak. Ezek a részletszűrők olyan, az adatforrásra alkalmazott
Boole-algebrai kifejezések, melyek értékük alapján zárnak ki egyes elemeket.

Cellahivatkozások használata
Cellahivatkozások minden olyan helyen használhatók, ahol állandó használható. A cellák
kiolvasása a lekérdezés indítási időpontjában történik. Használhat szövegdobozt az értékek
beírására, vagy tartományok esetén használhat cellatartományokat, például J7, $K$9 a
cellákhoz vagy H3:H20, $J$5:$M$15. A cellák lehetnek egy másik lapon, például lap2!:B4,
lap3!D2R2, vagy akár egy névvel ellátott tartományban, például lap1!tartománynév. Az
üres cellákat figyelmen kívül hagyja a program, az érvénytelen numerikus értékek pedig nulla
(0) értékre lesznek átalakítva. Létrehozhat kereszttáblákat és listákat egy munkalapon, hogy
azokat egy másik böngészési lap szűrőkifejezésének részeként használja. Egy numerikus vagy
dátum-összehasonlításban használt, érvényes értéket tartalmazó cellahivatkozás az első
esetben 0, dátum-összehasonlítás esetében az aktuális dátum használatát eredményezi.

Adattípusok egyeztetése
Ha adott - például numerikus - adattípusra vonatkozó szűrőt hoz létre, de abban egy másik
adattípusra vonatkozó feltételt - például karakterláncot - ad meg, hibaüzenetet kap. Általában
a beírt értéknek egyeznie kell azon elem adattípusával, amelyhez a feltételt létrehozta. Ha
például pénzösszegre vonatkozó - numerikus - szűrőt hoz létre, és karakterláncot - például
"jen" - ír be, a következő hibaüzenetet kapja:
Hiba 901: QE-DEF-0260 Értelmezési hiba a pozíció előtt vagy közelében: pozíció /
"szűrő(MUN)"
A következő operátorok kivételek ezen adattípus-szabályok alól: IS NULL, IS NOT NULL,
LAST N DAYS és IS IN. Ezen operátorok esetében a cél-, vagy második argumentum típusa
nem egyezik meg a mező- vagy első argumentum típusával. Az első kettő (IS NULL és IS
NOT NULL) esetében nincsenek célargumentumok. Ezen operátorok egyike sem használhat
adatbázis-hivatkozást célargumentumként.

OLAP- és DMR-adatforrások
Listajelentésben található OLAP- és DMR-adatforrások esetén a feltételek a magához a
listához adott elemekre korlátozódnak. A szűrési lehetőségek bővítéséhez a relációs
adatforrásokhoz használjon listákat, a dimenziós forrásokhoz pedig böngészéseket
(kereszttáblákat). A kontextusdimenziók és szűrők együttes használatakor figyelmesen járjon
el, mert lehet, hogy azok nem a várt eredményt adják.
Az OLAP- vagy DMR-adatforrásokat használó beágyazott böngészésekben alkalmazni kell a
szűrőt a kereszttáblában szereplő mérőszámértéket meghatározó sorok vagy oszlopok
dimenziójára. Ilyen eset például az, amikor a kereszttáblán a sorokban a termékek és a
rendelési mód szerepel, az oszlopokban az évek, a mérőszámok pedig az eladott mennyiséget
jelzik. Mivel a rendelési mód a beágyazott sorok belső széle (a Sorok lerakási zónában a
termékek után jelenik meg), a szűrőt a rendelési mód használatával kell létrehozni.
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Fókuszálás relációs adatokra
A jelentésben szereplő adatok számát szűrőkkel és lekérdezési paraméterekkel korlátozhatja.
Attól függően válasszon módszert, hogy milyenek az adatforrás jogosultságai, milyen a kívánt
teljesítmény, mennyire folytonos az adathalmaz, és hogy mennyire összetett jelentést szeretne.
Az IBM Cognos Analysis forMicrosoft Excel alkalmazásban a relációs jelentésstílusú
listajelentésekhez részletszűrőket kell használnia. Ezekkel a szűrőkkel távolíthatók el sorok és
oszlopok a jelentésből.

Összesítés előtt
Relációs adatforrások esetén is lehet szűrőket alkalmazni az összesítés előtt. Ha a mező
mérőszám, akkor jelölje be az Összesítés előtt jelölőnégyzetet. Ez a jelölőnégyzet azonban le
van tiltva nem mérőszámok esetén, vagy ha a feltétel logikai VAGY (OR) operátor mellett
vagy alatt van. Ebben az esetben az alapértelmezés érvényesül, mely szerint a nem
mérőszámok szűrése automatikusan az összesítés előtt, az összes többi pedig az összesítés
után történik.

Szűrők kombinálása
A szűrőket kombinálhatja is egyéni ÉS, illetve VAGY feltételek létrehozása érdekében. Ha
több feltétel alapján szűri az adatokat, lesznek választható és kötelező szűrési szabályok is. A
kötelező szabályok csoportosítását az ÉS operátorral végezheti. A nem kötelező szabályok a
VAGY operátorral csoportosíthatók. Példa: az „Árbevétel > 1000000 AND Engedmény >
0,15” szűrő más ügyfeleket ad eredményül, mint az „Árbevétel > 1000000 OR Engedmény >
0,15”. Összetettebb esetben előfordulhat, hogy a kötelező és a nem kötelező szűrési szabályok
kombinálására van szükség.

Szűrők és számítások
A szűrők nem használhatnak olyan számításokat, amelyek a szűrt halmazra hivatkoznak,
mivel így körkörös hivatkozás jönne létre. A rangsorolási (például rang vagy kvartilis) vagy a
százalékszámítási (például összes százaléka) műveletek testreszabásától függően előfordulhat,
hogy ezek a műveletek sem lesznek elérhetők a szűrők meghatározásakor.

Az IS IN operátor
Az SQL IN operátoron alapuló IS IN operátor csökkenti a többszörös OR tagmondatok
szükségességét. Numerikus és szövegmezők esetén használja az IS IN operátort. Numerikus
mezők esetén ez általában nem mérőszám lesz, mint például Év. Használhat szövegdobozt az
értékek beírására, vagy tartományok esetén használhat cellatartományokat, például J7, $K$9
a cellákhoz vagy H3:H20, $J$5:$M$15. A cellák lehetnek egy másik lapon, például
lap2!:B4, lap3!D2R2 vagy akár egy névvel ellátott tartományban, például
lap1!tartománynév. Az üres cellákat figyelmen kívül hagyja a program, az érvénytelen
numerikus értékek pedig nulla (0) értékre lesznek átalakítva. Létrehozhat kereszttáblát és
listákat egy munkalapon, hogy azokat egy másik böngészési lap szűrőkifejezésének részeként
használja. További információkért tekintse meg a használati esetek témakörét.

Szűrők felvitele Studio alkalmazásokba
Amikor kereszttáblát vagy listát biztosít egy Studio alkalmazás – például a Report Studio
vagy az Analysis Studio – számára, a dimenziós adatforrást használó egyéni szűrőt a program
halmazkifejezésként ismeri fel. A halmazkifejezések számított taghalmazok. A gyerekek
([2004]) például olyan halmazkifejezés, amely 2004. gyerektagjait jeleníti meg. Egyéni szűrő
Studio alkalmazásbeli szerkesztéséhez azt a Lekérdezésszámítás szerkesztő használatával,
halmazkifejezésként kell szerkesztenie. A kifejezések beállításával kapcsolatos további

36

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0-s változat: Felhasználói útmutató

információk a stúdióalkalmazás használati utasításában találhatók.

Egyéni szűrők létrehozása
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel eszközben az adatok szűrésével elérheti, hogy
csak a valóban szükséges adatok jelenjenek meg az elemzésben. Szűrőkifejezéseket adhat
hozzá például, mérőszámok, attribútumok, mezők és számítások használatával. Az állandóval,
mérőszámmal, attribútummal, mezővel, cellahivatkozással (például dátummal) való
összehasonlításhoz összehasonlítási és logikai operátorokat használhat.
Ha dimenziós adatforrással dolgozik, környezetre vonatkozó szűrőket is használhat. További
információk: “Értékek szűrése kontextus használatával” oldalszám: 39.

Eljárás
1. A lerakási zónában kattintson a szűrni kívánt elem legördülő menüjére, kattintson a Szűrő
lehetőségre, majd kattintson a Szűrő szerkesztése/hozzáadása lehetőségre.
Megjelenik a Szűrő ablak. Választásának megfelelően Elem, Operátor vagy Érték
elemeinek kiválasztására vagy megadására van lehetősége. A szűrőkhöz rendelkezésre
álló feltételek nem korlátozódnak a jelentésben látható elemekre.
2. Adja meg a szűrési kifejezést és kattintson az OK gombra.
3. Ha létrehozta az egyéni szűrő valamennyi feltételét, kattintson az OK gombra.

Eredmények
A szűrőablak bezárása után a hivatkozásokban használt összes cella ki van jelölve. Ez akkor
hasznos, ha a cellák fontosságát a formázásukkal szeretné jelezni. A szűrő alkalmazva lesz a
vonatkozó elemre. Ha az Előnézet adatok nélkül lehetőség be van jelölve, a szűrő hatása az
adatok futtatásánál látható. A szűrő címke megjelenik az elem mellett. A Szűrő legördülő
menüben az Egyéni szűrő alkalmazva elem van kiválasztva.
Tipp: Szűrő törléséhez kattintson a szűrt elem legördülő menüjére, kattintson a Szűrő
elemre, majd kattintson a Nincs szűrő alkalmazva lehetőségre.

Szűrősor hozzáadása
Szűrősorok hozzáadásával szűrőfeltételeket hozhat létre a szűréshez a Szűrő ablakban.
Minden egyes sor egy egyedi feltételt vagy szűrőkifejezést jelöl.

Mielőtt elkezdené
Szűrősor hozzáadásához létre kell hoznia a szűrést és a Szűrő ablakba kell lépnie.

Eljárás
Feltételek a szűréshez adásához hajtsa végre a következő lépéseket.
1. Kattintson a Szűrősor hozzáadása ikonra. Megjelenik a Szűrő szerkesztése ablak.
2. Szerkessze a kifejezést. Kattintson egy adatelemre, kattintson egy logikai operátorra, majd
adjon meg egy állandót vagy egy, a kifejezésben használni kívánt értéket tartalmazó
cellahivatkozást.
3. Kattintson az OK gombra.

Szűrőfeltétel alkalmazása összesítés előtt
Ha relációs adatforrásokat használ és az elemek összegzése előtt szeretné alkalmazni a
szűrőfeltételeket, a Szűrő szerkesztése ablakban jelölje be az Összesítés előtt
jelölőnégyzetet.

3. fejezet Adatok böngészése
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Mielőtt elkezdené
Létre kell hoznia vagy szerkesztenie kell egy szűrősort egy relációs adatforrásból.

Eljárás
1. A Szűrő ablakban kattintson a szűrősorra, vagy ha új szűrősort hoz létre, a Szűrősor
hozzáadása ikonra.
2. Jelölje be az Összesítés előtt jelölőnégyzetet.
3. Kattintson az OK gombra.

Szűrőfeltételek csoportosítása
A szűrőfeltételek kombinálásához csoportosíthatja a szűrősorokat. Így több adatelemen és
értéken alapuló összetett szűrőkifejezéseket hozhat létre. Az összetett szűrőfeltételek
használatával megjeleníthet egy elemtartományt a Szűrőszerkesztőben vagy a Microsoft Excel
munkalap celláiban megadott minimális és maximális értékek alapján.

Eljárás
A szűrőfeltételek csoportosításához hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1. A Ctrl billentyűt nyomva tartva jelölje ki a csoportosítani kívánt elemeket.
2. Kattintson a Kiválasztott szűrősorok csoportosítása ikonra.

Szűrőfeltételek törlése
Feltétel a szűrésből való eltávolításához törölnie kell a kifejezést tartalmazó szűrősort vagy
-csoportot a Szűrő ablakban. Ha egy vagy több feltétel csoportosítva van, törölheti a teljes
csoportot is.

Eljárás
Feltételek törléséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1. A Szűrő ablak megnyitásához kattintson a Szűrő ikonra az eszközsávon vagy a lerakási
zónában, majd kattintson a Szűrő szerkesztése/hozzáadása lehetőségre. Megjelenik a
Szűrő ablak.
2. Kattintson az eltávolítani kívánt sorra vagy csoportra.
3. Kattintson a Kiválasztott szűrősor törlése ikonra.
Ez a funkció törli a kiemelt sort vagy csoportot.

Szűrőfeltételek csoportosításának megszüntetése
Akkor szüntesse meg a szűrőfeltételek csoportosítását, ha módosítani szeretné a feltételek
sorrendjét, illetve a logikai operátorokat, vagy ha törölni szeretne adott sorokat egy összetett
szűrőből.

Eljárás
A szűrőfeltételek csoportosításának megszüntetéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1. A Szűrő ablak megnyitásához kattintson a Szűrő ikonra az eszközsávon vagy a lerakási
zónában, majd kattintson a Szűrő szerkesztése/hozzáadása lehetőségre. Megjelenik a
Szűrő ablak.
2. Kattintson a csoportosított elemekre. Több elem kiválasztásához a ctrl billentyűt
lenyomva tartva kattintson az egyes elemekre.
3. Kattintson a A kiválasztott szűrősorokat tartalmazó csoport eltávolítása ikonra.
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Értékek szűrése kontextus használatával
Egy vagy több elem használatával a böngészést gyorsan fókuszálhatja az adatok adott
nézetére. Ez az eljárás a kontextus használatával való szűrés.
Létrehozhat például egy kereszttáblát, melynek soraiban a termékek, oszlopaiban pedig a
negyedévek árbevételei szerepelnek. A kontextust úgy válthatja Ázsiára, hogy az Ázsia
elemet átvontatja a forrásfáról az áttekintés területének Kontextus részére. A kereszttáblában
ezután csak Ázsia értékei jelennek meg.
A kontextus módosításakor a megjelenő értékek is változnak. A sorokban és oszlopokban lévő
elemeket a művelet nem korlátozza és nem is módosítja.
A kontextusterületen több érték segítségével is szűrhet; ugyanakkor a többszörös szűrők
elvesznek, amint a böngészést képletekre konvertálja, és cellaalapú módszereket kezd el
használni. Egyes környezetre vonatkozó szűrők nem konvertálhatók képletekké. Ilyenek
például az ugyanazon dimenzióból származó különböző szűrők és a böngészésben már
megjelenített dimenziókból származó szűrők.

Eljárás
1. A forrásfán jelölje ki vagy keresse meg a szűréshez használni kívánt egy vagy több
elemet.
2. Vontassa a szűrés alapjául szolgáló elemet az áttekintési terület Kontextus részére.
A Kontextus alatt megjelenik egy legördülő listamező.
3. Kattintson a kívánt elemre.
A kereszttáblában ezután csak a kiválasztott elem eredményei jelennek meg.
Tipp: A kontextus módosításához jelöljön ki egy új elemet a legördülő listán a
Kontextus elemcsoportban.
4. Ha egyéni halmazt szeretne szűrőként használni, vontassa az egyéni halmazt a Forrásfa
területéről az áttekintő terület Kontextus részére.

Üres cellák elnyomása a kereszttáblás vagy listaböngészésben
A szórványos adatok üres cellákat megjelenítő böngészési lapokat eredményezhetnek. Az a
kereszttáblás böngészés például, amely az alkalmazottakat és a termékeket kapcsolja össze,
sok üres értékkel rendelkező sort eredményez az árbevételi mérőszámok esetében, ha az
alkalmazott nem értékesíti az adott termékeket. A szórványos adatok böngészési lapról való
eltávolítása érdekében elnyomhatja az üres értéket vagy nullát tartalmazó üres cellákat.
A végösszegalapú elnyomás segítségével eltávolíthatja azokat a sorokat és oszlopokat,
amelyekben a végösszeg a teljes böngészési lapon nulla vagy zérus érték. Egyedi oszlopokból
és sorokból nincs lehetősége szórványos adatok eltávolítására.

Eljárás
ikonra.
1. A böngészési sávon kattintson Nullaelnyomás alkalmazása
2. Válassza ki letiltandó területet:
v Alkalmazás csak sorokra, amely a listaböngészéshez az egyetlen érvényes lehetőség
v Alkalmazás csak oszlopokra
v Alkalmazás sorokra és oszlopokra
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Eredmények
A letiltott elemek rejtve lesznek, és az áttekintési terület Sorok vagy Oszlopok lerakási
zónáiban megjelenik a Nullaletiltás ikon.
Ne feledje: Az elnyomás megszüntetéséhez ismételje meg az 1. lépést, majd kattintson a
Nincs elnyomás lehetőségre, vagy kattintson a Sorok vagy Oszlopok lerakási zónában
található Nullaelnyomás ikonra.

Számítások létrehozása
Számítások beszúrásával bővítheti a kereszttábla vagy a listaböngészés tartalmát, további
információk származtatásával az adatforrásból. Például létrehoz egy számlát, és minden
megrendelt terméknél meg kívánja tekinteni a teljes értékesítési mennyiséget. Hozzon létre
olyan számított oszlopot, amely a termék árának és a megrendelt mennyiségnek a szorzatát
képezi.
Az egyszerű aritmetikai számítások mellett az alábbi számításokat végezheti el:
Számítás

Leírás

%Of

A kiválasztott elem értékét számítja ki egy eltérő elem százalékaként,
például a negyedik negyedévét a teljes év százalékaként vagy a tényleges
értéket a cél százalékaként.

%Change

A kiválasztott elem értékének változását számítja ki százalékban, például
az évenkénti növekedést vagy a varianciát a céltól.

%Of Base

Ez a számítás csak akkor érhető el, ha különböző hierarchiákból választ
két tagot, mindegyiket másik szélről. Például az egyes régiók
hozzájárulását (a sorokon) az éves egész teljesítményhez (az oszlopokon).
Ez a számítás csak akkor érhető el, ha különböző hierarchiákból választ
két tagot, amelyek közül az egyiknek sorokon, a másiknak pedig
oszlopokon kell lennie.

%Of Parent

A kiválasztott elem értékét számítja ki a szülő elem százalékaként,
például a januárt a teljes év százalékaként.

Miután beszúrt egy számítást egy kereszttáblába, a sorok vagy oszlopok két külön
elemtömbbe lesznek szétválasztva a beszúrt sor vagy oszlop előtt vagy után. Ha szeretné
használni a Szint kibontása / Szint visszazárása lehetőséget, akkor azt külön minden
tömbnél meg kell tennie.
Ha a kereszttábla soraiban vagy oszlopaiban vagy a lista oszlopaiban lévő számítások metszik
egymást, a program a következő sorrendben végzi el a számításokat:
v hozzáadás vagy kivonás
v szorzás vagy osztás
Kereszttábla esetén, ha mindkét számítás azonos elsőbbséget élvez, például mindkettő üzleti
függvény, akkor a sor számításáé az elsőbbség.

Eljárás
1. Válassza ki a sorokban vagy az oszlopokban a kiszámítandó elemeket.
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2. Kattintson a Számítás beszúrása ikonra
számítást.

, és válassza ki a végrehajtani kívánt

Ne feledje: A kiválasztott elemekre nem alkalmazható számítások ki vannak szürkítve.

Eredmények
A kiszámított elem megjelenik a munkalapon. A számított sort vagy oszlopot átnevezheti.
További információk: “Sor vagy oszlop átnevezése” oldalszám: 44. A számított sort vagy
oszlopot át is helyezheti. További információk: “Sorok vagy oszlopok átrendezése”
oldalszám: 44.
Megjegyzés: Számítás törléséhez kattintson jobb gombbal a számított sorra vagy oszlopra,
majd kattintson az IBM Cognos Analysis elemre, majd a Törlés gombra.
Tipp: Számítások használatakor a korábbi állapotra a böngészési sávon a Vissza gombra
kattintva térhet vissza.

Egyéni halmazok
Az egyéni halmazok használatával lehetősége van a forrásfán található egyetlen hierarchiavagy csomópontelem tagjainak kiválasztására, csoportosítására, rendezésére és mentésére.
IBM Cognos BI adatforrások használatakor az egyénihalmaz-szerkesztőt használhatja.
Amikor az IBM Cognos TM1 adatforrásokat használja a részhalmazszerkesztőt kell
használnia. A részhalmazokkal kapcsolatos további információk: “Részhalmazok” oldalszám:
81.
Ha egy csomópontelem tagjait választja ki, az egyéni halmaz csak a halmaz létrehozásának
időpontjában kiválasztott tagokat őrzi meg. Az egyéni halmazt a csomópontelem tagjainak
minden módosulása esetén frissíteni kell.
Lehetősége van az egyéni halmazok mentésére. Az egyéni adathalmazokhoz nevet és leírást
adhat meg, és később újra felhasználhatja őket. Egy mentett böngészésben több egyéni
halmaz is elérhető lehet.
Az egyéni halmazok dimenziós modellezésű relációs csomagok vagy OLAP-adatforrások
segítségével kereszttáblákban is használhatók. Relációs csomagokhoz azonban nem elérhetők.
Szintek egyéni halmazként nem menthetők.
A Cognos Connection alkalmazásban a telepítés exportálását vagy importálását követően
szükséges lehet a storeID frissítésére az egyéni halmazok megtekintéséhez. Ez akkor
fordulhat elő, amikor módosítja vagy frissíti azokat a szervereket, amelyek csomagokat
kézbesítenek az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazásnak. A storeID
azonosítók frissítésére vonatkozó információk az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
technikai utasításaiban találhatók az IBM Cognos támogatási webhelyén.

Egyéni halmaz létrehozása a lerakási zónában lévő elemek
használatával
Az egyéni adathalmazokhoz nevet és leírást adhat meg, és később újra felhasználhatja őket.
Egyéni halmazt hozhat létre a lerakási zónában lévő elemek használatával. Az egyes mentett
böngészési lapokon több egyéni halmaz is elérhető lehet.
Lehetősége van az egyéni halmazok mentésére. Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
a csomag nevével azonos nevű mappát hoz létre az IBM Cognos Business Intelligence
3. fejezet Adatok böngészése
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portálon, a Saját mappák személyes mappában, és oda menti az egyéni halmaz információit.
Az egyéni halmaz információi nincsenek megosztva a különböző felhasználók között, még
azonos csomag használata esetén sem. Minden felhasználónak csak saját egyedi halmazaihoz
van hozzáférése.
Az egyéni halmazok dimenziós modellezésű relációs csomagok vagy OLAP-adatforrások
segítségével kereszttáblákban is használhatók. Relációs csomagokhoz azonban nem elérhetők.
Szintek egyéni halmazként nem menthetők.

Eljárás
1. Új böngészési lap létrehozásakor válassza ki a kívánt elemeket a forrásfa valamely
dimenziójából vagy csomópontjáról.
Megjegyzés: Az elemek a kiválasztás sorrendjében jelennek meg a lerakási zónában és
az egyéni halmazban.
2. Vontassa át az elemeket egy lerakási zónába.
Kereszttáblák esetében a lerakási zónák a következők: Oszlopok, Sorok és Kontextus.
Listák esetében az egyetlen lerakási zónát az Oszlopok jelentik.
3. A lerakási zónában kattintson az elem legördülő menüjére, majd kattintson a Halmaz
szerkesztése lehetőségre.
Megjelenik a Kijelölés ablak.
Az egyéni halmazokat a párbeszédpanel használatával szerkesztheti úgy, hogy az
elemeket vontassa át az Elérhető tagok panelről/panelre a Tagok kiválasztása
panelre/panelről. Ha szűkíteni kívánja az Elérhető tagok panelen található elemek számát,
kattintson a Fa szűrése lehetőségre, írjon be a mezőbe egy karakterláncot, majd kattintson
a Szűrés ikonra. Az elemeket át is rendezheti a Tagok kiválasztása panelen. Ehhez
kattintson a jobb gombbal egy elemre, majd kattintson a Mozgatás felfelé, a Mozgatás
lefelé, az Áthelyezés legfelülre vagy az Áthelyezés legalulra lehetőségre.
4. Az egyéni halmaz mentéséhez kattintson a Mentés vagy a Mentés másként ikonra.
Megjelenik a Mentés ablak.
5. A Név mezőben adjon nevet az egyéni halmaznak, majd kattintson a Mentés gombra.

Eredmények
Az egyéni halmaz mentését követően az megjelenik a forrásfa Egyéni halmazok
csomópontelemén. A mentés a felhasználó saját munkaterületének részeként történik, így az
más felhasználók számára nem érhető el.

Egyéni halmaz létrehozása a forrásfaelemek használatával
Az egyéni adathalmazokhoz nevet és leírást adhat meg, és később újra felhasználhatja őket.
Egyéni halmazt hozhat létre a forrásfában lévő elemek használatával. Egy mentett
böngészésben több egyéni halmaz is elérhető lehet.
Lehetősége van az egyéni halmazok mentésére. Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
a csomag nevével azonos nevű mappát hoz létre az IBM Cognos Business Intelligence
portálon, a Saját mappák személyes mappában, és oda menti az egyéni halmaz információit.
Az egyéni halmaz információi nincsenek megosztva a különböző felhasználók között, még
azonos csomag használata esetén sem. Minden felhasználónak csak saját egyedi halmazaihoz
van hozzáférése.
Az egyéni halmazok dimenziós modellezésű relációs csomagok vagy OLAP-adatforrások
segítségével kereszttáblákban is használhatók. Relációs csomagokhoz azonban nem elérhetők.
Szintek egyéni halmazként nem menthetők.
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Eljárás
1. Új kereszttábla vagy lista létrehozásához a Ctrl billentyű lenyomva tartása mellett
kattintson a forrásfa egyik dimenziójában vagy csomópontjában lévő elemekre.
Megjegyzés: Az elemek a kiválasztás sorrendjének megfelelő sorrendben jelennek meg a
lerakási zónában és az egyéni halmazban.
2. Kattintson a jobb gombbal egy kiválasztott elemre, majd kattintson az Új halmaz
lehetőségre.
Megjelenik a Kiválasztás párbeszédpanel.
Az egyéni halmazokat a párbeszédpanel használatával szerkesztheti úgy, hogy az
elemeket vontassa át az Elérhető tagok panelről/panelre a Tagok kiválasztása
panelre/panelről. Ha szűkíteni kívánja az Elérhető tagok panelen található elemek számát,
kattintson a Fa szűrése lehetőségre, írjon be a mezőbe egy karakterláncot, majd kattintson
a Szűrés ikonra. Az elemeket át is rendezheti a Tagok kiválasztása panelen. Ehhez
kattintson a jobb gombbal egy elemre, majd kattintson a Mozgatás felfelé, a Mozgatás
lefelé, az Áthelyezés legfelülre vagy az Áthelyezés legalulra lehetőségre.
3. Az egyéni halmaz mentéséhez kattintson a Mentés vagy a Mentés másként ikonra.
Megjelenik a Mentés ablak.
4. A Név mezőben adjon nevet az egyéni halmaznak, majd kattintson a Mentés gombra.

Eredmények
Az egyéni halmaz mentését követően az megjelenik a forrásfa Egyéni halmazok
csomópontelemén. A mentés a felhasználó saját munkaterületének részeként történik, így az
más felhasználók számára nem érhető el.

Sorok vagy oszlopok beágyazása
A kereszttáblán lévő elemek beágyazásával úgy hasonlíthatja össze az adatokat, hogy egynél
több elemet használ az egyes sorokhoz vagy oszlopokhoz. Vegyünk például egy kereszttáblát,
amely a termékcsoportok értékesítéseit tartalmazza az elmúlt pénzügyi évre vonatkozóan. Egy
elem hozzáadásával tovább bonthatja az értékesítéseket rendelési mód szerint.
Az áttekintő területen lévő, elemeket jelölő mezőket átvontatva gyorsan módosíthatja a
beágyazási sorrendet.
Sorok vagy oszlopok beágyazásakor a Kibontás, Fúrás és Böngészés helyi menüje nem
jelenik meg a külső elemnél, ha képletekre konvertál, és cellaalapú módszereket használ.

Eljárás
1. A forrásfában kattintson a beszúrni kívánt elemre.
Tipp: Ha több elemet választ ki, azok a kattintás sorrendjében kerülnek be a
kereszttáblába. Elkerülheti az elemek újrarendezését azok kereszttáblába történő
átvontatása után, ha az elemekre a kívánt elhelyezési sorrendben kattint.
2. Vontassa az elemet a kívánt helyre a sorokban vagy oszlopokban.
Az elem beszúrására alkalmas helyeket kiemelt sáv jelzi.

Elemek beágyazása
Elemeket úgy ágyazhat be, ha egy elemet egy másik elem mellé vontat a lerakási zónában.
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Eljárás
1. Vontassa át az első elemet a lerakási zónába.
2. Vontassa a második elemet az első elem mellé a lerakási zónában.
3. Lista létrehozásához azonos adatokkal rendelkező cellák egyesítése érdekében kattintson
a csoportosítani kívánt oszlopban levő elemre, majd a böngészési sávon kattintson a
Csoport gombra

.

Eredmények
A beágyazott elemek egymás mellett jelennek meg; a beágyazott elemek a valamennyi előző
elemnél ismétlődnek.
Kapcsolódó tájékoztatás:
“Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel felhasználói felülete” oldalszám: 7

Sor vagy oszlop átnevezése
A sorok és oszlopok átnevezhetők, beleértve a számított sorokat vagy oszlopokat is. A
mögöttes adatbázisban szereplő elem nem módosul, azonban a kereszttábla vagy lista sor- és
oszlopfejléceinek nevei bemutatási célból módosíthatók.
Relációs adatforrások esetén csak a mérőszámok és összegzési elemek nevezhetők át.

Eljárás
1. Kattintson a jobb egérgombbal az átnevezni kívánt elemre, kattintson a helyi menü IBM
Cognos Analysis elemére, majd az Átrendezés/átnevezés elemre. IBM Cognos BI
adatforrások esetén megjelenik az Átrendezés/átnevezés ablak. IBM Cognos TM1
adatforrások esetén megjelenik a részhalmazszerkesztő ablak.
2. Ha még nincs kijelölve, a listában kattintson az átnevezni kívánt elemre.
3. Kattintson ismét a kiemelt elemre, hogy szerkeszthető legyen annak a neve, írja be az új
nevet, majd nyomja le az Enter billentyűt.
4. Kattintson az OK gombra.

Eredmények
A sor- vagy oszlopfejléc megjelenített neve módosul.
Megjegyzés: Az összes átnevezett elem visszaállításához kattintson a Feliratok
visszaállítása gombra. Ez a lehetőség az Átrendezés/átnevezés ablakban érhető el.

Sorok vagy oszlopok átrendezése
A sorok és oszlopok áthelyezhetők, beleértve a számított sorokat vagy oszlopokat is.
Relációs adatforrások esetén csak a mérőszámok és összegzési elemek rendezhetők át.
Ha a tag beillesztése gyermekkel, leszármazottakkal, ősökkel vagy bemenetekkel beállítást
használta az IBM Cognos TM1 adatforrás esetében, átrendezheti egy halmaz elemeit. A nézet
mentéséhez és az átrendezett halmaz megőrzéséhez azonban statikus részhalmazzá kell
konvertálnia a dinamikus részhalmazt.
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Eljárás
1. Kattintson jobb gombbal az áthelyezni kívánt sor vagy oszlop fejlécére, kattintson a helyi
menü IBM Cognos Analysis pontjára, majd az Átrendezés/átnevezés lehetőségre.
2. Az elemek sorrendjének módosítása után kattintson az OK gombra.

Eredmények
A sor vagy oszlop a munkalap más soraihoz vagy oszlopaihoz képest elmozdul.

Üres vagy a felhasználó által definiált oszlopok vagy sorok beszúrása
listába
Üres terület létrehozásához vagy cellaalapú számítások hozzáadásához szúrjon be üres sort
vagy oszlopot a kereszttáblába. Beszúrhat bármilyen Microsoft Excel számítást (például Átl,
Min vagy Max), valamint hivatkozhat a böngészésen belüli vagy kívüli cellákra is.
A jelentés típusától (például kereszttábla vagy lista) és az adattípustól (például relációs vagy
aszimmetrikus) függően nagyon különböző eredmények születhetnek. Javasolt kipróbálni a
különböző megközelítéseket annak kiderítéséhez, hogy melyik illeszkedik a használt
környezethez.
Miután beszúrt egy sort vagy oszlopot egy kereszttáblába, a sorok vagy oszlopok két külön
elemtömbbe lesznek szétválasztva a beszúrt sor vagy oszlop előtt és után. Ha szeretné
használni a Szint kibontása / Szint visszazárása lehetőséget, akkor azt külön minden
tömbnél meg kell tennie.

Eljárás
1. Kattintson az aktív böngészés azon oszlopára vagy sorára, ahová az oszlopot vagy sort be
kívánja illeszteni.
Válasszon kiindulási helyet, amely lehetővé teszi címek vagy diagramok a böngészéshez
adását. Ha a böngészés adatai kiterjednek, győződjön meg arról, hogy nem írják felül az
elemeket.
.
2. Kattintson az Oszlop vagy sor beszúrása gombra
Üres sor vagy oszlop jelenik meg a kijelölt sor vagy oszlop mellett vagy alatt.
3. Cellaalapú számítás beszúrt oszlophoz, sorhoz vagy tömbhöz adásához hozza létre a
számítást a beszúrt oszlopra vonatkozó első cellában.
A számítás képletét a beszúrt csoport 1A cellájához (bal felső cella) legközelebbi cellában
kell létrehoznia.
4. Miután létrehozta a számítást egy cellához, az eszközsávon kattintson a Futtatás minden
adattal lehetőségre.

Eredmények
A számítás ki lesz terjesztve az összes beszúrt cellára.

Sorok és oszlopok felcserélése a kereszttáblákban
Az oszlopok és sorok felcserélésével módosíthatja az adatok nézetét. Tegyük fel például, hogy
a sorok a pénzügyi év negyedéveit, az oszlopok pedig a termékeket tartalmazzák. A trendek
jobb nyomon követése érdekében a sorokat felcserélheti az oszlopokkal. A sorok így a
termékeket, az oszlopok pedig a negyedéveket fogják tartalmazni.

3. fejezet Adatok böngészése
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Eljárás
Kattintson az eszközsáv Sorok és oszlopok felcserélése gombjára

.

Tipp: Az áttekintési területet is használhatja az egyes sorokon és oszlopokon lévő egyedi
elemek felcseréléséhez, ha az elemeket az egyik területről a másikra vontatja.

Kereszttábla-beállítások megadása
Megadhatja a kereszttáblák munkalap-specifikus beállításait. A sor- és oszlopbeállítások
frissítésével módosíthatja a kereszttábla kiindulási helyét a munkalap cellái között. A
grafikonok és más, felhasználó által beszúrt cellák a munkalapon való elhelyezéséhez például
elmozdíthatja a kereszttáblát.
A beállítások módosítása mellett a Lap egyéni tulajdonságai párbeszédpanel lehetővé teszi a
munkalap információinak - például a lap típusának, szerver- és csomaginformációinak,
valamint létrehozási dátumának - megtekintését.

Eljárás
1. A böngészési sávon kattintson a Kereszttábla gombra
Megjelenik a Lap egyéni tulajdonságai párbeszédpanel.

.

2. A kereszttábla kiindulási helyének módosításához írja be az új sorszámot a Sor kezdete
mezőbe, az új oszlopszámot pedig az Oszlop kezdete mezőbe.
3. A címkék beágyazott cellákban való megjelenésének vezérléséhez a Csoportosítási
beállítások megadása szükséges.
Megjegyzés: A Csoportosítási beállítások vezérlik a Csoportosítás / csoportbontás
szolgáltatás működését. Kereszttáblás böngészések esetén ez a beágyazott sorokban és
oszlopokban szereplő metaadatok bemutatásának automatikus beállítása. Ezek a
beállítások felülbírálják a Beállítások párbeszédpanel beállításait és csak a jelenlegi
munkalapra vonatkoznak. A cellákat az Excel keresési funkcióinak használatához
hagyhatja csoportosítatlanul, vagy csoportosíthatja is a jobb olvashatóság érdekében.
Válasszon a Cellák egyesítése, Címkék ismétlése és Felső cella címkézése lehetőségek
közül.
v A metaadatok beágyazott elemeken átnyúló cellákba egyesítéséhez és a teljes
csoportosítás lehetővé tételéhez kattintson a Cellák egyesítése lehetőségre.
v A metaadatok ismétléséhez a beágyazott elemeken átnyúló cellákban, kattintson a
Címkék ismétlése lehetőségre.
Ezt a beállítást akkor használja, ha más Microsoft Excel függvényeket is használ az
adatokon.
v Ha a címkék számának minimalizálása érdekében a cellák metaadatait és egyesítését
korlátozni kívánja, kattintson a Felső cella címkézése lehetőségre.
v A csoportosítás kikapcsolásához kattintson a Nincs lehetőségre.
4. A beállítások megadása után kattintson az OK gombra.

Munkalap listabeállításainak megadása
Megadhatja a munkalap-specifikus listák beállításait. A sor- és oszlopbeállítások frissítésével
módosíthatja a lista kiindulási helyét a munkalap cellái között. A grafikonok és más,
felhasználó által beszúrt cellák egy adott munkalapon való elhelyezéséhez például
elmozdíthatja a listát.
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A használt adatforrástól függően a munkalap kérelemformátumát módosíthatja Formázott
értékekről (nyers XML) Formázatlan értékekre (CSV). Akkor végezze el ezt a módosítást, ha
csökkenteni szeretné a feldolgozási időt. A modellben hozzárendelt számformázás törölve
lesz az adatokból.
A beállítások módosítása mellett a Lap egyéni tulajdonságai párbeszédpanel lehetővé teszi a
munkalap információinak - például a lap típusának, szerver- és csomaginformációinak,
valamint létrehozási dátumának - megtekintését.

Eljárás
1. A böngészési sávon kattintson a Lista gombra
.
Megjelenik a Lap egyéni tulajdonságai párbeszédpanel.
2. A lista kiindulási helyének módosításához írja be az új sorszámot a Sor kezdete mezőbe,
az új oszlopszámot pedig az Oszlop kezdete mezőbe.
3. Adja meg, hogy az adatok CSV vagy nyers XML formátumban legyenek feldolgozva.
v A nagy adathalmazok gyorsabb feldolgozására szolgáló CSV-formátum
kiválasztásához a Kérelem formátuma legördülő mezőben válassza a Formázatlan
értékek lehetőséget.
v A nyers XML formátum kiválasztásához a Kérelem formátuma legördülő mezőben
válassza a Formázott értékek lehetőséget.
4.
A címkék beágyazott cellákban való megjelenésének vezérléséhez a Csoportosítási
beállítások megadása szükséges.
Megjegyzés: A Csoportosítási beállítások vezérlik a Csoportosítás / csoportbontás
szolgáltatás működését. Listák esetén ez határozza meg a Csoportosítás / csoportbontás
menüelemeinek és gombjainak működését. Ezek a beállítások felülbírálják a Beállítások
párbeszédpanel beállításait és csak a jelenlegi munkalapra vonatkoznak. A cellákat az
Excel keresési funkcióinak használatához hagyhatja csoportosítatlanul, vagy
csoportosíthatja is a jobb olvashatóság érdekében
Válasszon a Cellák egyesítése, Címkék ismétlése és Felső cella címkézése lehetőségek
közül.
v A metaadatok beágyazott elemeken átnyúló cellákba egyesítéséhez és a teljes
csoportosítás lehetővé tételéhez kattintson a Cellák egyesítése lehetőségre.
v A metaadatok ismétléséhez a beágyazott elemeken átnyúló cellákban, kattintson a
Címkék ismétlése lehetőségre.
Ezt a beállítást akkor használja, ha más Microsoft Excel függvényeket is használ az
adatokon.
v Ha a címkék számának minimalizálása érdekében a cellák metaadatait és egyesítését
korlátozni kívánja, kattintson a Felső cella címkézése lehetőségre.
v A csoportosítás kikapcsolásához kattintson a Nincs lehetőségre.
5. A beállítások megadása után kattintson az OK gombra.

A kereszttáblák használatának bevált gyakorlatai
Az IBM Cognos Analysis forMicrosoft Excel kereszttábla-böngészési lapjai számos
automatikus funkciót biztosítanak ahhoz, hogy a fő célra (azaz a vállalati adatok elemzésére
és böngészésére) koncentrálhasson.
A rendszer a frissített adatok méretének változásakor vagy a böngészés tartalmának
módosulásakor felülírhatja a kereszttábla-böngészési laphoz adott valamennyi diagramot,
3. fejezet Adatok böngészése
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cellát vagy cellaformázást. A fejléceket és diagramokat érdemes olyan helyen létrehozni, ahol
a munkalap celláinak kiterjedő adatai nem írják felül az elemeket.
Általánosságban elmondható, hogy a dimenziós adatforrásokhoz böngészések (kereszttáblák)
használatosak. További információk: “A kereszttábla elemeinek használata” oldalszám: 83.
Ha a munkalap elrendezésének munkálatai közben nagy mennyiségű adatot hív le, lassulást
érzékelhet a feldolgozásban. A válaszidők lassulásának megszüntetésére vagy legalább
csökkentésére két módszer áll rendelkezésre. Javasoljuk, hogy válassza az Előnézet adatok
nélkül lehetőséget, és az adatokat csak a munkalap megtervezésének befejezését követően
frissítse. Ha dimenziós adatokkal dolgozik egy kereszttáblában, előbb válassza ki a
mérőszámot. Ez korlátozza az adatok mennyiségét, és az eredmények sokkal gyorsabban
állnak rendelkezésre. Másik módszer lehet az, ha kereszttáblák vagy listák tervezésekor
csökkenti a munkalapra lehívható sorok vagy oszlopok maximális számát. A tervezés
befejezését követően újra magasabbra állíthatja a sorok vagy oszlopok számát, de a További
vagy az Összes lehetőségre duplán kattintva megtekintheti a maradék adatsorokat és
-oszlopokat.

A listák használatának bevált gyakorlatai
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel lista módja számos automatikus funkciót
biztosít ahhoz, hogy a fő célra - azaz a vállalati adatok elemzésére és böngészésére koncentrálhasson.
Ha a frissített adatok által elfoglalt sorok vagy oszlopok száma meghaladja a frissítés előttit, a
rendszer áthelyezi a böngészési laphoz hozzáadott valamennyi diagramot, cellát vagy
cellaformázást (amíg a Microsoft Excel korlátai engedik).
Általánosságban elmondható, hogy a relációs adatforrásokhoz listák használatosak. További
információk: “A lista elemeinek használata” oldalszám: 88.
Az optimális teljesítmény elérése érdekében a böngészési lapok használata során ne adjon
hozzá diagramokat, cellákat, például számításokat, vagy cellaformázást.
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4. fejezet IBM Cognos BI adatok ábrázolása cellaalapú
jelentésformázás használatával
Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassa a Microsoft Excel nyújtotta szolgáltatásokat az
IBM Cognos BI adatok használatakor, a böngészőlapokat cellaalapú elemzéssé alakíthatja,
vagy az elemeket közvetlenül a munkalap celláira vontathatja.

Cellaalapú jelentések használata
Ha egy munkalap celláinak felhasználásával hoz létre új elemzést, akkor címkéket és
elemeket vontat át az egérrel szomszédos cellákba, sorok vagy oszlopok használatával
kereszttáblát létrehozva. A böngészéshez hasonlóan a metszetekben levő cellák szolgálnak
mérőszámként, amelyek a tényleges adatokkal lesznek kitöltve.
Megjegyzés: A cellaalapú elemzés csak dimenziós modellezésű relációs (DMR) és OLAP
adatforrásoknál érhető el. Relációs adatforrásokkal nem használható, és még DMR vagy
OLAP csomagok esetén sem generálható listából. Az IBM Cognos TM1 adatokhoz nem
érhető el cellaalapú elemzés.
Kereszttáblát is átalakíthat cellaalapú elemzéssé. A kereszttáblát a böngészési eszközsáv és a
lerakási zónák használatával hozhatja létre, azután képletekké konvertálhatja. A két módszer
használatára itt láthat példát: “Példa – árbevétel kiértékelése adott rendelési módokból”
oldalszám: 87.

Cellaalapú jelentéskészítés
Az IBM Cognos BI csomagok esetén, ha a forrásfáról közvetlenül a munkafüzet celláiba
vontat elemeket COGNAME vagy COGVAL képletet hoz létre. A képlet adatbázisban
található elemre hivatkozik. Mivel az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel saját belső
feldolgozásában is használ COGNAME és COGVAL elemeket, ezért fontos, hogy a
munkalapon vagy a cellaképletben sehol ne használja ezeket a karakterláncokat.

COGNAME képletek
A COGNAME képlet a szerver, a csomag, és a tagok neveit adja meg a munkalap cellájában.
A COGNAME képlet három objektumot ad meg: szerver, csomag ésegyedi tag (MUN).
A szerverváltozattól és a kockatípustól függően a rendszer neve és a csomag neve mellett
egyéb információkkal - például a kocka legutóbbi rendelkezésre álló frissítésének dátumával is rendelkezhet.
A COGNAME képlet szintaxisa a következő:
=COGNAME("server", "package", "MUN")
Az IBM Cognos mintaadatbázisából származó COGNAME mintaképlet:
=COGNAME("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"/content/package[@name=’Great Outdoors Company’]",
"[great_outdoors_company].[Years].[Years].[Years]->:[PC].[@MEMBER].[Years]")
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Argumentum

Leírás

szerver
A szerverobjektum hivatkozhat cellára (például B4), használhat névvel
ellátott tartományt, vagy használhat literálértéket az átjáró teljes elérési
útjával (például http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi). Ezen
kívül hivatkozhat a szerverinformációkat tartalmazó COGNAME képletre
is.
csomag
A csomag objektumot a rendszer a csomag keresési útvonalából vezeti le,
melyet az IBM Cognos Connection alkalmazásban talál meg. Mivel ez az
argumentum mindig szószerinti karakterlánc, ez az információ
beágyazható. Ettől eltérően egy cellában is elhelyezheti az információt,
majd az argumentumban hivatkozhat erre a cellára. E módszer
segítségével könnyen átválthat tesztelő rendszerből gyártási rendszerbe,
vagy egyszerűen válthat csomagot. Ezen túlmenően olyan COGNAME
képletre is hivatkozhat, amely tartalmazza a használandó
csomaginformációt.
MUN
A tag egyedi neve (MUN) a munkafüzetben konkrétan megjelentetni
kívánt névről (például Év) ad információt. Ezt az információt az IBM
Cognos Report Studio alkalmazásban a jobb egérgombbal az objektumra
kattintva és a sémát tartalmazó karakterláncot rögzítve kérdezheti le.

COGVAL képletek
A COGVAL képletek adatokat ad meg a munkalap celláiban. A COGVAL képlet három
objektumot ad meg: szerver, csomag és tagok vagy mérőszámok egyedi nevei (MUN(X)).
A COGVAL képlet szintaxisa a következő:
=COGNAME("server", "package", MUN1,MUN2,MUN3,MUNx)
Az IBM Cognos mintaadatbázisából származó COGVAL mintaképlet:
=COGVAL("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"/content/package[@name=’Great Outdoors Company’]", $A2, C$1, $A$1 )
Ebben a példában a cellahivatkozás a Terméket, az Árbevételt és a 2004-es évet adja meg.
Argumentum

Leírás

szerver
A szerverobjektum hivatkozhat cellára (például B4), használhat névvel
ellátott tartományt, vagy használhat literálértéket az átjáró teljes elérési
útjával (például http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi). Ezen
kívül hivatkozhat a szerverinformációkat tartalmazó COGNAME képletre
is.
csomag
A csomag objektumot a rendszer a csomag keresési útvonalából vezeti le,
melyet az IBM Cognos Connection alkalmazásban talál meg. Mivel ez az
argumentum mindig szószerinti karakterlánc, ez az információ
beágyazható. Ettől eltérően egy cellában is elhelyezheti az információt,
majd az argumentumban hivatkozhat erre a cellára. E módszer
segítségével könnyen átválthat tesztelő rendszerből gyártási rendszerbe,
vagy egyszerűen válthat csomagot. Ezen túlmenően olyan COGNAME
képletre is hivatkozhat, amely tartalmazza a használandó
csomaginformációt.
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Argumentum

Leírás

MUN(X)
A tagok egyedi nevei (MUN) a munkafüzetben konkrétan megjelentetni
kívánt névről - például árbevétel összegéről - adnak információt. A tagok
egyedi nevéhez meg kell adnia egy mérőszámot és a dimenziókból
legfeljebb egy tagot. Ez olyan COGNAME képletre is hivatkozhat, amely
tartalmazza a tagok használni kívánt egyedi nevét. A tagok egyedi neveire
bármilyen sorrendben lehet hivatkozni.

A COGVAL képlettel egyazon dimenzióból származó tagok csak egyszer használhatók.

Hibaelhárítás a cellaalapú elemzésben
A cellaalapú jelentésekkel akkor lép fel probléma, ha egy vagy több COGVAL vagy
COGNAME képlet nem ad vissza eredményt (ez általában nem létező MUN értékű
COGNAME elemre mutató hibás hivatkozás miatt történik). Ez nem csak a helytelen elemnél
okoz hibát, hanem az ugyanabban a kötegben lehívott más elemeknél is.
A cellaalapú elemzésben végzett munka során a COGVAL és COGNAME hibák
megoldásához az IBM Cognos eszközsávon kattintson a Összes adat frissítése lehetőségre.
A hibákat okozó MUN szövegcellává alakul, és az ezt a MUN-t a számításban használó cellák
a #HIBA karakterláncot jelenítik meg. A helytelen MUN megkereséséhez használja a
Microsoft Excel nyomkövetési szolgáltatását. Ezután a MUN javítható új elemet vontatva a
cellába a forrásfából.

Kereszttábla átalakítása cellaalapú elemzéssé
Ha szeretne egyes cellákat átalakítani, illetve sorokat és oszlopokat beilleszteni az importált
adatok közé, konvertálja kereszttábla böngészési lapját cellaalapú változatra. Böngészési
lapok konvertálásakor választhat, hogy az aktuális munkalapon konvertálja az adatokat,
másolással áthelyezi az adatokat egy új munkalapra, vagy megad egy konkrét helyet a
konvertált adatok számára.
A cellaalapú módszer használatával az alapokról indulva is létrehozhat kereszttáblát.
Relációs források adatai nem konvertálhatók cellaalapú elemzésre.
A képletekben lévő szöveg maximális hossza 255 karakter lehet. Ha egy képletben 255
karakternél hosszabb szöveget kíván megadni, használja CONCATENATE függvényt vagy az
összefűzési (&) operátort.
Cellaalapú elemzéseket is konvertálhat kereszttáblává. A sorok és oszlopok összeállításától és
a bennük foglalt elemek számától függően előfordulhat, hogy egyes objektumok - ahelyett,
hogy sorba vagy oszlopba kerülnének - átkerülnek a kontextus lerakási zónájába.
Ha az alapértelmezett mérőszám is oszlopokon van, a kereszttábla nem konvertálható
képletekké. Először az alapértelmezett mérőszámot kell eltávolítani. További információk:
“Mérőszámok eltávolítása egy kereszttáblás böngészésből” oldalszám: 29.

Eljárás
1. Nyissa meg a konvertálni kívánt böngészési lapot tartalmazó munkafüzetet.
2. Kattintson a konvertálni kívánt böngészést tartalmazó munkalapra.
3. Válassza ki, hova szeretné helyezni a konvertált adatokat:

4. fejezet IBM Cognos BI adatok ábrázolása cellaalapú jelentésformázás használatával
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v Ha az aktuális böngészési lap képletekre konvertált eredményét az aktuális munkalapon
kívánja elhelyezni, a böngészési sávon kattintson a Konvertálás képletekké ezen a
.
lapon gombra
v Ha az aktuális böngészési lap képletekre konvertálásának eredményét új munkalapon
szeretné elhelyezni, a böngészési sávon kattintson a Konvertálás képletekké új lapon
. Ha az eredményt új munkalapra helyezi, azzal megőrzi az elemzés
gombra
alapjául szolgáló eredeti böngészési lapot is, amelyből később a paraméterek
módosításával további elemzéseket hozhat létre.
v Ha meg szeretné adni az aktuális böngészési lap képletekre konvertált eredményének
helyét, azaz egy cellát egy meglévő táblázatban, a böngészési sávon kattintson a
Konvertálás képletekké megadott helyen gombra

.

Eredmények
A böngészési sáv és a lerakási zónák eltűnnek. A formázás nem változik, de a kereszttábla
vagy a lista celláiba olyan cogval képletek kerülnek, amelyek az egyes cellákat az adatbázis
adatelemeihez kapcsolják.
A képletek szerkesztésével és formázás alkalmazásával tovább módosíthatja a munkalapot.
Alapértelmezés szerint a képletek szerkesztésekor frissülnek az adatok. Képletek az adatok
frissítése nélküli szerkesztéséhez kattintson a jobb gombbal a munkalapra, és válassza az IBM
Cognos Analysis > Képletmegoldás szüneteltetése lehetőséget. Ha a Képletmegoldás
szüneteltetése ki van választva, helyőrző szimbólumok (~ ~) jelennek meg az adatcellákban.
Amikor készen áll az adatok megjelenítésére, kattintson a jobb gombbal a munkalapra, és
válassza az IBM Cognos Analysis > Képletmegoldás futtatása lehetőséget.

Cellaalapú elemzés létrehozása böngészés használata nélkül
Anélkül is létrehozhat kereszttáblát, hogy a böngészési munkaterületet kellene útmutatóként
használnia. Ez a továbbfejlesztett technika a cellaalapú mód. Cellaalapú módban átvontathatja
a metaadatokat a forrásfáról a munkalap celláiba.
Mivel nincsenek lerakási zónák, az objektumokat úgy kell a helyükre vontatnia, hogy
vízszintes vagy függőleges formájukban ezek alkossák a munkalap sorait és oszlopait.
Általában először a fejlécek átvontatásával kell kialakítania a sorokat és oszlopokat, és ezt
követően vontathat át egyedi vagy csoportosított elemeket a vízszintes (például az ábrán az
1.1, 1.2, 1.3 és 1.4 cellák) vagy a függőleges (az ábrán a 2.1 és 2.2 cellák) tengely mentén. A
keret létrehozása után átvontathat egy mérőszámot abba a metszetben lévő cellába, ahol a
sorok és az oszlopok fejlécei találkoznak (az ábrán a 3-as számú cella).
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2. ábra: Lerakási zónák cellaalapú elemzéshez

A képletek szerkesztésével és formázás alkalmazásával tovább módosíthatja a munkalapot.
Alapértelmezés szerint a képletek szerkesztésekor frissülnek az adatok. Képletek az adatok
frissítése nélküli szerkesztéséhez kattintson a jobb gombbal a munkalapra, és válassza az IBM
Cognos Analysis > Képletmegoldás szüneteltetése lehetőséget. Ha a Képletmegoldás
szüneteltetése ki van választva, helyőrző szimbólumok (~ ~) jelennek meg az adatcellákban.
Amikor készen áll az adatok megjelenítésére, kattintson a jobb gombbal a munkalapra, és
válassza az IBM Cognos Analysis > Képletmegoldás futtatása lehetőséget.
Cellaalapú üzemmódban az alábbi technikákat fontos megjegyeznie:
v Ha egyes sorokat vagy oszlopokat üresen hagy a cellaalapú elemezésben, azzal elválasztja
a böngészés egyik részét a másiktól. Ezáltal bizonyos cellák nem tartalmaznak adatot. Csak
akkor szúrjon be üres sort vagy oszlopot, ha már létrehozta az elemzést, és az elején
feltöltötte a cellákat adatokkal. Ezt követően van lehetősége egy üres sor vagy oszlop
beszúrására számítási és formázási célokból. Ha egynél több üres sort vagy oszlopot szúr
be, azzal az elemek kibontásakor szétválasztja egymástól a cellákat.
v Ha szeretné az elemek elrendezését vízszintesről függőlegesre váltani, akkor az elemek
cellákba történő vontatása közben tartsa nyomva a Ctrl billentyűt.
Cellaalapú elemzés létrehozásához az adminisztrátornak létre kell hoznia egy csomagot az
IBM Cognos Framework Manager alkalmazásban, és közzé kell tennie azt azon az IBM
Cognos Connection portálon, amelyhez Ön hozzáféréssel rendelkezik. Az IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel alkalmazáshoz akkor kaphat teljes hozzáférést, ha tagja az IBM
Cognos Business Intelligence alkalmazás Express szerkesztők vagy Jelentésadminisztrátorok
szerepének. Ezeket a jogosultságokat adminisztrátor konfigurálhatja az IBM Cognos
Administration használatával.
További információk a cellaalapú módról: “Példa - cellaalapú mód használata kereszttábla
létrehozásához a rendelési mód árbevételéről”.

Példa - cellaalapú mód használata kereszttábla létrehozásához a
rendelési mód árbevételéről
Üzleti elemzőként dolgozik a sportfelszereléseket értékesítő Sample Outdoors vállalatnál.
Feladata, hogy elemezze a faxon és levélben történő rendelési módszerek megszüntetésének
következményeit, melyeknek a feldolgozása költséges.
Először megkeresi a szükséges elemeket, és beszúrja azokat a kereszttáblába további
böngészés céljából.

4. fejezet IBM Cognos BI adatok ábrázolása cellaalapú jelentésformázás használatával
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A példa kipróbálása előtt telepítenie kell az IBM Cognos BI részeként kapott
mintacsomagokat. További információk: IBM Cognos BI Adminisztrációs és biztonsági
útmutató.

Eljárás
1. Indítsa el a Microsoft Excel alkalmazást.
2. Az IBM Cognos Office eszközsávon kattintson az IBM Cognos gombra.
3. Az IBM Cognos panelen kattintson az IBM Cognos Analysis lehetőségre.
Megnyílik az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
.
4. Az IBM Cognos Analysis panelen kattintson a Csomag megnyitása lehetőségre
5. Jelölje ki a Great Outdoors Company csomagot, majd kattintson az OK gombra.
A forrásfán megjelennek a Great Outdoors Company csomagból származó adatok.
6. Bontsa ki a Viszonteladó szintet.
7. A viszonteladók listájában kattintson a Szakáruház elemre, majd a Shift billentyűt
lenyomva tartva kattintson a Raktáráruház elemre.
8. Vontassa a kiemelt elemet egy új munkalapon a D5 cellába.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

Ha az elemek vontatása során lenyomva tartja a Ctrl billentyűt, vízszintesre módosíthatja
az elemek listájának irányát.
Vontassa át a Rendelési mód elemet a C6 cellába.
Kattintson jobb egérgombbal a C6 cellára, majd kattintson az IBM Cognos Analysis,
Kibontás és Kibontás felfelé lehetőségekre.
A Rendelési mód összegelem átkerül a C13 cellába. A Rendelési mód előtti cellákat a
rendszer feltölti a Rendelési mód összetevőivel a hierarchiából.
Vontassa át az Árbevétel elemet a Mérőszámok mappából a C5 cellába.
A munkalap az árbevételi adatokkal lesz kitöltve.
Az Excel formázási lehetőségeivel kiemelheti az oszlopok és sorok fejléceit, az
összegmezőket és az árbevételi adatokat.
Kattintson a Microsoft Excel eszközsávján található Mentés gombra.
A Név mezőbe írja be a következőt:
Rendelési módok árbevétele

15. Mentse a munkafüzetet.

Elemek kibontása
Az elemek kibontásával a munkalap celláiba helyezett hierarchikus elemekből származó
összetevőtagokat adhat hozzá a cellaalapú elemzéshez.
A funkció használatára a következő helyen talál példát: “Példa - cellaalapú mód használata
kereszttábla létrehozásához a rendelési mód árbevételéről” oldalszám: 53.

Eljárás
1. Kattintson jobb egérgombbal a kibontani kívánt elemet tartalmazó fejléccellára, az
előugró menüből válassza az IBM Cognos Analysis lehetőséget, majd kattintson a
Kibontás gombra.
2. Döntse el, hogy előtte vagy utána kívánja kibontani az elemet.
v Ha egy sor elé szeretne kibontani elemeket – azaz a csomópontelemet a kibontott
elemek után kívánja helyezni – kattintson a Kibontás felfelé lehetőségre.
v Ha egy sor után szeretne kibontani elemeket – azaz a csomópontelemet a kibontott
elemek elé kívánja helyezni – kattintson a Kibontás lefelé lehetőségre.
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v Ha egy oszlop elé szeretne kibontani elemeket – azaz a csomópontelemet a kibontott
elemek után kívánja helyezni – kattintson a Kibontás balra lehetőségre.
v Ha egy oszlop után szeretne kibontani elemeket – azaz a csomópontelemet a kibontott
elemek elé kívánja helyezni – kattintson a Kibontás jobbra lehetőségre.

Eredmények
A kibontott elemek megjelennek a munkalap soraiban vagy oszlopaiban. Az alkalmazás
automatikusan elmozdítja a cellákat, hogy az összetevők értékeinek helyet biztosítson.

Fúrás alkalmazása az elemeken
A lefúrás funkció használatával külön fúrási ablakban elemezheti a részleteket.

Eljárás
Kattintson a jobb egérgombbal egy adatcellára, majd a menüből válassza az IBM Cognos
Analysis menüpontot, és kattintson a Lefúrás lehetőségre.
A fúrás eredménye külön lefúrási ablakban jelenik meg.
Tipp: ha a fúrás eredményeit új munkalaphoz szeretné hozzáadni, kattintson a jobb gombbal
egy adatcellára, a megjelenő menüben kattintson az IBM Cognos Analysis menüpontra, majd
a Böngészés lehetőségre.

Forráscsomag megjelenítése
Ha cellaalapú módban dolgozik és egynél több csomag használatával hoz létre munkafüzetet,
az egyes csomagok cellái között való mozgáshoz szinkronizálnia kell a forrásfát. A forrásfa
szinkronizálása lehetővé teszi, hogy pontosan azokat a dimenziós adatokat láthassa, amelyek a
cellákba vannak töltve.

Eljárás
Kattintson jobb egérgombbal egy COGNAME vagy COGVAL képletet tartalmazó cellára,
kattintson az IBM Cognos Analysis, majd a Csomag megjelenítése lehetőségre.

Eredmények
A rendszer a kiválasztott adatelem létrehozásához használt csomagra frissíti a forrásfát.

Szerver és csomag módosítása
A szerver és a csomag megjelölésének frissítésével lehetősége van tesztelési környezetről
gyártási környezetre váltani, és hozzáférni olyan információkhoz, amelyek a pénzügyi adatok
egy másik halmazából származnak (például beadványhoz). Frissítheti az információkat a
cellahivatkozásokban és a beágyazott szövegekben.

Eljárás
1. A frissíteni kívánt munkalapról nyissa meg az új szervert és az új csomagot.
2. Vontassa át a frissített szerver- és csomagmetaadatokat az Információ mappából a szerver
vagy a csomag cellájába.
3. Választhatóan a cellaképletekben a Microsoft Excel keresés és csere funkciójával tud
beágyazott hivatkozásokat frissíteni.

4. fejezet IBM Cognos BI adatok ábrázolása cellaalapú jelentésformázás használatával

55

Microsoft Excel funkciók cellaalapú elemzésben való
használatának bevált gyakorlatai
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel cellaalapú üzemmódban való használatának
legnagyobb előnye az, hogy a Microsoft Excel funkciói bármikor elérhetők elemezés közben.
Lehetősége van többek között formázni, szűrni, és képleteket létrehozni egyedi cellák alapján.
Ez a fejezet leírja, hogyan működik együtt az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel a
Microsoft Excel Excel leggyakrabban használt funkcióival és szolgáltatásaival.

Diagram létrehozása
A diagramok új adatokkal frissülnek, amennyiben az adatok az aktuális legelső és aktuális
legutolsó cella között találhatók.

Másolás és beillesztés
Ha egy cellát másol és beilleszt, a rá hivatkozó további cellák is frissülnek, és az új helyre
hivatkoznak.

Másolás
Ha a képletet a cellahivatkozások módosítása nélkül változás nélkül szeretné másolni, a cella
helyett a képletsávot másolja.

Képletek létrehozása
A mérőszámokat és a dimenziós cellákat címkével láthatja el, így azokra a cella helye helyett
név alapján hivatkozhat.
Ha megosztott szűrőkkel (például dátummal) állít össze többlapos jelentést, létrehozhat egy
külön lapot a szűrőkkel, és az egyes lapokról hivatkozhat a megosztott szűrőkre.
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5. fejezet Összetett IBM Cognos TM1 jelentések rugalmas
nézetei
Cognos TM1 adatforrások használata során a rugalmas nézetek segítségével több
kereszttáblából vagy kereszttáblakockából származó adatokat kombinálhat egy munkalapon,
majd az adatokat Microsoft Excel képletek, formázások, és cellareferenciák használatával
fejlesztheti tovább.

Rugalmas nézetek
Az IBM Cognos TM1 adatok még dinamikusabb használata érdekében a Microsoft Excel
alkalmazásban hozzon létre rugalmas nézeteket. Amikor az IBM Cognos TM1
adatforrásainak használata során a böngészési lapokat rugalmas nézetekké alakítja, az
alkalmazás a rendszerinformációkat, a sorokat és az oszlopokat névvel ellátott tartományokba
helyezi.
Rugalmas nézetet egy böngészésből, vagy böngészések, nézetek, illetve egyéb rugalmas
nézetek a forrásfából egy munkalapra húzásával hozhat létre. A rugalmas nézet létrehozása
után módosíthat vagy hozzáadhat tagokat, formázhatja a cellákat, és diagramokat hozhat létre
az adatokból. Böngészések rugalmas nézetté alakítása után tovább módosíthatja a tagokat és
az adatokat különböző beállítások segítségével, például beírhatja egy másik tag nevét egy
cellába.
A munkalapokon több rugalmas nézetet is kombinálhat. Minden egyes rugalmas nézet
különböző adatforráson alapulhat. Több rugalmas nézetre hivatkozó számítások
létrehozásával egyedi perspektívákat hozhat létre. Egy másik hasznos lehetőség az egy
munkalapon szereplő több rugalmas nézet használatakor, hogy a cellahivatkozások
segítségével több rugalmas nézetre alkalmazhatja ugyanazt a szűrőt. Például létrehozott
három rugalmas nézetet egy munkalapon, hogy régiók szerint mutassák a pénzügyi
teljesítmény különböző nézeteit. A régió neve az első rugalmas nézet kontextus régiójának B4
cellájában jelenik meg. A második és a harmadik rugalmas nézetben a régió névcellájába egy
B4 cellára való hivatkozást helyez el. A cellahivatkozások létrehozása után frissíti az első
munkalapot, hogy egy másik régió adatait mutassa, oly módon, hogy egy másik régiót húz a
B4 cellába vagy úgy, hogy beírja egy régió nevét a B4 cellába. Az adatok frissítése után az
összes rugalmas nézet az új régióhoz tartozó adatokat mutatja.
A részhalmazok hasznos eszközök böngészések és rugalmas nézetek Cognos TM1 adatokból
történő létrehozásához. A részhalmazokra (beleértve a dimenziók változásait automatikusan
megjelenítő dinamikus részhalmazokat) vonatkozó további információkért lásd:
“Részhalmazok” oldalszám: 81.

Rugalmas nézet létrehozása böngészési lapról
Az IBM Cognos TM1 böngészési lapról létrehozhat egy rugalmas nézetet, ha befejezte az
elemzést, és a Microsoft Excel fejlettebb cellaalapú funkciói használatával kívánja ábrázolni
az adatokat.
Ha vannak elérhető nézetek, böngészések vagy egyéb rugalmas nézetek az IBM Cognos
műveletpanelen, azokat egy munkalapra vontathatja rugalmas nézet létrehozásához. További
információk: “Rugalmas nézet létrehozása a forrásfából” oldalszám: 58.

Eljárás
1. Böngészés megnyitása vagy létrehozása.
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2. Kattintson a Konvertálás rugalmas nézetté új lapon lehetőségre. A böngészési lapot
rugalmas nézetté konvertálja a rendszer, majd megnyitja egy új Excel munkalapon.
Megjelenik az Aktuális rugalmas nézetek mappájában az IBM Cognos panelen.

Rugalmas nézet létrehozása a forrásfából
Új rugalmas nézet létrehozásához egy nézetet, böngészést vagy egy rugalmas nézetet a
forrásfából egy munkalapra vontathat.
Egy munkalap több rugalmas nézetet is tartalmazhat.
Böngészésből is létrehozhat rugalmas nézeteket. További információk: “Rugalmas nézet
létrehozása böngészési lapról” oldalszám: 57.

Eljárás
1. A forrásfából nyissa meg a Nézetek, az Aktuális böngészések vagy az Aktuális
rugalmas nézetek mappát.
2. Válassza ki a rugalmas nézetként használni kívánt elemet, és vontassa azt egy
munkalapra.

Rugalmas nézet módosítása
Módosíthatja egy rugalmas nézet tagjait vagy adatait.
A rugalmas nézet bármely régiójában szereplő elemeket módosíthatja: a sorok, az oszlopok, a
kontextus vagy az adatok régióban szereplő elemeket is.

Eljárás
1. A rugalmas nézetek tagjainak vagy adatainak módosításához használja a következő
beállítások egyikét:
a. Vontasson egy elemet a forrásfáról egy cellába a sorok régióban, oszlop régióban
vagy a kontextus régióban.
b. Válasszon ki egy cellát a sorok régióban, oszlop régióban vagy a kontextus régióban
és válassza az IBM Cognos Analysis > Tagok lecserélése lehetőséget. Cserélje le a
meglévő tagokat, vagy adjon hozzá új tagokat, és kattintson az OK gombra.
c. Egy másik tag nevét beírva lecserélheti egy cella tartalmát a sorok, az oszlopok vagy a
kontextus régióban. Ha például a helyi menüben az látszik, hogy a rugalmas nézet
Amerika szerint van szűrve, a szűrő módosításához írja be egy másik régió, például
Európa nevét. A nevet pontosan úgy kell megadnia, ahogyan az a fa nézetben
megjelenik.
2. A rugalmas nézet módosítása után kattintson a Frissítés lehetőségre az adatok
frissítéséhez. A rugalmas nézet módosítás utáni automatikus frissítéséhez a helyi menüben
válassza az IBM Cognos Analysis > Beírás közbeni frissítés használata lehetőséget.

Rugalmas nézet régiói
Minden egyes rugalmas nézet a következő négy régiót tartalmazza: sorok, oszlopok,
kontextus és adatok.
Ha ki szeretne emelni egy régiót a munkalapon, az IBM Cognos Analysis panelen kattintson a
jobb gombbal az Aktuális rugalmas nézetek mappára, és válasszon egy régiót a Régiók
megjelenítése listáról.
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Minden egyes régió egy elnevezett tartomány a Microsoft Excel alkalmazásban. Az első, a
munkalaphoz adott rugalmas nézet sorok régiójának meghatározott neve például a következő:
tm1\\_0_R. A neveket a Microsoft Excel funkcióinak (például képletlétrehozás) használatakor
alkalmazhatja.

5. fejezet Összetett IBM Cognos TM1 jelentések rugalmas nézetei
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6. fejezet Elemzés megosztása
Megoszthatja elemzéseit, hogy a kollégáinak lehetősége legyen fontos információk
megtekintésére vagy a saját adataikkal való hozzájárulásra.
Számos lehetőség létezik az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel-kompatibilis
munkafüzetek tárolására és terjesztésére.

Microsoft Office dokumentumok használata
A jelentéseket és böngészéseket módosíthatja adatok lehívásával és a korábbi módosítások
felülírásával, adatok eltávolításával vagy dinamikus adatok statikussá konvertálásával, ezzel
megakadályozva a jövőbeli frissítéseket az IBMCognos Business Intelligence vagy az IBM
Cognos TM1 szerverről.
A használt IBM Cognos Office alkalmazástól függetlenül a következő műveleteket végezheti
a jelentéseken, böngészéseken és elemzéseken:
v adatok frissítése
v tartalomcellák törlése
v dinamikus adatok konvertálása statikus adatokká
Ha az IBM Cognos TM1 szerverről származó adatokkal dolgozik, akkor visszaírhat adatokat a
TM1 adatkockába.

Adatok frissítése az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
munkafüzetekben
Ha a jelentés által használt csomag vagy forrásadat módosul, akkor frissítheti azt a legújabb
változat használatának biztosításához.

Eljárás
Frissítheti a teljes munkafüzetet, a munkalapot vagy csak a képletcellákat:
v A teljes munkafüzet frissítéséhez kattintson az IBM Cognos Office eszközsávon a Minden
adat frissítése gombra.
Az összes munkalap – beleértve a kereszttáblákat, a listákat és a cellaalapú képleteket – a
legújabb adatokkal frissül.
v Ha csak az éppen használt munkalapot kívánja frissíteni, kattintson a jobb gombbal a
munkalap bármelyik cellájára, kattintson az IBM Cognos Analysis, majd a Frissítés
lehetőségre, végül a Munkalap frissítése lehetőségre.
v Ha csak a képletcellákat szeretné frissíteni, kattintson a jobb gombbal egy cellára vagy
cellatartományra, kattintson az IBM Cognos Analysis, majd a Frissítés lehetőségre,
ezután pedig a Kijelölt képletcellák frissítése lehetőségre.

Tartalomcellák törlése
Törölheti az adatokat egy böngészés, cellaalapú elemzés vagy rugalmas nézet celláiból.
A törölt cellák a munkalapon üres cellák maradnak. A formázások, például a
számformátumok, feltételes formázások és szegélyek megmaradnak.
A mentés előtt törölheti a cellákat, így
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v a jelentésfelhasználóknak frissíteniük kell az adatokat a legfrissebb módosítások
beszerzéséhez az adatforrásból
v a rendszer hitelesíti a jelentésfelhasználókat, mielőtt azok megtekinthetnék a
jelentéstartalmat

Tipp: Az IBM Cognos Office eszközsávon kattintson az Összes adat törlése gombra

.

Ez a feladat a ClearAllData metódussal automatizálható is. További információk:
“ClearAllData” oldalszám: 110.
A tartalom törlése nem teszi használhatatlanná az adatforrásokra mutató hivatkozást. Mivel a
Microsoft Excel újabb verziói (például az Excel 2007 vagy az Excel 2010) másképp nyitják
meg az Excel 2003 verzióban létrehozott munkafüzeteket, néhány érték egy közzétett és törölt
Excel 2003 verziójú munkafüzetben látható, ha Excel 2007 vagy 2010 programmal nyitja
meg. Ha Excel 2003 program egy törölt munkafüzetet nyit meg, az törölt marad, amíg
manuálisan nem frissíti az adatokat. Ha az Excel 2007 vagy 2010 program egy olyan törölt
munkafüzetet nyit meg, amelyet Excel 2003 programban hoztak létre, az adatok
automatikusan frissülnek. Ha a munkafüzeteket a Microsoft Excel egy újabb verziójában
nyitja meg, az kiváltja az újraszámítást, ami magában foglalja az IBM Cognos adatok
frissítését is. Az adatok hitelesítése a munkafüzetet megnyitó felhasználó hitelesítő adataival
történik.
Frissítheti a tartalmat a tartalomtárból származó aktuális adatokkal, majd folytathatja a
kereszttáblát, listát vagy elemzést.
Az IBM Cognos for Microsoft Office alkalmazásban törölt jelentésekkel vagy tartalommal
kapcsolatos információk: IBM Cognos for Microsoft Officefelhasználói útmutató.

Dinamikus adatok konvertálása statikus adatokká
Ha olyan jelentést, elemzést vagy kereszttáblát módosít, amelyet nem szeretne frissíteni a
tartalomtárból származó módosításokkal, a dinamikus adatelemeket az adatforrásról
leválasztva statikusakká alakíthatja azokat.
Tipp: Az IBM Cognos Office eszközsávon kattintson a Konvertálás statikussá gombra
.
Ha az Excel alkalmazásban statikus adatokká konvertálja a dinamikus adatokat, a
lekérdezéssel kapcsolatos minden információ (például a számítások és szűrők) el lesz
távolítva a Microsoft Office dokumentumból, az adatértékek azonban érintetlenek maradnak.

Böngészési lap közzététele az IBM Cognos Connection
portálon
Közzéteheti az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel-alapú munkafüzetet az IBMCognos
Connection portálon, és megoszthatja azokat más felhasználókkal biztonságos, központilag
felügyelt módon. A felhasználók az IBM Cognos Business Intelligence rendszerbeli
felhasználóhitelesítési jogosultságaik szerint frissíthetik az adatokat.
Ez a feladat a Közzétételi metódussal automatizálható is. További információk: “Közzététel”
oldalszám: 111.
Ha az IBM Cognos BI felhasználóinál nincs telepítve az IBM Cognos Office, a
dokumentumot és tartalmát megtekinthetik, azonban az adatokat és a tartalmat nem tudják
frissíteni.
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Mielőtt elkezdené
A rendszer a böngészési lapot a közzététel előtt egy ideiglenes fájlba menti.

Eljárás
1. Nyissa meg a böngészési lapot.
2. Adja meg, hogy a dokumentumot a friss adatokkal menteni-e:
v A dokumentum a legfrissebb adatokkal történő mentéséhez az IBM Cognos
.
eszközsávon kattintson az Összes adat frissítése ikonra
v A dokumentum adatok nélküli sablonként történő mentéséhez az IBM Cognos Office
eszközsávon kattintson az Összes adat törlése ikonra

.

.
3. Az IBM Cognos Office eszközsávon kattintson a Közzététel ikonra
4. Amikor a rendszer felszólítja erre, kattintson névterére és írja be felhasználónevét és
jelszavát.
5. A Keresés helye mezőben kattintson azon IBM Cognos BI szerverre, amelyen a
dokumentumot közzéteszi.
6. Válassza ki azt a mappatípust, amelybe a dokumentumot menteni szeretné:
v A dokumentum nyilvános mappába mentéséhez kattintson a Nyilvános mappák
lehetőségre.
v A dokumentum saját tartalomba mentéséhez kattintson a Saját mappák lehetőségre.
7. A Név mezőben adja meg a dokumentum nevét.
8. Ha szeretné, a Leírás mezőben adja meg a dokumentum leírását.
9. Kattintson a Közzététel gombra.

Eredmények
Az aktív böngészési lap közzé lett téve az IBM Cognos Connection portálon.

Microsoft Excel munkafüzetek megnyitása, mentése és
letöltése
Rendelkezhet meglévő, IBM Cognos Business Intelligence vagy TM1 tartalommal feltölteni
kívánt munkafüzetekkel. Lehetséges, hogy megváltozott az üzleti helyzet, ami most
különböző üzleti forgatókönyvek alkalmazását teszi szükségessé. Adatai frissítéséhez és
továbbfejlesztéséhez letölthet közzétett Microsoft Excel munkafüzeteket vagy megnyithat
helyben tárolt munkafüzeteket. Ezután a Microsoft Excel használatával hajthat végre
módosításokat.
Az egyéni tulajdonságok az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel munkafüzetek korábbi
változataiban megadott beállításai lesznek az új beállítások a Beállítások párbeszédpanelen.
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel-kompatibilis dokumentumok korábbi
változatainak a megnyitásakor például az IBM Cognos BI vagy TM1 átjáró címe megjelenik a
címlistában az IBM Cognos rendszerek alatt, ha még nincs beállítva ilyen cím az egyéni
tulajdonságokban.

Jelentés helyi megnyitása és mentése az IBM Cognos Connection
portálon
A létrehozott vagy módosított jelentéseket az IBM Cognos BI szerveren tárolhatja. Ezeket a
jelentéseket saját számítógépén is megnyithatja és mentheti. Ez akkor lehet hasznos, ha más

6. fejezet Elemzés megosztása
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környezetben dolgozó jelentéskészítőnek szeretné elküldeni a jelentést, vagy ha a jelentést
egy forráskód által vezérelt könyvtárba szeretné menteni egy helyi hálózaton vagy meghajtón.
Az IBM Cognos Connection portálon a logikusan rendszerezett és elnevezett mappák segítik
a jelentések keresését. A Nyilvános mappák bejegyzései számos felhasználót érdekelhetnek,
és számos felhasználó által megtekinthetők. A Saját mappák bejegyzéseit csak a
tulajdonosuk láthatja bejelentkezés után.
Az IBM Cognos Connection portálról származó dokumentumok használatakor letöltheti a
Microsoft dokumentumokat, és megnyithatja azokat a létrehozásukra használt alkalmazásban.

Mielőtt elkezdené
Bejegyzések létrehozásához az érintett mappához írási engedéllyel kell rendelkeznie.

Eljárás
.
1. Az IBM Cognos Office eszközsávon kattintson a Megnyitás gombra
2. A Keresés helye mezőben válassza a kívánt jelentést tartalmazó IBM Cognos BI szervert.
3. Válassza ki azt a mappatípust, amelybe a dokumentum mentendő:
v A nyilvános mappák tartalmának megtekintéséhez kattintson a Nyilvános mappák
lehetőségre.
v Kizárólag a saját tartalom megtekintéséhez kattintson a Saját mappák lehetőségre.
4. Kattintson a kívánt jelentésre, majd a Megnyitás gombra.

Eredmények
A jelentés megjelenik a munkafüzetben, diában vagy dokumentumban. Módosításokat
végezhet rajta és kezelheti adatait, majd megosztás céljából közzéteheti az IBM Cognos
Connection portálon.

Munkafüzet letöltése az IBM Cognos Connection portálról
Akkor tölthet le Microsoft Excel munkafüzeteket az IBM Cognos Connection portálról, ha a
munkafüzet közzé van téve valamelyik IBM Cognos Office alkalmazásban (például az IBM
Cognos Analysis forMicrosoft Excel alkalmazásban).
Excel, PowerPoint és Word alkalmazásokban készített dokumentumokat tölthet le. A
Microsoft Office dokumentumoknál az alapértelmezett művelet a letöltés.
További információk: IBM Cognos BI Adminisztrációs és biztonsági útmutató.

Mielőtt elkezdené
A Microsoft Office dokumentumokhoz az IBM Cognos Connection alkalmazásban való
hozzáféréshez olvasási és bejárási engedély szükséges.

Eljárás
1. Az IBM Cognos Connection portálon keresse meg a megnyitni kívánt munkafüzetet.
2. A Műveletek eszközsávon kattintson a letölteni kívánt dokumentum mellett található
Továbbiak gombra.
Megnyílik az IBM Cognos Connection Műveletek lapja.
3. Microsoft Office munkafüzet esetében kattintson a Legutóbbi dokumentum
megtekintése az Excel alkalmazásban ikonra
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.

Megjelenik a Fájl letöltése ablak.
4. Kattintson a Mentés gombra és kövesse a megjelenő adatkéréseket.
A munkafüzetet mentenie kell az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel eszközzel
való használat előtt. A munkafüzet a megnyitásakor abban az alkalmazásban nyílik meg,
amelyben létrejött.

Eredmények
A munkafüzeteken az összes többi munkafüzet esetében megszokott műveleteket hajthatja
végre.

Böngészés futtatása Report Studio, Analysis Studio vagy Cognos
Workspace Advanced alkalmazásban
Kereszttáblás böngészését a Report Studio, az Analysis Studio vagy a Cognos Workspace
Advanced alkalmazásban futtatva kifinomult jelentéseket és részletes elemzéseket hozhat
létre.
A Report Studio és a Cognos Workspace Advanced alkalmazásban listákat és kereszttáblákat
is megtekinthet. Az Analysis Studio alkalmazásban csak kereszttáblák megtekintésére van
lehetősége.
Ha a kereszttábla vagy a lista olyan egyéni szűrőket tartalmaz, amelyek az IBM Cognos for
Microsoft Excel alkalmazásban lettek meghatározva egy dimenziós adatforrás használatával,
akkor a program azokat a szűrőket halmazkifejezésekként veszi figyelembe a Report Studio
vagy az Analysis Studio alkalmazásban történő megnyitáskor. Ha a szűrőket szeretné
szerkeszteni egy stúdióban, akkor azokat halmazkifejezésként kell szerkesztenie. Ez a
kifejezésszerkesztő használatával valósítható meg az adott stúdióban. A halmazkifejezésekkel
kapcsolatban az adott stúdió felhasználói útmutatója nyújt további tájékoztatást.

Mielőtt elkezdené
Az adminisztrátornak először jogosultságot kell biztosítania a jelentések a Report Studio, az
Analysis Studio vagy a Cognos Workspace Advanced alkalmazásban való futtatásához.

Eljárás
1. Hozza létre, majd mentse böngészési lapját.
2. Válassza ki, hogy a jelentést a Report Studio, az Analysis Studio vagy a Cognos
Workspace Advanced alkalmazásban kívánja futtatni.
v Ha a böngészési lapot a Report Studio alkalmazásban kívánja megtekinteni, a
böngészési sávon kattintson a Jelentés megnyitása a Report Studio alkalmazásban
.
lehetőségre
A böngészési lap megjelenik a Report Studio alkalmazásban.
v Ha a böngészési lapot az Analysis Studio alkalmazásban szeretné megtekinteni, a
böngészési sávon kattintson a Jelentés megnyitása az Analysis Studio
.
alkalmazásban lehetőségre
A böngészési lap – a környezetre vonatkozó szűrőkkel együtt – megjelenik az Analysis
Studio alkalmazásban.
v Ha a böngészési lapot a Cognos Workspace Advanced alkalmazásban kívánja
megtekinteni, a böngészési sávon kattintson a Jelentés megnyitása a Cognos
Workspace Advanced alkalmazásban lehetőségre

.
6. fejezet Elemzés megosztása
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A böngészési lap – a környezetre vonatkozó szűrőkkel együtt – megjelenik a Cognos
Workspace Advanced alkalmazásban.

Eredmények
A böngészési lap a kiválasztott alkalmazásban jelenik meg.

Böngészés közzététele az IBMCognos Connection portálon
Kereszttábláját vagy listáját az IBM Cognos Connection portálon közzétéve teheti elérhetővé
más felhasználók számára is.
Az IBMCognos Connection portálon csak a jelenleg aktív munkalapon szereplő böngészés
lesz közzétéve.

Mielőtt elkezdené
Az adminisztrátornak először jogosultságot kell adnia a jelentések IBM Cognos Connection
portálon való közzétételére.

Eljárás
1. Hozza létre, majd mentse böngészési lapját.
2. A böngészési sávon kattintson a Közzététel a Cognos Connection portálra lehetőségre
.
Megjelenik a Közzététel párbeszédpanel.
3. A Név mezőbe írjon be nevet.
Az alapértelmezett név a mentett munkafüzet neve.
4. A Leírás mezőben adja meg a jelentés leírását, majd kattintson a Közzététel gombra.

Eredmények
A böngészés elmentésre került az IBM Cognos Connection portálon.
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7. fejezet Hozzájárulások egy IBM Cognos TM1 szerveren lévő
tervhez
Ha a Cognos TM1 szerver adminisztrátora vállalati szinten terjeszt egy tervet, az IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel segítségével létrehozhat egy böngészést az Önhöz rendelt
tervrész áttekintéséhez, elemzéséhez és frissítéséhez.
Az IBMCognos Analysis forMicrosoft Excel és az IBM Cognos TM1 együttes használatával
a következő feladatokat végezheti el:
v Kereszttábla létrehozása és módosítása dimenzióalapú hierarchikus fa használatával tagok
kijelöléséhez
v Kereszttábla létrehozása egy teljes Cognos TM1 nézet az Excel alkalmazásba való
vontatásával
v Részhalmazok meghatározása
v Értékek megadása és visszaírása Cognos TM1 kockákba
v Adatok fúrása, kijelölése és szűrése, kimutatás készítése
v Diagramok összeállítása kockaadatokból
v Adatok megtekintése és szerkesztése formázott Excel jelentésekben
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel segítségével a Microsoft Excel funkcióit
használhatja az Cognos TM1 adataihoz. Az Excel formázás segítségével például
továbbfejlesztheti a kereszttáblás jelentéseket. A további funkciókkal a cella színe alapján
meghatározhatja a cellaállapotot.

Adatszerkesztés böngészési lapon
A böngészési lapokon közvetlenül a levélcellákban szerkesztheti az értékeket, és az
adatterjesztés segítségével oszthat szét numerikus értékeket.

Adatok szerkesztése a böngészési lap celláiban
Szerkesztheti egy böngészési lap levélcelláiban levő adatokat, ha rendelkezik írási
jogosultsággal az adott cellákra vonatkozóan. Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
felület egy speciális, testreszabható cellaformátum segítségével azonosítja az írható cellákat.

Eljárás
1. Egy cellában szereplő érték szerkesztéséhez kattintson a cellára, majd írja be az új értéket.
2. Új szám megadása után nyomja le az Enter billentyűt vagy kattintson egy másik cellára.
Az új szám kék színű félkövér betűtípussal jelenik meg; ez jelöli, hogy új érték van az
adott cellában. A módosítások állandóvá tételéhez el kell küldenie azokat az IBM Cognos
TM1 szerver számára.
3. A módosítások mentéséhez a Cognos TM1 szerveren kattintson a Módosított értékek
véglegesítése ikonra

.

Eredmények
A módosítások elküldése után a böngészési lap normál betűtípussal jeleníti meg a frissített
értékeket, ami jelzi, hogy mentette a módosításokat.
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Adatterjesztés
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel számos olyan előre meghatározott
adatterjesztési funkciót tartalmaz, amelyek segítségével a numerikus adatokat oszthat el egy
munkalap celláiba. Az adatterjesztéssel például egyenletesen eloszthatja az értékeket egy
adott cellatartományban, vagy a cellatartomány minden értékét megnövelheti adott
százalékkal.
Az adatterjesztési funkció elérhető a Cube Viewer eszközben, a táblázatbeli böngészőben és a
szeletmunkalapokon is. Ezek közül bármelyikben a jobb gombbal egy cellára kattintva a helyi
menüben megtalálhatja az Adatterjesztés lehetőséget, amelyből kiválaszthatja a kívánt
adatterjesztési módszert.
Kötegelt frissítési üzemmódban nem használhatja az adatterjesztési funkciót. Ha kötegelt
frissítési üzemmódban próbálja használni az adatterjesztési funkciót a Cube Viewer
eszközben vagy a táblázatbeli böngészőben, hibaüzenet jelenik meg. Ha kötegelt frissítési
üzemmódban próbálja használni az adatterjesztési funkciót egy szeleten, a terjesztési
műveletet a rendszer nem hajtja végre.

Arányos terjesztés módszer
Az Arányos terjesztés módszer a meglévő cellaértékek arányában terjeszt egy megadott
értéket a cellák között.
Képzeljen el egy olyan nézetet például, amelyben az Argentínához tartozó értékek a január,
február és március hónapokra 10, 30 és 60, ebben a sorrendben.
Ezen értékek összege 100, amelyből a januárhoz tartozó érték az összeg 10%-ának felel meg,
a februárhoz tartozó érték a 30%-nak, a márciushoz tartozó érték pedig a 60%-nak.
Ha ezek között a cellák között arányosan kívánja elosztani a 300 értéket és kiválasztja a
Lecserélés frissített értékre műveletet, az eredmény a következő lesz:
v A január a 30 értéket tartalmazza, amely a 300 10%-a
v A február a 90 értéket tartalmazza, amely a 300 30%-a
v A március a 180 értéket tartalmazza amely a 300 60%-a
Ezek az értékek arányosan megfelelnek az adatterjesztés előtti kockaértékeknek.

Egyenlő terjesztés módszer
Az Egyenlő terjesztés módszer egyenlően oszt el egy meghatározott értéket a nézet cellái
között.
Képzeljen el egy olyan nézetet például, amelyben egy 12 cellából álló cellatartomány van
kijelölve.
Ha a 60 értéket kívánja egyenlően terjeszteni ezek között a cellák között, és kiválasztja a
Frissített érték hozzáadása műveletet, a rendszer az értéket egyenlően szétterjeszti a
tartományban, és hozzáadja a meglévő cellaértékekhez. Ennek eredményképp minden
cellaérték 5-tel növekszik (mivel 60/12=5).
A megadott értéket a rendszer egyenlően terjeszti szét a megadott irányokban vagy a
kiválasztott cellatartományban.
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Ha egy összevont cellára alkalmazza az Egyenlő terjesztés módszert anélkül, hogy megadná a
terjesztési művelet irányát, a terjeszteni kívánt értéket a rendszer az összevont cella minden
egyes levelére arányosan osztja el.

Ismétlés módszer
Az Ismétlés módszer a nézet összes celláján megismétel egy adott értéket.
A megadott értéket megismétli a megadott irányokban vagy a kiválasztott cellatartományban.
Ha egy összevont cellára alkalmazza az Ismétléses terjesztés módszert anélkül, hogy megadná
a terjesztési művelet irányát, a terjeszteni kívánt értéket az összevont cella minden egyes
levelén arányosan osztja el a rendszer.

Százalékos változás módszer
A Százalékos változás módszer egy megadott százalék-szorosára növeli az aktuális
cellaértékeket. A szorzat ezután helyettesítheti a cellaértéket, illetve hozzáadható vagy
kivonható abból.
Ha a Százalékos változás módszert alkalmazza a cellákra, és 10%-os százalékos változást ad
meg, a rendszer minden egyes cellaértéket a 10%-ára csökkent (vagy szorozza 0,1-del). Ha
kiválasztja a Frissített érték hozzáadása műveletet, a szorzatot a rendszer hozzáadja a meglévő
cellaértékekhez. Ennek eredményképp minden cellaérték 10%-kal növekszik. A százalékos
változás a megadott irányokban vagy egy kiválasztott cellatartományban alkalmazható.

Egyenes vonal módszer
Az Egyenes vonal adatterjesztési módszer két megadott végpont között lineáris interpolációt
alkalmazva tölti fel a kockacellákat. Ehhez meg kell adni egy kezdő- és egy záróértéket.
Ha például a kezdőérték 100 és a záróérték 200, akkor a beállítás a közbenső cellákat a két
végpont között egyenletes arányban elosztott értékekkel tölti fel.
Igény szerint a Kiterjesztés beállítást is választhatja az adatterjesztés irányának megadásához.
Az Egyenes vonal adatterjesztést csak különálló sorokon vagy oszlopokon alkalmazhatja,
téglalap alakú tartományokon nem.
4. táblázat: Az Egyenes vonal módszer beállításai
Irány

Eredmény

Vízszintes

Vízszintesen feltölti az összes cellát abban a sorban, amelyből a
terjesztést kezdeményezi.

Függőleges

Függőlegesen feltölti az összes cellát abban az oszlopban, amelyből a
terjesztést kezdeményezi.

Jobbra

Feltölti a beszúrási ponttól jobbra található cellákat abban a sorban,
amelyből a terjesztést kezdeményezi.

Balra

Feltölti a beszúrási ponttól balra található cellákat abban a sorban,
amelyből a terjesztést kezdeményezi.

Le

Feltölti a beszúrási pont alatti cellákat abban az oszlopban, amelyből a
terjesztést kezdeményezi.
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4. táblázat: Az Egyenes vonal módszer beállításai (Folytatás)
Irány

Eredmény

Fel

Feltölti a beszúrási pont feletti cellákat abban az oszlopban, amelyből
a terjesztést kezdeményezi.

%-os növelés módszer
A %-os növelés módszer használatakor kezdőértéket és egy növelési százalékot kell
megadnia. Ez a módszer a kiindulási értéket tekinti kezdőpontnak, és szekvenciálisan növeli a
tartományban található értékeket a megadott növelési százalékkal.
Igény szerint a Kiterjesztés beállítást is választhatja az adatterjesztés irányának megadásához.
A %-os növelés terjesztést csak különálló sorokon vagy oszlopokon alkalmazhatja, téglalap
alakú tartományokon nem.
5. táblázat: A %-os növelés módszer beállításai
Irány

Eredmény

Vízszintes

Vízszintesen feltölti az összes cellát abban a sorban, amelyből a
terjesztést kezdeményezi.

Függőleges

Függőlegesen feltölti az összes cellát abban az oszlopban,
amelyből a terjesztést kezdeményezi.

Jobbra

Feltölti a beszúrási ponttól jobbra található cellákat abban a
sorban, amelyből a terjesztést kezdeményezi.

Balra

Feltölti a beszúrási ponttól balra található cellákat abban a sorban,
amelyből a terjesztést kezdeményezi.

Le

Feltölti a beszúrási pont alatti cellákat abban az oszlopban,
amelyből a terjesztést kezdeményezi.

Fel

Feltölti a beszúrási pont feletti cellákat abban az oszlopban,
amelyből a terjesztést kezdeményezi.

Relatív arányos terjesztés módszer
A Relatív arányos terjesztés módszer a referenciacella leveleinek arányában terjeszti szét az
értékeket az összevont cella leveleire. A referenciacella egy különálló kockán vagy azon a
kockán adható meg, amelyről a terjesztést kezdeményezte. Azonban a referenciacellának és
azon cellának, amelyből a terjesztést kezdeményezi, azonos összevonásokkal kell
rendelkeznie.

Relatív százalékos kiigazítás módszer
A Relatív százalékos kiigazítás módszer egy összevonás leveleire (gyermekeire) terjeszti az
értékeket úgy, hogy a referenciacella leveleire egy adott százalékos kiigazítást alkalmaz.
Ez a módszer egy, a felhasználó által megadott százalékkal növeli a referenciacella leveleinek
értékét. Az eredményként kapott értékeket azután szétterjeszti a terjesztést kezdeményező
összevonás leveleire.
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A referenciacella egy különálló kockán vagy azon a kockán adható meg, amelyről a terjesztést
kezdeményezte. Azonban a referenciacellának és azon cellának, amelyből a terjesztést
kezdeményezi, azonos összevonásokkal kell rendelkeznie.

Levelek ismétlése módszer
A Levelek ismétlése módszer egy megadott értéket az összevonás leveleire másol. Ezen
módszer alkalmazásakor eldöntheti, hogy az összevonás összes levelére kívánja másolni az
értéket vagy csak azon levelekre, amelyek eredetileg is nullától különböző értékeket
tartalmaztak.
Tegyük fel például, hogy az Év, Argentína több értekkel rendelkező levelet tartalmaz.
Ha a Levelek ismétlése módszer segítségével másolja a 400 értéket az Év, Argentína nullától
eltérő értékeket tartalmazó leveleibe, a rendszer a 400 értéket az összes, nullától eltérő értéket
tartalmazó levélbe másolja.
Ha a Levelek ismétlése módszert egy több összevont elemmel meghatározott cellából
kezdeményezi, akkor a rendszer a megadott értéket minden olyan levélre másolja, amely
kapcsolódik a cellához.
A Levelek ismétlése módszer beállításait a következő táblázat ismerteti.
6. táblázat: A Levelek ismétlése módszer beállításai
Beállítás

Leírás

Feltöltött levélcellák

A megadott értéket csak az eredetileg is nullától különböző
értéket tartalmazó levélcellákra másolja a rendszer.

Összes levélcella

A megadott értéket az eredeti értéktől függetlenül az összes
levélcellára másolja a rendszer.

Levelek közötti egyenlő terjesztés módszer
A Levelek közötti egyenlő terjesztés módszer egyenlően oszt el egy meghatározott értéket egy
összevont cella leveleire. Ezen módszer alkalmazásakor eldöntheti, hogy az összevonás
összes levelére kívánja elosztani az értéket vagy csak azon levelekre, amelyek eredetileg is
nullától különböző értékeket tartalmaztak.
Ha a Levelek közötti egyenlő terjesztés módszert egy több összevont elemmel meghatározott
cellából kezdeményezi, akkor a rendszer a megadott értéket minden olyan levélre eloszlatja,
amely kapcsolódik a cellához.
A Levelek közötti egyenlő terjesztés módszer beállításait a következő táblázat ismerteti.
7. táblázat: A Levelek közötti egyenlő terjesztés módszer beállításai
Érték

Leírás

Feltöltött levélcellák

A megadott értéket csak az eredetileg is nullától különböző
értéket tartalmazó levélcellákra másolja a rendszer.

Összes levélcella

A megadott értéket az eredeti értéktől függetlenül az összes
levélcellára másolja a rendszer.
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Törlés módszer
A Törlés módszer törli a nézetben lévő cellák értékeit. Ezt a módszert levélcellákra vagy
összevont cellákra alkalmazhatja. Ha összevont cellára alkalmazza a Törlés módszert, az
összevonás összes levelének értéke nullára változik.
Ha a Törlés módszert a kiválasztott cellából kezdeményezi, és a terjesztési műveletet lefelé
terjeszti ki, a rendszer a beszúrási pont alatti összes összevonás leveleinek értékét törli. Ha
csak egy cellát jelöl ki törlésre, meg kell adnia a kívánt cellatörlés irányát vagy irányait. Ha
például a kiválasztott cellától balra és felfelé kívánja törölni a cellák értékeit, válassza a Balra
és a Fel lehetőséget. A nézetben lévő összes cella értékének törléséhez válassza ki az összes
irányt (Balra, Jobbra, Fel és Le).

Adatterjesztés használata böngészési lapokon
Az adatterjesztés segítségével egy adatterjesztési módszer nevű, előre meghatározott elosztási
módszerrel megadhatja vagy szerkesztheti egy adott böngészési lap numerikus adatait.
Egyenletesen eloszthatja például az értékeket egy adott cellatartományban, vagy a
cellatartomány minden értékét megnövelheti adott százalékkal.
Tipp: Beviteli elemekre való arányos terjesztéshez adjon meg egy értéket egy összevont
elembe.

Eljárás
1. Válasszon ki egy cellát vagy tartományt, ahonnan indítani kívánja az adatterjesztést. A
terjesztést indíthatja egy cellából vagy egy lineáris cellatartományból. Nem indíthatja a
terjesztést nem folytonos cellatartományból és nem terjeszthet adatokat több, önállóan
kiválasztott cellába vagy cellatartományba egy munkalapon. Adatok a böngészésben vagy
a rugalmas nézetben történő terjesztéséhez ki kell választania egy lineáris cellatartományt
egy sorban vagy oszlopban.
2. Az adatterjesztési módszer kiválasztásához kattintson a jobb gombbal a cellára vagy a
tartományra, kattintson az IBM Cognos Analysis, majd a Terjesztés lehetőségre, végül a
Terjesztés menüben kattintson bármelyik adatterjesztési módszerre.
3. Adja meg a szükséges értékeket. A legtöbb terjesztési módszer használatakor csak a
terjeszteni kívánt értéket adja meg. Az Egyenlő terjesztési módszer használatakor például
egy értéket kell megadnia. Egyes terjesztési módszerek esetében viszont meg kell adnia
további értékeket. Az Egyenes vonal módszernél például megadja a kezdőértéket és a
záróértéket is.
4. Jelölje ki a terjesztés irányait. Ha egyetlen cellából indítja a terjesztést, meg kell adnia a
terjesztés irányát (irányait) a beszúrási ponthoz képest. A terjesztés kiindulópontjául
szolgáló cella mindig része a terjesztésnek. Egyes adatterjesztési módszerekkel több
irányba hajthat végre terjesztést. Ezen módszerek esetében a Kiterjesztési beállítások
jelölőnégyzetekként jelennek meg, amelyek segítségével bármilyen kombinációt
megadhat. A Kiterjedési beállítások segítségével például megadható a beillesztési ponttól
felfelé és jobbra való terjesztés. Más adatterjesztési módszerekkel csak egy irányba
hajthat végre terjesztést. Ezen módszerek esetében a Kiterjesztési beállítások
választógombokként jelennek meg, amelyek közül egyetlen egyet választhat ki. Ha a
terjesztést egy kijelölt cellatartományból indítja, a Kiterjesztési beállítások le vannak
tiltva, és a terjesztés csak a kijelölt tartományra vonatkozik.
5. Válasszon egy frissítési műveletet. A frissítési művelet jelzi, hogy a terjesztési érték
helyettesítse a meglévő cellaértéket, hozzá legyen adva vagy ki legyen belőle vonva.
6. A Relatív arányos terjesztés és a Relatív százalékos kiigazítási módszer esetén a
terjesztési művelethez meg kell adnia egy referenciacellát.
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Adatterjesztési szintaxis
A legtöbb adatterjesztési módszert úgy is alkalmazhatja, hogy a Cube Viewer eszközben, a
táblázatbeli böngészőben vagy a szeletmunkalapokon közvetlenül a cellában megad egy
speciális szintaxist. A szintaxis segítségével emellett megtartást alkalmazhat vagy oldhat fel.
A Relatív arányos terjesztés, a Relatív százalékos kiigazítás, a Levelek ismétlése és a Levelek
közötti egyenlő terjesztés módszer alkalmazásakor nem használhat adatterjesztési szintaxist.
Ezen módszerek alkalmazásakor a felhasználói felületet kell használnia. Hasonlóképpen, ha
egy kiválasztott cellatartományon kíván terjesztést végrehajtani, akkor is a felhasználói
felületet kell használnia.
Az egyes adatterjesztési szintaxis kifejezések egy módszerkódból, egy (választható)
adatműveletből, irányjelzőkből és módszerparaméterekből állnak.
Például: s+<>100
A módszer kód s, az adatművelet +, az irányjelzők: <> és a módszerparaméter 100.
Az adatterjesztési módszerek módszerkódja egy egy vagy két karakterből álló kód. Például
az S az Egyenlő terjesztés módszer kódja. További információk: “Adatterjesztési referenciákat
tartalmazó táblázat”.
Az adatművelet jelzi, hogy a terjesztési érték helyettesítse a meglévő cellaértéket, hozzá
legyen adva vagy ki legyen belőle vonva.
v Csere – Ha nem ad meg adatműveletet, akkor a meglévő cellaértékeket a rendszer lecseréli
a terjesztett értékekre.
v Hozzáadás – A plusz jellel (+) hozzáadhatja a terjesztett értékeket a meglévő
cellaértékekhez.
v Kivonás – A hullámvonallal (~) kivonhatja a terjesztett értékeket a meglévő
cellaértékekből.
Az irányjelzők azt mutatják, hogy a beszúrási ponthoz képest milyen irányba terjessze a
rendszer az adatokat. A terjesztés kiindulópontjául szolgáló cella mindig része a terjesztésnek.
Az irányjelzők tetszőleges kombinációját választhatja a kifejezésen belül.
v Felfűzéskarakter ( | ) – A beszúrási pont alatt terjeszti az értékeket
v Nyíl ( ^ ) – A beszúrási pont fölött terjeszti az értékeket
v Jobbra mutató nyíl ( > ) – A beszúrási ponttól jobbra terjeszti az értékeket
v Balra mutató nyíl ( < ) – A beszúrási ponttól balra terjeszti az értékeket
A módszerparaméterek megadják az adott terjesztési módszer végrehajtásához szükséges
összes paramétert. A legtöbb módszerhez csak a terjesztendő értéket jelző paraméter
megadására van szükség. Az egyes terjesztési módszerek kötelező módszerparamétereit itt
találja: “Adatterjesztési referenciákat tartalmazó táblázat”.

Adatterjesztési referenciákat tartalmazó táblázat
A következő táblázat részleteket biztosít a terjesztési szintaxissal alkalmazható összes
terjesztési módszerről.
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8. táblázat: Terjesztési módszerek
Adatterjesztési
módszer

Kód

Kötelező
Adatművelet
módszerparaméterek(választható) * Példa

Arányos terjesztés

P

Terjesztendő érték

+, ~

P<>100
Arányosan terjeszti a
beszúrás sorának összes
levélcellájára a 100
értéket, és lecseréli a
meglévő cellaértékeket.

Egyenlő terjesztés

S

Terjesztendő érték

+, ~

S+|^200
Egyenlően terjeszti a
beszúrás oszlopának
összes levélcellájára a
200 értéket, és hozzáadja
a terjesztés termékét a
meglévő cellaértékekhez.

Ismétlés

R

Terjesztendő érték

+, ~

R~<50
Kivonja az 50 értéket a
beszúrási ponttól balra
eső levélcellákból.

Százalékos
változás

P%

Százalékarány

+, ~

P%+|^<>10
Minden levélértékre 10%
százalékos módosítást
alkalmaz, hozzáadja a
terméket a meglévő
cellaértékekhez és az
összes nézetben szereplő
levélértéket megnöveli
10 %-kal.

Egyenes vonal **

SL

Kezdőérték és
záróérték

+, ~

SL>100:200
Kicseréli a beszúrási
ponttól jobbra található
összes levélértéket 100
kezdőértékre és 200
záróértékre.

%-os növekedés
**

GR

Kezdőérték és
+, ~
növekedési százalék

GR|300:25
25% százalékos növelést
alkalmaz a 300
kezdőértékre és kicseréli
a beszúrási pont alatti
összes levélértéket.

Törlés

C

N/A

N/A

C|^<>
Törli az értékeket a
nézetben szereplő összes
cellából.
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8. táblázat: Terjesztési módszerek (Folytatás)
Adatterjesztési
módszer

Kód

Kötelező
Adatművelet
módszerparaméterek(választható) * Példa

Levél megtartása

H

N/A

N/A

H<>
Megtartja a beszúrás
sorának összes
levélcellájában szereplő
értéket.

Levél
megtartásának
feloldása

RH

Összevontak
megtartása

HC

N/A

N/A

RH<>
Feloldja a beszúrás
sorának összes
levélmegtartását.

N/A

N/A

HC<>
Megtartja a beszúrás
sorának összes összevont
cellájában szereplő
értéket.

Összevontak
megtartásának
feloldása

RC

Összes megtartás
feloldása

RA

N/A

N/A

RC<>
Feloldja a összes
összevont cella értékének
megtartását a beszúrás
sorában.

N/A

N/A

RA<>
Feloldja a összes cella
értékének megtartását a
beszúrás sorában.

Az irányjelzők az összes elem esetén a következők: |, ^, <, >
* Az alapértelmezett adatművelet a Csere. A terjesztési szintaxisban hullámvonal (~) jelöli az
adatkivonási és plusz jel (+) az adat-hozzáadási műveletet.
** Az Egyenes vonal és a Százalékos növekedés módszereket használhatja egy sorban vagy
oszlopban, de téglalap alakú tartományokban nem. A fel és le (^ |) vagy a balra és jobbra (< >)
iránykombinációkat használhatja. Ezekhez a terjesztési módszerekhez csak ezek a
kombinációk megengedettek.

Megjegyzések hozzáadása és megtekintése cellákban
Megjegyzésekkel jelezheti a cellaérték jelentőségét. Megmagyarázhatja például, miért nagy a
különbség egy termék esetében az előre jelzett és az aktuális bevétel között. Megtekintheti az
összes, egy adott cellához adott megjegyzést. A Jegyzetek ablakban hozhat létre, tekinthet
meg, frissíthet vagy törölhet megjegyzéseket.
Vigye az egérmutatót egy jegyzettel ellátott cella fölé a megjegyzés, a megjegyzést létrehozó
felhasználó és az időpecsét megtekintéséhez
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Mielőtt elkezdené
A megjegyzéseket engedélyezni kell a Microsoft Excel speciális beállításai között.

Eljárás
1. A jegyzetek használatához kattintson a jobb gombbal egy cellára, kattintson az IBM
Cognos Analysis, majd a Jegyzetek lehetőségre.
2. A Jegyzetek ablakban adhat hozzá, tekinthet meg, frissíthet vagy törölhet
megjegyzéseket.

Visszaírási üzemmód és munkapéldányok
Az IBMCognos Analysis forMicrosoft Excel több lehetőséget is biztosít az IBM Cognos TM1
adatok módosításainak kezelésére.
A visszaírási üzemmód és a munkapéldány határozza meg, hogy a szerveradatok változásait
hogyan kezeli a rendszer. A beállítások lehetővé teszik az adminisztrátor számára, hogy úgy
kombinálja a különböző jogosultságokat, hogy minden telepítés és minden felhasználói
csoport optimálisan tudjon dolgozni.

Visszaírási mód
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazásban egy saját területen tárolhatja a
módosításokat amíg úgy nem dönt, hogy az adatmódosításokat visszaírja a szerverre, és
mások számára elérhetővé teszi azokat. Ez a saját terület a munkapéldány. Amikor a saját
területén tárolt adatmódosításokat a bázisadatokba véglegesíti, a módosított értékeket a
szerverre írja a rendszer.
Ha szívesebben dolgozik saját munkaterület nélkül közvetlenül a bázisadatokkal, választhatja
a közvetlen visszaírási módszert. Az adminisztrátor továbbá biztosíthatja, hogy az
adatmódosításokat egy elnevezett munkapéldányban nevezhesse el és tárolhassa.
Munkapéldányok használatakor az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel a cellaszínezés
módosításával emlékezteti Önt arra, hogy adatait még nem egyesítette a bázisadatokkal. Ha
véglegesíti a munkapéldányt, a cella színe újból fekete lesz. További információkért lásd: A
módosított adatértékek cellaszínezésével kapcsolatos tudnivalók.
Az adminisztrátor az IBM Cognos TM1 adminisztrációs eszközei segítségével rendel
képességeket az egyes felhasználói csoportokhoz. Mivel Ön egyszerre több csoport tagja is
lehet, munkaterülete beállításai a bejelentkezésétől, az alkalmazott klienstől és a beállítások
kombinációjától függően változhatnak. Csak az adminisztrátorok rendelkeznek hozzáféréssel
a képesség-hozzárendeléshez.
Rendszere tervezett működésével kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az
adminisztrátorhoz. A visszaírási üzemmód és a munkapéldány beállításainak az eszköztár
segítségével történő meghatározásával kapcsolatos információkért lásd: A különböző
eszköztár-beállítások megismerése. A képesség-hozzárendeléssel kapcsolatos további
információkért lásd: IBM Cognos TM1 Xcelerator működési útmutató.

Visszaírási mód beállításai
A Visszaírási mód képesség határozza meg, hogyan írja vissza a rendszer az adatokat a
szerverre. A Visszaírási módot az határozza meg, hogy a felhasználó számára a személyes
munkaterület képesség be van-e kapcsolva.
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Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel rendszerben a munkapéldány-képesség
megszerzéséhez egy adminisztrátornak jogosultságokat kell biztosítania Önnek az IBM
Cognos TM1 rendszeren.
9. táblázat: A személyes munkaterület mód képességei
Leírás

Képesség

A módosításokat közvetlenül a bázison hajtja végre a rendszer.

Kikapcsolva

A módosításokat a rendszer egy ideiglenes területen tárolja, és a Véglegesít
gomb vagy opció használatával manuálisan lehet azokat a bázisba írni. A
cellaszínezés az adatok módosulásakor változik, de nem marad végleges.

Bekapcsolva

A munkapéldány képesség határozza meg, hogy elnevezhet munkapéldányokat vagy egy
alapértelmezett munkapéldánnyal rendelkezik:
10. táblázat: Munkapéldány mód képességei
Leírás

Képesség

Elnevezheti a munkapéldányt, és egyszerre több munkapéldányt is kezelhet. Bekapcsolva
Csak egy alapértelmezett munkapéldány érhető el.

Kikapcsolva

Ezen beállítások kombinációja határozza meg, hogy az adatmódosításokat hogyan tárolja és
dolgozza fel a rendszer.
Előfordulhat például, hogy a felhasználói csoportja közvetlen visszaírást ajánl elnevezett
munkapéldányokkal. A TM1 Xcelerator ezt az alapértelmezett munkatervet használja. Ez azt
jelenti, hogy nincs személyes munkaterülete (helyette lehetősége van közvetlen visszaírásra a
szerverre), elnevezheti azonban a módosítások egy adott halmazát és manuálisan elküldheti
azokat. Ezzel a beállítással a nézetek első megnyitásakor a bázisban dolgozhat, így minden
módosítást a bázisba ír a rendszer. Ha azonban úgy dönt, hogy egy névvel ellátott
munkapéldányba kívánja menteni a módosításokat, a Véglegesítés gombra kattintva küldheti
el manuálisan a változtatásokat a bázis frissítéséhez.
Abban az esetben például, amikor közvetlenül a szerverre kívánja küldeni az adatokat, a
módosítások halmazát érdemes egy csoportba gyűjteni a szerver frissítése előtt. A
Munkapéldány létrehozása beállítás segítségével az aktuális adatmódosításokat egy Legjobb
eset elnevezésű saját munkapéldányba mentheti. A Legjobb eset munkapéldányon belül a
Véglegesítés gombra kattintva küldheti el a módosításokat a bázisba és teheti elérhetővé
azokat a többiek számára. A Legjobb eset véglegesítése után a rendszer ezen módosításokat
egyesíti a bázissal, így mások is láthatják a változtatásokat, és Ön az újonnan frissített
bázisban dolgozhat. Ha egy munkapéldányon dolgozik, ne feledje, hogy ahhoz, hogy mások is
láthassák a módosításait, manuálisan kell véglegesítenie a munkapéldányt. Győződjön meg
arról, hogy nyilvánossá akarja tenni a módosításokat, és hogy egyesíteni kívánja azokat a
bázissal.
Ha visszatér a bázishoz, újból közvetlen visszaírást alkalmaz. Ez a beállítás rugalmasságot
kínál. Azon felhasználóknak akik ezt a beállítást használják, nem szabad elfelejteniük, mikor
frissítik a bázist, és mikor kell a Véglegesítés gombot használniuk ahhoz, hogy mások
számára is elérhetők legyenek a módosítások.
Előfordulhat, hogy az adminisztrátora úgy dönt, biztosítja Önnek a személyes munkaterület
visszaírási üzemmódja nyújtotta rugalmasságot, de Ön el szeretné kerülni az elnevezett
munkapéldányok bonyolult létrehozását. Ebben az esetben az adminisztrátor biztosíthatja
Önnek a személyes munkaterület visszaírási üzemmódját, ám megtagadhatja a munkapéldány
képességet.
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Eszközsáv beállítások
Az eszközsávban található beállítások segítségével meghatározhatja, hogyan működjön a
felhasználói csoportja. Ha például munkapéldány képességgel rendelkezik, az Ön számára
elérthető a Munkapéldány létrehozása és a Munkapéldány törlése lehetőség. Amikor nem
jelenik meg a munkapéldánylista, használja a Microsoft Excel adatait, majd véglegesítse a
változtatásokat közvetlenül az IBM Cognos TM1 adatbázisban.

Közvetlen visszaírás és elnevezett munkapéldányok
Alapértelmezés szerint az IBM Cognos TM1 közvetlen visszaírást használ, elnevezett
munkapéldányokkal. Előfordulhat, hogy az adminisztrátora eltérő munkabeállításokat adott
meg Önnek.

A következőket szeretné:
Az összes adatmódosítás esetén azonnal frissüljön a szerver.
Előfordulhat, hogy módosítások egy adott halmazát kívánja
menteni és elnevezni, mielőtt véglegesíti azokat a szerveren.

Személyes
munkaterület
üzemmód

Munkapéldány

Kikapcsolva

Bekapcsolva

Közvetlen visszaírás és elnevezett munkapéldányok használatakor az eszköztárban először a
Módosított értékek véglegesítése, a Módosított értékek elvetése és az Új munkapéldány
ikonok érhetők el, és a munkapéldány listaterületén a [Bázis] érték látható.
Az Új munkapéldány ikon azt jelzi, hogy létrehozhat és törölhet munkapéldányokat. Amíg
létre nem hoz munkapéldányt, addig a bázisban dolgozik.

Munkapéldány nélküli közvetlen visszaírás
Ebben az üzemmódban nem rendelkezik hozzáféréssel a névvel ellátott munkapéldányokhoz.
A Microsoft Excel adatainak használata után kattintson a Módosított értékek véglegesítése
ikonra ahhoz, hogy közvetlenül az IBM Cognos TM1 adatbázisába véglegesítse a
változtatásokat.
Közvetlen visszaírás az egész telepítésre való alkalmazásához használja a
DisableSandboxing=T beállítást a szerverkonfigurációs fájlban. Ha ezzel a konfigurációs
beállítással az egész szerveren kikapcsolja a munkapéldány üzemmódot, a
képesség-hozzárendeléseket a rendszer figyelmen kívül hagyja.
Ebben az esetben az eszközsávban nincsenek munkapéldányikonok (ilyen például az Új
munkapéldány vagy a Munkapéldány egyesítése ezzel...). Semmilyen munkapéldányhoz
nem rendelkezik hozzáféréssel.

Munkapéldányok
A munkapéldány funkció segítségével létrehozhatja saját személyes munkaterületét vagy
munkapéldányát, ahol a bázisadatoktól függetlenül adhat meg és tárolhat
adatérték-módosításokat.
A munkapéldány nem a bázisadatok másolata, hanem egy önálló átfedés vagy réteg, amely a
bázisadatok mellett az Ön saját adatértékeit tartalmazza. A bázisadatok és a munkapéldány
adatai közötti különbségek megértése olyankor fontos, amikor módosításokat hajt végre az
adatain.
v A bázisadatok az összes felhasználó számára elérhető adatok. A bázisadatokon
végrehajtott módosításokat a rendszer közvetlenül visszaírja az adatbázisba.
v A munkapéldány-adatok azok a személyes munkaterületén lévő adatok, amelyek
adatértékeit tetszőleges alkalommal szerkesztheti, és külön tárolhatja őket a bázisadatoktól.
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Az egyes munkapéldányok a felhasználók saját tulajdonát képezik, és nem láthatóak a
többi felhasználó számára. Az adatértékei csak akkor válnak láthatóvá mások számára,
amikor újból egyesíti őket a bázisadatokkal.
A munkapéldányokat nem a kliensen tárolja a rendszer. A szerver egy önálló és privát
területén találhatók. Amikor módosítja a munkapéldányban lévő adatokat, az olyan, mintha a
bázismodell adatértékeit ideiglenesen blokkolná az Ön által a munkapéldányba írt érték.
Ahhoz, hogy a bázismodell felvegye a munkapéldány értékeit, egyesítenie kell a
munkapéldány értékeit a bázisértékekkel. A munkapéldány adatértékeit a véglegesítés után a
rendszer egyesíti a bázissal, így a megváltozott értékek frissülnek, és ezután azok lesznek a
bázisértékek.
A munkapéldányok a következő funkciókat tartalmazzák:
v Saját adatmódosítások.
A munkapéldányok lehetővé teszik, hogy kipróbáljon különböző adatmódosításokat,
mielőtt nyilvánossá tenné őket a többi felhasználó számára, és véglegesítené a
változtatásokat a bázisadatokon.
v Cellaszínezés.
A munkapéldányban lévő cellaérték-változásokat a cellák színének változása jelzi. A cella
színének változása emlékezteti arra, hogy a módosítást még nem egyesítette a
bázisadatokkal. Az adatok véglegesítése és a feldolgozás befejezése után a cella színe újból
feketére változik.
Azon függő cellák, például az összevont vagy szabály alapján számított cellák színe is
megváltozik, amelyekre a módosításai hatással vannak.
v Manuális véglegesítés.
A munkapéldány használatakor megjelenik az Egyesítés gomb, amely lehetővé teszi, hogy
akkor véglegesítse a változtatásokat a bázisba, amikor szeretné. Amikor véglegesíti az
adatokat, a módosításai elérhetővé válnak a többi felhasználó számára is.
v Adatok visszaállítása.
A munkapéldányban elérhetővé válik az Adatok visszaállítása gomb, amely segítségével
visszaállíthatja az értékeket a bázisértékekre.
v Az elnevezett munkapéldányokban "mi-lenne-ha" típusú forgatókönyveket hozhat létre.
A konfigurációs beállításaitól függően akár több munkapéldányt is elnevezhet, például a
Legjobb eset és Legrosszabb eset példányt, majd a kettő közötti váltással összehasonlíthatja
módosításai hatását.
Ne feledje: Előfordulhat, hogy adminisztrátora az Ön környezete számára letiltotta a
munkapéldányokat, vagy megváltoztatta a visszaírási üzemmódot a felhasználói csoportja
esetében.
A munkapéldány használatához először meg kell nyitnia egy nézetet, majd létre kell hoznia
egy új munkapéldányt, vagy ki kell választania egy meglévőt. Munkapéldányok használatakor
a kiválasztott munkapéldányt alkalmazza a rendszer az aktuális felhasználói munkamenetének
összes többi nézetére.

A munkapéldányban lévő levél- és összevont cellák adatértékei
A munkapéldányban lévő levél- és összevont cellák adatértékeinek kiszámítása.
A munkapéldányban lévő levélcellák értékei a bázis- és a munkapéldánycellák értékeinek
kombinációi. A felhasználó által megadott értékek a munkapéldány levélcelláiban felülírják a
bázisba írt értékeket. Azok a levélcellák, amelyek nem módosultak a munkapéldányban,
továbbra is a bázisadatokat mutatják.
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A munkapéldányban lévő összevont cellák értékei a munkapéldányban megjelenő levélcellák
összegeit jelölik.

Adatértékek visszaállítása a munkapéldányokban
A munkapéldány visszaállítása törli az addig megadott összes módosított adatértéket, majd az
összes adatértéket a bázisadatok között található aktuális értékre állítja vissza.

Eljárás
1. Kattintson a Módosított értékek elvetése ikonra a böngészési sávon.
2. Kattintson az OK gombra.

Eredmények
A munkapéldány összes adatértéke a bázisadatokban található aktuális értékekre áll vissza.
Minden cellaszínezés törlődik és fekete lesz.

A módosított adatértékek cellaszínezése
Amikor új értéket ad meg a munkapéldányban, egy vizuális jelző jelenik meg a cellában, ami
emlékeztet, hogy az új érték különbözik a bázisértékektől. Az adatok színe az Enter billentyű
lenyomása után kékre változik. Amikor véglegesíti a módosításokat, a háttér színe zöldre, a
szám színe pedig újból feketére változik. A függő cellák, például az összevont vagy szabály
alapján számított cellák megjelenése szintén megváltozik, ha azokat a módosítások
következtében újraszámolja a rendszer.
A következő táblázat az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel által adatértékek egy
munkapéldányban való megadásakor alkalmazott alapértelmezett cellaszínezéseket foglalja
össze. Ezek a színattribútumok módosíthatók.
11. táblázat: Cellaszínezési attribútumok
Cella- vagy betűszínek

Leírás

A fekete betűszín és zöld háttér azt
jelzi, hogy az érték eltér a bázistól.

Véglegesített munkapéldányadat.

Kék színű félkövér betűtípus.

Frissen megadott adatok.
Miután beírja az értéket és lenyomja az Enter billentyűt, a
betűtípus kék színű félkövér lesz. Amely cellák színe ekkor
szintén kékre változik, azok olyan képletet tartalmazó cellák,
amelyek erre a cellára hivatkoznak, és a színváltozást is
átveszik.
Szerkesztett cellák, függő vagy összevont cellák, újraszámolt
cellák

A fehér cellaháttér levél beviteli
cellát jelez. A kék cellaháttér
összevont beviteli cellát jelez. A
szürke cellaháttér zárolt cellát jelez.

Beviteli értékek

Módosított adatok véglegesítése munkapéldányból a bázisba
A munkapéldányban található összes véglegesített adatértéket egyesítheti a bázisadatokba.
Egyesítési műveletek visszavonásához nem használhatja a visszavonás parancsot.
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Ha több munkapéldányt használ és az egyiket véglegesíti a bázisba, az új bázisértékeket a
rendszer alkalmazza az összes nem módosított cellára a többi munkapéldányban. Ha új
adatértékeket adott meg bármely másik munkapéldányon, annak az adatai megmaradnak és
nem jelenítik meg a bázisadatok közé véglegesített új értékeket.

Eljárás
1. A Munkapéldány mezőben kattintson arra a munkapéldányra, amelynek az adatait
egyesíteni kívánja a bázisadatokkal.
2. Kattintson a Munkapéldány egyesítése a bázissal lehetőségre.

Eredmények
v Az aktuális munkapéldányban található módosított adatértékeket a rendszer a
bázisadatokba menti.
v Az aktuális munkapéldányban az összes módosított adat cellaszínezése törlődik és fekete
lesz.
v Az új bázisadatértékeket a rendszer alkalmazza az összes nem módosított cellára a többi
munkapéldányban.
Több munkapéldány esetén a különböző rendelkezésére álló munkapéldányok
létrehozásához, törléséhez és kijelöléséhez használhatja a menüsáv legördülő lehetőségeit.
Néhány felületen elérhető a Munkapéldány törlése gomb.

Részhalmazok
A részhalmazokat olyan elemek listáinak a kiválasztásához, csoportosításához és mentéséhez
használhatja, amelyek az elemezni kívánt adatokat azonosítják.
Amikor az IBM Cognos TM1 adatforrásokat használja a részhalmazszerkesztőt használhatja.
Az IBM Cognos BI adatforrások használatakor az egyénihalmaz-szerkesztőt használja. Az
egyéni halmazokkal kapcsolatos további információk: “Egyéni halmazok” oldalszám: 41.
A részhalmazszerkesztővel meghatározhat egy részhalmazt bármilyen dimenzió számára egy
adott nézetben található elemek számának a csökkentése érdekében. Ezután mentheti a
részhalmazt egy nyilvános vagy privát mappába. A nyilvános részhalmazok elérhetőek más
felhasználók számára is. A privát részhalmazokat egyedül Ön éri el. Amikor egy jelentésben
privát részhalmazt használ, a jelentés egyetlen mentési lehetősége a privát nézet.
Egy dimenzió több ezer taggal rendelkezhet. Valószínűtlen azonban, hogy egy nézetnek
szüksége lenne az összes elemre az összes dimenzióból. A legtöbb esetben a felhasználó
korlátozza egy nézetben az elemeket azokra, amelyek szükségesek az adatok adott
elemzéséhez. Kibonthatja és visszazárhatja a részhalmaznézetet a részhalmazszerkesztőben a
Halmazdefiníció megtekintése és a Halmaz tartalmának megtekintése beállítások
használatával, így könnyebben dolgozhat összetett dimenziókkal.
Szűrők segítségével dinamikus részhalmazokat hozhat létre. Tegyük fel például, hogy a
vállalata golffelszerelést árul, és egy Course Pro nevű termékcsaládot is kínál. Létrehoz a
golffelszerelés dimenzióban egy részhalmazt egy, a Course Pro kifejezést tartalmazó nevekre
kereső szűrő segítségével. Amikor új terméket vezet be a Course Pro termékcsaládban, az új
termék automatikusan bekerül a részhalmazt használó jelentésekbe.

Részhalmaz létrehozása a lerakási zónában lévő elemek
használatával
Az adatok részhalmazaihoz nevet és leírást adhat meg, és később újra felhasználhatja őket.
Részhalmazt hozhat létre a lerakási zónában lévő elemek használatával. Az egyes mentett
böngészési lapokon több részhalmaz is elérhető lehet.
7. fejezet Hozzájárulások egy IBM Cognos TM1 szerveren lévő tervhez
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A részhalmazokat nyilvános vagy személyes mappába is mentheti.

Eljárás
1. Új böngészés létrehozásakor válasszon elemeket a forrásfa valamely dimenziójából vagy
csomópontjáról. Az elemek a kiválasztás sorrendjében jelennek meg a lerakási zónában és
a részhalmazban.
2. Vontassa át az elemeket egy lerakási zónába.
Kereszttáblák esetében a lerakási zónák a következők: Oszlopok, Sorok és Kontextus.
Listák esetében az egyetlen lerakási zónát az Oszlopok jelentik.
3. A lerakási zónában kattintson az elem legördülő menüjére, majd kattintson a Mentés
részhalmazként lehetőségre.
4. A Részhalmaz szerkesztése ablak Név mezőjében adjon nevet a részhalmaznak, majd
kattintson az OK gombra.
Részhalmazok szerkesztéséhez helyezze át az elemeket az Elérhető tagok panelről a
Részhalmazok panelre. Az elemeket újra is rendezheti a Tagok kiválasztása panelen, ha
azokat a panelen levő más elemek elé vagy mögé vontatja.

Eredmények
A részhalmaz mentését követően az megjelenik a forrásfában a kapcsolódó dimenzió mappája
alatt a Részhalmazok mappában. Nyilvános vagy személyes mappába is menthető.

Részhalmaz létrehozása a forrásfa elemeinek használatával
Az adatok részhalmazaihoz nevet és leírást adhat meg, és később újra felhasználhatja őket.
Részhalmazokat a forrásfa elemeinek használatával hozhat létre.
A részhalmazokat IBM Cognos TM1 adatforrások segítségével kereszttáblákon is
használhatja. Ezek az IBMCognos Business Intelligence csomagok esetében nem érhetők el.

Eljárás
1. Új kereszttábla vagy lista létrehozásához kattintson a jobb gombbal a forrásfa egyik
dimenziójában vagy csomópontjában lévő elemekre, majd kattintson az Új halmaz
lehetőségre.
2. Kattintson az Elérhető tagok panelen található elemekre, majd a nyílra, hogy azok
megjelenjenek a Kijelölt tagok panelen.
3. Kattintson a Mentés vagy Mentés másként lehetőségre, a Név mezőben adjon nevet a
részhalmaznak, majd kattintson a Mentés gombra.

Eredmények
A részhalmaz a mentését követően megjelenik a forrásfában, a Részhalmazok mappában.
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8. fejezet Példák és esettanulmányok
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel használatával kereszttáblás böngészést hozhat
létre. Kereszttáblás böngészés használatával az adatokat tömörebb formában jelenítheti meg,
mint csoportosított listában. Tegyük fel például, hogy létrehoz egy kereszttáblás böngészést,
amely a termékcsoportonkénti összes értékesítést jeleníti meg, üzletkötők szerint.
A listajelentésekhez hasonlóan a kereszttáblás böngészések is sorok és oszlopok formájában
jelenítik meg az adatokat. A sorok és oszlopok metszéspontjaiban látható értékek viszont nem
részletes, hanem összegzett információk.
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel használatával listajelentéseket is létrehozhat
relációs adatforrásokból.

A kereszttábla elemeinek használata
A sorok és oszlopok kereszttáblában történő megjelenítését a hatékonyabb összehasonlítás
érdekében módosíthatja.
Ezt az alábbiakkal teheti meg:
v sorok vagy oszlopok beágyazása “Sorok vagy oszlopok beágyazása” oldalszám: 43
v sorok és oszlopok felcserélése “Sorok és oszlopok felcserélése a kereszttáblákban”
oldalszám: 45
v sorok vagy oszlopok megjelenítése és elrejtése “A böngészésben szereplő elemek
korlátozása” oldalszám: 34
A böngészés olyan folyamat, melynek során feltérképezi az elemek közötti kapcsolatot,
ezáltal jobban megismerheti az üzletmenetet. A kereszttábla segít megállapítani, hogy egy
elem értéke társítva van-e egy másik elem értékéhez.
Az összehasonlítások majdnem minden böngészésben fontos szerepet játszanak. Az
alábbiakban néhány példát láthat az összehasonlítások típusaira.
Összehasonlítás

Példa

Egyszerű összehasonlítás

Sátrak és hálózsákok

Többszörös összehasonlítás

Sátrak és golfütők, pólók és golflabdák

Többdimenziós összehasonlítás

Termékek és területek, az aktuális és az előző év
aktuális dátumig történő összehasonlítása

Vegyes összehasonlítás

Sátrak a hasonló táborozási cikkekkel
összehasonlítva, az idei évben és a tavalyi évben,
valamint a legutolsó negyedévben és a tavalyi
évben

Mérőszámok összegzése különböző szinteken

Sátrak a kempingezési termékek részeként,
részesedés az európai eladásokban

Böngészések és relációs források
A böngészések használatával a relációs források átalakíthatók dimenziós stílusú elrendezést
lehetővé tévő kereszttáblává. A relációs böngészések szűrői azonban a dimenziósakkal
szemben részletszűrők. Ha a dimenziós stílusú elrendezés és szűrés gyakori követelmények, a
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jelentéskészítés egyszerűsítése érdekében ajánlott DMR modellt létrehozni az adatforráshoz.

Böngészések és dimenziós források
A dimenziós forrásokhoz javasolt böngészéseket használni. Ha a jelentés elrendezése
egyszerű, nem tartalmaz beágyazást és oszlopként használt mérőszámokat, a lekérdezés akkor
is pontos szűrést tesz lehetővé, ha kereszttáblaként lett létrehozva

Relációs kereszttáblák használata
A kereszttáblákban szereplő relációs adatok eltérnek a dimenziós adatoktól és korlátozások
vonatkoznak rájuk. Ilyen például a mérőszámok cseréje az oszlopokon. A relációs adatokból
származtatott mérőszámok halmozott tömbök. A teljes halmozott tömb cseréje a rácson nem
megengedett. Ezt a összegzés sávon kell elvégezni. Ez a viselkedés konzisztens a nem
mérőszám lekérdezéselemekkel. Észreveheti azt is, hogy a kibontás, visszazárás és összeg
műveletek nem működnek a relációs adatforrásokon.

Halmazok
A halmazok az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazás alapvető építőkockái. A
halmaz egy hierarchiából származó elemek egy csoportját azonosítja. Az IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel alkalmazásban a kereszttábla egyes halmazai külön kezelhetők.
A halmazok lehetnek:
v a kereszttáblába beépítve vagy halmozva
v szűrőként használva
A következő különféle halmazok használhatók.
Halmaz

Leírás

Egyszerű

Egyedi tag és annak egy szinttel lejjebb levő
közvetlen utódai.

Kiválasztásalapú halmaz

Olyan egyedi elemek gyűjteménye, amelyeket a
felhasználó külön kiválasztott. Az elemek vagy
tagok ugyanazon hierarchia egy vagy több
szintjéről is kiválaszthatók, és nem lesznek
összesítve.

Kombinált halmaz

Egynél több egyszerű vagy kiválasztásalapú
halmazt tartalmazó halmaz.

Kereszttábla-elrendezések
Kiválaszthatja a legpraktikusabb elrendezést a kereszttáblához.
A következő elrendezések használhatók.

Egyszerű
Ez az elrendezés egy sorkészletet és egy oszlopkészletet tartalmaz.
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Beágyazott
Ez az elrendezés a sorok, az oszlopok, vagy mindkettőjük mentén beágyazott halmazokat
tartalmaz.

Halmozott
Ez az elrendezés kettő vagy több, a sorokban egymás elé, az oszlopokban egymás mellé vagy
mindkét módon rendezett halmazt tartalmaz.

Aszimmetrikus
Ez az elrendezés beágyazott és halmozott halmazokat is tartalmaz. Számos kombináció
lehetséges.
Aszimmetrikus beágyazás létrehozásához ágyazza be a szükséges halmazokat. Kattintson a
jobb gombbal egy szülő sorra vagy oszlopra, majd az IBM Cognos Analysis menüben
kattintson a Tengely aszimmetrikus beállítása lehetőségre. Ezután törölheti a beágyazott
tagokat egy szülőből anélkül, hogy törölné a beágyazott tagokat az összes szülőből. Például
bemutathat egy aktuális kategóriát a korábbi évek alatt, és az előrejelzés kategóriát
bemutathatja csak az aktuális év alatt, ha nincs elérhető aktuális.

8. fejezet Példák és esettanulmányok
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Beágyazott kereszttábla-jelentés létrehozása kereszttáblában
A kereszttábla jelentésben lévő elemek beágyazásával úgy hasonlíthatja össze az adatokat,
hogy egynél több adatelemet használ az egyes sorokhoz vagy oszlopokhoz. Vegyünk például
egy jelentést, amely a termékcsoportok értékesítéseinek számát tartalmazza az elmúlt
pénzügyi évre vonatkozóan. Egy elem hozzáadásával tovább bonthatja az értékesítéseket
negyedév szerint.
Oszlopok kereszttábla-jelentésbe való beágyazásakor négy különböző lerakási zónába szúrhat
be új adatelemet. A kiválasztott lerakási zóna határozza meg az adatelem és az oszlop közötti
viszonyt.
Az alábbi kapcsolatok jönnek létre az adatelemek sorként való beszúrásakor:
v Az oszlop elé vagy után beszúrt adatelem szülő-gyerek viszonyt hoz létre az adatelemek
között.
Ha az oszlop elé szúr be adatelemet, az a sor szülője lesz. Ha az oszlop után szúr be
adatelemet, az a sor gyereke lesz.
v Az oszlop elé vagy után beszúrt adatelem egyesítési viszonyt hoz létre az adatelemek
között.
Az alábbi kapcsolatok jönnek létre az adatelemek oszlopként való beszúrásakor:
v Az oszlop elé vagy után beszúrt adatelem egyesítési viszonyt hoz létre az adatelem és az
oszlop között.
v A sor elé vagy után beszúrt adatelem szülő-gyerek viszonyt hoz létre az adatelemek között.
Ha az oszlop elé szúr be adatelemet, az az oszlop szülője lesz. Ha az oszlop után szúr be
adatelemet, az az oszlop gyereke lesz.
Létrehozhat például egy "Termékcsoport" sorokat, és "Mennyiség" és "Árbevétel" beágyazott
sorokat tartalmazó kereszttáblát. A kereszttábla oszlopként a "Rendelési mód" és az "Ország
vagy tartomány" beágyazott oszlopokat tartalmazza.
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v a Termékcsoport a Mennyiség és Árbevétel szülője.
v a Mennyiség és az Árbevétel társelemek.
v a Rendelési mód az Ország vagy tartomány szülője.

Eljárás
1. A forrásfában kattintson a jelentéshez hozzáadni kívánt adatelemhez.
2. Vontassa az adatelemet arra a helyre, ahol azt beágyazott oszlopként vagy sorként kívánja
megjeleníteni.
Az adatelem beszúrására alkalmas helyeket kiemelt sáv jelzi.
3. További beágyazott oszlopok vagy sorok hozzáadásához ismételje meg a 2. lépést.
Tipp: Ha egynél több mérőszámot add hozzá egy kereszttábla egyazon tengelyéhez,
halmazként kell hozzáadnia azokat. A Ctrl billentyű nyomva tartása mellett kattintson az
elemekre, vagy a kereszttáblában már szereplő mérőszámokhoz újabb mérőszámok
hozzáadásához a Ctrl billentyű nyomva tartása mellett vontassa az elemet a másik
mérőszámra.

Példa – árbevétel kiértékelése adott rendelési módokból
Üzleti elemzőként dolgozik a sportfelszereléseket értékesítő Sample Outdoors vállalatnál.
Feladata, hogy elemezze a faxon és levélben történő rendelési módszerek megszüntetésének
következményeit, melyeknek a feldolgozása költséges.
Először megkeresi a szükséges elemeket, és beszúrja azokat a kereszttáblába további
böngészés céljából.
A példa kipróbálásához hozzáféréssel kell rendelkeznie az IBM Cognos Business Intelligence
rendszerhez mellékelt mintacsomagokhoz. További információk: IBM Cognos BI
Adminisztrációs és biztonsági útmutató.

Eljárás
1. A Microsoft Excel eszközben kattintson az IBM Cognos fülre, majd kattintson az IBM
Cognos gombra.
2. Az IBM Cognos panelen kattintson az IBM Cognos Analysis lehetőségre.
3. Az IBM Cognos BI rendszerhez való csatlakozáshoz a mintacsomag elérése érdekében
.
az IBM Cognos Analysis panelen kattintson a Csomag megnyitása lehetőségre
4. Válassza ki az Értékesítés és marketing csomagot, majd kattintson az OK gombra.
5. Bontsa ki a Rendelési mód mappát.
6. A Ctrl billentyű lenyomva tartása mellett kattintson a Fax és a Levelezés elemre.
7. Ha be van jelölve a Fax és a Levelezés lehetőség, kattintson a jobb gombbal a Levelezés
elemre, és kattintson az Új halmaz lehetőségre.
8. A Kiválasztás dimenzión párbeszédpanelen kattintson a Mentés gombra, és mentse a
halmazt az alapértelmezett, Rendelési mód névvel.
9. Az IBM Cognos panelen kattintson azÚj kereszttábla létrehozása lehetőségre.
10. Bontsa ki az Egyéni halmazok mappát, és vontassa a Rendelési mód halmazt a
kereszttábla Sorok területére.
11. Bontsa ki a Mérőszámok mappát, és vontassa az Árbevétel elemet a kereszttábla
Mérőszám területére.
12. Vontassa a Viszonteladók elemet a kereszttábla Oszlopok területére.
13. Bontsa ki az Idő mappát, és vontassa az Idő elemet a rendelési módok mellé, hogy az
éveket a sorokba ágyazza.
8. fejezet Példák és esettanulmányok
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Eredmények
Most rendelkezik azon elemzéshez szükséges adatokkal, amely segítségével meghatározhatja,
hogy a fax vagy levél útján történő megrendelések árbevétele növekvő vagy csökkenő
tendenciát mutat.

3. ábra: Kereszttábla-jelentés

A lista elemeinek használata
A listajelentések használatával részletes információkat - például vevőlistákat vagy
terméklistákat - jeleníthet meg az adatbázisból.
A listajelentések az adatokat sorokban és oszlopokban megjelenítő jelentések. Az egyes
oszlopok az adatbázisban lévő adott adatelemhez tartozó összes értéket tartalmazzák, vagy
egy, az adatbázisban lévő adatelemeken alapuló számítást. A listák használata nagyon nagy és
minimális szűrést igénylő jelentések esetén hasznos.

Listák és relációs források
A relációs forrásokhoz javasolt listákat használni.

Listák és dimenziós források
A dimenziós forrásokhoz nem javasolt listákat használni. Dimenziós forrásokhoz
böngészéseket célszerű használni amikor csak lehetséges, mivel a böngészések jóval több
szűrési képességet biztosítanak. Ha azonban a jelentés nem tartalmaz mérőszámot, a listák
hasznosak a dimenziós források esetén is. Ilyen jelentések nem készíthetők el
kereszttáblaként, csak listaként.
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Példa - listajelentés létrehozása
Ebben a témakörben a GO adatraktármodellt használja majd. Tevékenységi területek szerint
csoportosított adatokat tartalmaz humánerőforrással, értékesítéssel és marketinggel, valamint
pénzüggyel kapcsolatban.
A következőket sajátíthatja el:
v listajelentés létrehozása
A jelentés az egyes termékek árbevételét mutatja az aktuális év utolsó negyedévében.
v elemek csoportosítása a listajelentésben
A listajelentésekben szereplő adatelemek csoportosításával eltávolíthatók az ismétlődő
értékek. Tegyük fel például, hogy van egy jelentése, amely a beszerzett termékeket mutatja.
Minden egyes terméknél fel van tüntetve a termék típusa is. Ekkor a Terméktípus oszlop
csoportosításával jelenítheti úgy meg a listában szereplő terméktípusokat, hogy azok
mindegyikéből csak egy példány legyen látható.

Eljárás
1. Nyissa meg a GO adatraktár (lekérdezés) csomagot.
2. Kattintson az Új lista létrehozása lehetőségre.
3. Bontsa ki az Értékesítés és marketing (lekérdezés), Értékesítés (lekérdezés) elemet,
majd vontasson elemeket a munkalapra a jelentés létrehozásához.
Az elemeket a következő módon is hozzáadhatja a jelentéshez: válassza ki a kívánt
elemet, nyissa meg az elem helyi menüjét, és válassza a Hozzáadás az oszlopokhoz
lehetőséget.
v Bontsa ki a Termék elemet, és vontassa a Terméktípus elemet a lerakási zónába.
v Bontsa ki az Idődimenzió elemet, és vontassa a Negyedév elemet a Terméktípus
mellé.
v Bontsa ki a Rendelések elemet, és vontassa a Rendelési szám elemet a Negyedév
mellé.
v Bontsa ki a Termék elemet, és vontassa a Terméknév elemet a Rendelési szám mellé.
v Bontsa ki az Értékesítési tény elemet és vontassa a Mennyiség elemet a Terméknév
mellé.
v Vontassa az Értékesítési tény Egységköltség elemét a Mennyiség mellé.
4. Hozza létre a Mennyiség * Egységár számítást.
5. Nevezze át a számítást a következőre: Árbevétel.
6. Csoportosítsa a Terméktípus oszlopot, majd csoportosítsa a Negyedév oszlopot.

Eredmények
A jelentés a következőképpen jelenik meg:

8. fejezet Példák és esettanulmányok
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4. ábra: Listajelentés

Ha további segítségre van szüksége, tekintse át a következőket:
v Lista létrehozása és a listákkal kapcsolatos tudnivalók
v Elemek beágyazása oszlopokba
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9. fejezet Kipróbálható feladatok
Ez a fejezet azoknak szól, akik már jártasak a IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
használatában, és szeretnének többet megtudni a munkafüzetek létrehozásáról. Az egyes
témakörökben mintamunkalapok létrehozásához szükséges útmutatás is található. Ha
segítségre van szüksége, részletesebb útmutatásokra mutató hivatkozások állnak
rendelkezésre. A mintamunkafüzetekben további információkat találhat.
Mielőtt megpróbálná elvégezni ezeket a gyakorlatokat, a mintacsomagokat kell beállítani az
IBM Cognos Business Intelligence és az IBM Cognos TM1 rendszeren. A
mintamunkafüzeteket az IBM Cognos BI minták telepítési helyéről érheti el. A
mintamunkafüzetek a minták_telepítési_helye\webcontent\samples\datasources\workbooks\
performance_management\business_intelligence helyen érhetők el. A minták telepítésének
helyével kapcsolatos információkért forduljon az adminisztrátorhoz.

Az adatok és diagramok frissítéséhez közvetett szűrőt alkalmazó
kereszttáblás jelentés létrehozása
Ha idődimenzióval dolgozik, cellahivatkozás használatával számos, adott évhez tartozó
jelentést vezérelhet. Ebben a témakörben elsajátíthatja, hogyan kell olyan jelentést létrehozni,
amely az aktuális évre vonatkozó kumulált árbevételt hív le az egyes termékcsoportokra
vonatkozóan.
A témakör elvégzése 15-20 percet vesz igénybe. A kész jelentés megtekintéséhez töltse le az
IndirectFilter.xls minta munkafüzetet.

Eljárás
1. Először hozzon létre egy böngészési lap segítségével egy olyan kereszttáblás jelentést,
amely a Great Outdoor Értékesítés (kocka) nevű mintacsomagot használja.
2. Adja hozzá az alábbi adatelemeket a jelentéshez:
v A Termékek szintet (A Termékek pontból) a Sorok lerakási zónába
v

Árbevétel, Bruttó nyereség, Eladott mennyiség, Egységköltség és Nyereségrés %
(a Merőszámok pontból) az Oszlopok lerakási zónába
v Amerika (az Értékesítési régiók pontból) és 2012 (az Évek pontból) a Kontextus
lerakási zónába

.
3. A böngészési sávon kattintson aKonvertálás képletekké új lapon gombra
4. Az eredeti kereszttáblán módosítsa a viszonteladót úgy, hogy egy másik viszonteladót rak
le a Kontextus lerakási zónába, majd egy új lapon képletekké konvertálja azt.
Ezt a műveletet minden viszonteladó esetén végezze el.
5. A Microsoft Excel használatában szerzett ismereteit felhasználva az újonnan létrehozott
munkalapok mindegyikéhez hozza létre az Árbevétel, a Bruttó nyereség és a Mennyiség
diagramot.
6. Közvetett szűrő létrehozásához vontassa át külön munkalapon a 2012 elemet (az Év alatt)
egy cellába.
Tipp:Egy szomszédos cellában lássa el a cellát a Dátum kiválasztása itt címkével.
7. A létrehozott munkalapok mindegyikéhez módosítsa az évet a Kontextus cellában az 1.
lépésben létrehozott szűrőcellára hivatkozva.
Egy Szűrők nevű munkalap C3 cellája esetén például írja be a =Szűrők!C3 képletet.
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8. A forrásfáról vontassa a 2013 elemet (az Év alól) abba a cellába, amelybe a 2012 elemet
helyezte.
A cellahivatkozások az egész munkafüzetben frissülnek, és a diagramok most már a
2013-es adatokat ábrázolják.

Kereszttábla adatainak elemzése
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazásban párbeszédes módon kezelheti az
adatelemeket, így könnyen azonosíthatja és értelmezheti a vállalaton belüli problémákat és
nehézségeket.
Ebben a témakörben megismerheti a kereszttáblák létrehozásának módját, valamint az Excel
Mozgó átlag elemzési eszközének használatát az IBM Cognos adatainak diagramon való
ábrázolásához és áttekintéséhez, ami elősegíti a további figyelmet érdemlő trendek és minták
azonosítását. A funkció használatához a számítógépen telepítve kell lennie az Excel Analysis
Toolpak csomagnak.
Tegyük fel, hogy üzleti elemzőként dolgozik a sportfelszereléseket értékesítő Sample
Outdoors vállalatnál. A korábbi termék-visszaküldési szintek részletes elemzésével szeretné
megjósolni a szemüvegek termékcsoportjánál várható jövőbeli keresletet, hogy
hatékonyabban tervezhesse meg a minőségellenőrzési folyamatot.
A témakör elvégzése 10-15 percet vesz igénybe. A kész jelentés megtekintéséhez töltse le a
MovingAverage.xls minta munkafüzetet.

Eljárás
1. A jelentés létrehozásához hozzon létre olyan új kereszttáblát, amely az Értékesítés és
marketing (kocka) csomagot használja.
2. Szúrja be az adatokat a kereszttáblába:
v A Mérőszámok alatt vontassa a Visszaküldések elemet a Mérőszám lerakási
zónába.
v A Termékek, Személyes kiegészítők alatt vontassa a Szemüvegek elemet a Sorok
lerakási zónába.
v Az Idő alatt vontassa az Idő elemet az Oszlopok lerakási zónába.
Létrehozta a jelentést. Most létre kell hoznia egy elemzést.
3. Az elemzés létrehozásához az Eszközök menüből válassza az Adatelemzés lehetőséget.
4. Az Adatelemzés párbeszédpanelen kattintson a Mozgó átlag elemre, majd az OK
gombra.
5. A Bemeneti tartomány mezőben adjon meg egyetlen sort: az Inferno márkájú
szemüvegekét.
6. Az Intervallum mezőbe írja be a 2 értéket a mozgó átlag kiszámításához használt
adatpontok számaként.
Minél kisebb az intervallum, annál nagyobb mértékben befolyásolja a mozgó átlagot az
egyedi adatpontok fluktuációja.
7. A Kimeneti tartomány mezőben adja meg a cellacímet úgy, hogy az eredmények a
kereszttábla cellatartományán kívül kezdődjenek.
8. Jelölje be a Diagramkimenet jelölőnégyzetet a tényleges és előre jelzett visszaküldési
szinteket összehasonlító diagram megjelenítéséhez, majd kattintson az OK gombra.
9. A diagram beállításait a következők szerint adja meg:
v Rendelje hozzá az y tengelyhez a Visszaküldések feliratot.
v Rendelje hozzá az x tengelyhez az Év feliratot.
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v Módosítsa a diagram címét úgy, hogy abból egyértelműen kiderüljön: az Inferno
termékcsoport mozgó átlagáról van szó.
v A jelmagyarázat kulcsai a diagram oldalán jelenjenek meg.
v Adjon értékcímkéket a diagramhoz.
10. Állítsa a z tengely skálájának értékét - fő egységként - 25-re.

Eredmények
A diagram most az előre jelzett visszaküldési szinteket jeleníti meg, és kimutatja az egyes
évek záró visszaküldési szintjeit.
Ha további segítségre van szüksége, tekintse át a következőt: Új böngészés létrehozása.

Mérlegjelentés
Ebben a témakörben létre fog hozni egy mérlegjelentést, amely a Sample Outdoors vállalat
aktíváit, tartozásait és saját tőkéjét jeleníti meg 2013-ra.
A jelentés létrehozásához olyan csomagot fog használni, amely pénzügyi adatokat tartalmazó
MSAS-kockákból lett közzétéve. Használja a GOSALESDW adatbázisból származtatott GO
pénzügyi tények kockát. A kocka az összes fiók éves kumulált és a havi pénzügyi adatait
tartalmazza. Az adatok tényleges USD beadványok a 2010-es, 2011-es, 2012-es és 2013-as
évekhez (csak hét hónap tényleges adatai).
A mérlegjelentés létrehozásához aMicrosoft webhelyéről letölthető (angol nyelvű) Microsoft
Office pénzügyi sablont fog használni. A gyakorlathoz a Balance Sheet with Ratios and
Working Capital sablont fogja használni.
A feladat során cellaalapú elemzést használva fogja feltölteni IBM Cognos-adatokkal a
mérlegjelentésben szereplő aktuális aktívák, egyéb aktívák, aktuális tartozások és egyéb
tartozások értékeit is. Az Excelben a formázási lehetőségeket kihasználva háttérszín,
betűstílus és cellaformázás alkalmazásával professzionális külsőt adhat az így elkészült
jelentésnek.
A feladat elvégzése 20-30 percet vesz igénybe.

Mérlegjelentés létrehozása
Létrehoz egy mérlegjelentést, amely a Sample Outdoors vállalat aktíváit, tartozásait és saját
tőkéjét jeleníti meg a 2013-as évre vonatkozóan. Először létre kell hoznia a mérlegjelentést.
A témakör elvégzése 20-30 percet vesz igénybe. A kész jelentés megtekintéséhez töltse le a
BalanceSheet template.xls minta munkafüzetet.

Eljárás
1. Töltse le a Microsoft webhelyén található Balance Sheet with Ratios and Working Capital
sablont a következő címről:
http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT101445641033.aspx (új ablakban nyílik
meg)
2. Törölje a sablon tartalmát, kivéve a számított cellákat és a mérlegkimutatási kategóriákat
(például Aktuális aktívák és Egyéb tartozások).
3. Szúrjon be egy sort minden kategória alá.
A beszúrt sor az elemcsoportok függőleges és vízszintes tengely mentén való
átvontatásához szükséges sorok és oszlopok felépítésére szolgál.
9. fejezet Kipróbálható feladatok
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4. Folytassa az aktuális aktívák feltöltésével.

Aktuális aktívák feltöltése
Létrehoz egy mérlegjelentést, amely a Sample Outdoors vállalat aktíváit, tartozásait és saját
tőkéjét jeleníti meg a 2013-as évre vonatkozóan. Most fel kell töltenie az aktuális aktívákat.

Eljárás
1. Nyissa meg a GOFinanceFact_EN_MSAS2011 csomagot.
2. A forrásfán bontsa ki a Fiókok, Mérleg (összesen) és Aktívák (összesen) elemet.
3. Vontassa az Aktuális aktívák (összesen) elemet az Aktuális aktívák kategória után lévő
cellába.
4. Kattintson a jobb gombbal az Aktuális aktívák (összesen) elemre, majd kattintson az
IBM Cognos Analysis, Kibontás és Kibontás felfelé elemekre.
Az Aktuális aktívák (összesen) előtti cellákat a rendszer a hierarchia Aktuális aktívák
(összesen) értékét meghatározó összetevőkkel tölti fel.
5. A forrásfán bontsa ki az Idő elemet, majd vontassa a 2013 elemet a cellaalapú
keretrendszer oszlop területére.
6. A forrásfán bontsa ki a Mérőszámok ágat, majd vontassa az Éves kimutatás elemet a
mérőszámok területre, a sorfejléc és az oszlopfejléc találkozásánál.
7. Konvertálja a dinamikus adatokat statikus adatokká.
8. Folytassa az egyéb aktívák feltöltésével.

Egyéb aktívák feltöltése
Létrehoz egy mérlegjelentést, amely a Sample Outdoors vállalat aktíváit, tartozásait és saját
tőkéjét jeleníti meg a 2013-as évre vonatkozóan. Most fel kell töltenie az egyéb aktívákat.

Eljárás
1. A forrásfán bontsa ki a Fiókok, Mérleg (összesen) és Aktívák (összesen) elemet.
2. Vontassa az Egyéb aktívák (összesen) elemet az Egyéb aktívák kategória után lévő
cellába.
3. Kattintson a jobb gombbal az Egyéb aktívák (összesen) elemre, majd kattintson az IBM
Cognos Analysis, Kibontás és Kibontás felfelé elemekre.
Az Egyéb aktívák (összesen) előtti cellákat a rendszer a hierarchia Egyéb aktívák
(összesen) értékét meghatározó összetevőkkel tölti fel.
4. A forrásfán bontsa ki az Idő elemet, majd vontassa a 2013 elemet a cellaalapú
keretrendszer oszlop területére.
5. A forrásfán bontsa ki a Mérőszámok ágat, majd vontassa az Éves kimutatás elemet a
mérőszámok területre, a sorfejléc és az oszlopfejléc találkozásánál.
6. Konvertálja a dinamikus adatokat statikus adatokká.
7. Folytassa az aktuális tartozások feltöltésével.

Aktuális tartozások feltöltése
Létrehoz egy mérlegjelentést, amely a Sample Outdoors vállalat aktíváit, tartozásait és saját
tőkéjét jeleníti meg a 2013-as évre vonatkozóan. Most fel kell töltenie az aktuális
tartozásokat.

Eljárás
1. A forrásfán bontsa ki a Fiókok, Mérleg (összesen), Passzívák & saját tőke (összesen) és
Tartozások (összesen) elemet.
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2. Vontassa az Aktuális tartozások (összesen) elemet az Aktuális tartozások kategória
után lévő cellába.
3. Kattintson a jobb gombbal az Aktuális tartozások (összesen) elemre, majd kattintson az
IBM Cognos Analysis, Kibontás és Kibontás felfelé elemekre.
Az Aktuális tartozások (összesen) előtti cellákat a rendszer a hierarchia Aktuális
tartozások (összesen) értékét meghatározó összetevőkkel tölti fel.
4. A forrásfán bontsa ki az Idő elemet, majd vontassa a 2013 elemet a cellaalapú
keretrendszer oszlop területére.
5. A forrásfán bontsa ki a Mérőszámok ágat, majd vontassa az Éves kimutatás elemet a
mérőszámok területre, a sorfejléc és az oszlopfejléc találkozásánál.
6. Konvertálja a dinamikus adatokat statikus adatokká.
7. Folytassa az egyéb tartozások feltöltésével.

Egyéb tartozások feltöltése
Létrehoz egy mérlegjelentést, amely a Sample Outdoors vállalat aktíváit, tartozásait és saját
tőkéjét jeleníti meg a 2013-as évre vonatkozóan. Most fel kell töltenie az egyéb tartozásokat.

Eljárás
1. A forrásfán bontsa ki a Fiókok, Mérleg (összesen), Passzívák & saját tőke (összesen) és
Tartozások (összesen) elemet.
2. Vontassa a Hosszú távú és egyéb tartozások (összesen) elemet az Egyéb tartozások
kategória után lévő cellába.
3. Kattintson a jobb gombbal a Hosszú távú és egyéb tartozások (összesen) elemre, majd
kattintson az IBM Cognos Analysis, Kibontás és Kibontás felfelé elemekre.
A Hosszú távú és egyéb tartozások (összesen) előtti cellákat a rendszer a hierarchia
Hosszú távú és egyéb tartozások (összesen) értékét meghatározó összetevőkkel tölti fel.
4. A forrásfán bontsa ki az Idő elemet, majd vontassa a 2013 elemet a cellaalapú
keretrendszer oszlop területére.
5. A forrásfán bontsa ki a Mérőszámok elemet, majd vontassa az Éves kimutatás elemet a
mérőszám területre, a sorfejléc és az oszlopfejléc találkozásánál.
6. Konvertálja a dinamikus adatokat statikus adatokká.
7. Folytassa a mérlegjelentés rendbe tételével.

Mérlegjelentés rendbe tétele
Létrehozott egy mérlegjelentést, amely a Sample Outdoors vállalat aktíváit, tartozásait és saját
tőkéjét jeleníti meg a 2013-as évre vonatkozóan. Végül rendbe kell tennie azt.

Eljárás
1. Az egyes mérlegkimutatási kategóriák alatt távolítsa el azt a sort, amely a cellaalapú
elemzésben használt dimenziók címkéit tartalmazza.
2. Törölje az üres sorokat, hogy a mérlegjelentés megőrizze az elrendezését.
3. Miután az adatokat statikussá konvertálta, az IBM Cognos BI összegzési elemei - például
az Egyéb aktívák (összesen) és Aktuális tartozások (összesen) - statikus értékek
lesznek. Távolítsa el ezeket a sorokat, hogy a mérlegjelentés-sablon képletei pontosan
számítsák ki az adatokat.
4. Abban a cellában, ahol a mérlegjelentés fejlécét kívánja megadni, írja be a Great
Outdoor Company mérlege karakterláncot, és a 2013 értéket.

9. fejezet Kipróbálható feladatok
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Eredmények
Az Excel használatában való jártasságát felhasználva sikeresen kiegészítette az IBM Cognos
adatokat. További segítségért lásd: Cellaalapú elemzés létrehozása böngészés használata
nélkül.

Böngészések szűrőket használatával
Dimenziós adatok használatakor a jelentés egy adott adatnézetre való gyors fókuszálásához
környezetre vonatkozó szűrőket használhat. A nézet finomításához egyéni szűrőket is
alkalmazhat.
A témakör keretében az alábbiakat sajátíthatja el:
v környezetre vonatkozó szűrők létrehozása a tagok vagy halmazok környezetre vonatkozó
szűrő területére történő átvontatásával
v egyéni szűrő készítése a rekordok meghatározott részhalmazának lehívására használt
kifejezés létrehozásával
A témakör elvégzése 10-25 percet vesz igénybe. A kész jelentés megtekintéséhez töltse le a
CustomFilter.xls minta munkafüzetet.
A böngészés a sorokban termékcsoportokat, az oszlopokban éveket tartalmaz, a mérőszám
pedig a visszaküldési arány. Az értékek úgy vannak szűrve, hogy csak az amerikai webes
rendelések visszaküldései jelenjenek meg. Egyéni szűrő használatával szűkítjük a jelentés
eredményeit, hogy csak azokat a termékcsoportokat mutassa, amelyeknél 2013-ben 5000-nél
több visszaküldésre került sor.

Környezetre vonatkozó szűrők létrehozása
Ebben a témakörben megismerheti, miként hozhat létre környezetre vonatkozó szűrőket tagok
vagy halmazok a környezetre vonatkozó szűrő területre való húzásával.
A témakör elvégzése 15-20 percet vesz igénybe. A kész jelentés megtekintéséhez töltse le a
CustomFilter.xls minta munkafüzetet.

Eljárás
1. Hozzon létre új kereszttáblát, amely az Értékesítés és marketing (kocka) csomagot
használja.
2. Szúrja be az adatokat a kereszttáblába:
v A Mérőszámok alatt vontassa a Visszaküldések elemet a Mérőszám lerakási zónába.
v Vontassa a Termékek elemet a Sorok lerakási zónába.
3.
4.
5.
6.

7.

v Az Idő alatt vontassa az Idő elemet az Oszlopok lerakási zónába.
Módosítsa az Idő oszlop címkéjét Összeg címkére.
Jelenítse meg a szintek összes tagját.
A Viszonteladók alatt vontassa az Amerika elemet a Kontextus lerakási zónába.
A Rendelési mód alatt vontassa a Web elemet a Kontextus lerakási zónába.
Megjelennek egy négyéves időszakra vonatkoztatva az amerikai webes rendelések
visszaküldései. Az Összesen oszlopban látható a cserék összesített száma.
Folytassa az egyéni szűrők létrehozásával.

Egyéni szűrők létrehozása
Ebben a témakörben megismerheti az egyéni szűrők készítését a rekordok meghatározott
részhalmazának lehívására használt kifejezés létrehozásával.
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Eljárás
1. A Sorok lerakási zónában a Termékek elemnél kattintson a legördülő menüre, és
válassza a Szűrő, Szűrő szerkesztése/hozzáadása lehetőséget.
2. A Szűrő ablakban hozzon létre egy kifejezést, amely csak azon termékcsoportokat jeleníti
meg, amelyekből 5000-nél többet küldtek vissza 2013-ban.

Eredmények
Ha további segítségre van szüksége, tekintse át a következőket:
v Új kereszttábla létrehozása
v Szint összes elemének beszúrása és megjelenítése
v Értékek szűrése kontextus használatával
v

Egyéni halmaz létrehozása

Egyéni szűrő létrehozása listaböngészésből
Létrehozhat a böngészési lapon megjelenő elemek számát korlátozó szűrőket.
A szűrőkifejezések részeként hivatkozhat a Microsoft Excel munkafüzetben levő cellákra.
Az oktatóanyag lépéseit követve az alábbiakat sajátíthatja el:
v Szűrők létrehozása
v Szűrősorok kombinálása
v Cellaértékek használata a szűrők részeként
Az oktatóanyag a GO értékesítés (lekérdezés) mintacsomagot használja.

Minta relációs adatok használata számított oszlopot tartalmazó
összetett listaböngészés létrehozásához
Hozzon létre egy több adatoszlopot tartalmazó listaböngészést, majd adjon hozzá egy
számított oszlopot.
Az oktatóanyag ezen szakaszának lépéseit követve az alábbiakat sajátíthatja el:
v Adott adatcsomag betöltése
v Összetett listaböngészés létrehozása
v Számított oszlop hozzáadása az elemzés részeként való használat céljából

Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel indítása és a
mintacsomag megnyitása
Az adatok eléréséhez el kell indítania az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
alkalmazást, majd ki kell választania az adatcsomagot. A szerver és az adatok beállításától
függően előfordulhat, hogy ki kell bontania több csomópontelemet a minta adathalmaz
eléréséhez.

Eljárás
1. Indítsa el az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazást.
2. Az IBM Cognos panelen kattintson a Megnyitás lehetőségre, majd a Rendszer mezőben
válassza ki az IBM Cognos BI mintaadatokat tartalmazó szervert.
3. A csomagok listáján a kattintson a GO értékesítések (lekérdezés) lehetőségre, majd az
OK gombra.
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Listaböngészés létrehozása a GO értékesítések (lekérdezés)
csomag több adatoszlopával
Az elemzés részeként létre kell hoznia egy listaböngészést a minta értékesítési kocka
termékadataival.

Eljárás
1. Listaböngészés létrehozásához az IBM Cognos Analysis panelen kattintson az Új lista
létrehozása lehetőségre.
2. Bontsa ki az Értékesítések (lekérdezés) mappát.
3. Bontsa ki a Termék elemet.
4. Oszlopok létrehozásához vontassa a következő elemeket a böngészésbe: Terméknév,
Bevezetés dátuma, Egységár és Egységköltség.

Számított oszlop hozzáadása
Hozzon létre egy számított oszlopot az elemzés részeként való használathoz.

Eljárás
1. Jelölje ki az Egységár és az Egységköltség oszlopot.
2. A böngészési sávon kattintson a Számítás beszúrása ikonra, majd kattintson az Egységár
– Egységköltség lehetőségre. Az Egységár – Egységköltség számított oszlop az
Egységár oszlop után jelenik meg.

Értékek hozzáadása a munkalaphoz és szűrőkifejezések
létrehozása
A Microsoft Excel munkalapról vagy munkafüzetből származó értékeket felhasználhatja a
szűrőkifejezés részeként.
Az oktatóanyagban ezek az értékek statikusak. Ezekben az esetekben ezek lehetnek más IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel böngészési lapokról származó számított értékek vagy
Microsoft Excel cellaszámítások eredményei.

Értékek hozzáadása a Microsoft Excel munkalaphoz
szűrőszámításban való használathoz
Hozzon létre minimális és maximális értékeket a böngészési lap celláiban a szűrőkifejezésben
való használathoz.

Eljárás
1. Kattintson a I4 cellára és írja be a következőt: Minimum. Ez a cella a szűrőszámításhoz
használt minimális érték címkéje.
2. Kattintson a I5 cellára és írja be a következőt: Maximum. Ez a cella a szűrőszámításhoz
használt maximális érték címkéje.
3. Kattintson a J4 cellára és írja be a 10 értéket. Ez a cella a szűrőszámításban használt
legkisebb értéket jelöli.
4. Kattintson a J5 cellára és írja be a 15 értéket. Ez a cella a szűrőszámításban használt
legnagyobb értéket jelöli.

Minimális és maximális értékeken alapuló szűrőkifejezés
létrehozása
Hozzon létre minimális és maximális értékeket a böngészési lap celláiban a szűrőkifejezésben
való használathoz.
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Eljárás
1. A böngészési sávon kattintson a Szűrő, majd a Szűrő szerkesztése/hozzáadása
lehetőségre. Megjelenik a Szűrő ablak.
2. Kattintson a Szűrő szerkesztése/hozzáadása lehetőségre. Megjelenik a Szűrő
szerkesztése ablak.
3. Kattintson a Cellahivatkozás megadása lehetőségre.
4. A GO értékesítés (lekérdezés) panelen kattintson az Egységár – Egységköltség
lehetőségre.
5. Az operátormezőben kattintson a >(Nagyobb mint) elehetőségre.
6. Az operátor után megjelenő cellahivatkozás-mezőben írja be a J4 karaktereket, és
kattintson az OK lehetőségre. A Szűrő szerkesztése ablak bezárul.
7. Kattintson a Szűrősor hozzáadása ikonra. Megjelenik a Szűrő szerkesztése ablak.
8. Kattintson a Cellahivatkozás megadása lehetőségre.
9. A GO értékesítés (lekérdezés) panelen kattintson az Egységár – Egységköltség
lehetőségre.
10. Az operátormezőben kattintson a <(Kisebb mint) lehetőségre.
11. Az operátor után megjelenő cellahivatkozás-mezőben írja be a J5 karaktereket, és
kattintson az OK lehetőségre. A Szűrő szerkesztése ablak bezárul.
12. Kattintson az OK gombra.

Eredmények
Érdemes megfigyelni, hogy a listaböngészés eredményei a létrehozott szűrőkifejezéseknek
megfelelően változnak. A böngészési lap celláiban statikus értékként szabályozott minimális
és maximális értékek segítségével korlátozhatja a listaböngészésben szereplő elemeket.
Jobban fókuszálhat a fő teljesítménymutatókra, ha korlátozza az adatokat a böngészésben.
Szűrőkifejezések hozzáadásával adott dátumokra korlátozhatja az adatokat, a Bevezetés
dátumát használó szűrősorok segítségével.

Kereszttábla létrehozása tagok egyéni halmazának használatával
A témakör áttekintésével megismerheti a saját tervezésű egyéni halmazt tartalmazó
kereszttáblák létrehozásának módját.
Az egyéni halmazok segítségével csoportosíthatja az egyes csoporttagokat az adott
jelentéskészítési igényekhez. Ha például fókuszálni szeretné az értékesítési látogatások
eredményeit egy ázsia és csendes-óceáni térségbeli országhalmazban: Létrehozhat egy, a
szükséges országokat tartalmazó egyéni halmazt, majd hozzáadhatja azt egy jelentéshez.
A témakör elvégzése 15-20 percet vesz igénybe. A kész jelentés megtekintéséhez töltse le a
CustomSet.xls minta munkafüzetet. A minta munkafüzet az Excel alkalmazásban alkalmazott
formázással rendelkezik, és nem felel meg pontosan a létrehozott munkalapnak.

Mielőtt elkezdené
A mintacsomagot be kell állítani az IBM Cognos Business Intelligence rendszeren. A minta
munkafüzeteket az IBM Cognos BI minták telepítési helyéről érheti el. Az IBM Cognos BI
rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges URL-címmel, valamint a minta munkafüzetek
helyével kapcsolatos információkért forduljon az adminisztrátorhoz.
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Eljárás
1. Csatlakozzon az IBM Cognos Business Intelligence rendszerhez, és nyissa meg az
Értékesítés és marketing (kocka) csomagot. A mintacsomag alapértelmezett helye a
Nyilvános mappák>Minták_Office>Kockák mappa.
2. Hozzon létre egy kereszttáblás böngészést.
3. Engedélyezze a Tag beszúrása gyerekekkel együtt beállítást.
4. Adja hozzá az alábbi adatelemeket a jelentéshez:
v Termékek a Sorok lerakási zónához
v Idő az Oszlopok lerakási zónához
v Árbevétel a Mérőszámok lerakási zónához
5. Bontsa ki a Rendelési mód elemet, és vontassa az Értékesítési látogatás elemet a
Kontextus területre.
6. Hozzon létre egyéni halmazt az Ázsia és a csendes-óceáni térség dimenzióból.
Válassza a Japán, a Korea, a Kína és a Szingapúr elemet. Kattintson a jobb gombbal
egy kiválasztott tagra, majd kattintson az Új halmaz lehetőségre. Mentse a halmazt
Kelet-Ázsia néven.
7. Az Egyéni halmazok mappából vontassa a Kelet-Ázsia elemet a sorok területére a
Termékek után.
Megjegyzés: a böngészésben csak a kelet-ázsiai viszonteladók jelennek meg. Ez azt
jelenti, hogy Ausztrália, amely eredetileg az Ázsia és a csendes-óceáni térség dimenzió
tagja volt, a Kelet-Ázsia halmaznak már nem tagja.

Eredmények
Az egyéni halmazok az azokat létrehozó felhasználókhoz vannak társítva. Az Értékesítés és
marketing csomag következő megnyitásakor az egyéni halmaz már más jelentésekben való
használatra is elérhető lesz. Ha másik felhasználó nyitja meg a csomagot, az egyéni halmaz
nem érhető el.
Egyéni halmazok szerkesztéséhez kattintson a jobb gombbal az egyéni halmazra, majd
kattintson a Halmaz szerkesztése lehetőségre. Egyéni halmazok szerkesztésekor, vagy ha
bármilyen módosítás történt az egyéni halmazban használt tagokon, a változást a rendszer
nem alkalmazza jelentésre az adatok frissítésekor. Jelentések frissítéséhez törölje az eredeti
egyéni halmazt a jelentésből, majd adja hozzá a módosított egyéni halmazt.
Ha további segítségre van szüksége, tekintse át a következő témaköröket az IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel felhasználói útmutatóban:
v Új kereszttábla létrehozása
v Egyéni halmaz létrehozása

Részhalmazok létrehozása kereszttáblákban és rugalmas nézetekben
A részhalmazszerkesztővel dinamikus kifejezéseket hozhat létre, amelyekkel frissítheti a
jelentéseket a legújabb adatok megjelenítése érdekében.
Az oktatóanyag elsajátítására vonatkozó célkitűzések:
v A részhalmazszerkesztő ablak funkcióinak megismerése
v Dinamikus kifejezések létrehozásának megismerése
v A részhalmazszerkesztő és a rugalmas nézetek együttes használatának megismerése
Az oktatóanyag a plan_BudgetPlan mintacsomagot használja.
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Kereszttábla létrehozása
Hozzon létre egy kereszttáblát a költségvetés-elemzés részeként. A kereszttáblás böngészés
használatával az adatokat tömörebb formában jelenítheti meg, mivel a sorok és az oszlopok
metszetei jelenítik meg az összesített információkat.
A létrehozott kereszttábla a költségvetési információkat tartalmazó tervezési mintacsomag
adatait tartalmazza. Megismerheti, hogyan hozhat létre kereszttáblát a nettó működési
bevétellel rendelkező fiókok diagramjából.

Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel indítása és a minta
költségvetési terv betöltése
Töltse be az IBM Cognos TM1 költségvetési tervet, hogy az oktatóanyagban használhassa
azt.

Eljárás
1. Indítsa el az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazást.
2. Az IBM Cognos panelen kattintson a Csomag megnyitása lehetőségre, majd aRendszer
mezőben válassza ki az IBM Cognos TM1 mintaadatokat tartalmazó szervert.
3. A csomagok listájában a kattintson a Tervezési minta, plan_BudgetPlan elemre, majd
kattintson az OK gombra.

Költségvetési kereszttábla létrehozása
Hozzon létre kereszttábla-jelentést a minta költségvetési tervből.

Eljárás
1. Az IBM Cognos panelen kattintson azÚj kereszttábla létrehozása lehetőségre.
2. A böngészési sávon kattintson az Elemtípus lehetőségre, majd kattintson az Egyetlen tag
beszúrása gombra.
3. Vontassa a következő elemeket a Kontextus lerakási zónába: 2010-es pénzügyi év
költségvetése, 10110, 105, helyi, bevitel. Ezen elemek megkereséséhez kattintson a jobb
gombbal az egyes dimenziókra, és írja be a nevet a keresési ablakba.
a. Kattintson a tervváltozat > tervváltozat elemre, majd vontassa a 2010-es pénzügyi
év költségvetése elemet a Kontextus területre.
b. Kattintson a terv_üzleti_egysége > terv_üzleti_egysége > 10000 > 10100 elemre,
majd vontassa a 10110 elemet a Kontextus területre.
c. Kattintson a terv_részlege > terv_részlege > 1000 > 100 elemre, majd vontassa a 105
elemet a Kontextus területre.
d. Kattintson a terv_átváltási_árfolyamai > terv_átváltási_árfolyamai elemre, majd
vontassa a helyi elemet a Kontextus területre.
e. Kattintson a terv_forrása > terv_forrása > költségvetés elemre, majd vontassa a
bevitel elemet a Kontextus területre.
4. Adja a 2010 elemet az Oszlopok lerakási zónához. Kattintson a terv_ideje > terv_ideje
elemre, majd vontassa a 2010 elemet az Oszlopok lerakási zónába.
5. Adja a Nettó működési bevétel elemet a Sorok lerakási zónához. Kattintson a
terv_fiókdiagramja > terv_fiókdiagramja elemre, majd vontassa a Nettó működési
bevétel elemet a Sorok lerakási zónába.

A részhalmazszerkesztő használata
Alapvető kereszttáblás böngészés létrehozása után a részhalmazszerkesztő segítségével
hozhat létre összetettebb kereszttáblákat a részhalmazszerkesztő speciálisabb funkcióival.
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Ezen funkciók használatához oszlopok vagy sorok mentén kell megnyitnia a
részhalmazszerkesztőt. Válassza ki a Halmaz szerkesztése lehetőséget.

A 2010 elemtagok dinamikus beszúrása a részhalmazszerkesztő
ablakból
Az első példa a 2010 létrehozását és a gyermekeinek hozzáadását mutatja be. Ehhez
kattintson a jobb gombbal a 2010 elemre, majd válassza a Gyerekekkel rendelkező tag
beszúrása lehetőséget.

Eljárás
1. Az Oszlopok lerakási zónában kattintson a 2010 elemhez társított legördülő menüre, majd
kattintson a Halmaz szerkesztése lehetőségre. Megnyílik a részhalmazszerkesztő ablak.
2. A Kiválasztás panelen kattintson a jobb gombbal a 2010 elemre, kattintson a Beállítások
beszúrása elemre, majd kattintson a Gyerekekkel rendelkező tag beszúrása
lehetőségre.
3. A létrehozott dinamikus kifejezés megvizsgálásához a részhalmazszerkesztő
eszközsávban kattintson az MDX megjelenítése ikonra. Megnyílik az MDX szerkesztése
ablak és a kifejezés a következőket jeleníti meg:
{TOGGLEDRILLSTATE({[plan_time].[2010]}, {[plan_time].[2010]} , RECURSIVE)}
4. Az MDX kifejezés mentéséhez és az MDX szerkesztése ablak bezárásához kattintson az
OK gombra.
5. A munka mentéséhez a részhalmazszerkesztőben és a részhalmazszerkesztő ablak
bezárásához kattintson az OK gombra.

A Nettó működési bevétel elem lecserélése az összetevőelemeivel
a részhalmazszerkesztő ablakból
A terv_fiókdiagramja dimenziót használja a sorok tengelyen. A Nettó működési bevétel
elemet használja a részhalmazszerkesztőben.

Eljárás
1. A Sorok lerakási zónában kattintson a Nettó működési bevétel elemhez társított
legördülő menüre, majd kattintson a Halmaz szerkesztése lehetőségre. Megnyílik a
részhalmazszerkesztő ablak.
2. A Kiválasztás panelen kattintson a Nettó működési bevétel elemre, majd nyomja le a
Delete billentyűt.
3. Az Elérhető tagok panelen bontsa ki a terv_fiókdiagramja elemet, majd bontsa ki a Nettó
működési bevétel elemet. A következő három összetevőelem jelenik meg: Árbevétel,
COS és Működési kiadás.
4. Az eszközsávon kattintson a Beszúrás típusa ikonra, majd kattintson az Egyetlen tag
beszúrása lehetőségre.
5. Válassza az Árbevétel, COS és Működési kiadás lehetőséget, majd kattintson a
hozzáadás nyílra. A kiválasztott elemek megjelennek a Kiválasztás panelen. Több elem
kijelöléséhez a Shift billentyű lenyomva tartása mellett kattintson az elemekre.
6. A COS elem dinamikussá tételéhez kattintson a jobb gombbal a COS elemre, kattintson a
Beszúrási beállítások elemre, majd kattintson a Gyerekekkel rendelkező tag beszúrása
lehetőségre.
7. A munka mentéséhez a részhalmazszerkesztőben és a részhalmazszerkesztő ablak
bezárásához kattintson az OK gombra. Ne feledje, hogy a COS elem utáni elemnevek
fiókazonosítókként jelennek meg. Használja ismét a részhalmazszerkesztőt a megjelenítés
módosításához.
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8. A Sorok lerakási zónában kattintson a Nettó működési bevétel elemhez társított
legördülő menüre, majd kattintson az Alias beállítása és a Fióknév lehetőségre. Vegye
figyelembe, hogy a COS elem utáni elemnevek fiókazonosítók helyett fióknevekként
jelennek meg.

Rugalmas nézetek létrehozása
A kereszttáblákat rugalmas nézetté alakíthatja. A rugalmas nézetek akkor hasznosak, amikor
az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel eszközzel nem rendelkező más csapattagoknak
kíván adatokat bemutatni vagy munkafüzeteket küldeni.
A részhalmazszerkesztővel elemeket adhat egy rugalmas nézethez.

Kereszttábla átalakítása rugalmas nézetté
Az oszlop vagy sor tengelyen a részhalmazszerkesztő és a rugalmas nézet használatával adhat
hozzá vagy távolíthat el elemeket.
Segítségével továbbá adatérvényesítési cellát is létrehozhat a kontextuselemeken. A rugalmas
nézetekben is adhat hozzá elemeket az elemnevek az elnevezett tartományon belüli cellákba
írásával vagy a részhalmazszerkesztő használatával. Elemek eltávolításához törölheti a kívánt
oszlopokat vagy sorokat a Microsoft Excel parancsai vagy a részhalmazszerkesztő
segítségével. A részhalmazszerkesztő rugalmas nézettel történő használatakor ugyanúgy
kezelheti azt, mint a böngészési lapokat. Az egyetlen eltérés, hogy a dinamikus elemeket
statikus elemekké alakítja a rendszer, miután kilép a szerkesztőből, és egy rugalmas nézetre
alkalmazza azt.

Eljárás
1. A böngészési sávon kattintson a Konvertálás rugalmas nézetté új lapon lehetőségre.
2. Kattintson a jobb gombbal a Q1-2010 elemre, kattintson az IBM Cognos Analysis
elemre, majd a Tagok lecserélése lehetőségre. Megnyílik a részhalmazszerkesztő ablak.
3. Az eszközsávon kattintson a Szűrő ikonra. A szűrővezérlők és a szűrő mező az
eszközsáv után jelenik meg.
4. A szűrő mezőbe írja be a Q1 karakterláncot, majd nyomja le az Enter billentyűt. A
terv_ideje dimenzióban a Q1 karakterláncot tartalmazó összes elem megjelenik.
5. A Keresési eredmények panelen kattintson a Q1-2011 elemre, majd kattintson a
Hozzáadás ikonra ezen elemek a Kiválasztás panelhez adásához.
6. Kattintson a Beszúrás típusa ikonra, majd a Gyerekekkel rendelkező tag beszúrása
elemre.
7. Kattintson az OK gombra. A Q1-2010 elem után a Q1-2011 összetevőelemek jelennek
meg.
8. Az A3 cellában kattintson a jobb gombbal a 10110 elemre, ezután kattintson az IBM
Cognos Analysis, majd a Tagok lecserélése lehetőségre. Megnyílik a
részhalmazszerkesztő ablak.
9. Az Elérhető tagok panelen bontsa ki aterv_üzleti_egysége elemet, majd a 10000
elemet.
10. Jelölje be a 10100, a 10200, a 10300 és a 10400 elemet, majd kattintson a hozzáadás
ikonra ezen elemek a Kiválasztás panelhez adásához.
11. Kattintson az OK gombra. Az A3 cella most egy választó.

9. fejezet Kipróbálható feladatok
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10. fejezet IBM Cognos Office automatizálása
A munkafüzet-, dokumentum- és bemutatótartalmak frissítése vagy közzététele
alkalmazásprogramozási felület (API) használatával automatizálható. Használható ütemező
eszköz, például az Ütemezett feladatok, és feldolgozható több munkafüzet, dokumentum vagy
bemutató is.
Az API használatával ütemezett kötegelt programot hozhat létre az összes IBM Cognos
Office munkafüzet, dokumentum és bemutató napi, heti vagy havi frissítésére - így az
időszakos adatok változásakor is naprakészek maradnak az érintett fájlok.
Az API meghívható Microsoft Excel munkafüzetekben, Microsoft Word dokumentumokban
vagy Microsoft PowerPoint bemutatókban VBA vagy VBS és parancssori kezelőfelület
használatával. Ezen automatizálási funkciók működéséhez legalább egy makrót regisztrálni
kell a munkafüzetben, dokumentumban vagy bemutatóban.
A mintamakrók és parancsfájlok saját feldolgozási függvényekben történő használatakor
figyeljen arra, hogy az API csak felhasználó által meghatározott függvényekként (UDF)
érhető el az Excel, Word és PowerPoint Microsoft Office termékekben. Az UDF függvények
a Visual Basic for Applications (VBA) nyelvben íródtak. Ebben az esetben azonban az UDF
függvények az IBM Cognos Office megoldásban jönnek létre, és a VBA nyelvből lesznek
meghívva.
Az API használatának lehetőségeit a számos biztosított példa mutatja be. Ezek használata
segít saját megoldásainak létrehozásában a következőkkel:
v VBA makrók létrehozásával az Excel, Word vagy PowerPoint alkalmazásokban
v paraméterek átadásával, kiaknázva a VBS és a parancssoros felület lehetőségeit
Ezeken a lehetőségeken kívül ütemezheti a felhasználók által létrehozott és a
mintaparancsfájlokat adott időpontbeli kötegelt folyamatként való futásra.

Mielőtt elkezdené
Adminisztrátorával helyeztesse elérhető helyre a mintafájlokat.

Eljárás
1. Az IBM Cognos Office adatok frissítése.
2. A CognosOfficeAutomationExample.bas fájl importálása .
3. Az IBM Cognos Office API-függvények használata
4. Saját megoldása továbbfejlesztéséhez tekintse át az IBM Cognos Office Visual Basic
(VBA és VBS) mintaparancsfájlokat.

Példa: adatok frissítése Microsoft Office dokumentumokban
A munkafüzet-, dokumentum- vagy bemutatótartalom automatizált frissítéséhez megfelelő
szintre kell beállítani a makróbiztonsági szintet. A használt Microsoft Office változattól
függően az alábbi módokon állítható be a makróbiztonsági szint:
v Microsoft Office alkalmazása biztonsági szintjét állítsa közepes vagy alacsony szintre.
v Módosítsa a Microsoft Office alkalmazás megbízható közzétevőkre vonatkozó beállítását
úgy, hogy a telepített bővítményekben vagy sablonokban megbízzon a rendszer.
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Az alábbi kód mutatja be az IBM Cognos Office CognosOfficeAutomationObject tulajdonság
legalapvetőbb használati technikáit.
A következő példában a Microsoft Office dokumentumban található adatok frissítéséhez be
kell jelentkeznie az IBM Cognos Business Intelligence webszerverre (ibmcognos/cgi-bin/
cognos.cgi).
Sub Logon()
Dim UserName As String
Dim Password As String
Dim Namespace As String
Dim URL As String
Dim LogonResult As Boolean
UserName = "Admin"
Password = "Admin"
Namespace = "Production"
URL = "http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi"
’

Check that the automation object returned by

’

CognosOfficeAutomationObject is valid before using it.

If Not CognosOfficeAutomationObject is Nothing Then
LogonResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
(URL, UserName, Password, Namespace)
If LogonResult = True Then
MsgBox "Logon succeeded."
End If
End If
End Sub

A bejelentkezés után frissíthetők az adatok. További információk: “RefreshAllData”
oldalszám: 110.

A Microsoft Office alkalmazások beállítása automatizáláshoz
A Microsoft Excel, Word vagy PowerPoint alkalmazások leggyorsabban a
CognosOfficeAutomationExample.bas fájl Microsoft Excel-munkafüzetbe vagy Microsoft
Word-dokumentumba való importálásával, vagy a CognosOfficeAutomationPPExample.bas
fájl Microsoft PowerPoint-bemutatóba való importálásával állíthatók be az automatizáláshoz.
Ezek a fájlok tartalmazzák az összes szükséges makrót, beleértve a
CognosOfficeAutomationObject makrót is. Létrehozhat olyan sablont is, amely már
tartalmazza az IBM Cognos Office webszerverre való bejelentkezéshez, a megadott
munkafüzetek, dokumentumok vagy bemutatók frissítéséhez, valamint a kijelentkezéshez
szükséges kódot biztosító importált .bas fájlt.

Mielőtt elkezdené
Az IBM Cognos Office automatizálási makrófájlok használatához importálnia kell a
CognosOfficeMessageSuppressor.cls fájlt. A .cls fájl tartalmazza a SuppressMessages
függvényt, amely lehetővé teszi a szabványos riasztások és üzenetek letiltását.

Eljárás
1. Nyisson meg egy új Office dokumentumot, munkafüzetet vagy bemutatót.
2. Az Eszközök menüben kattintson a Makró, majd a Visual Basic Editor elemre.
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3. A használt Microsoft Office alkalmazástól függően, tegye a következőket:
v Microsoft Excel és Microsoft PowerPoint esetén, kattintson a jobb egérgombbal a
VBAProject elemre, majd válassza az Fájl importálása lehetőséget.
v Microsoft Word esetén kattintson a jobb egérgombbal a Projekt elemre, majd válassza
az Fájl importálása lehetőséget.
Megjelenik a Fájl importálása párbeszédpanel.
4. Navigáljon az IBM Cognos Office automatizálási makrófájlok telepítési helyére.
Az alapértelmezett hely a klienstelepítési_könyvtár\Automation.
5. Microsoft Excel vagy Microsoft Word esetében kattintson a
CognosOfficeAutomationExample.bas fájlra, Microsoft PowerPoint esetében pedig a
CognosOfficeAutomationPPExample.bas fájlra, majd importálja azt a VBA projektbe.
Ne szerkessze ezt a kódmodult. Ne importálja mindkét alkalmazásspecifikus fájlt. Ez
problémát fog okozni a Megnyitás rutinban.
6. A CognosOfficeMessageSuppressor.cls fájl importálásához ismételje meg a 3-5.
lépéseket.
7. Zárja be a Visual Basic Editor szerkesztőt, és térjen vissza az IBM Cognos Office
alkalmazáshoz.
8. Mentse a fájlt sablonként, zárja be, majd nyissa meg újra a sablonfájlt.

Eredmények
Most már meghívhatja a Cognos Office automatizálási makrófájlokban lévő makrókat az
Excel, Word vagy PowerPoint alkalmazásokban írt VBA kódból.

Az automatizálási tevékenységek és hibák naplózása
Az automatizálási napló használatával követhetők nyomon az automatizálási tevékenységek
és háríthatók el az automatizálási eszközök és parancsfájlok hibái. Az automatizálási napló
automatikusan jön létre az automatizálási parancsfájl futtatásakor.
Az automatizálási napló a TraceLog Automatizálási API függvény hívásával adható vissza. A
TraceLog függvénnyel kapcsolatos további információk: “TraceLog” oldalszám: 112.

IBM Cognos Office API-függvények
Miután létrejött a hivatkozás az IBM Cognos Office automatizálásra, minden VBA nyelvű
makró meghívhatja az IBM Cognos Office automatizálási API-n keresztül elérhetővé tett
függvényeket.
Az API függvények használatával dolgozhat fel Microsoft Office dokumentumokat, például
munkafüzeteket, szöveges dokumentumokat és bemutatókat. Ha a Microsoft Office meg van
nyitva a parancs végrehajtásakor, akkor a parancs párbeszédes üzemmódban fut. Ha a
Microsoft Office nincs megnyitva a parancs végrehajtásakor, akkor a parancs kötegelt
üzemmódban fut. A kötegelt üzemmódban a megjelenő riasztások ki vannak kapcsolva.
Az IBM Cognos Office automatizálási objektumokon keresztül elérhetővé tett függvények a
következők:
v HttpLogonCredentials - hitelesíti a felhasználót új hitelesítő adatokat igénylő webhelyen .
v Logon - hitelesíti az IBM Cognos Business Intelligence webszerverre belépő
felhasználókat .
v ClearAllData - törli az összes IBM Cognos Business Intelligence adatértéket a
dokumentumból, munkafüzetből vagy bemutatóból .
10. fejezet IBM Cognos Office automatizálása
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v ClearAllData - törli az összes IBM Cognos Business Intelligence adatértéket a
dokumentumból, munkafüzetből vagy bemutatóból .
v A RefreshAllDataAndFormat frissíti a jelenlegi IBM Cognos Business Intelligence
valamennyi értékét és formázási stílusát a dokumentumban, a munkafüzetben és a
bemutatóban.
v UnlinkAllData - a csatolt IBM Cognos Business Intelligence adatértékeket a
RefreshAllData és hasonló függvények hívásakor nem frissülő statikus értékekké
konvertálja .
v Publish - közzéteszi az IBM Cognos Office dokumentumokat az IBM Cognos Connection
portálon .
v LogOff - kijelentkezik az összes IBM Cognos webszerverről, amelyre a felhasználók
aktuálisan be vannak bejelentkezve .
v TraceLog - visszaadja az összes automatizálási tevékenységet és hibát .
v SuppressMessages - letiltja az IBM Cognos Office normál működése közben megjelenő
riasztásokat és üzeneteket .
v ClearCache - csökkenti az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel munkafüzetek
méretét a metaadatok és adatok törlésével a munkafüzetből .
v UpdateServerUrl - frissíti a meglévő jelentésekhez és képletekhez kapcsolódó IBM Cognos
szerveradatokat egy IBM Cognos-kompatibilis Excel-munkafüzetben,
PowerPoint-bemutatóban vagy Word-dokumentumban.
Az objektumok tulajdonságairól és metódusairól az online súgóból tudhat meg többet.
Mivel az objektum futási időben beszerzett és a kliens gépén nincs telepítve típustár, a
felhasználó nem tudja az IntelliSense használatával megállapítani az objektumon elérhető
tulajdonságokat és metódusokat.

HttpLogonCredentials
A HttpLogonCredentials hitelesíti a felhasználókat olyan webhelyeken, amelyek új Alapszintű, Kerberos vagy SiteMinder - hitelesítő adatokat igényelnek. A
HttpLogonCredentials bemenetként a webhelyen történő hitelesítéshez használt URL-címet,
felhasználónevet és jelszót használja.

Szintaxis
Az IBM Cognos Office nem támogatja a SiteMinder űrlapalapú hitelesítést. A munkafüzet-,
dokumentum- és bemutató-tartalom közzétételének és frissítésének automatizálásához az IBM
Cognos Office menüparancsait és menüpontjait kell használni az API helyett.
HttpLogonCredentials (url, felhasználónév, jelszó)
12. táblázat: A HttpLogonCredentials argumentumai
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Argumentum

Leírás

Adattípus

url

Annak a webhelynek az
URL-címe, amelyen hitelesítést
kell végezni

Karakterlánc

felhasználónév

A hitelesítéshez használt
felhasználónév

Karakterlánc

jelszó

A hitelesítéshez használt jelszó

Karakterlánc
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Logon
A Logon függvénynek meg kell adni az IBM Cognos Business Intelligence webszerver
URL-címét és az IBM Cognos számára a bejelentkezéshez szükséges hitelesítőadat-elemeket
(a felhasználóazonosítót, a jelszót és a névteret). A névtér paraméter megkülönbözteti a kis- és
nagybetűket, ezért a névteret pontosan kell megadni.

Szintaxis
Az IBM Cognos Office API támogatja azt az IBM Cognos Office stratégiát, amely szerint a
felhasználói hitelesítő adatok csak a memóriában vannak tárolva. Ebből kifolyólag a
felhasználók felelősek hitelesítő adataik biztonságos területen tárolásáért és azok átadásáért a
bejelentkezési metódusoknak futási időben.
Ha a Logon függvényt helytelen hitelesítő adatokkal használja, a rendszer CAMException
hibát állít elő, azonban a naplófájlba nem ír hibát jelző kivételt. Ezt a helyzetet elkerülendő,
tartsa észben, hogy a karakterláncok megkülönböztetik a kis- és nagybetűket, valamint
ügyeljen az érvényes azonosítók, jelszavak és névterek megadására.
A Logon függvény nem jelenik meg az Office alkalmazások makrólistáiban (Eszközök menü,
Makró, Makrók vagy ALT+F8), mivel argumentumot igényel. Definíció szerint a
paraméterrel rendelkező makrók privát makrók, így alapértelmezés szerint nem jelennek meg
a makróbeállítások között.
Logikai Bejelentkezés (url, felhasználónév, jelszó, névtér)

Paraméterek
13. táblázat: Bejelentkezési argumentumok
Argumentum

Leírás

Adattípus

url

Azon IBM Cognos webszerver URL-címe,
amelyre be kíván jelentkezni

Karakterlánc

felhasználónév

A hitelesítéshez használt felhasználónév

Karakterlánc

jelszó

A hitelesítéshez használt jelszó

Karakterlánc

névtér

A hitelesítéshez használt meghatározott
névtér

Karakterlánc

Visszaadott érték
Adattípus: Logikai
A siker esetén igaz logikai érték

Példa
Alább példa látható a szintaxisra:
Dim bResult As Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")

10. fejezet IBM Cognos Office automatizálása
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ClearAllData
A ClearAllData függvény törli az összes IBM Cognos adatértéket az aktuális Microsoft Office
dokumentumból, munkafüzetből vagy bemutatóból.

Szintaxis
ClearAllData()

Példa
Alább látható példa a szintaxisra:
CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData

RefreshAllData
A RefreshAllData függvény lehívja a legfrissebb adatértékeket az IBM Cognos
webszerverről, és frissíti ezeket az értékeket az aktuális Microsoft Office dokumentumban,
munkafüzetben vagy bemutatóban.

Szintaxis
A rendszernek sikeresen be kell jelentkeznie az IBM Cognos webszerverre. Ellenőrizze, hogy
a felhasználói felület Adatkezelés lapján található Adatkérés frissítésének módja
tulajdonság a Használat=Megjelenítés vagy a Frissítés mellőzése lehetőségre van beállítva a
művelet befejezéséhez. Ellenkező esetben a jelentés nem frissíthető a felhasználó
beavatkozása nélkül, és hibákat fog létrehozni.
RefreshAllData()

Példa
Az alábbiakban látható példa a szintaxisra:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")
’Refresh the data if we successfully logged on to the
IBM Cognos server.
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData
End If

RefreshAllDataAndFormat
A RefreshAllDataAndFormat függvény lehívja a legfrissebb adatértékeket és formátumot az
IBM Cognos webszerverről, és frissíti ezeket az értékeket és formátumot az aktuális
Microsoft Office-dokumentumban, -munkafüzetben vagy -bemutatóban.

Szintaxis
A rendszernek sikeresen be kell jelentkeznie az IBM Cognos webszerverre. Ellenőrizze, hogy
a felhasználói felület Adatkezelés lapján található Adatkérés frissítésének módja
tulajdonság a Használat=Megjelenítés vagy a Frissítés mellőzése lehetőségre van beállítva a
művelet befejezéséhez. Ellenkező esetben a jelentés nem frissíthető a felhasználó
beavatkozása nélkül, és hibákat fog létrehozni.
RefreshAllDataAndFormat()
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Példa
A következő példa a RefreshAllDataAndFormat metódus használatát mutatja:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")
’Refresh the data and formatting if we successfully logged on to the
IBM Cognos server.
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllDataAndFormat
End If

UnlinkAllData
Az UnlinkAllData függvény bontja a kapcsolatot az aktuális Microsoft Office
dokumentumban, munkafüzetben vagy bemutatóban szereplő összes IBM Cognos
adatértékkel. Ezek az értékek nem frissülnek a RefreshAllData soron következő hívásai során.
Statikus értékekké válnak.

Szintaxis
Az UnlinkAllData függvény hívása után az aktuális Microsoft Office dokumentumba,
munkafüzetbe vagy bemutatóba importált IBM Cognos adatértékek továbbra is
összekapcsolva maradnak a webszerver IBM Cognos adatforrásával. Ezek a RefreshAllData
hívást használva frissülnek az szerverről származó új adatokkal.
UnlinkAllData()

Példa
Alább látható példa a szintaxisra:
CognosOfficeAutomationObject.UnlinkAllData

Közzététel
A Közzététel metódussal IBM Cognos Office-dokumentumokat tehet közzé az IBM Cognos
Connection portálon.

Szintaxis
Az argumentumok megfelelnek a felhasználói felületen használt párbeszédpanel beviteli
mezőinek.
A Közzététel függvény nem jelenik meg az Office alkalmazások makrólistáiban (Eszközök
menü, Makró, Makrók vagy ALT+F8), mivel argumentumot igényel. Definíció szerint a
paraméterrel rendelkező makrók privát makrók, így alapértelmezés szerint nem jelennek meg
a makróbeállítások között.
Közzététel (URL, dokumentum elérési útja, elérési út a szerveren, név, leírás, screenTip)

Paraméterek
14. táblázat: A Közzététel makró paraméterei
Argumentum

Leírás

Adattípus

URL

Azt a szervert jelzi, amelyre a közzététel történik.

Karakterlánc

10. fejezet IBM Cognos Office automatizálása
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14. táblázat: A Közzététel makró paraméterei (Folytatás)
Argumentum

Leírás

Adattípus

dokumentum elérési A közzétenni kívánt Office dokumentum helyét jelöli. Ez a
útja
közzétenni kívánt fájl helyi elérési útja. A mappa elérési útja
keresési útvonal az IBM Cognos Business Intelligence rendszerben.
További információk: IBM Cognos BI felhasználói útmutató. Ha a
mappa elérési útvonala helytelen az IBM Cognos Office
automatizálással való közzététel során, a rendszer újbóli
bejelentkezésre szólít fel. Ennek oka, hogy az IBM Cognos nem
különbözteti meg a nem létező mappákat, valamint azokat a
mappákat, amelyekhez a felhasználó nem rendelkezik
jogosultsággal. Ez a biztonsági szolgáltatás akadályozza meg a
mappák elérési útjának feltérképezését próbálgatás útján.

Karakterlánc

elérési út a
szerveren

A dokumentum mentési helyének elérési útját jelöli a
tartalomtárban.

Karakterlánc

név

A dokumentum IBM Cognos BI rendszerben megjelenő nevét
jeleníti meg.

Karakterlánc

leírás

Az Office dokumentum leírása, ahogyan annak az IBM Cognos BI
rendszerben meg kell jelennie.

Karakterlánc

elemleírás

Kitölti a felhasználók számára az IBM Cognos BI rendszer közzétett Karakterlánc
dokumentumainak listájában az Office dokumentumra mutatáskor
megjelenő elemleírás-szöveget.

Példa
Alább példa látható a szintaxisra:
Publish("CAMID(’::Anonymous’)/folder[@name=’My
Folders’]","Description of ’My Folders’", "")

Logoff
A LogOff használatával kijelentkezik az összes olyan IBM Cognos webszerverről, amelyre a
felhasználók aktuálisan be vannak jelentkezve.

Szintaxis
Logoff ()

Példa
Alább látható példa a szintaxisra:
CognosOfficeAutomationObject.Logoff

TraceLog
A TraceLog visszaadja az összes IBM Cognos Office automatizálási tevékenységet és hibát.

Szintaxis
Karakterlánc TraceLog()

Visszaadott érték
Adattípus: karakterlánc
A naplózási elem értéke karakterláncként
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Példa
Alább látható példa a szintaxisra:
Dim strTraceLog as String
strTraceLog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog
MsgBox strTraceLog

SuppressMessages
A SuppressMessages letiltja az IBM Cognos Office normál működése közben megjelenő
szabványos riasztásokat és üzeneteket.

Szintaxis
SuppressMessages()

Példa
Alább látható példa a szintaxisra:
Private Sub Class_Initialize()
CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages True
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages False
End Sub

ClearCache
A csak az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel-munkafüzetekkel használható
ClearCache függvény a képletekből származó metaadatok és adatok törlésével csökkenti a
munkafüzet méretét.

Szintaxis
ClearCache()

Példa
Alább látható példa a szintaxisra:
CognosOfficeAutomationObject.ClearCache()

UpdateServerUrl
Az UpdateServerUrl metódus segítségével frissítheti a meglévő jelentésekhez és képletekhez
kapcsolódó IBM Cognos szerverinformációkat egy IBM Cognos-kompatibilis
Excel-munkafüzetben, PowerPoint-bemutatóban vagy Word-dokumentumban.

Szintaxis
Az UpdateServerUrl metódus két argumentumot fogad: a régi és az új szerver URL-címet.
Ezek az argumentumok megfelelnek a Rendszer frissítése párbeszédpanel beviteli mezőinek.
A vezérlőelem az IBM Cognos eszközsávon való elérhetővé tételéhez kattintson a Beállítások
gombra, majd kattintson a Rendszer frissítése segédprogram gombra.
Az UpdateServerUrl metódus lecseréli a meglévő jelentések szerveradatait. Ennek a
parancsnak a futtatásakor a csomag neve változatlan marad. Ezzel a metódussal módosíthat
egy szervert, például egy tesztszervert egy másik szerverre (például termelési szerverre). Az
10. fejezet IBM Cognos Office automatizálása
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URL argumentumok teljes vagy részleges URL-címek lehetnek. Ha bármely argumentum
üresen marad, a parancs semmit nem tesz, azonban a parancs üres argumentumokkal történő
futtatása a jelentés sérülését eredményezheti. A szerveradatok a szervertulajdonságban és a
szerializált jelentéstulajdonságban is tárolva vannak. Egy üres parancs futtatása ezen két
példány szinkronizáltságának hiányát eredményezheti.
Mivel az UpdateServerUrl metódus karakterláncokat keres és cserél le, lehetséges az
URL-cím csak egy részének használata, feltéve, hogy az egy egyedi karakterláncrészlet.
Megjegyzés: Az UpdateServerUrl keresés a munkafüzetben lévő összes adat között keres, és
a keresési karakterláncnak megfelelő adatokat is frissíti, nem csak az URL karakterláncot
tartalmazó jelentéstulajdonságokat. Ezért amikor az eredeti URL karakterláncnak csak egy
részét használja az UpdateServerUrl metódussal, az módosítja a keresési karakterlánccal
egyező összes adatot.
UpdateServerUrl "régi szerver URL karakterlánca" "új szerver URL karakterlánca"

Paraméterek
15. táblázat: Az UpdateServerUrl metódus paraméterei
Argumentum

Leírás

Adattípus

régi szerver URL
karakterlánca

A forrás- vagy aktuális rendszer URL-címét jelzi.

Karakterlánc

új szerver URL
karakterlánca

A célrendszer URL-címét jelzi.

Karakterlánc

Példa
A következőkben egy példa látható ezen szintaxisra a teljes URL használatával:
UpdateServerUrl "http://testserver1.mjs.com:3140/1011/cgi-bin/cognos.cgi"
"http://prodserver1.mjs.com:3140/1011/cgi-bin/cognos.cgi"

A mintaparancs egyszerűbben is megadható csak az URL módosítandó részének
használatával:
UpdateServerUrl "testserver1" "prodserver1"

Példa: VBA rendszeren belüli feldolgozást végző kód
A következő példa mutatja be a Logon metódus hívását a VBA nyelvből:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi","Administrator",
"CognosAdmin", "Production")
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData()
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData()
CognosOfficeAutomationObject.Logoff()
Dim sTraceLog as String
sTraceLog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog
’Here is where you could write the trace log to file.
MsgBox sTraceLog
End If
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Példa: VBA rendszeren kívüli feldolgozást végző kód
Az IBM Cognos Office automatizálás használható a VBA rendszeren kívül is. Az
alkalmazásprogramozási felületek nem hívhatók meg közvetlenül.
Minden API számára létre kell hoznia egy burkolómakrót a Microsoft Office
dokumentumban. Ezután ezeket a makrókat meghívhatja saját kódjából. A VBA környezeten
kívülről hívható burkolómakróra példa a CognosOfficeAutomationExample.bas modul.
Az alábbi Visual Basic Script kód megnyitja a Microsoft Excel alkalmazást, bejelentkezik az
IBM Cognos Office rendszerbe, frissíti a tartalmat, majd kijelentkezik.
’ Start Excel in batch mode
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
objExcel.Visible = False
objExcel.ScreenUpdating = False
objExcel.DisplayAlerts = False
’Open a workbook that has IBM Cognos data
in it.
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("C:\workbook1.xls")
’ Call the wrapper macros
objExcel.Run "Logon", "http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/congnos.cgi",
"Administrator", "", "Production"
objExcel.Run "RefreshAllData"
objExcel.Run "Logoff"
objExcel.Run "WriteTraceLog", "C:\AutomationLog.log"
objWorkbook.Save
objWorkbook.Close
objExcel.Quit

Makrófájlok Cognos Office automatizálásához
A Cognos Office makrófájlok Visual Basic for Applications (VBA) környezetben készültek.
A fájlok az IBM Cognos Office termékkel együtt települnek az Automation mappába. Az
alapértelmezett hely a klienstelepítési_könyvtár\Automation.
A Microsoft Excel és Word alkalmazás ugyanazt a CognosOfficeAutomationExample.bas
fájlt használja. A Microsoft PowerPoint alkalmazás saját,
CognosOfficeAutomationPPExample.bas nevű fájllal rendelkezik. Ne importálja a két,
alkalmazásspecifikus fájt ugyanabba az alkalmazásba. Ez problémát fog okozni a Megnyitás
rutinban.
Az alábbi makrófájlok telepítettek:

10. fejezet IBM Cognos Office automatizálása
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16. táblázat: Minta makrók
Fájl

Leírás

CognosOfficeAutomationExample.bas

Mivel ez egy BASIC nyelvű, VBA környezetben
létrehozott fájl, kiterjesztése .bas. A fájl
tartalmazza az IBM Cognos Office automatizálást
az aktuális Microsoft Excel-munkafüzetben vagy
Word-dokumentumban lehetővé tévő
CognosOfficeAutomationObject tulajdonságot. Az
IBM Cognos Office által elérhetővé tett API-t
hívó burkolófüggvényeket is tartalmaz.

CognosOfficeAutomationPPExample.bas

Ez a fájl megegyezik a
CognosOfficeAutomationExample.bas fájllal,
annyi különbséggel, hogy ezt a Microsoft
PowerPoint alkalmazás igényeihez igazították.

CognosOfficeMessageSuppressor.cls

Ez a fájl mutatja be a SuppressMessages API
függvény használatát.

Parancsfájlok
A telepítés mintaparancsfájlokat tartalmaz, amelyeket funkciók automatizálására használhat.
A minták közt találhatók parancsfájlok a munkafüzetek, dokumentumok vagy bemutatók
frissítésének ütemezésére. Rendelkezésre áll egy, a szerver URL-címének frissítésére szolgáló
parancsfájl is.
A parancsfájlokat módosíthatja saját igényei szerint vagy használhatja őket referenciaként
saját programjai létrehozásához. További információért tekintse át a fájlban található
megjegyzéseket.
Ezek a Visual Basic Script (VBS) parancsfájlok mintaprogramként szolgálnak és a
klienstelepítési_könyvtár\Automation könyvtárban találhatóak:
v Automate_COI.vbs
v Automate_COI_Excel.vbs
v Automate_COI_Word.vbs
v Automate_COI_PowerPoint.vbs
v AutomateServerURLSample.vbs

IBM Cognos TM1 TurboIntegrator függvények futtatása
Létrehozhat egy parancsgombot az IBM Cognos TM1 Perspectives rendszerből származó
műveleti gomb funkciójának másolataként.
A parancsgombbal futtathatja a Cognos TM1 TurboIntegrator folyamatot vagy más egyéni
folyamatot.
A COAutomationExample.xls fájl információkat, valamint egy példát tartalmaz az
ExecuteFunction nevű Microsoft Visual Basics for Applications szubrutinhoz. Az
ExecuteFunction példa bemutatja, hogyan használható az IBM Cognos Analysis for Microsoft
Office automatizálási API a TurboIntegrator parancsfájlok végrehajtására. A példákat
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tartalmazó fájl a következő helyre van telepítve: telepítési_hely\Automation. A
TurboIntegrator függvényekkel kapcsolatos további információkért lásd: Cognos TM1
referenciaútmutató.

Mielőtt elkezdené
A Microsoft Excel 2007-es vagy újabb változatát kell használnia ahhoz, hogy az ActiveX
parancsgomb vezérlőelemeinek létrehozása elérhető legyen.

Eljárás
1. A Microsoft Excel alkalmazásban szabja testre a menüszalagot a Fejlesztőeszközök lap
megjelenítéséhez.
2. Adjon hozzá egy ActiveX parancsgomb vezérlőelemet a munkafüzethez. A
parancsgombok létrehozásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a
Microsoft webhelyét.
3. Kattintson a jobb egérgombbal a parancsgombra és kattintson a Kód megjelenítése
lehetőségre.
4. Adja hozzá a szükséges kódot a parancsgombhoz.

Eredmények
A parancsgomb használatához be kell jelentkeznie az ExecuteFunction szubrutinban megadott
Cognos TM1 rendszerbe. Automatizálási funkció segítségével is bejelentkezhet a Cognos
TM1 rendszerbe.

Példa
Az alábbi példa a SubsetCreate függvényt használja a Régió dimenzió üres Észak-Európa
részhalmazának létrehozására. A SubsetElementInsert függvény segítségével elemeket adhat
hozzá a részhalmazhoz.
Private Sub CommandButton1_Click()
ExecuteFunction "http://mypmsystem.mycompany.com:9510/pmsystem/pm/tm1/api/planning+sample",
"SubsetCreate","Region","Northern Europe"
End Sub
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11. fejezet Hibaelhárítás
Az itt olvasható hibaelhárítás leírási információk és megoldások segítségére lehetnek az IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel összetevőinek telepítése közben és után felmerülő
konkrét problémák megoldásában.

Hibakeresés
A hibakeresés egy hiba elhárításának szisztematikus megközelítése. A hibakeresés célja annak
meghatározása, hogy valami miért nem az elvárásoknak megfelelően működik, és hogy ezt a
problémát hogyan lehet megoldani.
A hibakeresés első lépése a probléma teljes körű leírása. A probléma leírása mind a
felhasználót, mind az IBM műszaki-támogató munkatársát segíti annak kiderítésében, hogy
hol kezdje a probléma okának keresését. Ennek a lépésnek a keretében fel kell tennie
magának a következő alapvető kérdéseket:
v Mik a hiba tünetei?
v Hol fordul elő a hiba?
v Mikor fordul elő a hiba?
v Milyen feltételek mellett fordul elő a hiba?
v A hiba ismételten is előidézhető?
Az ezekre a kérdésekre adott válaszok általában elvezetnek a probléma egy jó körülírásához,
amely azután továbbvezethet a probléma megoldásához.

Mik a hiba tünetei?
Egy probléma leírásának elkezdésekor a legkézenfekvőbb kérdés: “Mi is tulajdonképpen a
probléma?” Ezt a kérdést, habár egyszerűnek tűnhet, mégis lehet, hogy további, célzott
kérdésekre kell lebontani, amelyek megválaszolásával egy a problémát jobban leíró képet
kapunk. Ezek között szerepelhet:
v Ki vagy mi jelenti/jelzi a problémát?
v Mi(k) a hibakód(ok) és hibaüzenet(ek)?
v Hogyan omlik össze a rendszer? Például a hiba egy végtelen ciklus, megakadás,
rendszerösszeomlás, teljesítménycsökkenés vagy hibás eredmény?

Hol fordul elő a hiba?
A probléma eredetének meghatározása nem mindig könnyű, azonban a megoldás irányába ez
az egyik legfontosabb lépés. Sok technológiai réteg létezhet a problémát jelző és a
ténylegesen a hibát okozó összetevő között. A hálózatok, a lemezegységek és az
illesztőprogramok csak néhány azok közül az összetevők közül, amelyeket a probléma
kutatása során tekintetbe kell venni.
A problémát okozó réteg behatárolásában a következő kérdések nyújthatnak segítséget:
v A probléma egy bizonyos platformra vagy operációs rendszerre jellemző, vagy több
platformon vagy operációs rendszeren is egyaránt jelentkezik?
v Az aktuális környezetet és konfigurációt támogatja az alkalmazás?
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Nem biztos, hogy abban a rétegben van a probléma eredete, amelyik a problémát jelzi. A
probléma eredetmeghatározásának fontos része annak a környezetnek a megismerése,
amelyben a probléma létezik. Szánjon időt a probléma környezetének teljes körű leírására,
beleértve az operációs rendszernek és változatnak, továbbá az érintett szoftvernek és
változatnak, valamint a hardvernek a leírását. Győződjön meg arról, hogy a futtatást
támogatott környezetben végzi; sok probléma eredete olyan össze nem férő szoftverszintekre
vezethető vissza, amelyek nem képesek egymás mellett működni, vagy pedig együtt nem
voltak teljes körűen letesztelve.

Mikor fordul elő a hiba?
Állítsa össze a hibaeseményig vezető események részletes időrendjét, különösen olyan
esetekben, amelyek nem ismétlődő előfordulásúak. A történések időrendjét legegyszerűbben a
hibaeseménytől visszafelé haladva lehet felépíteni: induljon ki a hiba jelentkezésének
időpontjából (azt a lehető legpontosabban, akár ezredmásodpercre meghatározva), majd a
naplóbejegyzések és egyéb információk felhasználásával haladjon időben visszafelé.
Általában elégséges a diagnosztikai naplóban található első gyanús bejegyzésig visszamenni.
Az események részletes időrendjének összeállításához válaszolja meg a következő a
kérdéseket:
v
v
v
v

A probléma csak a nap vagy az éjszaka bizonyos időpontjaiban fordul elő?
Milyen gyakran fordul elő a probléma?
A probléma jelentkezésének időpontját az események milyen sorrendje előzi meg?
A probléma az informatikai környezet változása óta, például frissítést, illetve
szoftvertelepítést vagy hardverbeépítést követően jelentkezik?

Milyen feltételek mellett fordul elő a hiba?
Fontos része a hibakeresésnek annak ismerete, hogy a probléma bekövetkeztekor milyen
rendszerek és alkalmazások futnak. A környezetére vonatkozó következő kérdések
segíthetnek a probléma okának azonosításában:
v Mindig ugyanannak a feladatnak az elvégzésekor jelentkezik a probléma?
v Azonos eseménysorozatnak kell bekövetkezni a probléma előfordulásához?
v Azonos időben más alkalmazások is meghiúsulnak?
Az ilyen típusú kérdésekre adott válaszok segíthetnek elmagyarázni azt a környezetet,
amelyben a probléma előfordul, és megtalálni az összefüggéseket. Ne felejtse el: pusztán az,
hogy egy időben több probléma is fellép, nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek a problémák
kapcsolatban is állnak egymással.

A hiba ismételten is előidézhető?
A reprodukálható problémákat gyakran könnyebb megoldani. Viszont azoknak a
problémáknak, amelyek ismételten előidézhetők, lehet egy hátrányuk is. Mégpedig az, hogy a
jelentős (negatív) üzleti hatással bíró probléma megismétlődése nem kívánatos. Ha lehet,
akkor a probléma ismételt előidézését egy teszt- vagy fejlesztési környezetben végezze, amely
a vizsgálat folyamán - természetéből adódóan - nagyobb rugalmasságot és felügyeletet
biztosít. Adjon választ a következő kérdésekre:
v A probléma előidézhető-e tesztrendszerben?
v Több felhasználó vagy alkalmazás észleli-e ugyanazt a típusú problémát?
v Előidézhető-e ismételten a probléma egyetlen parancs vagy parancssorozat, illetve egy
bizonyos alkalmazás futtatásával?
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“Keresés tudásbázisokban”
A problémákra gyakran lehet megoldásokat találni az IBM-tudásbázisokban végzett
kereséssel. Az eredményeket optimalizálhatja az elérhető erőforrások, támogatási
eszközök és keresési módszerek használatával.

Keresés tudásbázisokban
A problémákra gyakran lehet megoldásokat találni az IBM-tudásbázisokban végzett
kereséssel. Az eredményeket optimalizálhatja az elérhető erőforrások, támogatási eszközök és
keresési módszerek használatával.

Erről a feladatról
Az információs központban hasznos információk találhatók az IBM Cognos tárgyú kereséssel,
néha azonban a problémák megoldásához az információs központon túli keresés szükséges.

Eljárás
A szükséges információk tudásbázisokban történő kereséséhez alkalmazza a következő
módszereket:
v A szükséges tartalom keresése az IBM támogatási portál (IBM Cognos Business
Intelligence támogatási portál) használatával (új ablakban nyílik meg).
Az IBM Támogatás portál egységesített, központosított nézete az IBM-rendszerekre,
-szoftverekre és -szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi műszaki támogató eszköznek és
információnak. Az IBM Támogatás portál lehetővé teszi az IBM elektronikus támogatási
portfólió egyetlen helyről történő elérését. A lapokat testreszabhatja úgy, hogy azok azokra
az információkra és erőforrásokra összpontosítsanak, amelyek a probléma megelőzéséhez
vagy gyorsabb megoldásához szükségesek. Megismerkedhet az IBM támogatási portállal
az eszközt ismertető bemutató videók (https://www.ibm.com/blogs/SPNA/entry/
the_ibm_support_portal_videos) (új ablakban nyílik meg) megtekintésével. Ezek a
videofilmek bemutatják az IBM Támogatás portált, a hibakeresési és egyéb erőforrásokban
történő böngészést, és szemléltetik azt, hogy az oldalt miként lehet testreszabni portletek
áthelyezésével, felvételével és eltávolításával.
v Az IBM Cognos alkalmazással kapcsolatos tartalomkeresést a következő kiegészítő
műszaki erőforrások használatával végezhet:
– IBM Cognos BI APAR-ok (hibajelentések) (új ablakban nyílik meg)
– IBM Cognos BI támogatási webhely (új ablakban nyílik meg).
– IBM Cognos fórumok és közösségek (új ablakban nyílik meg).
v Tartalomkeresés az IBM keresőfejléc használatával. Keresést végezhet az IBM keresőfejléc
használatával úgy, hogy bármely ibm.com lapon lévő keresőmezőbe beírja a keresett
karakterláncot.
v Tartalomkeresés valamilyen külső keresőprogram (például Google, Yahoo vagy Bing)
segítségével. Külső keresőprogram használatakor a keresési eredmények között nagyobb
valószínűséggel szerepelnek az ibm.com tartományon kívül eső információk. Mindamellett
néha az IBM-termékekről hasznos hibakeresési információk találhatók olyan
hírcsoportokban, fórumokon és blogokban, amelyek nem az ibm.com tartományban
találhatók.
Tipp: Egy IBM-termékre vonatkozó kereséskor vegye be a keresésbe az “IBM” nevet és a
termék nevét.

Javítások megszerzése
Problémájának megoldásához elérhető a termékjavítás.
11. fejezet Hibaelhárítás
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Eljárás
A javítások megkereséséhez és telepítéséhez tegye a következőt:
1. Határozza meg a szükséges javítást (Javítási központ) (új ablakban nyílik meg)
(http://www.ibm.com/support/fixcentral/)
2. Töltse le a javítást. Nyissa meg a letöltési dokumentumot, és kövesse a “Csomag
letöltése” részben lévő hivatkozást.
3. A letöltött dokumentum “Telepítési utasítások” részében megadott utasításoknak
megfelelően alkalmazza a javítást.
4. Iratkozzon fel a heti e-mail értesítések címzettjei közé, hogy megkapja a Javításokat és az
IBM Támogatás egyéb információit.

Kapcsolatfelvétel az IBM Támogatással
Az IBM támogatás számos olyan IBM erőforráshoz biztosít hozzáférést, amely segítségére
lehet a szoftverrel kapcsolatos kérdések megoldásában.

Mielőtt elkezdené
Miután más önállóan használható lehetőségek (pl. műszaki értesítők) segítségével próbált
választ vagy megoldást találni, kapcsolatba léphet az IBM Támogatással. Az IBM
Támogatással történő kapcsolatfelvétel elengedhetetlen feltétele, hogy cégének legyen
érvényes IBM karbantartási szerződése, valamint hogy a kapcsolatfelvételt kezdeményező
személy jogosult legyen problémákkal megkeresni az IBM szolgáltatót. Legyenek kéznél az
alábbi információk is:
v Vevői azonosítószámát
v A szolgáltatáskérelem számát, amennyiben folyamatban lévő szolgáltatáskérelemről van
szó
v Azt a telefonszámot, amelyen elérhető
v
v
v
v
v

A használt szoftver változatszámát
A használt operációs rendszer változatszámát
A probléma felmerülésekor végzett tevékenység leírását
A megjelenő hibaüzenetek pontos szövegét
A probléma megoldása érdekében tett lépéseket

Az elérhető támogatásokkal kapcsolatos információkért tekintse meg a Támogatási portfólió
című témakört a szoftvertámogatási kézikönyvben (új ablakban nyílik meg).

Eljárás
Ha egy problémával szeretne az IBM Támogatáshoz fordulni, hajtsa végre a következő
lépéseket:
1. Határozza meg a problémát, gyűjtsön háttér-információkat, és határozza meg a probléma
súlyosságát. További információkért lásd Az IBM Támogatás igénybevétele című
témakört a szoftvertámogatási kézikönyvben (új ablakban nyílik meg).
2. Gyűjtsön diagnosztikai információkat.
3. A problémát a következő módok egyikén juttathatja el az IBM Támogatásnak:
v Az IBM Support Assistant (ISA) használatával: ennek a szolgáltatásnak a használatával
megnyithat, frissíthet és megtekinthet egy IBM elektronikus szolgáltatási
igénybejelentő lapot. A szolgáltatási igénybejelentő laphoz csatolhat a problémával
kapcsolatosan gyűjtött bármilyen adatot. Ez gyorsítja az elemzést, és csökkenti a
megoldáshoz szükséges időt.
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v Az interneten, az IBM támogatási portálon (új ablakban nyílik meg): valamennyi
szolgáltatási igénybejelentő lapot megnyithatja, frissítheti és megtekintheti a
Szolgáltatási igénybejelentő lap Szolgáltatási igénybejelentés portletjén.
v Telefonon: a hívható telefonszámot megtekintheti a Directory of worldwide contacts
(Ügyfélszolgálati telefonszámok a világ különböző országaiban) webhelyen (új
ablakban nyílik meg).

Eredmények
Ha a benyújtott probléma egy szoftverhibával, illetve hiányzó vagy pontatlan
dokumentációval kapcsolatos, akkor az IBM Támogatás létrehoz egy Hivatalos
programelemzési jelentést (APAR). Az APAR dokumentum részletesen leírja a problémát.
Amennyiben lehetséges, akkor az IBM Támogatás biztosít egy ideiglenes hibaelhárítási
módot, amelyet a probléma bejelentője az APAR megoldásáig, vagyis a javítás kézbesítéséig
használhat. Az IBM naponta teszi közzé a megoldott APAR dokumentumokat az IBM
támogatás webhelyén, hogy a megoldást hasznosíthassa a többi olyan felhasználó is, akik
ugyanazt a problémát tapasztalták.

Információk cseréje az IBM-mel
Egy probléma diagnosztizálásához és megoldásához lehetséges, hogy a rendszerével
kapcsolatos adatokat és információkat kell megadnia az IBM Támogatás részére.
Más esetekben lehet, hogy az IBM Támogatás biztosít eszközöket vagy segédprogramokat a
probléma meghatározásához.

Információk küldése az IBM Támogatás részére
A probléma megoldásához szükséges idő csökkentése érdekében küldhet nyomkövetési és
diagnosztikai információkat az IBM Támogatásnak.

Eljárás
Diagnosztikai információk küldése az IBM Támogatás részére:
1. Nyisson meg egy problémakezelési bejegyzést (PMR). Ehhez használhatja az IBM
Support Assistant (új ablakban nyílik meg) vagy az IBM szolgáltatási igénybejelentési
eszközét (új ablakban nyílik meg).
2. Gyűjtse össze a szükséges diagnosztikai adatokat. A diagnosztikai adatok csökkentik a
benyújtott PMR-bejegyzés megoldásához szükséges időt. A diagnosztikai adatokat kézi
vagy automatikus úton egyaránt összegyűjtheti.
3. Tömörítse a fájlokat a TRSMAIN vagy az AMATERSE program segítségével. Töltse le
az IBM díjmentesen elérhető segédprogramját az IBM Cognos BI rendszerbe, majd
telepítse a TSO RECEIVE parancs használatával.
4. Küldje el a fájlokat az IBM részére. A fájloknak az IBM-hez történő átküldéséhez a
következő módszerek egyikét használhatja:
v A szolgáltatási igénybejelentési eszköz (új ablakban nyílik meg)
v A szokásos FTP, HTTP adatfeltöltési módszerek
v A biztonságos FTPS, SFTP, HTTPS adatfeltöltési módszerek
v E-mail cím
Ha egy IBM Cognos terméket használ és a PMR-dokumentumokat a ServiceLink vagy az
IBMLink segítségével küldi el, akkor a diagnosztikai adatokat e-mailben vagy FTP
használatával eljuttathatja az IBM támogatásnak.
Ezen adatküldési módszerek mindegyikét ismerteti az IBM támogatási webhely (új
ablakban nyílik meg).
11. fejezet Hibaelhárítás
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Információk fogadása az IBM Támogatástól
Alkalmanként az IBM valamelyik műszaki-támogató munkatársa megkérheti arra, hogy
töltsön le egy diagnosztikai eszközt vagy más fájlokat. A fájlok letöltését az FTP
használatával végezheti el.

Mielőtt elkezdené
Ellenőrizze, hogy az IBM műszaki-támogató munkatársa biztosította-e a fájlok letöltésére a
megfelelő szervert, és pontosan megadta az elérendő könyvtár- és fájlneveket.

Eljárás
Ahhoz, hogy fájlokat töltsön le az IBM Támogatásról, tegye a következőket:
1. FTP segítségével kapcsolódjon föl az IBM műszaki-támogató munkatárs által megadott
webhelyre, és jelentkezzen be név nélküli felhasználóként. Jelszóként használja az e-mail
címét.
2. Lépjen át a megfelelő könyvtárba:
a. Lépjen a /fromibm könyvtárba.
cd fromibm

b. Lépjen át az IBM műszaki-támogató munkatársa által megadott könyvtárba.
cd nameofdirectory

3. Engedélyezze a munkamenet bináris üzemmódját.
binary

4. Az IBM műszaki-támogató munkatársa által kijelölt fájl letöltéséhez használja get
parancsot.
get filename.extension

5. Zárja be az FTP-munkamenetet.
quit

Előfizetés a Támogatás frissítéseire
Hogy folyamatosan tájékozott legyen az Ön által használt IBM termékekre vonatkozó fontos
információk tekintetében, előfizethet a frissítésekre.

Erről a feladatról
Ha előfizet a frissítések megküldésére, fontos műszaki információkat és speciális
támogatóeszközök és erőforrások frissítéseit kapja meg. A frissítések előfizetését a következő
két módon teheti meg:
Előfizetés RSS-forrásokra és közösségi médiákra
Az IBM Cognos BI esetében a következő RSS-hírcsatornák és
közösségimédia-előfizetések érhetők el:
v RSS-hírcsatorna a developerWorks fórumhoz (új ablakban nyílik meg).
v Feliratkozás a Cognos támogatási tájékoztató blogra (új ablakban nyílik meg)
v RSS-hírcsatorna az IBM Cognos Business Intelligence támogatási webhelyéhez
(új ablakban nyílik meg)
Az RSS-hírcsatornákkal kapcsolatos általános információkért, beleértve az első
lépéseket, valamint és az RSS által elérhető IBM webhelyeket, látogasson el az IBM
szoftvertámogatási RSS-hírcsatornák (új ablakban nyílik meg) webhelyére.
Saját értesítések
A Saját értesítések előfizetése esetén bármely IBM-termék támogatásfrissítéseit
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előfizetheti. Meghatározhatja, hogy napi vagy heti gyakorisággal szeretné-e
megkapni az e-mail hirdetményeket. Megadhatja, hogy milyen típusú információkat
szeretne megkapni, például kiadványokat, útmutatásokat és tippeket,
termékriasztásokat, letöltéseket és illesztőprogramokat. A Saját értesítések előfizetés
lehetővé teszi azon termékek testreszabását és osztályozását, amelyekkel
kapcsolatosan tájékoztatást kér, és megadhatja azt a kézbesítési módot, amely
legjobban megfelel az igényeinek.

Eljárás
A támogatásfrissítések előfizetéséhez tegye a következőt:
1. Fizesse elő a Termék RSS-hírcsatornákat.
2. A Saját értesítésekre történő feliratkozáshoz először lépjen az IBM támogatási portálra
(új ablakban nyílik meg), és kattintson a Saját értesítések lehetőségre az Értesítések
portleten.
3. Ha már regisztrálta magát a Saját támogatás portálra, akkor jelentkezzen be, és hagyja ki
a következő lépést. He még nem regisztrálta magát, kattintson a Regisztrálás most
lehetőségre. Töltse ki a bejegyzési űrlapot, IBM azonosítóként az e-mail címét
használva, majd kattintson az Elküld parancsra.
4. Kattintson a Profil szerkesztése lehetőségre.
5. Kattintson a Termékek felvétele lehetőségre, és válasszon ki egy termékkategóriát,
például: Szoftver.
6. A második listán jelöljön ki egy termékszegmenst, például: Adat- és információkezelés.
7. A harmadik listán jelöljön ki egy termékalcsoportot, például: Adatbázisok.
8. Jelölje ki azokat a termékeket, amelyekkel kapcsolatosan frissítéseket szeretne kapni.
9. Kattintson a Termékek hozzáadása lehetőségre.
10. Az érdeklődésére számot tartó valamennyi termék kijelölését követően kattintson az
E-mail előfizetés lehetőségre a Profil szerkesztése lapon.
11. Válassza a Dokumentumok küldése heti gyakoriságú e-mail-ben lehetőséget.
12. Ha szükséges, frissítse az e-mail címét.
13. A Dokumentumlista listán válasszon termékkategóriát, például: Szoftver.
14. Jelölje ki azokat a dokumentumtípusokat, amelyekre vonatkozóan információkat
szeretne kapni.
15. Kattintson a Frissítés lehetőségre.

Eredmények
Mindaddig, amíg nem módosítja az RSS-hírcsatornáit és a Saját értesítések beállításait, meg
fogja kapni a kért, változásokat jelző értesítéseket. Beállításait szükség szerint módosíthatja
(például ha az egyik termék használatát abbahagyja, és egy másik terméket kezd el használni).

Gyakori hibák
Ez a rész felsorolja a leggyakoribb hibákat, amelyek az IBM Cognos for Microsoft Office
alkalmazásban felléphetnek.
A számozott hibaüzeneteket és az IBM Cognos Business Intelligence termékeivel kapcsolatos
figyelmeztetéseket is tartalmazó teljes lista az IBM Cognos Business Intelligence
Adminisztrációs és biztonsági útmutatójában található.

Konfigurációs problémák
A következő problémák merülhetnek fel a konfiguráció és a beállítások kapcsán.
11. fejezet Hibaelhárítás
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A Konvertálás képletekké művelet nem jelenít meg értéket
Hiba nélkül létre tudja hozni a kereszttáblát, amikor azonban a böngészési lapot képletekké
konvertálja, a cellák már nem megfelelően jelenítik meg az értékeket. Az értékkel nem
rendelkező cellák valamelyikére kattintva, az a COGVAL képletet (például =COGVAL($C$1,
$C$2, $B10,C$8,$B$8)) jeleníti meg. Más munkaállomásokon ugyanezt elvégezve az értékek
megfelelően jelennek meg. Ha a munkaállomáson adminisztrációs jogokkal rendelkező
felhasználó próbálkozik meg a képletekké konvertálással, az értékek megfelelően jelennek
meg a munkalap celláiban.
A felhasználó az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel telepítése előtt nem használta a
Microsoft Excel alkalmazást és nem lett megfelelően regisztrálva. A probléma két módon
oldható meg. Az érintett felhasználónak helyi adminisztrációs jogokat adhat a
munkaállomáson vagy futtathatja a Register Cognos UDF.vbs fájlt, amely hozzáadja az új
felhasználó megfelelő nyilvántartási bejegyzéseit.
A Register Cognos UDF.vbs fájl működéséhez (mind a telepítés során, mind a fájl önállóan,
új felhasználó hozzáadása céljából történő futtatásakor) a Microsoft Excel nyilvántartási
bejegyzésinek létrehozója a Microsoft Excel kell legyen. Biztosítani kell, hogy a felhasználó
futtassa a Microsoft Excelt az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel nyilvántartási
bejegyzéseinek hozzáadása előtt. A parancsfájl által írt ntuser.dat fájlban ellenőrizheti, hogy a
felhasználó megfelelően hozzá lett-e adva.

Szerver és csomag megjelölések frissítése egy szerver elérhetővé
tételéhez
A szerveralias módosítása vagy a tesztkörnyezetről produktív környezetre váltás után a
szerver elérhetetlenségét és azt jelző hibaüzenet érkezhet, hogy a Cognos átjáró nem tud
kapcsolódni a Business Intelligence szerverhez.
SERVER_NOT_AVAILABLE: A Cognos átjáró nem tud kapcsolódni a Cognos BI
szerverhez. Lehetséges, hogy a szerver nem érhető el, vagy az átjáró nincs megfelelően
konfigurálva.
Ennek valószínű oka az átjáró URI azonosítójának változása.
A szerver és a csomag megjelölésének frissítésével lehetősége van tesztelési környezetről
gyártási környezetre váltani, és hozzáférni olyan információkhoz, amelyek a pénzügyi adatok
egy másik halmazából származnak (például beadványhoz).

Eljárás
1. Szükség esetén frissítheti az információkat a cellahivatkozásokban.
v A frissíteni kívánt munkalapról nyissa meg az új szervert és az új csomagot.
v Vontassa át a frissített szerver- és csomagmetaadatokat az Információ mappából a
szerver vagy a csomag cellájába.
2. Szükség esetén frissítheti az információkat a beágyazott szövegben.
v Cellaképletekben a Microsoft Excel keresés és csere funkciójával tud beágyazott
hivatkozásokat frissíteni.

IBM Cognos Office felület inicializálása sikertelen a Microsoft
Office alkalmazásban
Ha a Microsoft .NET-keretrendszer nincs telepítve, vagy ha változata nem megfelelő, az IBM
Cognos Office egyes esetekben nem lesz inicializálva. Legalább 4.0-s változatú Microsoft
.NET-keretrendszerre van szükség. A probléma másik lehetséges oka, ha az IBM Cognos
Office COM-bővítmény nincs telepítve vagy nincs regisztrálva.

126

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0-s változat: Felhasználói útmutató

Az IBM Cognos Office COM-bővítmény telepítéséhez futtassa a telepítő CD-n található .msi
programot.
A Microsoft .NET programozástámogatás telepítése előtt mindenképpen szüksége van a
Microsoft .NET-keretrendszer 4.0-s változatának a telepítésére.

Az IBM Cognos Office inicializálása sikertelen a Microsoft Internet
Explorer böngészőben
Ha az IBM Cognos Business Intelligence alkalmazásban való böngészéshez és az IBM
Cognos Office által közzétett munkafüzetek, dokumentumok és bemutatók megnyitásához
Microsoft Internet Explorer böngészőt használ, a dokumentum megnyílik a Microsoft Office
alkalmazásban, de nem minden funkció lesz elérhető.
Ha Windows 7 rendszert használ, keresse fel a Microsoft webhelyet az Internet Explorer
konfigurálásával kapcsolatos információkért annak érdekében, hogy a Microsoft Office
fájlokat az Internet Explorer helyett a Microsoft Office alkalmazásban nyissa meg. Ha
Windows XP rendszert használ, tegye a következőket a fájlok megnyitási módjának
módosításához.

Eljárás
1. Windows XP rendszerben nyissa meg a Sajátgép elemet.
2. Kattintson az Eszközök menü Mappa beállításai parancsára.
3. A Fájltípusok lap Bejegyzett fájltípusok listájában jelölje meg a Microsoft Excel
munkalap pontot, majd kattintson a Speciális opcióra.
Megjelenik a Fájltípus szerkesztése párbeszédpanel.
4. Törölje a jelet a Tallózás ugyanabban az ablakban jelölőnégyzetből, majd kattintson az
OK gombra.
5. Végezze el ugyanezeket a lépéseket aMicrosoft Office PowerPoint prezentációkra és a
Microsoft Office Word dokumentumokra vonatkozóan is.

A Microsoft Office nem nyitja meg az IBM Cognos Office által
közzétett Microsoft Office dokumentumot
Ha azt veszi észre, hogy a Microsoft Windows Intéző alkalmazásban egy munkafüzetre,
dokumentumra vagy bemutatóra duplán kattintva a Microsoft Office kétszer próbálja
megnyitni a közzétett dokumentumot, akkor a fájltársítás sérült, vagy nem megfelelően lett
telepítve.
A probléma két módon oldható meg. Választhatja, hogy a Microsoft Office alkalmazás
elindítása után a Fájl menü Megnyitás parancsával nyitja meg a dokumentumot, vagy
újraregisztrálhatja a fájltípust.
Fájltípusok újbóli regisztrálása egy Microsoft Office alkalmazással:
Ha nem tud megnyitni egy Microsoft Office dokumentumot annak ellenére, hogy az a
megfelelő fájltípushoz van társítva, újra kell regisztrálnia a fájltípust a megfelelő Microsoft
Office programmal, például az Excel, Word vagy PowerPoint alkalmazással.
Erről a feladatról
Ezekben a lépésekben a program.exe az újból regisztrálni kívánt Microsoft Office alkalmazás
végrehajtható fájljához tartozó helyőrző. Ha más helyre telepítette a Microsoft Office
alkalmazást, használja az arra a helyre mutató megfelelő útvonalat.
Megjegyzés: Ha a Microsoft Windows operációs rendszer 7-es változatán használja a
parancssort, meg kell emelnie a parancssor jogosultságait bizonyos feladatok, például a
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fájltípusok újbóli regisztrálásának végrehajtásához. Emelt szintű parancssor vagy
adminisztrátori módban lévő parancssor megnyitásához kattintson a jobb gombbal a
parancssor parancsikonjára, majd válassza a Futtatás adminisztrátorként lehetőséget.
Eljárás
1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
2. A programváltozat társításának megszüntetéséhez gépelje be az alábbi parancsot a
Megnyitás mezőbe, majd kattintson az OK gombra:
program.exe/regserver
3. Az alapértelmezett változat megadásához kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
4. Gépelje be az alábbi parancsot a Megnyitás mezőbe, majd kattintson az OK gombra:
program.exe/regserver

Közzétett Microsoft Office dokumentumok megnyitása az IBM
Cognos Connection alkalmazásból sikertelen a Microsoft XP
operációs rendszer futtatása során
Ha munkafüzet, dokumentum illetve prezentáció megnyitása esetén böngészője nem kérdezi
meg, hogy megnyitni vagy menteni kíván-e, akkor a figyelmeztetésre vonatkozó beállítást
törölték. Állítsa vissza ezt az opciót.
Engedélyeznie kell a Fájl letöltése és a Figyelmeztetés automatikus megjelenítése
fájlletöltés esetén beállításokat az Internet Explorer alkalmazásban.
Dokumentumnyitás megerősítése:
Az alábbiakban a dokumentumnyitás megerősítésének eljárását tekintheti meg.
Eljárás
1. Indítsa el a Windows Vezérlőpultot.
2. Kattintson duplán a Mappa beállításai lehetőségre.
3. A Fájltípusok lap Bejegyzett fájltípusok listájában kattintson a Microsoft Excel
munkalap elemre, majd kattintson a Speciális lehetőségre.
4. Győződjön meg róla, hogy a Megnyitás jóváhagyása letöltés után jelölőnégyzet meg
van jelölve, majd kattintson az OK gombra.
5. Ismételje meg a 3. és 4. lépést az IBM Cognos Office által támogatott többi Microsoft
Office dokumentumnál is (mint például: Microsoft Office Excel sablon, Microsoft
PowerPoint bemutató, Microsoft Office PowerPoint sablon, Microsoft Word
dokumentum és Microsoft Office Word sablon).
6. Kattintson a Bezárás gombra.
Internet biztonsági beállítások visszaállítása:
Az alábbiakban az internet biztonsági beállítások visszaállításának eljárását tekintheti meg.
Eljárás
1. Indítsa el az Internet Explorer alkalmazást.
2. Kattintson az Eszközök menü Internetbeállítások parancsára.
3. A Biztonság oldalon válassza ki azt a tartalomzónát, amelynek beállításait frissíteni
kívánja, majd kattintson az Egyéni szint gombra.
4. Görgessen le a Letöltések részhez, majd kattintsa be az Engedélyezés beállítást mind a
Fájl letöltése, mind a Figyelmeztetés automatikus megjelenítése fájlletöltés esetén
opciók alatt.
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5. Kattintson kétszer az OK gombra.

A hibaüzenetek, a .NET-parancsikon vagy a .NET-konzol nem a
telepített 4.0 .NET-keretrendszer nyelvén jelennek meg
Amikor nem angol nyelvű .NET-keretrendszert telepít nem angol nyelvű operációs
rendszerre, észre fogja venni, hogy a hibaüzenetek, a .NET parancsikon és a .NET konzol
angolul jelennek meg.
A probléma megoldásához először alkalmaznia kell a .NET-keretrendszer saját nyelvére
vonatkozó nyelvi csomagját.
Az alkulcsszámok a nyelvekhez kapcsolódnak. Például az angol, francia, német és japán
nyelvvel kapcsolatos adatokat az alábbiakban találja: 1033=en-en, 1036=fr-fr, 1031=de-de, és
1041=ja. Tekintse meg a Microsoft támogatási webhelyét más nyelvekhez tartozó
alkulcsszámok beszerzéséhez.
Amennyiben nem rendelkezik a nyelvi csomagok alkulcsaival, előbb telepítenie kell a
Microsoft támogatási szolgáltatás weboldalán található .NET nyelvi csomagot.

A munkafüzet váratlanul bezárul
Ha a COM-bővítmény telepítése után egy Microsoft Excel munkafüzet neve szögletes
zárójelet tartalmaz, előfordulhat, hogy az Excel a megnyitás után nem válaszol, vagy
váratlanul bezáródik.
A probléma megoldásához távolítsa el a szögletes zárójeleket a munkafüzet nevéből.

IBM Cognos Report Studio Mentés másként parancsának
alkalmazása után a jelentések nem érhetők el az IBM Cognos
Connection munkákban
Ha egy jelentést az IBM Cognos Report Studio alkalmazásban nyit meg, majd a Mentés
másként paranccsal készít belőle egy másolatot, akkor előfordulhat, hogy - amennyiben a
jelentés egy munka része - az nem lesz elérhető az IBM Cognos Connection portálon.
Ne használja az IBM Cognos Report Studio Mentés másként parancsát akkor, ha a jelentés
egy munka része. Ehelyett előbb készítsen egy másolatot a jelentésből, és abban végezze el a
kívánt módosításokat, majd ezt a frissített jelentést másolja be az IBM Cognos Connection
portálra. Ugyanezt a módszert használhatja, ha a jelentéshivatkozások megszakadása nélkül
szeretné felülírni a munkában szereplő jelentést.

Cellaalapú jelentés tartalma #NÉV?
Ha a cellaalapú jelentést az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazásban állítja
össze, akkor a cellák tartalmában a #NÉV? hiba látható.
Amikor a forrásfáról közvetlenül vontat elemeket a munkafüzet celláiba, olyan COGNAME
vagy COGVAL képletet hoz létre, amely az adatbázisban található elemre hivatkozik. Ez a
funkció csak akkor érhető el, ha be van töltve a CognosOfficeUDF.Connect automatizáló
bővítmény.
Ha a cella tartalmában a #NÉV? hiba jelenik meg, az azt jelenti, hogy nincs betöltve a
bővítmény, és a Bővítménykezelő párbeszédpanelben nincs megjelölve a
CognosOfficeUDF.Connect jelölőnégyzet (Eszközök menü Bővítménykezelő menüpont).
Ahhoz, hogy a probléma megoldása mellett biztosítsa a bővítmény megfelelő betöltését a
továbbiakban, ellenőrizze, hogy az OPEN beállításkulcs beállítása /A
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"CognosOfficeUDF.Connect". Ha a Microsoft Windows operációs rendszer 7-es változatát
használja, a fájltípusok újbóli regisztrálásához használja a Run in XP parancsot a
parancssorból.

Eljárás
1. A Windows Start menüjében kattintson a Futtatás elemre.
2. A Megnyitás mezőbe gépelje be a Regedit kifejezést, majd kattintson az OK gombra.
3. A Beállításszerkesztő ablakban válassza a következőt:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\verzió\Excel\Options
4. A témakörterületen kattintson jobb gombbal a MEGNYITÁS bejegyzésre, majd
kattintson a Módosítás lehetőségre.
5. Az Érték mezőbe írja be a következőt:
/A "CognosOfficeUDF.Connect"
6. Kattintson az OK gombra, majd zárja be a Beállításszerkesztő ablakot.

Feldolgozási problémák
Az alábbi problémák merülhetnek fel a jelentések feldolgozása és megjelenítése kapcsán.

Az IBM Cognos TM1 adatok teljesítményének javítása
Ha a Cognos TM1 adatok kezelése során elfogadhatatlan teljesítményt észlel, előfordulhat,
hogy a Cognos TM1 rendszer adminisztrátora képes a kocka vagy a rendszer beállításának
módosítására a teljesítmény növelése érdekében.
Ahhoz, hogy a Cognos TM1 adminisztrátor meg tudja állapítani a teljesítménnyel kapcsolatos
problémát, adja meg az Ön által használt adatok részleteit, és írja le azokat a lépéseket,
amelyek végrehajtása során elfogadhatatlan teljesítményt tapasztal.
Az alábbiakban néhány példa látható olyan Cognos TM1 beállításokra, amelyek
befolyásolhatják a teljesítményt.
VVM (}CubeProperties)
Ez a tulajdonság minden egyes kockához meghatározza azt a szerveren fenntartott
RAM mennyiséget, amely a Csillagkapu nézet tárolásához szükséges. Minél több
memóriát szabadít fel a Csillagkapu nézetek számára, annál jobb lesz a teljesítmény.
A Cognos TM1 szerver számára elegendő memóriának kell rendelkezésre állnia
ahhoz, hogy minden kockát be tudjon tölteni.
VMT (}CubeProperties)
Ha a kockanézet kiszámításához szükséges idő meghalad egy meghatározott
határértéket, a TM1 megkísérel egy Csillagkapu nézetet tárolni. Ha nincs elegendő
memória a Csillagkapu nézet tárolásához, a TM1 kitörli a legrégebbi, jelenleg nem
használt csillagkapu nézetet, majd ez alapján az elv alapján addig törli a nézeteket,
amíg nem sikerül elegendő memóriát felszabadítania.
Az IBM Cognos TM1 működési útmutatóban további információkat találhat a
kockatulajdonságokról és egyéb beállítási lehetőségekről.

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 8.4-es változatával
létrehozott listák hibát adnak vissza
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 8.4-es változatával létrehozott munkafüzeteken
a Futtatás minden adattal és az Összes adat frissítése műveletek hibához vezethetnek.
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Eljárás
Az Excel Összes törlése szolgáltatásával töröljön minden adatot és formázást a cellákból,
mielőtt az Összes adat frissítése lehetőségre kattintana az IBM Cognos eszközsávon.

RSV-SRV-0067 A jelentés frissítési hibákat tartalmaz, ezért nem
futtatható
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 8.4-es változatával létrehozott munkafüzethez
számítást hozzáadva frissítési hibaüzenet jelenik meg.

Eljárás
Az Excel Összes törlése szolgáltatásával töröljön minden adatot és formázást a cellákból,
mielőtt az Összes adat frissítése lehetőségre kattintana az IBM Cognos eszközsávon.

DPR-ERR-2079 Tűzfalbiztonsági elutasítás
Amikor a munkamenet lejárta után futtat egy jelentést, majd megpróbál a jelentés első
oldaláról elnavigálni, hibaüzenetet kap.
DPR-ERR-2079 Tűzfalbiztonsági elutasítás. Kérelmét a biztonsági tűzfal elutasította. A CAF
elutasításának részletei a naplóban találhatók. Forduljon az adminisztrátorhoz.
Ha egy lejárt munkamenet után a DPR-ERR-2079 hiba lép fel, a probléma megoldásához újra
be kell jelentkeznie.

Eljárás
1. A jelentések listájában kattintson a jobb egérgombbal a többi elemet megelőző
csomóponti elemre.
2. Kattintson a Bejelentkezés gombra.
3. Adja meg kért hitelesítő adatait, majd kattintson az OK gombra.

Az elem nem bontható ki
A Microsoft Excel elérte a munkalapon megengedett sorok vagy oszlopok maximális számát.
A sorok és az oszlopok mennyisége a Microsoft Excel alkalmazásban korlátozva van. A kért
elem kibontása nem lehetséges, mert egyes sorok vagy oszlopok kikerülnének a munkalap
határain. A Microsoft Office Excel nem tud adatokat tartalmazó cellákat kitolni a
munkalapról.
Manuálisan helyezze át az elemeket úgy, hogy a sor vagy oszlop eleme kibontható legyen a
határ elérése nélkül, vagy helyezze át a kereszttáblát, listát vagy elemzést egy másik
munkalapra. Vagy átteheti az adatokat egy új helyre, és próbálkozhat újra.

Az eredmények meghaladták az Excel sorokra vagy oszlopokra
vonatkozó korlátozását
A Microsoft Excel elérte a munkalapon megengedett sorok vagy oszlopok maximális számát.
A sorok és az oszlopok mennyisége a Microsoft Excel alkalmazásban korlátozva van. Az
elemeket a rendszer csonkolja.
Szűrje az elemeket, így a sorok vagy oszlopok elemei a korlátozás elérése nélkül
megjeleníthetőek. További kereszttáblákat vagy listaböngészési lapokat hozhat létre, így az
adatokat több munkalapra is kiterjesztheti. Használhatja a Microsoft Excel új verzióját, amely
esetében tágabb a korlátozás a sorokra és oszlopokra vonatkozóan.
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Hiba: Kivétel a következőből: HRESULT:<hely>
Ha az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazásban olyan adatelemet importál,
amelynek elérési útja hosszabb mint 256 karakter, az a következő hibát okozza: Kivétel a
következőből: HRESULT.
A Microsoft Excel alkalmazásban csak olyan csomagneveket és egyedi adatazonosítókat kell
létrehoznia, amelyek megfelelnek a 256 karakter hosszúságra vonatkozó korlátozásnak.

Hiba a Microsoft Excel korábbi változatában mentett böngészés
frissítésekor
Lehetséges, hogy a munkafüzetet a Microsoft Excel korábbi változatával lett létrehozva,
amelyben a sorok vagy oszlopok száma maximalizálva van. A Microsoft Excel korábbi
változataiban (például Office XP vagy Office 2003) a maximálisan megengedett 256-nál
nagyobb sorszámú oszlopokat a program csonkolja.
Annak ellenére, hogy már nem ezt a programváltozatot használja, az alkalmazás az Excel
régebbi változatának korlátozásait veszi figyelembe. Akkor találkozhat ilyen helyzettel, ha
elemeket bont ki, vagy ha a munkafüzet létrehozása óta méretbeli növekedésen átesett
elemeket frissít.
A probléma megoldásához a munkafüzetet .xlsx kiterjesztéssel kell menteni. A böngészést
tartalmazó munkafüzetnek az Office 2007 vagy 2010 alkalmazásban való megnyitása nem
konvertálja azt automatikusan az Office 2007 vagy 2010 formátumára. Ha a munkafüzetet
.xlsx kiterjesztéssel menti, a munkafüzet az Office 2007-es vagy 2010-es formátumra lesz
konvertálva, amely már lehetővé teszi az Excel korábbi változataiban meglévő 256 oszlopos
korlátozás túllépését.

Biztonsági problémák
Az alábbi problémák merülhetnek fel a biztonsági beállítások kapcsán.

Az IBM Cognos Office nem képes megbízható kapcsolatot
létrehozni
Ha a jelentésadat-szolgáltatáshoz HTTPS-kapcsolatot használ, és az IBM Cognos Office
hibaüzenetben értesíti, hogy a kapcsolat nem megbízható, ez azt jelenti, hogy a webszerver
által kiadott tanúsítványhatósági (CA) tanúsítványt a kliens munkaállomás nem fogadja el
megbízhatóként.
A probléma megoldásához el kell érnie, hogy a webszerver tanúsítványát kibocsátó
tanúsítványhatóságot (CA) a kliens munkaállomás megbízhatóként fogadja el. Ha a
tanúsítványt a kliens által eleve megbízhatóként elfogadott (pl. Verisign) szolgáltató
bocsátotta ki, akkor telepítenie kell a tanúsítványszolgáltatói tanúsítványt a kliens
megbízhatósági tárolójába.

Eljárás
1. Hívja le a tanúsítványszolgáltatói tanúsítványt a kibocsátó szolgáltatótól.
A fájl .cer kiterjesztéssel rendelkezik. Ez nem ugyanaz, mint a webszerver által használt
tanúsítvány. Ez a kibocsátó szolgáltató saját tanúsítványa.
2. Kattintson duplán a .cer fájlra, kattintson a Tanúsítvány telepítése lehetőségre, majd
kattintson a Tovább gombra.
3. Kattintson a Minden tanúsítvány tárolása ebben a tárolóban lehetőségre.
4. Kattintson a Tallózás gombra, ezt követően kattintson a Megbízható legfelső szintű
hitelesítésszolgáltatók, majd pedig a Tovább gombra.
5. Kattintson a Befejezés gombra.
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Jelentés megjelenítése gomb nem működik
Az IBM Cognos for Microsoft Office megfelelően működik, mégsem tudja megtekinteni a
jelentéseket a Jelentés megtekintése lehetőséggel. Az IBM Cognos for Microsoft Office
alkalmazást futtató kliensszámítógép nem képes csatlakozni az IBM Cognos Business
Intelligence alkalmazásban konfigurált átjáró-URL-hez. Lehet, hogy tűzfal védi, a kérdéses
kliens számítógép nem ismeri a gazdanevet/DNS-t, vagy a kliensnek proxy-problémái
vannak.
Az összekapcsolhatósági problémák feloldásához kérje az adminisztrátor segítségét.

IBM Cognos Office számozott hibaüzenetek
A párbeszédpaneleken a következő hibaüzenetek jelenhetnek meg, és az IBM Cognos Office
naplójában vannak rögzítve.

COI-ERR-2002 A tömb típusa érvénytelen
Belső feldolgozási hiba történt. A tömbobjektum feldolgozása sikertelen.
Vegye fel a kapcsolatot az IBM Cognos Resource Center munkatársaival. Álljon készen
átadni a hibára vonatkozó összes lényeges naplót és részletet.

COI-ERR-2003 Váratlan típus: halmozott tömb
Belső feldolgozási hiba történt. Az adatobjektum nem a várt típusú volt, ezért nem dolgozható
fel.
Vegye fel a kapcsolatot az IBM Cognos Resource Center munkatársaival. Álljon készen
átadni a hibára vonatkozó összes lényeges naplót és részletet.

COI-ERR-2005 A Microsoft Office jelen változata nem támogatott
Az IBM Cognos Office a Microsoft Office alkalmazásainak csak bizonyos verzióit támogatja.
Töltse be a jelentés tartalmát az egyik támogatott alkalmazásba és környezetbe.
Az IBM Cognos termékek által támogatott környezetek - operációs rendszerek, javítások,
böngészők, webszerverek, címtárszerverek, adatbázisszerverek és alkalmazásszerverek naprakész listája megtalálható az IBM Cognos Customer Center webhelyen
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038266).

COI-ERR-2006 Ez a Microsoft Office termék nem támogatott
Az IBM Cognos Office csak bizonyos Microsoft Office alkalmazásokat támogat, például a
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word és Microsoft Office PowerPoint
alkalmazásokat. Nem tölthet be IBM Cognos Office tartalmat más Microsoft Office
alkalmazásba (mint például a Microsoft Access), még ha létezik is olyan bővítmény, amely
engedélyezi az alkalmazások együttműködését.
Töltse be a jelentés tartalmát az egyik támogatott alkalmazásba és környezetbe.
Az IBM Cognos termékek által támogatott környezetek - operációs rendszerek, javítások,
böngészők, webszerverek, címtárszerverek, adatbázisszerverek és alkalmazásszerverek naprakész listája megtalálható az IBM Cognos Customer Center webhelyen
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038266).

COI-ERR-2008 Nem lehet lehívni az erőforrásokból. Kísérlet: "{0}"
Belső feldolgozási hiba történt.
Vegye fel a kapcsolatot az IBM Cognos Resource Center munkatársaival. Álljon készen
átadni a hibára vonatkozó összes lényeges naplót és részletet.
11. fejezet Hibaelhárítás
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COI-ERR-2009 A művelet nem hajtható végre, mivel a Microsoft
Excel szerkesztési módban van
A jelentés tartalma nem frissíthető, ha közben a munkafüzet egyik cellája szerkesztés alatt áll.
Kattintson a kijelölt cellán kívüli helyre, hogy az ne legyen szerkeszthető, majd próbálkozzon
újra.

COI-ERR-2010 A(z) {0} név érvénytelen. A név nem tartalmazhat
egyszerre idézőjelet (") és aposztrófot (')
Mappa létrehozásakor, átnevezésekor vagy dokumentum közzétételekor a név tartalmazhat
idézőjelet vagy aposztrófot, de a kettőt együtt nem.
A probléma megoldásához nevezze át a mappát vagy a dokumentumot. Távolítsa el az
aposztrófot vagy az idézőjelet a névből.

COI-ERR-2011 A szerver nem a várt választ adta vissza.
Ellenőrizze, hogy érvényes-e az átjáró.
Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a Beállítások párbeszédpanel Rendszer átjárójának
URI-azonosítója mezőjében megadott érték nem érvényes IBM Cognos Business Intelligence
szerver.
A probléma megoldásához írja át a Rendszer átjárójának URI-azonosítója értéket egy
érvényes IBM Cognos BI szerverre vonatkozó átjárócímre.

COI-ERR-2013 A metaadatok nem tölthetők be
Lehetséges, hogy azért nem tudja betölteni a metaadatokat, mert nem rendelkezik biztonsági
joggal a munkalap minden eleméhez, vagy az elemek el lettek távolítva vagy módosultak a
szerveren.
Győződjön meg arról, hogy rendelkezik-e biztonsági joggal az összes megtekinteni kívánt
elemhez. Ha ez nem oldja meg a problémát, győződjön meg arról, hogy a szerver- és
csomagadatok helyesek, és a forrásadatbázisból eltávolított elemek a munkalapról is el lettek
távolítva.

COI-ERR-2014 A súgófájl nem található
A súgófájl hiányzik vagy sérült.
A probléma megoldásához újra kell telepítenie az IBM Cognos Office összetevőt, például az
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel vagy az IBM Cognos for Microsoft Office
alkalmazást.
A legfrissebb termékdokumentációt, beleértve az összes lefordított dokumentációt is, az
interneten az IBM Cognos információs központokban tekintheti meg (http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp).
A termékhez kapcsolódó kiadási megjegyzések és a telepítési útmutatók PDF változata az
IBM Cognos termék lemezein is megtalálható.

COI-ERR-2015 Hiba történt a MIME-kódolású szerverválasz
értelmezésekor. A(z) [{0}] határoló megkeresésére történt kísérlet,
de ehelyett a(z) [{1}] határoló volt megtalálható.
Hiba történt a GZip-tömörítés (a szerverről lehívott adatok egyik tömörítési beállításának)
használatakor. Az adatok kitömörítéséhez szükséges kódok hiányoznak, vagy az IBM Cognos
Office nem ismeri fel azokat.
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Kapcsolja ki a tömörítést. Bár a tömörítés alapértelmezés szerint be van kapcsolva, a
CommManagerSettings.xml fájl UseGzipCompression tulajdonságának false (hamis) értékre
állításával kikapcsolható. A CommManagerSettings.xml fájl helye alapértelmezés szerint az
Office Connection könyvtár, például C:\Documents and Settings\felhasználónév\Local
Settings\Application Data\Cognos\Office Connection vagy C:\Users\felhasználónév\AppData\
Local\Cognos\Office Connection.
Kapcsolja ki a tömörítést, ha teszteket kell futtatnia, vagy hibaelhárítást kell végeznie.
A gzip-tömörítés kikapcsolásához adja meg a következő tulajdonságot:
<setting name="UseGzipCompression">False</setting>

COI-ERR-2016 Védett munkalap, az IBM Cognos stílusokat nem
lehet kitölteni
Ha a munkalap védett, az IBM Cognos stílusok nem alkalmazhatóak.
El kell távolítania a védettséget a munkalapról ahhoz, hogy a stílusok alkalmazhatóak
legyenek az adatfrissítés során.

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel számozott
hibaüzenetek
A párbeszédpaneleken a következő hibaüzenetek jelenhetnek meg, és az IBM Cognos Office
naplójában vannak rögzítve.

COR-ERR-2004 Érvénytelen tengelyspecifikáció
A munkafüzet specifikációja rendellenesség miatt nem generálható.
A probléma megoldásához megkísérelheti a következőket:
v Kattintson a Visszavonás lehetőségre.
v Kattintson az Összes adat törlése lehetőségre.
v Zárja be a munkafüzetet, majd nyissa meg újra.
A munkafüzetnek most már képesnek kell lennie adatokat fogadni a forrásfáról.

COR-ERR-2007 Hiba történt az erőforrásokból való lehíváskor.
Kísérlet: "{0}"
A böngészési lap hibás állapotot észlelt.
Vegye fel a kapcsolatot az IBM Cognos Resource Center munkatársaival.

COR-ERR-2009 Érvénytelen névképlet
A COGNAME képlet nem értelmezhető megfelelően. Lehet, hogy manuálisan módosították,
és lehet, hogy hiányzik belőle egy argumentum.
Győződjön meg arról, hogy az aktív cellában található COGNAME képlet formátuma
megfelelő, vagy szúrja be a tagot a forrásfáról.

COR-ERR-2010 Érvénytelen képlet
Ha egy COGNAME vagy COGVAL képlet argumentuma cellára hivatkozik, és a cella nem a
várt karakterlánc-képletet tartalmazza, a rendszer ilyen hibaüzenetet küld.
Ellenőrizze a cellát és az utódait. Nézze meg, nem tartalmaz-e #HIV vagy #ÉRTÉK hibát.
Lehet, hogy a cella tartalma véletlenül törlődött.
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COR-ERR-2011 Érvénytelen tartomány: adjon meg érvényes
tartományt a kereszttábla vagy lista számára
A tartomány érvénytelen vagy kívül esik az adattípus tartományán.
A probléma elkerülése érdekében korlátozza az adatkijelölést.

COR-ERR-2013 A böngészés nem konvertálható képletalapúra,
mivel legalább egy kontextuselem kiválasztást tartalmaz
Ha a kontextus lerakási zónájában egynél több elem található, a munkalap celláiban nem
jeleníthető meg egyszerre több elem.
Távolítson el egy dimenziót a kontextus lerakási zónájából. Dimenziónként egy elem
megadásával tud csak képletalapú elemzésre konvertálni.

COR-ERR-2014 Az Excel-munkalap korlátozott lehetőségei miatt
elképzelhető, hogy az eredmények csonkolva jelennek meg
Ha a visszakapott adat 250-nél több oszlopból vagy 65 500-nál több sorból állnak, és nem
Microsoft Excel 2007 vagy 2010 alkalmazást használ, az eredmények csonkolva lesznek. Ez
az üzenet figyelmezteti arra, hogy a rendszer csonkolást végez.
A probléma elkerülése érdekében korlátozza az adatkijelölést.

COR-ERR-2015 A munkalap ezen helyére nem szúrható be a
jelenlegi böngészés
A böngészés nem tud adatokat írni a jelenlegi munkalap korlátain kívülre. A böngészés túl
nagy a Microsoft Excel számára vagy a határhoz túl közeli kiinduló helyet adott meg.
Próbálja meg áthelyezni a kiinduló helyet. Ha ez nem oldja meg a problémát, próbáljon meg
kevesebb sorral és oszloppal rendelkező kereszttáblát létrehozni.

COR-ERR-2016 A(z) <név> csomag nem hívható le
Miután kiválasztott egy csomagot a Csomag megnyitása párbeszédpanelen, a csomag
szerverről való letöltése közben hiba lép fel.
Ez belső hibát okozott. Vegye fel a kapcsolatot a Cognos Software Services munkatársaival.

COR-ERR-2017 Az aktuális kiválasztás nem adott vissza adatokat
Kiválasztásai a forrásfán nem eredményeztek adatokat. A böngészőlap törlődik, és visszatér a
korábbi állapotába.
Ahhoz, hogy a munkalapon elemeket jeleníthessen meg, olyan objektumokat kell
kiválasztania a forrásfáról, amelyek adatpontokon kereszteződnek.

COR-ERR-2018 A súgófájl nem található
A súgófájl hiányzik vagy sérült.
A probléma megoldásához újra kell telepítenie az IBM Cognos Office összetevőt, például az
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel vagy az IBM Cognos for Microsoft Office
alkalmazást. Emellett az IBM Cognos Customer Service Center webhelyen
(http://www.ibm.com/support/entry/portal/overview) található .pdf fájlt is bemásolhatja a
dokumentációs könyvtárba.
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A. függelék Mintajelentések és csomagok
Az IBM Cognos for Microsoft Office termékek olyan jelentésmintákat és csomagokat
tartalmaznak, amelyek a mintaként szolgáló Sample Outdoors vállalat adataira épülnek. A
minták beállítása után a minták az IBM Cognos Connection Nyilvános mappáiban, valamint
az IBM Cognos panel forrásfájában találhatók meg.

A Sample Outdoors Company
A Sample Outdoors Company névvel bemutatott példák a termék jellemzőit és a bevált üzleti
eljárásokat szemléltetik.
Használhatók továbbá kísérletezésre, jelentéstervezési technikák megosztására és
hibaelhárításra. A minták használata során csatlakozhat a termék szolgáltatásaihoz.
A különböző jellegű vállalkozásokkal kapcsolatos példákért tekintse meg a termék leírását az
IBM Cognos információs központban (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/
index.jsp).
A Sample Outdoors Company, a GO Sales és a Sample Outdoors név minden változata egy
kitalált üzleti vállalkozás neve, amelynek a példákban szereplő adatait az IBM és az
IBM-ügyfelek igényeit kiszolgáló mintaalkalmazások fejlesztésére használják. Fiktív
rekordjai az értékesítési tranzakciókkal, termékterjesztéssel, pénzügyekkel és emberi
erőforrásokkal kapcsolatos mintaadatokat tartalmaznak. Tényleges nevekkel, címekkel,
partnertelefonszámokkal vagy tranzakcióértékekkel való bárminemű hasonlóságuk a véletlen
műve. A jogosulatlan másolatkészítés tilos.

A minták helye
A minták az IBM Cognos Business Intelligence mintatelepítési eszközből lettek telepítve. A
minták nem szerepelnek az IBMCognos Analysis for Microsoft Excel telepítésében.
A minták telepítésével kapcsolatos további információkért lásd: IBM Cognos Business
Intelligence telepítési és beállítási útmutató. A minták telepítésével és beállításával
kapcsolatos útmutatásért lásd: IBM Cognos Business Intelligence adminisztrációs és
biztonsági útmutató vagy IBM Cognos Business Intelligence telepítési és beállítási útmutató.

Biztonság
A minták valamennyi felhasználó számára elérhetőek.

A Sample Outdoors vállalatcsoport
A tervezési minták, különösen a pénzügyi minták gyors elkészítése érdekében hasznos lehet
néhány általános információ a Sample Outdoors Company vállalatról.
Az egyes termékfunkciókat használó minták megtalálásához a fejezet mintaleírásai adnak
segítséget.
A Sample Outdoors Company bevétele vállalati üzletekből és franchise-rendszerből
származik. A teljes tulajdonú leányvállalatoktól származó árbevételek egyesítve vannak. Hat
különálló szervezet van, és mindegyiknek megvannak a maga részlegei és értékesítési
képviseletei. Öt közülük régiós vállalat.
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A hatodik vállalat, a GO Accessories:
v Saját termékpalettával rendelkezik, amely márkájában, nevében, árában, színében és
méretében eltér a többi GO vállalattól.
v Egyetlen képviseletből végez eladást az összes régiónak és viszonteladónak.
v Genfi székhelyű, tényleges tevékenységet kifejtő vállalatként és a három, európai GO
leányvállalat résztulajdonosaként is működik.
A diagram bemutatja az egyesített vállalati struktúrát, beleértve a közép-európai GO
tulajdonjogában végbement százalékos változásokat, valamint megjeleníti az egyes
leányvállalatoknak a jelentéskészítésben használt pénznemét és általános főkönyvi előtagját.

5. ábra: Egyesített vállalati szerkezet

Mindegyik vállalat részlegeinek és általános főkönyvének egyforma struktúrája van, amint az
a táblázatban látható. Az egyes osztályok nem feltétlenül jelentenek ugyanabban a
pénznemben. Az Americas leányvállalat például amerikai dollárban készít jelentést, de a
Vállalat osztály helyi pénzneme kanadai dollár, és a Műveletek osztály helyi pénzneme peso.
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17. táblázat: Részleg szerkezet
Osztály (GL)

Részleg (GL)

Vállalat (1700)

Értékesítés (1720)
Marketing (1750)
IS&T (1760)
Humánerőforrás (1730)
Pénzügy (1740)
Beszerzés (1710)

Műveletek (1800)

Termelés és elosztás (1820)
Ügyfélszolgálat (1820)

Az egyes vállalatok teljes diagrammal rendelkeznek a fiókokról. A fiókok legtöbbje, mint
például a nem személyi kiadások alatt lévők, részlegszinten találhatók, és csupán összegzett
értékeket tartalmaznak. Habár például az egyes marketingrészlegeknek vannak költségeik, a
költség nincs megadva a tranzakciók szintjén, ahol a marketingpromóciók történnek.

Alkalmazottak
A Sample Outdoors adatai között megtalálható egy teljes lista az összes osztály, részleg és
telephely alkalmazottairól.
Az adatok elérhetők bónusszal (Általános bónusz jelentés), értékesítési jutalékkal
(Közép-európai értékesítési jutalék jelentés), oktatással (Alkalmazottak oktatása évenként
jelentés) kapcsolatos jelentésekhez, valamint teljesítményáttekintéshez és az alkalmazotti
elégedettség felméréséhez (Alkalmazottak elégedettsége 2012.). Ha Metric Studio
alkalmazást használ, mintametrikák is elérhetők a humánerőforráshoz.
A GO adatraktár (elemzés) csomagban, a mérőszámcsoportok és a kapcsolódó dimenziók
mappákba rendeződnek. Az alkalmazottak régió és felettes szerinti hierarchiákba vannak
rendezve, hogy a különféle összesítésekről könnyen készíthessen jelentéseket. Az
Alkalmazotti pozíciók összegzése mérőszámhoz összesítés van meghatározva, így a Pozíciók
száma és a Tervezett pozíciók száma helyesen összesíthető minden (havi, negyedéves és éves)
időszinten. Tekintse meg például a Tervezett létszám jelentést.
Az alkalmazottak listája megtalálható a LDIF-mintafájlban is, amelyet bármely LDAP IBM
termék hitelesítéséhez lehet használni, beleértve a Tivoli programot is. Ez a hitelesítési címtár
az IBM Cognos tervezési mintákhoz szükséges. A többi minta nem függ biztonsági
profiloktól.

Értékesítés és marketing
Az értékesítésre és marketingre vonatkozó adatok a Sample Outdoors csoport összes
vállalatához elérhetők.
A GO Accessories gazdagabb részletekkel rendelkezik az elemzési példák támogatásáért.
Tekintse meg például az Értékesítés és marketing kockán alapuló Árbevétel és százalékos
haszonkulcs termékmárkánként elemzést. A reklám- és értékesítési kampányok a Sample
Outdoors regionális vállalataihoz kapcsolódnak.
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Egészében véve a GO vállalatok stabil növekedést értek el a legtöbb termékcsoportnál
(Értékesítés évenkénti növekedése) és minden régióban (Árbevétel GO leányvállalat szerint
2011.) olyan tényezők miatt, mint az ismétlődő üzletkötések, valamint az új vagy
továbbfejlesztett termékek növekedése, amilyen például a nagy árrésű napszemüvegek
termékcsoportja. Az öt regionális vállalat (tehát a GO Accessories vállalaton kívüliek) által
forgalmazott termékcsoportokban a promóciók vegyes sikert értek el (Promóciós siker
kampányonként, Árukapcsolás és negyedév). Metric Studio használata esetén ez a
mintametrikákban is látható.

Ügyfelek körében végzett felmérések
Az adatok ügyfelek körében végzett felmérésekről szóló információkat is tartalmaznak.
Például a rovarirtó spray-t és fényvédő krémet tartalmazó termékcsoport nem volt sikeres
(Termékelégedettség – Kültéri védelem 2011.), de a viszonteladói elégedetlenség forrása
inkább az ügyfélszolgálat lehet, mint a visszaküldött áruk (Ügyfelek által visszaküldött áru és
elégedettség). Metric Studio használata esetén ez az információ a metrikákban is nyomon
követhető.

Értékesítési pontok
A vállalati értékesítési pontokból származó árbevétel a tranzakciók szintjén érhető el. A
franchise értékesítési pontokból származó árbevétel csak az egyesített szinten érhető el
(Értékesítés és marketing kocka). A viszonteladókkal kapcsolatos metrikák azt mutatják, hogy
az új viszonteladói értékesítési pontok száma az adatok által lefedett időben csökkent.
A GO Accessories az egész világon értékesít, és csupán kiegészítőket. A termékek márka,
szín és méret szerinti elemzésének elsődleges forrása a GO Accessories tranzakcióadatok. A
vállalatcsoport többi öt leányvállalata regionális, és minden termékcsoportot értékesít a
régiójukban található viszonteladóknak. Például a 2011 tíz legjobb viszonteladója jelentés
indexgörbét és listaadatokat használ az árbevételek viszonteladói szinten való áttekintéséhez.

Sample Outdoors adatbázis, modellek és csomagok
A Sample Outdoors-modellek modellezési technikákat mutatnak be, és támogatják a mintákat.
A modellek a GO adatraktáron és a GO értékesítési tranzakciós adatbázison alapulnak, és a
mintajelentések és -lekérdezések alapját képezik. Mindegyik modell két csomagot tartalmaz
az adatok elemzési (dimenziós) és lekérdezési nézetének közzétételéhez.
Az egyes mintajelentések vagy -lekérdezések leírása a mintát megnyitó Studio alkalmazás
felhasználói útmutatójában található. A modellezési technikákkal kapcsolatos további
információkért lásd: A metaadat-modellezés irányelvei vagy az IBM Cognos Framework
Manager felhasználói útmutató.
A mintamodellek megtekintéséhez hozzáféréssel kell rendelkeznie a Framework Manager
alkalmazáshoz, az IBM Cognos Business Intelligence modellező eszközéhez. Előfordulhat,
hogy a mintaadatbázisokat és kapcsolataikat is be kell állítania.
További útmutatásokért lásd: IBM Cognos Business Intelligence telepítési és beállítási
útmutató.

GO adatraktár
A great_outdoors_data_warehouse.cpf GO adatraktármodell a GOSALESDW
adatbázison alapul. Tevékenységi területek szerint csoportosított adatokat tartalmaz
humánerőforrással, értékesítéssel és marketinggel, valamint pénzüggyel kapcsolatban. Az
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Adatbázis nézetben a három tevékenységi terület különálló névterekbe van csoportosítva. Az
Adatbázis nézet tartalmaz egy negyedik névteret is (GO adatok) az általános információknak.
Az Adatbázis nézet nagyban hasonlít a mögöttes adatbázis struktúrájára. Egyik tábla
(adatbázislekérdezés-tárgy) sem módosult. Ekképpen az IBM Cognos BI a legtöbb esetben
közvetlenül a csomagból hívhatja le a metaadatokat, és nem kell metaadathívást
kezdeményezni az adatbázishoz. Az Adatbázis nézetben az alábbi módosítások és
kiegészítések történtek:
v A szükséges összekapcsolások hozzáadva.
v Ahhoz, hogy lehetséges legyen a különböző szintű felbontásokon végzett összesítés,
néhány modellekérdezés-tárgy jött létre. Tekintse meg például az Idő és az Értékesítés vagy
az Értékesítési tény közötti kapcsolatokat.
v Ahhoz, hogy a keresési táblák és a dimenzió egyes szintjei között lehetővé váljon az
egyszerű összekapcsolás, a keresési táblákról másolat készült. Tekintse meg például a
Termékek keresési táblákat.
Az üzleti nézet csak a modellekérdezések tárgyait tartalmazza összekapcsolások nélkül. Az
üzleti nézetben az alábbi módosítások és kiegészítések történtek:
v A modellekérdezések tárgyához számítások lettek hozzáadva. Az idődimenzió például
nyelvi számításokat tartalmaz.
v Ahol az adatbázisban több hierarchia is van, új dimenziók jöttek létre az egyes hierarchiák
rendezésére. Tekintse meg például az alkalmazotti hierarchiákat, ahol az alkalmazottak
felettes és régió szerint vannak rendezve.

A GO értékesítési tranzakciós adatbázisa
A GO értékesítési modell (great_outdoors_sales.cpf) a tranzakciós adatbázisként
strukturált GOSALES adatbázison alapul. Főleg értékesítési adatokat tartalmaz.
Az Adatbázis nézet nagyon hasonlít a mögöttes adatbázis struktúrájára. Az Adatbázis
nézetben az alábbi módosítások és kiegészítések történtek:
v Ahhoz, hogy a ténytáblák az idődimenzióval összekapcsolhatók legyenek,
modellekérdezések tárgyai és többoldalú kapcsolatok lettek felhasználva.
v Egyéb szükséges összekapcsolások hozzáadva.
Az üzleti nézet csak a modellekérdezések tárgyait tartalmazza összekapcsolások nélkül. Az
üzleti nézetben az alábbi módosítások és kiegészítések történtek:
v A modellekérdezések tárgyához számítások lettek hozzáadva.
v Az Adatbázis nézetben az idődimenzión való összekapcsolások engedélyezése érdekében
létrehozott modellekérdezések tárgyai hivatkozási rövidítésekként lettek csatolva.
v Ahol az adatbázisban több hierarchia is van, új dimenziók jöttek létre az egyes hierarchiák
rendezésére.
v Az Értékesítők a lassan változó Alkalmazott dimenzió részhalmaza. A GO értékesítésben
nincs egyedi Alkalmazott kulcs, így a szűrők csak az aktuális rekordot hívják le. A modell
nem használ előzményadatokat.

A PowerCubes minták
A következő kockák a Sample Outdoors-minták részét képezik angol, francia, német, japán és
kínai nyelven:
v sales_and_marketing.mdc
v employee_expenses.mdc

A. függelék Mintajelentések és csomagok
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v
v
v
v

go_accessories.mdc
go_americas.mdc
go_asia_pacific.mdc
great_outdoors_sales_en.mdc

A mintacsomagok
A Sample Outdoors-minták hat csomagot tartalmaznak. Az alábbiakban egy-egy rövid leírás
található minden elérhető csomagról.
A GO adatraktár (elemzés) a GOSALESDW adatbázis dimenziós modellezésű nézete. A
csomag valamennyi Studio alkalmazásban használható, beleértve az IBM Cognos Analysis
Studio alkalmazást is. Ennek a csomagnak a használatakor felfúrásra és lefúrásra is van
lehetőség.
A GO értékesítés (elemzés) a GOSALES adatbázis dimenziós modellezésű nézete. A csomag
valamennyi Studio alkalmazásban használható, az Analysis Studio alkalmazásban is. Ennek a
csomagnak a használatakor felfúrásra és lefúrásra is van lehetőség.
A GO adatraktár (lekérdezés) a GOSALESDW adatbázis nem-dimenziós modellezésű nézete.
A csomag az Analysis Studio kivételével bármely Studio alkalmazásban alkalmazható. Ha
nincs szükség felfúrásra és lefúrásra, jól használható a jelentésekhez.
A GO értékesítés (lekérdezés) a GOSALES adatbázis nem-dimenziós modellezésű nézete. A
csomag az Analysis Studio kivételével bármely Studio alkalmazásban alkalmazható. Ha nincs
szükség felfúrásra és lefúrásra, jól használható a jelentésekhez.
Az Értékesítés és marketing (kocka) a sales_and_marketing.mdc kockán alapuló
OLAP-csomag.
A Great Outdoor értékesítés (kocka) a great_outdoors_sales_en.mdc kockán alapuló
OLAP-csomag.
Megjegyzés: Az OLAP-csomagok, a Great Outdoor Értékesítés (kocka) és az Értékesítés és
marketing (kocka) nem többnyelvűek. Az IBM_Cognos_PowerCube.zip archívum öt
változatot tartalmaz minden egyes csomagból; egyet-egyet angolul, franciául, németül,
japánul és kínaiul.

Minták a GO adatraktár (elemzés) csomagban
A következő jelentések a GO adatraktár (elemzés) csomagban és a GO Office
jelentésmintákban találhatók.

Alkalmazotti elégedettség munkaterület
Ez a munkaterület megjeleníti az alkalmazotti elégedettség különböző mérőszámait, például a
képzésekkel, bónusszal és az alkalmazotti felmérésekkel kapcsolatos pontszámokat. A bónusz
lista elemei ország alapján vannak szűrve.

Visszárumennyiség rendelési mód szerint
Ez a jelentés megjeleníti a Szabadtéri védőfelszerelések termékcsoportban lévő termékek
eladott mennyiségét, valamint a visszáruk számát és százalékos arányát (kiemelve az 5
százaléknál nagyobb értékeket) a visszaküldés oka szerint. A jelentés az alábbi funkciókat
használja:
v szűrők
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v listák
v feltételes kiemelés
v csoportosítás

Termékcsoportok szerinti visszárumennyiség diagram
Ez a tortadiagram az összes leányvállalat termékcsoportjainak visszárumennyiségeit jeleníti
meg.

Árbevételi adatok munkaterület
A munkaterület az árbevételeket régió, ország és terméktípus (több értéken alapuló
jelölőnégyzetekkel szűrve) és rendelési mód alapján jeleníti meg.

Minták a GO adatraktár (lekérdezés) csomagban
A következő jelentések a GO adatraktár (lekérdezés) csomagban és a GO Office
jelentésmintákban találhatók.

Alapvonalak
Ez a diagramjelentés a numerikus alapvonalakat, átlagokat és százalékokat jeleníti meg az év
szerinti szűrésre használt adatkérési értékek alapján.

Célzottan elosztott értékesítésiteljesítmény-jelentés
Ez a jelentés azt mutatja be, hogyan történik egy értékesítési teljesítmény jelentésének célzott
elosztása az észak-európai értékesítési személyzet egy értékesítési vezetője számára. A
jelentés sikeres célzott elosztásához az IBM Cognos 10 alkalmazást konfigurálni kell
levelezőszerver használatára. A jelentés az alábbi funkciókat használja:
v
v
v
v
v

listák
célzott elosztás
feltételes kiemelés
szűrők
számítások

v összegzés
v tömbök
v egyéni fejlécek és láblécek
v rendezés
v csoportosítás

Az értékesítés és marketing (kocka) csomag mintái
A következő jelentések az Értékesítés és marketing (kocka) csomagban és a GO Office
jelentésmintákban találhatók.

Termékmárkák szerinti árbevétel
Ez a jelentés a termékek árbevételét és bruttó nyereségét jeleníti meg, termékmárkák szerint
szűrve. Áruforgásra mindig kell számítani, ezért a jelentés feltételesen kiemeli a megszűnő
termékeket. A jelentés az alábbi funkciókat használja:
v listák
v szűrők
v adatkérések
A. függelék Mintajelentések és csomagok
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v
v
v
v
v

kombinált diagramok
sávdiagramok
HTML-elemek
csoportosítás
rendezés

v tengelyfeliratok

Minták a GO értékesítés (elemzés) csomagban
A következő jelentések a GO értékesítés (elemzés) csomagban és a GO Office
jelentésmintákban találhatók.

Értékesítési összegzés
Ez a jelentés az árbevételt és a bruttó nyereséget összegzi, és megjeleníti az árbevétel és
eladott mennyiség szerint legjobban teljesítő üzletkötőket. A jelentés az alábbi funkciókat
használja:
v listák
v szűrők
v
v
v
v

kombinált diagramok
tengelyfeliratok
egyéni fejlécek és láblécek
feltételek

Minták a GO értékesítés (lekérdezés) csomagban
A következő jelentések a GO értékesítés (lekérdezés) csomagban és a GO Office
jelentésmintákban találhatóak.

Vízszintes tördelés
Ez a jelentés a széles kereszttáblákat több vízszintes oldalra tördelve jeleníti meg. Az első
kereszttábla az oldalmérethez igazítási viselkedést, míg a második a vízszintes tördelést
mutatja.
A jelentés az alábbi funkciókat használja:
v több oldal
v vízszintes tördelés
v kereszttáblák
v egyéni fejlécek és láblécek

Nincs adat
A jelentés minden oldala más lehetőséget tartalmaz a Nincs adat feltétel kezeléséhez.
Ezenfelül értékesítési számlákat hoz létre a GO értékesítés (lekérdezés) csomagban a
Megrendelésszámlák - Kovács István, értékesítő című jelentéshez.
A jelentés az alábbi funkciókat használja:
v kereszttáblák
v egyéni fejlécek és láblécek
v nincs adat
v listák
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B. függelék Kisegítő lehetőségek
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel kisegítő lehetőségei a testi fogyatékkal élő
(például mozgásukban vagy látásukban korlátozott) felhasználókat segítik a számítástechnikai
termékek használatában.
A következő lista az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel főbb kisegítő lehetőségeit
sorolja fel:
v Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel alkalmazásban gyorsbillentyűket és
parancsbillentyűket használhat a navigáláshoz.
Microsoft Windows használata esetén a műveletek indításához nyomja le az Alt billentyűt,
majd a gyorsbillentyűt. A Fájl menü például az Alt+F billentyűkombinációval jeleníthető
meg. Ha engedélyezve vannak, kiterjesztett gyorsbillentyűket is használhat.
v Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel a Microsoft Active Accessibility (MSAA)
szolgáltatást használja. Segítségével a látásukban korlátozott emberek egy digitális
beszédszintetizátorral egybeépített képernyőolvasó szoftver segítségével meghallgathatják
a képernyőn megjelenő szöveget.
v Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel támogatja a rendszer megjelenítési
beállításait, például a színsémák, a betűméretek és a kontrasztos megjelenítés használatát.
v

Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel szabványos rendszerfunkció-hívásokon
keresztül biztosítja a szöveget, vagy egy API-felületen (alkalmazásprogramozási felületen)
keresztül, amely támogatja a kisegítő technológiákkal (például a képernyőolvasó
szoftverekkel) való interakciót. Ha a kép programelemeket jelöl, az információ, amelyet a
kép közvetít, elérhető szövegként is.

Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel az egyéni igényeknek megfelelően
testreszabható további szolgáltatásokkal is rendelkezik:
v
v

“A jövőbeli munkamenetek betűméretének növelése” oldalszám: 150
“Áttekintések megtekintése a Windows kontrasztos megjelenítési módjában” oldalszám:
150

Navigálás a billentyűzettel
A navigációhoz és feladatok végrehajtásához gyorsbillentyűket használhat.
Ha a gyakran használt műveletek nem rendelkeznek billentyűparanccsal, Microsoft Excel
makró rögzítésével létrehozhat hozzájuk billentyűparancsot.
Ez a termék az alkalmazásspecifikus billentyűktől eltekintve a Microsoft Windows
hagyományos navigációs billentyűit használja.
Megjegyzés: A gyorsbillentyűk az egyesült államokbeli szabvány szerinti billentyűzeten
alapulnak. Előfordulhat, hogy a témakörben szereplő egyes tartalmak bizonyos nyelveken
nem helytállóak.

IBM Cognos eszközsáv és a menük elérése és használata
A gyorsbillentyűk lehetővé teszik a menük és az IBM Cognos eszközsáv elérését egér vagy
egyéb mutató eszköz használata nélkül.
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18. táblázat: IBM Cognos eszközsáv
Művelet

Billentyűparancsok

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel vagy
IBM Cognos for Microsoft Office elindítása.

ALT, a fókusz menüsorra helyezése
CTRL+TAB, váltás az IBM Cognos gombra
ENTER

Amikor az IBM Cognos eszközsáv van kijelölve, a Office 2007 és Office 2010 felhasználók:
következő vagy az előző gomb, illetve menü
BALRA NYÍL vagy JOBBRA NYÍL
kijelölése az eszközsávon.
Office XP és Office 2003 felhasználók:
TAB vagy SHIFT+TAB
Amikor egy menü vagy az IBM Cognos eszközsáv Office 2007 és Office 2010 felhasználók:
aktív, váltás az IBM Cognos Office panelre.
ALT+B a fókusz IBM Cognos Office panelre
helyezéséhez
Office XP és Office 2003 felhasználók:
TAB a fókusz IBM Cognos Office panelre
helyezéséhez
A menü vagy almenü első, illetve utolsó
parancsának kiválasztása.

HOME vagy END

A kijelölt menü megnyitása vagy a kijelölt gomb,
illetve parancs műveletének végrehajtása.

ENTER

A kijelölt elem vagy fókuszterület helyi
menüjének megnyitása.

SHIFT+F10

Nyitott helyi menü bezárása.

ESC

Váltás a böngészési eszközsávra.

CTRL+M, M

IBM Cognos panel elérése és használata
A gyorsbillentyűk lehetővé teszik az IBM Cognos panel elérését egér vagy egyéb mutató
eszköz használata nélkül.
19. táblázat: IBM Cognos panel
Művelet

Billentyűparancsok

Amikor egy menü vagy az IBM Cognos eszközsáv Office 2007 és Office 2010 felhasználók:
aktív, váltás az IBM Cognos panelre.
ALT+B, a fókusz az IBM Cognos panelre
helyezéséhez
Office XP és Office 2003 felhasználók:
TAB a fókusz az IBM Cognos panelre
helyezéséhez
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19. táblázat: IBM Cognos panel (Folytatás)
Művelet

Billentyűparancsok

Ha az IBM Cognos Office panel aktív, egy
összetevő - például az IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel vagy az IBM Cognos for
Microsoft Office - kiválasztása

Office 2007 és Office 2010 felhasználók:
CTRL+TAB
BALRA NYÍL vagy JOBBRA NYÍL
Office XP és Office 2003 felhasználók:
TAB vagy SHIFT+TAB
BALRA NYÍL vagy JOBBRA NYÍL

Amikor az IBM Cognos Office panel aktív, a
panel következő vagy előző lehetőségének
kiválasztása.

Office 2007 és Office 2010 felhasználók:
CTRL+TAB
Office XP és Office 2003 felhasználók:
TAB vagy SHIFT+TAB

A fókusz áthelyezése a metaadatfára.

CTRL+M, T

A fókusz áthelyezése az áttekintési területre.

CTRL+M, U

Szűrőablak használata
A gyorsbillentyűk lehetővé teszik Szűrő szerkesztése ablak használatát egér vagy egyéb
mutató eszköz használata nélkül.
20. táblázat: Szűrő szerkesztése ablak
Művelet

Billentyűparancsok

Ha a Szűrő szerkesztése ablak aktív, módosítsa a
vezérlőelemeken lévő fókuszt a gombok,
szűrősorok és összekapcsolások közötti
mozgatással, amelyek az ÉS és a VAGY
operátorok.

TAB

Váltás az ÉS és a VAGY kifejezések között, ha az
összekapcsolás-vezérlő aktív.

SZÓKÖZ BILLENTYŰ

Ha egy összekapcsolás-vezérlő (például az ÉS és a BALRA NYÍL
VAGY operátor) aktív, a kifejezés tömörítése.
MÍNUSZ BILLENTYŰ (-) a numerikus
billentyűzeten
Ha a kapcsolatvezérlő (például az ÉS és a VAGY
operátor) aktív, a kifejezés kibontása.

JOBBRA NYÍL
PLUSZ BILLENTYŰ (+) a numerikus
billentyűzeten

Ablakok használata
A gyorsbillentyűk lehetővé teszik a párbeszédablakok elérését egér vagy egyéb mutató eszköz
használata nélkül.
B. függelék Kisegítő lehetőségek
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21. táblázat: Párbeszédablakok vagy ablakok
Művelet

Billentyűparancsok

Váltás a következő beállításra vagy
beállításcsoportra.

TAB

Váltás az előző beállításra vagy beállításcsoportra. SHIFT+TAB
Váltás egy nyitott legördülő lista elemei vagy egy
beállításcsoport beállításai között.

Nyílbillentyűk

A kijelölt gomb műveletének végrehajtása vagy a
kijelölt jelölőnégyzet bejelölése, illetve a jel
törlése abból.

SZÓKÖZ

A lista megnyitása, ha be van zárva, és ugrás a
lista adott elemére.

A legördülő lista valamely elemének kezdőbetűje.

A kijelölt legördülő lista megnyitása.

Office 2007 és Office 2010 felhasználók:
A legördülő lista valamely elemének kezdőbetűje.
Office XP és Office 2003 felhasználók:
ALT+LEFELÉ NYÍL

A kijelölt legördülő lista bezárása.

Office 2007 és Office 2010 felhasználók:
A legördülő lista valamely elemének kezdőbetűje.
Office XP és Office 2003 felhasználók:
ALT+FELFELÉ NYÍL

Mappa kibontása vagy visszazárása.

CTRL+ENTER

A parancs visszavonása és az ablak bezárása.

ESC

A Csomag kiválasztása párbeszédpanel
megnyitása.

CTRL+M, O

Ha a Megnyitás párbeszédpanel aktív, a kijelölt
jelentés megnyitása helyben az IBM Cognos
Connection portálról.

ALT+O

Ha a Csomag kiválasztása párbeszédpanel van
megnyitva, csomag kiválasztása.

TAB a fókusz Rendszer mezőre helyezéséhez
ENTER a csomagok megtekintéséhez

Ha a Közzététel párbeszédpanel aktív, és a
ALT+P
megfelelő mappa ki van bontva, a kiválasztott
Microsoft Office dokumentum közzététele az IBM
Cognos Connection portálon.
Átváltás egy lapra az IBM Cognos for Microsoft
Office alkalmazásban, például az IBM Cognos BI
panel Tallózás a tartalomban vagy Adatok
kezelése lapjára.
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Fanézet használata
A gyorsbillentyűk lehetővé teszik a fanézet elérését egér vagy egyéb mutató eszköz
használata nélkül.
22. táblázat: Fa nézet
Művelet

Billentyűparancsok

Váltás az első választható csomópontra.

LEFELÉ NYÍL

Ha a csomópont gyerekekkel rendelkezik, és a
gyerekcsomópont ki van bontva, váltás az első
gyerekcsomópontra.
Váltás a következő választható csomópontra.

FELFELÉ NYÍL

A kijelölt csomópont kibontása vagy váltás az első JOBBRA NYÍL
választható gyerekcsomópontra
A kijelölt csomópont visszazárása, és ugrás a
szülőcsomópontra, vagy ugrás az első választható
csomópontra.

BALRA NYÍL

Ugrás a favezérlőelem első csomópontjára.

HOME

Ugrás a favezérlőelem utolsó csomópontjára.

END

Jelentésbeállítások használata
Gyorsbillentyűk segítségével jelentéskészítési műveleteket hajthat végre.
23. táblázat: Jelentésbeállítások
Művelet

Billentyűparancsok

A böngészés során végzett legutóbbi művelet
visszavonása.

CTRL+M, Z

A böngészés során végzett legutóbbi művelet
újbóli végrehajtása.

CTRL+M, Y

A kijelölt cella jegyzetének szerkesztése.

CTRL+M, A

A kijelölt cella módosított értékének
véglegesítése.

CTRL+M, C

Az aktuális rugalmas nézet frissítése.

CTRL+M, R

Adatok törlése az aktuális rugalmas nézetből.

CTRL+M, L

Az összes, a munkalapon szereplő rugalmas nézet
frissítése

CTRL+M, W

Az aktuális rugalmas nézet tulajdonságainak
megjelenítése.

CTRL+M, P

Felülettel kapcsolatos információk
Az alábbi fejezetek a beállítások testreszabásának különféle módjait mutatják be az IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel akadálymentesítéséhez.
B. függelék Kisegítő lehetőségek
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A jövőbeli munkamenetek betűméretének növelése
Az IBM Cognos for Microsoft Office betűméretének módosítására a legjobb módszer a
Windows megjelenített betűméretének módosítása. A Windows megjelenített betűméretének
módosítása hatással van a számítógépen futó összes programra. További információk:
Windows súgó.
Megjegyzés: Microsoft Windows XP rendszerben a DPI-beállítás mező Nagy méret
beállítása nem biztosítja a kívánt hatást az IBM Cognos for Microsoft Office alkalmazásban.
A betűméret módosítása csak az IBM Cognos for Microsoft Office bizonyos területeit és
elemeit érinti. Ez konzisztens a Microsoft Office általános betűméret-módosítási
viselkedésével. Például csak a menük, ablakcímek és a szabványos ablakok lesznek
átméretezve. Válassza az Egyéni beállítást, majd adja meg az átméretezés százalékos értékét.

Áttekintések megtekintése a Windows kontrasztos
megjelenítési módjában
A Microsoft Windows látássérült felhasználói a Kontrasztos megjelenítési mód beállítással
egyszerűbbé tehetik az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel használatát. További
információk: az operációs rendszer dokumentációja.

Más beszállítóktól származó szoftverek
Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel olyan külső gyártótól származó szoftvereket is
tartalmaz, amelyekre az IBM licencszerződése nem vonatkozik. Az IBM nem tud
tájékoztatást nyújtani ezen termékek kisegítő szolgáltatásaival kapcsolatban. Ezen termékek
kisegítő lehetőségeiről érdeklődjön az adott termék szállítójánál.

IBM és kisegítő lehetőségek
Az IBM Human Ability and Accessibility Center webhelyén további információk találhatók
az IBM fogyatékkal élők iránti elkötelezettségéről.
http://www.ibm.com/able
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C. függelék IBM Cognos Office összetevők arculatváltása
Ez a témakör azoknak a klienseknek és partnereknek szól, akik az IBM Cognos Office
termékekben (például az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, az IBM Cognos Office,
vagy az IBM Cognos for Microsoft Office 8.4 vagy újabb változatai) arculatváltást vagy
testreszabást szeretnének végezni, illetve honosítani szeretnék a címkéket, üzeneteket és
egyéb karakterláncokat.

Erőforrásfájlok
Az IBM Cognos Office termékek összes testre szabható karakterlánca XML-alapú
erőforrásfájlban (.resx) található.
A .resx erőforrásfájl-formátum XML-bejegyzésekből áll, amelyek az XML-kódokon belül
adják meg az objektumokat és a karakterláncokat. A .resx fájl egyik előnye, hogy
szövegszerkesztővel (például Jegyzettömb vagy Microsoft Word) megnyitva abba szöveget
írhat, illetve értelmezheti és szerkesztheti azt. Amikor .resx fájlt tekint meg, a beágyazott
objektum (például kép) bináris formája jelenik meg, ha a bináris adatok az
erőforrás-jegyzékfájl részei. A bináris adatokat leszámítva a .resx fájl olvasható és kezelhető.
A .resx fájl az erőforrás-bejegyzések formátumát leíró fejlécadatok szabványos csoportját
tartalmazza, valamint megadja az adatokat elemző XML-kód változatadatait.
Ezek a fájlok az IBM Cognos Office három összetevőjében található összes szöveg
karakterláncát, címkéjét, feliratát és címét tartalmazzák. Minden nyelv esetében három fájl
van (összetevőnként egy). Az egyes fájlokat az alábbi táblázat ismerteti.
24. táblázat: IBM Cognos Office erőforrásfájlok
IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel
fájlok

IBM Cognos for
IBM Cognos Office
Microsoft Office fájlok fájlok

Nyelv

(belső név: cor)

(belső név: coc)

(belső név: coi)

Nyelvfüggetlen

cormsgs.resx

cocmsgs.resx

coimsgs.resx

kínai (egyszerűsített)

cormsgs.zh-cn.resx

cocmsgs.zh-cn.resx

coimsgs.zh-cn.resx

kínai (hagyományos)

cormsgs.zh-tw.resx

cocmsgs.zh-tw.resx

coimsgs.zh-tw.resx

Horvát

cormsgs.hr.resx

cocmsgs.hr.resx

coimsgs.hr.resx

Cseh

cormsgs.cs.resx

cocmsgs.cs.resx

coimsgs.cs.resx

Dán

cormsgs.da.resx

cocmsgs.da.resx

coimsgs.da.resx

Holland

cormsgs.nl.resx

cocmsgs.nl.resx

coimsgs.nl.resx

Angol

cormsgs.en.resx

cocmsgs.en.resx

coimsgs.en.resx

Finn

cormsgs.fi.resx

cocmsgs.fi.resx

coimsgs.fi.resx

151

24. táblázat: IBM Cognos Office erőforrásfájlok (Folytatás)
IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel
fájlok

IBM Cognos for
IBM Cognos Office
Microsoft Office fájlok fájlok

Nyelv

(belső név: cor)

(belső név: coc)

(belső név: coi)

Francia

cormsgs.fr.resx

cocmsgs.fr.resx

coimsgs.fr.resx

Német

cormsgs.de.resx

cocmsgs.de.resx

coimsgs.de.resx

Magyar

cormsgs.hu.resx

cocmsgs.hu.resx

coimsgs.hu.resx

Olasz

cormsgs.it.resx

cocmsgs.it.resx

coimsgs.it.resx

Japán

cormsgs.ja.resx

cocmsgs.ja.resx

coimsgs.ja.resx

Kazah

cormsgs.kk.resx

cocmsgs.kk.resx

coimsgs.kk.resx

Koreai

cormsgs.ko.resx

cocmsgs.ko.resx

coimsgs.ko.resx

Norvég

cormsgs.no.resx

cocmsgs.no.resx

coimsgs.no.resx

Lengyel

cormsgs.pl.resx

cocmsgs.pl.resx

coimsgs.pl.resx

Portugál

cormsgs.pt.resx

cocmsgs.pt.resx

coimsgs.pt.resx

Román

cormsgs.ro.resx

cocmsgs.ro.resx

coimsgs.ro.resx

Orosz

cormsgs.ru.resx

cocmsgs.ru.resx

coimsgs.ru.resx

Szlovén

cormsgs.sl.resx

cocmsgs.sl.resx

coimsgs.sl.resx

Spanyol

cormsgs.es.resx

cocmsgs.es.resx

coimsgs.es.resx

Svéd

cormsgs.sv.resx

cocmsgs.sv.resx

coimsgs.sv.resx

Thai

cormsgs.th.resx

cocmsgs.th.resx

coimsgs.th.resx

Török

cormsgs.tr.resx

cocmsgs.tr.resx

coimsgs.tr.resx

IBM Cognos Office összetevők arculatváltása és honosítása
Ha az IBM Cognos összetevőt többnyelvű környezethez állítja be, az adott területi
beállításnak megfelelő nyelvfüggetlen fájl és nyelvi fájlt egyaránt össze kell állítania. A
program Windows rendszerben észleli a felhasználó területi beállításait, és a megfelelő nyelvi
fájlt használja.
Tegyük fel például, hogy telepítette az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
alkalmazást, és a területi beállítás Francia (franciaországi). Módosítania kell a cormsgs.resx és
a coimsgs.resx nyelvfüggetlen fájlt és a francia nyelvhez tartozó cormsgs.fr.resx és
coimsgs.fr.resx fájlt.
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Az összetevőnevek és szöveges üzenetek testre szabásához és honosításához hajtsa végre az
alábbi lépéseket:
v Módosítsa az adott területi beállításnak megfelelő nyelvfüggetlen erőforrásfájlokat és ha
szükséges, a nyelvi erőforrásfájlokat .
v Töltse le és futtassa a frissített erőforrásfájlok összeállításához szükséges
erőforrásfájl-generátort (Resgen.exe) .
v Tesztelje a munkát .

Az erőforrásfájlok (.resx) szerkesztése
Minden összetevőhöz tartozik egy fájlkészlet a különböző nyelvek támogatásához. A
fájlneveket az országkód vagy régiókód alapján lehet megkülönböztetni.
Az alapértelmezettként használt nyelvfüggetlen fájlok (cormsgs.resx, cocmsgs.resx és
coimsgs.resx) kivételével minden fájl megfelel az alábbi elnevezési konvenciónak:
összetevőkódmsgs.nyelvkód.resx
A karakterláncokat módosíthatja, de az ikonokat és a grafikus elemeket nem.
A karakterláncok módosításakor vegye figyelembe annak hosszát. A mezők szélessége a
meglévő karakterláncok alapján lett meghatározva. A karakterláncok hosszának jelentős
mértékű növelése azt eredményezheti, hogy egyes karakterláncok bizonyos
párbeszédpaneleken csonkolva jelennek meg.
Az erőforrásfájl metaadatokat és megjegyzéseket tartalmaz, amelyek segítségével
meghatározhatja, hogy a karakterláncokat a szoftver mikor és hol használja.
Fontos: XML-erőforrásfájlok szerkesztéséhez XML-szerkesztőt használjon. Fontos, hogy a
szerkesztés során megőrizze a Unicode-kódolást és a formátumot (a szóközöket is beleértve).
Az egyszerű szövegszerkesztők valószínűleg sérülést okoznak a fájlokban. Ellenőrzést végző
XML-szerkesztő segítségével biztosíthatja, hogy a fájlok tartalma megfelelő formátumú és
érvényes legyen. Csak a karakterlánc-információkat módosítsa. Ne módosítson más
információt a fájlokban.

Eljárás
1. Telepítse az IBM Cognos Office összetevőit helyileg egy munkaállomásra.
Ezzel hozzáférhet az erőforrásfájlokhoz.
2. Keresse meg az erőforrásfájlokat.
Ha helyi telepítést végez, és elfogadja az összes alapértelmezett értéket, a fájlok az alábbi
helyen találhatók:
telepítési könyvtár:\Program Files\IBM\cognos\Cognos for Microsoft Office\resources
3. Nyissa meg az összetevőkódmsgs.nyelvkód.resx fájlt egy XML-szerkesztőben.
Szerkesztőprogram (például Visual Studio vagy XMLSpy) használatával módosítsa a
márkajelzéssel kapcsolatos részleteket, vagy fordítsa le a karakterláncokat más nyelvre.
Ha új nyelvi fájlokat hoz létre, az elnevezési konvenciónak megfelelően szúrjon be 2 vagy
5 karakterből álló nyelvkódot a fájlnév közepére. Ha például az IBM Cognos for
Microsoft Office alkalmazáshoz román nyelvi fájlt szeretne adni, akkor a fájlt
cocmsgs.ro.resx névvel kell mentenie.
4. Mentse a fájlt.
5. Ismételje meg a 3. és a 4. lépést a lefordítani kívánt nyelvhez tartozó minden összetevőfájl
esetében.

C. függelék IBM Cognos Office összetevők arculatváltása

153

Eredmények
A frissített erőforrásfájlok most már készen állnak az összeállításra.

A frissített erőforrásfájlok összeállítása
A frissített fájlok rendszerbe állítása előtt le kell töltenie az erőforrásfájl-generátort
(Resgen.exe). Az erőforrásfájl-létrehozó program a .txt és .resx (XML-alapú
erőforrás-formátummal rendelkező) fájlokat a nyelvek esetében gyakran használt futási idejű
bináris fájlokká (.resources) alakítja, amelyet beágyazhat a futási idejű bináris végrehajtható
fájlba, vagy szatelitszerelvény részeként használhatja.
Az erőforrásfájl-generátor a Microsoft .NET-keretrendszer Software Development Kit (SDK)
programja, amely összeállított erőforrásfájlokat hoz létre. Az erőforrásfájl-létrehozó
végrehajtható fájlja a Microsoft .NET SDK csomagban és a Microsoft Visual Studio
fejlesztési rendszerben is megtalálható. Az erőforrásfájl-létrehozónak azt a változatát
válassza, amely kompatibilis az IBM Cognos Office összetevői által használt
.NET-keretrendszerrel.
A Resgen.exe az alábbi konvertálásokat végzi el:
v .txt fájlok .resources vagy .resx fájllá konvertálása
v .resources fájlok szövegfájllá vagy .resx fájllá konvertálása
v .resx fájlok szövegfájllá vagy .resources fájllá konvertálása

Eljárás
1. Töltse le a resgen.exe fájlt a Microsoft .NET fejlesztői webhelyéről.
2. Az erőforrásfájl-létrehozó letöltése után nyisson meg egy parancssorablakot.
3. Keresse meg a helyet, ahová a resgen.exe fájlt letöltötte
Például: cd C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\v2.0\Bin
4. Az erőforrásfájlok összeállításához a parancssorba írja be az alábbi parancsot:
Resgen /compile "C:\.resx fájl helye\fájl neve.resx"
Például: resgen /compile "c:\ProgramFiles\Cognos\Cafe\resources\cormsgs.resx"
Az erőforrásfájlokat a rendszer automatikusan átnevezi, hogy a fájlnév kiterjesztése
.resource legyen.
5. Az eredményként kapott fájlokat másolja át a \Resources könyvtárba.

A munka tesztelése
A teszteléshez futtassa az IBM Cognos Office alkalmazást különböző területi beállításokkal,
indítson el minden összetevőt (IBM Cognos Office, IBM Cognos for Microsoft Office és IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel), és győződjön meg arról, hogy a módosítások
mindenhol megjelennek.
Ellenőrizze a szövegek módosításait a felhasználók számára megjelenő valamennyi felületen.
Különösen az általános párbeszédpanelekre ügyeljen, mert ezeken könnyebben átsiklik a
tekintete.
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Közlemény
Ez a tájékoztató a világszerte forgalmazott termékekhez és szolgáltatásokhoz készült.
Lehet, hogy az IBM a dokumentumban tárgyalt termékeket, szolgáltatásokat vagy funkciókat
más országokban nem forgalmazza. Érdeklődjön a helyi IBM-képviselőnél, hogy az Ön
országában jelenleg milyen termékek és szolgáltatások érhetők el. Az IBM bármilyen
termékére, programjára vagy szolgáltatására vonatkozó bármilyen utalás nem jelenti azt, hogy
csak az az IBM-termék, -program vagy -szolgáltatás használható. Használható helyettük
bármely olyan funkcionálisan egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem
sérti az IBM szellemi tulajdonjogait. A nem IBM-termékek, -programok és -szolgáltatások
értékelése és működésének ellenőrzése azonban a felhasználó felelőssége. Ez a dokumentum
tartalmazhatja olyan termékek, szolgáltatások vagy lehetőségek leírását, amelyeket a
megvásárolt program- vagy licencjogosultság nem tartalmaz.
Az IBM rendelkezhet olyan szabadalmakkal vagy bejegyzés alatt álló szabadalmakkal,
amelyek a dokumentumban tárgyalt termékekre vonatkoznak. A dokumentum birtoklása
senkit nem jogosít fel ezeknek a szabadalmaknak a használatára. Használati engedélyt az
alábbi címen kérhet:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
A kétbájtos (DBCS) adatokra vonatkozó licenccel kapcsolatban érdeklődjön az IBM Szellemi
Tulajdoni Osztályán (Intellectual Property Department) saját országában, vagy írásban az
alábbi címen:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Az alábbi bekezdés nem érvényes az Egyesült Királyságban és más olyan országokban, ahol
az ilyen kikötéseket a helyi jogszabályok nem engedik meg: AZ INTERNATIONAL
BUSINESS MACHINES CORPORATION EZT A KIADVÁNYT JELEN
ÁLLAPOTÁBAN, MINDENNEMŰ KINYILVÁNÍTOTT VAGY BELEÉRTŐDŐ
JÓTÁLLÁS NÉLKÜL ADJA KÖZRE, BELEÉRTVE A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE, AZ
ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ
BELEÉRTŐDŐ JÓTÁLLÁST, DE NEM CSAK EZEKRE KORLÁTOZVA. Egyes államok
bizonyos tranzakciók esetében nem engedélyezik a kinyilvánított vagy beleértődő jótállásra
vonatkozó felelősségelhárítást, ezért lehet, hogy ez a nyilatkozat Önre nem vonatkozik.
Az itt közzétett információ műszaki pontatlanságokat és nyomdahibákat tartalmazhat. Az
információt rendszeres időközönként módosítjuk, ezek a módosítások a kiadvány új
kiadásaiban kapnak helyet. Az IBM bármikor, előzetes értesítés nélkül fejlesztéseket és
módosításokat hajthat végre a kiadványban ismertetett termékeken és programokon.
A tájékoztatóban a nem IBM-webhelyekre való utalások csak kényelmi szempontok miatt
vannak feltüntetve, és semmilyen módon nem az adott webhelyek támogatására szolgálnak.
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Az ezeken a webhelyeken található anyagok nem részei ennek az IBM-terméknek, és a
webhelyeket a felhasználó saját kockázatára keresheti fel.
Az IBM minden általa helyesnek vélt módon és a felhasználók felé bármiféle kötelezettség
nélkül felhasználhatja és terjesztheti a felhasználók által bármi módon neki küldött
információkat.
A programhoz licenccel rendelkezők, akik azért szeretnének információkat kapni a
programról, hogy engedélyezhessék: (i) az egymástól függetlenül létrehozott programok közti
adatcserét (beleértve ezt a programot is) és (ii) az adatcsere útján kapott információk
kölcsönös felhasználását, ide fordulhatnak:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr
Ottawa, ON K1V 1B7
Kanada
Ezek az információk a megfelelő használati feltételekbe való beleegyezés után, egyes
esetekben díjfizetés ellenében lehetnek elérhetőek.
Az IBM a dokumentumban ismertetett, licenc ellenében használható programot és minden
hozzá biztosított, licenccel használható anyagot az IBM felhasználói szerződés, az IBM
nemzetközi programlicenc-szerződés vagy más, a felek közti, fentiekkel egyenértékű
szerződés feltételeinek betartása mellett tesz elérhetővé.
A teljesítményre vonatkozó minden itt említett adat felügyelt körülmények közt lett
meghatározva, ennélfogva az adatok más üzemi körülmények közt jelentős mértékben
eltérőek lehetnek. Egyes méréseket fejlesztői szintű rendszereken hajtottak végre, és nincs rá
semmi garancia, hogy ugyanazt az eredményt fogják adni a nagyközönség számára elérhető
rendszereken is. Mi több, egyes eredmények csak következtetés útján lettek megbecsülve. A
tényleges eredmények ettől eltérhetnek. A dokumentumot használóknak saját környezetükben
kell ellenőrizniük a vonatkozó adatokat.
A nem IBM-termékekre vonatkozó adatokat az adott termékek gyártóitól kaptuk, közzétett
kiadványaikból vagy más nyilvánosan elérhető forrásokból szereztük be. Az IBM ezeket a
termékeket nem ellenőrizte, és nem tudja igazolni teljesítményük pontosságát,
kompatibilitásukat és a nem IBM-termékekre vonatkozó egyéb állításokat. A nem
IBM-termékek képességeivel kapcsolatos kérdésekkel keresse meg a nevezett termék
gyártóját.
Az IBM jövőbeni fejlődési irányvonalával vagy szándékaival kapcsolatos kijelentések
előzetes értesítés nélkül módosíthatók vagy visszavonhatók, és pusztán célkitűzéseket
jelképeznek.
Ez a tájékoztató a napi üzletmenet során használt adatokra és jelentésekre mutat szemléltető
példákat. A lehető legjobb szemléltetés végett a példákban személyek, vállalatok, márkák és
termékek neve szerepelhet. Ezek a nevek mind kitaláltak, és a tényleges üzleti vállalkozások
nevével és címével való bármiféle egyezés csak a véletlen műve.
Ha szoftveres formában tekinti meg ezt a tájékoztatót, lehet, hogy a fényképek és a színes
ábrák nem jelennek meg.
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Védjegyek
Az IBM név, az IBM embléma és az ibm.com URL-cím az International Business Machines
Corp. védjegye vagy bejegyzett védjegye a világ számos országában. Más termék- és
szolgáltatásnevek az IBM vagy más vállalatok védjegyei lehetnek. Az IBM védjegyeinek
pillanatnyilag érvényes listája megtalálható az interneten a “ Szerzői jogi és védjegyadatok
című weblapon a ” www.ibm.com/legal/copytrade.shtml címen.
Az alábbi kifejezések más vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei:
v A Microsoft, a Windows, a Windows NT és a Windows logó a Microsoft Corporation
védjegyei az Egyesült Államokban, más országokban vagy mindkettőben.
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Tárgymutató
Különleges jelek
#NÉV? hibák 130
*
mértékegységek 32
.NET keretrendszer
hibaelhárítás 129
változat 127
.NET programozástámogatás

127

A, Á
A Sample Outdoors vállalat mintái 137
adatelemek
átalakítás statikus adatokká 62
hozzáadás 28, 29
adatforrások
dimenziós modellezésű relációs (DMR)
OLAP 21
adatkérések 22
adatkérési értékek
jelentésminták 144
adatkészletek
nagy 20
adatlekérdezések
tömörítés 20
adatok
bemutatás 49, 57
beszúrás 32
csoportosítás 21
hozzáadás 28
keresés 30
korlátozás 34
szűrés 39
tömbösítés 21
adatok frissítése 61
adatok összesítése 37
adatterjesztés
áttekintés 68
Cube Viewer 68
egy böngészési lapon 72
egy weblapon 72
szeletek 68
szintaxis 73
Táblázatbeli böngésző 68
adatterjesztési szintaxis 73
adatművelet 73
cellatartományok 74
irányjelző 73
módszerkód 73
módszerparaméter 73
referenciatábla 74
alapértelmezett mérőszámok 32
változtatás 32
Alapvonalak minta 143
alkalmazás indítása
beállítás 12
alkalmazásbeállítások
optimalizálás 20
alkalmazások 6
indítás beállítása 12

21

alkalmazások (Folytatás)
társított ikonok 10
Alkalmazotti elégedettség munkaterület minta 142
API függvények
automatizálás
adatok frissítése 110
formázás frissítése 110
ClearAllData 110
elérhetővé tétel automatizálási objektumokon keresztül
HTTPLogonCredentials 108
Közzétételi metódus 111
Logoff 112
Logon 109
RefreshAllData 110
RefreshAllDataAndFormat 110
SuppressMessages 113
TraceLog 112
UnlinkAllData 111
UpdateServerUrl metódus 113
API függvények elérhetővé tétele 107
Árbevételi adatok munkaterület minta 143
aszimmetrikus kereszttáblák
elrendezések 84
áthelyezés
halmazok 43
átjáró cím
meghatározás 12
Automate_COI.vbs 116
Automate_COI_Excel.vbs 116
Automate_COI_PowerPoint.vbs 116
Automate_COI_Word.vbs 116
automatizálás
adatértékek törlése 110
adatok frissítése 110
automatizálás
TurboIntegrator függvények 117
bejelentkezés 109
hibák naplózása 107
IBM Cognos Office 105
kapcsolat bontása az IBM Cognos szerverrel 111
kijelentkezés az összes IBM Cognos szerverről 112
minta makrófájlok 115
műveletgombok 117
riasztások és üzenetek elrejtése 113
tevékenységek és hibák nyomon követése 112

107

B
beágyazás
adatok kereszttáblákban 87
egyszeres dimenziók 44
halmazok 43
sorok és oszlopok 43
beágyazott
kereszttábla-elrendezések 84
beállítások
IBM Cognos Office beállítása 11
megadás IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
alkalmazáshoz 17
beépülő modulok, 6
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bejelentkezés
API függvény új hitelesítő adatokhoz 108
egyszeri bejelentkezés engedélyezése 14
Logon API függvény 109
minta API kód 115
több IBM Cognos szerver vagy csomag 15
űrlapalapú hitelesítéssel 14
bemutatás
adatok 49, 57
beszúrás
adatok 32
adatok egy dimenzió több szintjéről 33
hierarchiák 30
oszlopok 45
sorok 45
szintek 33
billentyűparancsok
IBM Cognos Office alkalmazáshoz 145
biztonság
egyszeri bejelentkezés engedélyezése 14
helyi gyorsítótár kiürítése 16
űrlapalapú hitelesítés használatával 14
biztonsági jogosultságok 26
biztonsági problémák 132
Böngészés
Összes funkció 47
További funkciók 47
böngészések
megértése 25
mérőszámok eltávolítása 29
szerver és csomag adatok megjelenítése 18
böngészési lapok
adatterjesztés 72
cellákban szereplő adatok szerkesztése 67
bővítmények, 6

C
cellaalapú elemzés
hibaelhárítás 51
cellaalapú jelentések
#NÉV? hibák 130
cellák formázása 26
ClearAllData (API függvény) 110
COGNAME
hibaelhárítás 51
Cognos TM1 adatforrások
teljesítmény növelése 130
CognosOfficeAutomationExample.bas 106, 115
CognosOfficeAutomationExample.xls 117
CognosOfficeAutomationPPExample.bas 115
CognosOfficeMessageSuppressor.cls 115
COGVAL
hibaelhárítás 51
Com bővítmény
Excel munkafüzet váratlan bezárása 129
Cube Viewer
adatterjesztés 68

CS
csomaginformációk
böngészések megjelenítése 18
csomagok 21
bejelentkezés 15
Értékesítés és marketing (kocka)
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143

csomagok (Folytatás)
frissítés 27
GO adatraktár (elemzés) 142
GO adatraktár (lekérdezés) 143
GO értékesítés (elemzés) minta 144
megadás 27
csoportosítás
adattömbösítés 21
CSV formátum 20
CSV formátumok 46, 47

D
dimenziók 21
munkavégzés 21
dimenziós adatforrások
használat kereszttáblás böngészésben 83
használat listában 88
dimenziós modellezésű relációs (DMR) adatforrások
DMR, 21
DPR-ERR-2079 hiba 131

21

E, É
egyéni halmazok 41
létrehozás a forrásfaelemek használatával 43, 82
létrehozás a lerakási zónában lévő elemek használatával
egyéni szűrők 37
egyszeres dimenziók
beágyazás 44
egyszeri bejelentkezés
beállítás 14
űrlapalapú hitelesítés 14
előfizetés
hibakereső sablonok 124
elrendezések
kereszttábla 84
Elsődleges együttműködő kódösszeállítások (PIA-k) 127
engedélyezés
AutoLogFile 107
értékek
szűrés 39
Értékesítés és marketing (kocka) csomag (minták) 143
eszközsáv
bekapcsolás 11

F
fájlméret
helyi gyorsítótár kiürítése 16
fájltípusok
regisztrálás 127
újraregisztrálás 127
felcserélés 46
sorok és oszlopok 46
felgöngyölítési számítások 40
felhasználói hitelesítő adatok
bejelentkezés automatizálása 108
felhasználók
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
formátumok
CSV 20, 46, 47
forrásfa
keresés 31
frissítés
csomagok 27
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42, 82

frissítés (Folytatás)
szerver URL-címei

16

G
GO adatraktár (elemzés) csomag (minták) 142
GO adatraktár (lekérdezés) csomag (minták) 143
GO értékesítés (elemzés) csomag 144
GO értékesítés (elemzés) minta 144
GO értékesítés (lekérdezés) csomag 144
GZip tömörítés
CSV listák 20

GY
gyorsbillentyűk
cube viewer 74
gyorsítótár
kiürítés az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
alkalmazásban 16
Gyorsítótár törlése mentéskor 16

H
halmazok
áthelyezés 43
beágyazás 43
halmozott
kereszttábla-elrendezések 84
hibaelhárítás 119
cellaalapú elemzés 51
COGNAME 51
COGVAL 51
információcsere az IBM Támogatással 123
javítások
megszerzés 122
javítások megszerzése 122
kapcsolatfelvétel az IBM Támogatással 122
keresés tudásbázisokban 121
problémák azonosítása 119
támogatás előfizetése 124
tudásbázisok
hibakeresési megoldások keresése 121
hibaüzenetek
A Konvertálás képletekké művelet nem jelenít meg értéket 126
Az eredmények meghaladták az Excel sorokra vagy oszlopokra
vonatkozó korlátozását 131
COC-ERR-2008 Nem lehet lehívni az erőforrásokból 133
COI-ERR-2002 A tömb típusa érvénytelen 133
COI-ERR-2005 A Microsoft Office jelen változata nem
támogatott 133
COI-ERR-2006 Ez a Microsoft Office termék nem
támogatott 133
COI-ERR-2009 A művelet nem hajtható végre, mivel a Microsoft
Excel szerkesztési módban van 134
COI-ERR-2010 A(z) {0} név érvénytelen. A név nem tartalmazhat
egyszerre idézőjelet (") és aposztrófot (') 134
COI-ERR-2011 A szerver nem a várt választ adta vissza 134
COI-ERR-2016 Védett munkalap, az IBM Cognos stílusokat nem
lehet kitölteni 135
COR-ERR-2004 Érvénytelen tengelyspecifikáció 135
COR-ERR-2007 Hiba történt az erőforrásokból való
lehíváskor 135
COR-ERR-2009 Érvénytelen névképlet 135
COR-ERR-2010 Érvénytelen képlet 135

hibaüzenetek (Folytatás)
COR-ERR-2011 Érvénytelen tartomány: adjon meg érvényes
tartományt a kereszttábla vagy lista számára 136
COR-ERR-2013 böngészés nem konvertálható képletalapúra 136
COR-ERR-2014 Az Excel-munkalap korlátozott lehetőségei miatt
elképzelhető, hogy az eredmények csonkolva jelennek meg 136
COR-ERR-2015 A munkalap ezen helyére nem szúrható be a
jelenlegi böngészés 136
COR-ERR-2016 A csomag nem hívható le 136
COR-ERR-2017 Az aktuális kiválasztás nem adott vissza
adatokat 136
COR-ERR-2018 A súgófájl nem található 136
Excel munkafüzet váratlan bezárása 129
Ez az elem nem bontható ki 131, 132
Hiba: Kivétel a következőből: HRESULT:<hely> 132
IBM Cognos Office inicializálása sikertelen a Microsoft Internet
Explorer alkalmazásban 127
IBM Cognos Office inicializálása sikertelen a Microsoft Office
alkalmazásban 127
IBM Cognos Office nem képes megbízható kapcsolatot
létrehozni 132
IBM Cognos Report Studio Mentés másként parancsának
alkalmazása után a jelentés nem érhető el IBM Cognos
Connection munkákban 129
Jelentés megjelenítése gomb nem működik 133
közzétett Microsoft Office dokumentum megnyitása sikertelen
IBM Cognos BI alkalmazásból 128
Microsoft Office Excel nem nyitja meg az IBM Cognos Office
által közzétett munkafüzetet 127
szerver nem érhető el 126
hierarchiák
beszúrás 30
hitelesítés
egyszeri bejelentkezés engedélyezése 14
űrlapalapú hitelesítés 14
hozzáadás
adatok 28
adatok kereszttáblákba 32
mérőszámok kereszttáblához 29
HTTPLogonCredentials (API függvény) 108

I, Í
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
beállítások megadása 17
böngészések megértése 25
cellaalapú jelentés hibák 130
felhasználói felület 7
felhasználói szerepek és feladatok 6
felhasználók 5
gyorsítótár kiürítése 16
számozott hibaüzenetek 135
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel felhasználói 5
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel:új szolgáltatások;új
szolgáltatások:IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 2
IBM Cognos átjáró
cím módosítása 12
IBM Cognos BI átjárócímek 134
IBM Cognos Connection 63
elérhetetlen jelentések hibaelhárítása 129
közzétett Microsoft Office dokumentum megnyitása
sikertelen 128
Microsoft Office dokumentumok letöltése 64
Microsoft Office dokumentumok megnyitása 64
IBM Cognos for Microsoft Office
dokumentumok letöltése az IBM Cognos Connection portálról
felhasználói szerepek és feladatok 6
Tárgymutató

64
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IBM Cognos for Microsoft Office (Folytatás)
nem lehet jelentéseket megtekinteni 133
tűzfalbiztonsági elutasítás 131
IBM Cognos Office
alkalmazások 6
automatizálás 105
beállítások megadása 11
biztonsági problémák 132
dokumentumok letöltése az IBM Cognos Connection portálról 64
gyorsbillentyűk 145
indítás 11
inicializálás sikertelen a Microsoft Office alkalmazásban 127
közzétett dokumentumok megnyitásának hibaelhárítása 127
számozott hibaüzenetek 133
támogatott Microsoft Office alkalmazások 133
IBM Cognos Office oldal ikonja 10
IBM Cognos Office panel 10
letiltás 12
megjelenítés vagy elrejtés 11
IBM Cognos rendszerek
módosítás 12
IBM Cognos szerverek
bejelentkezés 15
IBM Támogatás
Információk küldése és fogadása 123
kapcsolatfelvétel 122
Internet Explorer 127
irányítópultok
Lásd: munkaterületek megtekintése

J
jegyzetek
megjegyzések megadása 76
megjegyzések megtekintése 76
jelentések
cellaalapú #NÉV? hibák 130
futtatás 65
IBM Cognos for Microsoft Office jelentések futtatása lejárt
munkamenet után 131
jelentések nem tekinthetők meg az IBM Cognos for Microsoft
Office alkalmazásban 133
listák 89
megnyitás és mentés 64
mentés 66
védelem 14
jelentések futtatása 65
jelentések mentése 66
jelentésminták 137
jelentéstípusok 83

K
képletek
eltávolítás 61
keresés
adatok 30
forrásfa 31
kereszttáblák
adatok beágyazása 87
beágyazott 43, 44
elrendezések 84
relációs adatok 84
kibontás és egy szinttel lejjebb 44
kifejezésszerkesztő
számítások létrehozása 40
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kiindulási helyek
változtatás 46, 47
kiválasztásalapú letiltás 39
kontextus
szűrők 39
konvertálás képletekké
hibák 126, 132
korlátozás
adatok 34
közzététel
munkafüzetek az IBM Cognos Connection portálon
Közzétételi metódus 111
közzétett dokumentumok
megnyitás IBM Cognos Connection alkalmazásból
sikertelen 128
megnyitás Microsoft Word alkalmazásban 127

63

L
lap egyéni tulajdonságai 46, 47
lefúrás 34
lejárt munkamenet 131
leképezések
létrehozás 57, 58
letiltás
kiválasztásalapú 39
naplózás 14
végösszegalapú 39
listák
CSV formázott 20
megértése 88
minta-listajelentés létrehozása
példák 89
Logoff (API függvény) 112
Logon (API függvény) 109

89

M
makrófájlok 115
megadás
csomagok 27
megértése
listák 88
Meghagyás parancs 84
megjegyzések
bevitel cellákban 76
megnyitás
munkafüzetek az IBM Cognos Connection portálról
mérőszámok
alapértelmezés 32
eltávolítás kereszttáblából 29
hozzáadás 29
mértékegységek
* 32
metaadatkérések 22
metódusok
Közzététel 111
UpdateServerUrl 113
Microsoft Excel
#NÉV? hibák 130
a munkafüzet váratlanul bezárul 129
cellatartalmak törlése 61
sor- és oszlopkorlátozások, feloldás 131, 132
tartalom frissítése, hibaelhárítás 134
Microsoft Excel 2007 26
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Microsoft Internet Explorer
biztonsági beállítások megadása 128
IBM Cognos Office nem inicializálható 127
Microsoft Office dokumentumok
letöltés az IBM Cognos Connection portálról 64
megnyitás az IBM Cognos Connection portálról 64
Mind
Böngészés 47
minták 137
A Sample Outdoors Company 137
adatbázis, modellek és csomagok 140
Alapvonalak 143
alkalmazottak 139
Alkalmazotti elégedettség munkaterület 142
Árbevételi adatok munkaterület 143
csomagok 142
Értékesítés és marketing (kocka) csomag 143
értékesítési és marketing adatok 139
GO adatraktár 140
GO adatraktár (elemzés) csomag 142
GO adatraktár (lekérdezés) csomag 143
GO értékesítés (elemzés) csomag 144
GO értékesítés (lekérdezés) csomag 144
GO értékesítési tranzakciós adatbázis 141
kockák 141
Nincs adat 144
Termékcsoportok szerinti visszárumennyiség 143
vízszintes tördelés 144
modellek
mintamodellek és -csomagok 140
munkafüzetek
közzététel az IBM Cognos Connection portálon 63
megnyitás az IBM Cognos Connection portálról 63
munkalapok
tartalom kiürítése 61
munkapéldány
adatértékek visszaállítása 80
áttekintés 76
cellaszínezés 80
törlés 76
véglegesítés 81
munkaterületek
minták 142, 143
munkavégzés
dimenziókkal 21

N
nagy adatkészletek
rendszer optimalizálás 20
Nagyobb mértékű
Böngészés 47
naplófájlok 14
engedélyezés 14
Nem adat minta 144
nem angol operációs rendszer
.NET keretrendszer hibaelhárítása

129

NY
nyelvek
csomagok alkulcsainak hibaelhárítása

O, Ó
OLAP
adatforrások 21
optimalizálás
alkalmazásbeállítások 20
oszlopok
beszúrás böngészésbe 45
számított 40

Ö, Ő
összesítés
minták és idődimenziók

139

P
PIA (elsődleges együttműködő kódösszeállítások)
alkulcsok telepítése 127
problémameghatározás
információcsere az IBM Támogatással 123

R
RefreshAllData (API függvény) 110
RefreshAllDataAndFormat (API-függvény) 110
relációs adatforrások
használat kereszttáblás böngészésben 83
használat listában 88
relációs adatok
kereszttáblák 84
rendszer optimalizálás
nagy adatkészletek 20
Report Studio
módosítások mentése munkában 129
részhalmazok 81
RSS-hírcsatornák
hibaelhárítás 124
rugalmas nézetek 57
régiók 58
változtatás 58

S
Sample Outdoors Company 137
adatbázisok, modellek és csomagok 140
minták 137
SiteMinder
API függvény az IBM Cognos Office alkalmazásban
egyszeri bejelentkezés használata 14
sorok
beszúrás böngészésbe 45
felcserélés oszlopokkal 46
sorok és oszlopok 46
beágyazás 43
egy szinttel lejjebb lépés 44
kibontás 44
statikus adatelemek 62
stílusok 26
SuppressMessages (API függvény) 113
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129

SZ
számítások
hozzáadás
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százalékszámítások 40
szeletek
adatterjesztés 68
szerkesztés
adatok 67
szerver nem érhető el hibaüzenet 126
szerveradatok
megjelenítés böngészésekben 18
szerverek
bejelentkezés 15
URL-címek frissítése 16
szintek 21
beszúrás 33
szinthierarchiák 21
szűrők
kontextus 39

tömbösítés
adatok 21
tömörítés 20
adatlekérdezések 20
TraceLog (API függvény) 112
tűzfalbiztonsági elutasítás 131

U, Ú
új szolgáltatások 1
UnlinkAllData (API függvény) 111
UpdateServerUrl metódus 113
URL-címek
szerverek frissítése 16

Ü, Ű
T

űrlapalapú hitelesítés

Táblázatbeli böngésző
adatterjesztés 68
tagok mappái 21
tagtulajdonságok 21
Tanúsítványhatóság (CA)
nem lehet megbízható kapcsolatot létrehozni 132
telepítések
COM bővítmény 127
teljesítmény
Cognos TM1 adatforrások 130
Termék csoportok szerinti visszárumennyiség minta 143
tervezés
böngészések 25

164

14

V
változtatás
alapértelmezett mérőszámok 32
kiindulási helyek 46, 47
VBA (Visual Basic for Applications)
példák 114, 115
VBS (Visual Basic Scripting)
minták 115
parancsfájlok 116
végösszegalapú letiltás 39
Vízszintes tördelés minta 144
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