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Bevezetés
Az IBM® Cognos Insight segítségével adatokat elemezhet, forgatókönyveket ismerhet meg és
döntéseket befolyásolhat kezelt munkaterületek létrehozásával.
A Cognos Insight munkaterületekkel interaktívan kezelt munkaterületekként továbbíthatja az
eredményeket az üzletágvezetők felé. Mivel a Cognos Insight támogatja a visszaírást, ezeket a
munkaterületeket kezelési célok, elkötelezettségek és előrejelzések begyűjtésére és
konszolidálására is használhatja.

Információk keresése
A dokumentáció, beleértve az összes lefordított dokumentációt is, az interneten az IBM
Knowledge Center webhelyén (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/) érhető el.
A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő forrásokat:
v IBM Cognos Insight közösség (https://www.ibm.com/web/myportal/analytics/
analyticszone/forums/PerformanceManagement)
v IBM Cognos Insight termék- és szolgáltatásinformációk (http://www.ibm.com/software/
products/en/cogninsi)
v IBM Cognos Insight támogatás (https://www-947.ibm.com/support/entry/myportal/
product/cognos/cognos_insight?productContext=1562571451)

Kisegítő lehetőségek
A kisegítő lehetőségek a fogyatékkal élő (például mozgásukban vagy látásukban korlátozott)
felhasználókat segítik a számítástechnikai termékek használatában. A Cognos Insight
rendelkezik kisegítő lehetőségekkel. A szolgáltatásokkal kapcsolatos további információk: A.
függelék, “Kisegítő lehetőségek”, oldalszám: 197.
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, illetve ennek időzítése az IBM kizárólagos
hatáskörébe tartozik.

Mintákkal kapcsolatos jogi állásfoglalás
A Sample Outdoors Company, a Great Outdoors Company, a GO Sales, a Sample Outdoors
vagy a Great Outdoors név bármely változata, valamint a tervezési minták kitalált üzleti
műveleteket mutatnak be példaadatokkal, amelyek mintaalkalmazások kifejlesztésére
szolgálnak az IBM és az IBM ügyfelei számára. Ezek a fiktív rekordok az értékesítési
tranzakciókkal, termékterjesztéssel, pénzügyekkel és emberi erőforrásokkal kapcsolatos
mintaadatokat tartalmaznak. Tényleges nevekkel, címekkel, partnertelefonszámokkal vagy
tranzakcióértékekkel való bárminemű hasonlóságuk a véletlen műve. Más mintafájlok kitalált
© Szerzői jog IBM 2012, 2016
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- 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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1. fejezet Új szolgáltatások
Ez a fejezet a jelen kiadás új és módosított szolgáltatásait tartalmazza. Tartalmazza a korábbi
kiadások hasonló adatainak összesített listáját. Ennek a segítségével megtervezheti frissítési és
alkalmazástelepítési stratégiáit, valamint a felhasználók számára előírt képzéseket.
Az IBM Cognos Insight által támogatott környezetek (beleértve az operációs rendszerekre,
Cognos szerverekre és adatbázisokra vonatkozó információkat) frissített listájának
áttekintéséért tekintse meg a Cognos Insight rendszerkövetelményeit a Software
Environments for IBM Planning Analytics 2.0 (Szoftverkörnyezetek az IBM Planning
Analytics 2.0 alkalmazáshoz) című dokumentumban (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

A 2.0-s változat új szolgáltatásai
A(z) IBM Planning Analytics 2.0-s változatában az IBM Cognos Insight új szolgáltatásokat
kínál.

Egy cella kijelölésekor a sor- és oszlopfejlécek kiemelve jelennek
meg
Ha egy cella ki van jelölve egy rácsban, a megfelelő sor- és oszlopfejlécek kiemelve jelennek
meg, mint az Excelben. A kiemelés színe egyezik a cella színével.

Objektumok keresése a tartalompanelen
A tartalompanelen objektumokat kereshet. Ha nem tudja pontosan egy objektum nevét, vagy
ha bizonyos feltételeknek megfelelő objektumokat szeretne megtalálni, karakterek beírásával
szűrheti a keresést. A keresés a feltételeknek megfelelő összes objektumot megtalálja a fában.
További információ: “Keresés a tartalompanelen” oldalszám: 55.

Tagok keresése a dimenziószerkesztőben
Amikor nagy méretű dimenziókat szerkeszt, a navigáció nehéznek bizonyulhat. Ennek
megkönnyítése érdekében a dimenziószerkesztőben a megnyitott dimenzió meglévő elemei
között is kereshet. További információk: “Keresés nagy méretű dimenziókban” oldalszám:
100.

Új beállítások a cellák jobb gombbal előhívható menüjében
A következő két új beállítás érhető el a cellák jobb gombbal előhívható menüjében:
v Exportálás a következőbe:
v Panelek rögzítése
Ezek a beállításokat korábban csak az eszközelem-eszközsávból lehetett elérni.

A 10.3.0-s változat újdonságai
Az IBM Cognos Insight 10.3.0-s változata új szolgáltatásokat kínál.

© Szerzői jog IBM 2012, 2016
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Sortörés támogatása kereszttáblacellák esetén
Az Alt+Enter billentyűparancs használatával sortörést adhat hozzá egy cellához egy
kereszttáblában.

Előzménydiagram eredménymutató eszközelem
Előzménydiagram eredménymutató eszközelemet adhat hozzá egy IBM Cognos
Insight-munkaterülethez.
Az előzménydiagram olyan oszlopdiagramot jelenít meg, amely egy mérőszám tényleges
adatait mutatja a cél- és a tűrésjelzők vonalával. További információkért lásd:
“Eredménymutató eszközelemek” oldalszám: 163.

Új választéklista beállítás a mérőszámokhoz
Mérőszámok formázásakor ezentúl megadhatja azon értékek listáját, amelyekből a
felhasználó választhat. További információkért lásd: “Mérőszámok formátumának
módosítása” oldalszám: 100.

Adatfolyam-diagram
Adatfolyam-diagramot adhat hozzá egy IBM Cognos Insight-munkaterülethez, azon
hivatkozások vagy folyamatok vizuális megjelenítéséhez, amelyek adatokra hivatkoznak vagy
adatokat mozgatnak a kockák között. További információkért lásd: “Adatfolyam-diagram
hozzáadása” oldalszám: 84.

Modelljelentés
Olyan jelentést hozhat létre, amely egy modellben levő egyes objektumok tulajdonságait
tartalmazza. További információkért lásd: “Modelljelentés létrehozása” oldalszám: 183.

Tükrözés a tartalom panelen
Engedélyezheti a tükrözést a tartalom panelen a két irányban írt nyelvek támogatásához.
További információ: “Két irányban írt nyelvek támogatása” oldalszám: 14.

A 10.2.2.6-os változat új szolgáltatásai
Az IBM Cognos Insight 10.2.2.6-os változata új szolgáltatásokat kínál.

Cellamegjegyzések törlése
Mostantól törölheti a cellákhoz hozzáadott megjegyzéseket a munkaterületek közzététele
után. A megjegyzések elosztott vagy csatlakoztatott módban végzett munka közben is
törölhetők.
További információ: “Cellamegjegyzések hozzáadása, megtekintése és törlése” oldalszám:
105.

Új beállítások a cellák jobb gombbal előhívható menüjében
A következő két új beállítás érhető el a cellák jobb gombbal előhívható menüjében:
v Üres cellák letiltása
v Normál magasság
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Ezek a beállításokat korábban csak az eszközelem-eszközsávból lehetett elérni.

A 10.2.2.5-ös változat új szolgáltatásai
Az IBM Cognos Insight 10.2.2.5-ös változata új szolgáltatásokat kínál.

Nem véglegesített adatok automatikus mentése Cognos TM1
szerveren
Ha nem véglegesített adatokkal rendelkezik egy Cognos Insight tesztszerveren, mostantól
automatikusan frissítheti a Cognos TM1 szervert ezekkel az adatokkal. Kiválaszthatja, hogy a
szerver frissítése egy IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-folyamat végrehajtása előtt vagy
után történjen meg.
További információ: “Parancsfájlt futtató műveletgombok hozzáadása” oldalszám: 91.

A 10.2.2.3-as változat újdonságai
Az IBM Cognos Insight 10.2.2.3-as változata új szolgáltatásokat kínál.

A legalsó szintű elemek leosztásának ismétlése most már
elérhető a konszolidált cellákban
A legalsó szintű elemek leosztásának ismétlése most már választható az Adatleosztás
párbeszédablakban, amikor értéket ír egy olyan konszolidált cellába, amelynek
gyerekadatelemei nem tartalmaznak értékeket.
Ha a konszolidált cellára egy szabály vonatkozik, az Adatleosztás párbeszédablak csak akkor
nyílik meg, ha engedélyezve van az IBM Cognos TM1 Performance Modeler programban.
A Cognos TM1 Performance Modeler programban nyissa meg az Alkalmazásterv panelt, és
kattintson duplán az alkalmazás nevére az Alkalmazásterv lap megjelenítéséhez. Válassza a
Leosztás szabályból származtatott konszolidált cellákba beállítást, és mentse a
beállításokat. Ezután telepítse az alkalmazást.

Tagok dinamikus összesítése egy böngészési pontban
Dinamikusan összesítheti a tagokat egy böngészési pontban egy új szülőelem alatt. A
szülőelem megjelenik a böngészési pontban, valamint az áttekintési területen és a
kereszttáblán ha vannak.
Ez a képesség csak az IBM Cognos Insight-munkaterületfájloknál (.cdd) érhető el. Akkor
használható, ha önálló vagy elosztott módban dolgozik az IBM Cognos TM1 szerveren, a
csatlakoztatott módban azonban nem.
Tagok egy böngészési pontban való összesítéséhez kattintson az összekapcsolni kívánt
tagokra, majd a Teljes elem létrehozása ikonra
összesítés nevű szülőtag alatt jelennek meg.

. Az összesített tagok egy Konszolidált

Az összesítés eltávolításához kattintson a Teljes elem eltávolítása ikonra

.

Dinamikus tagok összesítésének konfigurálása
Ezt a képességet minden egyes Cognos Insight-munkaterületfájlhoz (.cdd) külön kell
konfigurálni.
1. fejezet Új szolgáltatások
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1. Egy fájlarchiváló programmal bontsa ki a fájlokat egy Cognos Insight-munkaterületfájlba
(.cdd).
2. Nyissa meg a cdfDashboardModel.xml fájlt egy szövegszerkesztőben.
3. Adja hozzá az expPointConsTotalShow="true" attribútumot a dashboards elemhez.
4. Mentse a fájlt, majd a kibontott fájlokat tömörítse újra egy Cognos
Insight-munkaterületfájlba (.cdd).
5. Nyissa meg a Cognos Insight-munkaterületfájlt (.cdd) a Cognos Insight szoftverben.
A dinamikus tagok összesítési képessége most már elérhető ennél a munkaterületnél.

A 10.2.2.1-es változat újdonságai
Az IBM Cognos Insight 10.2.2.1-es változata új szolgáltatásokat kínál.

Alias megjelenítése rácsélen
Az aliasokat megjelenítheti kereszttáblákban feliratokkal.
Az alias megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal egy olyan sorra vagy oszlopra, ahol meg
van adva alias, kattintson az Attribútum megjelenítése elemre, és válasszon egy aliast az
aliasok listájáról. Az alias szövege megjelenik a felirattal együtt
Az alias megjelenítésének törléséhez kattintson a jobb gombbal egy olyan sorra vagy
oszlopra, ahol meg van adva alias, kattintson az Attribútum megjelenítése elemre, és
válassza az Egy sem jelenjen meg lehetőséget.

Aliasok megjelenítése böngészési pontokon
Az aliasokat megjelenítheti böngészési pontokon.
Ha egy böngészési pont egyik dimenziója rendelkezik elérhető aliasokkal, a legördülő ikon
megjelenik a Keresés ikon

mellett.

, majd válassza ki a megjeleníteni kívánt aliast. Ahhoz,
Kattintson a legördülő ikonra
hogy megjelenjen a tagok listája, a dimenzió minden tagjának rendelkeznie kell aliasszal.

Művelet gombos tagparaméter-keresés
Ha elindít egy tagparaméterrel rendelkező művelet gombot, mostantól a kis- és nagybetűk
között különbséget tevő "tartalmazza" típusú kereséssel kereshet tagokat. A "kezdete" típusú
keresés korábban különbséget tett a kis- és nagybetűk között. A módosításnak köszönhetően
könnyebb megtalálni a tagokat.
Mostantól például egy S1000 - Revenue nevű tag megtalálható, ha a revenue kifejezésre
keres, míg korábban ezzel a keresési paraméterrel nem lett volna megtalálható.

Összes felületi elem végleges zárolása
Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban egy alkalmazás eszközelemei
lehetnek véglegesen zárolva. Ez megakadályozza, hogy egy adminisztrátori jogosultságokkal
nem rendelkező felhasználó feloldja az IBM Cognos Insight eszközelemeket.
A környezetfüggő menük használatával korábban minden Cognos Insight felhasználó
feloldhatta az eszközelemeket. Ebben a kiadásban az eszközelemek véglegesen zárolhatók a
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Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban, hogy a rendszergazdai jogosultságokkal
nem rendelkező felhasználók ne oldhassák fel őket a Cognos Insight alkalmazásban.
További információkért tekintse meg a TM1 Performance Modeler dokumentációját.

A 10.2.2-es változat újdonságai
Az IBM Cognos Insight 10.2.2-es változata új szolgáltatásokat kínál.

Teljes munkaterületek nyomtatása
Az IBM Cognos Insight alkalmazásban teljes munkaterületeket nyomtathat egyszerre
ahelyett, hogy mindegyik lapot egyenként nyomtatná.
Kapcsolódó feladatok:
“Munkaterületek nyomtatása” oldalszám: 111
A teljes IBM Cognos Insight munkaterületet vagy a munkaterület adott lapjait kinyomtathatja,
így a munkaterület aktuális nézetéről készült pillanatképet fizikai formában is megkaphatja.

Dinamikus értékek
Az IBM Cognos Insight most dinamikus értékeket tartalmaz, amelyek a kereszttáblából
származó egyes tagokat vagy mérőszámokat megjelenítő eszközelemek. Ha például a
kereszttábla termékcsaládonként jeleníti meg az árbevételt év szerint, dinamikus értéket adhat
az ezen év teljes árbevételét megjelenítő munkaterületlap címéhez.
Kapcsolódó feladatok:
“Dinamikus értékek beszúrása” oldalszám: 92
Dinamikus érték felületi elemet hozhat létre az IBM Cognos Insight munkaterületeken a
munkaterület adott értékeinek kiemeléséhez. Teljes árbevétel értéket helyezhet például a
munkaterület tetejére annak saját felületi elemében.

Cellák kiemelése feltételes formázással
Mostantól feltételes stílusokat adhat hozzá az IBM Cognos Insight munkaterületekhez a
kívánt feltételeknek megfelelő cellák kiemelése érdekében.
Kapcsolódó feladatok:
“Feltételes stílusok létrehozása” oldalszám: 81
Feltételes stílusokat alkalmazhat a kereszttáblákra az IBM Cognos Insight munkaterületeken
azon cellák azonosításához, amelyek adott karakterláncokat tartalmazó értéktartományokon
vagy cellákon belül vannak.

Az egyenetlen és kiegyensúlyozatlan hierarchiák
importálásának támogatása
Az egyenetlen és kiegyensúlyozatlan hierarchiák mostantól importálhatók az IBM Cognos
Insight rendszerbe. Dönthet úgy, hogy megtartja az eredeti struktúrát, de módosíthatja is.

Egyenetlen hierarchiák
Az egyenetlen hierarchiákban néhány szint hiányzik az adatokból. A következő táblázatban
például két sorban hiányzik az Állam szint.
1. táblázat: Példa egyenetlen hierarchiára importálás előtt
Régió vagy ország

Állam

Város

USA

CA

San Francisco

USA

CA

Los Angeles

1. fejezet Új szolgáltatások
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1. táblázat: Példa egyenetlen hierarchiára importálás előtt (Folytatás)
Régió vagy ország

Állam

Város

USA

Washington D.C.

Vatikán

Vatikán

Ha megőrzi az egyenetlen adatstruktúrát, az üres cellákba helyőrzők kerülnek. 1. táblázat:
oldalszám: 5 például az alábbi módon jelenne meg:
v USA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington D.C. (állam)
- Washington D.C.
v Vatikán
– Vatikán (állam)
- Vatikán (város)
Ha összezárja az egyenetlen hierarchiát, hogy kiegyensúlyozatlan hierarchia legyen, az üres
cellák nem jelennek meg az importált dimenzióban. 1. táblázat: oldalszám: 5 például az alábbi
módon jelenne meg:
v USA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington D.C.
v Vatikán
– Vatikán

Kiegyensúlyozatlan hierarchiák
A kiegyensúlyozatlan hierarchiákban nem minden legalsóbb szintű tag van ugyanazon a
szinten. A következő táblázatban például néhány legalsóbb szintű tag a 2., más legalsóbb
szintű tagok pedig a 3. szinten vannak.
2. táblázat: Példa kiegyensúlyozatlan hierarchiára importálás előtt
1. szint

2. szint

3. szint

A alkalmazott

B alkalmazott

E alkalmazott

A alkalmazott

B alkalmazott

F alkalmazott

A alkalmazott

C alkalmazott

A alkalmazott

D alkalmazott

Ha megőrzi a kiegyensúlyozatlan struktúrát, az üres cellák nem jelennek meg az importált
dimenzióban. 2. táblázat: például az alábbi módon jelenne meg:
v A alkalmazott
– B alkalmazott
- E alkalmazott
- F alkalmazott
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– C alkalmazott
– D alkalmazott
Ha kiegyensúlyozza a hierarchiát, a legalacsonyabb szint ki lesz töltve, magasabb szinten
pedig üresen maradnak a cellák. Ezáltal a hierarchia kiegyensúlyozatlan hierarchiából
egyenetlen hierarchiává válik. 2. táblázat: oldalszám: 6 például az alábbi módon jelenne meg:
v A alkalmazott
– B alkalmazott
- E alkalmazott
- F alkalmazott
– C alkalmazott (2. szint)
- C alkalmazott
– D alkalmazott (2. szint)
- D alkalmazott
Kapcsolódó fogalmak:
3. fejezet, “Adatok importálása a Cognos Insight szoftverbe”, oldalszám: 17
Különböző módokon importálhat adatokat az IBM Cognos Insight szoftverbe az adatforrástól,
az adatok összetettségétől és attól függően, hogy milyen mértékben kívánja szabályozni az
adatok dimenziókként, mérőszámokként és attribútumokként való leképezésének a módját.

Visszavonás és ismétlés
Mostantól az IBM Cognos Insight munkaterületeken végzett egyes műveleteket visszavonhat
és megismételhet.
Visszavonhat vagy megismételhet akár 45 műveletet.
Korlátozás: Nem használhatja a Visszavonás ikont
visszavonásához:

a következő műveletek

v Az adatmodell módosítása, például tagok, dimenziók és kockák hozzáadása vagy
eltávolítása.
v Megjegyzések hozzáadása vagy eltávolítása.
v
v
v
v
v

IBM Cognos TM1 TurboIntegrator (TI) folyamatokat végrehajtó műveletgombok futtatása.
Számítások módosítása.
Importálások és exportálások futtatása.
IBM Cognos Express vagy IBM Cognos TM1 szerverhez való csatlakozás.
Nyomtatás, közzététel vagy megosztás.

v A Cognos Insight telepítés vagy beállítások módosítása.
v Adatmegtartás cellákon vagy annak feloldása.

Adatok szinkronizálása
Szinkronizálhatja az IBM Cognos Insight munkaterületen lévő adatokat eszközelem, lap vagy
munkaterület alapján. Szinkronizálhatja például az A lapon lévő böngészési pont
adatmódosításait a B lapon lévő egyik kereszttábla adataival.
Kapcsolódó feladatok:
“Eszközelemek szinkronizálása” oldalszám: 95
Amikor szinkronizálja az eszközelemeket az IBM Cognos Insight eszközben, az egyik
eszközelemben lévő adatok módosításait tükrözik a szinkronizált eszközelemek.
Szinkronizálást alkalmazhat lapok, munkaterületek vagy lapon lévő kisebb csoportok között.

1. fejezet Új szolgáltatások
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Felületi elemek és lapok a tartalom panelen
Most megtekintheti az IBM Cognos Insight munkaterületen lévő lapok és eszközelemek
listáját. Ezzel a listával adott lapokra vagy eszközelemekre navigálhat, és módosíthatja a lap
vagy eszközelem beállításait.
új része. A szakasz felsorolja az aktuális
A Munkaterület szakasz a tartalom panel
munkaterületen lévő összes lapot és eszközelemet. A Munkaterület panelen a következő
műveleteket hajthatja végre:
v Az eszközelemekre a jobb gombbal kattintva elérheti az eszközelem parancsainak listáját.
elérhető
Ezek a parancsok megegyeznek a Felületi elem műveletek menüben
parancsokkal.
v A lapokra a jobb gombbal kattintva átnevezheti vagy törölheti azokat.
v Az egyes lapokra vagy eszközelemekre kattintva a munkaterületen lévő adott objektumhoz
navigálhat.

Többszálas lekérdezések a teljesítmény javításához
Javíthatja az IBM Cognos Insight lekérdezések feldolgozási teljesítményét, ha engedélyezi,
hogy a lekérdezések több feldolgozási szálra oszthatóak legyenek.
A többszálas lekérdezések lehetővé teszik, hogy az IBM Cognos TM1 automatikusan
terheléselosztást alkalmazzon a lekérdezéseknél úgy, hogy mindegyik lekérdezést külön
magon futtatja. Ez a többszörös feldolgozás javítja a hatékonyságot és a feldolgozási időt
nagy méretű lekérdezések és szabályok esetén.
Csak a 100%-nál alacsonyabb kapacitáson futó szerverek használhatják ki a többszálas
lekérdezések fejlesztéseit. Ha például 8 egyidejű lekérdezést feldolgozó 8 maggal
rendelkezik, egyik sem használhatja ki a többszálas lekérdezéseket. Egy 9. egyidejű
feldolgozású lekérdezés hozzáadása a lekérdezésfeldolgozó szálak több magra történő
elosztását eredményezi.

Közreműködő és Ellenőr nézetek
Mostantól amikor az IBM Cognos TM1 adminisztrátorok Cognos TM1 alkalmazásokhoz
csatlakoznak az IBM Cognos Insight rendszerből, a közreműködő és az ellenőr nézetek
különböző elrendezésekkel jelenhetnek meg.
Amikor az alkalmazáskészítők alkalmazásokat hoznak létre az IBM Cognos TM1
Performance Modeler eszközben, különálló nézeteket határozhatnak meg a közreműködők és
az ellenőrök számára. Amikor a Cognos TM1 adminisztrátorok a Cognos TM1 rendszerhez
csatlakoznak a Cognos Insight eszközből, kiválaszthatják a használni kívánt nézetet,
amelynek típusa közreműködő vagy ellenőr lehet. A Cognos Insight eszközben ezek a nézetek
különböző elrendezésekkel jelenhetnek meg. A közreműködő nézet például megjeleníthet egy
kereszttáblát több böngészési ponttal; míg az ellenőr nézet megjeleníthet egyetlen diagramot
és kereszttáblát.
A különböző elrendezések a Cognos Insight eszközben hozhatók létre. Amikor egy Cognos
TM1 adminisztrátor munkaterületet tesz közzé a Cognos TM1 szoftverben, a közzétett nézet
tartalmazza a munkaterület elrendezését. Így ha egy Cognos TM1 adminisztrátor a
közreműködő nézethez csatlakozik, módosíthatja a munkaterület elrendezését, és közzéteheti
azt az alkalmazás közreműködő nézeteként.
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További információk a Közreműködői és az Ellenőri nézetekkel kapcsolatban: A TM1
Performance Modeler dokumentációja. Az Ön termékéhez és változatához tartozó
dokumentumot az IBM Knowledge Center webhelyen érheti el (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Kapcsolódó feladatok:
“Csatlakozás Cognos TM1 rendszerhez” oldalszám: 175
Az IBM Cognos TM1 adminisztrátorok csatlakozhatnak Cognos TM1 rendszerhez az IBM
Cognos Insight programból, ha dimenziókat vagy kockákat szeretnének importálni,
munkaterületet közzétenni vagy egy tervhez hozzájárulni.
“Csatlakozás Cognos Express rendszerhez” oldalszám: 189
Az IBM Cognos Express adminisztrátorok csatlakozhatnak Cognos Express rendszerhez az
IBM Cognos Insight programból, ha dimenziókat vagy kockákat szeretnének importálni,
munkaterületet közzétenni vagy egy tervhez hozzájárulni.

A stratégiatérképek mérőszámokkal szűrhetők
Most új módon szűrheti a stratégiatérképeket az IBM Cognos Insight munkaterületeken: a
mutató a felületi elemben lévő objektumok fölé helyezésekor megjelenő mérőszámok
kiválasztásával.
A munkaterület például kereszttáblát, stratégiatérképet, hatásdiagramot és egyéni diagramot
tartalmaz. Mind a négy eszközelem szinkronizálva van egymással. Előzőleg az egyes
eszközelemekben megjelenő adatok módosításához az egyes eszközelemek áttekintési
területén lévő kijelöléseket módosíthatta. Mostantól a mutatót a stratégiatérképen lévő célok
fölé helyezve kijelölheti a megjelenő mérőszámokat.
Kapcsolódó feladatok:
“Eredménymutatók hozzáadása” oldalszám: 169
Amikor IBM Cognos TM1 szerverhez csatlakozik az IBM Cognos Insight szoftverből,
megtekintheti és felhasználhatja az IBM Cognos TM1 Performance Modeler segítségével a
munkaterületen létrehozott eredménymutatókat.

Eredményjelző-készítési felületi elemek nagyítása és
kicsinyítése
Mostantól nagyíthatja és kicsinyítheti az eredményjelző-készítési eszközelemeket az IBM
Cognos Insight eszközben.
Az egyes eszközelemek áttekintési területén lévő Nagyítás és Kicsinyítés ikonokkal
megtekintheti a finomabb részleteket, vagy szélesebb körű nézetre válthat.. Tegyük
fel például, hogy a munkaterület egy egyéni eredményjelző-készítési eszközelemet tartalmaz,
amely világtérképen jeleníti meg az egyes termékcsaládokhoz tartozó árbevételt. A térkép
egyes részeire nagyíthat az adott területen lévő régiók és országok részleteinek
megtekintéséhez, vagy kicsinyíthet a teljes térkép megtekintéséhez.
Kapcsolódó feladatok:
“Eredménymutatók hozzáadása” oldalszám: 169
Amikor IBM Cognos TM1 szerverhez csatlakozik az IBM Cognos Insight szoftverből,
megtekintheti és felhasználhatja az IBM Cognos TM1 Performance Modeler segítségével a
munkaterületen létrehozott eredménymutatókat.

Mérőszámok kibontása és összecsukása hatásdiagramokban
Mostantól az IBM Cognos Insight eszközben kibonthatja és összecsukhatja a hatásdiagram
eszközelemekben lévő mérőszámokat.

1. fejezet Új szolgáltatások
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A mérőszámok melletti Kibontás és Összecsukás ikonokra
is kattinthat több vagy
kevesebb mérőszám megtekintéséhez. A hatásdiagram például az Árengedmény elemet
jeleníti meg beállított mérőszámként és a Teljes árbevétel árengedmény után elemet
befolyásolt mérőszámként. Kibontja a Teljes árbevétel árengedmény után elemet és
láthatja, hogy a Teljes árbevétel árengedmény után mérőszám befolyásolja az Nyereség
elosztás előtt mérőszámot.
Így követheti a mérőszámok láncát annak megértése érdekében, hogyan befolyásolják
egymást.
Kapcsolódó feladatok:
“Eredménymutatók hozzáadása” oldalszám: 169
Amikor IBM Cognos TM1 szerverhez csatlakozik az IBM Cognos Insight szoftverből,
megtekintheti és felhasználhatja az IBM Cognos TM1 Performance Modeler segítségével a
munkaterületen létrehozott eredménymutatókat.

Feliratok az aktuális területi beállításokban
A különböző nyelvekhez különböző feliratokkal rendelkező munkaterületeken a felhasználók
most az IBM Cognos Insight Saját beállítások területen megadott területi beállításaira
érvényes feliratot láthatják.
Kapcsolódó fogalmak:
“Nyelvi és kulturális beállítások” oldalszám: 13
Az IBM Cognos Insight különböző beállítások segítségével határozza meg a nyelvet és a
kulturális szabályokat attól függően, hogy hol éri el a Cognos Insight programot. A következő
információk segítségével megtudhatja, hogy a Cognos honnan szerzi be a nyelvi és kulturális
beállításokat, így szükség esetén módosíthatja azokat.

A legalsó szintű adatleosztási módszer ismétlése
Az IBM Cognos Insight mostantól tartalmazza a legalsó szintű adatleosztási módszer
ismétlését.
A legalsó szintű adatleosztási módszer ismétlése lehetővé teszi egy érték másolását a
konszolidálás minden legalsó szintű elemébe, vagy csak azokba az elemekbe, amelyek nem
nulla értéket tartalmaznak.
Kapcsolódó feladatok:
“Adatleosztás a legalsó szintű elemek ismétlésével” oldalszám: 78
Az IBM Cognos Insight programban a legalsó szintű elemek ismétlése módszerrel egy
konszolidálás legalsó szintű elemeibe (gyerekeibe) másol megadott értéket. Ha ezt a módszert
alkalmazza, az értéket a konszolidálás minden legalsó szintű elemébe másolhatja, vagy csak
azokba az elemekbe, amelyek már tartalmaznak egy nem nulla értéket.
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2. fejezet A Cognos Insight indítása
Az IBM Cognos Insight telepíthető a(z) IBM Planning Analytics Local összetevőjeként,
illetve telepítheti és elindíthatja az IBM Cognos Express vagy az IBM Cognos TM1
szoftverből attól függően, hogy milyen hozzáféréssel rendelkezik ezekhez az IBM Cognos
termékekhez.
A következő lista a Cognos Insight indításának különböző módjait mutatja be. A Cognos
Insight indításának módja attól függ, hogy a Cognos Insight csatlakozik-e más Cognos
termékekhez, például a Cognos TM1 vagy a Cognos Express szoftverhez.
Cognos Insight és Cognos TM1
Ha csatlakozott a Cognos TM1 programhoz, akkor a Cognos Insight szoftvert a
Cognos TM1 Applications portálról indíthatja el munkaterületek létrehozásához és a
tervekhez való hozzájáruláshoz.
Cognos Insight és Cognos Express
Ha csatlakozva van a Cognos Express alkalmazáshoz, a Cognos Insight szoftvert a
Cognos Express üdvözlőlapjáról indíthatja el munkaterületek létrehozásához, azok
másokkal való megosztásához, illetve a tervekben való közreműködéshez.

A Cognos Insight ablak
Ismerje meg az IBM Cognos Insight ablak részeit.
A Cognos Insight ablak a következő részeket tartalmazza:
A Műveletek ikon
kattint, kibontja a munkaterületek létrehozására,
Ha a Műveletek ikonra
megnyitására, mentésére, nyomtatására, exportálására és bezárására szolgáló
lehetőségeket tartalmazó menüt.
Egy kereszttábla és diagram eszközelem
Az eszközelemek a Cognos Insight munkaterületek részei. Az eszközelemek egyik
típusa kereszttáblát vagy rácsot és egy diagramot tartalmaz. A kereszttáblában lévő
adatok a diagramban megjelenő adatokhoz vannak csatolva, így amikor módosítja a
kereszttábla adatait, a diagram adatai is módosulnak, illetve amikor módosítja a
diagramban lévő adatokat, a kereszttábla is módosul.
Eszközelem-eszközsáv
Az eszközelem-eszközsáv akkor jelenik meg, amikor eszközelemben dolgozik. Az
eszközelemre jellemző ikonokat tartalmaz, például a Megjelenítéstípus módosítása
ikont

, amellyel módosíthatja az eszközelemben megjelenő diagram típusát.

Az áttekintési terület
Az áttekintési terület egy kereszttábla vagy diagram felett jelenik meg. Az áttekintési
terület tudatja, hogy milyen dimenziók és mérőszámok jelennek meg a
kereszttáblában, a diagramon vagy a kereszttáblában és a diagramon. Az áttekintési
terület három szakaszra van osztva: sorokra, oszlopokra és kontextusra. Ezek a
szakaszok a kereszttábla, a diagram vagy a kereszttábla és diagram soraiban,
oszlopaiban és kontextusában megjelenő dimenziókat és mérőszámokat képviselik.
Ha például a Termékek dimenzió jelenik meg az áttekintési terület sorok
szakaszában, akkor a kereszttábla soraiban is termékek jelennek meg.

© Szerzői jog IBM 2012, 2016
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A tartalom panel
A tartalom panel az aktuális munkaterületen használható összes kockát, dimenziót,
mérőszámot és attribútumot jeleníti meg. A tartalompanelről importálhatja,
létrehozhatja és törölheti, áthelyezheti és szerkesztheti a tartalompanel elemeit. A
tartalompanel importálási folyamatokat is megjelenít, így frissítheti egy adott
importálás adatait.
A tartalompanelen objektumokat is kereshet. Ha nem tudja pontosan egy objektum
nevét, vagy ha bizonyos feltételeknek megfelelő objektumokat szeretne megtalálni,
karakterek beírásával szűrheti a keresést. A keresés a feltételeknek megfelelő összes
objektumot megtalálja a fában.
Böngészési pontok
A böngészési pont egy dimenzió elemeinek a listája. Az elemekre kattintva szűrheti a
kereszttábla, a diagram vagy a kereszttábla és diagram adatait.
Lapok A munkaterületek több lapra oszthatók. A lapok területén lapokat hozhat létre,
törölhet és nevezhet át.
A lapminiatűrök ikon
Ha a lapminiatűrök ikonra kattint, az egyes lapok kis ábráját jeleníti meg, így a lapok
nevei helyett ezekkel az ábrákkal navigálhat másik lapra.
A következő ábra a Cognos Insight ablak részeit ábrázolja.

1. ábra: A Cognos Insight ablak részei
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A Cognos Insight beállításai
Személyre szabhatja az IBM Cognos Insight szoftvert, például engedélyezhet vagy letilthat
egyes viselkedéseket, megadhat területi beállításokat, és kapcsolatokat állíthat be egyéb IBM
Cognos termékek felé.
Az alábbi lehetőségeket a Saját beállítások ablakban állíthatja be, amelyet a Műveletek ikon
használatával érhet el:
v A továbbfejlesztett kisegítő szolgáltatások vizuális hatásainak megjelenítése.
v A Cognos Insight indításakor megjelenő Első lépések oldal letiltása.
v Hierarchiaészlelés letiltása az adatok importálásakor.
v Szinkronizálás letiltása az új nézetek esetén.
v Egy kereszttáblacellára való dupla kattintáskor indított alapértelmezett művelet módosítása
új munkaterületeken. Az alapértelmezett művelet a cella szerkesztése, ezt módosíthatja
lefúrásra.
v A munkaterületen található dimenziók kezdeti nézetének módosítása adatok importálása
után. Az alapértelmezett művelet a hierarchiák kibontása az első szintig, ezt módosíthatja
az összes szint összezárására vagy kibontására.
v Munkaterületek tartalomnyelvének a módosítása.
v Két irányban írt nyelvek támogatásának engedélyezése, és a szövegirány kiválasztása a
munkaterület tartalmához.
v Az IBM Cognos Express és az IBM Cognos TM1 szerverhez való csatlakozáshoz
szükséges URI azonosítók megadása.

Nyelvi és kulturális beállítások
Az IBM Cognos Insight különböző beállítások segítségével határozza meg a nyelvet és a
kulturális szabályokat attól függően, hogy hol éri el a Cognos Insight programot. A következő
információk segítségével megtudhatja, hogy a Cognos honnan szerzi be a nyelvi és kulturális
beállításokat, így szükség esetén módosíthatja azokat.

Cognos Insight és Cognos TM1
Ha a Cognos Insight programot az IBM Cognos TM1 Applications portálról telepíti vagy
indítja el, akkor a portálon megadott terméknyelv és tartalomnyelv határozza meg a Cognos
Insight által használt nyelvet és kulturális szabályokat. Ha például a termék nyelve
beállításhoz a Francia (kanadai) nyelvet adja meg, a tartalom nyelve beállításhoz pedig az
Angol (kanadai) nyelvet, akkor a Cognos Insight felhasználói felülete francia nyelven jelenik
meg, a kulturális szabályok pedig a kanadai-angol szabályok lesznek. A nyelvi beállítások
módosításakor a Cognos Insight egy munkaterületének bezárásával és ismételt megnyitásával
frissítheti a nyelvet és a kulturális szabályokat.
A termék- és tartalomnyelv a Cognos TM1 Applications portálon történő beállításával
kapcsolatos információkért tekintse meg a TM1 Applications dokumentációját. Ezt a
dokumentációt az IBM Knowledge Center webhelyen érheti el (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Ha nem csatlakozik Cognos TM1 szerverhez, a Cognos Insight tartalomnyelvének a
, majd a Saját beállítások lehetőségre kattintva, és a
beállítását a Műveletek ikonra
tartalomnyelvek listájából kiválasztva adhatja meg. A beállítás felülírja az operációs rendszer
vagy a portál által meghatározott kulturális szabályokat. Ez abban az esetben hasznos, ha egy
másik terület vagy ország felhasználói számára hoz létre munkaterületet, és látni szeretné,
2. fejezet A Cognos Insight indítása
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hogyan jelenik majd meg a munkaterület a felhasználók számára. Például az Ottawa, Kanada
és Francia (kanadai) beállításokat használja, de a létrehozott munkaterületet franciaországi
alkalmazottaknak szánja. A Cognos Insight tartalom nyelve beállításához megadhatja a
Francia (franciaországi) nyelvet, így azon a nyelven tekintheti meg a munkaterületet, amelyen
az a felhasználók számára fog megjelenni.
Ha a Cognos TM1 adminisztrátor engedélyezte a nevek honosítását a Cognos TM1 szerveren,
a kockák, dimenziók, elemek és attribútumok a helyi nyelven jelennek meg, ahogy az a
Microsoft Windows területi beállításai alatt meg van adva. Ha a honosítás nincs
engedélyezve, az objektumnevek úgy jelennek meg, ahogy eredetileg a Cognos TM1
szerveren létrejöttek.

Cognos Insight és Cognos Express
Ha a Cognos Insight programot az IBM Cognos TM1 Applications portálról telepíti vagy
indítja el, akkor a portálon megadott terméknyelv és tartalomnyelv határozza meg a Cognos
Insight által használt nyelvet és kulturális szabályokat. Ha például a termék nyelve
beállításhoz a Francia (kanadai) nyelvet adja meg, a tartalom nyelve beállításhoz pedig az
Angol (kanadai) nyelvet, akkor a Cognos Insight felhasználói felülete francia nyelven jelenik
meg, a kulturális szabályok pedig a kanadai-angol szabályok lesznek. A nyelvi beállítások
módosításakor a Cognos Insight egy munkaterületének bezárásával és ismételt megnyitásával
frissítheti a nyelvet és a kulturális szabályokat.
A termék- és tartalomnyelv a Cognos TM1 Applications portálon történő beállításával
kapcsolatos információkért tekintse meg a TM1 Applications dokumentációját. Ezt a
dokumentációt az IBM Knowledge Center webhelyen érheti el (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Ha nem csatlakozik Cognos Express szerverhez, a Cognos Insight tartalomnyelvének a
, majd a Saját beállítások lehetőségre kattintva, és a
beállítását a Műveletek ikonra
tartalomnyelvek listájából kiválasztva adhatja meg. A beállítás felülírja az operációs rendszer
vagy a portál által meghatározott kulturális szabályokat. Ez abban az esetben hasznos, ha egy
másik terület vagy ország felhasználói számára hoz létre munkaterületet, és látni szeretné,
hogyan jelenik majd meg a munkaterület a felhasználók számára. Például az Ottawa, Kanada
és Francia (kanadai) beállításokat használja, de a létrehozott munkaterületet franciaországi
alkalmazottaknak szánja. A Cognos Insight tartalom nyelve beállításához megadhatja a
Francia (franciaországi) nyelvet, így azon a nyelven tekintheti meg a munkaterületet, amelyen
az a felhasználók számára fog megjelenni.

Két irányban írt nyelvek támogatása
Az IBM Cognos Insight támogatja a két irányban írt nyelvek használatát, és az alábbi
funkciókat biztosítja:
v A munkaterületen megjelenített szöveg (adattartalom) irányának módosítása.
v A Cognos Insight felhasználói felületén megjelenő tartalom (alkalmazástartalom)
tükrözése.
Az adat- és alkalmazástartalmak esetében különböző nyelveket használhat. Használhatja
például az angol nyelvet az alkalmazástartalmak, valamint a héber nyelvet az adattartalmak
esetében.

Szövegirány
Választhat, hogy a Cognos Insight munkaterületeken lévő szövegek jobbról balra vagy balról
jobbra jelenjenek meg. A szövegirányt környezetfüggőre is beállíthatja. Néhány helyzetben
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egyes szövegeket balról jobbra szeretné megjeleníteni, másokat pedig jobbról balra. Az arab,
héber, urdu és fárszi nyelvek írásiránya például jobbról balra tart. Ezen nyelvek számai
azonban, valamint a latin, cirill vagy görög szövegek beágyazott szakaszainak iránya balról
jobbra tart. Ezekben a helyzetekben a kontextus alapján állítsa be a szövegirányt, a szövegben
lévő első betű alapján. Ha a betű jobbról balra tartó íráshoz tartozik, a szövegirány jobbról
balra lesz. Más esetben a szöveg balról jobbra tart. A számok és speciális karakterek
nincsenek hatással a szövegirányra. Ha a szöveg például számmal kezdődik, amelyet arab
betű követ, a szövegirány jobbról balra tartó lesz. Ha a szöveg számmal kezdődik, amelyet
latin betű követ, a szövegirány balról jobbra tartó lesz.
A munkaterület szövegirányának megváltoztatása az összes, a felhasználók által megadott
információt érint, beleértve az adatokat, az eszközelemek címkéit és tippjeit, a
megjegyzéseket és a strukturált szövegeket, például az e-mail címeket, a fájlútvonalakat és az
URL-címeket.

Tükrözés
A Cognos Insight felhasználói felületi elemeit, például a menüelemeket, az eszköztárakat és
az ablakszövegeket tükrözheti. A kétirányú nyelvek támogatásának engedélyezésekor a
tükrözés automatikusan, a Microsoft Windows területi beállításai alapján történik.

Két irányban írt nyelvek támogatásának engedélyezése
A két irányban írt nyelvek engedélyezésével módosíthatja az IBM Cognos Insightban a
megjelenő szöveg irányát a munkaterületeken, valamint engedélyezheti a Cognos Insight
felhasználói felületén megjelenő tartalom tükrözését.

Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra
, majd kattintson a Saját beállítások lehetőségre.
2. A Két irányban írt nyelvek támogatása szakaszban jelölje be a Kétirányú írás
támogatásának engedélyezése jelölőnégyzetet.
3. A szövegirány módosítása:
a. Válasszon egy lehetőséget A tartalom alapértelmezett írásiránya listából a Cognos
Insight szövegirányának a megadásához. A két irányban írt nyelvek támogatásának
a szöveg eszközelemek
engedélyezésekor megjelenik egy Szövegirány ikon
eszköztárában.
b. Választható: A munkaterülethez meghatározott szövegirány felülírásához valamely
szöveg eszközelemben kattintson a Szövegirány ikonra, és válassza ki a szövegirányt.
4. A szöveg tükrözésének engedélyezéséhez módosítsa a rendszer területi beállítását arabra
vagy héberre a Microsoft Windows vezérlőpultján.
A tükrözés letiltásához törölje a Kétirányú írás támogatásának engedélyezése beállítás
jelölőnégyzetét, vagy módosítsa más nyelvre a rendszer területi beállítását.

2. fejezet A Cognos Insight indítása
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3. fejezet Adatok importálása a Cognos Insight szoftverbe
Különböző módokon importálhat adatokat az IBM Cognos Insight szoftverbe az adatforrástól,
az adatok összetettségétől és attól függően, hogy milyen mértékben kívánja szabályozni az
adatok dimenziókként, mérőszámokként és attribútumokként való leképezésének a módját.

Adatok importálása előtt
Mielőtt forrásadatokat importálna az IBM Cognos Insight rendszerbe, tisztában kell lennie
azzal, hogy mely adatok nem importálhatók, és ismernie kell a Cognos Insight az importált
adatok leképezéséhez használt folyamatát.

Gyors importálás
Egyszerű adatfájlokat is vontathat a Cognos Insight vásznára vagy az Első lépések oldalra a
Gyors importálás lehetőség használatához. Az egyszerű adatfájlok az alábbi feltételeknek
felelnek meg:
v 10-nél kevesebb oszlop
v 100 000-nél kevesebb oszlop (Microsoft Excel munkafüzet esetében)
v A fájlméret 10 megabájtnál kisebb (vesszővel vagy tabulátorral tagolt adatokat tartalmazó
fájlok esetén)
v Csak egyetlen oszlopfejlécsor található
v Nincsenek egyesített cellák
Ha az adatok nem felelnek meg ezeknek a feltételeknek, a Cognos Insight megnyitja az
Importálás varázslót, amely végigvezeti az összetettebb adatkészletek importálásán.

A Cognos Insight adatleképezési folyamata
Adatok importálásakor a Cognos Insight fejlett adatfelderítést használ az adatok
forrástípusnak megfelelő leképezéséhez. Az importálás során a Cognos Insight bármely
adatleképezési móddal kapcsolatos választását felülbírálhatja. A Saját beállítások ablakban
az összes importálás hierarchiaészlelési beállítását letilthatja.
A következő lista a modellben található adatok típusait határozza meg:
Cube

A kocka az adatokat tároló tárolóeszköz. Egy kockát dimenziók készlete határoz
meg.

Dimenzió
A dimenzió az adatok leírására szolgáló kategória. Például a kocka tartalmazhat
Termékek, Ügyfelek és Hely dimenziókat.
Szint

A szint a hierarchián belüli kapcsolódó adatokat jelképezi. A Termékek dimenzió
például a Termékcsalád és a Terméktípus nevű szinteket tartalmazhatja.

Attribútum
Az attribútum a vállalkozás által értékelni kívánt adatok jellemzője. A Termékek
dimenzió például a Szín és a Méret attribútumokat tartalmazhatja.
Mérőszám
A mérőszám egy érték, amely annak megállapítására szolgál, hogy mennyire jól
működik a vállalkozás. Az Eladott mennyiség vagy Bevétel mérőszámok
segítségével például áttekintheti a vállalkozás teljesítményét.
© Szerzői jog IBM 2012, 2016
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Ha Cognos listajelentést vagy csomagot importál, a Cognos Insight a forrásban meghatározott
modellt alkalmazza. A Cognos Insight alapértelmezés szerint a következő módokon képez le
egyéb adatforrásokat:
v A forrásfájl első oszlopa és a mérőszámok egy kereszttáblában jelennek meg. A többi
oszlop dimenzióként érhető el az áttekintés területén.
v A szövegoszlopokat dimenzióként adja hozzá a rendszer.
v A számoszlopokat mérőszámként adja hozzá a rendszer, amennyiben azok értékek. Például
a Cognos Insight egy Bevétel elnevezésű oszlopot mérőszámként, egy Telefonszám nevű
oszlopot pedig attribútumként értelmezhet.
v Ha a Cognos Insight szoftverbe importált adatok szokásos formátumú dátumot
tartalmaznak, a Cognos Insight létrehoz egy teljes, hierarchiával rendelkező
Gergely-naptárt. Ennek segítségével az adatokat negyedév, év vagy hónap szerint rendezve
is megtekintheti, még akkor is, ha az importált adatok nem tartalmaztak ilyen
információkat.
v Minden oszlop első adatsora fejléc.
v A rendszer minden dimenzióhoz hozzáad egy végösszeget.
v A rendszer kiválasztja az egyes mérőszámokhoz használható felgöngyölítési típust. Ha
például az adatforrásban szerepel egy Ár oszlop és egy Költség oszlop, akkor elképzelhető,
hogy a Cognos Insight program az Átlag felgöngyölítési típust választja az Ár oszlop
mérőszámaihoz, viszont az Összeg felgöngyölítési típust választja a Költség oszlop
mérőszámaihoz.
v A feliratattribútumokat megőrzi a rendszer.
v Az üzleti kulcsokat megőrzi a rendszer.

Határolójelekkel tagolt szövegfájlok importálása
Határolójelekkel tagolt szövegfájlokat importálhat az IBM Cognos Insight programba,
amelyek a következő fájlformátumúak lehetnek: CSV, TAB, CMA, ASC és TXT.
Elfogadhatja az alapértelmezett leképezést, vagy módosításokat végezhet a modell
meghatározásához.

Mielőtt elkezdené
Annak áttekintéséhez, hogy miként képezi le alapértelmezés szerint a Cognos Insight az
adatokat, lásd: “Adatok importálása előtt” oldalszám: 17.
A Cognos Insight nem támogatja az örökölt kódolással rendelkező TXT és CSV fájlok
importálását, ha a Microsoft Windows területi beállításai és rendszer területi beállításai nem
egyeznek a fájl kódolásával. A probléma megoldásához mentse a fájlt UTF-8 kódolással vagy
módosítsa a Microsoft Windows területi beállításait és a rendszer területi beállításait úgy,
hogy megegyezzenek a fájl kódolásával.
Ha az adatforrás decimális értéket tartalmaz, azonban az első 100 rekordban nem található
decimális érték, akkor a Cognos Insight az adatokat egész számként észleli. A decimális
helyeket azonban megőrzi a rendszer, így a későbbiekben tizedesjegyek hozzáadásával
formázhatja az adatokat. Az adatok formázásával kapcsolatos további információk:
“Mérőszámok formátumának módosítása” oldalszám: 100.

Eljárás
1. Kattintson az Adatok lekérdezése, majd az Adatok importálása lehetőségre.
2. Választható: Az Importálás neve mezőbe írja be az importálási folyamat nevét. Az
importálási folyamatok név szerint jelennek meg a tartalom panelen, ahol folyamatot
választhat és frissítheti az importálás adatait.
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3. A Típus mezőben válassza a Fájl lehetőséget.
4. Kattintson a Tallózás gombra, és válassza ki az importálni kívánt fájlt.
5. Választható: A Fájltulajdonságok részen végezze el a következő műveleteket:
a. Adja meg a vessző határolót.
b. Ha egy adott területi beállításnál tizedesjelet vagy ezres elválasztójelet szeretne
használni, akkor a Formátum mezőben válassza ki a területi beállítást.
c. Adja meg az első adatsort. A mező használatával elkerülhető a bevezető szöveg,
illetve több fejlécsor importálása a szövegfájljából.
d. Adja meg, tartalmaznak-e az adatok oszlopcímkéket vagy -fejléceket.
e. Ha csatlakoztatott módban ütemezni kíván egy, az adatokat újraimportáló
folyamatot, adja meg a távoli IBM Cognos TM1 szerver által elérni kívánt fájl
helyét. A csatlakoztatott móddal kapcsolatos további információkért lásd: “Tervek a
Cognos Express szervereken” oldalszám: 185 vagy “Tervek a Cognos TM1
szervereken” oldalszám: 161.
6. Az adatok importálásának befejezéséhez hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
v Ha az importált adatokból kereszttáblát kíván létrehozni, kattintson az Importálás
elemre.
v Ha csak a Tartalom panelen szeretné megjeleníteni az importált adatokat, kattintson a
Speciális gombra, majd az Összegzés lehetőségre, és törölje a Kockanézet
megnyitása befejezéskor jelölőnégyzet bejelölését, végül kattintson az Importálás
gombra.
7. Az alapértelmezett leképezések módosításához kattintson a Speciális lehetőségre.
Alapértelmezés szerint a Cognos Insight a következőkben leírtak szerint képezi le az
adatokat: “Adatok importálása előtt” oldalszám: 17. Az oszlopok leképezési típusát
dimenzióra, szintre, attribútumra vagy mérőszámra módosíthatja.
8. A Cognos Insight adatleképezési módjának megváltoztatásához hajtsa végre az alábbi
műveletek egyikét:
a. Az alapértelmezett leképezés eltávolításához kattintson az Összes leképezés törlése
elemre.
b. Jelentések és fájlok importálásakor az adatok egy szintre történő leképezéséhez
kattintson Az összes leképezés újraalkotása, majd a Ne érzékelje a hierarchiákat
elemre.
c. Jelentések és fájlok importálásakor a Cognos Insight alapértelmezett leképezéséhez
való visszatéréshez kattintson Az összes leképezés újraalkotása, majd a
Hierarchiák érzékelése elemre.
Tipp: Ha az összes importált jelentés és fájl esetében ki szeretné kapcsolni a hierarchiák
érzékelését, törölje a jelet a saját beállítások ablakban a Hierarchiák érzékelése
importáláskor jelölőnégyzetből.
9. A kocka tulajdonságainak áttekintése:
a. A Leképezés mezőben jelölje ki a kockát.
b. Kattintson a Tulajdonságok megjelenítése lehetőségre.
c. Annak érdekében, hogy az adataiban lévő nulla értékek megmaradjanak, és a
rendszer azokat ne üres cellának érzékelje, jelölje be a Nulla értékek tárolása
jelölőnégyzetet.
d. Ahhoz, hogy a forrásadataiban található üres cellák helyére az üres cellák
alapértelmezett értékei kerüljenek, jelölje be az Üres karakterláncok helyettesítése
az alapértelmezett értékekkel jelölőnégyzetet. Az alapértelmezett érték az
Alapértelmezett dimenzió_neve.
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e. Ha forrásadatai csak egy mérőszámot tartalmaznak, akkor a Mérőszám-dimenzió
létrehozása jelölőnégyzet bejelölésének törlésével eltávolíthatja az alapértelmezett
mérőszám-dimenziókat.
FIGYELMEZTETÉS:
Ha az importálás folyamán úgy dönt, hogy eltávolítja az alapértelmezett
mérőszám-dimenziókat, akkor később már nem adhat hozzá ehhez a kockához
új mérőszámokat.
10. Dimenziók meghatározásához tegye a következőket:
a. A dimenzió idődimenzióként való leképezéséhez a Dimenzió típusa mezőben
kattintson az Idő lehetőségre.
b. Jelölje ki a dimenziót a Célelemek panelen.
c. Ha nem egyedi elemneveket tartalmazó dimenziót importál, a Tulajdonság panelen
bontsa ki a Speciális részt, majd jelölje be a Tartalmazza a szülőelemek nevét
jelölőnégyzetet. A beállítás hatására az elem nevét megelőzi a szülő neve, így
egyedivé válik. Bekerül egy elválasztó karakter is, hogy megkülönböztesse a
szülőnévtől az elemet. Az elválasztó karaktert módosíthatja, és dönthet úgy, hogy
egyedi elemneveket használ feliratként.
Nem egyedi elemnévre példa az Észak-Amerika dimenzió. Ontario a Kalifornia szint
gyerekeleme, és Ontario ugyancsak gyerekeleme Kanadának is. Kalifornia az Ország
vagy régió szint gyerekeleme, Kanada pedig az Ország vagy régió szinten van. Ha
úgy dönt, hogy egyedivé teszi ezeket az elemneveket, az Ontario elem, ami a
Kalifornia szint gyerekeleme, a Kalifornia - Ontario nevet kapja, és az az Ontario
elem, amely a Kanada szint gyerekeleme, a Kanada - Ontario nevet kapja.
d. A dimenzió összesítésének létrehozásához győződjön meg arról, hogy az Összesítő
elem létrehozása jelölőnégyzet be van jelölve.
e. A forrásadatok kiegyensúlyozatlan hierarchiaként való azonosításához jelölje be a
Kiegyensúlyozatlan forrásadatok jelölőnégyzetet, majd válassza ki, hogy
kiegyensúlyozza a hierarchiát az összes gyermektag azonos mélységűvé tételével
vagy kiegyensúlyozatlanként hagyja azt.
f. A forrásadatok egyenetlen hierarchiaként való azonosításához jelölje be az
Egyenetlen forrásadatok jelölőnégyzetet, majd válassza ki, hogy megőrzi-e az
egyenetlen struktúrát, és hogy milyen helyőrző adatokat kíván beszúrni az üres
cellákba.
g. A dimenzió áthelyezéséhez a szerkezetben, módosítsa a Dimenzió index mezőt.
Tipp: A dimenziók sorrendjét a Célelemek panelre történő áthúzásukkal is
megváltoztathatja.
h. Választható: Az elemek rendezési módjának megadása ebben a dimenzióban. Az
elemek rendezési módja meghatározza a szülő adatelemek sorrendjét a dimenzióban.
A Nincs alapértelmezett elemrendezési mód megtartja azt a sorrendet, amelyben az
elemek a forrásadatból beérkeztek. A dimenzióban az elemeket nevük, szintjük vagy
mélységük szerint betűrendben rendezheti, vagy olyan sorrendben, amelyben
megjelennek a hierarchiában. A szint vagy hierarchia szerinti rendezés speciális
parancsfájlok használata esetén hasznos. A Termékcsalád dimenzióban például a
következő elemek találhatók: Golffelszerelés, Kempingfelszerelés és Szabadtéri
védőfelszerelések. Ezeket az elemeket név szerint betűrendbe teheti, de meg is
hagyhatja ezt a sorrendet.
i. Választható: Az elemekben található összetevők rendezési módjának megadása. Az
összetevők rendezési módja meghatározza az elemek gyerekelemeinek sorrendjét a
dimenzióban. A Nincs alapértelmezett összetevő-elrendezési mód megtartja azt a
sorrendet, ahogyan az összetevők a forrásadatból beérkeztek. Az összetevőket név
szerint betűrendbe is teheti. Az előző példában használt Kempingfelszerelés elem

20

IBM Planning Analytics 2.0.0-s változat: Cognos Insight

például a következő termékösszetevőket tartalmazza: Sátrak, Hálózsákok és Lámpák.
Ezeket az összetevőket név szerint betűrendbe is teheti, de meg is hagyhatja ezt a
sorrendet.
j. Adja meg, hogyan frissítse ez az importálás a meglévő adatokat. Az új értékek
meglévő értékekhez adhatók, vagy az új értékek lecserélhetik a meglévő értékeket.
11. Pénzügyi éve első hónapjának megadásához jelölje ki a Dátum dimenziót, majd
válasszon egy hónapot a Pénzügyi év kezdete listából.
12. A Dátum dimenzió dátumadatokkal való feltöltéséhez, függetlenül attól, léteznek-e
adatok az adott negyedévre, hónapra és napra, jelölje be az Egész évek feltöltése
jelölőnégyzetet.
13. Egy szint meghatározásához tegye a következőket:
a. Jelölje ki az elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson a Szint lehetőségre a Leképezéstípus alatt.
Tipp: Több elem szintként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen, jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson a Szint
lehetőségre.
c. A Tulajdonos dimenzió mezőben válassza ki azt a dimenziót, amelyhez ez a szint
tartozik.
A forrás például különálló oszlopokként listázza az Év, Negyedév, Hónap és Nap
elemeket. Az egyes oszlopok különálló dimenziókként vannak meghatározva. Olyan
hierarchia létrehozásához, ahol az Év van legfelül, és a Nap legalul, határozzon meg
Negyedév, Hónap és Nap elemeket, az Évek elem pedig a legfelső szinten legyen.
d. A szint a szerkezeten belüli áthelyezéséhez módosítsa a Szintindex mezőt.
Tipp: A szintek sorrendjét azok a Célelemek panelre történő áthúzásával is
megváltoztathatja.
14. Egy attribútum egy szinthez történő hozzáadásához tegye a következőket:
a. Jelölje ki az attribútummá tenni kívánt elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson az Attribútum lehetőségre a Leképezéstípus
alatt.
Tipp: Több elem attribútumként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson az
Attribútum lehetőségre.
Ha a leképezés típusa Attribútum típusra változik, az attribútum a legközelebbi
szint gyerekelemévé válik. Előfordulhat, hogy az attribútumot át kell helyeznie a
megfelelő szintre, ha nem a megfelelő szinten van beágyazva.
c. Adja meg az attribútum adattípusát.
d. Választható: Módosítsa az attribútumtípust.
A feliratok az egyes adatelemek leíró címkéi. Például az adatforrás tartalmaz egy, a
termékkódokat megjelenítő SKU-oszlopot, valamint egy Elemnév oszlopot, amely a
termék nevét jeleníti meg. Az Elemnév adatot az Elem szint attribútumává
változtatja a céladatokban, így a munkaterület az Elem dimenzión jeleníti meg a
terméknév-címkéket. Az eredeti oszlopnév a felirathoz fűzéséhez nem egyedi
feliratok esetén kattintson az Egyediség biztosítása lehetőségre.
Ha az adatok több különböző területi beállítás információit tartalmazzák, feliratként
azonosíthatja az attribútumokat, és kiválaszthatja mindegyik felirat területi
beállítását. Ha nem választ egy felirathoz területi beállítást, a rendszer az
alapértelmezett területi beállítást alkalmazza.
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Az aliasok olyan adatokat adnak hozzá, amelyek elemek alternatív neveként
használhatók, például egy másik nyelven. Minden aliasnak egyedi névvel kell
rendelkeznie.
e. Válassza ki azt a dimenziót és szintet, amelyhez ezen attribútum tartozik.
15. A kocka mérőszámainak meghatározásához hajtsa végre az alábbi műveleteket:
a. Jelölje ki a mérőszámmá alakítani kívánt elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson a Mérőszám lehetőségre a Leképezéstípus
alatt.
Tipp: Több elem mérőszámként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen, jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson a Mérőszám
lehetőségre.
c. Adja meg a mérőszám adattípusát.
Fontos: Ha forrásadatai első 100 rekordja nem tartalmaz tizedesjegyeket, akkor
munkaterületének adatai nem fognak tartalmazni tizedesjegyeket. Ugyanakkor az
importálás során a rendszer megőrzi az adatokban szereplő tizedesjegyeket.
Mindazonáltal, formázhatja ezt a mérőszámot úgy, hogy tartalmazza a
tizedesjegyeket. A mérőszámok formázásával kapcsolatos további információk:
“Mérőszámok formátumának módosítása” oldalszám: 100.
d. A mérőszám áthelyezéséhez a szerkezetben, módosítsa a Mérőszám index mezőt.
Tipp: A mérőszámok sorrendjét azok a Célelemek panelre történő áthúzásával is
megváltoztathatja.
Tipp: Számlálómérőszám létrehozása az adatimportálás megerősítéséhez. A
kereszttáblában lévő Számláló oszlop az importált sorok számát jeleníti meg. Ez a szám
azonnal jelzi a sorismétlést, illetve a kihagyott sorokat. Számlálómérőszám
létrehozásához jelölje ki a cube_name mérőszám dimenziót a Célelemek panelen, és
jelölje be a Számlálómérőszám létrehozása jelölőnégyzetet.
16. Ha egy oszlopot ki szeretne zárni az importálásból, kattintson rá a jobb gombbal az
Adatok előnézete panelen, és kattintson a Nincs leképezés lehetőségre.
17. Számított oszlop hozzáadásához tegye a következőket:
a. Kattintson a Számított oszlop felvétele lehetőségre.
b. A Tulajdonságok panelen adja meg a kifejezés adattípusát és leképezési típusát.
c. A Kifejezés mezőbe írja be a kifejezést. A kifejezéseket pontosvesszővel (;) kell
lezárni.
A Vezetéknevet és a Keresztnevet összefűző számított oszlop hozzáadásához például
határozza meg a következő kifejezést:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Az importálás közben hozzáadható kifejezések IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
kifejezések, így csak olyan függvényeket használhat, amelyek kompatibilisek a
Cognos TM1 TurboIntegrator rendszerrel. További információ a kifejezések írásával
kapcsolatban: “Számítások” oldalszám: 57.
d. Kattintson az Előnézet lehetőségre a kifejezés eredményeinek megtekintéséhez.
18. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
v Ha importált adataiból kereszttáblát kíván létrehozni, kattintson az Importálás
lehetőségre.
v Ha csak a Tartalom panelen szeretné megjeleníteni az importált adatokat, kattintson a
Tovább gombra, törölje a Cube Viewer megnyitása befejezéskor jelölőnégyzet
bejelölését, majd kattintson az Importálás gombra.
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Microsoft Excel fájlok importálása
Microsoft Excel fájlokat importálhat az IBM Cognos Insight programba, és elfogadhatja az
alapértelmezett leképezést, vagy módosításokat végezhet a modell meghatározásához.

Mielőtt elkezdené
Annak áttekintéséhez, hogy miként képezi le alapértelmezés szerint a Cognos Insight az
adatokat, lásd: “Adatok importálása előtt” oldalszám: 17.
Nem ütemezhet importálást Microsoft Excel fájlból. Az adatok valamely Microsoft Excel
adatforrásból való frissítéséhez az Irányított frissítés vagy a Csendes frissítés funkciót
használhatja.
A Microsoft Excel alkalmazásban használt egyes képletek és függvények nincsenek
importálva. Ezt a problémát úgy oldhatja meg, hogy készít egy másolatot az érintett oszlopról
a Microsoft Excel munkafüzetben, majd az Irányított beillesztés parancs segítségével
beilleszti az érintett oszlop értékeit az új oszlopba. A munkafüzetet elmentheti CSV fájlként
is, majd importálhatja azt.
Gyors importálás esetében, ha a Microsoft Excel munkafüzet több munkalapot tartalmaz,
csak az aktuális munkalapon lévő adatokat importálja a rendszer. Ha például a 3. munkalapon
lévő adatokat szeretné importálni, mentse a munkafüzetet úgy, hogy a 3. munkalap legyen a
látható munkalap. Amikor a munkafüzetből importál, csak a 3. munkalapon lévő adatokat
importálja. Másik lehetőség, ha a Dimenziók importálása vagy az Adatok importálása
parancsot használja.
Ha az adatforrás decimális értéket tartalmaz, azonban az első 100 rekordban nem található
decimális érték, akkor a Cognos Insight az adatokat egész számként észleli. A decimális
helyeket azonban megőrzi a rendszer, így a későbbiekben tizedesjegyek hozzáadásával
formázhatja az adatokat. Az adatok formázásával kapcsolatos további információk:
“Mérőszámok formátumának módosítása” oldalszám: 100.

Eljárás
1. Kattintson az Adatok lekérdezése, majd az Adatok importálása lehetőségre.
2. Választható: Az Importálás neve mezőbe írja be az importálási folyamat nevét. Az
importálási folyamatok név szerint jelennek meg a tartalom panelen, ahol folyamatot
választhat és frissítheti az importálás adatait.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A Típus mezőben válassza a Fájl lehetőséget.
Kattintson a Tallózás gombra, és válassza ki az importálni kívánt fájlt.
Bontsa ki a Fájltulajdonságok elemet.
Adja meg, tartalmaznak-e az adatok oszlopcímkéket.
Adja meg, hogy az adatok listaként vagy kereszttáblaként legyenek-e strukturálva.
Választható: Adja meg a használni kívánt munkalapot, sorokat és oszlopokat.
Az adatok importálásának befejezéséhez hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

v Ha az importált adatokból kereszttáblát kíván létrehozni, kattintson az Importálás
elemre.
v Ha csak a Tartalom panelen szeretné megjeleníteni az importált adatokat, kattintson a
Speciális gombra, majd az Összegzés lehetőségre, és törölje a Kockanézet
megnyitása befejezéskor jelölőnégyzet bejelölését, végül kattintson az Importálás
gombra.
10. Az alapértelmezett leképezések módosításához kattintson a Speciális lehetőségre.
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Alapértelmezés szerint a Cognos Insight a következőkben leírtak szerint képezi le az
adatokat: “Adatok importálása előtt” oldalszám: 17. Az oszlopok leképezési típusát
dimenzióra, szintre, attribútumra vagy mérőszámra módosíthatja.
11. A Cognos Insight adatleképezési módjának megváltoztatásához hajtsa végre az alábbi
műveletek egyikét:
a. Az alapértelmezett leképezés eltávolításához kattintson az Összes leképezés törlése
elemre.
b. Jelentések és fájlok importálásakor az adatok egy szintre történő leképezéséhez
kattintson Az összes leképezés újraalkotása, majd a Ne érzékelje a hierarchiákat
elemre.
c. Jelentések és fájlok importálásakor a Cognos Insight alapértelmezett leképezéséhez
való visszatéréshez kattintson Az összes leképezés újraalkotása, majd a
Hierarchiák érzékelése elemre.
Tipp: Ha az összes importált jelentés és fájl esetében ki szeretné kapcsolni a hierarchiák
érzékelését, törölje a jelet a saját beállítások ablakban a Hierarchiák érzékelése
importáláskor jelölőnégyzetből.
12. A kocka tulajdonságainak áttekintése:
a. A Leképezés mezőben jelölje ki a kockát.
b. Kattintson a Tulajdonságok megjelenítése lehetőségre.
c. Annak érdekében, hogy az adataiban lévő nulla értékek megmaradjanak, és a
rendszer azokat ne üres cellának érzékelje, jelölje be a Nulla értékek tárolása
jelölőnégyzetet.
d. Ahhoz, hogy a forrásadataiban található üres cellák helyére az üres cellák
alapértelmezett értékei kerüljenek, jelölje be az Üres karakterláncok helyettesítése
az alapértelmezett értékekkel jelölőnégyzetet. Az alapértelmezett érték az
Alapértelmezett dimenzió_neve.
e. Ha forrásadatai csak egy mérőszámot tartalmaznak, akkor a Mérőszám-dimenzió
létrehozása jelölőnégyzet bejelölésének törlésével eltávolíthatja az alapértelmezett
mérőszám-dimenziókat.
FIGYELMEZTETÉS:
Ha az importálás folyamán úgy dönt, hogy eltávolítja az alapértelmezett
mérőszám-dimenziókat, akkor később már nem adhat hozzá ehhez a kockához
új mérőszámokat.
13. Dimenziók meghatározásához tegye a következőket:
a. A dimenzió idődimenzióként való leképezéséhez a Dimenzió típusa mezőben
kattintson az Idő lehetőségre.
b. Jelölje ki a dimenziót a Célelemek panelen.
c. Ha nem egyedi elemneveket tartalmazó dimenziót importál, a Tulajdonság panelen
bontsa ki a Speciális részt, majd jelölje be a Tartalmazza a szülőelemek nevét
jelölőnégyzetet. A beállítás hatására az elem nevét megelőzi a szülő neve, így
egyedivé válik. Bekerül egy elválasztó karakter is, hogy megkülönböztesse a
szülőnévtől az elemet. Az elválasztó karaktert módosíthatja, és dönthet úgy, hogy
egyedi elemneveket használ feliratként.
Nem egyedi elemnévre példa az Észak-Amerika dimenzió. Ontario a Kalifornia szint
gyerekeleme, és Ontario ugyancsak gyerekeleme Kanadának is. Kalifornia az Ország
vagy régió szint gyerekeleme, Kanada pedig az Ország vagy régió szinten van. Ha
úgy dönt, hogy egyedivé teszi ezeket az elemneveket, az Ontario elem, ami a
Kalifornia szint gyerekeleme, a Kalifornia - Ontario nevet kapja, és az az Ontario
elem, amely a Kanada szint gyerekeleme, a Kanada - Ontario nevet kapja.
d. A dimenzió összesítésének létrehozásához győződjön meg arról, hogy az Összesítő
elem létrehozása jelölőnégyzet be van jelölve.
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e. A forrásadatok kiegyensúlyozatlan hierarchiaként való azonosításához jelölje be a
Kiegyensúlyozatlan forrásadatok jelölőnégyzetet, majd válassza ki, hogy
kiegyensúlyozza a hierarchiát az összes gyermektag azonos mélységűvé tételével
vagy kiegyensúlyozatlanként hagyja azt.
f. A forrásadatok egyenetlen hierarchiaként való azonosításához jelölje be az
Egyenetlen forrásadatok jelölőnégyzetet, majd válassza ki, hogy megőrzi-e az
egyenetlen struktúrát, és hogy milyen helyőrző adatokat kíván beszúrni az üres
cellákba.
g. A dimenzió áthelyezéséhez a szerkezetben, módosítsa a Dimenzió index mezőt.
Tipp: A dimenziók sorrendjét a Célelemek panelre történő áthúzásukkal is
megváltoztathatja.
h. Választható: Az elemek rendezési módjának megadása ebben a dimenzióban. Az
elemek rendezési módja meghatározza a szülő adatelemek sorrendjét a dimenzióban.
A Nincs alapértelmezett elemrendezési mód megtartja azt a sorrendet, amelyben az
elemek a forrásadatból beérkeztek. A dimenzióban az elemeket nevük, szintjük vagy
mélységük szerint betűrendben rendezheti, vagy olyan sorrendben, amelyben
megjelennek a hierarchiában. A szint vagy hierarchia szerinti rendezés speciális
parancsfájlok használata esetén hasznos. A Termékcsalád dimenzióban például a
következő elemek találhatók: Golffelszerelés, Kempingfelszerelés és Szabadtéri
védőfelszerelések. Ezeket az elemeket név szerint betűrendbe teheti, de meg is
hagyhatja ezt a sorrendet.
i. Választható: Az elemekben található összetevők rendezési módjának megadása. Az
összetevők rendezési módja meghatározza az elemek gyerekelemeinek sorrendjét a
dimenzióban. A Nincs alapértelmezett összetevő-elrendezési mód megtartja azt a
sorrendet, ahogyan az összetevők a forrásadatból beérkeztek. Az összetevőket név
szerint betűrendbe is teheti. Az előző példában használt Kempingfelszerelés elem
például a következő termékösszetevőket tartalmazza: Sátrak, Hálózsákok és Lámpák.
Ezeket az összetevőket név szerint betűrendbe is teheti, de meg is hagyhatja ezt a
sorrendet.
j. Adja meg, hogyan frissítse ez az importálás a meglévő adatokat. Az új értékek
meglévő értékekhez adhatók, vagy az új értékek lecserélhetik a meglévő értékeket.
14. Pénzügyi éve első hónapjának megadásához jelölje ki a Dátum dimenziót, majd
válasszon egy hónapot a Pénzügyi év kezdete listából.
15. A Dátum dimenzió dátumadatokkal való feltöltéséhez, függetlenül attól, léteznek-e
adatok az adott negyedévre, hónapra és napra, jelölje be az Egész évek feltöltése
jelölőnégyzetet.
16. Egy szint meghatározásához tegye a következőket:
a. Jelölje ki az elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson a Szint lehetőségre a Leképezéstípus alatt.
Tipp: Több elem szintként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen, jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson a Szint
lehetőségre.
c. A Tulajdonos dimenzió mezőben válassza ki azt a dimenziót, amelyhez ez a szint
tartozik.
A forrás például különálló oszlopokként listázza az Év, Negyedév, Hónap és Nap
elemeket. Az egyes oszlopok különálló dimenziókként vannak meghatározva. Olyan
hierarchia létrehozásához, ahol az Év van legfelül, és a Nap legalul, határozzon meg
Negyedév, Hónap és Nap elemeket, az Évek elem pedig a legfelső szinten legyen.
d. A szint a szerkezeten belüli áthelyezéséhez módosítsa a Szintindex mezőt.
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Tipp: A szintek sorrendjét azok a Célelemek panelre történő áthúzásával is
megváltoztathatja.
17. Egy attribútum egy szinthez történő hozzáadásához tegye a következőket:
a. Jelölje ki az attribútummá tenni kívánt elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson az Attribútum lehetőségre a Leképezéstípus
alatt.
Tipp: Több elem attribútumként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson az
Attribútum lehetőségre.
Ha a leképezés típusa Attribútum típusra változik, az attribútum a legközelebbi
szint gyerekelemévé válik. Előfordulhat, hogy az attribútumot át kell helyeznie a
megfelelő szintre, ha nem a megfelelő szinten van beágyazva.
c. Adja meg az attribútum adattípusát.
d. Választható: Módosítsa az attribútumtípust.
A feliratok az egyes adatelemek leíró címkéi. Például az adatforrás tartalmaz egy, a
termékkódokat megjelenítő SKU-oszlopot, valamint egy Elemnév oszlopot, amely a
termék nevét jeleníti meg. Az Elemnév adatot az Elem szint attribútumává
változtatja a céladatokban, így a munkaterület az Elem dimenzión jeleníti meg a
terméknév-címkéket. Az eredeti oszlopnév a felirathoz fűzéséhez nem egyedi
feliratok esetén kattintson az Egyediség biztosítása lehetőségre.
Ha az adatok több különböző területi beállítás információit tartalmazzák, feliratként
azonosíthatja az attribútumokat, és kiválaszthatja mindegyik felirat területi
beállítását. Ha nem választ egy felirathoz területi beállítást, a rendszer az
alapértelmezett területi beállítást alkalmazza.
Az aliasok olyan adatokat adnak hozzá, amelyek elemek alternatív neveként
használhatók, például egy másik nyelven. Minden aliasnak egyedi névvel kell
rendelkeznie.
e. Válassza ki azt a dimenziót és szintet, amelyhez ezen attribútum tartozik.
18. A kocka mérőszámainak meghatározásához hajtsa végre az alábbi műveleteket:
a. Jelölje ki a mérőszámmá alakítani kívánt elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson a Mérőszám lehetőségre a Leképezéstípus
alatt.
Tipp: Több elem mérőszámként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen, jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson a Mérőszám
lehetőségre.
c. Adja meg a mérőszám adattípusát.
Fontos: Ha forrásadatai első 100 rekordja nem tartalmaz tizedesjegyeket, akkor
munkaterületének adatai nem fognak tartalmazni tizedesjegyeket. Ugyanakkor az
importálás során a rendszer megőrzi az adatokban szereplő tizedesjegyeket.
Mindazonáltal, formázhatja ezt a mérőszámot úgy, hogy tartalmazza a
tizedesjegyeket. A mérőszámok formázásával kapcsolatos további információk:
“Mérőszámok formátumának módosítása” oldalszám: 100.
d. A mérőszám áthelyezéséhez a szerkezetben, módosítsa a Mérőszám index mezőt.
Tipp: A mérőszámok sorrendjét azok a Célelemek panelre történő áthúzásával is
megváltoztathatja.
Tipp: Számlálómérőszám létrehozása az adatimportálás megerősítéséhez. A
kereszttáblában lévő Számláló oszlop az importált sorok számát jeleníti meg. Ez a szám
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azonnal jelzi a sorismétlést, illetve a kihagyott sorokat. Számlálómérőszám
létrehozásához jelölje ki a cube_name mérőszám dimenziót a Célelemek panelen, és
jelölje be a Számlálómérőszám létrehozása jelölőnégyzetet.
19. Ha egy oszlopot ki szeretne zárni az importálásból, kattintson rá a jobb gombbal az
Adatok előnézete panelen, és kattintson a Nincs leképezés lehetőségre.
20. Számított oszlop hozzáadásához tegye a következőket:
a. Kattintson a Számított oszlop felvétele lehetőségre.
b. A Tulajdonságok panelen adja meg a kifejezés adattípusát és leképezési típusát.
c. A Kifejezés mezőbe írja be a kifejezést. A kifejezéseket pontosvesszővel (;) kell
lezárni.
A Vezetéknevet és a Keresztnevet összefűző számított oszlop hozzáadásához például
határozza meg a következő kifejezést:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Az importálás közben hozzáadható kifejezések IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
kifejezések, így csak olyan függvényeket használhat, amelyek kompatibilisek a
Cognos TM1 TurboIntegrator rendszerrel. További információ a kifejezések írásával
kapcsolatban: “Számítások” oldalszám: 57.
d. Kattintson az Előnézet lehetőségre a kifejezés eredményeinek megtekintéséhez.
21. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
v Ha importált adataiból kereszttáblát kíván létrehozni, kattintson az Importálás
lehetőségre.
v Ha csak a Tartalom panelen szeretné megjeleníteni az importált adatokat, kattintson a
Tovább gombra, törölje a Cube Viewer megnyitása befejezéskor jelölőnégyzet
bejelölését, majd kattintson az Importálás gombra.

Importálás relációs adatforrásokból
Relációs adatok az IBM Cognos Insight programba való importálásához ismernie kell a
relációs adatforrást, valamint képesnek kell lennie lekérdezések meghatározására. Arról is
győződjön meg, hogy az ODBC kapcsolatok be legyenek állítva azon adatforrásokhoz,
amelyekből importálni szeretne.

Mielőtt elkezdené
Annak áttekintéséhez, hogy miként képezi le alapértelmezés szerint a Cognos Insight az
adatokat, lásd: “Adatok importálása előtt” oldalszám: 17.

Erről a feladatról
Amikor csatlakoztatott módban dolgozik, használhatja a szerveren meghatározott ODBC
relációs adatforrásokat. A csatlakoztatott móddal kapcsolatos további információkért lásd:
“Tervek a Cognos Express szervereken” oldalszám: 185 vagy “Tervek a Cognos TM1
szervereken” oldalszám: 161.

Eljárás
1. Kattintson az Adatok lekérdezése, majd az Adatok importálása lehetőségre.
2. Választható: Az Importálás neve mezőbe írja be az importálási folyamat nevét. Az
importálási folyamatok név szerint jelennek meg a tartalom panelen, ahol folyamatot
választhat és frissítheti az importálás adatait.
3. A Forrástípus mezőben válassza a Relációs adatforrás (ODBC) lehetőséget.
4. Válasszon ODBC relációs adatforrást a rendszerhez meghatározott listából.
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5. Nyissa meg a Lekérdezéskészítő eszközt. Másik lehetőségként beírhatja a lekérdezés
SQL adatait.
6. Az adatok beszerzéséhez végzett lekérdezésben használni kívánt oszlopok megadásához
kattintson az Adatnézet lapra, és vontassa a rácsra a Metadata Explorer mező
oszlopait vagy tábláit. Hozzáadhatja magukat az oszlopokat vagy a táblákat. A
lekérdezés a közvetlenül a rácshoz adott oszlopok használatával szerzi be az adatokat. A
lekérdezés a rácshoz adott táblákhoz tartozó oszlopokat is használja.
7. Egyesítések a táblákban lévő oszlopok közötti kapcsolat alapján való létrehozásához
kattintson a Lekérdezési diagram panelre, és hajtsa végre a következő műveleteket:
a. Húzzon táblákat a Metadata Explorer mezőből a diagramra. A lekérdezés a
diagramhoz hozzáadott tábla használatával csatlakozik más táblákhoz. A lekérdezés
nem az ezen táblákhoz tartozó oszlopokkal szerzi be az adatokat.
b. Válassza ki a kapcsolat elemeit, majd kattintson az Összekapcsolás létrehozása

8.

9.
10.
11.

.
ikonra
c. Adja meg a kapcsolat számosságát. A rendszer a számosság használatával kerüli el a
tényadatok kétszeri számolását, támogatja a csillag sémamodellekben általános
hurok egyesítéseket, optimalizálja a mögöttes adatforrásrendszer hozzáférését, és
azonosítja a tényekként vagy dimenziókként működő elemeket.
További információk a kapcsolatokkal és a számossággal kapcsolatban: IBM Cognos
Framework Manager felhasználói útmutató. Az Ön termékéhez és változatához tartozó
dokumentumot az IBM Knowledge Center webhelyen érheti el (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Az SQL lekérdezés kézi szerkesztéséhez kattintson az SQL nézet lapra. Az Adatnézet
lapon vagy a Lekérdezés diagram lapon elvégzett műveleteket az SQL nézet lap
tükrözi.
Ha elégedett a lekérdezéssel, kattintson az OK gombra.
A kézzel vagy a Lekérdezéskészítőben létrehozott lekérdezés által visszaadott adatok
előnézetének megtekintéséhez kattintson a Frissítés gombra.
Az adatok importálásának befejezéséhez hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
v Ha az importált adatokból kereszttáblát kíván létrehozni, kattintson az Importálás
elemre.
v Ha csak a Tartalom panelen szeretné megjeleníteni az importált adatokat, kattintson a
Speciális gombra, majd az Összegzés lehetőségre, és törölje a Kockanézet
megnyitása befejezéskor jelölőnégyzet bejelölését, végül kattintson az Importálás
gombra.

12. Az alapértelmezett leképezések módosításához kattintson a Speciális lehetőségre.
Alapértelmezés szerint a Cognos Insight a következőkben leírtak szerint képezi le az
adatokat: “Adatok importálása előtt” oldalszám: 17. Az oszlopok leképezési típusát
dimenzióra, szintre, attribútumra vagy mérőszámra módosíthatja.
13. A Cognos Insight adatleképezési módjának megváltoztatásához hajtsa végre az alábbi
műveletek egyikét:
a. Az alapértelmezett leképezés eltávolításához kattintson az Összes leképezés törlése
elemre.
b. Jelentések és fájlok importálásakor az adatok egy szintre történő leképezéséhez
kattintson Az összes leképezés újraalkotása, majd a Ne érzékelje a hierarchiákat
elemre.
c. Jelentések és fájlok importálásakor a Cognos Insight alapértelmezett leképezéséhez
való visszatéréshez kattintson Az összes leképezés újraalkotása, majd a
Hierarchiák érzékelése elemre.
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Tipp: Ha az összes importált jelentés és fájl esetében ki szeretné kapcsolni a hierarchiák
érzékelését, törölje a jelet a saját beállítások ablakban a Hierarchiák érzékelése
importáláskor jelölőnégyzetből.
14. A kocka tulajdonságainak áttekintése:
a. A Leképezés mezőben jelölje ki a kockát.
b. Kattintson a Tulajdonságok megjelenítése lehetőségre.
c. Annak érdekében, hogy az adataiban lévő nulla értékek megmaradjanak, és a
rendszer azokat ne üres cellának érzékelje, jelölje be a Nulla értékek tárolása
jelölőnégyzetet.
d. Ahhoz, hogy a forrásadataiban található üres cellák helyére az üres cellák
alapértelmezett értékei kerüljenek, jelölje be az Üres karakterláncok helyettesítése
az alapértelmezett értékekkel jelölőnégyzetet. Az alapértelmezett érték az
Alapértelmezett dimenzió_neve.
e. Ha forrásadatai csak egy mérőszámot tartalmaznak, akkor a Mérőszám-dimenzió
létrehozása jelölőnégyzet bejelölésének törlésével eltávolíthatja az alapértelmezett
mérőszám-dimenziókat.
FIGYELMEZTETÉS:
Ha az importálás folyamán úgy dönt, hogy eltávolítja az alapértelmezett
mérőszám-dimenziókat, akkor később már nem adhat hozzá ehhez a kockához
új mérőszámokat.
15. Dimenziók meghatározásához tegye a következőket:
a. A dimenzió idődimenzióként való leképezéséhez a Dimenzió típusa mezőben
kattintson az Idő lehetőségre.
b. Jelölje ki a dimenziót a Célelemek panelen.
c. Ha nem egyedi elemneveket tartalmazó dimenziót importál, a Tulajdonság panelen
bontsa ki a Speciális részt, majd jelölje be a Tartalmazza a szülőelemek nevét
jelölőnégyzetet. A beállítás hatására az elem nevét megelőzi a szülő neve, így
egyedivé válik. Bekerül egy elválasztó karakter is, hogy megkülönböztesse a
szülőnévtől az elemet. Az elválasztó karaktert módosíthatja, és dönthet úgy, hogy
egyedi elemneveket használ feliratként.
Nem egyedi elemnévre példa az Észak-Amerika dimenzió. Ontario a Kalifornia szint
gyerekeleme, és Ontario ugyancsak gyerekeleme Kanadának is. Kalifornia az Ország
vagy régió szint gyerekeleme, Kanada pedig az Ország vagy régió szinten van. Ha
úgy dönt, hogy egyedivé teszi ezeket az elemneveket, az Ontario elem, ami a
Kalifornia szint gyerekeleme, a Kalifornia - Ontario nevet kapja, és az az Ontario
elem, amely a Kanada szint gyerekeleme, a Kanada - Ontario nevet kapja.
d. A dimenzió összesítésének létrehozásához győződjön meg arról, hogy az Összesítő
elem létrehozása jelölőnégyzet be van jelölve.
e. A forrásadatok kiegyensúlyozatlan hierarchiaként való azonosításához jelölje be a
Kiegyensúlyozatlan forrásadatok jelölőnégyzetet, majd válassza ki, hogy
kiegyensúlyozza a hierarchiát az összes gyermektag azonos mélységűvé tételével
vagy kiegyensúlyozatlanként hagyja azt.
f. A forrásadatok egyenetlen hierarchiaként való azonosításához jelölje be az
Egyenetlen forrásadatok jelölőnégyzetet, majd válassza ki, hogy megőrzi-e az
egyenetlen struktúrát, és hogy milyen helyőrző adatokat kíván beszúrni az üres
cellákba.
g. A dimenzió áthelyezéséhez a szerkezetben, módosítsa a Dimenzió index mezőt.
Tipp: A dimenziók sorrendjét a Célelemek panelre történő áthúzásukkal is
megváltoztathatja.
h. Választható: Az elemek rendezési módjának megadása ebben a dimenzióban. Az
elemek rendezési módja meghatározza a szülő adatelemek sorrendjét a dimenzióban.
3. fejezet Adatok importálása a Cognos Insight szoftverbe
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A Nincs alapértelmezett elemrendezési mód megtartja azt a sorrendet, amelyben az
elemek a forrásadatból beérkeztek. A dimenzióban az elemeket nevük, szintjük vagy
mélységük szerint betűrendben rendezheti, vagy olyan sorrendben, amelyben
megjelennek a hierarchiában. A szint vagy hierarchia szerinti rendezés speciális
parancsfájlok használata esetén hasznos. A Termékcsalád dimenzióban például a
következő elemek találhatók: Golffelszerelés, Kempingfelszerelés és Szabadtéri
védőfelszerelések. Ezeket az elemeket név szerint betűrendbe teheti, de meg is
hagyhatja ezt a sorrendet.
i. Választható: Az elemekben található összetevők rendezési módjának megadása. Az
összetevők rendezési módja meghatározza az elemek gyerekelemeinek sorrendjét a
dimenzióban. A Nincs alapértelmezett összetevő-elrendezési mód megtartja azt a
sorrendet, ahogyan az összetevők a forrásadatból beérkeztek. Az összetevőket név
szerint betűrendbe is teheti. Az előző példában használt Kempingfelszerelés elem
például a következő termékösszetevőket tartalmazza: Sátrak, Hálózsákok és Lámpák.
Ezeket az összetevőket név szerint betűrendbe is teheti, de meg is hagyhatja ezt a
sorrendet.
j. Adja meg, hogyan frissítse ez az importálás a meglévő adatokat. Az új értékek
meglévő értékekhez adhatók, vagy az új értékek lecserélhetik a meglévő értékeket.
16. Pénzügyi éve első hónapjának megadásához jelölje ki a Dátum dimenziót, majd
válasszon egy hónapot a Pénzügyi év kezdete listából.
17. A Dátum dimenzió dátumadatokkal való feltöltéséhez, függetlenül attól, léteznek-e
adatok az adott negyedévre, hónapra és napra, jelölje be az Egész évek feltöltése
jelölőnégyzetet.
18. Egy szint meghatározásához tegye a következőket:
a. Jelölje ki az elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson a Szint lehetőségre a Leképezéstípus alatt.
Tipp: Több elem szintként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen, jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson a Szint
lehetőségre.
c. A Tulajdonos dimenzió mezőben válassza ki azt a dimenziót, amelyhez ez a szint
tartozik.
A forrás például különálló oszlopokként listázza az Év, Negyedév, Hónap és Nap
elemeket. Az egyes oszlopok különálló dimenziókként vannak meghatározva. Olyan
hierarchia létrehozásához, ahol az Év van legfelül, és a Nap legalul, határozzon meg
Negyedév, Hónap és Nap elemeket, az Évek elem pedig a legfelső szinten legyen.
d. A szint a szerkezeten belüli áthelyezéséhez módosítsa a Szintindex mezőt.
Tipp: A szintek sorrendjét azok a Célelemek panelre történő áthúzásával is
megváltoztathatja.
19. Egy attribútum egy szinthez történő hozzáadásához tegye a következőket:
a. Jelölje ki az attribútummá tenni kívánt elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson az Attribútum lehetőségre a Leképezéstípus
alatt.
Tipp: Több elem attribútumként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson az
Attribútum lehetőségre.
Ha a leképezés típusa Attribútum típusra változik, az attribútum a legközelebbi
szint gyerekelemévé válik. Előfordulhat, hogy az attribútumot át kell helyeznie a
megfelelő szintre, ha nem a megfelelő szinten van beágyazva.
c. Adja meg az attribútum adattípusát.
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d. Választható: Módosítsa az attribútumtípust.
A feliratok az egyes adatelemek leíró címkéi. Például az adatforrás tartalmaz egy, a
termékkódokat megjelenítő SKU-oszlopot, valamint egy Elemnév oszlopot, amely a
termék nevét jeleníti meg. Az Elemnév adatot az Elem szint attribútumává
változtatja a céladatokban, így a munkaterület az Elem dimenzión jeleníti meg a
terméknév-címkéket. Az eredeti oszlopnév a felirathoz fűzéséhez nem egyedi
feliratok esetén kattintson az Egyediség biztosítása lehetőségre.
Ha az adatok több különböző területi beállítás információit tartalmazzák, feliratként
azonosíthatja az attribútumokat, és kiválaszthatja mindegyik felirat területi
beállítását. Ha nem választ egy felirathoz területi beállítást, a rendszer az
alapértelmezett területi beállítást alkalmazza.
Az aliasok olyan adatokat adnak hozzá, amelyek elemek alternatív neveként
használhatók, például egy másik nyelven. Minden aliasnak egyedi névvel kell
rendelkeznie.
e. Válassza ki azt a dimenziót és szintet, amelyhez ezen attribútum tartozik.
20. A kocka mérőszámainak meghatározásához hajtsa végre az alábbi műveleteket:
a. Jelölje ki a mérőszámmá alakítani kívánt elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson a Mérőszám lehetőségre a Leképezéstípus
alatt.
Tipp: Több elem mérőszámként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen, jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson a Mérőszám
lehetőségre.
c. Adja meg a mérőszám adattípusát.
Fontos: Ha forrásadatai első 100 rekordja nem tartalmaz tizedesjegyeket, akkor
munkaterületének adatai nem fognak tartalmazni tizedesjegyeket. Ugyanakkor az
importálás során a rendszer megőrzi az adatokban szereplő tizedesjegyeket.
Mindazonáltal, formázhatja ezt a mérőszámot úgy, hogy tartalmazza a
tizedesjegyeket. A mérőszámok formázásával kapcsolatos további információk:
“Mérőszámok formátumának módosítása” oldalszám: 100.
d. A mérőszám áthelyezéséhez a szerkezetben, módosítsa a Mérőszám index mezőt.
Tipp: A mérőszámok sorrendjét azok a Célelemek panelre történő áthúzásával is
megváltoztathatja.
Tipp: Számlálómérőszám létrehozása az adatimportálás megerősítéséhez. A
kereszttáblában lévő Számláló oszlop az importált sorok számát jeleníti meg. Ez a szám
azonnal jelzi a sorismétlést, illetve a kihagyott sorokat. Számlálómérőszám
létrehozásához jelölje ki a cube_name mérőszám dimenziót a Célelemek panelen, és
jelölje be a Számlálómérőszám létrehozása jelölőnégyzetet.
21. Ha egy oszlopot ki szeretne zárni az importálásból, kattintson rá a jobb gombbal az
Adatok előnézete panelen, és kattintson a Nincs leképezés lehetőségre.
22. Számított oszlop hozzáadásához tegye a következőket:
a. Kattintson a Számított oszlop felvétele lehetőségre.
b. A Tulajdonságok panelen adja meg a kifejezés adattípusát és leképezési típusát.
c. A Kifejezés mezőbe írja be a kifejezést. A kifejezéseket pontosvesszővel (;) kell
lezárni.
A Vezetéknevet és a Keresztnevet összefűző számított oszlop hozzáadásához például
határozza meg a következő kifejezést:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
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Az importálás közben hozzáadható kifejezések IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
kifejezések, így csak olyan függvényeket használhat, amelyek kompatibilisek a
Cognos TM1 TurboIntegrator rendszerrel. További információ a kifejezések írásával
kapcsolatban: “Számítások” oldalszám: 57.
d. Kattintson az Előnézet lehetőségre a kifejezés eredményeinek megtekintéséhez.
23. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
v Ha importált adataiból kereszttáblát kíván létrehozni, kattintson az Importálás
lehetőségre.
v Ha csak a Tartalom panelen szeretné megjeleníteni az importált adatokat, kattintson a
Tovább gombra, törölje a Cube Viewer megnyitása befejezéskor jelölőnégyzet
bejelölését, majd kattintson az Importálás gombra.

IBM SPSS statisztikák importálása
IBM SPSS statisztikákat importálhat az IBM Cognos Insight programba, és elfogadhatja az
alapértelmezett leképezést, vagy módosításokat végezhet a modell meghatározásához.

Mielőtt elkezdené
IBM SPSS adatforrásokból való importálás előtt győződjön meg arról, hogy letöltötte az IBM
SPSS Access Pack csomagban található ODBC illesztőprogramot. Az SPSS Access Pack
csomag az IBM SPSS Statistics vagy az IBM SPSS Modeler megvásárlásával válik
elérhetővé. Ha letöltötte az ODBC illesztőprogramot, meg kell határoznia egy ODBC
kapcsolatot az adatforráshoz. Az ODBC kapcsolatok meghatározásával kapcsolatos további
információkat operációs rendszerének felhasználói dokumentációjában talál.
Annak áttekintéséhez, hogy miként képezi le alapértelmezés szerint a Cognos Insight az
adatokat, lásd: “Adatok importálása előtt” oldalszám: 17.
Ha az adatforrás decimális értéket tartalmaz, azonban az első 100 rekordban nem található
decimális érték, akkor a Cognos Insight az adatokat egész számként észleli. A decimális
helyeket azonban megőrzi a rendszer, így a későbbiekben tizedesjegyek hozzáadásával
formázhatja az adatokat. Az adatok formázásával kapcsolatos további információk:
“Mérőszámok formátumának módosítása” oldalszám: 100.

Eljárás
1. Kattintson az Adatok lekérdezése, majd az Adatok importálása lehetőségre.
2. Választható: Az Importálás neve mezőbe írja be az importálási folyamat nevét. Az
importálási folyamatok név szerint jelennek meg a tartalom panelen, ahol folyamatot
választhat és frissítheti az importálás adatait.
3. A Típus mezőben válassza az IBM SPSS Statistics lehetőséget. Megjelenik a
Kapcsolatszerkesztő ablak.
4. A Kapcsolatszerkesztő ablakban válassza ki az adatforrást, majd adja meg hitelesítési
adatait.
5. Az adatforráshoz tartozó lekérdezések törléséhez vagy módosításához nyissa meg a
lekérdezéskészítőt.
6. Az adatok importálásának befejezéséhez hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
v Ha az importált adatokból kereszttáblát kíván létrehozni, kattintson az Importálás
elemre.
v Ha csak a Tartalom panelen szeretné megjeleníteni az importált adatokat, kattintson a
Speciális gombra, majd az Összegzés lehetőségre, és törölje a Kockanézet
megnyitása befejezéskor jelölőnégyzet bejelölését, végül kattintson az Importálás
gombra.
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7. Az alapértelmezett leképezések módosításához kattintson a Speciális lehetőségre.
Alapértelmezés szerint a Cognos Insight a következőkben leírtak szerint képezi le az
adatokat: “Adatok importálása előtt” oldalszám: 17. Az oszlopok leképezési típusát
dimenzióra, szintre, attribútumra vagy mérőszámra módosíthatja.
8. A Cognos Insight adatleképezési módjának megváltoztatásához hajtsa végre az alábbi
műveletek egyikét:
a. Az alapértelmezett leképezés eltávolításához kattintson az Összes leképezés törlése
elemre.
b. Jelentések és fájlok importálásakor az adatok egy szintre történő leképezéséhez
kattintson Az összes leképezés újraalkotása, majd a Ne érzékelje a hierarchiákat
elemre.
c. Jelentések és fájlok importálásakor a Cognos Insight alapértelmezett leképezéséhez
való visszatéréshez kattintson Az összes leképezés újraalkotása, majd a
Hierarchiák érzékelése elemre.
Tipp: Ha az összes importált jelentés és fájl esetében ki szeretné kapcsolni a hierarchiák
érzékelését, törölje a jelet a saját beállítások ablakban a Hierarchiák érzékelése
importáláskor jelölőnégyzetből.
9. A kocka tulajdonságainak áttekintése:
a. A Leképezés mezőben jelölje ki a kockát.
b. Kattintson a Tulajdonságok megjelenítése lehetőségre.
c. Annak érdekében, hogy az adataiban lévő nulla értékek megmaradjanak, és a
rendszer azokat ne üres cellának érzékelje, jelölje be a Nulla értékek tárolása
jelölőnégyzetet.
d. Ahhoz, hogy a forrásadataiban található üres cellák helyére az üres cellák
alapértelmezett értékei kerüljenek, jelölje be az Üres karakterláncok helyettesítése
az alapértelmezett értékekkel jelölőnégyzetet. Az alapértelmezett érték az
Alapértelmezett dimenzió_neve.
e. Ha forrásadatai csak egy mérőszámot tartalmaznak, akkor a Mérőszám-dimenzió
létrehozása jelölőnégyzet bejelölésének törlésével eltávolíthatja az alapértelmezett
mérőszám-dimenziókat.
FIGYELMEZTETÉS:
Ha az importálás folyamán úgy dönt, hogy eltávolítja az alapértelmezett
mérőszám-dimenziókat, akkor később már nem adhat hozzá ehhez a kockához
új mérőszámokat.
10. Dimenziók meghatározásához tegye a következőket:
a. A dimenzió idődimenzióként való leképezéséhez a Dimenzió típusa mezőben
kattintson az Idő lehetőségre.
b. Jelölje ki a dimenziót a Célelemek panelen.
c. Ha nem egyedi elemneveket tartalmazó dimenziót importál, a Tulajdonság panelen
bontsa ki a Speciális részt, majd jelölje be a Tartalmazza a szülőelemek nevét
jelölőnégyzetet. A beállítás hatására az elem nevét megelőzi a szülő neve, így
egyedivé válik. Bekerül egy elválasztó karakter is, hogy megkülönböztesse a
szülőnévtől az elemet. Az elválasztó karaktert módosíthatja, és dönthet úgy, hogy
egyedi elemneveket használ feliratként.
Nem egyedi elemnévre példa az Észak-Amerika dimenzió. Ontario a Kalifornia szint
gyerekeleme, és Ontario ugyancsak gyerekeleme Kanadának is. Kalifornia az Ország
vagy régió szint gyerekeleme, Kanada pedig az Ország vagy régió szinten van. Ha
úgy dönt, hogy egyedivé teszi ezeket az elemneveket, az Ontario elem, ami a
Kalifornia szint gyerekeleme, a Kalifornia - Ontario nevet kapja, és az az Ontario
elem, amely a Kanada szint gyerekeleme, a Kanada - Ontario nevet kapja.
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d. A dimenzió összesítésének létrehozásához győződjön meg arról, hogy az Összesítő
elem létrehozása jelölőnégyzet be van jelölve.
e. A forrásadatok kiegyensúlyozatlan hierarchiaként való azonosításához jelölje be a
Kiegyensúlyozatlan forrásadatok jelölőnégyzetet, majd válassza ki, hogy
kiegyensúlyozza a hierarchiát az összes gyermektag azonos mélységűvé tételével
vagy kiegyensúlyozatlanként hagyja azt.
f. A forrásadatok egyenetlen hierarchiaként való azonosításához jelölje be az
Egyenetlen forrásadatok jelölőnégyzetet, majd válassza ki, hogy megőrzi-e az
egyenetlen struktúrát, és hogy milyen helyőrző adatokat kíván beszúrni az üres
cellákba.
g. A dimenzió áthelyezéséhez a szerkezetben, módosítsa a Dimenzió index mezőt.
Tipp: A dimenziók sorrendjét a Célelemek panelre történő áthúzásukkal is
megváltoztathatja.
h. Választható: Az elemek rendezési módjának megadása ebben a dimenzióban. Az
elemek rendezési módja meghatározza a szülő adatelemek sorrendjét a dimenzióban.
A Nincs alapértelmezett elemrendezési mód megtartja azt a sorrendet, amelyben az
elemek a forrásadatból beérkeztek. A dimenzióban az elemeket nevük, szintjük vagy
mélységük szerint betűrendben rendezheti, vagy olyan sorrendben, amelyben
megjelennek a hierarchiában. A szint vagy hierarchia szerinti rendezés speciális
parancsfájlok használata esetén hasznos. A Termékcsalád dimenzióban például a
következő elemek találhatók: Golffelszerelés, Kempingfelszerelés és Szabadtéri
védőfelszerelések. Ezeket az elemeket név szerint betűrendbe teheti, de meg is
hagyhatja ezt a sorrendet.
i. Választható: Az elemekben található összetevők rendezési módjának megadása. Az
összetevők rendezési módja meghatározza az elemek gyerekelemeinek sorrendjét a
dimenzióban. A Nincs alapértelmezett összetevő-elrendezési mód megtartja azt a
sorrendet, ahogyan az összetevők a forrásadatból beérkeztek. Az összetevőket név
szerint betűrendbe is teheti. Az előző példában használt Kempingfelszerelés elem
például a következő termékösszetevőket tartalmazza: Sátrak, Hálózsákok és Lámpák.
Ezeket az összetevőket név szerint betűrendbe is teheti, de meg is hagyhatja ezt a
sorrendet.
j. Adja meg, hogyan frissítse ez az importálás a meglévő adatokat. Az új értékek
meglévő értékekhez adhatók, vagy az új értékek lecserélhetik a meglévő értékeket.
11. Pénzügyi éve első hónapjának megadásához jelölje ki a Dátum dimenziót, majd
válasszon egy hónapot a Pénzügyi év kezdete listából.
12. A Dátum dimenzió dátumadatokkal való feltöltéséhez, függetlenül attól, léteznek-e
adatok az adott negyedévre, hónapra és napra, jelölje be az Egész évek feltöltése
jelölőnégyzetet.
13. Egy szint meghatározásához tegye a következőket:
a. Jelölje ki az elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson a Szint lehetőségre a Leképezéstípus alatt.
Tipp: Több elem szintként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen, jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson a Szint
lehetőségre.
c. A Tulajdonos dimenzió mezőben válassza ki azt a dimenziót, amelyhez ez a szint
tartozik.
A forrás például különálló oszlopokként listázza az Év, Negyedév, Hónap és Nap
elemeket. Az egyes oszlopok különálló dimenziókként vannak meghatározva. Olyan
hierarchia létrehozásához, ahol az Év van legfelül, és a Nap legalul, határozzon meg
Negyedév, Hónap és Nap elemeket, az Évek elem pedig a legfelső szinten legyen.
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d. A szint a szerkezeten belüli áthelyezéséhez módosítsa a Szintindex mezőt.
Tipp: A szintek sorrendjét azok a Célelemek panelre történő áthúzásával is
megváltoztathatja.
14. Egy attribútum egy szinthez történő hozzáadásához tegye a következőket:
a. Jelölje ki az attribútummá tenni kívánt elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson az Attribútum lehetőségre a Leképezéstípus
alatt.
Tipp: Több elem attribútumként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson az
Attribútum lehetőségre.
Ha a leképezés típusa Attribútum típusra változik, az attribútum a legközelebbi
szint gyerekelemévé válik. Előfordulhat, hogy az attribútumot át kell helyeznie a
megfelelő szintre, ha nem a megfelelő szinten van beágyazva.
c. Adja meg az attribútum adattípusát.
d. Választható: Módosítsa az attribútumtípust.
A feliratok az egyes adatelemek leíró címkéi. Például az adatforrás tartalmaz egy, a
termékkódokat megjelenítő SKU-oszlopot, valamint egy Elemnév oszlopot, amely a
termék nevét jeleníti meg. Az Elemnév adatot az Elem szint attribútumává
változtatja a céladatokban, így a munkaterület az Elem dimenzión jeleníti meg a
terméknév-címkéket. Az eredeti oszlopnév a felirathoz fűzéséhez nem egyedi
feliratok esetén kattintson az Egyediség biztosítása lehetőségre.
Ha az adatok több különböző területi beállítás információit tartalmazzák, feliratként
azonosíthatja az attribútumokat, és kiválaszthatja mindegyik felirat területi
beállítását. Ha nem választ egy felirathoz területi beállítást, a rendszer az
alapértelmezett területi beállítást alkalmazza.
Az aliasok olyan adatokat adnak hozzá, amelyek elemek alternatív neveként
használhatók, például egy másik nyelven. Minden aliasnak egyedi névvel kell
rendelkeznie.
e. Válassza ki azt a dimenziót és szintet, amelyhez ezen attribútum tartozik.
15. A kocka mérőszámainak meghatározásához hajtsa végre az alábbi műveleteket:
a. Jelölje ki a mérőszámmá alakítani kívánt elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson a Mérőszám lehetőségre a Leképezéstípus
alatt.
Tipp: Több elem mérőszámként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen, jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson a Mérőszám
lehetőségre.
c. Adja meg a mérőszám adattípusát.
Fontos: Ha forrásadatai első 100 rekordja nem tartalmaz tizedesjegyeket, akkor
munkaterületének adatai nem fognak tartalmazni tizedesjegyeket. Ugyanakkor az
importálás során a rendszer megőrzi az adatokban szereplő tizedesjegyeket.
Mindazonáltal, formázhatja ezt a mérőszámot úgy, hogy tartalmazza a
tizedesjegyeket. A mérőszámok formázásával kapcsolatos további információk:
“Mérőszámok formátumának módosítása” oldalszám: 100.
d. A mérőszám áthelyezéséhez a szerkezetben, módosítsa a Mérőszám index mezőt.
Tipp: A mérőszámok sorrendjét azok a Célelemek panelre történő áthúzásával is
megváltoztathatja.
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Tipp: Számlálómérőszám létrehozása az adatimportálás megerősítéséhez. A
kereszttáblában lévő Számláló oszlop az importált sorok számát jeleníti meg. Ez a szám
azonnal jelzi a sorismétlést, illetve a kihagyott sorokat. Számlálómérőszám
létrehozásához jelölje ki a cube_name mérőszám dimenziót a Célelemek panelen, és
jelölje be a Számlálómérőszám létrehozása jelölőnégyzetet.
16. Ha egy oszlopot ki szeretne zárni az importálásból, kattintson rá a jobb gombbal az
Adatok előnézete panelen, és kattintson a Nincs leképezés lehetőségre.
17. Számított oszlop hozzáadásához tegye a következőket:
a. Kattintson a Számított oszlop felvétele lehetőségre.
b. A Tulajdonságok panelen adja meg a kifejezés adattípusát és leképezési típusát.
c. A Kifejezés mezőbe írja be a kifejezést. A kifejezéseket pontosvesszővel (;) kell
lezárni.
A Vezetéknevet és a Keresztnevet összefűző számított oszlop hozzáadásához például
határozza meg a következő kifejezést:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Az importálás közben hozzáadható kifejezések IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
kifejezések, így csak olyan függvényeket használhat, amelyek kompatibilisek a
Cognos TM1 TurboIntegrator rendszerrel. További információ a kifejezések írásával
kapcsolatban: “Számítások” oldalszám: 57.
d. Kattintson az Előnézet lehetőségre a kifejezés eredményeinek megtekintéséhez.
18. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
v Ha importált adataiból kereszttáblát kíván létrehozni, kattintson az Importálás
lehetőségre.
v Ha csak a Tartalom panelen szeretné megjeleníteni az importált adatokat, kattintson a
Tovább gombra, törölje a Cube Viewer megnyitása befejezéskor jelölőnégyzet
bejelölését, majd kattintson az Importálás gombra.

Cognos TM1 kockanézetek importálása
IBM Cognos TM1 kockanézeteket importálhat az IBM Cognos Insight programba, és
elfogadhatja az alapértelmezett leképezést, vagy módosításokat végezhet a modell
meghatározásához.

Mielőtt elkezdené
Annak áttekintéséhez, hogy miként képezi le alapértelmezés szerint a Cognos Insight az
adatokat, lásd: “Adatok importálása előtt” oldalszám: 17.
Az importáláshoz a következő két forrás csak akkor érhető el, ha csatlakozik egy IBM Cognos
TM1 szerverhez: IBM Cognos TM1 kockanézet és IBM Cognos TM1
dimenzió-részhalmaz. A Cognos TM1 kockanézeteket és dimenzió-részhalmazokat a
Cognos TM1 adminisztrátor határozza meg. Amikor a Cognos TM1 szerverhez csatlakozik,
az importálási varázslóban látható kockák, nézetek, dimenziók és részhalmazok azokat az
elemeket mutatják, amelyekhez hozzáférési jogosultsággal rendelkezik.
Ha az adatforrás decimális értéket tartalmaz, azonban az első 100 rekordban nem található
decimális érték, akkor a Cognos Insight az adatokat egész számként észleli. A decimális
helyeket azonban megőrzi a rendszer, így a későbbiekben tizedesjegyek hozzáadásával
formázhatja az adatokat. Az adatok formázásával kapcsolatos további információk:
“Mérőszámok formátumának módosítása” oldalszám: 100.

Eljárás
1. Kattintson az Adatok lekérdezése, majd az Adatok importálása lehetőségre.
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2. Választható: Az Importálás neve mezőbe írja be az importálási folyamat nevét. Az
importálási folyamatok név szerint jelennek meg a tartalom panelen, ahol folyamatot
választhat és frissítheti az importálás adatait.
3. A Típus mezőben válassza az IBM Cognos TM1 kockanézet lehetőséget.
4. Válassza ki az importálni kívánt kockát és nézetet.
5. Az adatok importálásának befejezéséhez hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
v Ha az importált adatokból kereszttáblát kíván létrehozni, kattintson az Importálás
elemre.
v Ha csak a Tartalom panelen szeretné megjeleníteni az importált adatokat, kattintson a
Speciális gombra, majd az Összegzés lehetőségre, és törölje a Kockanézet
megnyitása befejezéskor jelölőnégyzet bejelölését, végül kattintson az Importálás
gombra.
6. Az alapértelmezett leképezések módosításához kattintson a Speciális lehetőségre.
Alapértelmezés szerint a Cognos Insight a következőkben leírtak szerint képezi le az
adatokat: “Adatok importálása előtt” oldalszám: 17. Az oszlopok leképezési típusát
dimenzióra, szintre, attribútumra vagy mérőszámra módosíthatja.
7. A Cognos Insight adatleképezési módjának megváltoztatásához hajtsa végre az alábbi
műveletek egyikét:
a. Az alapértelmezett leképezés eltávolításához kattintson az Összes leképezés törlése
elemre.
b. Jelentések és fájlok importálásakor az adatok egy szintre történő leképezéséhez
kattintson Az összes leképezés újraalkotása, majd a Ne érzékelje a hierarchiákat
elemre.
c. Jelentések és fájlok importálásakor a Cognos Insight alapértelmezett leképezéséhez
való visszatéréshez kattintson Az összes leképezés újraalkotása, majd a
Hierarchiák érzékelése elemre.
Tipp: Ha az összes importált jelentés és fájl esetében ki szeretné kapcsolni a hierarchiák
érzékelését, törölje a jelet a saját beállítások ablakban a Hierarchiák érzékelése
importáláskor jelölőnégyzetből.
8. A kocka tulajdonságainak áttekintése:
a. A Leképezés mezőben jelölje ki a kockát.
b. Kattintson a Tulajdonságok megjelenítése lehetőségre.
c. Annak érdekében, hogy az adataiban lévő nulla értékek megmaradjanak, és a
rendszer azokat ne üres cellának érzékelje, jelölje be a Nulla értékek tárolása
jelölőnégyzetet.
d. Ahhoz, hogy a forrásadataiban található üres cellák helyére az üres cellák
alapértelmezett értékei kerüljenek, jelölje be az Üres karakterláncok helyettesítése
az alapértelmezett értékekkel jelölőnégyzetet. Az alapértelmezett érték az
Alapértelmezett dimenzió_neve.
e. Ha forrásadatai csak egy mérőszámot tartalmaznak, akkor a Mérőszám-dimenzió
létrehozása jelölőnégyzet bejelölésének törlésével eltávolíthatja az alapértelmezett
mérőszám-dimenziókat.
FIGYELMEZTETÉS:
Ha az importálás folyamán úgy dönt, hogy eltávolítja az alapértelmezett
mérőszám-dimenziókat, akkor később már nem adhat hozzá ehhez a kockához
új mérőszámokat.
9. Dimenziók meghatározásához tegye a következőket:
a. A dimenzió idődimenzióként való leképezéséhez a Dimenzió típusa mezőben
kattintson az Idő lehetőségre.
b. Jelölje ki a dimenziót a Célelemek panelen.
3. fejezet Adatok importálása a Cognos Insight szoftverbe
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c. Ha nem egyedi elemneveket tartalmazó dimenziót importál, a Tulajdonság panelen
bontsa ki a Speciális részt, majd jelölje be a Tartalmazza a szülőelemek nevét
jelölőnégyzetet. A beállítás hatására az elem nevét megelőzi a szülő neve, így
egyedivé válik. Bekerül egy elválasztó karakter is, hogy megkülönböztesse a
szülőnévtől az elemet. Az elválasztó karaktert módosíthatja, és dönthet úgy, hogy
egyedi elemneveket használ feliratként.

d.
e.

f.

g.

Nem egyedi elemnévre példa az Észak-Amerika dimenzió. Ontario a Kalifornia szint
gyerekeleme, és Ontario ugyancsak gyerekeleme Kanadának is. Kalifornia az Ország
vagy régió szint gyerekeleme, Kanada pedig az Ország vagy régió szinten van. Ha
úgy dönt, hogy egyedivé teszi ezeket az elemneveket, az Ontario elem, ami a
Kalifornia szint gyerekeleme, a Kalifornia - Ontario nevet kapja, és az az Ontario
elem, amely a Kanada szint gyerekeleme, a Kanada - Ontario nevet kapja.
A dimenzió összesítésének létrehozásához győződjön meg arról, hogy az Összesítő
elem létrehozása jelölőnégyzet be van jelölve.
A forrásadatok kiegyensúlyozatlan hierarchiaként való azonosításához jelölje be a
Kiegyensúlyozatlan forrásadatok jelölőnégyzetet, majd válassza ki, hogy
kiegyensúlyozza a hierarchiát az összes gyermektag azonos mélységűvé tételével
vagy kiegyensúlyozatlanként hagyja azt.
A forrásadatok egyenetlen hierarchiaként való azonosításához jelölje be az
Egyenetlen forrásadatok jelölőnégyzetet, majd válassza ki, hogy megőrzi-e az
egyenetlen struktúrát, és hogy milyen helyőrző adatokat kíván beszúrni az üres
cellákba.
A dimenzió áthelyezéséhez a szerkezetben, módosítsa a Dimenzió index mezőt.

Tipp: A dimenziók sorrendjét a Célelemek panelre történő áthúzásukkal is
megváltoztathatja.
h. Választható: Az elemek rendezési módjának megadása ebben a dimenzióban. Az
elemek rendezési módja meghatározza a szülő adatelemek sorrendjét a dimenzióban.
A Nincs alapértelmezett elemrendezési mód megtartja azt a sorrendet, amelyben az
elemek a forrásadatból beérkeztek. A dimenzióban az elemeket nevük, szintjük vagy
mélységük szerint betűrendben rendezheti, vagy olyan sorrendben, amelyben
megjelennek a hierarchiában. A szint vagy hierarchia szerinti rendezés speciális
parancsfájlok használata esetén hasznos. A Termékcsalád dimenzióban például a
következő elemek találhatók: Golffelszerelés, Kempingfelszerelés és Szabadtéri
védőfelszerelések. Ezeket az elemeket név szerint betűrendbe teheti, de meg is
hagyhatja ezt a sorrendet.
i. Választható: Az elemekben található összetevők rendezési módjának megadása. Az
összetevők rendezési módja meghatározza az elemek gyerekelemeinek sorrendjét a
dimenzióban. A Nincs alapértelmezett összetevő-elrendezési mód megtartja azt a
sorrendet, ahogyan az összetevők a forrásadatból beérkeztek. Az összetevőket név
szerint betűrendbe is teheti. Az előző példában használt Kempingfelszerelés elem
például a következő termékösszetevőket tartalmazza: Sátrak, Hálózsákok és Lámpák.
Ezeket az összetevőket név szerint betűrendbe is teheti, de meg is hagyhatja ezt a
sorrendet.
j. Adja meg, hogyan frissítse ez az importálás a meglévő adatokat. Az új értékek
meglévő értékekhez adhatók, vagy az új értékek lecserélhetik a meglévő értékeket.
10. Pénzügyi éve első hónapjának megadásához jelölje ki a Dátum dimenziót, majd
válasszon egy hónapot a Pénzügyi év kezdete listából.
11. A Dátum dimenzió dátumadatokkal való feltöltéséhez, függetlenül attól, léteznek-e
adatok az adott negyedévre, hónapra és napra, jelölje be az Egész évek feltöltése
jelölőnégyzetet.
12. Egy szint meghatározásához tegye a következőket:
a. Jelölje ki az elemet a Forráselemek panelen.
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b. A Tulajdonságok panelen kattintson a Szint lehetőségre a Leképezéstípus alatt.
Tipp: Több elem szintként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen, jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson a Szint
lehetőségre.
c. A Tulajdonos dimenzió mezőben válassza ki azt a dimenziót, amelyhez ez a szint
tartozik.
A forrás például különálló oszlopokként listázza az Év, Negyedév, Hónap és Nap
elemeket. Az egyes oszlopok különálló dimenziókként vannak meghatározva. Olyan
hierarchia létrehozásához, ahol az Év van legfelül, és a Nap legalul, határozzon meg
Negyedév, Hónap és Nap elemeket, az Évek elem pedig a legfelső szinten legyen.
d. A szint a szerkezeten belüli áthelyezéséhez módosítsa a Szintindex mezőt.
Tipp: A szintek sorrendjét azok a Célelemek panelre történő áthúzásával is
megváltoztathatja.
13. Egy attribútum egy szinthez történő hozzáadásához tegye a következőket:
a. Jelölje ki az attribútummá tenni kívánt elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson az Attribútum lehetőségre a Leképezéstípus
alatt.
Tipp: Több elem attribútumként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson az
Attribútum lehetőségre.
Ha a leképezés típusa Attribútum típusra változik, az attribútum a legközelebbi
szint gyerekelemévé válik. Előfordulhat, hogy az attribútumot át kell helyeznie a
megfelelő szintre, ha nem a megfelelő szinten van beágyazva.
c. Adja meg az attribútum adattípusát.
d. Választható: Módosítsa az attribútumtípust.
A feliratok az egyes adatelemek leíró címkéi. Például az adatforrás tartalmaz egy, a
termékkódokat megjelenítő SKU-oszlopot, valamint egy Elemnév oszlopot, amely a
termék nevét jeleníti meg. Az Elemnév adatot az Elem szint attribútumává
változtatja a céladatokban, így a munkaterület az Elem dimenzión jeleníti meg a
terméknév-címkéket. Az eredeti oszlopnév a felirathoz fűzéséhez nem egyedi
feliratok esetén kattintson az Egyediség biztosítása lehetőségre.
Ha az adatok több különböző területi beállítás információit tartalmazzák, feliratként
azonosíthatja az attribútumokat, és kiválaszthatja mindegyik felirat területi
beállítását. Ha nem választ egy felirathoz területi beállítást, a rendszer az
alapértelmezett területi beállítást alkalmazza.
Az aliasok olyan adatokat adnak hozzá, amelyek elemek alternatív neveként
használhatók, például egy másik nyelven. Minden aliasnak egyedi névvel kell
rendelkeznie.
e. Válassza ki azt a dimenziót és szintet, amelyhez ezen attribútum tartozik.
14. A kocka mérőszámainak meghatározásához hajtsa végre az alábbi műveleteket:
a. Jelölje ki a mérőszámmá alakítani kívánt elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson a Mérőszám lehetőségre a Leképezéstípus
alatt.
Tipp: Több elem mérőszámként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen, jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson a Mérőszám
lehetőségre.
c. Adja meg a mérőszám adattípusát.
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Fontos: Ha forrásadatai első 100 rekordja nem tartalmaz tizedesjegyeket, akkor
munkaterületének adatai nem fognak tartalmazni tizedesjegyeket. Ugyanakkor az
importálás során a rendszer megőrzi az adatokban szereplő tizedesjegyeket.
Mindazonáltal, formázhatja ezt a mérőszámot úgy, hogy tartalmazza a
tizedesjegyeket. A mérőszámok formázásával kapcsolatos további információk:
“Mérőszámok formátumának módosítása” oldalszám: 100.
d. A mérőszám áthelyezéséhez a szerkezetben, módosítsa a Mérőszám index mezőt.
Tipp: A mérőszámok sorrendjét azok a Célelemek panelre történő áthúzásával is
megváltoztathatja.
Tipp: Számlálómérőszám létrehozása az adatimportálás megerősítéséhez. A
kereszttáblában lévő Számláló oszlop az importált sorok számát jeleníti meg. Ez a szám
azonnal jelzi a sorismétlést, illetve a kihagyott sorokat. Számlálómérőszám
létrehozásához jelölje ki a cube_name mérőszám dimenziót a Célelemek panelen, és
jelölje be a Számlálómérőszám létrehozása jelölőnégyzetet.
15. Ha egy oszlopot ki szeretne zárni az importálásból, kattintson rá a jobb gombbal az
Adatok előnézete panelen, és kattintson a Nincs leképezés lehetőségre.
16. Számított oszlop hozzáadásához tegye a következőket:
a. Kattintson a Számított oszlop felvétele lehetőségre.
b. A Tulajdonságok panelen adja meg a kifejezés adattípusát és leképezési típusát.
c. A Kifejezés mezőbe írja be a kifejezést. A kifejezéseket pontosvesszővel (;) kell
lezárni.
A Vezetéknevet és a Keresztnevet összefűző számított oszlop hozzáadásához például
határozza meg a következő kifejezést:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Az importálás közben hozzáadható kifejezések IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
kifejezések, így csak olyan függvényeket használhat, amelyek kompatibilisek a
Cognos TM1 TurboIntegrator rendszerrel. További információ a kifejezések írásával
kapcsolatban: “Számítások” oldalszám: 57.
d. Kattintson az Előnézet lehetőségre a kifejezés eredményeinek megtekintéséhez.
17. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
v Ha importált adataiból kereszttáblát kíván létrehozni, kattintson az Importálás
lehetőségre.
v Ha csak a Tartalom panelen szeretné megjeleníteni az importált adatokat, kattintson a
Tovább gombra, törölje a Cube Viewer megnyitása befejezéskor jelölőnégyzet
bejelölését, majd kattintson az Importálás gombra.

Új dimenziók importálása kockába
Új dimenziókat importálhat egy meglévő kockába az IBM Cognos Insight programban, ha
több adatot kíván hozzáadni, mint amennyit eredetileg importált egy meglévő munkaterületre.

Mielőtt elkezdené
Annak áttekintéséhez, hogy miként képezi le alapértelmezés szerint a Cognos Insight az
adatokat, lásd: “Adatok importálása előtt” oldalszám: 17.

Erről a feladatról
Új dimenziókat importálhat, ha munkaterülete kiegészítő vagy új adatokat igényel. Például
korábban importált egy IBM Cognos Report Studio jelentést, amely havi bontásban jeleníti
meg a bevételt, de az importálás óta a jelentés a földrajz helyek nevű új dimenzióval bővült.
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Munkaterületén frissítheti az adatokat az új dimenzió hozzáadásához.

Eljárás
1. Kattintson az Adatok lekérdezése, majd a Dimenziók importálása lehetőségre.
Tipp: Ha az adatforrás egy fájl, a fájlt át is vontathatja a számítógépéről a kockába a
tartalompanelen az importálási varázsló indításához.
2. Választható: Az Importálás neve mezőbe írja be az importálási folyamat nevét. Az
importálási folyamatok név szerint jelennek meg a tartalom panelen, ahol folyamatot
választhat és frissítheti az importálás adatait.
3. Az Adatforrás területen jelölje ki az adattípust, és adja meg, hol férhet hozzá a
forrásadatokhoz a Cognos Insight.
4. Az Oszlopok panelen csak az importálni kívánt dimenziókat válassza ki.
5. Az új dimenziók leképezési módjának módosításához kattintson a Speciális lehetőségre.
6. A Cognos Insight adatleképezési módjának megváltoztatásához hajtsa végre az alábbi
műveletek egyikét:
a. Az alapértelmezett leképezés eltávolításához kattintson az Összes leképezés törlése
elemre.
b. Jelentések és fájlok importálásakor az adatok egy szintre történő leképezéséhez
kattintson Az összes leképezés újraalkotása, majd a Ne érzékelje a hierarchiákat
elemre.
c. Jelentések és fájlok importálásakor a Cognos Insight alapértelmezett leképezéséhez
való visszatéréshez kattintson Az összes leképezés újraalkotása, majd a
Hierarchiák érzékelése elemre.
Tipp: Ha az összes importált jelentés és fájl esetében ki szeretné kapcsolni a hierarchiák
érzékelését, törölje a jelet a saját beállítások ablakban a Hierarchiák érzékelése
importáláskor jelölőnégyzetből.
7. Az új dimenziók tulajdonságainak testreszabásához tegye a következőket:
a. Jelölje ki a dimenziót a Célelemek panelen.
b. Adja meg, hogyan frissítse ez az importálás a meglévő adatokat. Az új értékek
meglévő értékekhez adhatók, vagy az új értékek lecserélhetik a meglévő értékeket.
c. Ha nem egyedi elemneveket tartalmazó dimenziót importál, a Tulajdonság panelen
bontsa ki a Speciális részt, majd jelölje be a Tartalmazza a szülőelemek nevét
jelölőnégyzetet. A beállítás hatására az elem nevét megelőzi a szülő neve, így
egyedivé válik. Bekerül egy elválasztó karakter is, hogy megkülönböztesse a
szülőnévtől az elemet. Az elválasztó karaktert módosíthatja, és dönthet úgy, hogy
egyedi elemneveket használ feliratként.
Nem egyedi elemnévre példa az Észak-Amerika dimenzió. Ontario a Kalifornia szint
gyerekeleme, és Ontario ugyancsak gyerekeleme Kanadának is. Kalifornia az Ország
vagy régió szint gyerekeleme, Kanada pedig az Ország vagy régió szinten van. Ha
úgy dönt, hogy egyedivé teszi ezeket az elemneveket, az Ontario elem, ami a
Kalifornia szint gyerekeleme, a Kalifornia - Ontario nevet kapja, és az az Ontario
elem, amely a Kanada szint gyerekeleme, a Kanada - Ontario nevet kapja.
d. A dimenzió összesítésének létrehozásához győződjön meg arról, hogy az Összesítő
elem létrehozása jelölőnégyzet be van jelölve.
e. A forrásadatok kiegyensúlyozatlan hierarchiaként való azonosításához jelölje be a
Kiegyensúlyozatlan forrásadatok jelölőnégyzetet, majd válassza ki, hogy
kiegyensúlyozza a hierarchiát az összes gyermektag azonos mélységűvé tételével
vagy kiegyensúlyozatlanként hagyja azt.
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f. A forrásadatok egyenetlen hierarchiaként való azonosításához jelölje be az
Egyenetlen forrásadatok jelölőnégyzetet, majd válassza ki, hogy megőrzi-e az
egyenetlen struktúrát, és hogy milyen helyőrző adatokat kíván beszúrni az üres
cellákba.
g. Ha az adatforrása két oszlopba van rendezve, egy a szülőadat-elemek és egy a
megfelelő gyerekadat-elemek számára, nyissa meg a Speciális részt és jelölje be a
Szülő-gyerek jelölőnégyzetet. A beállítás hozzáad egy Szülőtagok elemet és egy
Gyerektagok elemet a kijelölt dimenzió alá a Célelemek panelen. Vontasson át
elemeket a Forráselemek panelről a Célelemek panelen található Szülőtagok és
Gyerektagok elemekre a hierarchia meghatározásához.
h. A dimenzió áthelyezéséhez a szerkezetben, módosítsa a Dimenzió index mezőt.
Tipp: A dimenziók sorrendjét a Célelemek panelre történő áthúzásukkal is
megváltoztathatja.
i. Választható: Az elemek rendezési módjának megadása ebben a dimenzióban. Az
elemek rendezési módja meghatározza a szülő adatelemek sorrendjét a dimenzióban.
A Nincs alapértelmezett elemrendezési mód megtartja azt a sorrendet, amelyben az
elemek a forrásadatból beérkeztek. A dimenzióban az elemeket nevük, szintjük vagy
mélységük szerint betűrendben rendezheti, vagy olyan sorrendben, amelyben
megjelennek a hierarchiában. A szint vagy hierarchia szerinti rendezés speciális
parancsfájlok használata esetén hasznos. A Termékcsalád dimenzióban például a
következő elemek találhatók: Golffelszerelés, Kempingfelszerelés és Szabadtéri
védőfelszerelések. Ezeket az elemeket név szerint betűrendbe teheti, de meg is
hagyhatja ezt a sorrendet.
j. Választható: Az elemekben található összetevők rendezési módjának megadása. Az
összetevők rendezési módja meghatározza az elemek gyerekelemeinek sorrendjét a
dimenzióban. A Nincs alapértelmezett összetevő-elrendezési mód megtartja azt a
sorrendet, ahogyan az összetevők a forrásadatból beérkeztek. Az összetevőket név
szerint betűrendbe is teheti. Az előző példában használt Kempingfelszerelés elem
például a következő termékösszetevőket tartalmazza: Sátrak, Hálózsákok és Lámpák.
Ezeket az összetevőket név szerint betűrendbe is teheti, de meg is hagyhatja ezt a
sorrendet.
8. Egy szint meghatározásához tegye a következőket:
a. Jelölje ki az elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson a Szint lehetőségre a Leképezéstípus alatt.
Tipp: Több elem szintként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen, jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson a Szint
lehetőségre.
c. A Tulajdonos dimenzió mezőben válassza ki azt a dimenziót, amelyhez ez a szint
tartozik.
A forrás például különálló oszlopokként listázza az Év, Negyedév, Hónap és Nap
elemeket. Az egyes oszlopok különálló dimenziókként vannak meghatározva. Olyan
hierarchia létrehozásához, ahol az Év van legfelül, és a Nap legalul, határozzon meg
Negyedév, Hónap és Nap elemeket, az Évek elem pedig a legfelső szinten legyen.
d. A szint a szerkezeten belüli áthelyezéséhez módosítsa a Szintindex mezőt.
Tipp: A szintek sorrendjét azok a Célelemek panelre történő áthúzásával is
megváltoztathatja.
9. Egy attribútum egy szinthez történő hozzáadásához tegye a következőket:
a. Jelölje ki az attribútummá tenni kívánt elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson az Attribútum lehetőségre a Leképezéstípus
alatt.
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Tipp: Több elem attribútumként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson az
Attribútum lehetőségre.
Ha a leképezés típusa Attribútum típusra változik, az attribútum a legközelebbi
szint gyerekelemévé válik. Előfordulhat, hogy az attribútumot át kell helyeznie a
megfelelő szintre, ha nem a megfelelő szinten van beágyazva.
c. Adja meg az attribútum adattípusát.
d. Választható: Módosítsa az attribútumtípust.
A feliratok az egyes adatelemek leíró címkéi. Például az adatforrás tartalmaz egy, a
termékkódokat megjelenítő SKU-oszlopot, valamint egy Elemnév oszlopot, amely a
termék nevét jeleníti meg. Az Elemnév adatot az Elem szint attribútumává
változtatja a céladatokban, így a munkaterület az Elem dimenzión jeleníti meg a
terméknév-címkéket. Az eredeti oszlopnév a felirathoz fűzéséhez nem egyedi
feliratok esetén kattintson az Egyediség biztosítása lehetőségre.
Az aliasok olyan adatokat adnak hozzá, amelyek elemek alternatív neveként
használhatók, például egy másik nyelven. Minden aliasnak egyedi névvel kell
rendelkeznie.
e. Válassza ki azt a dimenziót és szintet, amelyhez ezen attribútum tartozik.
10. Kattintson az Importálás gombra. Az új dimenzió az Összes dimenzió lista tartalom
paneljén jelenik meg.
11. Vontassa az új dimenziót a megfelelő kockára, és adja meg, meg legyen-e osztva a
dimenzió az Összes dimenzió mappa és a kocka között, vagy legyen bemásolva a
kockába.

Cognos TM1 dimenzió-részhalmazok importálása
IBM Cognos TM1 dimenzió-részhalmazokat importálhat az IBM Cognos Insight programba,
és elfogadhatja az alapértelmezett leképezést, vagy módosításokat végezhet a modell
meghatározásához.

Mielőtt elkezdené
Annak áttekintéséhez, hogy miként képezi le alapértelmezés szerint a Cognos Insight az
adatokat, lásd: “Adatok importálása előtt” oldalszám: 17.
Az importáláshoz a következő két forrás csak akkor érhető el, ha csatlakozik egy IBM Cognos
TM1 szerverhez: IBM Cognos TM1 kockanézet és IBM Cognos TM1
dimenzió-részhalmaz. A Cognos TM1 kockanézeteket és dimenzió-részhalmazokat a
Cognos TM1 adminisztrátor határozza meg. Amikor a Cognos TM1 szerverhez csatlakozik,
az importálási varázslóban látható kockák, nézetek, dimenziók és részhalmazok azokat az
elemeket mutatják, amelyekhez hozzáférési jogosultsággal rendelkezik.
Ha az adatforrás decimális értéket tartalmaz, azonban az első 100 rekordban nem található
decimális érték, akkor a Cognos Insight az adatokat egész számként észleli. A decimális
helyeket azonban megőrzi a rendszer, így a későbbiekben tizedesjegyek hozzáadásával
formázhatja az adatokat. Az adatok formázásával kapcsolatos további információk:
“Mérőszámok formátumának módosítása” oldalszám: 100.

Eljárás
1. Kattintson az Adatok lekérdezése, majd a Dimenziók importálása lehetőségre.
Tipp: Ha az adatforrás egy fájl, a fájlt át is vontathatja a számítógépéről a kockába a
tartalompanelen az importálási varázsló indításához.
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2. Választható: Az Importálás neve mezőbe írja be az importálási folyamat nevét. Az
importálási folyamatok név szerint jelennek meg a tartalom panelen, ahol folyamatot
választhat és frissítheti az importálás adatait.
3. A Típus mezőben válassza az IBM Cognos TM1 dimenzió-részhalmaz lehetőséget.
4. Válassza ki az importálni kívánt dimenziót és részhalmazt.
5. Az adatok importálásának befejezéséhez hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
v Ha az importált adatokból kereszttáblát kíván létrehozni, kattintson az Importálás
elemre.
v Ha csak a Tartalom panelen szeretné megjeleníteni az importált adatokat, kattintson a
Speciális gombra, majd az Összegzés lehetőségre, és törölje a Kockanézet
megnyitása befejezéskor jelölőnégyzet bejelölését, végül kattintson az Importálás
gombra.
6. Az alapértelmezett leképezések módosításához kattintson a Speciális lehetőségre.
Alapértelmezés szerint a Cognos Insight a következőkben leírtak szerint képezi le az
adatokat: “Adatok importálása előtt” oldalszám: 17. Az oszlopok leképezési típusát
dimenzióra, szintre, attribútumra vagy mérőszámra módosíthatja.
7. A Cognos Insight adatleképezési módjának megváltoztatásához hajtsa végre az alábbi
műveletek egyikét:
a. Az alapértelmezett leképezés eltávolításához kattintson az Összes leképezés törlése
elemre.
b. Jelentések és fájlok importálásakor az adatok egy szintre történő leképezéséhez
kattintson Az összes leképezés újraalkotása, majd a Ne érzékelje a hierarchiákat
elemre.
c. Jelentések és fájlok importálásakor a Cognos Insight alapértelmezett leképezéséhez
való visszatéréshez kattintson Az összes leképezés újraalkotása, majd a
Hierarchiák érzékelése elemre.
Tipp: Ha az összes importált jelentés és fájl esetében ki szeretné kapcsolni a hierarchiák
érzékelését, törölje a jelet a saját beállítások ablakban a Hierarchiák érzékelése
importáláskor jelölőnégyzetből.
8. A kocka tulajdonságainak áttekintése:
a. A Leképezés mezőben jelölje ki a kockát.
b. Kattintson a Tulajdonságok megjelenítése lehetőségre.
c. Annak érdekében, hogy az adataiban lévő nulla értékek megmaradjanak, és a
rendszer azokat ne üres cellának érzékelje, jelölje be a Nulla értékek tárolása
jelölőnégyzetet.
d. Ahhoz, hogy a forrásadataiban található üres cellák helyére az üres cellák
alapértelmezett értékei kerüljenek, jelölje be az Üres karakterláncok helyettesítése
az alapértelmezett értékekkel jelölőnégyzetet. Az alapértelmezett érték az
Alapértelmezett dimenzió_neve.
e. Ha forrásadatai csak egy mérőszámot tartalmaznak, akkor a Mérőszám-dimenzió
létrehozása jelölőnégyzet bejelölésének törlésével eltávolíthatja az alapértelmezett
mérőszám-dimenziókat.
FIGYELMEZTETÉS:
Ha az importálás folyamán úgy dönt, hogy eltávolítja az alapértelmezett
mérőszám-dimenziókat, akkor később már nem adhat hozzá ehhez a kockához
új mérőszámokat.
9. Dimenziók meghatározásához tegye a következőket:
a. A dimenzió idődimenzióként való leképezéséhez a Dimenzió típusa mezőben
kattintson az Idő lehetőségre.
b. Jelölje ki a dimenziót a Célelemek panelen.
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c. Ha nem egyedi elemneveket tartalmazó dimenziót importál, a Tulajdonság panelen
bontsa ki a Speciális részt, majd jelölje be a Tartalmazza a szülőelemek nevét
jelölőnégyzetet. A beállítás hatására az elem nevét megelőzi a szülő neve, így
egyedivé válik. Bekerül egy elválasztó karakter is, hogy megkülönböztesse a
szülőnévtől az elemet. Az elválasztó karaktert módosíthatja, és dönthet úgy, hogy
egyedi elemneveket használ feliratként.

d.
e.

f.

g.

Nem egyedi elemnévre példa az Észak-Amerika dimenzió. Ontario a Kalifornia szint
gyerekeleme, és Ontario ugyancsak gyerekeleme Kanadának is. Kalifornia az Ország
vagy régió szint gyerekeleme, Kanada pedig az Ország vagy régió szinten van. Ha
úgy dönt, hogy egyedivé teszi ezeket az elemneveket, az Ontario elem, ami a
Kalifornia szint gyerekeleme, a Kalifornia - Ontario nevet kapja, és az az Ontario
elem, amely a Kanada szint gyerekeleme, a Kanada - Ontario nevet kapja.
A dimenzió összesítésének létrehozásához győződjön meg arról, hogy az Összesítő
elem létrehozása jelölőnégyzet be van jelölve.
A forrásadatok kiegyensúlyozatlan hierarchiaként való azonosításához jelölje be a
Kiegyensúlyozatlan forrásadatok jelölőnégyzetet, majd válassza ki, hogy
kiegyensúlyozza a hierarchiát az összes gyermektag azonos mélységűvé tételével
vagy kiegyensúlyozatlanként hagyja azt.
A forrásadatok egyenetlen hierarchiaként való azonosításához jelölje be az
Egyenetlen forrásadatok jelölőnégyzetet, majd válassza ki, hogy megőrzi-e az
egyenetlen struktúrát, és hogy milyen helyőrző adatokat kíván beszúrni az üres
cellákba.
A dimenzió áthelyezéséhez a szerkezetben, módosítsa a Dimenzió index mezőt.

Tipp: A dimenziók sorrendjét a Célelemek panelre történő áthúzásukkal is
megváltoztathatja.
h. Választható: Az elemek rendezési módjának megadása ebben a dimenzióban. Az
elemek rendezési módja meghatározza a szülő adatelemek sorrendjét a dimenzióban.
A Nincs alapértelmezett elemrendezési mód megtartja azt a sorrendet, amelyben az
elemek a forrásadatból beérkeztek. A dimenzióban az elemeket nevük, szintjük vagy
mélységük szerint betűrendben rendezheti, vagy olyan sorrendben, amelyben
megjelennek a hierarchiában. A szint vagy hierarchia szerinti rendezés speciális
parancsfájlok használata esetén hasznos. A Termékcsalád dimenzióban például a
következő elemek találhatók: Golffelszerelés, Kempingfelszerelés és Szabadtéri
védőfelszerelések. Ezeket az elemeket név szerint betűrendbe teheti, de meg is
hagyhatja ezt a sorrendet.
i. Választható: Az elemekben található összetevők rendezési módjának megadása. Az
összetevők rendezési módja meghatározza az elemek gyerekelemeinek sorrendjét a
dimenzióban. A Nincs alapértelmezett összetevő-elrendezési mód megtartja azt a
sorrendet, ahogyan az összetevők a forrásadatból beérkeztek. Az összetevőket név
szerint betűrendbe is teheti. Az előző példában használt Kempingfelszerelés elem
például a következő termékösszetevőket tartalmazza: Sátrak, Hálózsákok és Lámpák.
Ezeket az összetevőket név szerint betűrendbe is teheti, de meg is hagyhatja ezt a
sorrendet.
j. Adja meg, hogyan frissítse ez az importálás a meglévő adatokat. Az új értékek
meglévő értékekhez adhatók, vagy az új értékek lecserélhetik a meglévő értékeket.
10. Pénzügyi éve első hónapjának megadásához jelölje ki a Dátum dimenziót, majd
válasszon egy hónapot a Pénzügyi év kezdete listából.
11. A Dátum dimenzió dátumadatokkal való feltöltéséhez, függetlenül attól, léteznek-e
adatok az adott negyedévre, hónapra és napra, jelölje be az Egész évek feltöltése
jelölőnégyzetet.
12. Egy szint meghatározásához tegye a következőket:
a. Jelölje ki az elemet a Forráselemek panelen.
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b. A Tulajdonságok panelen kattintson a Szint lehetőségre a Leképezéstípus alatt.
Tipp: Több elem szintként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen, jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson a Szint
lehetőségre.
c. A Tulajdonos dimenzió mezőben válassza ki azt a dimenziót, amelyhez ez a szint
tartozik.
A forrás például különálló oszlopokként listázza az Év, Negyedév, Hónap és Nap
elemeket. Az egyes oszlopok különálló dimenziókként vannak meghatározva. Olyan
hierarchia létrehozásához, ahol az Év van legfelül, és a Nap legalul, határozzon meg
Negyedév, Hónap és Nap elemeket, az Évek elem pedig a legfelső szinten legyen.
d. A szint a szerkezeten belüli áthelyezéséhez módosítsa a Szintindex mezőt.
Tipp: A szintek sorrendjét azok a Célelemek panelre történő áthúzásával is
megváltoztathatja.
13. Egy attribútum egy szinthez történő hozzáadásához tegye a következőket:
a. Jelölje ki az attribútummá tenni kívánt elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson az Attribútum lehetőségre a Leképezéstípus
alatt.
Tipp: Több elem attribútumként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson az
Attribútum lehetőségre.
Ha a leképezés típusa Attribútum típusra változik, az attribútum a legközelebbi
szint gyerekelemévé válik. Előfordulhat, hogy az attribútumot át kell helyeznie a
megfelelő szintre, ha nem a megfelelő szinten van beágyazva.
c. Adja meg az attribútum adattípusát.
d. Választható: Módosítsa az attribútumtípust.
A feliratok az egyes adatelemek leíró címkéi. Például az adatforrás tartalmaz egy, a
termékkódokat megjelenítő SKU-oszlopot, valamint egy Elemnév oszlopot, amely a
termék nevét jeleníti meg. Az Elemnév adatot az Elem szint attribútumává
változtatja a céladatokban, így a munkaterület az Elem dimenzión jeleníti meg a
terméknév-címkéket. Az eredeti oszlopnév a felirathoz fűzéséhez nem egyedi
feliratok esetén kattintson az Egyediség biztosítása lehetőségre.
Ha az adatok több különböző területi beállítás információit tartalmazzák, feliratként
azonosíthatja az attribútumokat, és kiválaszthatja mindegyik felirat területi
beállítását. Ha nem választ egy felirathoz területi beállítást, a rendszer az
alapértelmezett területi beállítást alkalmazza.
Az aliasok olyan adatokat adnak hozzá, amelyek elemek alternatív neveként
használhatók, például egy másik nyelven. Minden aliasnak egyedi névvel kell
rendelkeznie.
e. Válassza ki azt a dimenziót és szintet, amelyhez ezen attribútum tartozik.
14. A kocka mérőszámainak meghatározásához hajtsa végre az alábbi műveleteket:
a. Jelölje ki a mérőszámmá alakítani kívánt elemet a Forráselemek panelen.
b. A Tulajdonságok panelen kattintson a Mérőszám lehetőségre a Leképezéstípus
alatt.
Tipp: Több elem mérőszámként történő meghatározásához jelölje ki az elemeket a
Forráselemek panelen, jobb gombbal kattintson rájuk, majd kattintson a Mérőszám
lehetőségre.
c. Adja meg a mérőszám adattípusát.
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Fontos: Ha forrásadatai első 100 rekordja nem tartalmaz tizedesjegyeket, akkor
munkaterületének adatai nem fognak tartalmazni tizedesjegyeket. Ugyanakkor az
importálás során a rendszer megőrzi az adatokban szereplő tizedesjegyeket.
Mindazonáltal, formázhatja ezt a mérőszámot úgy, hogy tartalmazza a
tizedesjegyeket. A mérőszámok formázásával kapcsolatos további információk:
“Mérőszámok formátumának módosítása” oldalszám: 100.
d. A mérőszám áthelyezéséhez a szerkezetben, módosítsa a Mérőszám index mezőt.
Tipp: A mérőszámok sorrendjét azok a Célelemek panelre történő áthúzásával is
megváltoztathatja.
Tipp: Számlálómérőszám létrehozása az adatimportálás megerősítéséhez. A
kereszttáblában lévő Számláló oszlop az importált sorok számát jeleníti meg. Ez a szám
azonnal jelzi a sorismétlést, illetve a kihagyott sorokat. Számlálómérőszám
létrehozásához jelölje ki a cube_name mérőszám dimenziót a Célelemek panelen, és
jelölje be a Számlálómérőszám létrehozása jelölőnégyzetet.
15. Ha egy oszlopot ki szeretne zárni az importálásból, kattintson rá a jobb gombbal az
Adatok előnézete panelen, és kattintson a Nincs leképezés lehetőségre.
16. Számított oszlop hozzáadásához tegye a következőket:
a. Kattintson a Számított oszlop felvétele lehetőségre.
b. A Tulajdonságok panelen adja meg a kifejezés adattípusát és leképezési típusát.
c. A Kifejezés mezőbe írja be a kifejezést. A kifejezéseket pontosvesszővel (;) kell
lezárni.
A Vezetéknevet és a Keresztnevet összefűző számított oszlop hozzáadásához például
határozza meg a következő kifejezést:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Az importálás közben hozzáadható kifejezések IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
kifejezések, így csak olyan függvényeket használhat, amelyek kompatibilisek a
Cognos TM1 TurboIntegrator rendszerrel. További információ a kifejezések írásával
kapcsolatban: “Számítások” oldalszám: 57.
d. Kattintson az Előnézet lehetőségre a kifejezés eredményeinek megtekintéséhez.
17. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
v Ha importált adataiból kereszttáblát kíván létrehozni, kattintson az Importálás
lehetőségre.
v Ha csak a Tartalom panelen szeretné megjeleníteni az importált adatokat, kattintson a
Tovább gombra, törölje a Cube Viewer megnyitása befejezéskor jelölőnégyzet
bejelölését, majd kattintson az Importálás gombra.

Meglévő dimenziók hozzáadása
Ha az IBM Cognos Insight munkaterületén már találhatók importált vagy összeállított
dimenziók, célszerű azokat az adatok importálásakor létrehozott új kockában használni.

Mielőtt elkezdené
Annak áttekintéséhez, hogy miként képezi le alapértelmezés szerint a Cognos Insight az
adatokat, lásd: “Adatok importálása előtt” oldalszám: 17.

Erről a feladatról
Belefoglalhat egy meglévő dimenziót az importálni kívánt adatokba. Létrehozhat például egy
Változat dimenziót, majd hozzáadhatja azt egy új importáláshoz különböző forgatókönyvek
meghatározásához. Ebben az esetben az importálás Szeletelés a következőn funkciójával
3. fejezet Adatok importálása a Cognos Insight szoftverbe
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adhatja meg az új importálás változatát. Az is előfordulhat, hogy egy meglévő Termékek
dimenziót kíván egy importált új kockába foglalni. Ebben az esetben le kell képeznie a
forrásoszlopot a meglévő dimenzióra.

Eljárás
1. Az Adatbeolvasás menüben kattintson a Dimenziók importálása lehetőségre.
2. Választható: Az Importálás neve mezőbe írja be az importálási folyamat nevét. Az
importálási folyamatok név szerint jelennek meg a tartalom panelen, ahol folyamatot
választhat és frissítheti az importálás adatait.
3. Válassza ki az importálni kívánt adatforrást.

4.
5.
6.

7.

Tipp: Ha az adatforrás egy fájl, a fájlt át is vontathatja a számítógépéről a kockába a
tartalom panelen az importálási varázsló elindításához.
Az importálási varázslóban kattintson a Speciális lehetőségre.
Kattintson a Tulajdonságok megjelenítése lehetőségre.
Kattintson a Speciális részre a kockaelem esetében, majd a Meglévő dimenziók
használata az importálásban területen adja hozzá a kockába foglalni kívánt
dimenziókat.
Képezze le a forrásban található oszlopokat a meglévő dimenzióra. Ha a forrása nem
tartalmaz leképezhető oszlopot a dimenzióhoz, a Szeletelés a következőn: területen
kattintson a Kiválasztás lehetőségre, majd válasszon egy megfelelő tagot a dimenzióban.
Például kiválaszthatja egy Változatok dimenzió Alap tagját, hogy hozzárendelje az adatait
a kockának ahhoz a tagjához.

Adatok frissítése
Ha ugyanabból az adatforrásból származó új értékekkel kíván frissíteni egy IBM Cognos
Insight munkaterületet, újraimportálhatja az adatokat.

Erről a feladatról
Ha az adatforrásban lévő értékek módosultak, és importálni kívánja az új adatokat, frissítheti
azokat. Például importált egy táblázatot, amely a vállalata negyedévenkénti átlagos
értékesítését jeleníti meg, és az importálás óta az átlag értéke emelkedett, mivel nőtt az
értékesítés. A munkaterület adatainak frissítésével frissítheti a munkaterületet.
Egyszerre csak egy adatforrásból származó adatokat frissíthet. Ha a munkaterület több
adatforrásból származó adatokat tartalmaz, akkor hajtsa végre a frissítést minden egyes
adatforrásra vonatkozóan. Amikor adatokat importál az IBM Cognos Insight programba,
minden importálási folyamat megjelenik a tartalompanelen az Összes importálás listában.
Futtathat vagy szerkeszthet adott importálási folyamatokat.
Ha az új adatokkal frissíteni kívánt munkaterületet már közzétette egy IBM Cognos Express
vagy IBM Cognos TM1 szerveren, ahelyett, hogy ezzel a folyamattal frissítené munkaterülete
adatait, frissítse a Cognos TM1 Performance Modeler környezetben lévő kockát a kocka az
adatforráshoz való kapcsolásával. Ha frissíteni kívánja adatait a számítógépén, majd újból
közzé szeretné tenni azokat a Cognos Express vagy Cognos TM1 szerveren, a közzétételi
folyamat egy új Cognos TM1 szervert hoz létre ahelyett, hogy a meglévő Cognos TM1
alkalmazás adatait cserélné le. A kockák és az adatforrások összekapcsolásával kapcsolatos
információkért nyissa meg az adott termék és változat dokumentációját az IBM Knowledge
Center webhelyén (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
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Eljárás
1. A tartalom panel megnyitásához kattintson a tartalom panel ikonra
.
2. Kattintson a jobb gombbal a frissíteni kívánt adatokat tartalmazó kockára, majd kattintson
a következő parancsok egyikére:
v Ha szeretné megtartani a korábban meghatározott leképezéseket, és csak az adatokat
kívánja frissíteni, kattintson az Importálás futtatása lehetőségre, majd válassza ki a
futtatni kívánt importálási folyamatot. Az importálási folyamatokat az importálási
varázsló első lépésében beírt név vagy az Új importálás alapértelmezett név és az
importálás száma azonosítja. Ha futtatja az importálási folyamatot, nincs szükség
további lépések elvégzésére.
v Ha a kocka importálásakor meghatározott leképezésektől eltérő leképezéseket szeretne
meghatározni, kattintson az Importálás szerkesztése lehetőségre, majd válassza ki a
szerkeszteni kívánt importálási folyamatot. Az importálási folyamatokat az importálási
varázsló első lépésében beírt név vagy az Új importálás alapértelmezett név és az
importálás száma azonosítja. Ezután folytassa a 4. lépéssel.
Tipp: Az adatokat úgy is újraimportálhatja, ha kibontja a Tartalom panel Összes
importálás mappáját, majd duplán kattint a futtatni kívánt importálási folyamatra.
3. Hajtsa végre a következő műveleteket mindegyik szerkeszteni kívánt importálási folyamat
esetében:
a. Leképezések módosításához, kattintson a Speciális elemre.
b. Az alapértelmezett leképezés eltávolításához kattintson az Összes leképezés törlése
elemre.
c. A Tulajdonságok panel megnyitásához kattintson a Tulajdonságok megjelenítése
lehetőségre.
d. Ha szükséges, a Mérőszám-dimenzió listában adja meg a kocka mérőszámait
tartalmazó dimenziót.
e. Az adatfrissítése viselkedése listából adja meg a kocka frissítésének a módját. Az új
értékek meglévő értékekhez adhatók, vagy az új értékek lecserélhetik a meglévő
értékeket.
f. Az Adatok előnézete panelen válassza ki a frissíteni vagy hozzáadni kívánt
adatoszlopot, és határozza meg az egyes adatelemek leképezési típusát. A meglévő
kockákba áthúzott oszlopok mérőszámok vagy attribútumok lehetnek. Nem
módosíthatja őket dimenziókká vagy szintekké.
g. Ha csak tényadatokat vagy mérőszámokat szeretne importálni, a hierarchia legalsó
szintjére végezzen leképezést.
Módosíthatja a mérőszámok leképezését. Például importált korábban egy Költség
nevű mérőszámot. Most importál egy Egységköltség nevű mérőszámot, és szeretné,
hogy az Egységköltség adatai a Költség mérőszámban legyenek. Leképezi az
Egységköltség mérőszámot a Költség mérőszámra az Importálás varázslóban.
4. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
v Ha csak a tartalom panelen szeretné megjeleníteni az importált adatokat, kattintson az
Összegzés elemre, törölje a Cube Viewer megnyitása a befejezéskor jelölőnégyzet
bejelölését, majd kattintson az Importálás lehetőségre.
v Ha a tartalom panelen és kereszttáblában szeretné megjeleníteni az importált adatokat,
kattintson az Importálás lehetőségre.

Eredmények
Ha egy, az adatok frissítésére szolgáló folyamatot kíván ütemezni, keresse meg a
termékváltozathoz tartozó dokumentációban a Chore folyamatokkal kapcsolatos témaköröket.
3. fejezet Adatok importálása a Cognos Insight szoftverbe
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A teljes Cognos dokumentációt elérheti az IBM Knowledge Center webhelyén
(http://www.ibm.com/ support/knowledgecenter).
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4. fejezet Adatok elemzése
Az adatok az IBM Cognos Insight szoftverben való böngészésekor, rendezésekor és
beágyazásakor különböző perspektívákból láthatja az információkat, és az elemzés
használatával jobb üzleti döntéseket hozhat. A trendek azonosításához használhat például
vonaldiagramot.

Adatok bevitele
Az adatokat közvetlenül az IBM Cognos Insight kereszttáblában adhatja meg, és parancsok
segítségével egyszerű számítási feladatokat végezhet. Másolhat és beilleszthet is a cellákba,
vagy adatokat importálhat egy Microsoft Excel munkafüzetekből vagy egy CSV-fájlból.

Eljárás
1. Cellák értékeinek módosításához jelölje ki a cellát és írja be az új értékeket, majd egy
másik cellára lépéshez nyomja le az Enter billentyűt vagy használja a nyíl billentyűket.
Az Enter billentyű megnyomásakor az adatok kéken jelennek meg, valamint a sor- és
oszlopfejlécek kék kiemelést kapnak. Ez azt jelzi, hogy a megadott adatok különböznek
az IBM Cognos Express vagy IBM Cognos TM1 szerveren lévő eredeti értékektől. Ha
más cellák kapcsolódnak ahhoz a cellához, amelyben adatokat adott meg, az Enter
billentyű lenyomásával ezek a cellák kék színűre változnak, ami azt jelzi, hogy ezek
értékei szintén különböznek a szerveren lévő eredeti értékektől.
Amikor a nyílbillentyűkkel egy másik cellába lép át, az adatok zölden jelennek meg, ha
hozzájárul a tervhez. Ez azt jelzi, hogy a cellában lévő adatok módosultak, és a módosítás
függőben van. A rendszer nem végez újraszámításokat, és nem frissíti a kapcsolódó
cellákat. Ha személyes adatokkal dolgozik, az adatok kéken jelennek meg, amíg a
munkaterületet nem menti.
kattintva véglegesíti a módosításokat, a módosított
Amikor a Jóváhagyás ikonra
értékeket a rendszer a Cognos Express vagy Cognos TM1 szerverre menti. Az adatok
ezután feketén jelennek meg, jelezve, hogy mások is láthatják az adatok módosításait.
A diagramban megjelenő adatoknak a következő tartományba kell esniük: 0,000000001 –
99 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999.
Ha elosztott módban dolgozik, és adatokat töröl, akkor az adatok mindaddig elérhetők a
szerveren, amíg el nem küldi azokat. Ez annak köszönhető, hogy elosztott mód esetén az
adatok tárolása helyben történik.
2. A következő parancsok használatával írhat adatokat a cellákba. Ezeket a parancsokat a
rendszer az Enter billentyű lenyomásakor dolgozza fel, és csak az aktuális kereszttáblára
alkalmazhatók. A parancsokban a kis- és nagybetűk azonosnak számítanak.
3. táblázat: Adatbeviteli parancsok
Parancs

Leírás

K

Ezresekben viszi be az értéket.
Az 5K például az 5 000 értéket írja a cellába.

M

Milliókban viszi be az értéket.
A 10M például a 10 000 000 értéket írja a cellába.

Add, +

Hozzáad egy számot a cellaértékhez.
Az Add50 például az 50 értéket adja hozzá a cellaértékhez.

© Szerzői jog IBM 2012, 2016

51

3. táblázat: Adatbeviteli parancsok (Folytatás)
Parancs

Leírás

Sub

Kivon egy számot a cellaértékből.
A Sub50 például az 50 értéket vonja ki a cellaértékből.

Increase, Inc, >

Növeli a cella értékét a százalékként megadott számmal.
Az inc6 vagy a 6> a cella értékét 6%-kal növeli.

Decrease, Dec, <

Csökkenti a cella értékét a százalékként megadott számmal.
Például a Dec6 vagy a 6< a cella értékét 6%-kal csökkenti.

Hold, Hol

Levédi a cellaértékeket az adatelosztásoktól.

Release, Rel

Feloldja a védett cellákat.

Multiply, Mul

Megszorozza a cella értékét a megadott számmal.
A Mul50 például minden cella értékét megszorozza 50-nel.

Divide, Div

Elosztja minden cella értékét a megadott számmal.
A Div50 például minden cella értékét elosztja 50-nel.

Növelés

A megadott százalékos arányban növeli az értékeket.
A Grow5 például egy dimenzió minden tagját 5 %-kal növeli.

Power, Pow

A cella értékét a megadott hatványra emeli.
Például, a cellában lévő szám 10. A Pow3 megadásával a 10 1000-re nő.

>

A konszolidálás értékét minden gyerek elem vagy legalsó szintű elemtől
jobbra másolja, vagy csak azon gyerek elemektől jobbra, amelyek nullától
eltérő értékeket tartalmaznak.

<

A konszolidálás értékét minden gyerek elem vagy legalsó szintű elemtől balra
másolja, vagy csak azon gyerek elemektől balra, amelyek nullától eltérő
értékeket tartalmaznak.

|

A konszolidálás értékét minden gyerek elem vagy legalsó szintű elemtől
lefelé másolja, vagy csak azon gyerek elemektől lefelé, amelyek nullától
eltérő értékeket tartalmaznak.

^

A konszolidálás értékét minden gyerek elem vagy legalsó szintű elemtől
felfelé másolja, vagy csak azon gyerek elemektől felfelé, amelyek nullától
eltérő értékeket tartalmaznak.

: ( egy oszlop)

A másolás leáll.

3. Egy sor vagy oszlop fejlécének módosításához jelölje ki a fejlécet, írja be az új nevet,
majd nyomja le az Enter billentyűt.

Adatok szűrése
Szűrheti a dimenziókat, mérőszámokat, attribútumokat és az IBM Cognos Insight
munkaterületen megjelenő adatokat, így különböző nézőpontokból elemezheti az
információkat, és jobban megértheti azokat.

Dimenziók beágyazása és felcserélése kereszttáblában és
diagramokban
A kereszttáblákban és diagramokon megjelenő elemeket lecserélheti az adatok más
perspektívából való megtekintéséhez az IBM Cognos Insight programban.
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Erről a feladatról
Ha az eszközelem kereszttáblát és diagramot is tartalmaz, a kereszttábla módosításait a
diagram tükrözi, és a diagram módosításait pedig a kereszttábla.

Eljárás
1. A kereszttáblában vagy diagramon található dimenziók, mérőszámok vagy attribútumok
módosításához hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
a kereszttábla soraira, oszlopaira vagy
v Vontassa az elemet a tartalom panelről
kontextusára.
v Vontassa az elemet a tartalom panelről egy diagramelemre, például az X tengelyre, egy
sávdiagram egy sávjára vagy a diagram jelmagyarázatára.
v Vontassa az elemet az áttekintési terület sorok szakaszából

, oszlopok szakaszából

vagy kontextus szakaszából
az áttekintési terület egy másik szakaszára.
2. Annak szűréséhez, hogy egy dimenzió, mérőszám vagy attribútum mely elemei jelenjenek
meg kereszttáblában vagy diagramon, az áttekintési területen kattintson a dimenzióra,
mérőszámra vagy attribútumra, majd válassza ki a kívánt részletességi szintet. Böngészési
pontokkal vagy a böngészési panellel szűrheti a teljes munkaterületen megjelenő
elemeket. További információk: “Szűrés dimenziók és attribútumok alapján”.
3. Kereszttáblában lévő sorok vagy oszlopok felcseréléséhez kattintson a Felcserélés ikonra
.

Szűrés dimenziók és attribútumok alapján
Böngészési pontokkal vagy a böngészési panellel szűrheti az IBM Cognos Insight
munkaterület kereszttábláiban és diagramjain megjelenő adatokat. A böngészési pontok és a
böngészési panel azonosítja a dimenziók és attribútumok kapcsolatát is, valamint azt, hogy
azok hol nem kapcsolódnak.

Erről a feladatról
A böngészési pontok a dimenziókban található elemeket listázó eszközelemek. Az egyes
elemekre kattintva szűrheti a munkaterületet csak a kiválasztott elemek megjelenítéséhez.
Például egy böngészési pont a hónapokat jeleníti meg, egy másik a termékeket, egy harmadik
pedig az üzleteket. Ha kijelöli a januárt, februárt és márciust, akkor láthatja mely üzletek
milyen termékeket értékesítettek ezekben a hónapokban. A termékek és az üzletek csak akkor
lesznek kiemelve, ha januárhoz, februárhoz vagy márciushoz tartozó adatokat tartalmaznak.
Ha ezután két terméket, valamint ezeket a hónapokat jelöli ki, tovább finomíthatja az
adatokat. A kiemelt üzletek legalább egyet eladtak a két termék közül januárban, februárban
vagy márciusban.
Attribútumokból és dimenziókból is létrehozhat böngészési pontokat. Az attribútumokkal a
dimenzióelemek más módon csoportosíthatók. A termék dimenzió például öt terméket
tartalmaz. Ezen termékek közül három új ebben az évben, és két terméket öt éve hoztak létre.
Egy attribútummal meghatározhatja, hogy a dimenzió mely elemei újak és melyek régiek,
majd a kereszttáblát és a diagramot úgy szűrheti, hogy csak az új vagy a régi termékeket
jelenítsék meg. Így könnyen összehasonlíthatja az új és a régi termékeket.
A böngészési panel hasonló a böngészési pontokhoz, de a böngészési panel tartalmazza az
összes dimenziót, attribútumot és mérőszámot, és a munkaterület oldalánál van rögzítve.

4. fejezet Adatok elemzése
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Eljárás
1. A böngészési panel megtekintéséhez kattintson a Böngészés elemre, majd kattintson a
Böngészési panel megtekintése lehetőségre.
a dimenziót vagy
2. Böngészési pont létrehozásához vontassa át a tartalom panelről
attribútumot a vászonra. A rendszer hozzáad egy böngészési pont eszközelemet a
vászonhoz.
Tipp: Ha a dimenzió attribútumokat tartalmaz, akkor a böngészési pontokon megjelenő
elemek módosításához kattintson a böngészési pont címére, majd kattintson a lista egyik
dimenziójára vagy attribútumára.
3. Válasszon egy vagy több elemet az egyes böngészési pontokban vagy a böngészési
panelen a munkaterület eszközelemekben megjelenő elemek módosításához.
4. Ha nem szeretné kiemelni a kiválasztott elemeket és a kiválasztott elemekkel társított
elemeket, kattintson a Böngészés lehetőségre, majd törölje a Kapcsolódó elemek
azonosítása lehetőség jelölését.
5. Ha nem szeretné, hogy a kijelölt elemek és a kijelölt elemekhez kapcsolódó elemek
megjelenjenek a böngészési pontok tetején, kattintson a Böngészés lehetőségre, majd
törölje a Először a kapcsolódó elemek megjelenítése elem jelölését.
6. A böngészési pontok kiválasztásainak a törléséhez hajtsa végre a következő műveletek
valamelyikét:
v Ha törölni szeretné egy böngészési pont kiválasztásait, kattintson a Böngészés
lehetőségre, majd kattintson az Adott böngészési pont törlése lehetőségre.
v Ha törölni szeretné az összes böngészési pont kiválasztásait, kattintson a Böngészés
lehetőségre, majd kattintson Az összes böngészési pont törlése lehetőségre.

Eredmények
Ha több tagot is kijelöl, a kijelölt tagok adatai ki lesznek emelve.
Ha a kereszttáblában összesítve vannak az adatok, akkor a tagok böngészési pontokban való
kijelölése módosítja a végösszegeket. A kereszttábla például az összes termék árbevételét
jeleníti meg az egyes negyedévekre vonatkozóan. Ha kiválaszt egy adott terméket egy
böngészési pontban, a kereszttábla továbbra is megjeleníti az összes terméket a fejlécekben,
azonban az összeg a kiválasztott termékekhez tartozó összeg lesz.
Kapcsolódó fogalmak:
“Egy böngészési pontban a többszörös kijelölés #N/A értéket jelenít meg egyes cellákban”
oldalszám: 214
Ha egy böngészési pontban két vagy több tagot jelöl ki az IBM Cognos Insight
alkalmazásban, a kereszttáblákkal rendelkező felületi elemekben található cellák néha a
számított értékeket jelenítik meg, néha pedig az #N/A értéket.

Adatok keresése
Amikor egy dimenzió sok elemet tartalmaz, egy böngészési ponttal kereshet egy elemet az
IBM Cognos Insight programban.

Eljárás
1. Ha a dimenzió nem böngészési pontban van, vontassa azt a vászonra.
2. A böngészési pont címsorában kattintson a Keresés ikonra
3. A megjelenő szövegmezőbe írjon be egy karaktláncot.
Kapcsolódó feladatok:
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.

“Tagok hozzáadása dimenziókhoz” oldalszám: 104
Tagokat sorok és oszlopok kereszttáblához, különböző szinten való hozzáadásával adhat
hozzá dimenziókhoz az IBM Cognos Insight programban.

Keresés a tartalompanelen
A tartalompanelen objektumokat kereshet.

Erről a feladatról
Ha nem tudja pontosan egy objektum nevét, vagy ha bizonyos feltételeknek megfelelő
objektumokat szeretne megtalálni, karakterek a tartalom panelre való beírásával szűrheti a
keresést. A keresés a feltételeknek megfelelő összes kockát, dimenziót, hivatkozást,
folyamatot, chore folyamatot, eredménymutatót és importálást megtalálja.

Eljárás
Ha olyan objektumokat keres, amelyeknek a neve egy adott karakterláncot tartalmaz, adja
meg a karaktereket a tartalompanel keresőmezőjében. A keresés a keresési feltételeknek
megfelelő eredmények élő szűrője. A tartalompanelen megjelenő objektumok nevének
valamely része megfelel a keresési feltételeknek.

Felfúrás és lefúrás
Felfúrhat vagy lefúrhat az adatokon az IBM Cognos Insight kereszttáblákon vagy
diagramokon az adatok különböző szintjeinek áttekintéséhez.

Erről a feladatról
A felfúrás és lefúrás meghatározása a következő:
Felfúrás
A felfúrás azt jelenti, hogy lecseréli azon adatokat, amelyen felfúr az adatok
szülőelemének adataira. Felfúrással adatokat hasonlíthat össze. A kereszttábla
például a Mosogatógépek termékcsalád év szerinti árbevételét tartalmazza. A
Mosogatógépek termékcsaládon felfúrva megjelenítheti az összes termékcsalád év
szerinti árbevételét. Ez az adatnézet lehetővé teszi a Mosogatógépek termékcsaládból
származó árbevétel az egyéb termékcsaládok árbevételével való összehasonlítását.
Lefúrás
A lefúrás azt jelenti, hogy lecseréli azon adatokat, amelyen lefúr az adat
gyerekelemének adataira. Lefúrással az adatok további részleteit tekintheti meg. A
kereszttábla például a Mosogatógépek termékcsalád év szerinti árbevételét
tartalmazza. A Mosogatógépek termékcsalád egyes termékeiből származó árbevétel
elemzéséhez lefúrhat.
A kereszttábla következő elemein fúrhat fel vagy fúrhat le:
v Kereszttáblacellák.
Ha egy kereszttáblacella egy sorban és egy oszlopban jelenik meg, akkor kiválaszthatja,
hogy fel vagy le kíván fúrni a soron vagy az oszlopon. Megjelenik például egy cella a
Január oszlopban és a Mennyiség sorban. Ha a jobb gombbal kattint a cellára, majd a
Lefúrás lehetőséget választja, akkor kattinthat a Január vagy a Mennyiség lehetőségre.
v Sor- vagy oszlopfejlécek.
A diagramok következő elemein is felfúrhat vagy lefúrhat:
v Címkék, például a jelmagyarázat címe, a jelmagyarázat elemei vagy a tengelycímkék.
v Adatok, például egy oszlopdiagram oszlopai vagy egy vonaldiagram sorai.
4. fejezet Adatok elemzése
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Tipp:
Módosíthatja a kereszttáblacellán való dupla kattintás viselkedését, hogy dupla kattintással
lefúrhasson a cellában található adatokon. A Böngészés menüben, a Dupla kattintás a
kereszttáblákban szakasznál kattintson a Lefúrás elemre. A viselkedés alapértelmezettre
állításához, vagyis egy cellára duplán kattintva a benne lévő adatot szerkesztheti, a Böngészés
menüben, a Dupla kattintás a kereszttáblákban szakasznál kattintson a Szerkesztés elemre.
A kiválasztott beállítást a rendszer a munkaterülettel együtt elmenti, tehát a munkaterület
felhasználói ugyanazt a beállítást kapják a munkaterület megnyitásakor.
A létrehozott új munkaterületek alapértelmezett viselkedését is módosíthatja, hogy egy cellára
való dupla kattintás lefúrhasson a cellában található adaton. Kattintson a Műveletek ikonra
, kattintson a Saját beállítások elemre, majd az Az új munkaterületek alapértelmezett
művelete, ha duplán kattint egy cellára szakaszban kattintson a Lefúrás lehetőségre. A
Saját beállítások ablakban kiválasztott beállítás csak az újonnan létrehozott munkaterületekre
vonatkozik, és ezt a beállítást nem menti a rendszer a munkaterülettel.

Eljárás
1. Kattintson a jobb gombbal az adatelemre a kereszttáblában vagy diagramon, majd
kattintson a Felfúrás vagy a Lefúrás lehetőségre, és, ha szükséges, kattintson arra az
adatelemre, amelyen felfúrni vagy lefúrni kíván. Ha a Felfúrás lehetőség nem jelenik
meg, az adat nem rendelkezik szülőadattal, tehát nem fúrhat fel. Ha a Lefúrás lehetőség
nem jelenik meg, az adat nem rendelkezik gyerekadattal, tehát nem fúrhat le.
Tipp:
Duplán kattintva egy sor- vagy oszlopfejlécre egy kereszttáblában vagy egy elemre egy
diagramon felfúrhat vagy lefúrhat az elemen. Amikor az elemre mutat, a kurzor átalakul,
mutatva, hogy a fúrás melyik irányba fog történni, fel vagy le.
Az áttekintési területen egy elemre kattintva megjelenítheti a kereszttáblában vagy
diagramon aktuálisan megjelenített adat szülő- és gyerekelemeit. Egy szülőelemre
kattintva felfúrhat a kereszttáblában vagy diagramon, egy gyerekelemre kattintva pedig
lefúrhat a kereszttáblában vagy diagramon.
2. Az adatelemen végrehajtott összes fel- és lefúrási művelet eltávolításához kattintson az
elemre a sorok területen

, az oszlopok területen

vagy a kontextus területen

, majd kattintson a Mindegyik megjelenítése - elem_neve lehetőségre.

Szűrés a legmagasabb vagy legalacsonyabb eredmények
megjelenítéséhez
Lehetősége van az IBM Cognos Insight kereszttáblák szűrésére, hogy csak a legmagasabb
vagy legalacsonyabb találatok jelenjenek meg.

Erről a feladatról
A következő módokon alkalmazhat szűrőket a kereszttáblákra:
v Csak a legmagasabb eredmények megjelenítése az adatokban található legmagasabb
értékek meghatározásához. Például meg szeretné tudni, hogy mely hónapokban volt a
legmagasabb bevétel, ezért a legmagasabb három eredmény megjelenítésére állítja be a
szűrőt.
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v Csak a legalacsonyabb eredmények megjelenítése a legalacsonyabb értékek
meghatározásához az adatok között. Például meg szeretné tudni, hogy mely beosztottak
költötték a legkevesebbet utazásra, ezért a legalacsonyabb öt eredmény megjelenítésére
állítja be a szűrőt.

Eljárás
1. Kattintson az oszlop- vagy sorfejlécre, amelynek csak a legmagasabb vagy
legalacsonyabb értékeit szeretné megjeleníteni.
2. Kattintson a jobb gombbal az elemre, kattintson az Első vagy utolsó lehetőségre, majd
kattintson az egyik beállításra a megjeleníteni kívánt értékek számának kijelöléséhez. Ha
az Egyéni beállításra kattint, egy új ablak jelenik meg, amelyikben korlátozhatja a
megjelenített eredményeket a kereszttáblában a következő beállítások egyikének
kiválasztásával:
v Legmagasabb vagy legalacsonyabb eredmények egyéni számának megadása. Például
beírhat 50-et az első 50 ügyfél árbevétel alapján történő megjelenítéséhez.
v Legmagasabb vagy legalacsonyabb eredmények egyéni százalékának megadása.
Például beírhat 10-et az árbevétel felső 10%-ához hozzájáruló ügyfelek
megjelenítéséhez.
v A legmagasabb vagy legalacsonyabb eredmények összegzési számának megadása.
Például beírhat 10000000-t a bevétel első 10 millió dollárjához hozzájáruló ügyfelek
megjelenítéséhez.
3. Az Alapja: listában válassza ki a mérőszámot, amelyhez meg kívánja határozni a
legmagasabb vagy legalacsonyabb eredményeket.
4. Kattintson az OK gombra.
5. A legmagasabb vagy legalacsonyabb szűrő eltávolításához kattintson a jobb gombbal a
szűrt elemre, kattintson az Első vagy utolsó lehetőségre, majd kattintson a Nincs első
vagy utolsó lehetőségre.

Rendezés
Ha növekvő vagy csökkenő sorrendben rendezi az értékeket, könnyebben rendszerezheti és
elemezheti az adatokat az IBM Cognos Insight programban.

Eljárás
1. Válassza ki a rendezni kívánt teljes sort vagy oszlopot.
2. Kattintson a jobb gombbal a fejlécre, és kattintson a Rendezés lehetőségre.
3. Adja meg, hogy érték vagy címke alapján szeretne-e rendezni, majd kattintson a Növekvő
sorrendbe rendezés vagy Csökkenő sorrendbe rendezés lehetőségre.

Számítások
A számítások igen fontosak a problémák megoldásában és a döntések meghozatalában.
Segítséget nyújtanak a fontos elemek közötti kapcsolatok meghatározásában. Az olyan
számítások például, mint a variancia vagy a variancia százalék támogatják az IBM Cognos
Insight költséghatékonysági elemzéseket, mivel így összehasonlíthatja a költségeket és
bevételeket, valamint a tényleges értékesítést a tervezett értékesítéssel.

Dimenziószámítások
A dimenziószámítások egy kereszttábla egy sorából vagy oszlopából hajthatók végre. A
kereszttábla például az egyes évek nyereségeit és veszteségeit mutatja 2008 és 2014 között.
Hozzáad egy új oszlopot, és a segítségével megjeleníti az egyes években a nyereségek és a
veszteségek különbségét.
4. fejezet Adatok elemzése
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Dimenziószámítások írásakor vegye figyelembe a következőket:
v Ha nullánál nagyobb, de egynél kisebb számot használ, akkor a szám elé írjon be egy
bevezető nullát. Például 0.10.
v A nevek körül használjon szimpla idézőjeleket és szögletes zárójeleket. Például:
['elem_neve'].
v Minden számítást zárjon le egy pontosvesszővel (;).
v Az áttekinthetőség javítása érdekében használhat szóközt.
v Egyaránt használhat kis- és nagybetűket. A szintaxisban a kis- nagybetűk nincsenek
megkülönböztetve.
A Cognos Insight szoftverben a dimenziószámítások ugyanazt a szintaxist használják, mint a
kifejezések az IBM Cognos TM1 szoftverben. A kifejezések létrehozásával kapcsolatos
további információkért tekintse át a következő szakaszokat a TM1
referenciadokumentációban:
v Szabályfüggvények
v TM1 TurboIntegrator függvények
Az Ön termékéhez és változatához tartozó TM1 referenciadokumentáció az IBM Knowledge
Center webhelyen érhető el (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Kockaszámítások
A dimenziószámításoktól eltérően a kockaszámítások segítségével egyszerűsítheti a szabályok
létrehozását általános modellezési műveletek (mint például a modell felügyelete és
karbantartása) végrehajtásához. Egy számítás hozzáadásával hasznosabbá teheti a modellt az
adatforrásból több információt származtatva.
Ha összesítést nem tartalmazó számításokat, például átváltási árfolyamok vagy bevétel
számítását kell létrehoznia, létrehozhat képletkifejezéseket a számításszerkesztőben.
Használhat a dimenziókra és a kockákra is vonatkozó függvényeket.
A számításszerkesztő használatával megtekinthet egy kijelölt cellára alkalmazott szabályokat,
valamint módosíthatja a kocka számításainak vagy szabályainak elsőbbségét. A
szabályszerkesztő segítségével módosíthatja a kockaszámításhoz társított szabályblokkot.
A kockaszámítások létrehozásának néhány előnye:
v Adatokat szerezhet be más kockákból a számításkifejezés létrehozásához.
Használhat például a számítást meghatározó dimenziótól eltérő dimenzióban létező
attribútumokat.
v Alkalmazhat számításokat a konszolidált szintek alsó szintű tagjára.
v Alkalmazhat számításokat karakterláncelemekre.
v Hivatkozhat elemattribútumokra.
v Normál IBM Cognos TM1 függvények használata a legalsó szinten és a konszolidált
szinten
A számítás hatóköre a kockában vagy a kockanézetben levő kijelölésből következik. Egy
számítás létrehozásakor csak a sor- és oszlopdimenziók lesznek a számítás részei. A számítás
bármelyik kontextusdimenzió összes tagjára vonatkozik. Ha a sor- vagy az oszlopdimenzió
összes tagja ki van jelölve, a számítás a dimenzió összes tagjára vonatkozik. A dimenzió nem
része az alapértelmezett számítási névnek vagy kontextusnak.
A modellező egy dimenzió tagkijelöléseinek alábbi módokon történő hozzáadásával,
eltávolításával vagy módosításával módosíthatja a kijelölés hatókörét:
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v A dimenzió környezetterületének használata a számításszerkesztőben.
v A dimenziók hozzáadása vagy eltávolítása a szülőkocka környezetterületére húzva vagy
onnan elhúzva.
Az adat- és kockaszámítások akkor is megtartják az integritásukat, ha eltávolít vagy hozzáad
egy dimenziót abban a kockában, ahol a számításokat létrehozza. Arra azonban ügyelnie kell,
hogy módosítsa a hivatkozásokat az új dimenzióra, ha hozzáadott egyet. Ez a megtartás akkor
hasznos, amikor prototípust készít, és az új üzleti követelményeknek megfelelően strukturálja
át a kockákat.

Egyszerű dimenziószámítás hozzáadása
Összeadhat, kivonhat, szorozhat vagy oszthat sorokat vagy oszlopokat az IBM Cognos Insight
kereszttáblában. Létrehozhat egyéni számításokat is.

Mielőtt elkezdené
A számításban használni kívánt adatoknak meg kell jelenniük a sorokban vagy oszlopokban.
A kifejezések létrehozásával kapcsolatos további információkért tekintse át a következő
szakaszokat a Cognos TM1 referenciadokumentációban:
v Szabályfüggvények
v TM1 TurboIntegrator függvények
Az Ön termékéhez és változatához tartozó TM1 referenciadokumentáció az IBM Knowledge
Center webhelyen érhető el (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Eljárás
1. Válasszon ki egy vagy több sort vagy oszlopot a számításhoz.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a sorokra vagy oszlopokra, majd válassza az előugró menü
Számítás menüpontját.
3. Válassza ki az egyik számítási parancsot: összeadás, kivonás, szorzás, osztás vagy
Egyéni.
4. Ha az Egyéni számítást választotta, akkor tegye a következőket:
a. A Kifejezés mezőbe írja be a számítást. A [’ jel beírása után megjelenik egy lista,
amelyből ki tud választani elemeket.
b. Adja meg, hogy az argumentumok végösszegéhez először az összegzést kell elvégezni
vagy az argumentumokat kell alkalmazni.
c. Kattintson az OK gombra.
5. Az új sor vagy oszlop átnevezéséhez emelje ki a sort vagy oszlopot, majd írja be az új
nevet.
Fontos: Amikor átnevez egy adatelemet, akkor azt a kockában is átnevezi, nem csak az
aktuális felületi elemben. Ezáltal az új név az összes felületi elemben látható lesz, amely
tartalmazza ezt az adatelemet.

Eredmények
Az új számítások alapértelmezett működése kizárja a számítási értéket az összes
szülőösszegzésből. Ahhoz, hogy a számítási értéket tartalmazzák a szülőösszegzések,
kattintson a jobb gombbal a számításra, kattintson a Számítás lehetőségre, majd kattintson a
Számítás szerkesztése elemre. Ezután a Szülőösszegzés területen kattintson a Számítási
érték befoglalása lehetőségre.

4. fejezet Adatok elemzése

59

Kockaszámítás létrehozása
Kockaszámítás az IBM Cognos Insight szoftverben való létrehozásához operátorokat,
függvényeket, attribútumokat és értékeket, például szöveges karakterláncokat és számokat
kombinál egy kifejezésbe, amelyet egyetlen értékként értékel ki a program.

Erről a feladatról
A számított adatelemek képletei egyszerűek és összetettek lehetnek. Az egyszerű képletek
más dimenziótagok, numerikus állandók és aritmetikai operátorok kombinációjából állnak. Az
összetett képletek ezeket az elemeket és függvényeket, valamint más kockaadatokra mutató
hivatkozásokat tartalmazhatnak. Amikor számított adatelemet ad a kockához, az a dimenzió
elemévé válik.
Automatikusan jönnek létre adatforrások számítás létrehozásakor, hogy az összes szabályból
származó érték megfelelően legyen konszolidálva. Az adatforrásokat vagy a létrehozott
szabályokat a szabályszerkesztőben lévő szabályok letiltásával és saját szabályok
használatával finomíthatja.
Ha az állandóként kiválasztott dimenzió felhasználói attribútumokat tartalmaz, az
attribútumokat (például Terméktípus) a kifejezés elemeiként használhatja. A rendszer által
meghatározott attribútumok, például a számításdimenzió legalsó szintű számítás és a
konszolidált szintű számítás attribútumai nem jelennek meg. A kockaszámításban hivatkozott
dimenzióattribútum azt jelenti, hogy ez az attribútum értékeinek hivatkozása a dimenzió
összes tagja esetében. A kocka különböző dimenzióiból is hivatkozhat tagokra.

Eljárás
1. Kattintson a jobb gombbal azon cellára vagy cellatartományra, ahol értéket szeretne
számítani, majd kattintson a Kockaszámítás létrehozása elemre. Oszlop kijelölésekor a
számításszerkesztő feltételezi, hogy a számítás az összes dimenzióra érvényes.
Létrehozhat azonban adott attribútum alapján szűrt dimenzióra érvényes számításokat.
2. Az Adja meg a kockaszámítás nevét mezőben adjon egy leíró nevet a számításnak,
hogy azonosíthassa, amikor a kockanézetben a cellákra kattint, majd kattintson az OK
gombra. Az alapértelmezett név a kocka neve, a dimenzió a soron, a sorszám, a
dimenzió az oszlopon és az oszloptag. Nem szerepel benne a környezetterületen lévő
dimenziótagok kijelölése.
3. A számítás hatókörének módosításához végezze el a következő lépéseket:
a. A számításszerkesztő környezetterületén kattintson a dimenzióra, majd kattintson a
Tagkijelölés szerkesztése lehetőségre.
b. A dimenziótag hatókörének kiválasztása ablakban távolítson el vagy adjon hozzá
dimenziótagokat vagy részhalmazokat a jelölőnégyzetek bejelölésével vagy a
jelölésük törlésével.
c. Választható: Ha egy dimenziót el szeretne távolítani a számítás hatóköréből, a
környezetterületen kattintson a jobb gombbal a dimenzió kontextusszűrőre, majd
kattintson az Eltávolítás elemre. Ha eltávolítja az összes dimenziót a
számításszerkesztő környezetterületéről, a számítás a kocka összes cellájára
érvényes.
d. Ha dimenziótagokat szeretne a hatókörhöz adni, vontassa a dimenziót a Feltételek
lapról a számításszerkesztő környezetterületére, és jelölje ki a szükséges tagokat.
4. Válassza ki a létrehozni kívánt kifejezés típusát:
v A kifejezés a legalsó szinten való értékeléséhez a Kifejezés területen kattintson a
Legalsó szintű kifejezés fülre.
v A kifejezés konszolidált szinten való értékeléséhez a Kifejezés területen kattintson a
Konszolidált szintű kifejezés fülre.
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Megjegyzés: Ha a legalsó szintű és a konszolidált szintű kifejezésekhez is ugyanazon
kifejezést szeretné használni, jelölje be a Legalsó és konszolidált kombinálása
jelölőnégyzetet.
v Karakterláncérték visszaadásához a Kifejezés területen kattintson a
Karakterlánc-kifejezés fülre.
Megjegyzés: Ha a számítás célterülete numerikus és karakterláncelemeket is
tartalmaz, a karakterlánc-kifejezés a számítás hatókörében lévő azon cellákra
érvényes csak, amely karakterláncként lettek formázva. Karakterláncérték
visszaadásához a környezetterületnek karakterláncként formázott cellákat kell
tartalmaznia.
5. A Kifejezés mezőbe írja be a számított elemet meghatározó képletet. A képlet
létrehozásához a következő elemek kombinációját használhatja:
6. Ha dimenzióelemet szeretne használni a számításban, a Feltételek lapról vontasson egy
dimenziótagot a Kifejezés mezőbe. A kocka összes dimenziója megjelenik egy fán. Ha
létezik hierarchia, a kockában vagy nézetben lévő dimenziók hierarchikusan jelennek
meg a fában.
A tagok teljes tagokként jelennek meg. Ha a név szóköz karaktert tartalmaz, a rendszer
zárójelek közé foglalja azt.
7. Aritmetikai elem kiválasztásához az Egyszerű lap Művelettípus listájában válassza az
Aritmetikai elemet, majd válasszon műveletet. Az IBM Cognos Insight a következő
sorrendben értékeli ki az aritmetikai operátorokat:
a. Hatványozás
b. Szorzás
c. Osztás
d. Összeadás
e. Kivonás
Zárójelet kell használnia más értékelési sorrend kényszerítéséhez. A 2*3+4 kifejezés
ugyanazt eredményezi, mint a (2*3)+4, mert a szorzás elsőbbséget élvez.
8. Idő vagy súlyozott átlag kiválasztásához az Egyszerű lap Művelettípus listájából
válassza az Átlag elemet, majd válasszon műveletet.
9. Beépített Cognos TM1 függvény belefoglalásához a Függvények lapról vontassa a
függvényt a Kifejezés mezőbe. Mindegyik függvény rövid leírása megjelenik a Haladó
szerkesztés támogatása ablaktábla Tippek lapján.
A különböző függvények teljes magyarázatát a Cognos TM1 adott változatának TM1
referenciadokumentációjában tekintheti meg. A Planning Analytics dokumentációja
elérhető az interneten (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
10. Adatelem más kockából való beszúrásához a Feltételek lapon válasszon hivatkozást
vagy hozzon létre hivatkozást az érték importálásához:
v Hivatkozás választásához bontsa ki az Importált értékek mappát.
v Hivatkozás létrehozásához kattintson a Feltételek importálása lehetőségre.
11. Karakterlánc- vagy numerikus attribútumok feltételes kifejezésben (például
IF-THEN-ELSE) való használatához a Feltételek lapon bontsa ki a dimenzió alatti
Attribútumok mappát, és vontassa az attribútumtagot a Kifejezés mezőbe.
12. Ha végzett, megtekintheti az eredményeket vagy mentheti a számítást.
v A módosítások alkalmazásához és a számítás eredményeinek megtekintéséhez
kattintson az Alkalmaz lehetőségre.
v A számítás mentéséhez és a számításszerkesztő bezárásához kattintson az OK
gombra.

4. fejezet Adatok elemzése
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Más kockákból származó adatokra hivatkozó kockaszámítás
létrehozása
Kockaszámítás az IBM Cognos Insight programban való meghatározásához más kockában
lévő adatokra hivatkozhat, ha a célkockára mutató hivatkozást hoz létre.

Erről a feladatról
A kockaszabályokhoz hasonlóan, egy kockában lévő adatokkal számításokat hozhat létre egy
másik kockában. Értékesítési adatokat húzhat például nyereséggel és veszteséggel kapcsolatos
információkat tartalmazó kockába.
Tegyük fel, hogy olyan árbevételt szeretne számítani, amely az egységszámonkénti áron
alapuló képletet használja. Az árak adatai nem abban a kockában van, amelyben létrehozza a
számítást; az adatok az árinformációkat tartalmazó célkockában vannak. Ha a külső adatokra
szeretne hivatkozni, importálnia kell azokat az Ár kockára mutató hivatkozás létrehozásával.
Amikor hivatkozást hoz létre a számításszerkesztőben, az szabályként valósítja meg a
rendszer. Amikor a rendszer szabályként valósít meg egy hivatkozást, a számítást csak a
forráskockában tárolja, de szükség szerint használja és megjeleníti azt a célkockában. Ha a
számításban hivatkozott adatok módosulnak a forráskockában, a célkocka automatikusan
tükrözi a módosításokat. Mivel azonban a rendszer az adatokat csak a forráskockában tárolja,
az adatértékek összes szerkesztésének a forráskockában kell történnie. Nem szerkesztheti a
célkockákban megjelenített adatokat szabályhivatkozásokon keresztül.

Eljárás
1. Kattintson a jobb gombbal azon cellára vagy cellatartományra, ahol értéket szeretne
számítani, majd kattintson a Kockaszámítás létrehozása elemre.
A tartományokra példa a Tényleges és a Költségvetés árbevétele négy pénzügyi
negyedéven keresztül.
2. Az Adja meg a kockaszámítás nevét mezőben adjon egy leíró nevet a számításnak,
hogy később azonosíthassa, majd kattintson az OK gombra.
Az alapértelmezett név a kocka neve, a dimenzió a soron, a sorszám, a dimenzió az
oszlopon és az oszloptag. Nem szerepel benne a környezetterületen lévő dimenziótagok
kijelölése.
3. A számításszerkesztőben válassza ki a létrehozni kívánt kifejezés típusát:
v A kifejezés a legalsó szinten való értékeléséhez a Kifejezés területen kattintson a
Legalsó szintű kifejezés fülre.
v A kifejezés összesített eredményekre való értékeléséhez a Kifejezés területen
kattintson a Konszolidált szintű kifejezés fülre.
Megjegyzés: Ha a legalsó és a konszolidált szintű kifejezéshez is ugyanazon
kifejezést szeretné használni, jelölje be a Legalsó és konszolidált kombinálása
jelölőnégyzetet.
v Karakterláncérték visszaadásához a Kifejezés területen kattintson a
Karakterlánc-kifejezés fülre.
Megjegyzés: Karakterláncérték visszaadásához a környezetterületnek
karakterláncként formázott cellákat kell tartalmaznia.
4. A Feltételek lapon kattintson a Feltételek importálása elemre.
5. Az Adja meg a számítás nevét mezőben adjon egy leíró nevet a számításhivatkozásnak,
hogy később könnyedén azonosíthassa.
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A Hivatkozás meghatározása feltételek importálásához ablakban adja meg, hol szeretné
használni a hivatkozás adatait, a külső adatokat a számítást tartalmazó kockában lévő
dimenziótagra leképezve.
6. A Hivatkozás meghatározása feltételek importálásához ablakban válassza ki a
számításban hivatkozni kívánt adatokat tartalmazó kockát.
A kocka, amelyben a számítás meg van határozva, automatikusan a célkockaként jelenik
meg.
Ha egy dimenziót mindkét kockában használ, a két dimenziót automatikusan leképezi a
rendszer. Az összes többi dimenzióhoz összefüggést kell meghatároznia a forrás- és a
célkocka között, vagy szelet kell meghatároznia a kiválasztott dimenziótagokon.
7. Választható: Szükség esetén határozzon meg összefüggést a forrás- és a célkocka között,
illetve egy szeletet a kiválasztott dimenziótagokon.
8. Ha elégedett a leképezéssel, kattintson az OK gombra a számításhivatkozás mentéséhez.
A rendszer érvényesíti a hivatkozást annak biztosításához, hogy a hivatkozás forrása
megfeleljen a célkockában használt számítás tartományának. Ez az érvényesítés azt is
biztosítja, hogy a kifejezés érvényes értékeket adjon vissza.
A külső kockából származó adatokat tartalmazó hivatkozás az Importált értékek
mappában jelenik meg a Feltételek fán.
9. Vontassa a hivatkozást a Kifejezés mezőbe a képlet egyik elemeként való
hozzáadásához.
10. Ha végzett, megtekintheti az eredményeket vagy mentheti a számítást.
v A módosítások alkalmazásához és a számítás eredményeinek megtekintéséhez
kattintson az Alkalmaz lehetőségre.
v A számítás mentéséhez és a számításszerkesztő bezárásához kattintson az OK
gombra.

Részösszeg számítása
Részösszeget számíthat az adatai egy részére vonatkozóan az IBM Cognos Insight
programban. Például a kereszttábla a termékcsalád évenkénti árbevételét mutatja, és az új
értékesítési igazgató alkalmazása előtti és utáni évek részösszegét szeretné kiszámítani.

Eljárás
1. Nyomja le a Ctrl billentyűt és kattintson azon adatok sor- vagy oszlopfejlécére, amelyeket
összegezni kíván egy részösszegben.
2. A következő módszerekkel hozhat létre egy részösszeget:
v Kattintson a jobb gombbal a kiválasztásra, kattintson a Számítás elemre, majd
kattintson a lehetőségre, amely a kiválasztott tagokat összegzi (például: 1. elem + 2.
elem).
v Kattintson a jobb gombbal a kiválasztásra, majd kattintson a Szülő beszúrása elemre.
3. Nevezze át a részösszeget. Ehhez jelölje ki a sor- vagy oszlopfejlécet, majd írjon be egy új
nevet.
Fontos: Amikor átnevez egy adatelemet, akkor azt a kockában is átnevezi, nem csak az
aktuális felületi elemben. Ezáltal az új név az összes felületi elemben látható lesz, amely
tartalmazza ezt az adatelemet.

Sorok vagy oszlopok összehasonlítása kivételek kiemeléséhez
Összehasonlíthat két sort vagy oszlopot az IBM Cognos Insight programban, hogy
azonosíthassa a további vizsgálatot igénylő információkat.
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Eljárás
1. Válassza ki az összehasonlítani kívánt két sort vagy oszlopot.
, majd válassza ki a sorok vagy oszlopok
2. Kattintson a Számítás ikonra
összehasonlításának a módját.
Egy új sor vagy oszlop jeleníti meg az alábbi, az összehasonlítás eredményét jelző
ikonokat:
v A Kiváló ikon

azt jelzi, hogy az első elem 10%-kal magasabb a második elemnél.

azt jelzi, hogy az első elem nem magasabb és nem alacsonyabb
v Az Átlagos ikon
10%-kal a második elemnél.
azt jelzi, hogy az első elem 10%-kal alacsonyabb a második
v A Gyenge ikon
elemnél.
3. A kiválóként, átlagosként vagy gyengeként azonosított elemek módosításához tegye a
következőket:
a. Kattintson a Számítás lehetőségre, majd kattintson a Számítás szerkesztése elemre.
b. A kiváló meghatározásának módosításához módosítsa az 1,1 értéket.
c. A gyenge meghatározásának módosításához módosítsa a 0,9 értéket.

Variancia kiszámítása
A variancia kiszámításával megkeresheti bármely két oszlop vagy sor adatai között az eltérést
az IBM Cognos Insight programban.

Erről a feladatról
A lépések előre jelzett árbevételt és tényleges árbevételt használnak a termékcsoportokhoz
példaadatként.

Eljárás
1. Válassza ki a használni kívánt sorokat vagy oszlopokat.
kattintva válassza az egyik dimenziótag mínusz egy másik
2. A Számítás ikonra
dimenziótag lehetőséget. Például kattintson az Előre jelzett árbevétel - Tényleges
árbevétel elemre.
3. A számítást tartalmazó új sor vagy oszlop átnevezéséhez emelje ki a sort vagy oszlopot és
írja be a Variancia nevet.
Fontos: Amikor átnevez egy adatelemet, akkor azt a kockában is átnevezi, nem csak az
aktuális felületi elemben. Ezáltal az új név az összes felületi elemben látható lesz, amely
tartalmazza ezt az adatelemet.

Variancia százalék kiszámítása
A variancia százalék kiszámításával megkeresheti két sor vagy oszlop százalékos eltérését az
IBM Cognos Insight programban. A variancia százalék számítás két szám különbsége,
elosztva az első számmal, majd megszorozva 100-zal.

Erről a feladatról
A lépések előre jelzett árbevételt és tényleges árbevételt használnak a termékcsoportokhoz
példaadatként.
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Eljárás
1. Válassza ki a használni kívánt sorokat vagy oszlopokat.
2. Kattintson a jobb gombbal a sorokra vagy oszlopokra, kattintson a Számítás lehetőségre,
majd kattintson az Egyéni elemre. Megjelenik a Számítás ablak egy alapértelmezett
kifejezéssel a Kifejezés mezőben.
3. A Kifejezés mezőben hozza létre a következő kifejezést: ['első_adatelem'] ['második_adatelem'] / ['első_adatelem'] * 100.
Tipp: Ha beírja a [’ kifejezést a Kifejezés mezőbe, akkor megjelenik a kockában található
dimenziók listája. Választhat egy dimenziót erről a listáról is, ahelyett, hogy beírná a
Kifejezés mezőbe. Mindig ugyanaz a lista jelenik meg [’ beírása után.
Például írja be a következő kifejezést: (['tényleges árbevétel'] - ['előre jelzett
árbevétel']) / ['előre jelzett árbevétel'] * 100.
4. Győződjön meg róla, hogy a Számítási sorrend alatt az Először összegzés, majd a
számítás alkalmazása beállítás van kiválasztva. Ez a beállítás azt jelenti, hogy a Cognos
Insight a számítást az összeg értékeken végzi. Az Először a számítás alkalmazása, majd
összegzés kiválasztása először az összes sorra vagy oszlopra alkalmazza a számítást, majd
ezután összegzi a számítási eredményeket.
5. A Név mezőbe írja be a Variancia százalék nevet.
6. Kattintson az OK gombra.
7. Az új számított adatok százalék szimbólummal való megjelenésének formázásához
kattintson egy számított cellára a jobb gombbal, majd kattintson a mérőszám_neve
mérőszám formázása elemre.
8. A formátumok listáján kattintson a Szám elemre.
9. A Speciális lapon írja be a % karaktert a pozitív és negatív Utótag mezőbe.

Egy dimenzió egyedi elemeinek a kiszámítása
Az IBM Cognos Insight alkalmazásban létrehozhat egy számítást a dimenzió értékekkel
rendelkező egyedi elemeinek a kiszámításához. Tudja például, hogy egyes alkalmazottak
kaptak bónuszt, mások pedig nem, de túl sok alkalmazott van ahhoz, hogy kiszámítsa a
bónuszértékekkel rendelkező alkalmazottak számát a kereszttábla Bónusz oszlopában. Ezzel a
számítással gyorsan meghatározhatja, hogy hány alkalmazott kapott bónuszt.

Erről a feladatról
A ConsolidatedCountUnique függvény segítségével kiszámíthatja az adatokat tartalmazó
cellák számát. Használhatja például az alábbi kifejezést annak meghatározására, hogy hány
városban árulták a Golffelszerelés termékcsoportot 2013-ban:
ConsolidatedCountUnique ( 0, ’City’, ’All Cities’, ’2013’, ’Golf Equipment’ );

Eljárás
1. Kattintson a jobb gombbal arra az oszlopra, amelyben meg szeretné jeleníteni a számított
eredményeket, majd kattintson a Számítás > Számítás szerkesztése elemre.
2. A Kifejezés mezőbe írja be a számítást az alábbi formátumban:
ConsolidatedCountUnique (0, ’Dimension1’, ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’,
’Element3’);

Ahol az alábbi változók a kifejezés egyes részeit képviselik:
v A 'Dimenzió1' annak a dimenziónak a neve, amelynek az értékeit ki szeretné számítani.
Ha például tudni szeretné, hogy az Alkalmazottak oszlop hány cellájában van
bejegyzés a betegszabadságra vonatkozóan, akkor megadhatja az Alkalmazottak
dimenziót.
v A 'Kocka' annak a kockának a neve, amelyen dolgozik.
4. fejezet Adatok elemzése
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v Az 'Elem1', 'Elem2' és 'Elem3 a kocka minden dimenzióját és azok szűrésének a módját
képviseli. Ha például a kockában van egy Dátum, egy Földrajzi helyek és egy
Alkalmazás típusa dimenzió, akkor megadhatja, hogy az adatokat '2012', 'Kanada' és
'Teljes munkaidő' alapján kívánja szűrni.

Átlagérték kiszámítása az összérték alapján
Az IBM Cognos Insight szoftverben egy számítással kiszámolhatja az átlagértéket egy
konszolidálás gyerekelemeiből vagy az összértékből.

Erről a feladatról
A ConsolidatedAvg függvénnyel az átlagértéket adhatja vissza egy konszolidált érték vagy
összérték gyerekelemeiből. Ha például a kereszttábla év és termékcsalád alapján jeleníti meg
az árbevételt, akkor a következő kifejezés használatával számíthatja ki az összes év átlagos
bevételét, vagy az egyes évek összértékének konszolidált átlaga segítségével kiszámíthatja az
egyes évek átlagos árbevételét:
ConsolidatedAvg ( 0, ’Total of Years’, ’Product Revenue’, ’All Products’ );

Eljárás
1. Kattintson a jobb gombbal a kereszttáblának arra az oszlopára, amelyik megjeleníti a
számítási eredményeket, majd kattintson a Számítás > Számítás szerkesztése elemre.
2. A Kifejezés mezőbe írja be a számítást az alábbi formátumban:
ConsolidatedAvg ( Number , ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’, ’Element3’);

Ahol az alábbi változók a kifejezés egyes részeit képviselik:
v A Szám lehet 0, 1 vagy 2. A nulla (0) az összes gyerekelemet belefoglalja a számításba;
az 1 figyelmen kívül hagyja a konszolidáció súlyozását; a 2 figyelmen kívül hagyja a
nulla értékeket.
v A 'Kocka' annak a kockának a neve, amelyen dolgozik.
v Az 'Elem1', 'Elem2' és 'Elem3' a többi dimenziót és azok szűrésének módját képviseli.
Ezeket az elemeket olyan sorrendben kell felsorolni, ahogy a szülődimenzióik
megjelennek a kockában. Ha például a kockában van egy Dátum, egy Földrajzi helyek
és egy Alkalmazás típusa dimenzió ebben a sorrendben, akkor megadhatja, hogy az
adatokat '2012', 'Kanada' és 'Teljes munkaidő' alapján szűri.

Értékek sávozása importálás közben
Létrehozhat sávozási számításokat, ha IBM Cognos Insight alkalmazásba történő importálás
közben értéktartományokat szeretne meghatározni. Létrehozhat például egy sávot a 0 és 500
000 közötti, egy másikat az 500 000 és 1 000 000 közötti, egy harmadikat pedig az 1 000 000
fölötti árbevétel számára. Ezután megjeleníthet szövegeket mindegyik sávhoz, például
alacsony, közepes vagy magas.

Erről a feladatról
Az IF és ElseIf függvénnyel annyi sávot hozhat létre, amennyire szüksége van. Sávokat a
nagyobb mint (>) és kisebb mint (<) szimbólumok külön-külön történő vagy együttes
használatával is létrehozhat.
Használhatja például az alábbi kifejezést az alacsony, közepes és magas készletmennyiségek
meghatározására:
IF (Inventory < 2500); Expression=’low’;
ElseIf (Inventory < 5000); Expression=’medium’;
Else; Expression=’high’;
EndIf;
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A sávokat nem numerikus adatokon is alkalmazhatja. Ebben az esetben @ szimbólumot kell
használnia az összehasonlító szimbólumok (pl. az egyenlőségjel) előtt. A következő számítás
például szöveges adatokat sávoz:
IF (Title@=’Manager’), Expression=’yes’;
ElseIf (Title@=’Employee’), Expression=’no’;
Else; Expression=’no’;
EndIf;

Eljárás
1. Az importálási varázsló Speciális oldalán kattintson a Számított oszlop hozzáadása
lehetőségre. Egy új, Kifejezés nevű elem jelenik meg a Forráselemek listában és a
Célelemek hierarchiában.
2. A Tulajdonságok panel Lekérdezéstípus részében kattintson a Dimenzió lehetőségre. A
kifejezést a rendszer dimenzióként határozza meg, és megjelenik egy dimenzió és egy
szint a Célelemek hierarchiában.
3. Jelölje ki a kifejezést a Forráselemek listában.
4. A Tulajdonságok panel Forráselem mezőjében adja meg a kifejezés nevét. Ez a név
fogja azonosítani a kifejezést a tartalom panelen, valamint a munkaterület kereszttábláin
és diagramjaiban.
5. A Tulajdonságok panel Kifejezés mezőjébe írja be a számítást az alábbi formátumban:
IF (Column < Value1); Expression=’Text1’;
ElseIf (Column < Value2); Expression=’Text2’;
EndIf;

Ahol az alábbi változók a kifejezés egyes részeit képviselik:
v Az Oszlop annak a forráselemnek az azonosítója, amelyet sávokra szeretne felosztani.
v Az Érték1 az az érték, amely az első sáv felső határa.
v Az Érték2 az az érték, amely a második sáv felső határa.
v A 'Szöveg1' az első sávba tartozó értékeknél kíván megjeleníteni.
v A 'Szöveg2' a második sávba tartozó értékeknél megjelenítendő szöveg.

Fedezeti összeg számítása
Az IBM Cognos Insight programban egy fedezeti összeggel megjelenítheti, hogy mely
termékek a legjövedelmezőbbek, melyek nullszaldósok, és melyek azok, amelyek többe
kerülnek, mint amennyi bevételt hoznak.

Erről a feladatról
Ezeket az információkat felhasználhatja az értékesítési előrejelzések és értékesítési ösztönzők
tervezésénél, valamint a következő évi termék portfolió összeállításánál. Mérőszámokat is
hozzáadhat, hogy az egység költségeiben nem szereplő további költségeket (például a
járulékos költségeket) kiossza. Arányosan eloszthatja ezeket a további költségeket, és a
fedezeti összeg számításba foglalhatja őket.
Az itt leírt lépések példaként minden termékhez az áru egységárát és költségét használják. Az
egyes termékek fedezeti összegét szeretné kiszámítani.

Eljárás
1. Válassza ki a használni kívánt sorokat vagy oszlopokat.
, majd kattintson az egyik dimenzió mínusz egy másik
2. Kattintson a Számítás ikonra
dimenzió lehetőségre. Például válassza az Egységár - Áru költsége lehetőséget.

4. fejezet Adatok elemzése
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3. A számítást tartalmazó új sor vagy oszlop átnevezéséhez emelje ki a sort vagy oszlopot és
írja be a Fedezeti összeg nevet.
Fontos: Amikor átnevez egy adatelemet, akkor azt a kockában is átnevezi, nem csak az
aktuális felületi elemben. Ezáltal az új név az összes felületi elemben látható lesz, amely
tartalmazza ezt az adatelemet.
4. Ha látni szeretné, hogy mely termékek a legjövedelmezőbbek, akkor kattintson a jobb
gombbal a Fedezeti összeg fejlécre, és kattintson a Rendezés parancsra.
5. Adja meg, hogy érték vagy címke alapján szeretne-e rendezni, majd kattintson a Növekvő
sorrendbe rendezés vagy Csökkenő sorrendbe rendezés lehetőségre.

A mérőszámok összegeinek megjelenítésének módosítása
Módosíthatja csak a mérőszámokra vonatkozóan, hogy az összegzések vagy végösszegek
hogyan jelenjenek meg az IBM Cognos Insight programban.

Eljárás
1. Kattintson a jobb egérgombbal a mérőszám cellájára, vagy kattintson a jobb egérgombbal
a módosítani kívánt mérőszám fejlécére.
2. Kattintson a Felgöngyölítés elemre, majd válassza ki a felgöngyölítés típusát:
v Összegzés - a mérőszámot alkotó tagok végösszegének megjelenítése
v Átlag - a mérőszámot alkotó tagok átlagértékének megjelenítése
v Minimum - a mérőszámot alkotó tagok legkisebb értékének megjelenítése
v Maximum - a mérőszámot alkotó tagok legnagyobb értékének megjelenítése
v Darabszám - a mérőszámot alkotó tagok számának megjelenítése, a nullértékeket nem
számítva
3. Kattintson az Érték megjelenítése másként lehetőségre, majd kattintson egy
értékformátumra.

Időfelgöngyölítési számítások létrehozása
Az időfelgöngyölítés egy adott dátumhoz viszonyított dátumtartomány adatait összegzi az
IBM Cognos Insight programban. Például az éves eddigi számítás egy időfelgöngyölés.

Eljárás
1. Kattintson a jobb gombbal az idődimenzióra a kereszttáblában, majd kattintson az
Időfelgöngyölítések elemre.
Tipp: Ha az idő dimenziót nem tartalmazza a kereszttábla, egy időfelgöngyölítési
számítás létrehozásához vagy szerkesztéséhez kattintson az idődimenzióra a jobb
gombbal a tartalompanelen, kattintson a Szerkesztés elemre, majd kattintson az
. Az idődimenzió neve meg fog egyezni az adatforrásban
Időfelgöngyölítés ikonra
használt névvel. Ha például az adat egy táblázat volt egy Dátum nevű oszloppal, akkor a
Cognos Insight által az importálás során létrehozott idődimenzió neve is Dátum lesz.
2. Válasszon egy hivatkozási dátumot. A következő lépésben kiválasztott dátumtartomány
az ebben a lépésben kiválasztott hivatkozási dátumtól függ. Ha például 2011. október
21-ét választja hivatkozási dátumként és a Heti eddigi beállítást a dátumtartományként,
akkor a kereszttábla az október 21-i hét adatait fogja összegezni a megadott dátumig.
3. Válasszon egy dátumtartományt.
4. Időfelgöngyölítés szerkesztéséhez kattintson az idődimenzióra a jobb gombbal a
kereszttáblában, majd kattintson az Időfelgöngyölítések elemre.
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5. A munkaterület a mai naphoz viszonyított összes időfelgöngyölítésének frissítéséhez
kattintson az idődimenzióra a jobb gombbal a kereszttáblában, majd kattintson az
Időfelgöngyölítések frissítése elemre.

Összes számítás szerkesztése
Az IBM Cognos Insight munkaterületen meghatározott összes számítás megtekintéséhez és
szerkesztéséhez szerkesztheti az alapul szolgáló Cognos TM1 kockaszabályokat.

Erről a feladatról
Példa egy kockaszabályra:
[’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
= N: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Price per kilogram’];

Ez a kockaszabály a következő összetevőket tartalmazza:
v Területmeghatározás: [’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
v Legalsó szintű minősítő: N:
v Képlet: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] * [’Profitability
Measures’:’Quantity price per kilogram’]
v Befejező: ;
Ez a kockaszabály meghatározza, hogy ha a kocka a Nyereségességi mérőszámok dimenzió
Beszerzési költség elemének bármely értékét használja, akkor az érték visszaküldése helyett a
munkaterület a Vásárolt mennyiség kilogrammban és a Kilogrammonkénti ár legalsó szintű
szorzatát adja vissza.

Eljárás
1. Kattintson a Felületi elem műveletek ikonra,
és kattintson a Kockaszabályok
beállítása lehetőségre.
2. Végezze el a szükséges szerkesztéseket a kockaszabályokon, majd kattintson az OK
gombra.

Mi a következő lépés?
A kockaszabályokkal kapcsolatos további információkért tekintse át a következő témaköröket
a TM1 szabályokkal kapcsolatos dokumentációjában:
v Kockaszabályok áttekintése
v Egy szabály összetevői
v A szabályok működése
Az Ön termékéhez és változatához tartozó dokumentumot az IBM Knowledge Center
webhelyen érheti el (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Kapcsolódó fogalmak:
“Példa: két tag összehasonlítása szabályok segítségével”
Az IBM Cognos Insight szoftverben található szabályok használatával cellaértékeket
számíthat ki függvények, számműveletek, feltételes kifejezések és kockák közötti
hivatkozások segítségével.

Példa: két tag összehasonlítása szabályok segítségével
Az IBM Cognos Insight szoftverben található szabályok használatával cellaértékeket
számíthat ki függvények, számműveletek, feltételes kifejezések és kockák közötti
hivatkozások segítségével.
4. fejezet Adatok elemzése
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Amikor a Számítás lehetőségeket használja az IBM Cognos Insight rendszerben, a kívánt
összehasonlítást végrehajtó szabályok automatikusan létrejönnek. A Felületi elem műveletek
a Kockaszabályok beállítása parancsra kattintva áttekintheti vagy
ikonból
szerkesztheti a szabályokat.

Összehasonlítás parancsát használja, akkor a
Ha kiválaszt két tagot, és a Számítás ikon
rendszer mindegyik tagot értékeli a létrehozott szabály alapján.
Az új sor vagy oszlop egy zöld kört jelenít meg a kiváló
magasabb érték esetén, sárga rombuszt az átlagos
gyenge

vagy a vártnál 10%-kal

értékhez, és egy vörös négyzetet a

vagy a vártnál 10%-kal alacsonyabb érték esetén.

A kiváló, átlagos vagy gyenge definícióját a következő szabály határozza meg:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.9,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.1,
1,
0
)
);

Ez a szabályutasítás azt jelzi, hogy a Measures dimenzióban lévő Compare Forecast
Revenue vs. Actual Revenue tag esetében, ha a Forecast Revenue kevesebb, mint az
Actual Revenue 90 százaléka, akkor a Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue
tag értéke -1. Ha a Forecast Revenue értéke nagyobb, mint az Actual Revenue 110
százaléka, akkor a Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue tag értéke 1. Egyéb
esetben a Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue tag értéke 0.
Ebben az esetben a Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue -1 értéke egy zöld
kört jelenít meg. A Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue 1 értéke egy vörös
négyzetet jelenít meg. A Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue 0 értéke egy
sárga rombuszt jelenít meg.
A szabályutasítás szerkesztésével módosíthatja a vizuális jelzők megjelenítési küszöbértékeit.
Ha például azt szeretné, hogy a zöld kör akkor jelenjen meg, ha az Actual Revenue 20
százalékkal meghaladja a Forecast Revenue értékét, a vörös négyzet pedig akkor, ha az
Actual Revenue 20 százalékkal kevesebb, mint a Forecast Revenue, akkor az utasítást a
következő módon kell módosítania:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.8,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.2,
1,
0
)
);

A szabályok teljes leírását, illetve az összetett alkalmazások szabályokkal történő
felépítésének részletes szemléltetését a TM1 szabályokkal kapcsolatos dokumentáció
tartalmazza. A szabályokban használható függvények leírásáért tekintse meg a TM1
referenciadokumentációt. Ezeket a dokumentumokat az IBM Knowledge Center webhelyen
érheti el (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Kapcsolódó feladatok:
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“Összes számítás szerkesztése” oldalszám: 69
Az IBM Cognos Insight munkaterületen meghatározott összes számítás megtekintéséhez és
szerkesztéséhez szerkesztheti az alapul szolgáló Cognos TM1 kockaszabályokat.

Értékek megjelenítése százalékként
Alapértelmezés szerint a mérőszámok az IBM Cognos Insight alkalmazásban az adatbázisból
származó tényleges értékekként jelennek meg. Mostantól összehasonlíthatja az egyes értékek
relatív hozzájárulását az értékek az összeg százalékaként való megjelenítésével.

Eljárás
A cellaértékek a teljes érték százalékaként való megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal a
cellára, kattintson az Érték megjelenítése másként elemre, majd válasszon egy lehetőséget.
A százalékot megjelenítő cellákat a rendszer árnyékolva jeleníti meg. Az árnyékolás azt jelzi,
hogy a cellában található érték számított, a dimenzióban található elemeket képviselő
értékekkel szemben.

Adatleosztás
Az IBM Cognos Insight előre meghatározott adatleosztási beállításaival oszthat el numerikus
adatokat a kereszttáblák celláiba. Például adatleosztással eloszthat egyenletesen egy értéket
egy cellatartományban, vagy egy kívánt százalékkal megnövelheti az összes értéket egy
cellatartományban.
Az adatleosztás a következő kifejezésekkel azonosítja a hierarchiákban lévő adatelemeket:
Legalsó szintű
A legalsó szintű adatelemek a legalsó gyerekadatelemek. Ha például az
adathierarchia Év szintet, Hónap szintet és Nap szintet tartalmaz, és a Nap szint nem
rendelkezik gyerekadatelemekkel, akkor a Nap a legalsó szintű elem.
Konszolidálás
A konszolidálás szülőadatelem. Ha például az adathierarchia Év szintet, Hónap
szintet és Nap szintet tartalmaz, és a Nap szint nem rendelkezik
gyerekadatelemekkel, akkor az Év és a Hónap szint konszolidálás.
Határos
A határos cellák az egymás melletti vagy csatlakozó cellák egy sorban vagy
oszlopban. Egy éveket megjelenítő kereszttáblában lévő határos cellák például a
2011, 2012 és 2013. A nem határos cellák a 2011 és a 2013.
Az adatleosztásnak több típusa van, és mindegyik típus különböző helyzetekben érhető el és
különböző előnyökkel jár. A következő táblázat a különbségeket ismerteti.
4. táblázat: Az adatleosztási metódusok összehasonlítása
Adatleosztási metódus

Az ezen metódust biztosító
választások

Metódussal végrehajtható művelet

Relatív arányos

Szülőadatelemet tartalmazó
egyetlen cella

Egy szülőadatelem
gyerekadatelemeiből származó
arányait alkalmazza másik
szülőadatelem gyerekadatelemeire.

Egyenlő legalsó szintű
elemek

Szülőadatelemet tartalmazó
egyetlen cella

Egyenlően osztja el az adatokat a
szülőadatelem legalsó
gyerekadatelemei között.

4. fejezet Adatok elemzése
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4. táblázat: Az adatleosztási metódusok összehasonlítása (Folytatás)
Adatleosztási metódus
Egyenlő leosztás

Az ezen metódust biztosító
választások

Metódussal végrehajtható művelet

Szülőadatelemet tartalmazó
egyetlen cella

Egyenlően osztja el az adatokat a
szülőadatelem közvetlen
gyerekadatelemei között.

Ugyanazon szintű adatelemek
határos tartománya
Ismétlés

Egyetlen cella

A kiválasztott cellák lecserélése egy
értékkel, érték hozzáadása a
kiválasztott cellákhoz, vagy érték
kivonása a kiválasztott cellákból.

Ugyanazon szintű adatelemek
határos tartománya
Nem határos cellák
Egyenes vonal

Egyetlen cella

Egy cellatartomány két végpont
közötti, egyenlő közökben való
feltöltése.

Ugyanazon szintű adatelemek
határos tartománya
Növekedés százaléka

Egyetlen cella

Egy tartomány értékeinek egymás
utáni növelése egy növekedési
százalékkal.

Ugyanazon szintű adatelemek
határos tartománya
Ismétlés a legalsó szinten

Szülőadatelemet tartalmazó
egyetlen cella

Kicseréli az adatokat a
szülőadatelem legalsó
gyerekadatelemei között.

Három típusú adatleosztás, a relatív arányos, az egyenlő legalsó szintű és a legalsó szintű
elemek ismétlése érhetők el, amikor értéket ír egy olyan konszolidált cellába, amelynek
gyerekadatelemei nem tartalmaznak értékeket. Tagot ad például egy kereszttáblához, ami üres
oszlopot hoz létre egy oszlopösszegzéssel. Amikor értéket ír az oszlopösszegzés cellába,
megjelenik az Adatleosztás párbeszédablak, és választhat, hogy relatív arányos leosztással
vagy egyenlő legalsó szintű elemek leosztással kíván adatokat leosztani a gyerekcellákba.

Adatleosztás relatív aránnyal
Az IBM Cognos Insight szoftverben a relatív arányos leosztás módszer egy referenciacella
legalsó szintjéhez viszonyítva arányosan osztja le az értékeket egy konszolidálás legalsó
szintű elemeibe (gyerekeibe). A referencia cella lehet ugyanabban a kockában, amelyből
kezdeményezi a leosztást, vagy egy másik kockában. A referencia cellának azonban
ugyanazokkal a konszolidálásokkal kell rendelkeznie, mint annak a cellának, amelyből a
leosztást kezdeményezte.
Az alábbi példa olyan relatív arányos leosztást ábrázol, ahol a kiinduló cella és a
referenciacella is ugyanabban a kockában van.
5. táblázat: Relatív arányos leosztást ábrázoló kereszttábla
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Ország vagy régió 1 Quarter

Jan

Feb

Már

Argentína

0

0

0

0

Belgium

0

0

0

0

Brazília

100

10

20

70

Kanada

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

Dánia

0

0

0

0
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Az előző példában egyetlen konszolidált érték (100) szerepel az 1. negyedév és Brazília
metszetében lévő cellában. Az 1. negyedév legalsó szintű elemei a Január, Február és
Március. Ebben a példában a következők igazak:
v A január a 10 értéket tartalmazza, ami 10%-a a 100-nak.
v A február a 20 értéket tartalmazza, ami 20%-a a 100-nak.
v A március a 70 értéket tartalmazza, ami 70%-a a 100-nak.
Ha relatív arányos leosztást kezdeményez az 1. negyedév és Argentína metszetéből, és a
Csere Frissítési műveletét adja meg a 400 érték leosztásakor, akkor az 1. negyedév,
Argentína legalsó szintű elemeit az 1.negyedév, Brazília legalsó szintű elemeihez képest
arányosan tölti fel a program:
v A január a 40 értéket tartalmazza, ami 10%-a a 400-nak.
v A február a 80 értéket tartalmazza, ami 20%-a a 400-nak.
v A március a 280 értéket tartalmazza, ami 70%-a a 400-nak.

Eljárás
1. Válassza ki a konszolidált cellát, amelyből kezdeményezni szeretné az adatleosztást.
2. Kattintson a jobb gombbal a cellára, majd válassza az Adatleosztás > Relatív arányos
leosztás elemet.
3. A Kocka listából válassza ki azt a kockát, amelyben a referenciacella található.
4. Ha szükséges, akkor kattintson a megfelelő Dimenzió gombra a referenciacellát azonosító
eltérő dimenzióelem kiválasztásához.
Amikor egy Dimenzió gombra kattint, akkor megnyílik a Részhalmazszerkesztő, és
megjeleníti a dimenzió összes elemét. Ezután válasszon ki egy elemet, és kattintson az
OK gombra.
Kattintson például az account1 dimenzióra, válasszon ki egy másik elemet a
Részhalmazszerkesztőben, majd kattintson az OK gombra.

5.

6.
7.
8.

Megjegyzés: A konszolidált elemek esetében nem érhetők el Dimenzió gombok, mert
annak a cellának, amelyből a leosztást kezdeményezi, és a referenciacellának közös
konszolidált elemeken kell osztoznia.
Kattintson a Kiválasztás elemre.
A Relatív arányos leosztás ablak Referencia cella mezőjét a program feltölti a
kiválasztott cellával.
Az Érték mezőben adja meg a leosztani kívánt értéket.
Válasszon ki egy Frissítési művelet lehetőséget.
Kattintson az Alkalmaz gombra.

Adatok egyenlő leosztása egy cella legalsó szintjei között
Az IBM Cognos Insight szoftverben az egyenlő legalsó szintek módszerrel oszthatja el
egyenlően a megadott értéket egy konszolidált cella összes legalsó szintje között. Ha ezt a
metódust alkalmazza, akkor eloszthatja az értékeket a konszolidálás minden legalsó szintű
elemébe, vagy csak azokba az elemekbe, amelyek már tartalmaznak egy nem nulla értéket.
Tételezzük fel például, hogy az Év, Argentína legalsó szintjén több nulla érték is van. Ha az
egyenlő legalsó szintek módszerrel elosztja az 1200 értéket az Év, Argentína összes legalsó
szintjére, az eredmény a következő.

4. fejezet Adatok elemzése
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6. táblázat: Egyetlen konszolidálás egyenlő legalsó szintű leosztását ábrázoló kereszttábla
Ország vagy
régió

Year

1. NÉ

Q2

Q3

Q4

Argentína

1200

300

300

300

300

Belgium

0

0

0

0

0

Brazília

0

0

0

0

0

Ha olyan cellából kezdeményezi az egyenlő legalsó szintek módszert, amelyet több
konszolidált elem azonosít, akkor a megadott értéket a cellához tartozó minden legalsó szintű
elembe leosztja a rendszer. Például tételezzük fel, hogy a kiválasztott cellát két konszolidált
elem azonosítja: Év és S Series Sedan.
Ha egyenlő legalsó szintű elemek leosztását kezdeményezi az Év, S Series Sedan metszetéből,
akkor a megadott értéket a program leosztja az Év és az S Series Sedan legalsó szintjének
minden cellájába. Ha például az egyenlő legalsó szintű elemek leosztással leosztja az 1200
értéket az Év, S Series Sedan metszetének minden legalsó szintű elemébe, akkor az eredmény
a következőképp néz ki.
7. táblázat: Két konszolidálás metszetéből eredő egyenlő legalsó szintű elemek leosztását
ábrázoló kereszttábla
Autó típusa

Year

1. NÉ

Q2

Q3

Q4

S Series Sedan

1200

300

300

300

300

S Series 1.8 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

S Series 2.0 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

S Series 2.5 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

Amikor olyan cellából kezdeményez egyenlő legalsó szintű elemeket, amelyet több
konszolidált elem azonosít, akkor jelentősen nőhetnek a kocka RAM követelményei. A
probléma megelőzése érdekében a rendszer figyelmeztetést ad ki az olyan esetekben, amikor
több mint 10 000 cella érintett az egyenlő legalsó szintek módszerben. Amikor több, mint
egymillió cella lenne érintett, akkor a leosztási művelet nem kerül végrehajtásra.

Eljárás
1. Válassza ki a konszolidált cellát, amelyből kezdeményezni szeretné az adatleosztást.
2. Kattintson a jobb gombbal a cellára, majd kattintson az Adatleosztás > Egyenlő legalsó
szintű elemek lehetőségre.
3. Az Érték mezőbe írja be az elosztani kívánt értéket.
4. Válasszon ki egy Alkalmazás erre beállítást.
Beállítás

Leírás

Feltöltött legalsó szintű cellák

A megadott érték csak azokba a legalsó szintű
cellákba kerül elosztásra, amelyek jelenleg
nemnulla értéket tartalmaznak.

Minden legalsó szintű cella

A megadott érték minden legalsó szintű cellába
elosztásra kerül, függetlenül a jelenlegi értékektől.

5. Válasszon ki egy Frissítési művelet lehetőséget.
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6. Kattintson az Alkalmaz gombra.

Adatok egyenlő leosztása cellák között
Az IBM Cognos Insight szoftverben az egyenlő leosztás módszerrel oszthatja le egyenlően az
adott értéket a kiválasztott cellák között.
A következő kereszttáblán például 12 cella tartománya van kijelölve, amelyeket dőlt betűtípus
és csillag (*) jelöl.
8. táblázat: Kereszttábla kiválasztott cellatartománnyal
Ország vagy régió 1 Quarter

Jan

Feb

Már

Argentína

300

25*

75*

65*

Belgium

0

45*

85*

55*

Brazília

0

35*

55*

75*

Kanada

0

35*

65*

45*

Chile

0

0

0

0

Dánia

0

0

0

0

Amikor egyenlő arányban leosztja a 60 értéket a cellákba és a Hozzáadás frissítési műveletet
választja, akkor az értéket a program egyenlően osztja el a tartományban és hozzáadja a
meglévő cellaértékekhez. Ennek eredményeként mindegyik cella értéke 5-tel (60/12=5) nő, a
következő példában látható módon.
9. táblázat: Kereszttábla alkalmazott egyenlő leosztással
Ország vagy régió 1 Quarter

Jan

Feb

Már

Argentína

300

30

80

70

Belgium

0

50

90

60

Brazília

0

40

60

80

Kanada

0

40

70

50

Chile

0

0

0

0

Dánia

0

0

0

0

Eljárás
1. Válassza ki azt a cellát vagy cellatartományt, amelyből adatleosztást szeretne
kezdeményezni.
2. Kattintson a jobb gombbal a kijelölésre, majd kattintson az Adatleosztás > Egyenlő
leosztás elemre.
3. Az Érték mezőbe írja be a leosztani kívánt értéket.
4. Ha szükséges, akkor adjon meg Kiterjesztés beállításokat az adatleosztás irányainak a
kijelöléséhez.
5. Válasszon ki egy Frissítési művelet lehetőséget.
6. Kattintson az Alkalmaz gombra.
A beírt érték egyenlően oszlik le a megadott irányokba, illetve a kiválasztott
cellatartományba.
Amikor az egyenlő leosztást egyetlen konszolidált cellára alkalmazza úgy, hogy nem ad
meg irányt a leosztási művelethez, akkor a leosztott érték arányosan lesz elosztva a
konszolidált cella minden legalsó szintű elemébe.
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Adatok ismétlése cellákban
Az IBM Cognos Insight szoftverben az ismétlés módszerrel ismételheti meg az adott
értékeket egy kereszttábla kiválasztott celláiban.
A következő példában az adatleosztás a Február és Brazília metszetében lévő cellában
kezdődik, és a 25 érték ismétlődik jobbra és lefelé.
10. táblázat: Az ismétlés módszert ábrázoló kereszttábla
Ország vagy régió 1 Quarter

Jan

Feb

Már

Argentína

0

0

0

0

Belgium

0

0

0

0

Brazília

50

0

25

25

Kanada

50

0

25

25

Chile

50

0

25

25

Dánia

50

0

25

25

A többi leosztási módszerrel ellentétben az ismétlés elérhető akkor is, amikor egymást nem
érintő cellákat választ. Az előző ábrán például, ha a Chile és Február metszetében lévő cellát,
illetve a Brazília és Március metszetében lévő cellát választja, alkalmazhatja ezekre a cellákra
az ismétléses leosztási módszert.

Eljárás
1. Válassza ki azt a cellát vagy cellatartományt, amelyből adatleosztást szeretne
kezdeményezni.
2. Kattintson a jobb gombbal a cellára vagy tartományra, majd kattintson az Adatleosztás >
Ismétlés lehetőségre.
3. Az Érték mezőbe írja be az ismételni kívánt értéket.
4. Ha szükséges, adjon meg Kiterjesztés beállításokat az adatleosztás irányának vagy
irányainak a megadásához.
5. Válasszon ki egy Frissítési művelet lehetőséget.
6. Kattintson az Alkalmaz gombra.
A beírt érték ismétlődik a megadott irányokban, illetve a kiválasztott cellatartományban.
Amikor az ismétlés leosztási módszert egyetlen konszolidált cellára alkalmazza úgy, hogy
nem ad meg irányt a leosztási művelethez, akkor a leosztott érték arányosan lesz elosztva
a konszolidált cella minden legalsó szintű elemébe.

Cellák feltöltése értéktartománnyal
Az IBM Cognos Insight szoftverben az egyenes vonal módszerrel töltheti fel a cellákat
lineáris interpolációval két megadott végpont között.
Az alábbi kereszttábla például az Egyenes vonal leosztási módszer hatását ábrázolja egy hat
cellából álló tartományban a 100 és 200 végponttal.
11. táblázat: Egyenes vonal leosztást ábrázoló kereszttábla
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Ország vagy
régió
Jan

Feb

Már

Ápr

Máj

Jún

Argentína

100

120

140

160

180

200

Belgium

0

0

0

0

0

0

Brazília

0

0

0

0

0

0

IBM Planning Analytics 2.0.0-s változat: Cognos Insight

11. táblázat: Egyenes vonal leosztást ábrázoló kereszttábla (Folytatás)
Ország vagy
régió
Jan

Feb

Már

Ápr

Máj

Jún

Kanada

0

0

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

0

0

Dánia

0

0

0

0

0

0

A 100 kezdőértékkel és a 200 végértékkel az egyenes vonal leosztás úgy tölti fel a köztes
cellákat értékekkel, hogy azok egyenlő közökre legyenek a két végpont között.

Eljárás
1. Válassza ki azt a cellát vagy cellatartományt, amelyből adatleosztást szeretne
kezdeményezni.
Ne feledje: Az egyenes vonal leosztási módszert csak egyetlen sorra vagy oszlopra
alkalmazhatja, téglalap alakú tartományokra nem.
2. Kattintson a jobb gombbal a cellára vagy tartományra, majd kattintson az Adatleosztás >
Egyenes vonal lehetőségre.
3. Adja meg a leosztás kezdőértékét a Kezdőérték mezőben.
4. Adja meg a leosztás végértékét a Befejezési érték mezőben.
5. Szükség esetén adjon meg Kiterjesztés beállításokat az adatleosztás irányainak a
megadásához, balra és jobbra sorok esetén, illetve felfelé és lefelé oszlopok esetén.
6. Válasszon ki egy Frissítési művelet lehetőséget.
7. Kattintson az Alkalmaz gombra.
Az adatokat egyenesen osztja le a program a megadott irányokban vagy a kiválasztott
cellatartományban.

Adatleosztás növekedés százalékával
Az IBM Cognos Insight szoftverben a növekedés százaléka módszerrel növelheti egymás után
egy tartomány összes értékét a megadott növekedési százalékkal, a kezdeti cellától
kezdődően.
Az alábbi kereszttábla például bemutatja a növekedés százaléka módszer alkalmazásának
eredményét egy hat cellából álló tartományra, ahol a kezdeti érték 100, a növekedés százaléka
pedig 10%. A példa az Adatcsere műveletet használja.
12. táblázat: A növekedés százaléka leosztást illusztráló kereszttábla
Ország vagy
régió
Jan

Feb

Már

Ápr

Máj

Jún

Argentína

100,00

110,00

121,00

133,10

146,41

161,05

Belgium

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brazília

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kanada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dánia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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A 100 kezdeti érték látható a Január, Argentína által azonosított cellában. A 10%-os
növekedés alkalmazása a 100-ra eredményezi a 110-es értéket a Február, Argentína cellában.
A 10%-os növekedés alkalmazása a 110-re eredményezi a 121-es értéket a Március,
Argentína cellában.

Eljárás
1. Válassza ki azt a cellát vagy cellatartományt, amelyből adatleosztást szeretne
kezdeményezni.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ne feledje: A Növekedés %-ban módszert csak egyetlen sorra vagy oszlopra
alkalmazhatja, téglalap alakú tartományokra nem.
Kattintson a jobb gombbal a cellára vagy tartományra, majd kattintson az Adatleosztás >
Növekedés %-ban lehetőségre.
Adja meg a leosztás kezdőértékét a Kezdőérték mezőben.
Adja meg a leosztás növekedési százalékát a Növekedés %-ban: mezőben.
Szükség esetén adjon meg Kiterjesztés beállításokat az adatleosztás irányának a
megadásához, balra és jobbra sorok esetén, illetve felfelé és lefelé oszlopok esetén.
Válasszon ki egy Frissítési művelet lehetőséget.
Kattintson az Alkalmaz gombra.
A százalékos növekedés alkalmazásra kerül a megadott irányokban, illetve a kiválasztott
cellatartományban.

Adatleosztás a legalsó szintű elemek ismétlésével
Az IBM Cognos Insight programban a legalsó szintű elemek ismétlése módszerrel egy
konszolidálás legalsó szintű elemeibe (gyerekeibe) másol megadott értéket. Ha ezt a módszert
alkalmazza, az értéket a konszolidálás minden legalsó szintű elemébe másolhatja, vagy csak
azokba az elemekbe, amelyek már tartalmaznak egy nem nulla értéket.
13. táblázat: esetén például az Év, Argentína legalsó szintjén több érték is van. Ha a legalsó
szintű elemek ismétlése módszerrel a 400 értéket az Év, Argentína jelenleg nem nulla
értékekkel feltöltött legalsó szintjeire másolja, a 400 értéket az összes olyan legalsó szintre
másolja a program, amely nem nulla értéket tartalmazott.
13. táblázat: Egyetlen konszolidálás legalsó szintű elemek ismétlése leosztását ábrázoló
kereszttábla
Ország vagy
régió

Year

1. NÉ

Q2

Q3

Q4

Argentína

1200

400

400

400

400

Belgium

0

0

0

0

0

Brazília

0

0

0

0

0

Ha olyan cellából kezdeményezi a legalsó szintű elemek ismétlése módszert, amelyet több
konszolidált elem azonosít, akkor a megadott értéket a cellához tartozó minden legalsó szintű
elembe másolja a program. 14. táblázat: oldalszám: 79 esetén például a kiválasztott cellát két
konszolidált elem azonosítja: Év és S Series Sedan.
Ha a legalsó szintű elemek ismétlése leosztást kezdeményezi az Év és az S Series Sedan
konszolidált cellájából, akkor a megadott értéket a program az Év és az S Series Sedan legalsó
szintjei által azonosított összes cellába másolja. Ha például a legalsó szintű elemek
ismétlésével másolja a 25 értéket a kiemelt cella minden legalsó szintű elemébe, akkor az
eredmény a következőképp néz ki.
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14. táblázat: Két konszolidálás metszetéből eredő egyenlő legalsó szintű elemek leosztását
ábrázoló kereszttábla
Autó típusa

Year

1. NÉ

Q2

Q3

Q4

S Series Sedan

1200

25

25

25

25

S Series 1.8 L
Sedan

25

25

25

25

25

S Series 2.0 L
Sedan

25

25

25

25

25

S Series 2.5 L
Sedan

25

25

25

25

25

Amikor olyan cellából kezdeményezi a legalsó szintű elemek ismétlését, amelyet több
konszolidált elem azonosít, akkor jelentősen nőhetnek a kocka RAM követelményei. A
probléma megelőzése érdekében a rendszer figyelmeztetést ad ki az olyan esetekben, amikor
több mint 10 000 cella érintett a legalsó szintű elemek ismétlése módszerben. Amikor több,
mint egymillió cella lenne érintett, akkor a leosztási művelet nem kerül végrehajtásra.

Eljárás
1. Válassza ki a konszolidált cellát, amelyből kezdeményezni szeretné az adatleosztást.
2. Kattintson a jobb gombbal a cellára, majd kattintson az Adatleosztás > A legalsó szintű
elemek ismétlése lehetőségre.
3. Az Érték mezőbe írja be az ismételni kívánt értéket.
4. Válasszon lehetőséget az Alkalmazás erre mezőből.
Beállítás

Leírás

Feltöltött legalsó szintű cellák

A megadott értéket csak azokba a legalsó szintű
cellákba másolja a program, amelyek jelenleg nem
nulla értéket tartalmaznak.

Minden legalsó szintű cella

A megadott értéket minden legalsó szintű cellába
másolja a program, függetlenül a jelenlegi
értékektől.

5. Válasszon ki egy Frissítési művelet lehetőséget.
6. Kattintson az Alkalmaz gombra.

Diagramadatok beállítása
Az IBM Cognos Insight diagramok beállítása lehetővé teszi a diagramokban található
adatokkal való interakciót, ahelyett hogy csak kereszttáblákban dolgozna azokkal.

Erről a feladatról
Interakcióba léphet a Cognos Insight diagramokkal a sávok és oszlopok széleinek húzásával,
amivel beállíthatja a sáv- és oszlopdiagramokban található értékeket.
Ha például létrehozott egy kereszttáblát és egy oszlopdiagramot, amely az éves utazási
költségvetést jeleníti meg, akkor Felfüggesztés parancsot alkalmazhat az összegre vagy
bármely más megadott értékre, majd a diagramban az oszlopok vontatásával eldöntheti, hogy
hogyan kívánja elkölteni a költségvetés maradék részét. Ha a összeg értéket függeszti fel, és
egyetlen értéket növel, akkor a többi érték csökkenni fog. Ez segít megjeleníteni az értékek
egymáshoz való viszonyát.

4. fejezet Adatok elemzése
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Eljárás
1. Helyezze a kurzort az oszlop tetejére vagy a beállítani kívánt sor végére. Ekkor egy fogó
jelenik meg.
2. Vontassa a fogót az adatok beállításához. Egy szövegmezővel és csúszkával rendelkező
ablak jelenik meg. Az új értéket megadhatja a szövegmezőben, vagy beállíthatja azt a
csúszka segítségével is.
Kapcsolódó fogalmak:
“Diagramok” oldalszám: 85
A diagramok összehasonlításokat, kapcsolatokat és trendeket jelenítenek meg. Hangsúlyozzák
és megvilágítják a számokat. A megfelelő IBM Cognos Insight diagramtípus kiválasztásához
először határozza meg, hogy mit szeretne megjeleníteni a diagram segítségével, majd
azonosítsa a célnak leginkább megfelelő diagramot. Trendek megjelenítéséhez használhat
például vonaldiagramot.

Sorok vagy oszlopok befagyasztása
Amikor egy nagy adathalmazon görget keresztül az IBM Cognos Insight programban,
befagyaszthatja a sorokat vagy oszlopokat, hogy ne veszítse el szem elöl a fejléceket vagy
más releváns adatokat.

Eljárás
1. Kattintson a cellára, ahol be szeretné fagyasztani a sorokat vagy oszlopokat.
2. Kattintson a Felületi elem műveletek ikonra
elemre.

, és kattintson a Panelek rögzítése

Sorok vagy oszlopok elrejtése
Az IBM Cognos Insight programban elrejtheti azon sorokat vagy oszlopokat, amelyekre nincs
szüksége. Egy számítás létrehozása után például elrejtheti a számításban használt, de a
munkaterületen szükségtelen sorokat vagy oszlopokat.

Eljárás
Kattintson a jobb gombbal a sorokra vagy oszlopokra, majd kattintson az Elrejtés
menüpontra. A rejtett elemek megjelenítéséhez kattintson a jobb egérgombbal egy sorra vagy
oszlopra, majd válassza az előugró menü Valamennyi elrejtett megjelenítése menüpontját.

Üres sorok vagy oszlopok letiltása
Elrejtheti az üres cellákat tartalmazó teljes sorokat vagy oszlopokat az IBM Cognos Insight
programban. Ez a funkció a diagramok hozzáadásakor hasznos, mert az üres cellák használata
elferdítheti az eredményeket.

Mielőtt elkezdené
Kell lennie egy nulla értékű sornak vagy oszlopnak.

Eljárás
Kattintson az Üres cellák elnyomása ikonra
, majd kattintson a Sorok vagy Oszlopok
elemre.
Vegye figyelembe, hogy a parancs használatakor a nullák nincsenek letiltva, mivel a nullák is
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értékek.
A kocka alapértelmezett értékének módosításával kapcsolatos információkért tekintse meg az
UNDEFVALS függvénnyel foglalkozó témakört a TM1 referenciadokumentációban. Az Ön
termékéhez és változatához tartozó ezen dokumentumot az IBM Knowledge Center
webhelyen érheti el (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Feltételes stílusok létrehozása
Feltételes stílusokat alkalmazhat a kereszttáblákra az IBM Cognos Insight munkaterületeken
azon cellák azonosításához, amelyek adott karakterláncokat tartalmazó értéktartományokon
vagy cellákon belül vannak.

Erről a feladatról
Automatikusan szeretné például zölden kiemelni a szervezet azon részlegeit, amelyek
megfelelnek a költségvetési kvótáknak, és vörösen szeretné kiemelni a költségvetési kvótákat
túllépő részlegeket. A feltételes stílusok létrehozásával színkóddal láthatja el a jelentésekben
szereplő információkat, hogy megtalálja a figyelmet igénylő területeket.
A következő típusú feltételes stílusokat hozhatja létre:
Numerikus tartomány
Kiemeli a numerikus adatokat, például az árbevételeket és a veszteségeket.
Karakterlánc
Kiemeli a munkaterületeken lévő adott alfanumerikus elemeket. Kiemelheti például
adott szó, például a Berendezés, illetve kifejezés, például a Bérleti díj és közművek
összes példányát. A karakterlánc típusú feltételek megkülönböztetik a kis- és
nagybetűket.
Ha több karakterlánc típusú feltétel teljesül, a rendszer csak az első feltételes stílust
alkalmazza.

Eljárás
1. Hajtsa végre a következők egyikét:
v Feltétel egyetlen dimenzió számára történő létrehozásához kattintson a dimenziót
képviselő sor- vagy oszlopfejlécre. Ha például a Dátum dimenzió számára kíván
feltételt létrehozni, kattintson a Dátum oszlopfejlécre.
v Feltétel több dimenzió számára történő létrehozásához kattintson a dimenziók
metszéspontjára a kereszttáblán. Ha például az Árbevétel, Dátum és Termékcsalád
számára kíván feltételt létrehozni, kattintson a kereszttábla azon cellájára, ahol ez a
három dimenzió metszi egymást, például az Árbevétel, 2004 és Golffelszerelések
metszéspontjára.
2. Kattintson a Feltételes stílusok ikonra

, majd kattintson a Feltételes stílus elemre.

, majd az Új feltételes stílus elemre, és válasszon
3. Kattintson a Hozzáadás ikonra
ki egy dimenziót vagy mérőszámot, amelyhez feltételt szeretne meghatározni. Ha
mérőszámot választott ki, ugorjon a következő lépésre. Ha dimenziót választott ki,
ugorjon a 10. lépésre.
Tipp: Meglévő stílusból létrehozhat új stílust a Meglévő feltételes stílus használata
elemre kattintással, majd a stílus kiválasztásával.
4. A Numerikus feltétel ablakban adjon meg egy nevet a stílusnak a Stílus neve mezőben.
Például Költségvetés + vagy -.
4. fejezet Adatok elemzése
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5. A Tartományérték mezőbe írja be a meghatározni kívánt tartomány első számát, majd
nyomja le az Enter billentyűt. Írja be például a 100 értéket, és nyomja le az Enter
billentyűt. A szám megjelenik a tartomány panelen, és stílussorok jelennek meg a
számsor felett és alatt.
6. A Tartományérték mezőbe írja be a meghatározni kívánt tartomány második számát,
majd nyomja le az Enter billentyűt. Írja be például a 10 értéket, és nyomja le az Enter
billentyűt. A szám megjelenik a tartomány panelen.
7. Ha kívánja, további számokat adhat a tartomány panelhez. Írja be például a 0 értéket, és
nyomja le az Enter billentyűt.
8. A hozzáadott számoknál magasabb, alacsonyabb vagy azok közé eső értékek stílusainak
megadásához végezze el a következő műveletek egyikét:
v A Stílus oszlopban lévő listából válasszon előre meghatározott stílust. Kattintson
például a 100 és 10 közötti tartomány Átlag elemére, majd kattintson a 10 és 0 közötti
tartomány Gyenge elemére.
, majd kattintson a három pont gombra (...)
v Kattintson a Szerkesztés ikonra
egyéni stílus meghatározásához. Szerkessze például a 100 és a 10 közötti tartomány
stílusát úgy, hogy kék háttérrel és fehér szöveggel jelenjen meg. Ezután szerkessze a
10 és 0 közötti tartomány stílusát úgy, hogy lila háttérrel és fehér szöveggel jelenjen
meg.
9. Szükség esetén adjon meg egy stílust azon értékekhez, amelyek nem esnek a létrehozott
tartományokba.
10. A Karakterlánc feltétel ablakban adjon meg egy nevet a stílusnak a Stílus neve
mezőben. Írja be például az A vagy B értéket.
. Az új stílus megjelenik a karakterlánc panelen.
11. Kattintson a Hozzáadás ikonra
12. Az Operátor oszlopban kattintson a Be (adjon meg értékeket) elemre a lehetőségek
megtekintéséhez, és válassza ki, mely feltételtípust szeretné létrehozni. Válassza például
a Tartalmazza lehetőséget.
13. Szükség esetén adjon hozzá további feltételeket. Adjon hozzá például egy második
Tartalmazza feltételt.
14. Az Értékek oszlopba írja be azt a karakterláncot, amely aktiválja a feltételt. Írja be
például az A betűt az első feltételhez, majd írja be a B betűt a második feltételhez.
15. A hozzáadott karakterlánc típusú feltételek stílusainak megadásához végezze el a
következő műveletek egyikét:
v A Stílus oszlopban kattintson az (Alapértelmezett) elemre, és válasszon egy előre
meghatározott stílust. Kattintson például a Kiváló elemre az A betűt tartalmazó
feltétel esetén, és a Gyenge elemre a B betűt tartalmazó feltétel esetén.
, majd kattintson a három pont gombra (...)
v Kattintson a Szerkesztés ikonra
egyéni stílus meghatározásához. Szerkessze például az a betűt tartalmazó feltétel
stílusát úgy, hogy zöld szöveggel jelenjen meg, és szerkessze a b betűt tartalmazó
feltétel stílusát úgy, hogy vörös szöveggel jelenjen meg.
16. Szükség esetén válasszon egy stílust azon értékekhez, amelyek nem felelnek meg a
létrehozott feltételeknek.
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5. fejezet Munkaterületek tervezése
Látványos adatelrendezéseket hozhat létre az Ön és mások számára felületi elemek
hozzáadásával az IBM Cognos Insight vászonhoz.

Lapok hozzáadása vagy eltávolítása
A lapok megkönnyítik a sok információt tartalmazó IBM Cognos Insight munkaterület
rendezését és tallózását. Például az egyik lapon biztosíthat egy áttekintést, egy másikon pedig
a részleteket.

Eljárás
1. Új lap hozzáadásához kattintson a Műveletek ikonra
, majd az Új lap lehetőségre.
2. Kattintson a jobb gombbal a lapra, majd válassza az előugró menü Átnevezés
menüpontját.
Ha és- (&) jelet is szeretne a lap nevében megjeleníteni, két és-jelet írjon be. Például a
Bevétel & Kiadások elnevezéshez írja be: Bevétel &&Kiadások.
3. Ha a lapot egy olyan karakter megadásával kívánja megjeleníteni, amelyik szerepel annak
nevében, helyezzen egy és-jelet (&) közvetlenül az adott karakter elé. Az adott karakter
aláhúzva jelenik meg.
Ha például egy lapnak a &Kiadások nevet adja, később az Alt+K billentyűkombináció
segítségével navigálhat a Kiadások lapra.
4. Lap eltávolításához kattintson jobb gombbal a lapra, majd a Lap eltávolítása lehetőségre.

Kereszttáblák hozzáadása
Az IBM Cognos Insight programban kereszttáblák segítségével megtekintheti a dimenziókat,
és alapvető elemzéseket hajthat végre az adatokon. Alapértelmezés szerint egy diagram is
megjelenik.

Erről a feladatról
Ez a feladat csak meglévő kockán alapuló kereszttábla a munkaterülethez való hozzáadására
vonatkozik. Üres kocka létrehozásához és az üres kockán alapuló kereszttábla a munkaterület
való hozzáadásához a Beszúrás menüben kattintson az Új kereszttábla lehetőségre.
Megjelenik egy üres kocka a tartalom panelen és megjelenik egy kereszttábla és diagram a
vásznon. Az új kocka tartalmának a módosításával kapcsolatos további információ:
“Dimenziók és mérőszámok szerkesztése” oldalszám: 99.

Eljárás
1. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
v Vontasson át egy kockát a tartalom panelről a vászonra.
v A Beszúrás menüben kattintson a Kereszttábla és diagram lehetőségre, majd
kattintson arra a kockára, amelybe helyezni kívánja a kereszttáblát és a diagramot.
2. Ha a kereszttábla eszközelemet egy másik eszközelemhez szeretné igazítani a
munkaterületen, vontassa az új eszközelemet, amíg pontozott vonalak nem jelennek meg.
A pontozott vonalak mutatják, hová helyezze el a felületi alkalmazást, hogy igazodjon a
többi felületi elemhez.
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Különböző adatok megjelenítése kereszttáblában és diagramon
Használhat két felületi elemet az IBM Cognos Insight programban különböző
adatperspektívák megjelenítéséhez egy kereszttáblában és egy diagramban, amelyek ugyanazt
a kockát használják.

Erről a feladatról
Az egyik felületi elem adatainak módosulását megjelenítheti a másik felületi elemben, illetve
dönthet úgy is, hogy a két felületi elem egymástól független maradjon. A vásznon rendelkezik
például egy diagrammal, amely évenként, illetve egy kereszttáblával, amely régiónként
jeleníti meg a termékeket. Ha egy adott régióra fókuszál, és elrejti az összes többi régiót a
kereszttáblán, akkor diagram is a kiválasztott régió termékeit fogja megjeleníteni.

Eljárás
1. Vontasson át egy kockát a Tartalom panelről, vagy válassza ki azt a Kereszttábla és
diagram almenüből.
Alapértelmezés szerint az adatok kereszttáblán és diagramban is megjelennek.
2. A kereszttábla elrejtéséhez kattintson a Megjelenítés módosítása ikonra
kattintson a Kereszttábla lehetőségre.

, majd

3. Vontasson át egy másik kockát vagy ugyanazt a Tartalom panelről, vagy válassza ki azt a
Kereszttábla és diagram almenüből.
4. A diagram elrejtéséhez kattintson a Megjelenítés módosítása ikonra, majd kattintson a
Diagram lehetőségre.
5. Módosítsa, hogy mely dimenziók jelenjenek meg a diagramban és a kereszttáblában.
6. Ha egy új kockát szeretne létrehozni, amely csak a megtartani kívánt dimenziókat
tartalmazza, kattintson az Új kocka létrehozása lehetőségre, adja meg, hogy másolja-e az
adatokat vagy hivatkozik azokra, majd kattintson az OK gombra. Hivatkozott adatok
esetében az egyik kocka módosításait a rendszer automatikusan alkalmazza a másik
kockában is.

Mi a következő lépés?
Létrehozhat egy másolatot is a kockáról, és törölhet dimenziókat a másolatból. Az eredeti
kocka adatainak módosításai tükröződnek a másolatban, és fordítva.
Kapcsolódó feladatok:
“Dimenziók megosztása vagy másolása” oldalszám: 98
Megoszthatja a dimenziókat az IBM Cognos Insight programban, hogy az egyik kocka
módosításait a többi kocka tükrözze. Ennek eredményeképpen az elemzés szinkronizálva lesz
a kockák és azok társított kereszttáblái között. Másik lehetőség, ha létrehozza a dimenzió
másolatát mindkét kockában.

Adatfolyam-diagram hozzáadása
Adatfolyam-diagramot adhat hozzá egy IBM Cognos Insight-munkaterülethez a kockák
közötti kapcsolatok vizuális megjelenítéséhez.

Eljárás
1. Kattintson a Beszúrás > Adatfolyam lehetőségre.
2. Húzza a kockákat a tartalom panelről az adatfolyam-diagramra.
3. Az alábbi műveleteket hajthatja végre a diagramon:
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v Szabályhivatkozások, folyamathivatkozások, szabályok vagy adatforrások
kijelölésével vagy a kijelölésük megszüntetésével szabályozhatja az adott elemek
megjelenítését.
v A nagyítást a + és - gombokkal szabályozhatja
v Az Elrendezés alaphelyzetbe állítása lehetőség használatával rendezheti a diagramot
a legésszerűbb módon.
v Húzással mozgathat egy kockát új helyre a diagramon belül.
v Kattintson a jobb gombbal a diagramra, és válassza az Exportálás fájlba lehetőséget
az adatfolyam .png fájlként való mentéséhez.
v Az elemek csoportosításához nyomja le a CTRL billentyűt és kattintson a jobb
gombbal, majd válassza a Csoportosítás elemet. Az elemek csoportjának bontásához
kattintson a jobb gombbal a csoportra, majd válassza a Csoport bontása elemet. A
csoportosított adatokból új diagramot is létrehozhat.
v Egy elem a diagramból való eltávolításához kattintson a jobb gombbal az elemre, majd
válassza az Eltávolítás lehetőséget
v Egy elem egy csoportból való eltávolításához kattintson a jobb gombbal a csoportra,
válassza az Eltávolítás a csoportból lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani
kívánt elemet.

Diagramok
A diagramok összehasonlításokat, kapcsolatokat és trendeket jelenítenek meg. Hangsúlyozzák
és megvilágítják a számokat. A megfelelő IBM Cognos Insight diagramtípus kiválasztásához
először határozza meg, hogy mit szeretne megjeleníteni a diagram segítségével, majd
azonosítsa a célnak leginkább megfelelő diagramot. Trendek megjelenítéséhez használhat
például vonaldiagramot.
Kapcsolódó feladatok:
“Diagramadatok beállítása” oldalszám: 79
Az IBM Cognos Insight diagramok beállítása lehetővé teszi a diagramokban található
adatokkal való interakciót, ahelyett hogy csak kereszttáblákban dolgozna azokkal.

Diagramok hozzáadása
Az IBM Cognos Insight programban a diagramok összehasonlításokat, kapcsolatokat és
trendeket jelenítenek meg. Hangsúlyozzák és megvilágítják a számok jelentését.

Eljárás
1. Kattintson a felületi elemre, amelyhez hozzá szeretné adni a diagramot.
, majd kattintson a következő
2. Kattintson a Megjelenítés módosítása ikonra
parancsok egyikére:
v Diagram csak egy diagram megjelenítéséhez
v Nézet felosztása, majd a Kereszttábla felül vagy a Diagram felül lehetőség a diagram
és a kereszttábla együttes megjelenítéséhez
3. Ha a kereszttábla és diagram több mint 50 sorozatot és 50 kategóriát tartalmaz, navigáljon
a következő adatpontkészlethez a diagram nyilai segítségével.
A navigációs eszköztár elrejtéséhez kattintson a Diagram módosítása ikonra
kattintson aBeállítások megjelenítése, majd a Mindig rejtse el az adatok
oldalbeállítás-vezérlő elemét lehetőségre.

,

5. fejezet Munkaterületek tervezése

85

Diagramtípusok
Számos IBM Cognos Insight diagramtípus áll rendelkezésre, amelyekkel az adatokat az Ön és
felhasználói számára értelemmel bíró formában jelenítheti meg.
A megfelelő diagramtípus kiválasztásához először határozza meg, hogy mit szeretne
megjeleníteni a diagram segítségével, majd azonosítsa a célnak leginkább megfelelő
diagramot.
15. táblázat: Diagramtípusok
Diagram célja

Használandó diagramtípus

Trendek megjelenítése az idő függvényében.

Oszlopdiagram, vonaldiagram,
pontdiagram

Adatok összehasonlítása.

Sávdiagram, oszlopdiagram

Részek viszonyának megjelenítése az egészhez képest vagy
arányok kiemelése.

Tortadiagram

Az egészet alkotó részek megjelenítése és a változás
összehasonlítása az idő függvényében.

Halmozott oszlopdiagram

Kapcsolódó adatok csoportjainak a megjelenítése.

Sávdiagram, oszlopdiagram

A változás nagyságának hangsúlyozása az idő függvényében.

Területdiagram

Két mérőszám közötti viszony megjelenítése.

Pontdiagram

Három mérőszám közötti viszony megjelenítése.

Buborékdiagram

Trendek megjelenítése az idő függvényében vagy adatok
összehasonlítása két mérőszámmal.

Kombinált diagram

Magas és alacsony értékek mintáinak az azonosítása.

Faleképezés

A diagramtípusok esetén a következő formátumok közül választhat:
v normál
A normál diagramok adott értékeket hasonlítanak összes és egyedi adatokat ábrázolnak,
mint például a különböző régiók vagy egyes alkalmazottak adatai.
v halmozott
A halmozott diagramok az arányos hozzájárulásokat hasonlítják össze egy kategórián belül,
és a relatív értéket jelenítik meg, amellyel az egyes adatsorok hozzájárulnak az egészhez.
Az egyes halmozások teteje az egyes kategóriák halmozott összegét ábrázolja.
v 100 százalékig halmozott
A 100 százalékig halmozott diagramok az összes kategóriára vonatkozó arányos
hozzájárulásokat hasonlítják össze, és a relatív értéket jelenítik meg, amellyel az egyes
adatsorok hozzájárulnak az egészhez. Ez a formátum az arányokat emeli ki. Amikor a
tényleges értékek fontosak, használjon más formátumot.
v háromdimenziós
A háromdimenziós diagramok vizuálisan hatékony megjelenítési formát biztosítanak
bemutatókhoz. Amikor a pontos értékek fontosak, mint például irányítási vagy
megfigyelési célból, használjon más formátumot. A háromdimenziós diagramokban
észlelhető torzítás megnehezíti a pontos leolvasásukat.

Oszlopdiagramok
Az oszlopdiagramok különálló adatok összehasonlításához vagy az idővel változó trendek
ábrázolásához hasznosak.
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Az oszlopdiagramok függőleges adatjelzőket használnak az egyéni értékek
összehasonlításához.

Vonaldiagramok
A vonaldiagramok az idővel alakuló trendek és számos adatsorozat összehasonlításához
hasznosak.
A vonaldiagramok az adatokat vonalakkal összekötött normál pontokként ábrázolják.

Tortadiagramok
A tortadiagramok az arányok kiemeléséhez hasznosak.
Egy kör szegmenseinek segítségével mutatják be a részek viszonyát az egészhez. A tényleges
értékek kiemeléséhez használjon egy másik diagramtípust, például egy halmozott diagramot.
A tortadiagramok egyetlen adatsorozatot ábrázolnak. Ha több adatsorozatot kell ábrázolnia,
akkor használjon egy 100 százalékig halmozott diagramot.

Sávdiagramok
A sávdiagramok számos adatsorozat megjelenítéséhez hasznosak.
A sávdiagramok vízszintes adatjelzőket használnak az egyéni értékek összehasonlításához.

Területdiagramok
A területdiagramok a változás nagyságrendjét hangsúlyozzák az idő függvényében. A
halmozott területdiagramokkal ugyancsak megjeleníthető a részek viszonya az egészhez.
A területdiagramok a vonaldiagramokhoz hasonlítanak, de a vonalak alatti területek színekkel
vagy mintákkal vannak kitöltve.

Pontdiagramok
A pontdiagramokkal mennyiségi adatokat ábrázolhat áttekinthető formában.
A pontdiagramok több pontot használnak az adatok ábrázolásához egy rendezett, vagy nem
numerikus tengely mentén. A pontdiagram ugyanaz, mint egy vonaldiagram vonalak nélkül.
Csak az adatpontok jelennek meg.

Pontdiagramok
A pontdiagramok két mérőszám közötti viszony megjelenítésére hasznosak.
A pontdiagramok színes körökkel jelenítenek meg két mérőszámot minden dimenzióra
vonatkozóan. Az X tengely az első, az Y tengely pedig a második mérőszámot képviseli.
Létrehozhat például egy pontdiagramot, amely a Költség és Árbevétel értékét jeleníti meg
Termék szerint. A pontdiagram minden Termék esetében egy külön kört jelenít meg. A
Termékeket képviselő körök Költség (X tengely) és Árbevétel (Y tengely) alapján jelennek
meg a diagramon.
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Buborékdiagramok
A buborékdiagramok három mérőszám közti viszony megjelenítésére hasznosak.
A buborékdiagramok különböző méretű színes körökkel jelenítenek meg három mérőszámot
minden dimenzióra vonatkozóan. Az X tengely az első, az Y tengely a második és a
buborékok mérete a harmadik mérőszámot képviseli.
Létrehozhat például egy buborékdiagramot, amely a Költség, Árbevétel és az Eladott
mennyiség értékeket jeleníti meg Termék szerint. A buborékdiagram minden Terméknek egy
külön kört jelenít meg. A Termékeket képviselő körök Költség (X tengely) és Árbevétel (Y
tengely) alapján jelennek meg a diagramon. A kör mérete a Termék Eladott mennyiségét
képviseli.

Kombinált diagramok
A kombinált diagramok két mérőszám az idő függvényében való összehasonlításának a
megjelenítéséhez hasznosak.
A kombinált diagramok egy oszlopdiagramot és egy vonaldiagramot tartalmaznak, mindkettőt
ugyanazon az X tengelyen. Az oszlopdiagram az első, a vonaldiagram pedig a második
mérőszámot képviseli. Alapértelmezés szerint a tartalom panel első mérőszámát az oszlopok
jelzik, a második mérőszámát pedig a vonal. Ha az Y tengelyek nem rendelkeznek ugyanazzal
az értéktartománnyal, a diagram bal oldalán lévő Y tengely az oszlopok értékeit jeleníti meg,
a diagram jobb oldalán lévő Y tengely pedig a vonal értékeit.
Létrehozhat például egy kombinált diagramot, amely a Költség, Árbevétel és az Eladott
mennyiség értékét jeleníti meg Termék szerint. A kombinált diagram olyan oszlopokból áll,
amelyek az Árbevételt jelzik, és egy olyan vonalból, amely az Eladott mennyiséget jelzi.
Mindegyik terméket egy oszlop vagy a vonalon lévő pont jelez.
Korlátozás: Nem vontathat oszlopokat felfelé vagy lefelé a kombinált diagramon az értékeik
módosításához. Mivel a húzás nem támogatott a vonaldiagramok esetén, a kombinált
diagramokban sem támogatott.

Faleképezések
A faleképezések a magas és alacsony értékek mintáinak megjelenítéséhez hasznosak.
A faleképezések különböző méretű színes téglalapokkal jelenítenek meg két mérőszámot
minden dimenzióra vonatkozóan. A faleképezés egy tortadiagramhoz hasonló abban, hogy a
téglalapok mérete jelképezi annak az egésznek a hányadát, amelyet az egyes elemek
képviselnek.
Létrehozhat például egy faleképezést, amely az Árbevétel és az Eladott mennyiség értékeket
jeleníti meg Termékcsalád és Termék szerint. A faleképezés több téglalapból áll, mindegyik
egy-egy termékcsaládot képvisel. Minden Termékcsalád téglalap van több Termék téglalapot
tartalmaz, és a téglalap az egészhez viszonyított mérete jelenti a termék Árbevételét, a
téglalap színe pedig a termékből Eladott mennyiségét jelenti.

Diagramtípusok módosítása
A megfelelő IBM Cognos Insight diagramtípus kiválasztásához először határozza meg, hogy
mit szeretne megjeleníteni a diagram segítségével, majd azonosítsa a célnak leginkább
megfelelő diagramot. Trendek megjelenítéséhez használhat például vonaldiagramot.
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Erről a feladatról
Egy diagramtípus kiválasztásához fontolja meg, hogy a diagrammal mit szeretne illusztrálni.
A különböző diagramtípusok különböző dolgokat hangsúlyoznak.

Eljárás
1. Kattintson a kezelni kívánt diagramot tartalmazó felületi elemre.
, majd válasszon egy diagramtípust.
2. Kattintson a Diagram módosítása ikonra
3. Választható: Válasszon egy diagramformátumot, például egy halmozott diagramot vagy
egy 3D-diagramot.
4. Ha a kereszttábla és diagram több mint 50 sorozatot és 50 kategóriát tartalmaz, navigáljon
a következő adatpontkészlethez a diagram nyilai segítségével.
A navigációs eszköztár elrejtéséhez kattintson a Diagram módosítása ikonra, kattintson a
Beállítások megjelenítése, majd a Mindig rejtse el az adatok oldalbeállítás-vezérlő
elemét lehetőségre.

Végösszegek megjelenítése vagy elrejtése a diagramokban
A diagramokban megjelenítheti vagy elrejtheti az összegző elemeket az IBM Cognos Insight
programban.

Eljárás
1. Kattintson a kezelni kívánt diagramot tartalmazó felületi elemre.
, majd
2. A végösszeg megjelenítéséhez kattintson a Diagram módosítása ikonra
válassza az Összegzések megjelenítése a diagramokban lehetőséget. A végösszeg
elrejtéséhez törölje az Összegzések megjelenítése a diagramokban beállítást.

Egymásba ágyazott adatok diagramos ábrázolása
Ha a táblázatban lévő adatok egymásba vannak ágyazva, akkor további beállításokat adhat
meg egy diagram hozzáadásakor az IBM Cognos Insight programban.

Eljárás
1. Kattintson a használni kívánt diagramot tartalmazó felületi elemre.
2. Alapértelmezés szerint a beágyazott sorok és beágyazott oszlopok külön diagramokban
jelennek meg. Ahhoz, hogy egy diagramban jelenjenek meg, kattintson a Diagram
, majd törölje a Mátrix diagramok elemet.
módosítása ikonra
Ahhoz, hogy minden beágyazott sor vagy beágyazott oszlop egyetlen diagramban jelenjen
meg, válassza a Mátrix diagramok elemet.
Ha több beágyazott sor vagy oszlop található, akkor a külső sor vagy oszlop jelenik meg a
diagramon. Előfordulhat például, hogy három dimenzió van beágyazva sorként, a
következő sorrendben: Évek, Régiók és Termékek. Alapértelmezés szerint az Évek
jelennek meg a diagramban, így minden évhez egy diagram tartozik.
3. A beágyazott sorok címkéjének elrejtéséhez kattintson a Diagram módosítása ikonra,
majd a Beállítások megjelenítése elemre, és törölje a Sorfejlécek megjelenítése
jelölőnégyzet bejelölését.
4. A beágyazott oszlopok címkéjének elrejtéséhez kattintson a Diagram módosítása ikonra,
majd a Beállítások megjelenítése elemre, és törölje az Oszlopfejlécek megjelenítése
jelölőnégyzet bejelölését.
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Egyazon tengely használata minden diagramhoz
Ha az IBM Cognos Insight diagramok ugyanazokat az arányokat használják, akkor az azonos
tengely használata megkönnyíti a diagramban lévő sorok és oszlopok összehasonlítását. Ha
azonban a diagramok eltérő arányokat használnak, mint például a bruttó haszonkulcs és a
bruttó haszonkulcs százalék, akkor ne használjon azonos tengelyeket, hogy a diagramokban
jobban láthatóak legyenek a trendek és eltérések.

Eljárás
1. Kattintson a kezelni kívánt diagramot tartalmazó felületi elemre.
2. Kattintson a Diagram módosítása ikonra
diagramok között lehetőséget.

, és válassza a Tengelyek megosztása a

A diagramtengelyek megjelenítésének módosítása
Az IBM Cognos Insight programban a diagram tengelyei a táblázatban megjelenített oszlopok
sorainak és oszlopainak felelnek meg. A diagramokat könnyebben olvashatóvá teheti; ehhez
eltávolíthatja a tengelyértékeket vagy az adatoknak megfelelően módosíthatja a
tengelytartományokat.

Erről a feladatról
Kereszttábla és diagram felületi elemeken az oszlopokban lévő adatokat a diagram
sorozattengelye ábrázolja, a sorokban lévő adatokat pedig a kategóriatengely mutatja.

Eljárás
1. Kattintson a diagramot tartalmazó felületi elemre.
2. Ha el szeretné rejteni az értékeket a diagram sorozattengelyén, kattintson a Diagram
, majd a Beállítások megjelenítése lehetőségre, végül törölje a
módosítása ikonra
Sorozatok megjelenítése jelölőnégyzet jelölését.
3. Ha el szeretné rejteni az értékeket a diagram kategóriatengelyén, kattintson a Diagram
módosítása ikonra, majd a Beállítások megjelenítése lehetőségre, végül törölje a
Kategória megjelenítése jelölőnégyzet jelölését.
4. Ha azt szeretné, hogy a tengelytartomány az adatokban szereplő legalacsonyabb értékkel
kezdődjön, kattintson a Diagram módosítása ikonra, majd a Beállítások megjelenítése
lehetőségre, végül az X tengely tartományának optimalizálása vagy az Y tengely
tartományának optimalizálása lehetőségre.

Jelmagyarázat megjelenítése vagy elrejtése
A jelmagyarázat hasznos információkat és kontextust biztosít a diagramhoz az IBM Cognos
Insight programban. Ha azonban a kontextus elérhető máshol is, a jelmagyarázat elrejtésével
helyet takaríthat meg.

Eljárás
1. Kattintson a kezelni kívánt diagramot tartalmazó felületi elemre.
, majd a Beállítások megjelenítése
2. Kattintson a Diagram módosítása ikonra
lehetőségre, végül a Jelmagyarázatok megjelenítése lehetőségre. A jelmagyarázat
elrejtéséhez törölje a Jelmagyarázatok megjelenítése beállítást.
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Címkék megjelenítése vagy elrejtése
A diagram vízszintes és függőleges tengelyein megjelenő címkék elrejthetők az IBM Cognos
Insight programban.

Eljárás
1. Kattintson a kezelni kívánt diagramot tartalmazó felületi elemre.
2. A vízszintes tengely címkéinek megjelenítéséhez kattintson a Diagram módosítása
, majd a Beállítások megjelenítése lehetőségre, végül a Sorozat
ikonra
megjelenítése lehetőségre. A címék elrejtéséhez törölje a Sorozat megjelenítése
beállítást.
3. A függőleges tengely címkéinek megjelenítéséhez kattintson a Beállítások megjelenítése,
majd a Kategória megjelenítése lehetőségre. A címék elrejtéséhez törölje a Kategória
megjelenítése beállítást.

Diagramok elrejtése
Ha a kereszttáblában csak a számokat jeleníti meg, elrejtheti a diagramokat az IBM Cognos
Insight programban.

Eljárás
1. Kattintson az elrejteni kívánt diagramot tartalmazó felületi elemre.
2. Kattintson a Megjelenítés módosítása ikonra
lehetőségre.

, majd kattintson a Kereszttábla

Műveletgombok hozzáadása a lapok navigációjához
Műveletgombok segítségével lapról lapra végigvezetheti a felhasználókat a munkaterülethez
biztosított elemzéseken az IBM Cognos Insight programban. Például az áttekintés lapon
biztosíthat gombokat, amellyel a felhasználó a többi lapon található részletekre ugorhat. A
gombhoz képet is használhat.

Eljárás
1. Kattintson a Beszúrás gombra, majd a Művelet gomb elemre.
Ha tudja, hová szeretné helyezni a művelet gombot a vásznon, kattintson oda a jobb
gombbal, és kattintson a Felületi elem beszúrása, majd a Műveletgomb lehetőségre.
2. Válassza ki az Ugrás lapra műveletet, majd adja meg, hogy a gombbal melyik lapra
kíván navigálni.
3. A műveletgomb címkéjének vagy képének módosításához kattintson a Stílus lapra.
4. Kattintson az OK gombra.
5. A műveletgomb szerkesztéséhez kattintson a Felületi elem műveletek ikonra
kattintson a Tulajdonságok szerkesztése lehetőségre.

, majd

Parancsfájlt futtató műveletgombok hozzáadása
Hozzáadhat gombot az Importálás varázsló vagy a Cognos TM1 adminisztrátor által
létrehozott IBM Cognos TM1 TurboIntegrator parancsfájlok futtatásához.
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Mielőtt elkezdené
Mielőtt parancsfájlt futtató műveletgombot adhatna hozzá, a Cognos TM1 adminisztrátornak
engedélyeznie kell a kockaimportálást az IBM Cognos TM1 Performance Modeler
segítségével. További tudnivalókért lásd a TM1 Performance Modeler dokumentációját az
IBM Knowledge Center webhelyén (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/).

Erről a feladatról
Az adatok egy kattintással történő újraimportálásához használjon egy az Importálás varázsló
használatával létrehozott parancsfájlt. Ha az adminisztrátor által a Cognos TM1 szerverhez
adott parancsfájlt használ, jogosultnak kell lennie a szerverhez csatlakozáshoz.

Eljárás
1. Kattintson a Beszúrás gombra, majd a Művelet gomb elemre.
Ha tudja, hová szeretné helyezni a művelet gombot a vásznon, kattintson oda a jobb
gombbal, és kattintson a Felületi elem beszúrása, majd a Műveletgomb lehetőségre.
2. Válasszon ki egy futtatni kívánt parancsfájlt.
3. A mezők kitöltésével adja meg a paramétereket.
4. A műveletgomb címkéjének vagy képének módosításához kattintson a Stílus lapra.
5. Kattintson az OK gombra.
6. A műveletgomb szerkesztéséhez kattintson a Felületi elem műveletek ikonra
kattintson a Tulajdonságok szerkesztése lehetőségre.

, majd

Dinamikus értékek beszúrása
Dinamikus érték felületi elemet hozhat létre az IBM Cognos Insight munkaterületeken a
munkaterület adott értékeinek kiemeléséhez. Teljes árbevétel értéket helyezhet például a
munkaterület tetejére annak saját felületi elemében.

Erről a feladatról
A dinamikus érték felületi elemben lévő érték ugyanúgy módosul, mint a munkaterület többi
adata. Ha például úgy szűri a munkaterületen megjelenő adatokat, hogy csak 2013 árbevételét
jelenítsék meg, a dinamikus érték felületi elemet is ugyanígy szűri a rendszer.

Eljárás
Kattintson a jobb gombbal azon kereszttáblacellára, amelyből dinamikus értéket szeretne
létrehozni, majd kattintson a Dinamikus érték beszúrása elemre Ha a kívánt érték nem
jelenik meg a munkaterületen, módosíthatja a kereszttábla szűrésének módját a megjelenő
adatok módosításához. A dinamikus érték néhány sablonszöveggel jelenik meg, amelyet
módosíthat vagy törölhet. A szöveg tulajdonságait is módosíthatja, például a szöveg és az
érték színét vagy betűtípusát.

Szöveg hozzáadása
Az IBM Cognos Insight programban szöveggel címeket hozhat létre vagy magyarázó
szövegeket adhat hozzá, amelyek leírják az elemzés mögötti feltételezéseket. Módosíthatja a
szöveg betűtípusát, betűstílusát, betűszínét és betűméretét.
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Eljárás
1. A szöveg felületi elem hozzáadásához tegye a következők egyikét:
v Kattintson duplán a vászonra, ahová a szöveg felületi elemet helyezni szeretné.
v Kattintson a Beszúrás gombra, majd a Szöveg elemre.
v Kattintson a jobb gombbal a vászon azon részére, ahová a szöveg felületi elemet
helyezni szeretné, kattintson a Felületi elem beszúrása, majd a Szöveg lehetőségre.
2. Jelölje ki a beírt szöveget, és formázza azt.
3. Választható: A munkaterülethez megadott szövegirány felülírásához valamely szöveg
, és válassza ki a szövegirányt,
eszközelemben kattintson a Szövegirány ikonra
amelyet a szöveg eszközelemben foglalt szövegre alkalmazni kíván.

Képek hozzáadása
Hozzáadhat képeket a kép felületi elemben található IBM Cognos Insight munkaterülethez,
ami lehetővé teszi, hogy a képet a munkaterületen bárhová elhelyezhesse. Háttérként is
hozzáadhat képet az aktuális laphoz vagy a munkaterület összes lapjához, ekkor a kép a
eszközelemek mögött jelenik meg.

Mielőtt elkezdené
A következő képtípusok támogatottak: GIF, JPEG, BMP és PNG.

Eljárás
1. Kép eszközelemként való hozzáadásához hajtsa végre a következő műveleteket:
a. Kattintson a Beszúrás > Kép lehetőségre.
b. Keresse meg a képet, majd kattintson a Megnyitás gombra.
Tipp: Ha tudja, hová szeretné helyezni a képet a vásznon, kattintson a jobb gombbal a
helyre, majd kattintson a Felületi elem beszúrása > Kép lehetőségre.
2. Háttérkép az aktuális laphoz való hozzáadásához hajtsa végre a következő műveleteket:
a. Kattintson a jobb gombbal a vászon hátterére, majd kattintson a Lap háttérképének
beállítása > Kép beállítása lehetőségre.
b. Keresse meg a képet, majd kattintson a Megnyitás gombra.
3. A munkaterület összes lapjára, köztük az új lapokra is érvényes háttérkép hozzáadásához
hajtsa végre a következő műveleteket:
a. A Stílus menüben kattintson a Munkaterület stílusának szerkesztése lehetőségre.
b. Kattintson a Munkaterület háttérképének tallózása ikonra a Háttérkép elem
mellett, majd kattintson a Kép beállítása lehetőségre.
c. Keresse meg a képet, majd kattintson a Megnyitás gombra.

Weboldalak hozzáadása további kontextusként
Webes tartalmat biztosíthat további információk eléréséhez, vagy kontextust adhat az IBM
Cognos Insight munkaterületen látható adatokhoz.

Eljárás
1. Kattintson a Beszúrás gombra, majd kattintson a Weboldal elemre.
Ha tudja, hová szeretné helyezni a weboldalt a vásznon, kattintson a jobb gombbal a
kívánt helyre, kattintson a Felületi elem beszúrása, majd a Weboldal lehetőségre.

5. fejezet Munkaterületek tervezése

93

2. Tallózással keresse meg a weboldalt a merevlemez-meghajtón, vagy írja be az URL címet,
majd kattintson az OK gombra.
3. Az Internet-hozzáférésre vonatkozó üzenetben válassza ki az Engedélyezés mindig
beállítást, majd kattintson az OK gombra.
A weblap felfedezésekor az Alt+bal nyíl és az Alt+jobb nyíl billentyűkombinációt a
weblapon belüli navigációhoz használhatja.
4. A megjelenő weboldal módosításához kattintson a Felületi elem műveletek ikonra
majd kattintson a Tulajdonságok szerkesztése lehetőségre.

,

Felületi elemek módosítása
Testre szabhatja az IBM Cognos Insight eszközelemek megjelenését a munkaterületében, így
jobban átláthatja és elemezheti adatait.

Erről a feladatról
A munkaterület testre szabásához a következőket teheti a Felületi elem műveletek ikon
:
segítségével
v Megcímezheti a felületi elemeit, hogy meghatározza őket a felhasználók számára. A
felületi elem címét a kocka neve határozza meg. Megváltoztathatja a kocka nevét és az
eszközelem címét. Ehhez kattintson a kockára a jobb gombbal a Tartalom panelen, majd
nevezze át azt.
v Szegélyeket vagy háttérszínt adhat a felületi elemekhez munkaterülete testreszabása
érdekében.
v A felületi elemek rétegezésével helyet takaríthat meg a vásznon és könnyebben tervezhet
vonzó megjelenésű munkaterületet. Így például rétegezhet egy szöveges eszközelemet egy
kereszttábla tetejére egy adott érték kiemeléséhez, vagy emblémát rétegezhet egy
diagramra, így könnyebben azonosítható lesz a termékmárka.
v Felületi elemek mozgatása anélkül, hogy automatikusan más felületi elemekhez illesztené
azokat:
1. Kattintson az Eszközelem műveletei ikonra, majd kattintson az Áthelyezés
lehetőségre.
2. A billentyűzet nyílbillentyűivel helyezze át az eszközelemet.
3. Az eszközelem helyzetének a megadásához nyomja le a Ctrl+Enter
billentyűkombinációt.
Úgy is igazíthat felületi elemeket, ha az egyik felületi elemet egy másik felé vontassa, amíg
meg nem jelenik egy pontozott vonal, majd elengedi a felületi elemet.
v A felületi elemeket eltávolíthatja a munkaterületről.

Témák alkalmazása
A stílusok és témák különböző színsémákkal, betűstílusokkal és kialakításokkal személyre
szabják IBM Cognos Insight munkaterületét.

Eljárás
1. Kattintson a Stílus, majd a Munkaterület-téma alkalmazása lehetőségre.
2. Válasszon ki egy meglévő témát vagy tallózással válasszon egy létrehozott témát.
3. Kattintson az OK gombra.
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Hátterek testreszabása
Háttérszínek vagy -képek kiválasztásával testreszabhatja IBM Cognos Insight munkaterületét.
Módosíthatja az aktuális lap vagy a munkaterület összes lapjának hátterét is.

Erről a feladatról
A támogatott képformátumok a következők: JPG, GIF, PNG és BMP.

Eljárás
1. Az aktuális lap hátterének módosításához kattintson a jobb gombbal a vászon egy üres
területére, majd kattintson a Lap háttérszínének beállítása vagy a Lap háttérképének
beállítása lehetőségre, és válassza ki a kívánt színt vagy képet.
2. A munkaterület összes laphátterének módosításához kattintson a Stílus > Munkaterület
stílusának szerkesztése lehetőségre, és válasszon ki egy színt vagy háttérképet. A
kiválasztott háttér a munkaterület összes lapjára érvényes lesz, beleértve az újonnan
létrehozott lapokat is.

Eszközelemek szinkronizálása
Amikor szinkronizálja az eszközelemeket az IBM Cognos Insight eszközben, az egyik
eszközelemben lévő adatok módosításait tükrözik a szinkronizált eszközelemek.
Szinkronizálást alkalmazhat lapok, munkaterületek vagy lapon lévő kisebb csoportok között.

Erről a feladatról
Csak az eszközelemek adataiban bekövetkező változásokat osztja meg a többi eszközelemmel
a program. Ha például egy kereszttáblában egy dimenziót szűr, a módosítások a többi
kereszttáblánál is megjelennek.
Felületi elemek csak a lap néhány felületi elemével való szinkronizálásához létrehozhat egy
szinkronizálási csoportot, és a felületi elemet a csoporthoz adhatja.

Eljárás
1. A Tartalom panelen
bontsa ki a Szinkronizálás szakaszt.
2. Kattintson a jobb gombbal arra az objektumra, amelyhez szinkronizálást szeretne
meghatározni (fülre vagy eszközelemre), majd válassza ki, hogy mennyire szeretné
szinkronizálni az objektumot a munkaterület többi lapjával és eszközelemével.
Alapértelmezés szerint a rendszer mindegyik eszközelemet szinkronizálja a lap többi
eszközelemével. Ha egy felületi elem nincs szinkronizálva a lap többi felületi elemével, a
felületi elem nevének jobb oldalán található ikon jelzi a szinkronizálás tartományát.
3. Szinkronizálási csoport létrehozásához végezze el a következő műveleteket:
a. A Tartalom panel Szinkronizálás szakaszán kattintson a jobb gombbal arra a lapra,
amelyen új csoportot kíván létrehozni, majd kattintson az Új csoport elemre.
b. Vontassa az új csoportra azokat az eszközelemeket, amelyeket egymással szeretne
szinkronizálni.
c. Szükség esetén nevezze át az új csoportot.

Munkaterületek védése
Közzétételkor szabályozhatja az IBM Cognos Insight munkaterület formátumát azzal, hogy
nem engedi a felhasználók számára a felületi elemek mozgatását a vásznon, illetve elrejti az
eszköztárakat a felületi elemeken. Megadhat egy jelszót a munkaterülethez.
5. fejezet Munkaterületek tervezése
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Erről a feladatról
Annak érdekében, hogy a felhasználók ne mozgathassák véletlenül a felületi elemeket, illetve
a felületi elem eszközsávjának elrejtéséhez kattintson a jobb gombbal a vászonra, majd
kattintson az Összes felületi elem zárolása lehetőségre. A felhasználók feloldhatják a felületi
elemek zárolását, ha szükséges azok áthelyezése.
A belépéshez és munkaterület használatához szükséges felhasználói jelszó megadásához
, majd a Munkaterület levédése lehetőségre. A jelszónak
kattintson a Műveletek ikonra
legalább öt karakter hosszúságúnak kell lennie, és megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
FIGYELMEZTETÉS: Az elveszített jelszó nem állítható helyre.
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6. fejezet Adatmodellezés
Az IBM Cognos Insight programban egyszerű modellezési feladatokat hajthat végre az adatok
előkészítéséhez a másokkal való megosztásra.
Az átszervezett adatok lehetnek személyes adatok vagy lehetnek egy szerveren található,
szerkeszthető alkalmazásban, amikor csatlakoztatott módban van. A csatlakoztatott móddal
kapcsolatos további információk: “Tervek a Cognos TM1 szervereken” oldalszám: 161 vagy
“Tervek a Cognos Express szervereken” oldalszám: 185.

Elemek létrehozása a modellben
Az IBM Cognos Insight modellhez való hozzáadáshoz létrehozhat kockákat, dimenziókat,
mérőszámokat és attribútumokat a tartalom panelen.

Erről a feladatról
Cube

A kocka egy adattároló a modellen belül. Többdimenziós, és sorokat, oszlopokat,
illetve bármilyen számú oldalt tartalmaz. Egy alkalmazás létrehozásához egy vagy
több kockát használhat.
A táblázatoktól eltérően a kockák szeletelhetők, így a dimenziók bármilyen
párosítása alkothatja a sorokat és oszlopokat, és a további dimenziók alkothatják az
oldalakat. Míg egy kocka bármilyen számú dimenziót tartalmazhat, az egyetlen
praktikus korlátozás a szerveren található memória mennyisége. Egy kocka általában
nem tartalmaz öt vagy hat dimenziónál többet. A kockának legalább két dimenziót
kell tartalmaznia, egy sima táblázathoz hasonlóan. Ennek alternatívájaként egy
kockának lehet három dimenziója is, mely esetben egy háromdimenziós
munkalaphoz hasonlít, amely több, egymás mögé halmozott sima munkalapból áll.
Egy négy- vagy ötdimenziós kocka úgy is felfogható, mint egy háromdimenziós
táblázat és lekérdezési jelentések egy készlete egy relációs adatbázisból. Például egy
tipikus négydimenziós kocka a következő dimenziókat tartalmazhatja: Nyereség és
veszteség, Részlegek, Hónapok, Variancia.

Dimenzió
A dimenzió a vállalkozás főbb aspektusaihoz kapcsolódó adatok tágabb értelemben
vett csoportosítása. Például rendelkezik egy Termékek nevű dimenzióval.
Mérőszám
A mérőszám egy teljesítményjelző, amely mérhető, és annak megállapítására szolgál,
hogy mennyire jól működik a vállalkozás. Hasznos mérőszám lehet például az
Eladott mennyiség vagy az Árbevétel.
Attribútum
Az attribútum a dimenzióelemek megkülönböztetéséhez használt dimenzió
jellemzője. Hasznos attribútum például a Szín vagy Változat.

Eljárás
1. Bontsa ki a tartalom panelt

.

, majd kattintson az Üres kocka
2. Kocka létrehozásához kattintson az Új ikonra
lehetőségre. Az új kockákba két üres dimenzió és egy üres mérőszámot tartalmazó
mérőszámmappa kerül.
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3. Dimenzió létrehozásához jelölje ki a kockát, amelyben a dimenziót létre szeretné hozni,
kattintson az Új ikonra, majd kattintson a Dimenzió lehetőségre.
4. Mérőszám létrehozásához jelölje ki a kocka azon mérőszámmappáját, amelyben a
mérőszámot létre szeretné hozni, kattintson az Új ikonra, majd kattintson a Mérőszám
lehetőségre.
5. Attribútum létrehozásához jelölje ki azt a dimenziót, amelyben az attribútumot létre
szeretné hozni, kattintson az Új ikonra, majd kattintson az Attribútum lehetőségre.

Eredmények
Az adatok új dimenziókban, mérőszámokban és attribútumokban való megadásához lásd:
“Dimenziók és mérőszámok szerkesztése” oldalszám: 99.

Kockák másolása
Az IBM Cognos Insight programban kocka másolásával a kocka vagy dimenzió
szerkezetének és tartalmának a másolatát hozhatja létre.

Eljárás
1. A tartalom panelen
kattintson a jobb gombbal a másolni kívánt kockára, majd
kattintson a Másolás lehetőségre.
2. Kattintson a jobb gombbal a tartalom panel egy üres részére, majd kattintson a Beillesztés
lehetőségre.
3. A Kocka másolása ablakban válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül:
v Az eredeti kocka dimenzióinak és mérőszámainak megosztása az új kockák
dimenzióival és mérőszámaival. Ez a lehetőség megőrzi a dimenziók és mérőszámok
kapcsolatát, így az eredeti dimenziók és mérőszámok módosításai az új kocka
dimenzióira és mérőszámaira is érvényesek lesznek.
v A dimenziók és mérőszámok másolása az új kockába. Ez a lehetőség elválasztja a
dimenziókat és mérőszámokat, így az eredeti dimenziók és mérőszámok módosításai az
új kocka dimenzióira és mérőszámaira nem érvényesek.

Dimenziók megosztása vagy másolása
Megoszthatja a dimenziókat az IBM Cognos Insight programban, hogy az egyik kocka
módosításait a többi kocka tükrözze. Ennek eredményeképpen az elemzés szinkronizálva lesz
a kockák és azok társított kereszttáblái között. Másik lehetőség, ha létrehozza a dimenzió
másolatát mindkét kockában.

Eljárás
1. A tartalom panelen

bontsa ki a másolni kívánt dimenziót tartalmazó kockát.

2. Vontassa a dimenziót a másik kockára.
3. A Dimenzió másolása ablakban válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül:
v Ossza meg az eredeti dimenziót és az új dimenziót a dimenziók kapcsolatának
megőrzéséhez, hogy az eredeti dimenziók módosításai az új dimenzióra is érvényesek
legyenek.
v Kettőzze a dimenziót a dimenziók elválasztásához, hogy az eredeti dimenzió
módosításai az új dimenzióra ne legyenek érvényesek.
Kapcsolódó feladatok:
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“Különböző adatok megjelenítése kereszttáblában és diagramon” oldalszám: 84
Használhat két felületi elemet az IBM Cognos Insight programban különböző
adatperspektívák megjelenítéséhez egy kereszttáblában és egy diagramban, amelyek ugyanazt
a kockát használják.

Dimenziók és mérőszámok szerkesztése
Dimenzió vagy mérőszám szerkesztésekor az IBM Cognos Insight szoftverben szerkesztheti
azok attribútumait, módosíthatja a gyerekelemek sorrendjét, létrehozhatja az elemek
hierarchiáját vagy elemeket adhat hozzá. Módosíthatja az adatok egy dimenzióban való
megjelenítésének módját is.

Eljárás
1. A Tartalom panelen kattintson a jobb egérgombbal a szerkeszteni kívánt dimenzióra vagy
mérőszámra, majd kattintson a Szerkesztés elemre.
2. A rendszer által megadott attribútumok szerkesztéséhez kattintson a jobb gombbal a
fejlécen lévő Név címkére, és válassza ki az attribútumot.
A következő, rendszer által megadott attribútumok érhetők el, attól függően, hogy
dimenziót vagy mérőszámot telepített:
v A Választéklista használatával határozható meg a mérőszám értékeinek listája. Ez az
attribútum csak mérőszámokra érvényes.
v A Formátum elemmel határozható meg a mérőszám formátuma. Ez az attribútum csak
mérőszámokra érvényes.
v A Felirat az elemhez használt felirat.
v A Súly egy szorzó, amely a pozitív értéket negatív értékké változtatja. Ez a szorzó
általában a mínusz egy érték. Ha például egy termék egységára 50 euró, és az
árengedmény 5 euró, a -1 értékű súlyt alkalmazva az árengedményre, a számítás
eredménye negatív lesz.
v Az Index határozza meg a dimenzióban lévő elemek sorrendjét. Ha módosítja egy elem
sorrendjét, módosul az indexérték, hogy tükrözze az új sorrendet.
v Az Állandó név az elem rendszerneve.
v A Szint az elem szintje a hierarchiában.
3. Ha új attribútumot szeretne meghatározni, kattintson a jobb gombbal a fejlécre, és
kattintson az Új attribútum hozzáadása lehetőségre. Nevezze el az új attribútumot, és
határozza meg, hogy numerikus, szöveg vagy álnév típusú-e.
Az aliasok olyan adatokat adnak hozzá, amelyek elemek másik neveként használhatók,
például egy másik nyelven.
4. Ha módosítani kívánja az elemek sorrendjét, kattintson a jobb gombbal az elemre, majd
kattintson a Mozgatás felfelé vagy a Mozgatás lefelé lehetőségre.
5. Ha szeretne elemeket más elemek alá beágyazni, kattintson a jobb gombbal az elemre,
majd kattintson A kijelölt tagok magasabb szintre léptetése vagy A kijelölt tagok
alacsonyabb szintre léptetése lehetőségre.
6. Ha át szeretné nevezni a dimenzió egy elemét, jelölje ki az elemet, majd írjon be új nevet.
Fontos: Amikor átnevez egy adatelemet, akkor azt a kockában is átnevezi, nem csak az
aktuális felületi elemben. Ezáltal az új név az összes felületi elemben látható lesz, amely
tartalmazza ezt az adatelemet.
7. Kattintson a Bezárás gombra.
8. Ha módosítani szeretné a dimenzió adatainak megjelenítését, kattintson a jobb gombbal a
dimenzióra, kattintson az Összértékek megjelenítése elemre, majd kattintson a parancsok
egyikére.
6. fejezet Adatmodellezés
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Keresés nagy méretű dimenziókban
Amikor nagy méretű dimenziókat szerkeszt, a navigáció nehéznek bizonyulhat. Ennek
megkönnyítése érdekében a dimenziószerkesztőben a megnyitott dimenzió meglévő elemei
között is kereshet.
Ha egy elem több hierarchiában is megjelenik, az elem keresésekor több eredményt is kaphat.
A keresési eredmények között megjelenik az összes olyan hierarchia, amely egyező elemeket
tartalmaz. Erősen beágyazott elemek esetében előfordulhat, hogy nehéz eligazodni a keresési
eredmények között. Részösszegek keresésekor a beágyazott keresési eredmények legfelső
szintjét láthatja, és ezek kibontásával megjelenítheti azok gyermekeit.

Eljárás
1. A Tartalom panelen kattintson a jobb egérgombbal a szerkeszteni kívánt dimenzióra vagy
mérőszámra, majd kattintson a Szerkesztés elemre.
2. A keresőmezőben adja meg a megkeresni kívánt elemek keresési feltételeit, majd
kattintson a keresés ikonra. A keresés a feltételeknek aktuálisan megfelelő elemeket adja
vissza. A gyermekek kibontásával további részleteket fedhet fel.
3. A keresés törléséhez és a dimenzió összes elemének megtekintéséhez kattintson a keresés
törlése gombra.

Mérőszámok formátumának módosítása
A mérőszámok formátumát az IBM Cognos Insight munkaterület felhasználójának beállításai
határozzák meg. Ha például a felhasználó a német (Németország) nyelvet állította be az
operációs rendszer nyelveként, a mérőszámok a szabványos német formátumban jelennek
meg. Meghatározhat eltérő formátumot is a mérőszámokhoz, így bővítheti a formázási
lehetőségeket és felülírhatja a felhasználói beállításokat.

Eljárás
1. A mérőszámok formátumának módosításához kattintson a jobb gombbal a mérőszámot
jelölő valamely sor vagy oszlop fejlécére, majd kattintson a Kiválasztott mérőszám
adatainak formázása lehetőségre. A kiválasztott mérőszám azonosítja a mérőszámot,
amelyre alkalmazza a formázást.
2. Több mérőszám formátumának módosításához kattintson a sor- vagy oszlopfejlécre,
amely a mérőszámokat képviseli, majd kattintson a jobb gombbal a kiválasztásra, végül
kattintson a Miden kiemelt mérőszám formázása elemre. Egyszerre csak 100
mérőszámra alkalmazhatja a formázást. Ez a korlátozás a teljesítménybeli problémák
elkerülése érdekében van érvényben.
3. Válassza ki a mérőszám formátumstílusát és beállításait. A Minták panelen szereplő
példák a kiválasztott beállításoknak megfelelően módosulnak, hogy a kulturális
szabályoknak megfelelően megjelenítsék a kiválasztás eredményét. Más felhasználók
számára azonban a munkaterület megnyitásakor a saját kulturális szabályaiknak
megfelelően jelennek meg az Ön beállításai. Például a francia (Kanada) nyelvi szabvány
szerint a pénznemszimbólumnak a szám után kell szerepelnie, szóközzel elválasztva. Az
angol (Kanada) nyelvi szabvány szerint a pénznemszimbólumot szóköz nélkül a szám elé
kell helyezni. Ha Ön megváltoztatta valamely Árbevétel mérőszám formátumát úgy, hogy
az két tizedesjegy pontosságú legyen, a felhasználó számára a francia (Kanada) beállítás
esetében a 3000,00 $, míg az angol (Kanada) beállítás esetében a $3,000.00 érték jelenik
meg.
Korlátozás: Ha Ön az IBM Cognos TM1 10.1.1-es vagy korábbi változatához
csatlakozik, a korábbi formázási lehetőségek jelennek meg, amelyek nem tartalmazzák a
következő formátumok és beállítások némelyikét. A mérőszámok az IBM Cognos TM1
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10.1.1-es vagy korábbi változataiban való formázásával kapcsolatos információkért
tekintse meg az adott termékre és a változatra vonatkozó Cognos Insight dokumentációt
az IBM Knowledge Center webhelyén (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
16. táblázat: Mérőszámok formátumstílusai és beállításai
Formátum stílusa

Beállítások

Általános

Az általános formázás nem tartalmaz speciális formázást. Ezt a lehetőséget
a mérőszám beállított formátumának törlésére használhatja.

Szám

Az Alapszintű lapon a következőket állíthatja be:
v Meghatározhatja a tizedesjegyek számát.
v Meghatározhatja a számjegyek csoportosítását.
v Beállíthatja a nullértékek helyének üresen hagyását.
A Speciális lapon kiválaszthatja, hogy a negatív számok megjelenítése a
felhasználó operációs rendszerének formátumbeállításai szerint történjen,
vagy az ilyen értékek zárójelben, illetve mínuszjellel jelenjenek meg.

Pénznem

Az Alapszintű lapon a következőket állíthatja be:
v Válassza ki a kívánt pénznemet, és változtassa meg a számok és a
pénznemszimbólum megjelenítési módját.
v Válasszon egyéni pénznemformátumot. Ha például az adott mérőszámot
egy, az Ön vállalata által a kanadai pénznem jelölésére használt előtaggal
kívánja azonosítani, az Egyéni pénznem lehetőség kiválasztása után
beírhatja a CAD előtagot a szövegmezőbe.
v Meghatározhatja a tizedesjegyek számát.
v Meghatározhatja a számjegyek csoportosítását.
v Beállíthatja a nullértékek helyének üresen hagyását.
A Speciális lapon kiválaszthatja, hogy a negatív számok megjelenítése a
felhasználó operációs rendszerének formátumbeállításai szerint történjen,
vagy az ilyen értékek zárójelben, illetve mínuszjellel jelenjenek meg.

Dátum

Kiválaszthat egy dátummintát, valamint megadhatja, hogy az évszámok
négy vagy két számjegyűek legyenek. Például: 8/25/13 vagy 2013.
augusztus 25.

Idő

Az Alapszintű lapon kiválaszthat egy időmintát. Például: 7:00 vagy
7:00:00 (GMT).
A Speciális lapon beállíthatja, hogy 24 órás időmegjelenítést szeretne-e.

Dátum és idő

Az Alapszintű lapon kiválaszthat egy dátummintát, valamint megadhatja,
hogy az évszámok négy vagy két számjegyűek legyenek. Például 8/25/13
16:55 vagy 2013. augusztus 25., 16:55:23.
A Speciális lapon beállíthatja, hogy 24 órás időmegjelenítést szeretne-e.

Százalék

Az Alapszintű lapon a következőket állíthatja be:
v Meghatározhatja a tizedesjegyek számát.
v Meghatározhatja a számjegyek csoportosítását.
v Beállíthatja a nullértékek helyének üresen hagyását.
A Speciális lapon kiválaszthatja, hogy a negatív számok megjelenítése a
felhasználó operációs rendszerének formátumbeállításai szerint történjen,
vagy az ilyen értékek zárójelben, illetve mínuszjellel jelenjenek meg.

Text

A szöveg egy karakterlánc-formátum. Nincs más elérhető választási
lehetőség.

6. fejezet Adatmodellezés
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16. táblázat: Mérőszámok formátumstílusai és beállításai (Folytatás)
Formátum stílusa

Beállítások

Választéklista

Megadhatja azon értékek listáját, amelyekből a felhasználó választhat a
mérőszámhoz.
További információkért lásd: “Választéklisták létrehozása”.

Egyéni

Egyénileg meghatározott szám- vagy dátumsablont is használhat.
FIGYELMEZTETÉS: A program az adatokkal együtt menti az egyéni
formázási mintákat is. Ha más felhasználók tekintik meg az adatokat, ez a
minta felülírja felhasználói beállításaikat. Csak akkor használjon egyéni
formázási mintákat, ha a szükséges formázás nem érhető el a
Formázástípusok listán.

4. Egy mérőszám formázásának eltávolításához kattintson a jobb gombbal bármely cellára,
amely a mérőszámot képviseli, majd kattintson a kiválasztott mérőszám mérőszám
formázása lehetőségre.

Választéklisták létrehozása
A választéklisták azokat az értékeket tartalmazzák, amelyeket a felhasználó egy
kereszttábla-cellában választhat. Az értékek egy dimenzió valamennyi tagjának vagy egy
részhalmazának megfelelő értékeket tartalmazhatja. Az értékek listája dinamikus – ha a
dimenzió tagjai módosulnak, akkor a választéklistában elérhető értékek is megváltoznak. A
választéklisták megadott elemek statikus listájából is állhatnak.
Csak mérőszámokhoz hozhat létre választéklistákat. A választéklisták előnye, hogy a
lehetőségek rögzített listáját biztosítja, így a felhasználó jobban megértheti a szükséges
bemenetet. Amikor például a személyzeti vezetők teljesítménytervet állítanak össze,
szükségük lehet arra, hogy személyzetükhöz teljesítményfokozatokat rendeljenek olyan fix
listák használatával, amelyeket egy adott Alacsony, Közepes, Magas és Kiemelkedő listáról
jelölnek ki ahelyett, hogy kötetlen formátumú karakterláncokat írnának be. Ha beállítja egy
meglévő formátummal rendelkező tag választéklistáját, a művelet eltávolítja a formátumot.

Eljárás
1. A tartalom panelen kattintson a jobb gombbal az adott mérőszámot tartalmazó
mérőszám-dimenzióra, majd kattintson a Szerkesztés lehetőségre.
2. Kattintson duplán a mérőszám Formátum mezőjére.
3. Jelölje ki a Választéklista formátumának típusát.
4. Statikus választéklista létrehozásához válassza a Statikus lista lehetőséget, majd adja
meg az értékeket a Statikus lista mezőben.
A következő szintaxis használatával az egyes értékeket külön sorokba írhatja a mezőben:
string_1:string_2:string_3

5. Olyan dinamikus választéklista létrehozásához, amely egy részhalmaz vagy egy dimenzió
tagjait használja listaértékekként, válassza a Dimenzió vagy részhalmaz lehetőséget,
majd válassza ki a választéklistában megjeleníteni kívánt elemeket tartalmazó dimenziót
vagy részhalmazt.
6. A választéklista értékeire alkalmazni kívánt elemtípus meghatározásához válassza a
Szöveges vagy a Numerikus lehetőséget. Ha hivatkozásban használni kívánt dinamikus
választéklistát hoz létre, válassza a Szöveg lehetőséget. Ha nem választja a Szöveg
lehetőséget, akkor a hivatkozás érvényes lesz, de a rendszer nem helyez adatokat a
célkockába.
7. Kattintson az OK gombra.
8. Mentse el a mérőszám-dimenziót.
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9. Egy választéklista mérőszámból való eltávolításához kattintson duplán aFormátum
mezőre, jelölje ki a Választéklista formátumtípusát, majd válassza a Nincs lehetőséget.
Ha eltávolít egy választéklistát, az elemtípus továbbra is alkalmazva lesz a mérőszámra.

Egyéni formátumok
Az IBM Cognos Insight szoftverben megadhat egyéni megjelenítési formátumokat a
mérőszámokhoz.
FIGYELEM: A program az adatokkal együtt menti az egyéni formázási mintákat is. Ha
más felhasználók tekintik meg az adatokat, ez a minta felülírja a felhasználói beállításokat.
Csak akkor használjon egyéni formázási mintákat, ha a szükséges formázás nem érhető el a
Formátumtípus listán.
Két különböző típusú egyéni formázási szintaxist használhat: ICU-alapú formázást és
MDX-alapú egyéni formázást.
Alapértelmezés szerint az ICU-szintaxis van használatban. Az MDX-szintaxis használatához
a következő jelölőt kell beállítani a config.ini fájlban az IBM Cognos Insight esetében. A
config.ini helye a telepítéstől függ, például: C:\Users\felhasználónév\AppData\Local\
Programs\IBM\Cognos Insight\configurations\config_változatszám\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Ha ez a jelölő nincs beállítva vagy nincs hozzáadva, ICU-szintaxist kell használni.

ICU-szintaxis egyéni formátumok esetén
Az ICU-szintaxist használó formátumkifejezések egy mintából és szimbólumokból
(karakterekből) állnak. Megadhatja a pozitív és a negatív számok formázásának a módját is.
Ha nem ad meg negatív almintát, a negatív számok a pozitív formázást használják honosított
mínuszjel előtaggal.
Ha például a következő mintát írja az egyéni formázási mezőbe:#,##0.00;(#,##0.00)
v A pozitív számokat a következőképpen formázza a rendszer: 123,456,789.00
v A negatív számokat a következőképpen formázza a rendszer: (123,456,789.00)
A pontosvessző (;) választja el a pozitív és a negatív almintákat.
Egy másik példa bemutatja, hogyan módosíthatja a nagy számok olvashatóbbá tételéhez
használt csoportelválasztók megjelenítésének a helyét.
Írja be a következő mintát az egyéni formázási mezőbe: #,##,##0Ez a minta a
következőképpen formázza a számokat:
v Pozitív: 12,34,56,789
v Negatív: -12,34,56,789
További információkért látogasson el a következő webhelyre: http://icu-project.org/apiref/
icu4c/classDecimalFormat.html, és keressen rá a “speciális mintakarakterek” kifejezésre.
Egyéni dátumformátumokhoz használjon dátummintát. A dátummintákban a karakterláncokat
dátum- és időadatok helyettesítik.
Például: a hh:mm a a következőképpen formázza az időt:
v 12:00 AM
v 06:00 PM
6. fejezet Adatmodellezés
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Másik példa: az EEE, MMM d, ’’yy a következőképpen formázza a dátumot:
Mon, Oct 30, ’15
További tudnivalókért és példákért látogasson el a következő webhelyre:
http://userguide.icu-project.org/formatparse/datetime, és keressen rá a “Dátum-/időformátum
szintaxisa” kifejezésre.

MDX-szintaxis egyéni formátumok esetén
Az MDX-szintaxist használó kifejezésekre vonatkozó példákért tekintse meg a “Numerikus
értékek” témakört a TM1 Perspectives, a TM1 Architect és a TM1 Web dokumentációjában.

Tagok hozzáadása dimenziókhoz
Tagokat sorok és oszlopok kereszttáblához, különböző szinten való hozzáadásával adhat
hozzá dimenziókhoz az IBM Cognos Insight programban.

Eljárás
1. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét attól függően, hogy a dimenzióban hol
szeretné hozzáadni az új tagot:
v Üres tag hozzáadásához kattintson a jobb gombbal oda, ahol egy új tagot szeretne
hozzáadni, majd kattintson a Beszúrás elemre.
v Szülőtag több meglévő tag számára történő létrehozásához a Ctrl billentyű lenyomva
tartása mellett kattintson a jobb gombbal a tagokra, majd kattintson a Szülő beszúrása
lehetőségre.
v Gyerektag hozzáadásához kattintson a jobb gombbal arra a tagra, amelyet szülőtagként
szeretne megadni, majd kattintson a Gyerek beszúrása lehetőségre.
v Meglévő tag másolásához kattintson a jobb gombbal a másolni kívánt tagra, majd
kattintson a Tag megkettőzése lehetőségre.
2. Az új tag átnevezéséhez kattintson a jobb gombbal a tagra, majd kattintson az Átnevezés
lehetőségre.
Fontos: Amikor átnevez egy adatelemet, akkor azt a kockában is átnevezi, nem csak az
aktuális felületi elemben. Ezáltal az új név az összes felületi elemben látható lesz, amely
tartalmazza ezt az adatelemet.
Kapcsolódó feladatok:
“Adatok keresése” oldalszám: 54
Amikor egy dimenzió sok elemet tartalmaz, egy böngészési ponttal kereshet egy elemet az
IBM Cognos Insight programban.

Hierarchiák kibontása az összes tag megjelenítéséhez
Egy hierarchiában a tagok fa struktúrába vannak szervezve a kereszttáblában, és minden tag
egy vagy több szülőtaggal és tetszőleges számú gyerektaggal rendelkezik. Megjelenítheti
vagy elrejtheti a hierarchia összes szintjét az IBM Cognos Insight programban, vagy
megjelenítheti a csak az adott szinten lévő tagokat.

Eljárás
1. Ha a dimenziót nem hierarchiaként tekinti meg a kereszttáblában, kattintson a jobb
gombbal a dimenzióra, kattintson a Összértékek megjelenítése lehetőségre, majd az
Induló összértékek megjelenítése elemre.
2. Egy szülőtag gyerektagjainak megtekintéséhez kattintson a szülőtag melletti pluszjelre.
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Például látni szeretné az év első negyedév alatti hónapokat.
3. Az összes tag megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal a dimenzióra, kattintson a
Kibontás szintre lehetőségre, majd válassza ki a megjeleníteni kívánt szintet.
Például látni szeretné az összes negyedév alatti összes hónapot, nem csak az egyik
negyedév alatti hónapokat. Ha az év összes napját látni szeretné, bontsa ki a dimenzió
legalsó szintjét is.

Dimenziók hierarchiába szervezése
A dimenziók hierarchikus struktúrába szervezhetők az IBM Cognos Insight programban, ahol
mindegyik dimenzió a hierarchia más-más szintjét jelzi. Külön dimenziók vannak például a
napokhoz, a hónapokhoz és a negyedévekhez. Ezeket egy évnek nevezett dimenzióba
csoportosítja.

Eljárás
, majd kattintson az Adatok lehetőségre.
1. Kattintson a tartalom panel ikonra
2. Kattintson a jobb gombbal a hierarchiába szervezni kívánt dimenziót tartalmazó kockára,
és kattintson a Dimenziók csoportosítása parancsra.
3. Írjon be egy nevet a csoportosított dimenziónak.
4. Válassza ki a csoportosított dimenziókba belefoglalni kívánt dimenziókat. A dimenziók
sorrendje határozza meg a hierarchia sorrendjét.
5. Adja meg, hogy az eredeti kockából másolja-e az adatokat, vagy hogy az eredeti kockából
hivatkozik-e az adatokra, majd kattintson az OK gombra.

Szöveg mérőszámok hozzáadása
Az IBM Cognos Insight programban szöveges mérőszámok segítségével leírhatja a
mérőszámokat, vagy egyéb megjegyzéseket adhat hozzá a mérőszámokkal kapcsolatban.
Például hozzáadhat egy szöveg mérőszámot, amely megmagyarázza az egyes termékcsaládok
előre jelzett és tényleges árbevétele közötti eltérés jelentőségét.

Eljárás
1. A Tartalom panelen kattintson a jobb gombbal a mérőszámok dimenzióra, majd kattintson
a Szerkesztés lehetőségre.
2. A Név oszlopban kattintson a jobb gombbal arra a sorra, amelyben az új szöveges
mérőszámot meg kívánja jeleníteni, majd kattintson az Új szöveges tag beszúrása
lehetőségre.
3. Írja be a szöveges mérőszám nevét, majd kattintson a Bezárás lehetőségre.
4. Vontassa a szöveges mérőszámot a Tartalom panelről arra a kereszttáblára, amelyen meg
kívánja azt jeleníteni.
5. Írja be a megfelelő szöveget a szöveges mérőszám celláiba.

Cellamegjegyzések hozzáadása, megtekintése és törlése
Megjegyzések használatával jelezheti mások számára a cellaérték jelentőségét az IBM
Cognos Insight programban, például hogy miért magas az előre jelzett árbevétel és a
tényleges árbevétel közötti eltérés. A cellákhoz hozzáadott összes megjegyzést megtekintheti.
Böngészhet a kiválasztott kereszttábla valamennyi cellájához hozzáadott összes megjegyzés
között.

6. fejezet Adatmodellezés
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Erről a feladatról
Ha elosztott vagy csatlakoztatott módban dolgozik, és átvette egy csomópont tulajdonjogát,
akkor megjegyzéseket adhat a cellákhoz, ám azok a megjegyzések nem láthatók mindenki
számára, aki hozzáféréssel rendelkezik ahhoz a cellához, amíg nem véglegesíti a
módosításokat a Véglegesítés ikonra kattintva

.

Ha elosztott vagy csatlakoztatott módban dolgozik, és valaki más vette át egy csomópont
tulajdonjogát, akkor megjegyzéseket adhat hozzá a cellákhoz, és azok a megjegyzések
azonnal láthatók lesznek mindenki számára, aki hozzáféréssel rendelkezik ahhoz a cellához.
További információ a csatlakoztatott és elosztott móddal kapcsolatban: “Tervek a Cognos
TM1 szervereken” oldalszám: 161.

Eljárás
1. Kattintson a jobb gombbal arra a cellára, amelyhez megjegyzést szeretne hozzáadni, majd
kattintson a Megjegyzés, végül a Megjegyzés hozzáadása lehetőségre.
2. Írja be a megjegyzést a mezőbe.
3. Kattintson az OK gombra.
4. Egy cellában lévő megjegyzések megtekintéséhez helyezze a mutatót a cella fölé.
5. Az összes megjegyzés megjelenítéséhez kattintson a jobb egérgombbal a cellára, majd
kattintson az Összes megjegyzés böngészése elemre.
6. A saját megjegyzéseit törölheti, a más felhasználók által hozzáadottakat azonban nem. A
Valamennyi megjegyzés böngészése párbeszédpanelen válassza ki a megjegyzést, majd
kattintson a Törlés elemre.
Ha az IBM Cognos Insight 10.2.2.5-ös vagy korábbi változatát használja, csak akkor
törölhet megjegyzéseket, ha a munkaterület még nem lett közzétéve, és személyes
módban kell dolgoznia, vagyis nem csatlakoztatott vagy elosztott módban. Ha közzétett
munkaterületről kell megjegyzéseket törölnie, forduljon az adminisztrátorhoz, aki
elvégezheti a megjegyzések törlését az Ön nevében.

A kockák mappákba rendezése
Amikor a kockákat mappákba rendezi az IBM Cognos Insight programban, könnyebben
találhatók meg és értelmezhetők az adatok.

Eljárás
1. A tartalom panelen
kattintson az Új ikonra
2. Adjon kockákat a mappához.

, és válassza a Mappa lehetőséget.

Elemek törlése
Ha töröl egy tagot, mérőszámot vagy dimenziót, amely több kocka között van megosztva, az
mindegyik kockából törlődik az IBM Cognos Insight programban. Törölheti a teljes kockát is.

Erről a feladatról
Minimum két dimenziót, vagy egy dimenziót és egy mérőszámot meg kell őriznie.
Létrehozhatja egy kocka több példányát is, amelyek mindegyike más dimenziókat tartalmaz.
Fontos: Nem használhatja a Visszavonás ikont
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ezen törlések visszavonásához.

Eljárás
Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
17. táblázat: Elemek törlése
Cél

Művelet

Tag eltávolítása dimenzióból.

Kattintson a jobb egérgombbal a tagra a
kereszttáblában, és kattintson a Törlés a
dimenzióból lehetőségre.

Mérőszám törlése.

Kattintson a mérőszámra a Tartalom panelen,
majd kattintson a Törlés ikonra

.

Kocka törlése.

Kattintson a kockára a Tartalom panelen, és
kattintson a Törlés ikonra.

Dimenzió törlése.

Kattintson a Tartalom panelen a dimenzióra, és
kattintson a Törlés ikonra.
Ha több dimenziót szeretne törölni, adja hozzá
azokat az Eltávolított dimenziók mezőbe a
Dimenziók eltávolítása a kockából ablakban.
Adja meg az egyes törölt dimenziók esetén
megtartandó értéket. Dimenziót készít például az
összes értékesítési régióhoz. Eltávolítja a nem
alkalmazható értékesítési régiókat, azonban
megtartja az összes értékesítési régió összegét.
Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
v Ha szeretné törölni a kiválasztott dimenziókat
az aktuális kockából, kattintson a Módosítások
alkalmazása a jelenlegi kockára elemre, majd
kattintson az OK gombra.
v Ha egy új kockát szeretne létrehozni, amely
csak a megtartani kívánt dimenziókat
tartalmazza, kattintson az Új kocka
létrehozása lehetőségre, adja meg, hogy
másolja-e az adatokat vagy hivatkozik azokra,
majd kattintson az OK gombra.

Ha elosztott módban dolgozik, és adatokat töröl, akkor az adatok mindaddig elérhetők a
szerveren, amíg el nem küldi azokat. Ez annak köszönhető, hogy elosztott mód esetén az
adatok tárolása helyben történik.

6. fejezet Adatmodellezés
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7. fejezet Munkaterületek exportálása és nyomtatása
Az IBM Cognos Insight szoftverben létrehozott munkaterületeket megoszthatja más
személyekkel a munkaterületek különböző fájltípusokba való exportálásával vagy papírra
nyomtatásával.

Kereszttáblák exportálása CSV fájlokba
Az adatok másik helyre való biztonsági mentéséhez vigye át a dimenziókat az IBM Cognos
Insight kereszttáblából egy CSV fájlba. Megtekintheti és szerkesztheti a fájlt egy Microsoft
Excel táblázatban.

Eljárás
1. A kereszttáblában kattintson a Felületi elem műveletek ikonra
Exportálás > Exportálás CSV fájlba lehetőségre.

, majd kattintson az

2. Adja meg a fájlt nevét, majd kattintson a Mentés gombra.

Adatok exportálása Microsoft Excel táblázatokba
Ha adatokat szeretne exportálni egy IBM Cognos Insight eszközelemből egy Microsoft Excel
táblázatba, akkor használja a Gyors exportálás lehetőséget.

Eljárás
Kattintson a Felületi elem műveletek ikonra
, majd kattintson az Exportálás > Gyors
exportálás elemre. A rendszer exportálja a kereszttábla adatait, és megnyílik egy, az adatokat
megjelenítő Microsoft Excel táblázat.

Exportálási folyamat létrehozása
Ha rendszeresen szeretne exportálni adatokat egy IBM Cognos Insight eszközelemből egy
Microsoft Excel táblázatba, akkor létrehozhat egy exportálási folyamatot. Ezt az exportálási
folyamatot bármikor futtathatja, valahányszor az adatokat exportálni kívánja. Az exportálási
folyamatokat a munkatársaival is megoszthatja.

Eljárás
1. Kattintson a Felületi elem műveletek ikonra
, majd kattintson az Exportálás >
Exportálás Microsoft Excelbe lehetőségre.
2. Exportálási folyamat létrehozásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
a. Kattintson az Új elemre.
b. A Név mezőbe írja be az exportálási folyamat nevét. Ezzel a névvel fogja azonosítani
az exportálási folyamatot, amikor azt újra futtatni szeretné, ezért a név legyen leíró és
egyedi.
c. Az Elérhető listában válassza ki azokat a kockákat, amelybe az adatokat exportálni
szeretné, majd kattintson a Tovább gombra.
d. Kattintson az egyes kockák dimenzióira, majd helyezze át a Belefoglalva lista egyes
elemeit az Elérhető listára azon elemek az exportált adatokba való belefoglalásához..
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e. Ha egy dimenzión több kocka osztozik, és ugyanazokat az elemeket szeretné
exportálni a dimenzió mindegyik másolatából, akkor jelölje ki az exportálandó
elemeket az egyik dimenzióban, majd kattintson az Alkalmazás mindre lehetőségre.
A rendszer így ugyanazokat az elemeket fogja exportálni a többi kocka dimenziójából
is.
f. Egy dimenzió összes elemének a belefoglalásához, beleértve azon elemeket is,
amelyek az exportálási folyamat létrehozása után adhatók hozzá, kattintson a
dimenzióra, majd jelölje be a Valamennyi belefoglalása jelölőnégyzetet.
g. Kattintson a Tovább gombra.
h. A felfelé és lefelé nyíl használatával azonosítsa, mely dimenziók jelenjenek meg a
táblázat soraiban, oszlopaiban és oldalain. Ha például úgy döntött, hogy a Termék,
Ország vagy régió, Év és Mérőszámok dimenziót foglalja bele a táblázatba, akkor az
Ország vagy régió és a Termék dimenziót elhelyezheti a sorokban, a Mérőszámokat
az oszlopokban, az Éveket pedig az oldalakon, így minden év a táblázat egy külön
lapjára kerül.
i. Kattintson a Tovább gombra.
j. Döntse el, hogy egyesít-e cellákat, majd futtassa az exportálást, végül kattintson a
Befejezés lehetőségre.
3. Exportálási folyamat futtatásához jelölje ki azt, és kattintson a Futtatás lehetőségre.
4. Exportálási folyamat exportálásához kattintson az Exportálás lehetőségre, és az
exportálási folyamat fájlját mentse a számítógépére.
5. Olyan exportálási folyamat importálásához, amelyet például a munkatársától kapott,
kattintson az Importálás gombra, és jelölje ki az exportálási fájlt a számítógépén.

Munkaterületek exportálása PDF fájlokba
Az IBM Cognos Insight munkaterület aktuális lapját új PDF fájlba vagy meglévő PDF fájl új
oldalaként exportálhatja a munkaterület aktuális nézetéről készült pillanatkép létrehozása
érdekében.

Erről a feladatról
Az exportálással létrehozott PDF mindent tartalmaz, ami az aktuális lapon megjelenik,
beleértve a vászon aktuális nézetét, az alkalmazott szűrőket és az összes többi elvégzett
módosítást. Ha például a munkaterületlap nagyon hosszú kereszttáblát tartalmaz, görgessen
lefelé vagy felfelé a PDF fájlba foglalni kívánt kereszttáblasorok megjelenítéséhez.

Eljárás
, majd hajtsa
Az exportálni kívánt lapban és nézetben kattintson a Műveletek ikonra
végre a következő műveletek egyikét:
v Új PDF fájl exportálásához kattintson az Exportálás PDF formátumba > Fájl
létrehozása elemre. Egy navigációs ablak jelenik meg, ahol beírhatja a fájl nevét és
kiválaszthatja a számítógép azon helyét, ahová a fájlt menteni szeretné.
v Az exportált munkaterületlap egy meglévő PDF végéhez oldalként való hozzáfűzéséhez,
kattintson az Exportálás PDF formátumba > Hozzáfűzés fájlhoz elemre. Megjelenik egy
navigációs ablak, ahol kiválaszthatja a PDF fájlt, amelyhez a munkaterületlapot hozzá
kívánja adni.
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Eszközelemadatok nyomtatása
Az IBM Cognos Insight felületi elemekben található adatokat kinyomtathatja fizikai
másolatként. Kiválaszthatja a környezetben lévő dimenziók nyomtatni kívánt részeit.

Eljárás
1. Kattintson az Eszközelem műveletei ikonra
nyomtatása lehetőségre.

2.

3.

4.
5.

, majd kattintson az Adatok

Korlátozás: A következő lépéseket csak akkor kell végrehajtani, ha az eszközelem
tartalmaz a környezetben lévő dimenziókat. Ha az eszközelem csak a sorokban vagy
oszlopokban tartalmaz dimenziókat, a rendszer nem kéri, hogy változtassa meg a
környezetben lévő dimenziókat.
Az adatok az eszközelem általi szűrés szerinti nyomtatásához kattintson a Befejezés
lehetőségre. Ha például egy kereszttábla eszközelem a sorokban a Termékeket, az
oszlopokban a Hónapokat, mérőszámokként pedig a Szállított mennyiséget jeleníti meg a
környezetben, kinyomtathatja az adatokat úgy, ahogyan azok a kereszttáblában
megjelennek, a Szállított mennyiség mérőszám szerint szűrve.
Ha a nyomtatott másolaton meg kívánja változtatni a környezetben lévő dimenziókat,
válassza ki a nyomtatásban megjeleníteni kívánt elemeket, majd kattintson a Tovább
lehetőségre. Ha például egy kereszttábla eszközelem a sorokban a Termékeket, az
oszlopokban a Hónapokat, mérőszámokként pedig a Szállított mennyiséget jeleníti meg a
környezetben, a környezetben lévő mérőszámot egy, a kockában lévő másik mérőszámra
cserélheti, például az Árbevételre, majd kinyomtathatja az eszközelemet az Árbevétel
mérőszámmal a környezetben.
Adott oldalak a nyomtatásból való kizárásához törölje a kizárni kívánt oldalak
jelölőnégyzeteinek jelölését.
Kattintson a Befejezés gombra, majd kattintson a Nyomtatás lehetőségre.

Munkaterületek nyomtatása
A teljes IBM Cognos Insight munkaterületet vagy a munkaterület adott lapjait kinyomtathatja,
így a munkaterület aktuális nézetéről készült pillanatképet fizikai formában is megkaphatja.

Eljárás
1. Győződjön meg arról, hogy a munkaterületen lévő eszközelemek azokat az adatokat
jelenítik meg, amelyeket a nyomtatott másolatban szeretne megjeleníteni. Ha például csak
egy termékcsalád adatait szeretné kinyomtatni, győződjön meg arról, hogy a munkaterület
úgy lett szűrve, hogy csak az adott termékcsalád adatait jelenítse meg.
, majd kattintson a Nyomtatás lehetőségre.
2. Kattintson a Műveletek ikonra
3. A Nyomtatás listából válasszon egy lehetőséget a nyomtatni kívánt elemek
meghatározásához. Adott lapok kinyomtatásához kattintson a Laptartomány elemre,
majd írja be a lapszámokat tartományként vagy vesszővel elválasztva.
4. Ha laponként egy oldalra kívánja nyomtatni a munkaterületlapokat, méretezze át azt az
Egy lapra igazítás jelölőnégyzet bejelölésével.
5. Ha a munkaterülettel kapcsolatos információkat kíván hozzáadni a nyomtatott oldalak
fejlécéhez és láblécéhez, jelölje be a Fejléccel és lábléccel együtt jelölőnégyzetet. A
fejlécben és a láblécben található információk a munkaterület fájlnevét, a lap nevét, az
oldalszámot és a nyomtatás dátumát és idejét tartalmazzák.
6. A nyomtató vagy a nyomtató beállításainak módosításához kattintson a Speciális
lehetőségre.
7. fejezet Munkaterületek exportálása és nyomtatása
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7. Kattintson a Nyomtatás lehetőségre.

Munkaterületek törlése a számítógépről
Ha már nincs szüksége valamely IBM Cognos Insight munkaterületre, eltávolíthatja a
munkaterületet a számítógépéről.

Eljárás
Törölje a munkaterületet vagy a CDD fájlt a számítógépről. A CDD fájl tartalmazza a
munkaterületen található modellt és adatokat, valamint a munkaterület elrendezését.
Ne feledje: A Cognos Insight munkaterületek felhasználóinak adatai máshol tárolódnak, mint
maguk a munkaterületek. A felhasználói adatok közé tartoznak a naplófájlok, a témák, a
legutóbbi munkaterületek PNG fájljai, illetve azok a Cognos TM1 kockák, amelyek egy
munkaterület létrehozásakor vagy módosításakor jönnek létre. Nem törölheti csak egyetlen
munkaterület adatait. Ha töröl, az összes felhasználói adatot egyszerre kell törölnie. Ha törölni
kívánja ezeket a felhasználói adatokat, például amikor eltávolítja a Cognos Insight
alkalmazást, akkor törölje a .CognosInsight mappát a környezetéből:
v Microsoft Windows XP operációs rendszeren: C:\Documents and
Settings\felhasználónév\.CognosInsight.
v Microsoft Windows 7 operációs rendszeren: C:\Users\felhasználónév\.CognosInsight
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8. fejezet Cognos Insight oktatóanyag
Ez az oktatóanyag interaktív feladatokat tartalmaz, amelyek segítségével elsajátíthatja az IBM
Cognos Insight használatának módját. Az Cognos Insight egy adatböngésző és tervező
megoldás.

Előfeltételek
Az oktatóanyag használatára való felkészüléshez telepítse az IBM Cognos Insight programot,
töltse le a mintákat, és ismerkedjen meg a Cognos Insight felhasználói felületével.
A támogatott környezeteket emellett áttekintheti a Software Environments for IBM Planning
Analytics 2.0 (Szoftverkörnyezetek az IBM Planning Analytics 2.0 alkalmazáshoz) című
dokumentumban (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049052).

A Cognos Insight telepítése
Mielőtt hozzákezd, telepítse az IBM Cognos Insight alkalmazást a számítógépére.

Eljárás
Hajtsa végre a következő eljárások egyikét attól függően, hogy melyik Cognos termékkel
rendelkezik:
Cognos termékek

Telepítési utasítások

Cognos Insight és IBM Cognos Express

További információkért lásd A Cognos Insight
telepítése Cognos szerverről című témakört a
Cognos Insight telepítési és beállítási
dokumentációjában.

Cognos Insight és IBM Cognos TM1

További információkért lásd A Cognos Insight
telepítése Cognos szerverről című témakört a
Cognos Insight telepítési és beállítási
dokumentációjában.

A minták letöltése
Az oktatóanyagban Ön a Sample Outdoors Company dolgozója. Az IBM Cognos Insight és a
minták segítségével vállalati adatokat ellenőrizhet és nézhet át.
A munkaterületmintákat használva bizonyos feladatok végrehajtására megismerheti a Cognos
Insight programot, és megtanulhatja, hogyan ismerheti meg segítségével a vállalati adatokból
a vállalat jelenlegi teljesítményét és az előtte álló feladatokat.
Az oktatóanyag használatához le kell töltenie a Cognos Insight mintákat
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046864).
Mindegyik munkaterület-minta tartalmazza a következő eszközelemeket, amelyek segítenek
az adatok megértésében és használatában:
v Lapok, amelyek megkönnyítik a munkaterületen való böngészést.
v Kereszttáblák a dimenziók megtekintéséhez és alapszintű elemzések végrehajtásához az
adatokon.
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v Diagramok a számok áttekinthetővé tételéhez és az összehasonlítások, kapcsolatok és
trendek bemutatásához.
v Szöveg a címek létrehozásához és magyarázatok hozzáadásához.
v Képek a vizuális hatás növelése érdekében.

A Cognos Insight felhasználói felülete
Tekintse át az IBM Cognos Insight ablak részeit. Az oktatóanyagban használt egyes
kifejezések kifejezetten a Cognos Insight felhasználói felületének elemeire vonatkoznak.
A következő ábra a Cognos Insight ablak részeit ábrázolja.

2. ábra: A Cognos Insight ablak részei

A Cognos Insight ablak a következő részeket tartalmazza:
A Műveletek ikon
kattint, kibontja a munkaterületek létrehozására,
Ha a Műveletek ikonra
megnyitására, mentésére, nyomtatására, exportálására és bezárására szolgáló
lehetőségeket tartalmazó menüt.
Egy kereszttábla és diagram eszközelem
Az eszközelemek a Cognos Insight munkaterületek részei. Az eszközelemek egyik
típusa kereszttáblát vagy rácsot és egy diagramot tartalmaz. A kereszttáblában lévő
adatok a diagramban megjelenő adatokhoz vannak csatolva, így amikor módosítja a
kereszttábla adatait, a diagram adatai is módosulnak, illetve amikor módosítja a
diagramban lévő adatokat, a kereszttábla is módosul.
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Eszközelem-eszközsáv
Az eszközelem-eszközsáv akkor jelenik meg, amikor eszközelemben dolgozik. Az
eszközelemre jellemző ikonokat tartalmaz, például a Megjelenítéstípus módosítása
ikont

, amellyel módosíthatja az eszközelemben megjelenő diagram típusát.

Az áttekintési terület
Az áttekintési terület egy kereszttábla vagy diagram felett jelenik meg. Az áttekintési
terület tudatja, hogy milyen dimenziók és mérőszámok jelennek meg a
kereszttáblában, a diagramon vagy a kereszttáblában és a diagramon. Az áttekintési
terület három szakaszra van osztva: sorokra, oszlopokra és kontextusra. Ezek a
szakaszok a kereszttábla, a diagram vagy a kereszttábla és diagram soraiban,
oszlopaiban és kontextusában megjelenő dimenziókat és mérőszámokat képviselik.
Ha például a Termékek dimenzió jelenik meg az áttekintési terület sorok
szakaszában, akkor a kereszttábla soraiban is termékek jelennek meg.
A tartalom panel
A tartalom panel az aktuális munkaterületen használható összes kockát, dimenziót,
mérőszámot és attribútumot jeleníti meg. A tartalompanelről importálhatja,
létrehozhatja és törölheti, áthelyezheti és szerkesztheti a tartalompanel elemeit. A
tartalompanel importálási folyamatokat is megjelenít, így frissítheti egy adott
importálás adatait.
A tartalompanelen objektumokat is kereshet. Ha nem tudja pontosan egy objektum
nevét, vagy ha bizonyos feltételeknek megfelelő objektumokat szeretne megtalálni,
karakterek beírásával szűrheti a keresést. A keresés a feltételeknek megfelelő összes
objektumot megtalálja a fában.
Böngészési pontok
A böngészési pont egy dimenzió elemeinek a listája. Az elemekre kattintva szűrheti a
kereszttábla, a diagram vagy a kereszttábla és diagram adatait.
Lapok A munkaterületek több lapra oszthatók. A lapok területén lapokat hozhat létre,
törölhet és nevezhet át.
A lapminiatűrök ikon
Ha a lapminiatűrök ikonra kattint, az egyes lapok kis ábráját jeleníti meg, így a lapok
nevei helyett ezekkel az ábrákkal navigálhat másik lapra.

Leckék
Az IBM Cognos Insight oktatóanyag egyes leckéi különböző szolgáltatásokkal foglalkoznak.
A Cognos Insight minták valós példák segítségével mutatják be ezeket a szolgáltatásokat.
Az oktatóanyagot a leckék megjelenésének sorrendjében lehet elvégezni. Ugyanakkor minden
egyes lecke önállóan is megállja a helyét, így ha egy adott szolgáltatás érdekli, csak az ahhoz
tartozó leckét is áttekintheti.

Megrendelési adatok importálása táblázatfájlból
Az oktatóanyag az IBM Cognos Insight következő képességeivel foglalkozik: fájl
importálása, munkaterület létrehozása, adatleképezések megértése, valamint a munkaterület
részeinek megismerése.
A Sample Outdoors Company értékesítési igazgatójaként át szeretné nézni a megrendelési
adatokat a vállalat teljesítményének az elemzéséhez. Ezeket az adatokat egy táblázatfájl
tárolja, ezért a fájlt egy új IBM Cognos Insight munkaterületre importálja az elemzés
elvégzéséhez

8. fejezet Cognos Insight oktatóanyag
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Eljárás
1. A Microsoft Windows Start menüjében kattintson az IBM Cognos Insight lehetőségre.
2. Az Adatbeolvasás menüben kattintson az Adatok importálása lehetőségre. Megjelenik
az importálási varázsló az Adatok importálása – Adatforrás kiválasztása oldallal.
3. Fájl importálásához kattintson a Név mező melletti Tallózás lehetőségre. Egy új
Megnyitás ablak jelenik meg, ahol tallózhat a számítógépen lévő fájlok között.
4. Lépjen arra a mappára, amelybe a mintákat letöltötte, és nyissa meg az
Orders_nyelvi_kód.csv fájlt. Ha például a spanyol mintafájllal kíván dolgozni, nyissa
meg az Orders_ES.csv fájlt. Az importálási varázslóban megjelennek a fájl adatai.
Tipp: Kibonthatja a Fájltulajdonságok szakaszt a forrásadatok importálási módjával
kapcsolatos részletek megjelenítéséhez. Ebben a példában megfelelnek az
alapértelmezett beállítások.
Úgy dönt, hogy nem szeretné importálni a fájl összes adatát a Cognos Insight
programba.
5. Az Oszlopok szakasz Importálás oszlopában törölje a következő adatelemek
jelölőnégyzeteit annak jelzése érdekében, hogy ezeket az elemeket nem szeretné
importálni:
a.
b.
c.
d.
e.

Rendelési szám
Hónap
Megrendelés mérete
Egységár
Leszállítás dátuma

f. Üzletkötő
6. Kattintson a Speciális elemre. Megjelenik az importálási varázsló Adatok importálása
– Adatok leképezése oldala. Ez az oldal az adatok importálásának a módjáról biztosít
részleteket. Vegye figyelembe, hogy a Cognos Insight automatikusan az Ország vagy
régió elembe ágyazta a Város elemet, mert a városok az országok vagy régiók logikai
gyerekelemei.
Tipp: A Forráselemek listáról a Célelemek hierarchiára vontathat elemeket, a
Célelemek hierarchiában pedig különböző helyekre vontathatja azokat. Az elemek
vontatásakor a mutató megváltozik, és adatokat jelenít meg arról a helyről, ahová
lerakhatja az elemet, és hogy mi lesz az elemből, ha azt az adott helyen lerakja.
A(z) 3. ábra: oldalszám: 117 a Leképezés panelt mutatja, ahogyan az a 6. lépés
végrehajtása után megjelenik.
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3. ábra: Az importálási varázsló Leképezés panelje

7. Kattintson az Összegzés lehetőségre. Megjelenik az importálási varázsló Adatok
importálása – Importálás oldala. Az Üzenetek importálása ablaktáblában azok a
műveletek jelennek meg, amelyeket a Cognos Insight az adatok importálása során
végrehajt. A Tulajdonságösszegzés panelen az egyes célelemek Tulajdonságok
panelén kiválasztott beállítások jelennek meg. Ezzel az összegzéssel áttekintheti és
összehasonlíthatja az egyes adattípusok tulajdonságait, beleértve a létrehozni kívánt
kockát és annak dimenzióit, szintjeit, attribútumait és mérőszámait.
8. Kattintson a Befejezés lehetőségre.
Az adatok új Cognos Insight-munkaterületen jelennek meg. A munkaterületen egy
kereszttábla és egy oszlopdiagram látható, az adatok hierarchiája pedig az Adatok fejléc
alatt, a tartalom panelen jelenik meg.
A(z) 4. ábra: oldalszám: 118 a munkaterületet mutatja a CSV-fájl importálása után.

8. fejezet Cognos Insight oktatóanyag
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4. ábra: Az új munkaterület az adatok importálása után

A kereszttábla az új kocka következő adatait jeleníti meg:
v A Termék dimenzió a kereszttábla soraiban jelenik meg.
v A kocka három mérőszáma, a Rendelés árbevétele, a Megrendelt mennyiség és a
Szám a kereszttábla oszlopaiban jelenik meg.
A diagram az új kocka következő adatait jeleníti meg:
v A termékek a diagram oszlopaiként jelennek meg. Mindegyik oszlopcsoportban
például egy oszlop található az Infinity termékhez.
v A kocka három mérőszáma a diagram oszlopcsoportjaiként jelenik meg. Három
oszlopból álló csoportja van például a Rendelés árbevétele elemnek.
Az áttekintési terület a kereszttáblában megjelenő adatokat azonosítja:
v A sorok szakaszban
jelenik meg.

látható, hogy a Termék dimenzió a kereszttábla soraiban

látható, hogy a Megrendelések nyelvi_kód
v Az oszlopok szakaszban
mérőszámai dimenzió a kereszttábla oszlopaiban jelenik meg. A mérőszámok
dimenzió neve a kocka nevétől függ, amely az importált fájl nevéből származik. Ha
például az Orders_ES.csv spanyol mintafájlt importálta, a kocka neve
Megrendelések ES, a mérőszámok dimenzió neve pedig Megrendelések ES
mérőszámok lesz.
látható, hogy a Vásárló dimenzió, a Város dimenzió és
v A kontextus szakaszban
a Megrendelés dátuma dimenzió a kereszttábla kontextusában jelenik meg. A
kontextus szakaszban lévő dimenziónevek a dimenziók végösszegét jelzik, ilyen

118

IBM Planning Analytics 2.0.0-s változat: Cognos Insight

például az Összes vásárló és az Összes város. A Megrendelés dátuma dimenzió
2007 értékként jelenik meg a kontextus szakaszban, mert csak 2007 szerepelt a
forrásfájlban.
Tipp: Az áttekintési terület sorok, oszlopok és kontextus szakaszában lévő dimenziókra
kattintva módosíthatja a kereszttáblában és a diagramon megjelenő adatokat. Kattintson
például az Összes város elemre, majd kattintson az Ausztria lehetőségre. Most csak
Ausztria adatai jelennek meg a kereszttáblában és a diagramban az összes város adatai
helyett. Az összes városra vonatkozó adatok megjelenítésének a visszaállításához
kattintson az Ausztria elemre a kontextus szakaszban, majd kattintson az Összes város
lehetőségre.
Úgy dönt, hogy az értékesítők adatait hozzáadja a munkaterülethez, hogy láthassa, mely
értékesítők termelik a legnagyobb bevételt.
, majd kattintson a Bezárás lehetőségre.
9. Kattintson a Műveletek ikonra
10. Amikor a program felszólítja a minta módosított adatainak mentésére, kattintson a Nem
gombra.

Meglévő munkaterületek értékesítési adatainak áttekintése
Az oktatóanyag az IBM Cognos Insight következő képességeivel foglalkozik: lapok közötti
navigálás, valamint meglévő munkaterület használata döntéshozatalhoz.
A Sample Outdoors Company értékesítési igazgatójaként szeretné áttekinteni a vállalat
értékesítési adatait, hogy átlássa a vállalat teljes teljesítményét.
A lapok használata segíthet az adatok rendezésében és szűrésében, hogy csak a szükséges
adatok jelenjenek meg, vagy a szükséges adatokra lehessen összpontosítani. A lapokat például
arra használhatja, hogy a vállalkozásról szolgáltasson adatokat, szétválogatva a vállalkozás
szempontjait olyan főbb területekre, amelyek lehetővé teszik az adatok gyors megtekintését és
elemzését. Mindegyik lap különböző információkat jelenít meg, de az összes lap ugyanazon
munkaterület része.

Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra
, majd kattintson a Megnyitás lehetőségre.
2. Lépjen arra a mappára, amelybe a mintákat letöltötte, és kattintson duplán az
Orders_nyelvi_kód.cdd fájlra. Ha például a magyar mintafájllal kíván dolgozni,
kattintson duplán az Orders_HU.csv fájlra. Egy tájékoztató üzenet jelenik meg, amely
szerint ez a munkaterület webes eszközelemeket tartalmaz. Mivel a webes eszközelemek
online forrásokból származó tartalmakat jelenítenek meg, a weboldalakhoz hasonlóan
ezek rosszindulatú tartalmak is lehetnek. Az üzenet bezárásához kattintson az OK
gombra.
3. A következő módon navigálhat egy lapról egy másikra:
Munkaterület szakaszában kattintson a Termékek lapra.
v A Tartalom panel
v A Cognos Insight ablak elnevezett lapjai közül kattintson a Megrendelések lapra.
v A vásznon kattintson a Minták műveletgombra. Ilyen műveletgombokat bármelyik
munkaterülethez hozzáadhat, ha a Beszúrás menü Művelet gombjára kattint.
4. Kattintson a Műveletek ikonra, majd kattintson a Bezárás lehetőségre.
5. Amikor a program felszólítja a minta módosított adatainak mentésére, kattintson a Nem
gombra.
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Adatok szűrése adott termékek és vásárlók részleteinek
megtekintéséhez
Az oktatóanyag az IBM Cognos Insight következő képességeivel foglalkozik: adatok szűrése
böngészési pontok segítségével és a diagramok és kereszttáblák részletességi szintjének
módosítása.
A Sample Outdoors Company üzletkötőjeként fontos, hogy alaposan átlássa az egyes
termékek és vásárlók értékesítési adatait, így megállapíthatja, vannak-e további vizsgálatot
igénylő problémás területek.

Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra
, majd kattintson a Megnyitás lehetőségre.
2. Lépjen arra a mappára, amelybe a mintákat letöltötte, és kattintson duplán az
Orders_nyelvi_kód.cdd fájlra. Ha például a magyar mintafájllal kíván dolgozni,
kattintson duplán az Orders_HU.csv fájlra. Egy tájékoztató üzenet jelenik meg, amely
szerint ez a munkaterület webes eszközelemeket tartalmaz. Mivel a webes eszközelemek
online forrásokból származó tartalmakat jelenítenek meg, a weboldalakhoz hasonlóan
ezek rosszindulatú tartalmak is lehetnek. Az üzenet bezárásához kattintson az OK
gombra.
3. Kattintson a Megrendelések fülre.
A Megrendelések lapon három kereszttábla eszközelem és két diagram eszközelem
található. A munkaterületen három böngészési pont felületi elem is található. A
Megrendelések adatai kereszttáblában láthatja, hogy a Kodiak termékcsalád értékesítése
jóval gyengébb, mint a másik kettőé. Meg szeretné vizsgálni az adatokat, hogy több
információja legyen az értékesítésekről.
4. A Termékek böngészési pontban kattintson a Kodiak elemre.
Ezzel a választással a(z) 5. ábra: oldalszám: 121 ábrán látható módon kiszűrheti az
Infinity és a Legend termékekre vonatkozó termékinformációkat.
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5. ábra: A Megrendelések lap úgy szűrve, hogy csak a Kodiak termékcsaládot jelenítse meg

Tipp: Az összes termék adatait A böngészési pont törlése ikonra
kattintva
jelenítheti meg újra. Ha törli a böngészési pontokat, jelölje be ismét a Kodiak elemet az
oktatóanyag folytatásához.
5. A tortadiagramon vigye a mutatót a tortaszeletek fölé azon országokra és régiókra
vonatkozó értékesítési információk megjelenítéséhez, ahol a Kodiak termékcsaládot
értékesítik.
6. A Vásárlók böngészési pontban kattintson a Kanga Kampers lehetőségre. A(z) 6. ábra:
oldalszám: 122 az eredményül kapott munkaterületet mutatja.
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6. ábra: A Megrendelések lap úgy szűrve, hogy csak a Kodiak termékcsaládot és a Kanga Kampers vásárlót jelenítse
meg

A következő információk jelennek meg most a Megrendelések lapon:
v A Megrendelések adatai kereszttáblában látható, hogy a Kodiak termékcsalád összes
értékesítése a Kanga Kampers vásárló számára februárban történt.
v Az Értékesítés országonként vagy régiónként kereszttáblában látható, hogy a
Kodiak termékcsalád összes értékesítése a Kanga Kampers vásárló számára
Ausztráliában történt.
v A területdiagram a Megrendelések adatai kereszttábla grafikus megjelenítése.
v A kördiagram az Értékesítés országonként vagy régiónként kereszttábla grafikus
megjelenítése.
v A Megrendelés adatai kereszttábla további részleteket jelenít meg a Kanga Kampers
vállalattal kapcsolatos értékesítésekről, ilyen például a Város, a Megrendelt
mennyiség és az Üzletkötő.
v A Megrendelés mérete böngészési pontban látható, hogy minden megrendelés az
1–5000 tartományba esik.
7. Kattintson a Műveletek ikonra, majd kattintson a Bezárás lehetőségre.
8. Amikor a program felszólítja a minta módosított adatainak mentésére, kattintson a Nem
gombra.

Hónapok csoportosítása negyedévvé
Az oktatóanyag az IBM Cognos Insight következő képességeivel foglalkozik: új oszlop
beszúrása kereszttáblába, adatok csoportosítása és szülőtag beszúrása.
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A Sample Outdoors Company oktatásért felelős részlegvezetőjeként csökkentenie kell a
költségeket. Hogy meg tudja határozni, hol lehetne költségcsökkentést végrehajtani, érdemes
összehasonítania az év adott időszakaiban felmerült költségeket.

Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra
, majd kattintson a Megnyitás lehetőségre.
2. Lépjen arra a mappára, amelybe a mintákat letöltötte, és kattintson duplán a
HumanResources_nyelvi_kód.cdd fájlra. Ha például a norvég mintafájllal kíván
dolgozni, kattintson duplán a HumanResources_NO.cdd fájlra.
3. Kattintson az Alkalmazottak oktatása fülre.
Ezen a lapon a tanfolyamokkal kapcsolatos, gyorsan áttekinthető információkat talál.
Megjeleníti a tanfolyamok nevét, a résztvevők listáját és a tanfolyamok költségeit, a
tanfolyammal eltöltött napok számát és a tanfolyamok résztvevőinek számát havi
bontásban.
Most alkosson egy csoportot a január, február és március hónapból, hogy
negyedévenként tudja elemezni az adatokat.
4. Kattintson a Ctrl billentyűt lenyomva tartva a január, február és március hónapnévre.
5. Kattintson a jobb gombbal a kiválasztott oszlopokra, majd kattintson a Szülő beszúrása
lehetőségre. A kijelölt tagok egy új, Member 1 (1. tag) nevű tagba lesznek összesítve.
6. Ha szeretne a Member 1 helyett egyértelműbb nevet adni, kattintson a Member 1 tagra,
és írja be például a Quarter 1 (1. negyedév) nevet.
Most láthatja, hogy a negyedéves tanfolyami költségek 32 000 dollárra rúgnak, amely
közel van a júliusi végösszeghez Ilyenkor előfordulhat, hogy érdemes jobban áttekinteni a
különbség okát annak eldöntéséhez, hogy szükség van-e valamilyen művelet
végrehajtására.
A szülő-gyerek kapcsolatok hierarchiáinak létrehozása lehetővé teszi az adatkészlet
kibővítését, és nagyobb felügyeletet biztosít az alkalmazás fölött.
7. Kattintson a Műveletek ikonra, majd kattintson a Bezárás lehetőségre.
8. Amikor a program felszólítja a minta módosított adatainak mentésére, kattintson a Nem
gombra.

Fizetésemelés számítása dimenziószámítás segítségével
Az oktatóanyag az IBM Cognos Insight következő képességeivel foglalkozik: új oszlop
létrehozása kereszttáblában, valamint dimenziószámítás létrehozása.
Személyzeti osztályvezetőként meg kell határoznia a Sample Outdoors Company szerkezetét
és személyi állományát érintő módosítások üzletre gyakorolt hatását. Ebben az esetben az
5%-os fizetésemelés hatását szeretné megvizsgálni.

Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra
, majd kattintson a Megnyitás lehetőségre.
2. Lépjen arra a mappára, amelybe a mintákat letöltötte, és kattintson duplán a
HumanResources_nyelvi_kód.cdd fájlra. Ha például a koreai mintafájllal kíván
dolgozni, kattintson duplán a HumanResources_KO.cdd fájlra.
3. Kattintson az Alkalmazottak költségei lapra. Úgy dönt, hogy képlettel számítja ki a
fizetések 5%-os emelését. A képletekkel kapcsolatban a Cognos Insight
dokumentációjában talál további információt. Az Ön termékéhez és változatához tartozó
dokumentációt az IBM Knowledge Center webhelyen érheti el (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).

8. fejezet Cognos Insight oktatóanyag

123

4. Az Alkalmazottak költségei kereszttáblán kattintson a jobb gombbal a Fizetés
oszlopfejlécre, kattintson a Másodpéldány lehetőségre, majd az oszlop átnevezéshez írja
be a következőt: Fizetési esettanulmány 5.
5. Kattintson a Fizetési esettanulmány 5 oszlop és az Összes ország vagy régió sor
metszetében lévő cellára, írja be az inc5 karakterláncot, majd nyomja le az Enter
billentyűt.
A Fizetési esettanulmány 5 oszlop összes cellájában lévő értékek megnőnek 5%-kal.
A(z) 7. ábra: a frissített kereszttáblát és diagramot mutatja.

7. ábra: Az inc5 számítást megjelenítő kereszttábla és diagram

6. Kattintson a Műveletek ikonra, majd kattintson a Bezárás lehetőségre.
7. Amikor a program felszólítja a minta módosított adatainak mentésére, kattintson a Nem
gombra.

Magas és alacsony árbevétel azonosítása színekkel
Az oktatóanyag az IBM Cognos Insight következő képességeivel foglalkozik: feltételes
stílusok létrehozása és trendek azonosítása.
A Sample Outdoors Company értékesítési ügyfél-kapcsolattartójaként tudni szeretné, mely
termékek értékesítései magasak és melyeké alacsonyak. Emellett szeretné látni az év során
bekövetkező változásokat is annak meghatározásához, hogy az egyes termékek eredményei
mely hónapokban nem megfelelőek.

Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra

, majd kattintson a Megnyitás lehetőségre.
2. Lépjen arra a mappára, amelybe a mintákat letöltötte, és kattintson duplán az
Orders_nyelvi_kód.cdd fájlra. Ha például a japán mintafájllal kíván dolgozni,
kattintson duplán az Orders_JA.cdd fájlra. Egy tájékoztató üzenet jelenik meg, amely
szerint ez a munkaterület webes eszközelemeket tartalmaz. Mivel a webes eszközelemek
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online forrásokból származó tartalmakat jelenítenek meg, a weboldalakhoz hasonlóan
ezek rosszindulatú tartalmak is lehetnek. Az üzenet bezárásához kattintson az OK
gombra.
3. Kattintson a Megrendelések fülre. Úgy dönt, hogy feltételes stílust kíván használni a
magasabb vagy alacsonyabb árbevételű hónapok azonosítására.
4. A Megrendelések adatai kereszttáblában kattintson a jobb gombbal egy olyan cellára,
amely nem egy sor vagy oszlop fejléce, majd kattintson a Feltételes stílus lehetőségre.
, majd az Új feltételes
5. A Feltételes stílus ablakban kattintson a Hozzáadás ikonra
stílus a következő használatával: > Rendelés árbevétele lehetőségre.
6. A Numerikus feltétel ablak Tartományérték mezőjébe írja be az 5000 értéket, majd
nyomja le az Enter billentyűt. Az új feltétel megjelenik a listában.
7. A Tartományérték mezőbe írja be a 10 000 értéket, majd nyomja le az Enter
billentyűt. A lista három üres sor között jeleníti meg a két megadott értéket. Ezekben a
sorokban kell meghatároznia a feltételeket. Megadhat például egy feltételt az 5000 alatti
értékekhez úgy, hogy beállítja az 5000 értéket követő sorban lévő stílust.
8. Az 5000 értéket követő sorban kattintson a Stílus oszlopban található cellára, majd a
Gyenge lehetőségre.
9. Az 5000 érték előtti sorban kattintson a Stílus oszlopban található cellára, majd az
Átlagos lehetőségre.
10. A 10 000 érték előtti sorban kattintson a Stílus oszlopban található cellára, majd a
Kiváló lehetőségre. Az Ön által létrehozott feltételek most a következő információkat
jelzik:
v A 10 000 érték feletti rendelési árbevétel kiváló.
v Az 5000 és 10 000 közé eső rendelési árbevétel átlagos.
v Az 5000 érték alatti rendelési árbevétel gyenge.
11. Kattintson kétszer az OK gombra a munkaterület megtekintéséhez. A Megrendelések
adatai kereszttáblában (ahogyan az itt is látható: 8. ábra: oldalszám: 126) megjelennek a
kiváló, átlagos és gyenge értékek azokban a stílusokban, amelyeket megadott.
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8. ábra: A Megrendelések adatai kereszttábla különböző színű cellákat és szöveget jelenít meg a megadott feltételes
stílusokhoz

12. A Vásárlók böngészési pontban kattintson az egyes vásárlókra az értékesítések havi és
ország vagy régió szerinti bontásban történő megjelenítéséhez, amely segítséget nyújt
abban, hogy mikor és hová érdemes célozni az értékesítési kampányt.
13. Kattintson a Műveletek ikonra, majd kattintson a Bezárás lehetőségre.
14. Amikor a program felszólítja a minta módosított adatainak mentésére, kattintson a Nem
gombra.

Eredmények
A munkaterületen lévő adatok átvizsgálása alapján látszik, hogy értékesítési lehetőségek
lehetnek a Sportworld vásárló esetében, mivel nem rendelte meg sem a Kodiak, sem a
Legend termékeket.

Árbevétel kiszámítása a modell módosításával
Az oktatóanyag az IBM Cognos Insight következő képességeivel foglalkozik: kockaszámítás
létrehozása, lap beszúrása, kereszttábla létrehozása, diagram létrehozása, dimenziók és
mérőszámok cseréje, üres cellák letiltása, valamint az összegek megjelenítésének módosítása.
A Sample Outdoors Company adatelemzőjeként módosítani kívánja a Rendelés árbevétele
oszlopot úgy, hogy az tükrözze a mennyiség és egységár változását. Ennek segítségével
áttekintheti, hogy az egyes termékek mennyisége és egységára hogyan befolyásolja a vállalat
árbevételét.

126

IBM Planning Analytics 2.0.0-s változat: Cognos Insight

Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra
, majd kattintson a Megnyitás lehetőségre.
2. Lépjen arra a mappára, amelybe a mintákat letöltötte, és kattintson duplán az
Orders_nyelvi_kód.cdd fájlra. Ha például az olasz mintafájllal kíván dolgozni,
kattintson duplán az Orders_IT.cdd fájlra. Egy tájékoztató üzenet jelenik meg, amely
szerint ez a munkaterület webes eszközelemeket tartalmaz. Mivel a webes eszközelemek
online forrásokból származó tartalmakat jelenítenek meg, a weboldalakhoz hasonlóan
ezek rosszindulatú tartalmak is lehetnek. Az üzenet bezárásához kattintson az OK
gombra.
3. A Cognos Insight ablakban, a lapoktól jobbra kattintson az Új lap beszúrása ikonra
.
Egy új lap jelenik meg a Cognos Insight ablakban. Az új lap neve Tab 5.
4. A jobb gombbal kattintson az új lapra, kattintson az Átnevezés lehetőségre, majd írja be
a következőt: Teszt.
Ekkor egy üres vásznat kap, amelyen az adatok új nézetét hozhatja létre.
5. Nyissa meg a Tartalom panelt
mérőszám megtekintéséhez.

a munkaterületre importált összes dimenzió és

6. Vontassa a Megrendelések adatai kockát a munkaterületre.
Alapértelmezés szerint a kocka a munkaterületre húzásával egy kereszttábla és egy
diagram jön létre. A kereszttábla és a diagram a kocka első, Rendelési szám
dimenzióját, valamint a kockában elérhető összes mérőszámot jeleníti meg.
Az áttekintési terület a kereszttáblában megjelenő adatokat azonosítja:
v A sorok szakaszban
soraiban jelenik meg.

látható, hogy a Rendelési szám dimenzió a kereszttábla

látható, hogy a Megrendelések adatainak
v Az oszlopok szakaszban
mérőszámai dimenzió a kereszttábla oszlopaiban jelenik meg. Ez a dimenzió a
Megrendelések adatai kocka összes mérőszámát tartalmazza.
a kereszttábla kontextusában lévő többi dimenzió
v A kontextus szakaszban
látható. A kontextus szakaszban lévő dimenziónevek a kereszttáblában megjelenő
adatokat jelzik. Ha például a kontextus szakasz megjeleníti az Összes termék értéket,
a kereszttábla adatai az összes termékre vonatkoznak. Ha például a Termékek
dimenziót szűri, hogy a Legend elem jelenjen meg az áttekintési terület kontextus
szakaszában, a kereszttáblában lévő adatok csak a Legend termékre vonatkoznak.
Úgy is dönthet, hogy minden adatot meg szeretne tekinteni, olyan módon, hogy azok
beágyazva könnyen áttekinthetőek legyenek. Ehhez módosítania kell az áttekintési
terület sorok, oszlopok és kontextus szakaszában lévő dimenziókat.
Megrendelések adatai kockájából vontassa a Termékek
7. A Tartalom panel
dimenziót aRendelési szám dimenziót követő helyre az áttekintési terület sorok
. A kurzor megváltozik, amikor az áttekintési terület fölé viszi, és
szakaszában
mutatja, hová helyezheti a dimenziót.
Tipp: Az áttekintési terület különböző szakaszai között is vontathatja a dimenziókat.
8. A Megrendelések adatai kockából vontassa az Ügyfelek dimenziót a Termékek
dimenziót követő helyre az áttekintési terület sorok szakaszában

.
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9. A Megrendelések adatai kockából vontassa a Megrendelés mérete dimenziót az
. A sorok
Ügyfelek dimenziót követő helyre az áttekintési terület sorok szakaszában
szakasz ekkor a következő beágyazott dimenziókat tartalmazza, ebben a sorrendben:
Rendelési szám, Termékek, Vásárlók és Megrendelés mérete, ahogyan azt a(z)
9. ábra: mutatja. Az oszlopok szakasz
mérőszámai dimenziót.

tartalmazza a Megrendelések adatainak

9. ábra: Kereszttábla, amelynek soraiban a Rendelési szám , a Termékek, a Vásárlók és a Megrendelés mérete
szerepel, oszlopaiban pedig a Megrendelések adatainak mérőszámai

10. A kereszttábla soraiban kattintson a jobb gombbal a négy összérték mindegyikére
(például Összes rendelési szám), majd kattintson az Összértékek megjelenítése >
Összértékek megjelenítésének mellőzése lehetőségre. A kereszttábla még mindig
nagyrészt üres, mert az egyes adatmetszetekhez egy cellát jelenít meg. Úgy dönt, hogy
eltávolítja az üres cellákat.
, majd
11. Az eszközelem-eszközsávon kattintson az Üres cellák elnyomása ikonra
kattintson a Sorok lehetőségre.
A kereszttábla így a kockában lévő összes adatot megjeleníti, ahogyan az a következő
helyen látható: 10. ábra: oldalszám: 129.
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10. ábra: Összértékek és üres cellák nélküli kereszttábla

Úgy dönt, hogy a Kanga Kampers vásárlóra kíván fókuszálni.
12. Az áttekintési területen kattintson a Vásárlók dimenzióra, majd a Kanga Kampers
lehetőségre. A kereszttábla és a diagram ekkor csak a Kanga Kampers adatait mutatja.
13. Csoportos kijelöléssel válassza ki a kereszttábla Rendelés árbevétele oszlopában lévő
összes cellát, a jobb gombbal kattintson kiválasztásra, majd kattintson a Kockaszámítás
létrehozása lehetőségre.
14. A Kockaszámítás neve ablakban adja meg a Rendelési árbevétel számítása
karakterláncot, majd nyomja le az Enter billentyűt. Az így készített számítás kizárólag a
kereszttábla szűrése szerinti dimenziókra és mérőszámokra vonatkozik. Ha például a
Vásárlók dimenzió úgy van szűrve, hogy csak a Kanga Kampers termék szerepeljen a
kereszttáblában, a számítás kizárólag a Kanga Kampers termékre vonatkozik.
Tipp: Ezeket a szűrőket a kifejezésszerkesztőben módosíthatja. A szűrési terület Új
kifejezés meghatározása a következőhöz: részében található egyes dimenziók
megjelenítik a kereszttáblában szereplő tagokat és a dimenzió nevét. Ha például a
Vásárlók dimenzió úgy van szűrve, hogy csak a Kanga Kampers termék legyen
belefoglalva, a Vásárlók dimenzió tartalmazza a Kanga Kampers tagot, amely
megjelenik a kereszttáblában, valamint a dimenzió nevét (Vásárlók).
15. Az adathierarchiában található Feltételek lapon görgessen lejjebb, és bontsa ki a
Megrendelések adatainak mérőszámai elemet. A Feltételek lapon azok a dimenziók
és mérőszámok szerepelnek, amelyek az aktuális kockában elérhetők. Ezek a kifejezés
feltételei.
Tipp: A munkaterületen más kockákból származó kifejezésfeltételeket is használhat a
kívánt feltételek importálásával. Feltételek másik kockából történő importálásával egy
másik kockából származó dimenziókat vagy mérőszámokat adhat a számításához. Ehhez
az aktuális kocka dimenzióit azon kocka dimenzióira kell leképeznie, amelyből
importálni kíván.
16. Vontassa a Mennyiség mérőszámot a Kifejezés panelre.
17. A Kifejezés panelen írjon be egy csillag karaktert (*), amely a szorzás jele.
Tipp: Számítási sablonokat is adhat a Kifejezés panelhez, ha kiválasztja azokat az
Egyszerű lapon. Ha például az Egyszerű lap Művelettípus listájában az Aritmetikai
lehetőségre kattint, a Művelet listában pedig a * (Szorzás) lehetőségre, a következő
szorzási sablon jelenik meg a Kifejezés panelen: ([<operand 1>] * [<operand 2>]).

8. fejezet Cognos Insight oktatóanyag

129

18.
19.

20.

21.

A(z) [<operand 1>] és a(z) [<operand 2>] a számításban használni kívánt
dimenziókkal és mérőszámokkal helyettesíthető.
Vontassa az Egységár mérőszámot a Kifejezés panelre, és a csillag karakter (*) után
helyezze el.
A számítás mentéséhez és alkalmazásához kattintson az OK gombra. Ekkor a
kereszttábla Rendelés árbevétele oszlopának értékeit a rendszer a Mennyiség és az
Egységár összeszorzásával számítja ki.
Kattintson egy cellára az Egységár oszlopban, adjon meg egy új árat, és nyomja le az
Enter billentyűt. A Rendelés árbevétele értéke ebben a sorban úgy változik, hogy
tükrözze az új egységárat. Módosíthatja az értékeket a Mennyiség oszlopban is, és
megfigyelheti, hogy az értékesítési mennyiség módosítása milyen hatással van a
Rendelés árbevételére.
Kattintson a Műveletek ikonra, majd kattintson a Bezárás lehetőségre.
Amikor a program felszólítja a minta módosított adatainak mentésére, kattintson a Nem
gombra.

Árbevétel-elemzés
Az oktatóanyag az IBM Cognos Insight következő képességeivel foglalkozik: variancia
létrehozása, sorok vagy oszlopok elrejtése, oszlop rendezése és dimenziók beágyazása.
Ebben az oktatóanyagban az elemzés létrehozásához a meglévő .csv-fájlt a Cognos Insight
munkaterületére kell húznia. A különböző adatnézetek létrehozása a dimenziók kereszttáblán
történő átrendezésével lehetséges. A grafikonok megismerését követően látni fogja, hogy az
elemzés során számos grafikontípus használható. Megkeresheti a tendenciákat az adatokban,
és szöveges megjegyzéseket adhat hozzá észrevételeiről. A mentett elemzés a további munka
alapjaként szolgál.

Eljárás
1. Nyissa meg az IBM Cognos Insight alkalmazást.
2. Válassza a Klasszikus témát.
3. Vontassa a Net_Revenue.csv fájlt az új munkaterületre.
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4. Vontassa a Nettó árbevétel dimenziót a Sorok mezőbe.
5. Törölje a Nettó árbevétel végösszege tagot. Amikor a rendszer a művelet megerősítésére
kéri, válassza a Törlés lehetőséget.
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6. Adja hozzá a Múlt évi tényleges és a Múlt évi tényleges-1 tagok varianciáját.

7. Nevezze át a Múlt évi tényleges és a Múlt évi tényleges-1 tagokat a következőképpen:
Variancia.
8. Kattintson a jobb gombbal a Darabszám elemre, majd válassza a Szöveg mérőszám
beszúrása lehetőséget.

9. Adja a Szöveg mérőszámnak a Megjegyzés nevet – kizárólag szöveges elemek adhatók
a mérőszám dimenzióhoz.
Megjegyzés: A Darabszám elem az áthúzási funkcióval importált rekordok számát
jeleníti meg. Bizonyos körülmények között ez hasznos lehet. Ebben a folyamatban a
kezdeti importálást követően ezt nem használjuk.
10. A Darabszám elem törléséhez kattintson a jobb gombbal az elemre, válassza a Törlés
lehetőséget, majd a párbeszédpanel Törlés gombjának megnyomásával erősítse meg a
műveletet.
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11. Az elemzés egyszerűbbé tételéhez távolítsa el a diagramot a felületi elemből a
Megjelenítés módosítása legördülő menü Kereszttábla pontjának kiválasztásával.

12. Helyezze el újra a kockát a következő ábrán láthatóaknak megfelelően.

13. A rendezést kizárólag a részletelemeken kívánjuk végrehajtani. Az egyszerűség kedvéért
elrejtjük a Termékek végösszege elemeket. Ez két menübeállítással érhető el: 1. Az
Elrejtés beállítással és 2. A Végösszegek megjelenítése beállítással.
v Kattintson a jobb gombbal az elemre, majd válassza az Elrejtés lehetőséget.Elrejtheti
azon sorokat vagy oszlopokat, amelyekre nincs szüksége. Egy számítás létrehozása
után például elrejtheti a számításban használt, de a munkaterületen szükségtelen
sorokat vagy oszlopokat. Ez bármely elem esetében alkalmazható – legyen az részlet
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vagy konszolidált elem.

v Kattintson a jobb gombbal az elemre, válassza a Végösszegek megjelenítése
lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.
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14. Ebben az esetben a Ne jelenítse meg a végösszegeket beállítást választjuk, amellyel a
dimenzió összes konszolidált elemét elrejtjük ahelyett, hogy csupán egyetlen elemet
rejtenénk el. Ebben a példában az eredmény ugyanaz lenne. A Ne jelenítse meg a
végösszegeket beállítás használata azonban ebben az esetben megfelelőbb, ha később
további végösszegeket kívánunk hozzáadni.
15. Rendezze a Variancia oszlopot a Növekvő érték beállítás szerint.
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16. Adjon hozzá megjegyzést a legnagyobb negatív Variancia értékkel rendelkező
termékhez.

17. A Nettó árbevétel dimenzióból válassza ki a Nettó árbevétel elemet, majd adjon hozzá
megjegyzést a legnagyobb Nettó árbevétel varianciaértékkel rendelkező termékhez.
Vegye figyelembe, hogy ez nem ugyanaz a termék, mint a legnagyobb mennyiségi
csökkenéssel rendelkező termék.

18. Nevezze át a lapot a következőképpen: Nettó árbevétel elemzése.
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19. Új lap hozzáadásához kattintson az ikonra.

20. Nevezze át a következőképpen: Nettó árbevétel tendenciája.
21. Kattintson a jobb gombbal a munkaterületre, és válassza a Felületi elem beszúrása >
Kereszttábla > Nettó árbevétel lehetőséget.

Megjegyzés: Az alább látható módon helyezze el, a Nettó árbevételt kiválasztva a
kontextusterületen, a Megjegyzés elemet pedig elrejtve. Ha szükséges, az elemek
átméretezéséhez használja az Automatikus igazítás ikont.
Vizsgálja meg, hogy a Múlt évi tényleges és a Múlt évi tényleges -1 értékekhez tartozó

tendenciák megegyeznek-e.
22. Adjon hozzá egy harmadik lapot, és nevezze el a következőképpen: Nettó árbevétel
város szerint.
8. fejezet Cognos Insight oktatóanyag
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23. Lépjen vissza a Nettó árbevétel tendenciája lapra, és a felületi elem menüjéből válassza
ki a Felületi elem másolása lehetőséget.

24. Kattintson a jobb gombbal a Nettó árbevétel város szerint lapra, és válassza a Felületi
elem beillesztése lehetőséget.

25. Helyezze el az alábbi ábrán látható módon, ismét a Nettó árbevétel elemre fókuszálva,
elrejtve a Megjegyzés, és nem megjelenítve az Összes város elemeket.
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Van-e olyan város, amely a kétéves időtartamban folyamatosan alulteljesít? Melyik
városban csökkent leginkább az értékesítési teljesítmény az elmúlt két évben?
26. Lépjen vissza az első lapra – Nettó árbevétel elemzése.
27. Kattintson a Megjelenítés módosítása ikonra
Kereszttábla felül lehetőséget.

, majd válassza a Nézet felosztása >

28. Ezt követően módosítsa a megjelenítési típust a következőre: Fatérkép.
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29. Ágyazza be a Városok dimenziót a sorokban szereplő Termékek dimenzión kívülre, az
alábbi ábrán látható módon kívülre húzva.

30. Vontassa a Nettó árbevétel dimenziót az oszlopokra a Nettó árbevétel mérőszámok
dimenzió lecseréléséhez. Lehetséges, hogy a dimenzióra kell kattintania, majd ki kell
választania az Összes megtekintése – Nettó árbevétel lehetőséget ahhoz, hogy a
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Mennyiség tag megjelenjen az oszlopokban.

31. Az eredmény a következőképpen néz ki:
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32. A Fatérképen vigye az egérmutatót a városok egyike fölé az adott városhoz társított
értékek megtekintéséhez.

33. Melyik a legkeresettebb termék a lista első három városában?
34. Mentse a munkaterületet a következő néven: A01_Simple_Revenue_Analysis. Ezzel
egy olyan .cdd-fájl jön létre, amelyet az IBM Cognos Insight valamennyi felhasználója
használhat.
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Eredmények
Ezzel véget ért az „Árbevétel-elemzés” oktatóanyag. A következő oktatóanyagban ezt a
.cdd-fájlt fogja használni.

Az árengedmények modellezése és elemzése
Az oktatóanyag az IBM Cognos Insight következő képességeivel foglalkozik: nézet
módosítása, kockaszámítás létrehozása, elemek formázása, számítások alkalmazása a legalsó
szintű és a konszolidált szintű értékekre, valamint munkaterület előkészítése megjelenítéshez.
A(z) “Árbevétel-elemzés” oldalszám: 130 rész ismertette a Mennyiség, Nettó árbevétel és
Variancia adatokat számos olyan termék esetében, amelyeket egy kétéves időszakban,
különböző városok outlet üzleteiben értékesítettek. Mint látható volt, az eladások tekintetében
a legnagyobb mennyiségi csökkenést mutató termék nem azonos a legnagyobb
nettóárbevétel-csökkenést mutató termékkel. Ennek teljes megértéséhez, és a megfelelő üzleti
döntések meghozatalához további információkra van szükség. Talán bizonyos városokban
nagy árengedményt adnak?
A további részletek megismerése érdekében lekérdeztük az elmúlt két év Listaáradatait, majd
azok alapján számítottuk ki a Bruttó árbevételt. A Bruttó és a Nettó árbevétel közötti
különbség lesz a biztosított árengedmény. Emellett az árengedmény százalékos arányát is
kiszámítjuk. Ezzel jobban megismerjük a termékek esetében a különböző városokban
alkalmazott árengedményeket, és ezek tudatában megfelelően cselekedhetünk.

A bruttó árbevétel kiszámítása
Eljárás
1. Nyissa meg az A01_Simple_Revenue_Analysis.cdd fájlt, majd mentse a következő
néven: A02_Discount_Analysis.cdd.
2. Adjon hozzá egy új lapot, és nevezze át a következőképpen: Árengedmény-elemzés.
3.
4.
5.
6.
7.

Vontassa a List_Prices.csv fájlt az új lap munkaterületére.
Módosítsa a Megjelenítési nézet beállítását Kereszttábla típusúra.
Törölje a Darabszám elemet a Listaármérőszámok dimenzióból.
Helyezze a Listaár dimenziót az oszlopokra, és törölje a Listaár végösszege tagot.
Rendezze a nézetet a következő ábrán látható módon.
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8. Kattintson a Felületi elem visszaállítása ikonra, és úgy helyezze el a Listaárak elemet,
hogy az a panel felső felében jelenjen meg.

9. A munkaterület bal felső részén kattintson a Tartalom ablak megtekintése ikonra. Ekkor
megjelennek az ezen munkaterülethez társított objektumok.
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10. Vontassa a Nettó árbevétel kockát a munkaterületre, hogy az a panel alsó felén jelenjen
meg.
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11. Módosítsa a Nettó árbevétel kocka megjelenítését Kereszttábla típusúra, majd helyezze
el úgy, ahogyan a következő ábrán látható.

12. Kattintson a jobb gombbal a Nettó árbevétel tagra, majd válassza a Beszúrás
lehetőséget.
13. Nevezze el az új tagot a következőképpen: Bruttó árbevétel.
14. Emelje ki a Bruttó árbevétel elemhez tartozó Múlt évi tényleges és Múlt évi tényleges -1
értékek két celláját.
15. Kattintson a jobb gombbal, és válassza a Kockaszámítás létrehozása lehetőséget.
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16. A Bruttó árbevétel kiszámítása: Mennyiség * Listaár. A listaár közvetlenül a Listaár
kockából használható.
17. Ha a rendszer a függőben lévő módosítások mentésére kéri, véglegesítse az adatokat a
főmenüsáv pipa ikonjára kattintva.

18. Adja a számításnak a Bruttó árbevétel nevet, és válassza az OK lehetőséget.
19. Kattintson a Feltételek importálása lehetőségre, majd az importálási hivatkozást nevezze
el a következőképpen: Listaárak.

20. A forrásterületen válassza a Listaár kockát a legördülő listából.
Megjegyzés: A Termékek és a Hónapok leképezése automatikusan történik.
21. Vontassa a Listaármérőszámokat a Nettó árbevétel mérőszámokra, majd leképezési
típusként válassza az Automatikus lehetőséget.
22. Kattintson a Listaár elemre, majd válassza ki a Listaár szeletet.
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23. Kattintson a Városok elemre, majd válassza ki a Városok dimenzió gyökerét.
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24. Kattintson a Nettó árbevétel elemre, majd válassza ki a Bruttó árbevétel szeletet.
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25. Az Importálási hivatkozás mentéséhez kattintson az OK gombra.
26. A számításban bontsa ki a Kifejezések importálása elemet, és vontassa a Listaárak
elemet a Legalsó szintű kifejezésre.

27. A számítást egy csillag (*) jel beírásával fejezze be a két érték szorzásához, vagy
válassza ki a jelet az egyszerű lapról és az aritmetikai beállítások közül.

28. Kattintson az OK gombra, majd a részletes szinten ellenőrizze az eredményt. Az alábbi
ábra erre mutat egy példát.
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Az árengedmény kiszámítása
A következő lépés a Nettó árbevétel és a Bruttó árbevétel közötti különbség kiszámítása. A
különbség a biztosított Árengedmény értékének felel meg.
Megjegyzés: Ebben a példában az előre megadott Bruttó árbevétel – Nettó árbevétel számítás
a jobbgombos menüből választható ki. Ez ettől kezdve a további dimenziók valamennyi
tagjának Árengedmény elemére alkalmazva lesz. A modell kifejlesztése során azonban új
tagok hozzáadását tervezzük a Nettó árbevétel mérőszámok dimenzióhoz (amelyek a jelenlegi
modell verzióit jelölik) a további tervezéshez. Ezért azok kiszámítása helyett Árengedmény
értéket adunk meg ezen szeletekhez. Kockaszámítás használatakor szabályozni tudjuk a
számítási kört, így az kizárólag az Aktuális szeletekre lesz alkalmazva, az adatbevitelhez
elérhető tervezési elemekre nem.
Eljárás
1. Kattintson a jobb gombbal a Bruttó árbevétel elemre, majd válassza a Beszúrás
lehetőséget. Nevezze el az új elemet a következőképpen: Árengedmény.
2. Csak az Árengedmény elemhez tartozó Múlt évi tényleges és a Múlt évi tényleges-1
tagokat emelje ki a számítás hatókörének megadásához. Kattintson a jobb gombbal, és
válassza a Kockaszámítás létrehozása lehetőséget. Nevezze el a számítást a
következőképpen: Árengedmény.
3. Vontassa át az elemeket a kifejezések hierarchiából a Kifejezések mezőbe az alábbi
számítás létrehozásához:
= [Nettó árbevétel]:[Bruttó árbevétel] - [Nettó árbevétel]:[Nettó árbevétel]

4. Kattintson az OK gombra, majd ellenőrizze, hogy az eredményül kapott adatok
kiszámítása helyesen történt-e.

Az árengedmény százalékos arányának kiszámítása
Az utolsó lépés az árengedmény százalékos arányának létrehozása. Ezt a százalékos értéket a
legalsó szinten és a konszolidált szinten is alkalmazni kívánjuk. Ezért a Számítás funkció
helyett a Kockaszámítás funkciót használjuk.
Eljárás
1. Kattintson a jobb gombbal az Árengedmény eleme, majd kattintson a Beszúrás
lehetőségre. Nevezze el az új elemet a következőképpen: Árengedmény %.
2. Csak az Árengedmény% elemhez tartozó Múlt évi tényleges és a Múlt évi tényleges-1
tagokat emelje ki a számítás hatókörének megadásához. Kattintson a jobb gombbal a
kijelölésre, majd válassza a Kockaszámítás létrehozása lehetőséget. Nevezze el a
következőképpen: Árengedmény %.
3. Vontassa az elemeket a kifejezések területről az alábbi számítás létrehozásához:
= [Nettó árbevétel]:Árengedmény /[Nettó árbevétel]:[Bruttó árbevétel]
4. Jelölje be A legalsó szintű és a konszolidált elemek kombinálása jelölőnégyzetet.
Tipp: Ha nem jelöli be ezt a jelölőnégyzetet, az összeg ki lesz számítva.
8. fejezet Cognos Insight oktatóanyag
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5. Kattintson az OK gombra.
6. Alkalmazzon egy formátumot az elemre a jobb gombbal az Árengedmény % tagra
kattintva, majd az Árengedmény % adatok formázása lehetőséget kiválasztva. Válassza ki
a Százalék és a 2dp elemeket.
Megjegyzés: A kezdeti importálást követően az alapértelmezett formátum automatikusan
alkalmazva lesz a mérőszámok dimenzióra. Ezért a Múlt évi tényleges és Múlt évi
tényleges -1 elemek formátumait törölnie kell.
7. Kattintson a jobb gombbal a Múlt évi tényleges elemre, majd válassza a Múlt évi
tényleges formátumának törlése lehetőséget. Ismételje meg ezt a Múlt évi tényleges -1
elem esetében is.
8. Az alábbi ábrán a Londonban, januárban érvényesített Árengedmény % eredményére
látható példa:

Üzleti logika hozzáadása
Vegye figyelembe, hogy a Variancia számítása mindig a következőképpen történik: Múlt évi
tényleges – Múlt évi tényleges-1. Most azonban üzleti logikát szeretnénk bevonni a
varianciába. A Bruttó árbevétel negatív varianciája például évenkénti csökkenés, ezért negatív
értékként kell megjeleníteni. Az árengedmény csökkenése azonban pozitív eredményként
tekinthető, a hozzá tartozó variancia tehát negatív helyett pozitív értékként jeleníthető meg.
Ezen üzleti logika modellbe emeléséhez attribútumokat használhatunk.
Eljárás
1. Helyezze el úgy, hogy a London, január és Whacky felületi elemekhez tartozó
mérőszámok mindegyike látható legyen.
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Megjegyzés: Ezen mérőszámok mindegyike negatív

2. Az Adatok panelen kattintson a jobb gombbal a Nettó árbevétel mérőszámok
dimenzióra, majd válassza az Új adatok > Attribútum lehetőséget.

3. Adja az attribútumnak az Eltérés jele nevet, módosítsa az attribútum típusát Szöveg
értékre, és válassza az OK lehetőséget.
8. fejezet Cognos Insight oktatóanyag
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4. Kattintson a jobb gombbal újra a Nettó árbevétel dimenzióra, majd válassza a
Szerkesztés lehetőséget.

5. A Dimenziószerkesztő ablakban kattintson a jobb gombbal a Formátum fejlécére, majd
a listában válassza a Variancia jele attribútumot.
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6. Szerkessze az attribútumot a következő ábrán láthatóaknak megfelelően.

7. Kattintson a Bezárás gombra.
8. Kattintson a jobb gombbal a Variancia oszlopra, válassza a Kockaszámítás létrehozása
lehetőséget, majd nevezze el a számítást a következőként: Variancia.
9. A Legalsó szintű kifejezés területen vontassa át az elemeket az alábbi kifejezés
létrehozásához:
=IF netrevenue.[Variancia jele] = "Positive"
THEN [nettóárbevétel.mérőszámok]:[Múlt évi tényleges] [nettóárbevétel.mérőszámok].[Múlt évi tényleges -1]
8. fejezet Cognos Insight oktatóanyag
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ELSE [nettóárbevétel.mérőszámok]:[Múlt évi tényleges-1] [nettóárbevétel.mérőszámok]:[Múlt évi tényleges]

10. Jelölje be A legalsó szintű és a konszolidált elemek kombinálása jelölőnégyzetet, így
a kifejezés mindkettőre alkalmazva lesz.

11. Válassza az OK lehetőséget, majd figyelje meg annak a Variancia adatokra vonatkozó
hatását. Az adatok az alábbi ábrán láthatóhoz hasonlóan jelennek meg.

12. Meg kell győződnünk arról is, hogy az adatok konszolidált szinten is helyesek. Rendezze
újra az adatokat a következő ábrán láthatóaknak megfelelően.
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Tipp: Ha ezt látja, a jel módosítása nincs helyesen alkalmazva. Az Artful Artifacts
termékhez tartozó árengedmény például a Múlt évi tényleges-1 és a Múlt évi tényleges
értékek viszonylatában csökkenést mutat, ami kedvező tényként értékelhető. Azt tehát az
itt szereplő negatív helyett pozitív értékűként kell megjeleníteni.
13. Ahhoz, hogy meggyőződjön a helyes jel alkalmazásáról, ellenőriznie kell a számítás és
az összegzés sorrendjét. Ehhez kattintson a jobb gombbal a Variancia oszlopfejlécre,
majd válassza a Számítás > Számítás szerkesztése lehetőséget.
A helyes adatok a következő ábrán láthatóaknak megfelelően jelennek meg.

Az adatok megjelenítése
Az adatok hatékony megjelenítése érdekében egy áttekinthetőbb munkaterületet hozunk létre.
Eljárás
1. Adjon hozzá egy második, Árbevétel kockával rendelkező felületi elemet az
Árengedmény-elemzés laphoz. Rendezze és helyezze el az adatokat az alábbi ábrán
láthatóaknak megfelelően.

8. fejezet Cognos Insight oktatóanyag
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2. Rejtse el az Összes város és a megjegyzés elemeket.
3. Adjon hozzá egy további felületi elemet az Árengedmény összegzése elem
megjelenítéséhez, a következő ábrán láthatóaknak megfelelően.

4. A felületi elemek fejlécéhez szövegmezőket a Beszúrás > Szöveg lehetőség
kiválasztásával adhat hozzá a felső menüsávon. Írja be a neveket, majd a kiemeléshez
nagyítsa, szedje vastagon és húzza alá a szöveget.
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5. Az elhelyezés és a címek megadásának befejezését követően kattintson a jobb gombbal a
munkaterület üres részére, majd a munkaterület rögzítéséhez válassza az Összes felületi
elem zárolása lehetőséget.

6. Mentse ismét a munkaterületet.
A befejezett munkaterület a következő ábrán láthatóaknak megfelelően jelenik meg.
8. fejezet Cognos Insight oktatóanyag

159

7. Lépjen ki a Cognos Insight alkalmazásból.
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9. fejezet Cognos TM1 felhasználók
Az IBM Cognos Insight munkaterületek alkalmazásokként tárolhatók az IBM Cognos TM1
szervereken. Ha rendelkezik engedéllyel az alkalmazás eléréséhez az IBM Cognos TM1
Applications portálon, megnyithatja a munkaterületet a Cognos Insight szoftverben a
portálról.
Két módon szerkeszthet munkaterületet a Cognos TM1 Applications portálról. A Cognos
TM1 szerver adminisztrátora határozza meg azon csatlakozási módokat, amelyek az IBM
Cognos Insight programban elérhetők.
A Cognos TM1 Applications portálról úgy érhet el munkaterületet, ha elosztott vagy
csatlakoztatott módban dolgozik, vagy pedig offline módban, majd a módosításokat
csatlakozás után véglegesíti. Az aktuálisan használt módot a Cognos Insight címsora jelzi. A
következő lista ismerteti az elosztott módot, a csatlakoztatott módot és az offline
munkavégzést.
Elosztott mód
Az elosztott mód akkor hasznos, amikor sok felhasználónak kell elérnie ugyanazt a
munkaterületet, és mindegyikük a munkaterület vagy a terv egy részén dolgozik.
Amikor elosztott módban dolgozik, az adatokat a rendszer kérésre átmásolja a
megosztott Cognos TM1 szerverről, így a számítógépén helyileg tárolt másolaton
dolgozhat. Az adatok rendszeresen frissülnek a számítógépen a szerverről. Amikor
végzett a munkával, véglegesítenie kell a módosításokat, és el kell küldenie azokat a
szerverre.
Csatlakoztatott mód
A csatlakoztatott mód akkor hasznos, amikor nagy mennyiségű adattal dolgozik, és
csak kis mennyiségű adat frissül gyakran. Az adatok tárolása a Cognos TM1
szerveren történik, és közvetlenül a szerveradatokon dolgozik. Nem menthet
adatokat helyileg a számítógépre.
Kapcsolat nélküli munka
Ha elosztott módban dolgozik egy munkaterületen, dönthet úgy, hogy megszünteti a
Cognos TM1 szerverrel létesített kapcsolatot, amikor helyi számítógépén szeretne
módosításokat végezni, és a módosításokat csak később kívánja véglegesíteni.

Tervek a Cognos TM1 szervereken
Amikor az IBM Cognos TM1 szerver adminisztrátora vállalati szintű tervet oszt el egy
IBMCognos Insight munkaterületen, ellenőrizheti, elemezheti és frissítheti a terv Önhöz
rendelt részét.

Hozzájárulás hozzáadása Cognos TM1 környezetben
Az IBM Cognos Insight tervek egyes részeihez adatokkal kell hozzájárulnia, például az
Értékesítési részleg, Marketing részleg, Fejlesztési részleg vagy a Költséghely részekhez.

Erről a feladatról
A terv minden része csomópont. Csatlakoztatott vagy elosztott módban bármely szintről
átveheti egy csomópont tulajdonjogát.
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Eljárás
1. Nyissa meg az IBM Cognos Insight programot az IBM Cognos TM1 Applications
portálról csatlakozott vagy elosztott módban.
.
2. Kattintson a Tulajdonjog átvétele ikonra
3. Böngésszen az adatokban és elemezze azokat.
4. Írjon be vagy válasszon adatokat.
Lehet, hogy az adminisztrátor meghatározta a kiválasztható értékek listáját.
Lehetséges, hogy az adminisztrátor több információt adott meg a tervben található
nézetekkel kapcsolatban az IBM Cognos TM1 Performance Modeler szoftverben. Ezen
információ megtekintéséhez kattintson a Súgó gombra, majd kattintson a Nézet súgó
lehetőségre. Ha az adminisztrátor nem adott hozzá súgószöveget a Cognos TM1
Performance Modeler alkalmazásban, akkor a Nézet súgó párbeszédpanel üres. Ha nem
csatlakozik Cognos TM1 szerverhez, akkor a Nézet súgó lehetőség nem érhető el a Súgó
menüben.

Az adatok véglegesítése vagy visszaállítása a Cognos TM1
szoftverben
Ha a hozzájárulását meg szeretné osztani másokkal, mialatt folytatja azon a módosításokat az
IBM Cognos Insight programban, véglegesítse a hozzájárulását. A véglegesítéssel kékkel
kiemelt személyes módosításokat végezhet, és az alap adatok részévé teheti azokat. A tervhez
hozzáféréssel rendelkező munkatársai megtekinthetik hozzájárulását. Ha vissza szeretné
állítani a módosításokat az utoljára véglegesített adatokra, állítsa vissza az összes adatot.

Eljárás
1. Ha a hozzájárulását meg szeretné osztani másokkal, mialatt folytatja azon a
.
módosításokat, kattintson a Véglegesítés ikonra
A Véglegesítés ikon csak akkor engedélyezett, ha adatokat vitt be vagy módosított.
2. Az utoljára véglegesített adatok visszaállításához kattintson a Felületi elem művelet
ikonra

, és kattintson a Minden adat visszaállítása lehetőségre.

A hozzájárulása elküldése Cognos TM1 környezetben
Amikor az IBM Cognos TM1 adminisztrátor telepített egy jóváhagyás típusú alkalmazást,
adja meg az adatokat az IBM Cognos Insight programban, majd véglegesként küldje el a
hozzájárulását. Az elküldés zárolja az adatokat.

Eljárás
Amikor elkészült a hozzájárulással, kattintson az Elküldés ikonra
.
Az Elküldés ikon csak akkor van engedélyezve, ha minden módosítás véglegesítve van.

Eredmények
Az ellenőr most átveheti a hozzájárulása tulajdonjogát, és ellenőrizheti azt.

Elküldött anyag visszautasítása Cognos TM1 környezetben
Az elküldött anyag készen áll az ellenőrzésre. Ellenőrként lehetősége van a legutoljára
elvégzett módosítások megtekintésére az IBM Cognos Insight programban. Ha bizonyos
adatokat nem fogad el, visszautasíthatja az elküldött anyagot. Ez azt jelenti, hogy egy másik
felhasználó átveheti az elküldött anyag tulajdonjogát, és elvégezheti a szükséges javításokat.
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Eljárás
1. Nyissa meg az ellenőrizni kívánt elküldött anyagot.
2. Böngésszen az elküldött adatokban, és elemezze azokat.
3. Ha nem fogadja el az elküldött módosításokat, kattintson az Elutasítás ikonra

.

Eredménymutató eszközelemek
Az eredménymutató eszközelemek az IBM Cognos TM1 Performance Modeler programban
létrehozható objektumok. Amikor Cognos TM1 szerverhez csatlakozik, eredménymutató
eszközelemeket adhat az IBM Cognos Insight munkaterületekhez.
Az eredménymutató eszközelemek a következő objektumokat tartalmazhatják, amelyeket
Cognos Insight-munkaterületekhez adhat hozzá: hatásdiagramokat, stratégialeképezéseket,
egyéni diagramokat és előzménydiagramokat.

Hatásdiagram
A hatásdiagramok három mérőszámtípus közötti kapcsolatot határoznak meg: befolyásoló
mérőszámok, beállított mérőszám és befolyásolt mérőszámok.
Jelzőfényekkel jelenítik meg az egyes mérőszámok teljesítményét. A sárga rombuszok
semleges értékeket, a zöld körök pozitív értékeket, a vörös négyszögek pedig negatív
értékeket képviselnek. Minden jelzőfény mellett trendjelző található. A nyilak növekedést
vagy csökkenést jelölnek, a kötőjel pedig változatlan állapotot jelent.
A hatásdiagramok vonalstílusai jelzik, hogy a hatás pozitív, negatív vagy meghatározatlan.
Az alábbi ábra példa egy hatásdiagramra.
v A beállított mérőszám az Alkalmazotti felmérés.
v Az Alkalmazotti felmérés mérőszám állapota Átlagos, a trend pedig Javuló.
v A beállított mérőszámra a Kivett szabadság és a Képzési napok mérőszám van hatással.
v A Kivett szabadság mérőszám pozitív hatással van a beállított mérőszámra.
v A Képzési napok mérőszám hatása a beállított mérőszámra meghatározatlan.
v A beállított mérőszám negatív hatással van az Alkalmazás megszüntetése mérőszámra.
Tipp: A mérőszámot befolyásoló vagy mérőszám által befolyásolt mérőszámok részleteinek
megtekintéséhez kattintson a mérőszám melletti Kibontásikonra. Kibonthatja az összes
mérőszámot, vagy összecsukhatja az összes mérőszámot az eszközelemek áttekintési területén
lévő Mindent kibont és Mindent összecsuk ikonokkal.

9. fejezet Cognos TM1 felhasználók
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11. ábra: Példa hatásdiagramra

Stratégialeképezés
A stratégialeképezés magában foglalja az üzleti perspektívákat és célokat, illetve a vörös,
sárga és zöld jelzőfénnyel jelölt pozitív vagy negatív teljesítményt.
Perspektívák:
A perspektívák az üzlet azon területei, amelyekkel csoportosíthatja az üzleti céljait.
Négy perspektíva alapértelmezés szerint a Cognos TM1 Performance Modeler részét
képezi stratégialeképezés létrehozásakor, ezek a Pénzügyi, az Ügyfél, a Belső üzleti
folyamatok, illetve a Tanulás és növekedés. Saját perspektívákat is létrehozhat.
Célok

A célok az egyes perspektívákban szereplő egyéni célok. A következő példában a
pénzügyi perspektíva két célt tartalmaz: az árbevétel növelése és alacsonyabb
működési költségek.
Tipp: Amikor a mutatót egy cél fölé helyezi, megjelennek a célokon belüli
mérőszámok. Az ott szereplő mérőszámokra kattintva szűrheti a munkaterület
adatait.

Jelzőfények
A jelzőfények célokon és perspektívákon jelennek meg a cél vagy perspektíva
teljesítményének a jelzésére. A sárga rombuszok semleges értékeket, a zöld körök
pozitív értékeket, a vörös négyszögek pedig negatív értékeket képviselnek.
A célokban az egyes mérőszámokat jelzőfények és számok jelölik. A következő
példában az Alacsonyabb működési költségek cél három, jelzőfénnyel rendelkező
mérőszámot tartalmaz: a zöld kör a reklámokat, a sárga rombusz a fizetéseket, a
vörös négyszög pedig a járulékos költségeket jelzi.
Ezek a jelzőfények egy cél jelzőfényben vannak összegezve, amely a cél címe
mellett található, és a cél általános teljesítményét jelzi. A következő példában az
Alacsonyabb működési költségek cél melletti zöld kör jelzi, hogy a cél általános
teljesítménye pozitív.
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A rendszer ezután összegzi a célok jelzőfényeit mindegyik perspektívára
vonatkozóan annak jelzésére, hogy milyen az egyes perspektívák teljesítménye. A
következő példában a Pénzügyi perspektíva melletti sárga rombusz jelzi, hogy a
perspektíva általános teljesítménye semleges.
Az alábbi ábra példa egy stratégialeképezésre. Ez a példa nem tükrözi pontosan azt, ami a
Cognos Insight programban jelenik meg. A példában az alábbi elemek jelennek meg:
v Négy perspektíva van: 1. Pénzügyi, 2. Ügyfél, 3. Belső folyamatok, 4. Tanulás és
innováció.
v A Pénzügyi perspektíva állapota Átlagos. A Pénzügyi perspektíva a következő célokkal
rendelkezik:
– Az árbevétel növelése cél állapota Átlagos, és az alábbi mérőszámértékekkel
rendelkezik:
- A Kiadások mérőszám állapota Átlagos.
- A Nyereség mérőszám állapota Átlagos.
– Az Alacsonyabb működési költségek cél állapota Kiváló, és az alábbi
mérőszámértékekkel rendelkezik:
- A Felvételi ciklus mérőszám állapota Kiváló.
- A Termékköltség mérőszám állapota Átlagos.
- Az Adminisztrációs költség mérőszám állapota Gyenge.
v Az Ügyfél perspektíva állapota Kiváló. Az Ügyfél perspektíva a következő célokkal
rendelkezik:
– A márka népszerűségének a növelése cél állapota Kiváló.
– Az Emlékezetes vásárlási élmény cél állapota Kiváló, és az alábbi mérőszámértékekkel
rendelkezik:
- Az Alkalmazottak oktatásának költsége mérőszám állapota Kiváló.
v A Belső folyamatok perspektíva állapota Kiváló. A Belső folyamatok perspektíva a
következő célokkal rendelkezik:
– A kereskedő folyamatainak a fejlesztése cél állapota Kiváló.
– A márkamenedzsment folyamatának a fejlesztése cél állapota Kiváló.
– Az ellátási lánc fejlesztése cél állapota Kiváló.
v A Tanulás és innováció perspektíva állapota Átlagos. A Tanulás és innováció perspektíva a
következő célokkal rendelkezik:
– Az árbevétel növelése cél állapota Kiváló.
– Az alkalmazottak fejlesztése cél állapota Átlagos, és az alábbi mérőszámértékekkel
rendelkezik:
- A Termékköltség mérőszám állapota Átlagos.
- A Kiadások mérőszám állapota Gyenge.
v A célok az alábbi módon kapcsolódnak:
– Az Ügyfél perspektívában lévő A márka népszerűségének a növelése cél a Pénzügyi
perspektívában lévő Az árbevétel növelése célhoz kapcsolódik.
– Az Ügyfél perspektívában lévő A márka népszerűségének a növelése cél a Tanulás és
innováció perspektívában lévő Az árbevétel növelése célhoz kapcsolódik.
– A Belső folyamatok perspektívában lévő A márkamenedzsment folyamatának a
fejlesztése cél a Tanulás és innováció perspektívában lévő Az alkalmazottak fejlesztése
célhoz kapcsolódik.
– A Belső folyamatok perspektívában lévő Az ellátási lánc fejlesztése cél az Ügyfél
perspektívában lévő Emlékezetes vásárlási élmény célhoz kapcsolódik.
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– A Tanulás és innováció perspektívában lévő Az alkalmazottak fejlesztése cél a Belső
folyamatok perspektívában lévő A márkamenedzsment folyamatának a fejlesztése
célhoz kapcsolódik.
– A Pénzügyi perspektívában lévő Alacsonyabb működési költségek cél a Pénzügyi
perspektívában lévő Az árbevétel növelése célhoz kapcsolódik.

12. ábra: Példa stratégialeképezésre

Egyéni diagram
Az egyéni diagramok egyéni háttérgrafikákból állnak, amelyekre adatpontokat helyezhet a
diagram a Cognos TM1 Performance Modeler szoftverben való létrehozásakor. Ezek a
diagramok dimenziókat, jelzőfényeket és trendjelzőket tartalmaznak.
Az egyéni diagramok legalább egy, úgynevezett elsődleges dimenziót tartalmaznak, és két
dimenziót tartalmazhatnak az adatok metszeteit képviselő adatpontok biztosításához. A
következő példában az elsődleges dimenzió a mérőszám dimenzió, amely két mérőszámot
tartalmaz: a nyereséget és az árbevételt. A másodlagos dimenzió a földrajzi helyek. Egy
egyéni diagram a mérőszámok és a földrajzi helyek közötti metszeteket jelző adatokat jeleníti
meg.
Az egyéni diagramok jelzőfényeket is tartalmaznak, amelyek a mérőszám és a dimenzió
metszetének a teljesítményét jelzik. A sárga rombuszok semleges értékeket, a zöld körök
pozitív értékeket, a vörös négyszögek pedig negatív értékeket képviselnek. A jelzőfények
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melletti trendjelzők jelzik, hogy a teljesítmény javult vagy csökkent-e. A következő példában
az Árbevétel Olaszországban pozitív, de csökkent.
Az alábbi ábra példa egy egyéni diagramra. Ez a példa nem tükrözi pontosan azt, ami a
Cognos Insight programban jelenik meg. A példában az alábbi elemek jelennek meg:
v A diagram egy világtérképet használ háttérképként.
v A diagramon 12 adatpont van:
– Az Árbevétel - Kanada adatpont állapota Kiváló, a trend pedig Javuló.
– Az Árbevétel - Franciaország adatpont állapota Gyenge, a trend pedig Romló.
– Az Árbevétel - Egyesült Államok adatpont állapota Kiváló, a trend pedig Javuló.
–
–
–
–
–
–

Az Árbevétel - Olaszország adatpont állapota Kiváló, a trend pedig Romló.
Az Árbevétel - India adatpont állapota Kiváló, a trend pedig Javuló.
Az Árbevétel - Ausztrália adatpont állapota Kiváló, a trend pedig Javuló.
Az Árbevétel - Brazília adatpont állapota Átlagos, a trend pedig Romló.
A Nyereség - Észak-Amerika adatpont állapota Kiváló, a trend pedig Javuló.
A Nyereség - Európa adatpont állapota Átlagos, a trend pedig Romló.

– A Nyereség - Dél-Amerika adatpont állapota Átlagos, a trend pedig Romló.
– A Nyereség - Ausztrália adatpont állapota Átlagos, a trend pedig Javuló.
– A Nyereség - Ázsia adatpont állapota Kiváló, a trend pedig Javuló.

13. ábra: Példa egyéni diagramra
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Előzménydiagram
Az előzménydiagram egy sávdiagramon mutatja egy mérőszám adatait. Alapértelmezés
szerint összehasonlítja a tényleges értéket a célértékkel minden egyes időszakhoz, és jelzi,
hogy az eredmények az elfogadott tűréshatáron belül vannak-e. Az időszakok látható
tartományát a fókuszsáv csúsztatásával módosíthatja a részletezés szintjének növeléséhez
vagy csökkentéséhez.
Amikor a mutatót egy sáv fölé viszi, további adatok jelennek meg az alapul szolgáló
értékekről, beleértve a jelzőfényeket és a trendjelzőket is. A jelzőfények az állapotot mutatják
a mérőszámhoz meghatározott teljesítménymintának megfelelően. Ha a teljesítményminta
például A cél felett előnyös lehetőségre van állítva, az állapot az alábbiak valamelyike lehet:
v A zöld körök kiváló teljesítményt jeleznek: a tényleges érték megegyezik célértékkel, vagy
meghaladja azt.
v A sárga rombuszok átlagos teljesítményt jeleznek: a tényleges érték a célérték alatt van, de
még a elfogatott tűréshatáron belül.
v A piros téglalapok gyenge teljesítményt jeleznek: a tényleges érték a célérték alatt és az
elfogadott tűréshatáron kívül van.
A trendjelzők azt jelzik, hogy a teljesítmény javult, romlott vagy változatlan maradt az előző
időszakhoz képest. Ahol nem érhető el előző időszak, például egy előzménydiagram kezdeti
sávján, nem jelenik meg trendinformáció.
A következő példa egy olyan előzménydiagramot mutat, amely nyolc hónap árbevételadatait
ábrázolja. A teljes árbevételből levezetett teljesítmény minden hónapban átlagos, kivéve 2013
februárját. 2013 februárját kiemelve látható, hogy a teljesítmény gyenge, és csökkenő trendet
mutat 2013 januárjához képest.
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Céladatok

Tűrés
Tényleges
adatok

Időszakra
Fókuszsáv
vonatkozó részletes adatok
14. ábra: Példa előzménydiagramra

Eredménymutatók hozzáadása
Amikor IBM Cognos TM1 szerverhez csatlakozik az IBM Cognos Insight szoftverből,
megtekintheti és felhasználhatja az IBM Cognos TM1 Performance Modeler segítségével a
munkaterületen létrehozott eredménymutatókat.

Erről a feladatról
A Cognos TM1 Performance Modeler szoftverben létrehozott eredménymutatók a Cognos
Insight tartalom panelén jelennek meg az Eredménymutatók mappában, amelynek tartalma
megegyezik a Cognos TM1 Performance Modeler Eredménymutatók mappájának
tartalmával. Ezeket az eredménymutatókat ugyanúgy használhatja a munkaterületen, ahogyan
a többi kockát: a vászonra vontathatja őket, és módosíthatja a megjelenő adatokat.
A Cognos Insight szoftverben megjelenő objektumok attól függnek, hogyan határozták meg
az eredménymutatót a Cognos TM1 Performance Modeler programban. A következő
diagramok állhatnak rendelkezésre:
v Hatásdiagram
v Stratégialeképezés
v Egyéni diagram
v Előzménydiagram
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A munkaterületen lévő eredménymutató-eszközelemeket a program automatikusan
szinkronizálja egymással, így ha módosítja az egyik eszközelem adatait, a többi
eszközelemben megjelenő adatok is módosulnak. A mérőszámkocka eszközelem például,
amely kereszttáblaként és diagramként jelenik meg a munkaterületen, hónap és mérőszám
szerint jeleníti meg az árbevételt. A munkaterületen egy stratégialeképezés is található, amely
ugyanezen adatokat máshogyan jeleníti meg. Amikor úgy szűri a kereszttáblán és diagramon
megjelenő adatokat, hogy csak január hónap adatait jelenítse meg, a stratégialeképezés is
módosul, hogy csak január hónap adatait jelenítse meg.

Eljárás
1. A tartalom panelen vontasson egy objektumot a Kockák vagy az Eredménymutatók
mappából a munkaterületre.
Tipp: Úgy is hozzáadhat objektumokat a munkaterülethez, ha a tartalom panelen duplán
kattint azokra.
2. Az eredménymutató-objektumban megjelenő adatok szűréséhez kattintson egy másik
elemre az eszközelem áttekintési területének a listájában.
3. Ha nem szeretné, hogy egy eszközelem szinkronizálja az adatait a többi eszközelemmel, a
bontsa ki a Szinkronizálás szakaszt, majd kattintson a jobb
Tartalom panelen
gombbal az eszközelemre a szinkronizálási beállítások kiválasztásához.
4. Az eredményjelző-készítési eszközelemek részleteinek megtekintéséhez kattintson a
Nagyítás ikonra.
Megjegyzés: A Nagyítás ikon nem érhető el az előzménydiagramoknál. Helyette a
fókuszsáv segítségével nagyíthat.

Külső adatok importálása tervbe
Az IBM Cognos Insight szoftver az IBM Cognos TM1 rendszerből csatlakoztatott vagy
elosztott módban történő elérésekor adatokat importálhat a tervbe a számítógépen lévő
ASCII-fájlokból.
Hozzáadhat helyi adatokat egy tervhez a számítógépen található forrásfájlra mutató helyi
hivatkozás létrehozásához. Ez a hivatkozás a helyi fájl oszlopait a Cognos Insight szoftverben
használt kocka dimenzióira képezi le. Ezután a helyi hivatkozás futtatásakor a forrásfájl adatai
a Cognos Insight szoftverben használt kereszttáblában jelennek meg.
Ezzel a módszerrel nem módosíthatja a Cognos Insight kockák szerkezetét. Ez a módszer
például csak a meglévő dimenziók adatainak a frissítésére használható, dimenziók
hozzáadására vagy eltávolítására nem.
Korlátozás: Csak akkor importálhat adatokat a tervekbe, amikor a terv felelősség típusú
alkalmazás vagy jóváhagyás típusú alkalmazás.

Eljárás
1. Az Adatbeolvasás menüben kattintson a Cellaadatok importálása lehetőségre.
2. Új helyi hivatkozás létrehozásához az Adatbeolvasás ablakban kattintson az Új
lehetőségre.
3. Írja be a létrehozni kívánt helyi hivatkozás nevét. A hivatkozás nevének azt a kockát kell
azonosítania, amelyre hivatkozik.
4. Írja be a létrehozni kívánt hivatkozás leírását. A hivatkozás leírásának azon kocka
tartalmát kell ismertetnie, amelyre hivatkozik.
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5. Az Adatforrástípus listában kattintson az ASCII elemre. Jelenleg csak az ASCII
fájltípus támogatott.
6. Kattintson a Tovább gombra.
7. A Célnézet listában kattintson arra a kockára, amelybe az adatokat importálni szeretné,
majd kattintson a Tovább gombra.
8. A Forrás mezőben kattintson a három pont gombra (...), keresse meg az importálni
kívánt fájlt, majd nyissa meg a fájlt.
9. Szükség esetén módosítsa a forrásfájl részleteit, beleértve az értékek határolásának a
módját és a szövegminősítőt. Az Előnézet panelen az importálni kívánt adatok jelennek
meg.
10. Választható: Módosítsa a sorszámot Az importálás indítása ezen a soron: mezőben.
11. Az oszlopfejléceket tartalmazó sor azonosításához írja be a sorszámot Az oszlopok
átnevezése ennek a sornak a használatával mezőbe.
12. A dimenziókként leképezni kívánt oszlopok megadásához válassza ki az oszlopokat, és
kattintson a Dimenzió elemre. A kockában található meglévő dimenzióra nem leképezett
sorokat vagy oszlopokat értékként importálja a program. Az oszlopnevek a
Forrásdimenziók listában jelennek meg. A kockában már létező dimenziók a
Céldimenziók listában láthatók.
13. Kattintson a Tovább gombra.
14. Az ASCII fájlban lévő oszlopokat a következőképpen képezheti le a Cognos Insight
kockában lévő céldimenziókra:
v Az oszlopok dimenziókra való kézi leképezéséhez kattintson a dimenzióra a
Forrásdimenziók listában, kattintson azon dimenzióra a Céldimenziók listában,
amelyre leképezni kíván, majd kattintson a Leképezés gombra.
v Az oszlopok dimenziókra való, a dimenziók nevének a használatával történő
automatikus leképezéséhez kattintson az Összes leképezése lehetőségre. Az egyezés
nélküli dimenziók a Forrásdimenziók vagy a Céldimenziók listában maradnak.
Amikor a Leképezett forrásdimenziók vagy a Leképezett céldimenziók listában
lévő dimenziókra kattint, A tagok előképének megjelenítése paneleken a forrás- és
céldimenziókban lévő elemek jelennek meg.
v Meglévő leképezés szerkesztéséhez hajtsa végre a következő műveleteket:
a. Kattintson a Leképezett forrásdimenziók lista egyik elemére, majd kattintson a
Szerkesztés lehetőségre.
b. Az oszlopok dimenziókra való kézi leképezéséhez kattintson a Kézi leképezés
elemre, kattintson a Forráselemek és a Célelemek listákban lévő dimenziókra,
majd kattintson a Hozzáadás lehetőségre.
c. Oszlopok csak az oszlopfejléc részével való leképezéséhez kattintson a
Részkarakterlánc elemre, és azonosítsa a használni kívánt karaktereket. Ha
például a forrásfájl teljes hónapneveket tartalmaz, például Január, a célkocka
pedig hárombetűs hónapkódokat tartalmaz, például Jan, egy részkarakterlánccal
kiválaszthatja csak a hónapnevek első három karakterét a forráselemekben.
15. Kattintson a Tovább gombra.
16. Oszlopra le nem képezett céldimenziók leképezéséhez kattintson a céldimenzióra a Le
nem képezett céldimenziók listában, majd a nyilakkal helyezze át az Elérhető lista
mérőszámait a Belefoglalva listára.
17. Kattintson a Finish gombra.
18. Kattintson a Helyi hivatkozások listában létrehozott hivatkozásra, majd kattintson a
Futtatás lehetőségre.
19. Helyi hivatkozás a többi felhasználónak való küldés céljából történő mentéséhez az
Adatbeolvasás ablakban kattintson a Mentés másként lehetőségre. Adatokat importált
például az időlapról a kockába, de tudja, hogy más alkalmazottaknak is ezt kell tenniük
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az időlapjaikkal, így elmenti a helyi hivatkozást, hogy a többi alkalmazott ugyanezeket a
leképezéseket használhassa a helyi fájlokkal.

Eredmények
Ha egy forrásadat és egy céladat nem egyezik, hibaüzenet jelenik meg, amely tartalmazza,
hogy hol nem egyeznek az adatok.
Ha az adatok egyeznek, az importált adatok kéken jelennek meg a kereszttáblában. Most
véglegesítheti az adatokat vagy visszavonhatja az importálást.

Kapcsolódó adatok megtekintése
Ha a kockában hivatkozások vannak meghatározva, akkor az IBM Cognos Insight program
csatlakoztatott vagy elosztott módban való használatakor további adatokhoz férhet hozzá
másik kockákban.
Az IBM Cognos TM1 adminisztrátorok egy kockából egy másikra mutató hivatkozásokat
hoznak létre az IBM Cognos TM1 Performance Modeler szoftverben. Ezek a hivatkozások a
másik kockában lévő kapcsolódó adatokat azonosítják. A Cognos Insight felhasználók ezután
megtekinthetik a kapcsolódó adatokat egy Cognos Insight munkaterületről.
Hozzájárul például a Cognos Insight egy tervéhez, és a kereszttáblán a termékcsaládonkénti
árbevétel jelenik meg dátum szerint. Az A termék árbevétele nagyon alacsony 2012 4.
negyedévében, így részleteket kér az A termék és a 2012 Q4 metszetében lévő celláról. Az Ön
által használt kockát az adminisztrátor egy, a képzések adatait tartalmazó kockához kapcsolta.
Amikor részleteket kér az A termék és a 2012 Q4 metszetében lévő celláról, megjelenik egy
ablak, amely az egyes üzletkötők 2012-es képzési napjainak a számával kapcsolatos
információkat tartalmaz. Látható, hogy az összes értékesítő 2012 novemberében két hetet
töltött az új értékesítési szoftverrendszer megismerésével. Ez magyarázza a negyedév
alacsonyabb árbevételét.

Eljárás
A Cognos Insight szoftverben a kapcsolódó adatok megtekintéséhez kattintson a jobb
gombbal egy kereszttábla valamely cellájára, kattintson a Részletek lekérése elemre, majd
kattintson a kocka nevére, ahová át kíván fúrni. Itt azok a kockák érhetők el, amelyekhez a
Cognos TM1 adminisztrátor hivatkozásokat határozott meg. A kapcsolódó adatok új ablakban
jelennek meg.

Offline munkavégzés Cognos TM1 rendszerből
Amikor az IBM Cognos Insight szoftvert elosztott módban használja, megszakíthatja a
kapcsolatot az IBM Cognos TM1 rendszerrel egy munkaterület módosításához a
számítógépen, majd később véglegesítheti a módosításokat.

Mielőtt elkezdené
Az offline munka csak akkor lehetséges, ha elosztott módban indította el a Cognos Insight
programot az IBM Cognos TM1 Applications portálról.

Erről a feladatról
Ha tudja, hogy nem lesz képes véglegesíteni a módosításokat a Cognos TM1 szerveren,
átveheti egy munkaterület tulajdonjogát, és beállíthatja a Cognos Insight szoftvert offline
munkavégzésre.
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Ha például egy olyan területen kíván dolgozni, ahol nem érhető el internetkapcsolat, akkor
készíthet egy helyi másolatot és beállíthatja a Cognos Insight szoftvert kapcsolat nélküli
munkavégzésre. A helyi másolaton akkor is dolgozhat, ha nem csatlakozik a szerverhez.
Majd, ha újból kapcsolódik, véglegesítheti a munkaterületen elvégzett módosításokat a
Cognos TM1 szerveren.

Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra
, majd kattintson az Offline munka lehetőségre. Egy
pipa jelenik meg az Offline munka menüelem mellett.
2. Ha újból csatlakozik a Cognos TM1 szerverhez, kattintson a Műveletek ikonra, majd
kattintson az Offline munka elemre. Eltűnik az Offline munka menüelem melletti pipa,
jelezve hogy kapcsolódott.
kattintva.
3. Véglegesítse a módosításokat a Véglegesítés ikonra
A rendszer egyesíti az adatokat a szerveren tárolt adatokkal.

Munkaterületek törlése Cognos TM1 felhasználóként
Ha már nincs szüksége valamely IBM Cognos Insight munkaterületre, eltávolíthatja a
munkaterületet és az adatokat a számítógépéről.

Eljárás
Ha a munkaterületet a számítógépre mentette, törölje a munkaterületet vagy a CDD fájlt a
számítógépről. A CDD fájl tartalmazza a munkaterületen található modellt és adatokat,
valamint a munkaterület elrendezését.
Ne feledje: A Cognos Insight munkaterületek felhasználóinak adatai máshol tárolódnak, mint
maguk a munkaterületek. A felhasználói adatok közé tartoznak a naplófájlok, a témák, a
legutóbbi munkaterületek PNG fájljai, illetve azok a Cognos TM1 kockák, amelyek egy
munkaterület létrehozásakor vagy módosításakor jönnek létre. Nem törölheti csak egyetlen
munkaterület adatait. Ha töröl, az összes felhasználói adatot egyszerre kell törölnie. Ha törölni
kívánja ezeket a felhasználói adatokat, például amikor eltávolítja a Cognos Insight
alkalmazást, akkor törölje a .CognosInsight mappát a környezetéből:
v Microsoft Windows XP operációs rendszeren: C:\Documents and
Settings\felhasználónév\.CognosInsight.
v Microsoft Windows 7 operációs rendszeren: C:\Users\felhasználónév\.CognosInsight

9. fejezet Cognos TM1 felhasználók
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10. fejezet Cognos TM1 adminisztrátorok
Az IBM Cognos TM1 szerverek adminisztrátorai alkalmazásokat telepíthetnek, hogy a
felhasználók használhassák az IBM Cognos Insight munkaterületeken lévő adatokat.
Ha a modellező meghatározott nézeteket az IBM Cognos TM1 Performance Modeler vagy az
IBM Cognos TM1 Architect alkalmazásban, és szerkeszthető alkalmazást tesz közzé, akkor az
IBM Cognos TM1 szerveren lévő minden nézet bele lesz foglalva az alkalmazásba.
Fontos: Az alapértelmezett "Mind" nézet, amelyet a Cognos TM1 Performance Modeler
szoftver tartalmaz, a Cognos Insight szoftverben nem érhető el.
Ha az alkalmazás nem szerkeszthető, csak az elrendezése módosítható.
További információk a szerkeszthető alkalmazásokkal kapcsolatban: A TM1 Performance
Modeler dokumentációja. Az Ön termékéhez és változatához tartozó dokumentációt az IBM
Knowledge Center webhelyen érheti el (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Csatlakozás Cognos TM1 rendszerhez
Az IBM Cognos TM1 adminisztrátorok csatlakozhatnak Cognos TM1 rendszerhez az IBM
Cognos Insight programból, ha dimenziókat vagy kockákat szeretnének importálni,
munkaterületet közzétenni vagy egy tervhez hozzájárulni.

Mielőtt elkezdené
Csak Cognos TM1 adminisztrátorok csatlakozhatnak Cognos TM1 rendszerhez az IBM
Cognos Insight programból.

Erről a feladatról
Megjelenik a Cognos TM1 Architect és IBM Cognos TM1 Performance Modeler szoftverben
létrehozott összes nézet és alkalmazás.
Fontos: Az alapértelmezett "Mind" nézet, amelyet a CognosTM1 Architect szoftver
tartalmaz, a Cognos Insight szoftverben nem érhető el.

Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra
TM1 szerverhez lehetőségre.

, majd kattintson a Csatlakozás az IBM Cognos

2. Az IBM Cognos TM1 rendszer URL-címe mezőben adja meg az URL címet. Az URL
címekben a kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak.
3. Adja meg a megadott rendszerhez tartozó hitelesítő adatait.
4. Kattintson a Tovább gombra.
5. Válasszon ki egy tervezési szervert és egy alkalmazást, és adja meg, hogy az alkalmazás
közreműködő vagy ellenőr nézetéhez csatlakozik.
6. Kattintson a Finish gombra.
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Munkaterületek közzététele a Cognos TM1 programba
Az IBM Cognos Insight szoftverben a munkaterületek közzététele során a rendszer az IBM
Cognos TM1 szerverre másolja a munkaterületen található adatokat, továbbá egy alkalmazást
hoz létre az IBM Cognos TM1 Applications portálon.

Mielőtt elkezdené
Csak a Cognos TM1 adminisztrátorok tehetik közzé munkaterület-tartalmaikat a Cognos TM1
rendszerbe. Meglévő munkaterület ismételt közzétételéhez csatlakozzon a Cognos TM1
szerverhez, és válassza ki a frissíteni kívánt alkalmazást és nézetet. Ha úgy kísérli meg
frissíteni a munkaterületet, hogy ismételten közzéteszi anélkül, hogy előtte csatlakozna hozzá,
akkor ugyanannak a kockának a használatával egy új alkalmazást fog létrehozni, és
hibaüzenetet kap arról, hogy az érvényesítési logika meghiúsult.
Az IBM Cognos Express és az IBM Cognos TM1 felé irányuló kapcsolatokat a Saját
beállítások területen hozhatja létre és mentheti. További információkért lásd: “A Cognos
Insight beállításai” oldalszám: 13.

Erről a feladatról
Fontos: Ha közzé kíván tenni egy munkaterületet és többrétegű Cognos TM1 szerverrel
rendelkezik, lásd: “Munkaterületek közzététele többrétegű Cognos TM1 szerverre”
oldalszám: 178.
Amikor közzéteszi munkaterületeit és kockáit, a Cognos TM1 szervert elérő más felhasználók
is elérhetik munkaterületeit az IBM Cognos TM1 Applications portálon keresztül és
használhatják azokat a Cognos Insight alkalmazásban. Az alapul szolgáló adatokat a Cognos
TM1 szerveren tárolja a rendszer, és a Cognos Insight alkalmazás segítségével lehet a
szerverhez kapcsolódni.
Korlátozás: Alapértelmezés szerint a Cognos Insight nem tesz közzé adatokat több mint 10
Cognos TM1 szerver egyidejű futtatása esetén. Ez a beállítás meggátolja, hogy a felhasználók
túlterheljék a rendszer erőforrásait.
A következő ábra a Cognos Insight alkalmazásból való közzététel munkafolyamatát ábrázolja.
Munkaterületek a Cognos Insight szoftverből a Cognos TM1 szerveren való közzétételekor a
munkaterületen lévő adatokat a rendszer a Cognos TM1 szerverre másolja, és hozzáad egy
alkalmazást az IBM Cognos TM1 Applications portálon.
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15. ábra: Munkaterületek közzététele a Cognos TM1 programba

Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra
, majd kattintson a Közzététel lehetőségre.
Amennyiben új munkaterületet tesz közzé, a Cognos Insight felszólítja a munkaterület
mentésére a továbblépés előtt.
FIGYELMEZTETÉS:
Amikor a Közzététel gombra kattint, a munkaterületen végrehajtott összes
módosítást menti a program.
2. Kattintson a Közzététel lehetőségre.
3. Az IBM Cognos TM1 rendszer URL-címe mezőben adja meg a használni kívánt
Cognos TM1 rendszert.
4. Adja meg a megadott rendszerhez tartozó hitelesítő adatait. Ha a Cognos TM1
Application szerver a Cognos Access Manager szoftvert használja, bejelentkezhet
névtelenül vagy más felhasználóként is.
5. Adja meg a létrehozni kívánt Cognos alkalmazás nevét.
FIGYELEM: Az alkalmazás nevének egyedinek kell lennie.
6. Választható: Ha felelősség típusú alkalmazást szeretne közzétenni, válassza az adatok
hozzáférését szabályozó dimenziót. Ha központi alkalmazástípust szeretne közzétenni, ne
válasszon dimenziót.
A felelősség típusú alkalmazás egy jelentéskészítési szerkezeten, például a vállalkozás
szerkezetén alapul. Nem rendelkezik meghatározott befejezési dátummal, mint a gördülő
előrejelzések vagy a folyamatos tervezési folyamatok. Ez az alkalmazás nem zárolható.
A központi alkalmazástípust a felhasználók egy kis létszámú csoportja használja, akik
osztoznak a központi tervezés és elemzés feladatán.
További információ az alkalmazástípusokkal kapcsolatban: 10. fejezet, “Cognos TM1
adminisztrátorok”, oldalszám: 175.
7. Kattintson a Tovább gombra a lehetőségek megtekintéséhez.
8. Amikor felkészült a munkaterület közzétételére, kattintson a Befejezés gombra.

10. fejezet Cognos TM1 adminisztrátorok
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Munkaterületek közzététele többrétegű Cognos TM1 szerverre
Az IBM Cognos Insight Közzététel és Közzététel és terjesztés lehetősége ugyanazon a
számítógépen helyeznek el adatokat, mint az IBM Cognos TM1 Applications szerver. Ha az
IBM Cognos TM1 adatait egy a Cognos TM1 Applications szervertől független adatrétegben
szeretné közzétenni, használja az IBM tervezési szolgáltatásarchívum opciót a munkaterület
közzétételekor.

Mielőtt elkezdené
Csak a Cognos TM1 adminisztrátorok tehetik közzé munkaterület-tartalmaikat a Cognos TM1
rendszerbe.

Erről a feladatról
Ha a Cognos TM1 szerver nem ugyanazon a számítógépen található, mint a Cognos TM1
Applications szerver, amikor a Közzététel vagy a Közzététel és terjesztés lehetőséget
használja, előfordulhat, hogy a következő hibaüzenetet kapja:
A szerveren kivétel történt. Lépjen kapcsolatba az adminisztrátorral.
:java.lang.IllegalArgumentException: A következő fájl nem létezik: \bin64\tm1s.exe.

Ez a hiba azért lép fel, mert a Közzététel és Közzététel és terjesztés lehetőségek új Cognos
TM1 szerver indítását kéri a Cognos TM1 Application szervertől. Ezek a kérések csak akkor
teljesíthetők, ha a Cognos TM1 szerver ugyanazon a számítógépen található, mint a Cognos
TM1 Applications szerver.
A következő lépéseket hajtsa végre, amikor először teszi közzé vagy teszi közzé és terjeszti a
munkaterületét többrétegű Cognos TM1 szerveren. Ha frissítéseket kell végrehajtania a
munkaterületén, csatlakozzon a Cognos TM1 szerverhez. Ezután végezhet közzétételt vagy
közzétételt és terjesztést ezen lépések megismétlése nélkül.
Az IBM Cognos Express és az IBM Cognos TM1 felé irányuló kapcsolatokat a Saját
beállítások területen hozhatja létre és mentheti. További információkért lásd: “A Cognos
Insight beállításai” oldalszám: 13.

Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra

, majd kattintson a Közzététel lehetőségre.
2. A varázsló első oldalán kattintson az IBM tervezési szolgáltatásarchívum elemre a
varázsló bal alsó részén.
3. Adja meg a kért információkat, beleértve a célkönyvtárat, az alkalmazásnevet és a
vezérlési dimenzió adatait, és hajtsa végre a varázslóban a hátralevő lépéseket. A
célkönyvtár két ZIP-fájlt tartalmaz majd, amelyek a megadott alkalmazásnévnek
megfelelően vannak elnevezve: alkalmazás_neve.zip és alkalmazás_neve.data.zip.
4. Helyezze az alkalmazás_neve.data.zip fájlt a Cognos TM1 szerverre.
5. Helyezze az alkalmazás_neve.zip fájlt a Cognos TM1 Applications szerverre.
6. A Cognos TM1 szerveren a bontsa ki az alkalmazás_neve.data.zip fájlt a tm1xfer
segédeszköz segítségével. A tm1xfer segédprogram használatával kapcsolatos további
információkért tekintse meg a TM1 Operations dokumentációját.
7. Adjon egy alkönyvtárat ahhoz a könyvtárhoz, amelybe az alkalmazás_neve.data.zip
fájlt kibontotta, és adja a tunit nevet az alkönyvtárnak.
8. Keresse meg és szerkessze a tm1s.cfg fájlt a következő tulajdonságok hozzáadásához:
ServerName=server_name
AdminHost=administrator_computer_name
DataBaseDirectory=PortNumber=port_number
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AllowSeparateNandCRules=T
ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange=T
DistributedPlanningOutputDir=.\tunit
IntegratedSecurityMode=1

9. Adja meg az imént hozzáadott tulajdonságok értékeit:
a. ServerName Adja meg a közzétételkor megadott alkalmazás nevét.
b. AdminHost Adja meg a Cognos TM1 szerver adminisztrátorának számítógépnevét.
c. DataBaseDirectory=PortNumber Adja meg a Cognos TM1 szerver portszámát. A
Cognos TM1 szerver telepítésekor az alapértelmezett portszám: 12345. Az érvényes
portértékek 000 és 49151 között vannak.
d. IntegratedSecurityMode Adjon meg egy számot a biztonsági módhoz.
A biztonsági mód később módosítható, ha CAM biztonsági rendszert használ.
Megadhatja az értékeket a következőkhöz: ServerCAMURI és ClientCAMURI. A
CAM-hitelesítéshez az alábbi alapértelmezett értékek használatosak:
ServerCAMURI=http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
ClientCAMURI=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

10. Adjon hozzá egy új Cognos TM1 szerverpéldányt az IBM Cognos konfigurációban,
majd indítsa el az új szolgáltatást.
Tipp: A Cognos TM1 szervert elindíthatja a tm1s.exe vagy a tm1sd.exe fájl a
Cognos_TM1_telepítési_helye/bin mappából történő elindításával is.
11. Cognos TM1 Architect segítségével beállíthatja a biztonságot az új szerveren. Az új
Cognos TM1 szerver felhasználóneve admin és a jelszó üres. A szerver védelme
érdekében mielőbb állítson be jelszót.
12. Mentse a biztonsági módosításokat.
13. A Cognos TM1 Applications portálon lépjen az IBM Cognos TM1
alkalmazás-konfiguráció oldalra és adja hozzá a Cognos TM1 szervert.
14. Kattintson az Alkalmazások importálása elemre az alkalmazás importálásához.
15. Az Alkalmazás importálása lapon adja meg a létrehozott Cognos TM1 szervert, és
lépjen az alkalmazás_neve.zip fájl helyére.
Tipp: Ha a Cognos TM1 10.1-es változatát használja és hiba történik az alkalmazás
importálásakor, hozzon létre egy webapps/pmpsvc/desktop mappát, ha az nem létezik
az IBM Cognos TM1 Applications szerver telepítésében.

Eredmények
Most, hogy közzé tette a munkaterületet, csatlakozzon a Cognos TM1 szerverhez a Cognos
Insight programból a frissítések végrehajtásához.
FIGYELMEZTETÉS:
Ha megismétli ezeket a lépéseket ugyanehhez a munkaterülethez, létrehoz egy második
alkalmazást a Cognos TM1 Applications portálon.

Alkalmazás karbantartása Cognos TM1 környezetben
Miután közzétett egy alkalmazást az IBM Cognos Insight alkalmazásból egy IBM Cognos
TM1 szerveren, számos lehetőség áll a rendelkezésére annak karbantartásához.
Ha a modellező meghatározott nézeteket az IBM Cognos TM1 Performance Modeler vagy az
IBM Cognos TM1 Architect alkalmazásban, és Ön szerkeszthető alkalmazást tesz közzé,
akkor a Cognos TM1 szerveren lévő minden nézet az alkalmazás része lesz. Ha az alkalmazás
nem szerkeszthető, csak az elrendezése módosítható.
10. fejezet Cognos TM1 adminisztrátorok
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További információk a szerkeszthető alkalmazásokkal kapcsolatban: A TM1 Performance
Modeler dokumentációja. Ezt a dokumentumot az IBM Knowledge Center webhelyen érheti
el (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Egy közzétett alkalmazás karbantartásához a következő műveleteket hajthatja végre:
v Ütemezzen adatokat importáló folyamatokat. További információkért tekintse meg a chore
folyamatokra vonatkozó témaköröket a TM1 Perspectives, a TM1 Architect és a TM1 Web
dokumentációjában. Ezt a dokumentumot az IBM Knowledge Center webhelyen érheti el
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Kapcsolódjon a Cognos TM1 szerverhez annak érdekében, hogy módosításokat hajthasson
végre rajta. A módosítások azonnal végre lesznek hajtva a szerveren és nem vonhatók
vissza. Ha úgy kísérli meg frissíteni a munkaterületet, hogy ismételten közzéteszi anélkül,
hogy előtte csatlakozna hozzá, akkor ugyanannak a kockának a használatával egy új
alkalmazást fog létrehozni, és hibaüzenetet kap arról, hogy az érvényesítési logika
meghiúsult.
v Adjon hozzá vagy távolítson el kockákat, dimenziókat, mérőszámokat, szinteket és
attribútumokat. A módosítások azonnal végre lesznek hajtva a szerveren és nem vonhatók
vissza.
v Vegyen fel vagy távolítson el adatokat. A módosítások azonnal végre lesznek hajtva a
szerveren és nem vonhatók vissza.
v Módosítsa a munkaterület elrendezését. Ha megváltoztatja az elrendezést, akkor újra közzé
kell tennie a munkaterületet, ugyanis az elrendezést érintő módosítások nem mennek végbe
azonnal a szerveren.

Hozzájárulási élmény tervezése Cognos TM1 környezetben
Egy alkalmazás az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban történő
létrehozása után az IBM Cognos Insight alkalmazásban fejlesztheti azt tovább az adatrögzítők
és ellenőrök számára.
Tekintse át a különböző alkalmazástípusokat, majd használja az eljárásokat hozzájárulási
élmény tervezésére.

Alkalmazástípusok
Az alkalmazás a Cognos TM1 Performance Modeler szoftverben történő tervezésekor a
modellező határozza meg az alkalmazás típusát.
Felelősség
A felelősség alkalmazástípus egy jelentéskészítési szerkezeten, például a vállalkozás,
részleg vagy vállalat szerkezetén alapul. A módosítások elküldés és jóváhagyás
nélkül végrehajthatók. A felelősség alkalmazástípus gördülő előrejelzésekhez vagy
folyamatos tervezési folyamatokhoz használatos, ahol nincs meghatározva befejezési
dátum.
Központi
A központi alkalmazástípust felhasználók kis létszámú csoportja használja, akik
egyformán osztoznak a központi tervezés és elemzés feladatán. A tulajdonba vétel
egy lehetőség, nem feltétel, mint a többi alkalmazástípusban. A módosítások nem
zárolhatók.
Jóváhagyás
A jóváhagyás alkalmazástípus egy jelentéskészítési szerkezeten, például a
vállalkozás, részleg vagy vállalat jóváhagyási vagy jelentéskészítési szerkezetén
alapul. Egy módosítás elküldése után az alkalmazás zárolva lesz minden új
változtatás elől, míg a jóváhagyó személy el nem utasítja a módosítást.
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A Cognos Insight alkalmazásban létrehozott alkalmazások felelősség vagy központi
alkalmazástípusúak lehetnek. Nem hozhat létre jóváhagyás alkalmazástípust a Cognos Insight
alkalmazásban, de használhatja a Cognos Insight alkalmazást egy olyan alkalmazás
továbbfejlesztésére, amelyet a Cognos TM1 Performance Modeler segítségével hoztak létre.

Eljárás
1. Csatlakozzon IBM Cognos TM1 alkalmazáshoz, és jelentkezzen be adminisztrátorként.
2. A tervhez végzett hozzájárulás segítéséhez magyarázza el a tervét, és részletezze az
egyének felelősségeit az első lapon.
Lehetséges, hogy az adminisztrátor több információt adott meg a tervben található
nézetekkel kapcsolatban a Cognos TM1 Performance Modeler szoftverben. Ezen
információ megtekintéséhez kattintson a Súgó gombra, majd kattintson a Nézet súgó
lehetőségre. Ha az adminisztrátor nem adott hozzá súgószöveget a Cognos TM1
Performance Modeler alkalmazásban, akkor a Nézet súgó párbeszédpanel üres. Ha nem
kapcsolódik Cognos TM1 szerverhez, akkor a Nézet súgó lehetőség nem érhető el a Súgó
menüben.
3. A mélyebb elemzés kiindulópontjaként ismertesse az eredményeket. Adja hozzá a
hozzájárulókkal szembeni követelményeket, hogy elmagyarázza az adatokban kiemelt
kivételeket.
4. Adjon hozzá további, a tervhez szükséges lapokat, és adjon meg műveletgombokat, hogy
végigvezesse a felhasználókat a különböző lapokon vagy folyamatokat futtasson.
5. Adjon hozzá szöveget, képeket és weboldalakat, amelyek további kontextust biztosítanak
a tervhez vagy elemzéshez.
Ha a felhasználók több nyelven fognak dolgozni, adjon hozzá szöveges felületi elemeket
és weboldalakat minden nyelven.
6. Hogy a felhasználók ne mozgathassák a felületi elemeket, illetve az eszközsáv
elrejtéséhez kattintson a jobb gombbal a vászonra, és kattintson az Összes felületi elem
zárolása lehetőségre.
7. Tegye közzé a munkaterületet

Eredmények
A felhasználók a következő műveleteket végezhetik el minden alkalmazástípus esetén:
v Adatok elemzése rendezéssel, sorok és oszlopok felcserélésével, üres cellák letiltásával,
cellák átméretezésével és diagramok használatával.
v Parancsfájlok futtatása műveletgombokról, amennyiben a rendelkezésükre bocsátotta
ezeket a gombokat.
v Hozzájárulás a terv szeletéhez, amelyhez hozzáférést biztosít a számukra.
v Adatok elemzése böngészési pontok segítségével.
A központi alkalmazástípus esetében a felhasználók a következő műveleteket is elvégezhetik:
v A munkaterület tervezése; navigálhat, kis méretre és teljes méretre állíthatja az
adminisztrátor által előkészített felületi elemeket, amennyiben az adminisztrátor nem zárta
le azokat, de nem adhat hozzá saját új tartalmat
v Adatok importálása.
v Adatok átszervezése.
A jóváhagyás és felelősség alkalmazástípusok esetében a felhasználók a következő
műveleteket nem végezhetik el:
v A munkaterület tervezése; navigálhatnak, kis méretre és teljes méretre állíthatják az
előkészített felületi elemeket, amennyiben nem zárta le azokat, de nem adhatnak hozzá
saját új tartalmat.
10. fejezet Cognos TM1 adminisztrátorok
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v Adatimportálás, hacsak az nem biztosított ehhez műveletgombot.
v Adatok újraszervezése, hacsak az nem biztosított ehhez műveletgombot.

Cognos tervezési szolgáltatás archívum létrehozása Cognos TM1
környezetben
Létrehozhatja az IBM Cognos Insight adatkönyvtár és elrendezés archívumát, ha szeretné
áthelyezni az IBM Cognos TM1 szervert.

Erről a feladatról
A következő két archívumfájl jön létre egy archívum létrehozásakor:
v Egy adatkönyvtárfájl az adminisztrátor számára egy másik számítógépre való átvitelhez, és
egy Cognos TM1 folyamat elindításához azon
v Egy alkalmazásfájl, amely a Cognos TM1 Applications portálra importálható

Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra
, majd kattintson a Közzététel lehetőségre.
2. Kattintson az IBM tervezési szolgáltatás archívuma lehetőségre.
3. A Célkönyvtár mezőben adja meg az archívum tárolásának helyét.
4. Adja meg a létrehozni kívánt alkalmazás nevét.
5. Ha felelősség alkalmazástípust szeretne archiválni, válassza az adatok hozzáférését
szabályozni fogó dimenziót. Ha központi alkalmazástípust szeretne archiválni, ne
válasszon dimenziót.
A felelősség típusú alkalmazás egy jelentéskészítési szerkezeten, például a vállalkozás
szerkezetén alapul. Nem rendelkezik meghatározott befejezési dátummal, mint a gördülő
előrejelzések vagy a folyamatos tervezési folyamatok. Ez az alkalmazás nem zárolható.
A központi alkalmazástípust felhasználók kis létszámú csoportja használja, akik
egyformán osztoznak a központi tervezés és elemzés feladatán.
További információ az alkalmazástípusokkal kapcsolatban: 10. fejezet, “Cognos TM1
adminisztrátorok”, oldalszám: 175.
6. Kattintson a Tovább gombra az archiválni kívánt elemek áttekintéséhez.
7. Ha készen áll a két archívumfájl létrehozására, kattintson a Befejezés gombra.

Munkaterületek törlése Cognos TM1 adminisztrátorként
Ha már nincs szüksége valamely IBM Cognos Insight munkaterületre, eltávolíthatja az
alkalmazást az IBM Cognos TM1 rendszerből.

Eljárás
Hajtsa végre a következő műveletek mindegyikét, ha szükséges:
v Ha a munkaterületet a számítógépre mentette, törölje a munkaterületet vagy a CDD fájlt a
számítógépről. A CDD fájl tartalmazza a munkaterületen található modellt és adatokat,
valamint a munkaterület elrendezését.
v Ha a munkaterületet közzétette az IBM Cognos TM1 rendszeren, törölje az alkalmazást és
a szerverpéldányt a Cognos TM1 rendszerből.
További információt az adott termékhez és változathoz tartozó dokumentációban tekinthet
meg, amely az IBM Knowledge Center webhelyén érhető el (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
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Ne feledje: A Cognos Insight munkaterületek felhasználóinak adatai máshol tárolódnak, mint
maguk a munkaterületek. A felhasználói adatok közé tartoznak a naplófájlok, a témák, a
legutóbbi munkaterületek PNG fájljai, illetve azok a Cognos TM1 kockák, amelyek egy
munkaterület létrehozásakor vagy módosításakor jönnek létre. Nem törölheti csak egyetlen
munkaterület adatait. Ha töröl, az összes felhasználói adatot egyszerre kell törölnie. Ha törölni
kívánja ezeket a felhasználói adatokat, például amikor eltávolítja a Cognos Insight
alkalmazást, akkor törölje a .CognosInsight mappát a környezetéből:
v Microsoft Windows XP operációs rendszeren: C:\Documents and
Settings\felhasználónév\.CognosInsight.
v Microsoft Windows 7 operációs rendszeren: C:\Users\felhasználónév\.CognosInsight

Modelljelentés létrehozása
Olyan jelentést hozhat létre, amely egy modellben levő egyes objektumok tulajdonságait
tartalmazza. A jelentést a rendszer Microsoft Excel-táblázatként menti.

Erről a feladatról
Ha egy olyan IBM Cognos TM1 szerverhez kapcsolódik, amely tartalmaz egy vagy több
telepített alkalmazást, a jelentés tartalmazni fogja az egyes alkalmazások objektumait.

Eljárás
1. Kattintson a Műveletek
ikonra, majd kattintson a Jelentéskészítés lehetőségre.
2. Adja meg a jelentés nevét, majd kattintson a Mentés gombra a jelentés létrehozásához.

10. fejezet Cognos TM1 adminisztrátorok
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11. fejezet Cognos Express felhasználók
Az IBM Cognos Insight szoftverben létrehozott munkaterületeket megoszthatja más
személyekkel a munkaterületek az IBM Cognos Express szerveren való megosztásával.

Tervek a Cognos Express szervereken
Amikor az IBM Cognos Express szerver adminisztrátora vállalati szintű tervet oszt el egy
IBMCognos Insight munkaterületen, ellenőrizheti, elemezheti és frissítheti a terv Önhöz
rendelt részét.

Hozzájárulás hozzáadása Cognos Express környezetben
Az IBM Cognos Insight tervek egyes részeihez adatokkal kell hozzájárulnia, például az
Értékesítési részleg, Marketing részleg, Fejlesztési részleg vagy a Költséghely részekhez.

Erről a feladatról
A terv minden része csomópont. Csatlakoztatott vagy elosztott módban bármely szintről
átveheti egy csomópont tulajdonjogát.

Eljárás
1. Nyissa meg az IBM Cognos Insight programot az IBM Cognos TM1 Applications
portálról csatlakozott vagy elosztott módban.
.
2. Kattintson a Tulajdonjog átvétele ikonra
3. Böngésszen az adatokban és elemezze azokat.
4. Írjon be vagy válasszon adatokat.
Lehet, hogy az adminisztrátor meghatározta a kiválasztható értékek listáját.
Lehetséges, hogy az adminisztrátor több információt adott meg a tervben található
nézetekkel kapcsolatban az IBM Cognos TM1 Performance Modeler szoftverben. Ezen
információ megtekintéséhez kattintson a Súgó gombra, majd kattintson a Nézet súgó
lehetőségre. Ha az adminisztrátor nem adott hozzá súgószöveget a Cognos TM1
Performance Modeler alkalmazásban, akkor a Nézet súgó párbeszédpanel üres. Ha nem
csatlakozik Cognos TM1 szerverhez, akkor a Nézet súgó lehetőség nem érhető el a Súgó
menüben.

Az adatok véglegesítése vagy visszaállítása a Cognos Express
környezetben
Ha a hozzájárulását meg szeretné osztani másokkal, mialatt folytatja azon a módosításokat az
IBM Cognos Insight programban, véglegesítse a hozzájárulását. A véglegesítéssel kékkel
kiemelt személyes módosításokat végezhet, és az alap adatok részévé teheti azokat. A tervhez
hozzáféréssel rendelkező munkatársai megtekinthetik hozzájárulását. Ha vissza szeretné
állítani a módosításokat az utoljára véglegesített adatokra, állítsa vissza az összes adatot.

Eljárás
1. Ha a hozzájárulását meg szeretné osztani másokkal, mialatt folytatja azon a
.
módosításokat, kattintson a Véglegesítés ikonra
A Véglegesítés ikon csak akkor engedélyezett, ha adatokat vitt be vagy módosított.
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2. Az utoljára véglegesített adatok visszaállításához kattintson a Felületi elem művelet
ikonra

, és kattintson a Minden adat visszaállítása lehetőségre.

A hozzájárulása elküldése Cognos Express környezetben
Amikor az IBM Cognos Express adminisztrátor telepített egy jóváhagyás típusú alkalmazást,
adja meg az adatokat az IBM Cognos Insight programban, majd véglegesként küldje el a
hozzájárulását. Az elküldés zárolja az adatokat.

Eljárás
Kattintson az Elküldés ikonra
.
Az Elküldés ikon csak akkor van engedélyezve, ha minden módosítás véglegesítve van.

Eredmények
Az ellenőr most átveheti a hozzájárulása tulajdonjogát, és ellenőrizheti azt.

Elküldött anyag visszautasítása Cognos Express környezetben
Az elküldött anyag készen áll az ellenőrzésre. Ellenőrként lehetősége van a legutoljára
elvégzett módosítások megtekintésére az IBM Cognos Insight programban. Ha bizonyos
adatokat nem fogad el, visszautasíthatja az elküldött anyagot. Ez azt jelenti, hogy egy másik
felhasználó átveheti az elküldött anyag tulajdonjogát, és elvégezheti a szükséges javításokat.

Eljárás
1. Nyissa meg az ellenőrizni kívánt elküldött anyagot.
2. Böngésszen az elküldött adatokban, és elemezze azokat.
3. Ha nem fogadja el az elküldött módosításokat, kattintson az Elutasítás ikonra

.

Offline munkavégzés Cognos Express rendszerből
Amikor az IBM Cognos Insight szoftvert elosztott módban használja, megszakíthatja a
kapcsolatot az IBM Cognos Express rendszerrel egy munkaterület módosításához a
számítógépen, majd később véglegesítheti a módosításokat.

Mielőtt elkezdené
Az offline munka csak akkor lehetséges, ha elosztott módban indította el a Cognos Insight
programot az IBM Cognos TM1 Applications portálról.

Erről a feladatról
Ha tudja, hogy nem lesz képes véglegesíteni a módosításokat a Cognos Express szerveren,
átveheti egy munkaterület tulajdonjogát, és beállíthatja a Cognos Insight szoftvert offline
munkavégzésre.
Ha például egy olyan területen kíván dolgozni, ahol nem érhető el internetkapcsolat, akkor
készíthet egy helyi másolatot és beállíthatja a Cognos Insight szoftvert kapcsolat nélküli
munkavégzésre. A helyi másolaton akkor is dolgozhat, ha nem csatlakozik a szerverhez.
Majd, ha újból kapcsolódik, véglegesítheti a munkaterület módosításait a Cognos Express
szerveren.
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Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra
, majd kattintson az Offline munka lehetőségre. Egy
pipa jelenik meg az Offline munka menüelem mellett.
2. Ha újból csatlakozni kíván a Cognos Express szerverhez, kattintson a Műveletek ikonra,
majd kattintson az Offline munka elemre. Eltűnik az Offline munka menüelem melletti
pipa, jelezve hogy kapcsolódott.
kattintva.
3. Véglegesítse a módosításokat a Véglegesítés ikonra
A rendszer egyesíti az adatokat a szerveren tárolt adatokkal.

Munkaterületek törlése Cognos Express felhasználóként
Ha már nincs szüksége valamely IBM Cognos Insight munkaterületre, eltávolíthatja a
munkaterületet az IBM Cognos Express rendszerből.

Eljárás
Hajtsa végre a következő műveletek mindegyikét, ha szükséges: Ha a munkaterületet a
számítógépre mentette, törölje a munkaterületet vagy a CDD fájlt a számítógépről. A CDD
fájl tartalmazza a munkaterületen található modellt és adatokat, valamint a munkaterület
elrendezését.
Ne feledje: A Cognos Insight munkaterületek felhasználóinak adatai máshol tárolódnak, mint
maguk a munkaterületek. A felhasználói adatok közé tartoznak a naplófájlok, a témák, a
legutóbbi munkaterületek PNG fájljai, illetve azok a Cognos TM1 kockák, amelyek egy
munkaterület létrehozásakor vagy módosításakor jönnek létre. Nem törölheti csak egyetlen
munkaterület adatait. Ha töröl, az összes felhasználói adatot egyszerre kell törölnie. Ha törölni
kívánja ezeket a felhasználói adatokat, például amikor eltávolítja a Cognos Insight
alkalmazást, akkor törölje a .CognosInsight mappát a környezetéből:
v Microsoft Windows XP operációs rendszeren: C:\Documents and
Settings\felhasználónév\.CognosInsight.
v Microsoft Windows 7 operációs rendszeren: C:\Users\felhasználónév\.CognosInsight

11. fejezet Cognos Express felhasználók
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12. fejezet Cognos Express adminisztrátorok
Az IBM Cognos Express adminisztrátorok az IBM Cognos Insight programban létrehozott
munkaterületeket a Cognos Express szerveren tehetik közzé és terjeszthetik, hogy a Cognos
Express felhasználók elérhessék azokat.

Csatlakozás Cognos Express rendszerhez
Az IBM Cognos Express adminisztrátorok csatlakozhatnak Cognos Express rendszerhez az
IBM Cognos Insight programból, ha dimenziókat vagy kockákat szeretnének importálni,
munkaterületet közzétenni vagy egy tervhez hozzájárulni.

Mielőtt elkezdené
Csak a Cognos Express adminisztrátorok csatlakozhatnak Cognos Express rendszerhez az
IBM Cognos Insight programból.

Erről a feladatról
Megjelenik az IBM Cognos TM1 Architect és az IBM Cognos TM1 Performance Modeler
szoftverben létrehozott összes nézet és alkalmazás.

Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra
TM1 szerverhez lehetőségre.

, majd kattintson a Csatlakozás az IBM Cognos

2. Az IBM Cognos TM1 rendszer URL-címe mezőben adja meg a Cognos Express szerver
URL-címét. Az URL címekben a kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak.
3. Adja meg a megadott rendszerhez tartozó hitelesítő adatait.
4. Kattintson a Tovább gombra.
5. Válasszon ki egy tervezési szervert és egy alkalmazást, és adja meg, hogy az alkalmazás
közreműködő vagy ellenőr nézetéhez csatlakozik.
6. Kattintson a Finish gombra.

Munkaterületek közzététele a Cognos Express programba
Az IBM Cognos Insight szoftverben a munkaterületek közzététele során a rendszer a Cognos
Express szerverre másolja a munkaterületen található adatokat, továbbá egy alkalmazást hoz
létre az IBM Cognos TM1 Applications portálon.

Mielőtt elkezdené
Csak a Cognos Express adminisztrátorok tehetnek közzé munkaterület-tartalmakat a Cognos
Express programba.
Az IBM Cognos Express és az IBM Cognos TM1 felé irányuló kapcsolatokat a Saját
beállítások területen hozhatja létre és mentheti. További információkért lásd: “A Cognos
Insight beállításai” oldalszám: 13.
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Erről a feladatról
Amikor közzéteszi munkaterületeit és kockáit, a Cognos Express szervert elérő más
felhasználók is elérhetik munkaterületeit az IBM Cognos TM1 Applications portálról, és
használhatják azokat a Cognos Insight szoftverben. Az alapul szolgáló adatokat a Cognos
Express szerveren tárolja a rendszer, és a Cognos Insight segítségével lehet a szerverhez
kapcsolódni.
Korlátozás: Alapértelmezés szerint a Cognos Insight nem tesz közzé adatokat több mint 10
Cognos TM1 szerver egyidejű futtatása esetén. Ez a beállítás meggátolja, hogy a felhasználók
túlterheljék a rendszer erőforrásait.
A következő ábra a Cognos Insight alkalmazásból való közzététel munkafolyamatát ábrázolja.
Munkaterületek a Cognos Insight szoftverből a Cognos Express szerveren való közzétételekor
a munkaterületen lévő adatokat a rendszer a Cognos Express szerverre másolja, és hozzáad
egy alkalmazást az IBM Cognos TM1 Applications portálon.

16. ábra: Munkaterületek közzététele a Cognos Express programba

Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra
, majd kattintson a Közzététel lehetőségre.
Amennyiben új munkaterületet tesz közzé, a Cognos Insight felszólítja a munkaterület
mentésére a továbblépés előtt.
FIGYELMEZTETÉS:
Amikor a Közzététel gombra kattint, a munkaterületen végrehajtott összes
módosítást menti a program.
2. Kattintson a Közzététel lehetőségre.
3. Az IBM Cognos TM1 rendszer URL-címe mezőben adja meg a használni kívánt
Cognos Express rendszert.
4. Adja meg a megadott rendszerhez tartozó hitelesítő adatait. Ha a Cognos TM1
Application szerver a Cognos Access Manager szoftvert használja, bejelentkezhet
névtelenül vagy más felhasználóként is.
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5. Adja meg a létrehozni kívánt Cognos alkalmazás nevét.
FIGYELEM: Az alkalmazás nevének egyedinek kell lennie.
6. Választható: Ha felelősség típusú alkalmazást szeretne közzétenni, válassza az adatok
hozzáférését szabályozó dimenziót. Ha központi alkalmazástípust szeretne közzétenni, ne
válasszon dimenziót.
A felelősség típusú alkalmazás egy jelentéskészítési szerkezeten, például a vállalkozás
szerkezetén alapul. Nem rendelkezik meghatározott befejezési dátummal, mint a gördülő
előrejelzések vagy a folyamatos tervezési folyamatok. Ez az alkalmazás nem zárolható.
A központi alkalmazástípust a felhasználók egy kis létszámú csoportja használja, akik
osztoznak a központi tervezés és elemzés feladatán.
További információ az alkalmazástípusokkal kapcsolatban: 12. fejezet, “Cognos Express
adminisztrátorok”, oldalszám: 189.
7. Kattintson a Tovább gombra a lehetőségek megtekintéséhez.
8. A munkaterület közzétételéhez kattintson a Befejezés gombra.

Munkaterületek közzététele és terjesztése a Cognos Express
szoftverben
A munkaterületek az IBM Cognos Insight szoftverből történő közzététele és terjesztése során
a rendszer az IBM Cognos Express szerverre másolja a munkaterületen található adatokat,
továbbá egy alkalmazást hoz létre az IBM Cognos TM1 Applications portálon.

Mielőtt elkezdené
Egy munkaterület megosztásához és terjesztéséhez adminisztrátori jogosultságok szükségesek
a Cognos Express szerveren.
Az IBM Cognos Express és az IBM Cognos TM1 felé irányuló kapcsolatokat a Saját
beállítások területen hozhatja létre és mentheti. További információkért lásd: “A Cognos
Insight beállításai” oldalszám: 13.

Erről a feladatról
Amikor munkaterületeket tesz közzé és terjeszt, a Cognos Express szerveren lévő
felhasználók alkalmazásként érhetik el az adatait a Cognos TM1 Applications portálon, és a
Cognos Express szerveren lévő felhasználók megnyithatják a munkaterületeket az IBM
Cognos Workspace vagy IBM Cognos Workspace Advanced alkalmazásban, illetve a
jelentéseket az IBM Cognos Report Studio alkalmazásban.
A következő ábra a Cognos Insight alkalmazásból való közzététel és terjesztés
munkafolyamatát ábrázolja. Munkaterületek a Cognos Insight szoftverből a Cognos Express
szerveren való közzétételekor és terjesztésekor a munkaterületen lévő adatokat a rendszer a
Cognos Express szerverre másolja, és hozzáad egy alkalmazást az IBM Cognos TM1
Applications portálon.
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17. ábra: Munkaterületek közzététele és terjesztése a Cognos Express szoftverben

Munkaterületek közzétételekor és terjesztésekor a Cognos Insight alkalmazás minden egyes
alkalommal létrehoz egy szolgáltatást a Cognos TM1 szerveren. A Cognos TM1 szerver
minden egyes új szolgáltatása befolyásolja a Cognos TM1 szerver teljesítményét. Ez a
teljesítménybeli probléma elkerülhető, ha csatlakoztatott üzemmódban dolgozik. Ekkor a
Cognos TM1 szerverhez csatlakozik, így módosításait a szerveren azok ismételt közzététele
nélkül véglegesítheti. A csatlakoztatott üzemmóddal kapcsolatos további információk:
“Tervek a Cognos Express szervereken” oldalszám: 185.
Alapértelmezés szerint a Cognos Insight nem tesz közzé adatokat több mint 10 Cognos TM1
szerver egyidejű futtatása esetén. Ez a beállítás meggátolja, hogy a felhasználók túlterheljék a
rendszer erőforrásait.

Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra
, majd kattintson a Közzététel lehetőségre.
FIGYELMEZTETÉS:
Amikor a Közzététel gombra kattint, a munkaterületen végrehajtott összes
módosítást menti a program.
2. Kattintson a Közzététel és terjesztés lehetőségre.
3. Az IBM Cognos TM1 rendszer URL-címe mezőben adja meg a használni kívánt
Cognos Express rendszert.
4. Adja meg a megadott rendszerhez tartozó hitelesítő adatait.
Ha a Cognos TM1 tervezési szolgáltatás a Cognos Access Manager szoftvert használja,
bejelentkezhet névtelen vagy más felhasználóként is.
5. Adja meg a létrehozni kívánt Cognos alkalmazás nevét.
FIGYELEM: Az alkalmazás nevének egyedinek kell lennie.
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6. Ha felelősség típusú alkalmazást szeretne közzétenni, válassza az adatok hozzáférését
szabályozó dimenziót. Ha központi alkalmazástípust szeretne közzétenni, ne válasszon
dimenziót.
A felelősség típusú alkalmazás egy jelentéskészítési szerkezeten, például a vállalkozás
szerkezetén alapul. Nem rendelkezik meghatározott befejezési dátummal, mint a gördülő
előrejelzések vagy a folyamatos tervezési folyamatok. Ez az alkalmazás nem zárolható.
A központi alkalmazástípust a felhasználók egy kis létszámú csoportja használja, akik
osztoznak a központi tervezés és elemzés feladatán.
További információ az alkalmazástípusokkal kapcsolatban: 12. fejezet, “Cognos Express
adminisztrátorok”, oldalszám: 189.
7. Kattintson a Tovább gombra.
8. Az IBM Cognos rendszer URL-címe mezőben adja meg a használni kívánt Cognos
Express szervert.
9. Jelentkezzen be névtelenül vagy más felhasználóként.
10. Kattintson a Tovább gombra a lehetőségek megtekintéséhez:
v Módosíthatja a jelentések nevét.
v Módosíthatja a jelentéseket tartalmazó csomag nevét vagy helyét.
FIGYELMEZTETÉS:
Ha egy, a szerveren meglévő csomag nevét választja, az eredeti csomagot felülírja
a rendszer.
11. A munkaterület közzétételéhez kattintson a Befejezés gombra.

Alkalmazás karbantartása Cognos Express környezetben
Miután közzétett egy alkalmazást az IBM Cognos Insight alkalmazásból egy IBM Cognos
Express szerveren, számos lehetőség áll a rendelkezésére annak karbantartásához.
Ha a modellező meghatározott nézeteket az IBM Cognos TM1 Performance Modeler vagy az
IBM Cognos TM1 Architect szoftverben, és Ön szerkeszthető alkalmazást tesz közzé, akkor a
Cognos Express szerveren lévő minden nézet az alkalmazás része lesz. Ha az alkalmazás nem
szerkeszthető, csak az elrendezése módosítható.
További információk a szerkeszthető alkalmazásokkal kapcsolatban: A TM1 Performance
Modeler dokumentációja. Ezt a dokumentumot az IBM Knowledge Center webhelyen érheti
el (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Egy közzétett alkalmazás karbantartásához a következő műveleteket hajthatja végre:
v Ütemezzen adatokat importáló folyamatokat. További információkért tekintse meg a chore
folyamatokra vonatkozó témaköröket a TM1 Perspectives, a TM1 Architect és a TM1 Web
dokumentációjában. Ezt a dokumentumot az IBM Knowledge Center webhelyen érheti el
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Kapcsolódjon a Cognos Express szerverhez, ha módosításokat szeretne végrehajtani a
szerveren. A módosítások azonnal végre lesznek hajtva a szerveren és nem vonhatók
vissza. Ha úgy kísérli meg frissíteni a munkaterületet, hogy ismételten közzéteszi anélkül,
hogy előtte csatlakozna hozzá, akkor ugyanannak a kockának a használatával egy új
alkalmazást fog létrehozni, és hibaüzenetet kap arról, hogy az érvényesítési logika
meghiúsult.
v Adjon hozzá vagy távolítson el kockákat, dimenziókat, mérőszámokat, szinteket és
attribútumokat. A módosítások azonnal végre lesznek hajtva a szerveren és nem vonhatók
vissza.
v Vegyen fel vagy távolítson el adatokat. A módosítások azonnal végre lesznek hajtva a
szerveren és nem vonhatók vissza.
12. fejezet Cognos Express adminisztrátorok
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v Módosítsa a munkaterület elrendezését. Ha megváltoztatja az elrendezést, akkor újra közzé
kell tennie a munkaterületet, ugyanis az elrendezést érintő módosítások nem mennek végbe
azonnal a szerveren.

Hozzájárulási élmény tervezése Cognos Express környezetben
Egy alkalmazás az IBM Cognos TM1 Performance Modeler alkalmazásban történő
létrehozása után az IBM Cognos Insight alkalmazásban fejlesztheti azt tovább az adatrögzítők
és ellenőrök számára.
Tekintse át a különböző alkalmazástípusokat, majd használja az eljárásokat hozzájárulási
élmény tervezésére.

Alkalmazástípusok
Az alkalmazás a Cognos TM1 Performance Modeler szoftverben történő tervezésekor a
modellező határozza meg az alkalmazás típusát.
Felelősség
A felelősség alkalmazástípus egy jelentéskészítési szerkezeten, például a vállalkozás,
részleg vagy vállalat szerkezetén alapul. A módosítások elküldés és jóváhagyás
nélkül végrehajthatók. A felelősség alkalmazástípus gördülő előrejelzésekhez vagy
folyamatos tervezési folyamatokhoz használatos, ahol nincs meghatározva befejezési
dátum.
Központi
A központi alkalmazástípust felhasználók kis létszámú csoportja használja, akik
egyformán osztoznak a központi tervezés és elemzés feladatán. A tulajdonba vétel
egy lehetőség, nem feltétel, mint a többi alkalmazástípusokban. A módosítások nem
zárolhatók.
Jóváhagyás
A jóváhagyás alkalmazástípus egy jelentéskészítési szerkezeten, például a
vállalkozás, részleg vagy vállalat jóváhagyási vagy jelentéskészítési szerkezetén
alapul. Egy módosítás elküldése után az alkalmazás zárolva lesz minden új
változtatás elől, míg a jóváhagyó személy el nem utasítja a módosítást.
A Cognos Insight alkalmazásban létrehozott alkalmazások felelősség vagy központi
alkalmazástípusúak lehetnek. Nem hozhat létre jóváhagyás alkalmazástípust a Cognos Insight
alkalmazásban, de használhatja a Cognos Insight alkalmazást egy olyan alkalmazás
továbbfejlesztésére, amelyet a Cognos TM1 Performance Modeler segítségével hoztak létre.

Eljárás
1. Csatlakozzon IBM Cognos TM1 alkalmazáshoz, és jelentkezzen be adminisztrátorként.
2. A tervhez végzett hozzájárulás segítéséhez magyarázza el a tervét, és részletezze az
egyének felelősségeit az első lapon.
Lehetséges, hogy az adminisztrátor több információt adott meg a tervben található
nézetekkel kapcsolatban a Cognos TM1 Performance Modeler szoftverben. Ezen
információ megtekintéséhez kattintson a Súgó gombra, majd kattintson a Nézet súgó
lehetőségre. Ha az adminisztrátor nem adott hozzá súgószöveget a Cognos TM1
Performance Modeler alkalmazásban, akkor a Nézet súgó párbeszédpanel üres. Ha nem
kapcsolódik IBM Cognos Express szerverhez, akkor a Nézet súgó lehetőség nem érhető
el a Súgó menüben.
3. A mélyebb elemzés kiindulópontjaként ismertesse az eredményeket. Adja hozzá a
hozzájárulókkal szembeni követelményeket, hogy elmagyarázza az adatokban kiemelt
kivételeket.
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4. Adjon hozzá további, a tervhez szükséges lapokat, és adjon meg műveletgombokat, hogy
végigvezesse a felhasználókat a különböző lapokon vagy folyamatokat futtasson.
5. Adjon hozzá szöveget, képeket és weboldalakat, amelyek további kontextust biztosítanak
a tervhez vagy elemzéshez.
Ha a felhasználók több nyelven fognak dolgozni, adjon hozzá szöveges felületi elemeket
és weboldalakat minden nyelven.
6. Hogy a felhasználók ne mozgathassák a felületi elemeket, illetve az eszközsáv
elrejtéséhez kattintson a jobb gombbal a vászonra, és kattintson az Összes felületi elem
zárolása lehetőségre.
7. Tegye közzé a munkaterületet

Eredmények
A felhasználók a következő műveleteket végezhetik el minden alkalmazástípus esetén:
v Adatok elemzése rendezéssel, sorok és oszlopok felcserélésével, üres cellák letiltásával,
cellák átméretezésével és diagramok használatával.
v Parancsfájlok futtatása műveletgombokról, amennyiben a rendelkezésükre bocsátotta
ezeket a gombokat.
v Hozzájárulás a terv szeletéhez, amelyhez hozzáférést biztosít a számukra.
v Adatok elemzése böngészési pontok segítségével.
A központi alkalmazástípus esetében a felhasználók a következő műveleteket is elvégezhetik:
v A munkaterület tervezése; navigálhat, kis méretre és teljes méretre állíthatja az
adminisztrátor által előkészített felületi elemeket, amennyiben az adminisztrátor nem zárta
le azokat, de nem adhat hozzá saját új tartalmat
v Adatok importálása.
v Adatok átszervezése.
A jóváhagyás és felelősség alkalmazástípusok esetében a felhasználók a következő
műveleteket nem végezhetik el:
v A munkaterület tervezése; navigálhatnak, kis méretre és teljes méretre állíthatják az
előkészített felületi elemeket, amennyiben nem zárta le azokat, de nem adhatnak hozzá
saját új tartalmat.
v Adatimportálás, hacsak az nem biztosított ehhez műveletgombot.
v Adatok újraszervezése, hacsak az nem biztosított ehhez műveletgombot.

Cognos tervezési szolgáltatás archívum létrehozása Cognos Express
környezetben
Létrehozhatja az IBM Cognos Insight adatkönyvtár és elrendezés archívumát, ha szeretné
áthelyezni az IBM Cognos Express szervert.

Erről a feladatról
A következő két archívumfájl jön létre egy archívum létrehozásakor:
v Egy adatkönyvtárfájl az adminisztrátor számára egy másik számítógépre való átvitelhez, és
egy Cognos TM1 folyamat elindításához azon
v Egy alkalmazásfájl, amely a Cognos TM1 Applications portálra importálható
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Eljárás
1.
2.
3.
4.

Kattintson a Műveletek ikonra
, majd kattintson a Közzététel lehetőségre.
Kattintson az IBM tervezési szolgáltatás archívuma lehetőségre.
A Célkönyvtár mezőben adja meg az archívum tárolásának helyét.
Adja meg a létrehozni kívánt alkalmazás nevét.

5. Ha felelősség alkalmazástípust szeretne archiválni, válassza az adatok hozzáférését
szabályozni fogó dimenziót. Ha központi alkalmazástípust szeretne archiválni, ne
válasszon dimenziót.
A felelősség típusú alkalmazás egy jelentéskészítési szerkezeten, például a vállalkozás
szerkezetén alapul. Nem rendelkezik meghatározott befejezési dátummal, mint a gördülő
előrejelzések vagy a folyamatos tervezési folyamatok. Ez az alkalmazás nem zárolható.
A központi alkalmazástípust felhasználók kis létszámú csoportja használja, akik
egyformán osztoznak a központi tervezés és elemzés feladatán.
További információ az alkalmazástípusokkal kapcsolatban: 12. fejezet, “Cognos Express
adminisztrátorok”, oldalszám: 189.
6. Kattintson a Tovább gombra az archiválni kívánt elemek áttekintéséhez.
7. A két archívumfájl létrehozásához, kattintson a Befejezés gombra.

Munkaterületek törlése Cognos Express adminisztrátorként
Ha már nincs szüksége valamely IBM Cognos Insight munkaterületre, a munkaterületet, az
alkalmazást, a szervert, az adatforrást, a csomagot és a jelentést eltávolíthatja az IBM Cognos
Express szerverről.

Eljárás
Hajtsa végre a következő műveletek mindegyikét, ha szükséges:
v Ha a munkaterületet a számítógépre mentette, törölje a munkaterületet vagy a CDD fájlt a
számítógépről. A CDD fájl tartalmazza a munkaterületen található modellt és adatokat,
valamint a munkaterület elrendezését.
v Ha közzétette és terjesztette a munkaterületet, törölje az alkalmazást a Cognos TM1
Applications portálról, és törölje a szerverpéldányt a Cognos Express rendszerből
További információt az adott termékhez és változathoz tartozó dokumentációban tekinthet
meg, amely az IBM Knowledge Center webhelyén érhető el (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Ne feledje: A Cognos Insight munkaterületek felhasználóinak adatai máshol tárolódnak, mint
maguk a munkaterületek. A felhasználói adatok közé tartoznak a naplófájlok, a témák, a
legutóbbi munkaterületek PNG fájljai, illetve azok a Cognos TM1 kockák, amelyek egy
munkaterület létrehozásakor vagy módosításakor jönnek létre. Nem törölheti csak egyetlen
munkaterület adatait. Ha töröl, az összes felhasználói adatot egyszerre kell törölnie. Ha törölni
kívánja ezeket a felhasználói adatokat, például amikor eltávolítja a Cognos Insight
alkalmazást, akkor törölje a .CognosInsight mappát a környezetéből:
v Microsoft Windows XP operációs rendszeren: C:\Documents and
Settings\felhasználónév\.CognosInsight.
v Microsoft Windows 7 operációs rendszeren: C:\Users\felhasználónév\.CognosInsight
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A. függelék Kisegítő lehetőségek
Az IBM Cognos Insight kisegítő szolgáltatásai a fogyatékkal élő (például mozgásukban vagy
látásukban korlátozott) felhasználókat segítik a számítástechnikai termékek használatában.
A legjobb eredmény érdekében a következő környezettel használja az IBM Cognos Insight
kisegítő lehetőségeit:
v Microsoft Windows 7 vagy újabb operációs rendszer
v Internet Explorer 9 vagy újabb webböngésző
v JAWS 14 vagy újabb képernyőolvasó

Gyorsbillentyűk
Az IBM Cognos Insight gyorsbillentyűket tartalmaz, segítséget nyújtva a Cognos Insight
termékben való navigációhoz és feladatok a billentyűzet használatával történő
végrehajtásához.
Előfordulhat, hogy érdemes bekapcsolni az operációs rendszeren a kontrasztos megjelenítést
is, hogy az alkalmazásban a diagramok vonalai láthatóbbá váljanak.
A következő gyorsbillentyűk a szabványos amerikai billentyűzeteken alapulnak.
v “Adatok importálása” oldalszám: 198
v “Általános” oldalszám: 198
v “Lapok” oldalszám: 200
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v

“Vászon” oldalszám: 200

v
v
v
v
v
v
v

“Alkalmazássáv” oldalszám: 202
“Tartalom panel” oldalszám: 202
“Kereszttábla és diagram felületi elem” oldalszám: 203
“Eredménymutató eszközelemek” oldalszám: 206
“Böngészési pontok” oldalszám: 207
“Műveletgomb felületi elemek” oldalszám: 207
“Szöveg felületi elemek” oldalszám: 208

v
v

“Dimenziószerkesztő” oldalszám: 208
“Lekérdezéskészítő” oldalszám: 209
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Adatok importálása
18. táblázat: Az importálási varázsló gyorsbillentyűi
A
következőkre
érvényes:
Művelet
Adatok
leképezése
lépés

Elem leképezése dimenzióra.

Gyorsbillentyűk
Egy elem dimenzióra való leképezése több
lépésből áll:
1. Nyomja le a Tab billentyűt a
Dimenzió lehetőség kiválasztásához.
2. Nyomja le a jobb nyílbillentyűt a
Szint elem kiválasztásához, majd
gyorsan nyomja le a bal nyílbillentyűt
a Dimenzió lehetőség
kiválasztásához.

Adatok
leképezése
lépés

Elem leképezése szintre.

Egy elem szintre való leképezése több
lépésből áll:
1. Nyomja le a Tab billentyűt a
Dimenzió lehetőség kiválasztásához.
2. Nyomja le a jobb nyílbillentyűt a
Szint elem kiválasztásához.

Adatok
leképezése
lépés

Elem leképezése mérőszámra.

Adatok
leképezése
lépés

Elem leképezése attribútumra.

Egy elem mérőszámra való leképezése
több lépésből áll:
1. Nyomja le a Tab billentyűt a
Dimenzió elem kiválasztásához, majd
gyorsan nyomja le a jobb
nyílbillentyűt a Mérőszám
kiválasztásához.
Egy elem attribútumra való leképezése
több lépésből áll:
1. Nyomja le a Tab billentyűt az
Attribútumnév mező eléréséhez.
2. Nyomja le a Shift+Tab
billentyűkombinációt az Attribútum
elem kiválasztásához.
3. Nyomja le a bal nyílbillentyűt a
Mérőszám elem kiválasztásához,
majd gyorsan nyomja le a jobb
nyílbillentyűt az Attribútum
lehetőség kiválasztásához.

Általános
19. táblázat: Általános gyorsbillentyűk
A
következőkre
érvényes:
Művelet

Gyorsbillentyűk

Általános

Bevitel

Egy aktív parancsgomb parancsának
végrehajtása.

Szóköz
Általános
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Lépés a lap indexsorrendjének következő
elemére. Lépés az első lapindexre az
utolsó után.
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Tab

19. táblázat: Általános gyorsbillentyűk (Folytatás)
A
következőkre
érvényes:
Művelet
Általános

Gyorsbillentyűk

Visszalépés a lap indexsorrendjének előző Shift+Tab
elemére. Lépés az utolsó lapindexre az
Ha a Shift+Tab billentyűkombináció nem
első után.
működik, nyomja le a Tab billentyűt az
előre lapozáshoz, amíg el nem éri a kívánt
elemet.

JelölőnégyzetekJelölőnégyzet bejelölése, vagy a jelölés
törlése.

Szóköz

VálasztógombokLépés a következő választógombra, és
annak bejelölése.

Jobbra mutató nyíl, majd lefelé mutató
nyíl

VálasztógombokLépés az előző választógombra, és annak
bejelölése.

Felfelé mutató nyíl, majd balra mutató
nyíl

Favezérlők

Lépés a fa következő csomópontjára.

Lefelé nyíl

Favezérlők

Lépés a fa előző csomópontjára.

Felfelé nyíl

Favezérlők

A fa aktuális csomópontjának kibontása.

Jobbra nyíl

Favezérlők

A fa aktuális csomópontjának
összecsukása.

Balra nyíl

Favezérlők

Lépés egy favezérlőben lévő első
csomópontra.

Home

Favezérlők

Lépés egy favezérlőben lévő utolsó
csomópontra.

End

Menük

Navigálás egy menün lefelé, és egy
menüelem kiválasztása.

Lefelé mutató nyíl, majd Enter

Menük

Navigálás egy menün felfelé, és egy
menüelem kiválasztása.

Felfelé mutató nyíl, majd Enter

Menük

Menü megnyitása.

Shift+F10

Menük

Megnyitott menü bezárása.

Esc

Görgetés

Görgetés le.

Lefelé nyíl
Le

Görgetés

Görgetés fel.

Felfelé nyíl vagy Page Up

Alkalmazássáv Fókusz helyezése az alkalmazássávra.

F6

Alkalmazássáv Navigálás az alkalmazássáv elemeire.

Tab vagy Shift-Tab

Alkalmazássáv Alkalmazássávon lévő elem menüjének
megnyitása.

Szóköz

Alkalmazássáv Alkalmazássávon lévő elem menüjének
bezárása.

Esc

Tartalom
panel

Tartalom panel megnyitása és bezárása.

Ctrl+F4

Böngészési
panel

Böngészési panel megnyitása és bezárása. Ctrl+F3

Menü

Ablak menüjének megjelenítése.

Alt+Szóköz

A. függelék Kisegítő lehetőségek
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19. táblázat: Általános gyorsbillentyűk (Folytatás)
A
következőkre
érvényes:
Művelet
AlkalmazásablakAz alkalmazásablak áthelyezése.

Gyorsbillentyűk
Egy alkalmazásablak áthelyezése több
lépésből áll:
1. Az ablak menüjének a megnyitásához
nyomja le az Alt+Szóköz
billentyűkombinációt.
2. Válassza az Áthelyezés elemet, majd
nyomja le az Enter billentyűt.
3. Az ablak áthelyezéséhez használja a
nyilakat és a Ctrl+nyilak
billentyűkombinációt.
4. Az ablak mozgatásának leállításához
nyomja le az Enter billentyűt.

AlkalmazásablakAz alkalmazásablak átméretezése.

Egy alkalmazásablak átméretezése több
lépésből áll:
1. Az ablak menüjének a megnyitásához
nyomja le az Alt+Szóköz
billentyűkombinációt.
2. Válassza a Méret elemet, majd
nyomja le az Enter billentyűt.
3. Az ablak átméretezéséhez használja a
nyilakat és a Ctrl+nyilak
billentyűkombinációt.
4. Az ablak átméretezésének
leállításához nyomja le az Enter
billentyűt.

Lapok
A következő táblázat azokat a gyorsbillentyűket ismerteti, amelyek akkor érhetők el, ha a
fókusz a lapokon van.
20. táblázat: Gyorsbillentyűk lapokhoz
A
következőkre
érvényes:
Művelet

Gyorsbillentyűk

Navigálás

Lépés előre a következő lapra.

Ctrl+Shift+jobbra nyíl

Navigálás

Visszalépés az előző lapokra.

Ctrl+Shift+balra nyíl

Navigálás

Navigálás a bal vagy a jobb lapra.

Balra és jobbra mutató nyilak

Áthelyezés

Az aktuális lap áthelyezése eggyel jobbra. Shift+Page Up

Áthelyezés

Az aktuális lap áthelyezése eggyel balra.

Shift+Page Down

Átnevezés

Az aktuális lap átnevezése.

F2

Vászon
A következő táblázat azokat a gyorsbillentyűket ismerteti, amelyek akkor érhetők el, ha a
fókusz a vásznon van.
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21. táblázat: Gyorsbillentyűk a vászonhoz
A
következőkre
érvényes:
Művelet

Gyorsbillentyűk

Navigálás a
Lépés a vásznon belül az azonos szinten
felületi
lévő következő felületi elemre, a lap
elemek között indexsorrendjének megfelelően.

Jobbra nyíl

Navigálás a
Visszalépés a vásznon belül az azonos
felületi
szinten lévő előző felületi elemre, a lap
elemek között indexsorrendjének megfelelően.

Balra nyíl

Navigálás a
Lépés az aktuális felületi elem
felületi
gyerekszintjére (felületi elem tartalma).
elemek között

Tab

Felületi elem
helyi
eszközsávja

A fókusz áthelyezése a kijelölt felületi
elem igény szerinti eszközsávjára.

F10

Felületi elem
mód

Az eszközelem menüjében lévő elemek
megjelenítése.

Shift+F10

Felületi elem
mód

A kijelölt felületi elem áthelyezése.

Egy felületi elem áthelyezése több
lépésből áll:
1. Az eszközelem menüjének a
megnyitásához nyomja le az
Alt+Szóköz billentyűkombinációt.
2. Válassza az Áthelyezés elemet, majd
nyomja le az Enter billentyűt.
3. A felületi elem áthelyezéséhez
használja a nyilakat és a Ctrl+nyilak
billentyűkombinációt.
4. A felületi elem mozgatásának
leállításához nyomja le az Enter
billentyűt.
Tipp: Eszközelem mozgatása anélkül,
hogy automatikusan más
eszközelemekhez illesztené:
1. Kattintson az Eszközelem műveletei
ikonra, majd kattintson az Áthelyezés
lehetőségre.
2. A billentyűzet nyílbillentyűivel
helyezze át az eszközelemet.
3. Az eszközelem helyzetének a
megadásához nyomja le a Ctrl+Enter
billentyűkombinációt.

A. függelék Kisegítő lehetőségek
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21. táblázat: Gyorsbillentyűk a vászonhoz (Folytatás)
A
következőkre
érvényes:
Művelet

Gyorsbillentyűk

Felületi elem
mód

Egy felületi elem átméretezése több
lépésből áll:

A kijelölt felületi elem átméretezése.

1. Az eszközelem menüjének a
megnyitásához nyomja le az
Alt+Szóköz billentyűkombinációt.
2. Válassza a Méret elemet, majd
nyomja le az Enter billentyűt.
3. A felületi elem átméretezéséhez
használja a nyilakat és a Ctrl+nyilak
billentyűkombinációt.
4. A felületi elem átméretezésének
leállításához nyomja le az Enter
billentyűt.
Felületi elem
mód

Kilépés az áthelyezési vagy átméretezési
módból.

Esc

Alkalmazássáv
A következő táblázat azokat a gyorsbillentyűket ismerteti, amelyek akkor érhetők el, ha a
fókusz az alkalmazássávon van.
22. táblázat: Gyorsbillentyűk az alkalmazássávhoz
A
következőkre
érvényes:
Művelet

Gyorsbillentyűk

Alkalmazássáv Munkaterület létrehozása.

Ctrl+N

Alkalmazássáv Munkaterület megnyitása.

Ctrl+O

Alkalmazássáv Munkaterület bezárása.

Ctrl+F4

Alkalmazássáv Munkaterület mentése.

Ctrl+S

Alkalmazássáv Munkaterület mentése más néven vagy
más helyre.

Ctrl+Shift+S

Alkalmazássáv Legutóbbi művelet visszavonása.

Ctrl+Z

Alkalmazássáv A legutóbbi művelet ismétlése.

Ctrl+Y

Alkalmazássáv Nyissa meg a Cognos Insight
dokumentációját.

F1

Alkalmazássáv A Súgó menü aktiválása.

Alt+H

Alkalmazássáv Lépés az alkalmazássáv következő
vezérlőjére.

Tab

Alkalmazássáv Visszalépés az alkalmazássáv előző
vezérlőjére.

Shift+Tab

Tartalom panel
A következő táblázat azokat a gyorsbillentyűket ismerteti, amelyek akkor érhetők el, ha a
fókusz a tartalompanelen van.
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23. táblázat: Gyorsbillentyűk a tartalompanelhez
A
következőkre
érvényes:
Művelet

Gyorsbillentyűk

Navigáció

A tartalompanel megnyitása vagy
bezárása, ha az alkalmazássáv
tartalompanel-gombján van a fókusz.

Enter

Eszközsáv

Váltás az Adatok és az Eszközkészlet
panel között a tartalompanelen belül.

Tab vagy Shift-Tab

Eszközsáv

Lépés előre a következő
eszközsávvezérlőre.

Jobbra nyíl

Eszközsáv

Visszalépés az előző eszközsávvezérlőre.

Balra nyíl

Eszközsáv

Az eszközsáv vezérlőihez tartozó menük
elemeinek a megtekintése.

Lefelé nyíl

Favezérlő

Lépés előre a fa következő csomópontjára. Lefelé nyíl

Favezérlő

Visszalépés a fa előző csomópontjára.

Felfelé nyíl

Favezérlő

A fa aktuális csomópontjának kibontása.

Jobbra nyíl

Favezérlő

A fa aktuális csomópontjának
összecsukása.

Balra nyíl

Favezérlő

Lépés a favezérlőben lévő első
csomópontra.

Home

Favezérlő

Lépés a favezérlőben lévő utolsó
csomópontra.

End

Menüpontok

A tartalompanel elemeihez tartozó menük
elemeinek a megtekintése.

Shift+F10

Menüpontok

Böngészési pont beszúrása a vászonra.

A böngészési pont beszúrása több
lépésből áll:
1. A tartalompanelen navigáljon a
dimenzióra a felfelé és lefelé nyilak
segítségével.
2. A dimenzió böngészési pontként való
beszúrásához nyomja le a Shift+F10
billentyűkombinációt, majd az Enter
billentyűt.

Menüpontok

Kijelölt elem beszúrása a vászonra.

Az elemek beszúrása több lépésből áll:
1. Helyezze a fókuszt az elemre, és
nyissa meg a menüt a Shift+F10
billentyűkombinációval.
2. Az elem beszúrásához nyomja le az
Insert billentyűt.

Kereszttábla és diagram felületi elem
A következő tábla azokat a gyorsbillentyűket ismerteti, amelyek akkor érhetők el, ha egy
kereszttábla vagy diagram felületi elemen dolgozik.

A. függelék Kisegítő lehetőségek
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24. táblázat: Gyorsbillentyűk kereszttábla és diagram felületi elemhez
A
következőkre
érvényes:
Művelet
Lapok
megtekintése

Navigálás a lapok között egy kereszttábla
felületi elemben.

Gyorsbillentyűk
Balra vagy jobbra nyíl
Tab vagy Shift+Tab

Igény szerinti
eszközsáv

A fókusz áthelyezése az igény szerint
eszközsávra.

F10

Áttekintési
terület

Lépés az igény szerinti eszközsávról az
áttekintési területre.

Tab

Áttekintési
terület

Navigálás az áttekintési területen lévő
dimenziókban.

Balra és jobbra mutató nyilak

Áttekintési
terület

Az áttekintési területen fókuszban lévő
dimenzió tagjainak felsorolása. A lista
legördülő lista formájában jelenik meg.

Alt+lefelé nyíl

Áttekintési
terület

Az áttekintési területen lévő dimenzió
tagjait megjelenítő legördülő lista
bezárása.

Esc

Áttekintési
terület

Az áttekintési területen fókuszban lévő
dimenzió környezetének váltása.

Felfelé és lefelé nyíl, majd Enter

Áttekintési
terület

Az áttekintési területen fókuszban lévő
dimenzió áthelyezése oszlopokba.

Ctrl+C

Áttekintési
terület

Az áttekintési területen fókuszban lévő
dimenzió áthelyezése sorokba.

Ctrl+R

Áttekintési
terület

Az áttekintési területen fókuszban lévő
dimenzió áthelyezése környezetbe.

Ctrl+T

Áttekintési
terület

Kijelölt dimenzió áthelyezése balra.

Ctrl+balra nyíl

Áttekintési
terület

Kijelölt dimenzió áthelyezése jobbra.

Ctrl+jobbra nyíl

Kereszttábla

Lépés az áttekintési területről
kereszttáblára.

Tab

Kereszttábla

A sorok vagy oszlopok fejléceihez tartozó Shift+F10
menüelemek megjelenítése.

Kereszttábla

Sortörés hozzáadása egy cellán belül.

Alt+Enter

Kereszttábla

A cellákhoz tartozó menük elemeinek a
megjelenítése.

Shift+F10

Kereszttábla

Kereszttáblában található oszlop
szélességének növelése.

Az oszlop szélességének módosítása több
lépésből áll:
1. Helyezze a fókuszt egy oszlopfejlécre,
majd nyomja le a Shift+F10
billentyűkombinációt.
2. A felfelé és lefelé nyíl használatával
válassza ki a Kibontás: lehetőséget.
3. Nyomja meg az Entert.
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Kereszttábla

Csomópont kibontása vagy összecsukása
oszlop- vagy sorfejlécben.

Enter

Kereszttábla

Navigálás egy kereszttábla celláiban.

Nyilak vagy Tab és Shift+Tab
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24. táblázat: Gyorsbillentyűk kereszttábla és diagram felületi elemhez (Folytatás)
A
következőkre
érvényes:
Művelet

Gyorsbillentyűk

Kereszttábla

Tagfeliratok szerkesztése (sor- és
oszlopfejlécek).

F2

Diagram

A diagram áthelyezése a kereszttábláról.

Ctrl+Tab

Diagram

A diagram típusának módosítása.

A diagramtípus módosításának több
lépése van:
1. A Felületi elem műveletek menü
megnyitásához nyomja le az F10
billentyűt.
2. A Diagram módosítása ikon
eléréséhez nyomja le a jobbra mutató
nyilat.
3. A diagramtípusok menüjének a
megnyitásához nyomja le a lefelé
mutató nyilat.
4. Diagramtípus kiválasztásához
nyomja le a lefelé mutató nyilat.
5. A diagramtípusok közötti
navigáláshoz használja a felfelé vagy
a lefelé mutató nyilat.
6. Diagramtípus kiválasztásához
nyomja le az Enter billentyűt.
7. Az adott diagramtípus diagramjait
tartalmazó lista eléréséhez nyomja le
a Tab billentyűt.
8. A diagramok listájában való
navigáláshoz nyomja le a szóköz
billentyűt.
9. Diagram kiválasztásához nyomja le
az Enter billentyűt.
10. A diagrambeállítások listájának az
eléréséhez nyomja le a Tab
billentyűt.
11. A diagramtípusok menü bezárásához
nyomja le az Esc billentyűt.

Cella

Új cellaérték megadása.

Írja be az értéket, majd nyomja le az Enter
billentyűt.

Cella

Értékek beírása ezresekként.

K
Ha például az 5K értéket adja meg, akkor
a cella értéke 5000 lesz.

Cella

Értékek beírása milliókként.

M
Ha például a 10M értéket adja meg, akkor
a cella értéke 10 000 000 lesz.

Cella

Szám hozzáadása a cellaértékhez.

+, Add
A +50 bevitele például 50-et ad hozzá a
cellaértékhez.

A. függelék Kisegítő lehetőségek
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24. táblázat: Gyorsbillentyűk kereszttábla és diagram felületi elemhez (Folytatás)
A
következőkre
érvényes:
Művelet

Gyorsbillentyűk

Cella

-, Sub

Szám kivonása a cellaértékből.

A Sub50 bevitele például a 50-et von ki a
cellaértékből.
Cella

A cellaérték növelése százalékkal.

Inc, Increase
Az Inc6 bevitele például 6%-kal növeli a
cellaértéket.

Cella

A cellaérték csökkentése százalékkal.

Dec, Decreases
A Dec6 bevitele például 6%-kal
csökkenti a cellaértéket.

Cella

Érték leosztása jobbra.

>
Az 1000> bevitele például minden jobbra
található oszlopba terjeszti ezt az értéket.

Cella

Érték leosztása lefelé.

|
Az 1000| bevitele például minden lefelé
található sorba terjeszti ezt az értéket.

Cella

A cellaérték védelme az adatleosztásoktól. Hold, Hol

Cella

Védett cellák feloldása.

Release, Rel

Eredménymutató eszközelemek
A következő tábla azokat a gyorsbillentyűket ismerteti, amelyek akkor érhetők el, ha egy
eredménymutató eszközelemen dolgozik.
25. táblázat: Gyorsbillentyűk mérőszám eszközelemekhez
A
következőkre
érvényes:
Művelet
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Gyorsbillentyűk

Igény szerinti
eszközsáv

A fókusz áthelyezése az igény szerint
eszközsávra.

F10

Áttekintési
terület

Lépés az igény szerinti eszközsávról az
áttekintési területre.

Tab

Áttekintési
terület

Navigálás az áttekintési területen lévő
dimenziókban.

Balra és jobbra mutató nyilak

Áttekintési
terület

Az áttekintési területen fókuszban lévő
dimenzió tagjainak felsorolása. A lista
legördülő lista formájában jelenik meg.

Szóköz

Áttekintési
terület

Az áttekintési területen lévő dimenzió
tagjait megjelenítő legördülő lista
bezárása.

Esc

Áttekintési
terület

Az áttekintési területen fókuszban lévő
dimenzió környezetének váltása.

Felfelé és lefelé nyíl, majd szóköz
billentyű

Áttekintési
terület

Egy legördülő lista kijelölt elemének a
kibontása.

Jobbra nyíl
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25. táblázat: Gyorsbillentyűk mérőszám eszközelemekhez (Folytatás)
A
következőkre
érvényes:
Művelet

Gyorsbillentyűk

Áttekintési
terület

Egy legördülő lista kijelölt elemének az
összezárása.

Balra nyíl

Áttekintési
terület

Lépés az áttekintési területről a diagram
interaktív grafikus területére.

Tab

Böngészési pontok
A következő táblázat azokat a gyorsbillentyűket ismerteti, amelyek akkor érhetők el, ha
böngészési pontokkal dolgozik.
26. táblázat: Gyorsbillentyűk böngészési pontokhoz
A
következőkre
érvényes:
Művelet

Gyorsbillentyűk

Tartalom
panel

A böngészési pont beszúrása több
lépésből áll:

Böngészési pont beszúrása a vászonra
dimenzió kiválasztásával a
tartalompanelen.

1. A tartalompanelen válasszon ki egy
dimenziót a felfelé és lefelé nyíl
segítségével.
2. A menü megnyitásához nyomja le a
Shift+F10 billentyűkombinációt.
3. Nyomja le az Insert billentyűt.

Menüpontok

Egy adattípus-módosító elemhez tartozó
menü elemeinek megtekintése.

Shift+F10

Böngészési
pont

Navigálás a böngészési pont tagjainak
listájában.

Felfelé és lefelé mutató nyilak

Böngészési
pont

Tag kiválasztása vagy kiválasztásának
törlése egy böngészési pontban.

Ctrl+szóköz

Böngészési
pont

Másik tag kiválasztása egy böngészési
pontban.

Felfelé és lefelé nyíl, majd Ctrl+szóköz.

Böngészési
pont

Tag kiválasztása egy böngészési pontban,
és minden korábbi kijelölés törlése.

Szóköz

Böngészési
pont

Böngészési pont tagjainak megjelenítése
hierarchikus módban.

Nyomja le a Shift+F10
billentyűkombinációt, és válassza A
hierarchia megjelenítése elemet.

Böngészési
pont

Adattípus-módosító elem csomópontjának Enter
összecsukása vagy kibontása hierarchikus
módban.

Műveletgomb felületi elemek
A következő táblázat azokat a gyorsbillentyűket ismerteti, amelyek akkor érhetők el, ha a
fókusz egy műveletgomb felületi elemen van.
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27. táblázat: Gyorsbillentyűk műveletgomb felületi elemekhez
A
következőkre
érvényes:
Művelet
Művelet
gomb

A művelet elindítása.

Gyorsbillentyűk
Szóköz

Szöveg felületi elemek
A következő táblázat azokat a gyorsbillentyűket ismerteti, amelyek akkor érhetők el, ha
szöveg felületi elemekkel dolgozik.
28. táblázat: Gyorsbillentyűk szöveg felületi elemekhez
A
következőkre
érvényes:
Művelet

Gyorsbillentyűk

Text

Szöveg kiemelése formázáshoz.

Shift+jobbra nyíl

Eszközsáv

Kiemelt szövegnél a fókusz áthelyezése a
szöveg eszközelem eszközsávjára.

F10

Eszközsáv

Navigálás az eszközsáv fő
kezdőterületeire.

Tab

Eszközsáv

Navigálás az eszközsáv fő
kezdőterületeiről az eszközsáv elemeire.

Jobbra vagy balra nyíl

Eszközsáv

Lehetőség kiválasztása a szöveg felületi
elem eszközsávjának betűméret vagy
betűtípus listájáról.

Felfelé vagy lefelé nyíl

Eszközsáv

Betűtípus-beállítás kiválasztása a
betűméret vagy a betűtípus listájáról.

Enter

Dimenziószerkesztő
A következő táblázat azokat a gyorsbillentyűket ismerteti, amelyek akkor érhetők el, ha a
Dimenziószerkesztőben dolgozik.
29. táblázat: Gyorsbillentyűk a Dimenziószerkesztőhöz
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A
következőkre
érvényes:
Művelet

Gyorsbillentyűk

Favezérlő

Csomópont megnyitása a
Dimenziószerkesztő fahierarchiájában.

Ctrl+jobbra nyíl

Favezérlő

Csomópont bezárása a
Dimenziószerkesztő fahierarchiájában.

Ctrl+balra nyíl

Indítás

Dimenziószerkesztő megnyitása, ha egy
sor- vagy elemfeliraton van a fókusz a
tartalom panelen.

Nyomja le a Shift+F10
billentyűkombinációt, majd válassza a
Szerkesztés elemet.

Szerkesztés

A fában lévő elem menüjének a
megnyitása.

Shift+F10

Szerkesztés

Elem beállítása egy másik elem
gyerekeként.

Nyomja le a Shift+F10
billentyűkombinációt, majd válassza A
kijelölt tagok alacsonyabb szintre
léptetése elemet.
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29. táblázat: Gyorsbillentyűk a Dimenziószerkesztőhöz (Folytatás)
A
következőkre
érvényes:
Művelet
Szerkesztés

Elem beállítása egy másik elem
szülőelemeként.

Gyorsbillentyűk
Nyomja le a Shift+F10
billentyűkombinációt, majd válassza A
kijelölt tagok magasabb szintre
léptetése elemet.

Lekérdezéskészítő
A következő táblázat azokat a gyorsbillentyűket ismerteti, amelyek akkor érhetők el, ha a
Lekérdezéskészítővel dolgozik.
30. táblázat: Gyorsbillentyűk a Lekérdezéskészítőhöz
A
következőkre
érvényes:
Művelet

Gyorsbillentyűk

Menüpontok

Menü megnyitása a fő kezdőterületekre
való navigáláshoz.

Ctrl+;

Menüpontok

A fókusz áthelyezése a Lekérdezési
diagram kezdőterületére egy fő pihenő
területről.

Ctrl+;

Adatnézet

Tartalom frissítése az Adatnézetben.

Lépjen a Frissítés gombra a Tab
billentyűvel, majd nyomja le az Enter
billentyűt.

Lekérdezéskészítő
Tábla hozzáadása a lekérdezéshez.

Egy tábla hozzáadása a lekérdezéshez
több lépésből áll:
1. Nyomja le a Ctrl+;
billentyűkombinációt, majd válassza a
Metadata Explorer lehetőséget.
2. A táblában a nyilakkal navigálhat.
3. Nyomja le a Shift+F10
billentyűkombinációt a tábla
menüpontjainak felsorolásához.
4. Válassza a Hozzáadás lekérdezéshez
lehetőséget.
5. A tartalom frissítéséhez lépjen a
Frissítés gombra a Tab billentyűvel,
majd nyomja le az Enter billentyűt.

Lekérdezési
diagram

A menü megnyitása.

Shift+F10

Lekérdezési
diagram

Fókusz helyezése táblára.

A fókusz egy táblára való helyezése több
lépésből áll:
1. A menü megnyitásához nyomja le a
Shift+F10 billentyűkombinációt.
2. Válassza a Kijelölés a diagramon,
majd a Tábla kijelölése lehetőséget.
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209

30. táblázat: Gyorsbillentyűk a Lekérdezéskészítőhöz (Folytatás)
A
következőkre
érvényes:
Művelet
Tábla

Gyorsbillentyűk

Táblaillesztési tulajdonságok kiválasztása. A táblaillesztési tulajdonságok
kiválasztása több lépésből áll:
1. A menü megnyitásához nyomja le a
Shift+F10 billentyűkombinációt.
2. Válassza a Kijelölés a diagramon,
majd a Tábla kijelölése lehetőséget.
3. A Tab billentyűvel lépjen a
Táblafejléc oszlopa elemre.
4. A felfelé és lefelé nyíllal helyezheti a
fókuszt az illesztési tulajdonságok egy
sorára.
5. A jobbra és balra nyíllal helyezheti a
fókuszt egy illesztési tulajdonságra.
6. A táblaillesztési tulajdonságok
szerkesztéséhez nyomja le a Szóköz
billentyűt.
7. A beállítások listájának
megtekintéséhez nyomja le az Enter
billentyűt.
8. A listában a felfelé és lefelé nyíllal
navigálhat.
9. A lista egy lehetőségének
kiválasztásához nyomja le az Enter
billentyűt.

Illesztési
Oszlopok közötti kapcsolatok
tulajdonságok szerkesztése.

Az oszlopok közötti kapcsolatok
szerkesztése több lépésből áll:
1. Tab billentyűvel lépjen Az oszlopok
közötti kapcsolatok meghatározása
elemre.
2. A felfelé és lefelé nyíllal helyezheti a
fókuszt a kapcsolattulajdonságokra.
3. A jobbra és balra nyíllal helyezheti a
fókuszt egy kapcsolattulajdonságra.
4. A kapcsolattulajdonságok
szerkesztéséhez nyomja le a Szóköz
billentyűt.
5. A beállítások listájának
megnyitásához nyomja le az Enter
billentyűt.
6. A listában a felfelé és lefelé nyíllal
navigálhat.
7. A lista egy lehetőségének
kiválasztásához nyomja le az Enter
billentyűt.

További hatások engedélyezése képernyőolvasók számára
Amikor az IBM Cognos Insight szoftverben módosítja egy kereszttábla celláinak tartalmát, a
cellatartalmak más színnel jelennek meg. Megadhatja, hogy színes szöveg jelenjen meg
vizuális hatásokkal, hogy a képernyőolvasók közölhessék a hatásokat.
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Eljárás
1. Kattintson a Műveletek ikonra
, majd kattintson a Saját beállítások lehetőségre.
2. Ha azt szeretné, hogy képernyőolvasó használatakor a színes szöveg kiemelve jelenjen
meg a kereszttáblában, jelölje be a Vizuális hatások hozzáadása színes szöveghez
jelölőnégyzetet.
3. Kattintson az OK gombra.

JAWS képernyőolvasóval kapcsolatos problémák
Az IBM Cognos Insight gyorsbillentyűket tartalmaz, segítséget nyújtva a Cognos Insight
termékben való navigációhoz és feladatok a billentyűzet használatával történő
végrehajtásához. Előfordulhat azonban, hogy egyes képernyőolvasók esetében nem
használható néhány gyorsbillentyű. A jelen részben a problémákat és azok megoldásait
tekintheti meg.

A JAWS elavult cellaállapotot vagy -értéket közöl
Miután egy kereszttábla eszközelemben cellaállapotot vagy cellaformátumot módosított a
cella menüelemeivel, a JAWS a régi cellaállapotot vagy formázott értéket közli. A cella
menüjében a Felfüggesztés vagy Feloldás elem választásával módosíthatja a cellák állapotát.
Módosíthatja a cellák formátumának értékét is, ha más adatformátumot választ a cella
menüjéből, például az összes vagy a maximális felgöngyölítés százalékát.
Ahhoz, hogy a JAWS az új cellaállapotot vagy formázott értéket közölje, a nyílbillentyűvel
hagyja el a módosított cellát, majd térjen vissza a cellára. A JAWS a frissített állapotot és
formázott értéket közli.

A JAWS helytelenül közli az OK gombot néhány lekérdezéskészítő
ablakban
Néhány esetben, amikor lekérdezéskészítő ablakban dolgozik, a JAWS közli az OK gombot,
majd egy másik vezérlőt. Ha ez történik, biztonságosan figyelmen kívül hagyhatja az OK
gombról szóló közlést, és a közlés következő részére figyelhet.

A JAWS nem közöl új cellaértékeket
A JAWS használatakor, amikor új értéket ír be egy cellába egy kereszttáblában, majd
lenyomja az Enter billentyűt, a program nem közli az új értéket. Ezen kívül, miután új
cellaértéket ír be, a nyílbillentyűkkel való navigálás nem jár cellaértékek közlésével.
Ahhoz, hogy a JAWS közölje a cellaértékeket, nyomja le a Ctrl+Tab billentyűkombinációt a
kereszttábla elhagyásához, majd a Ctrl+Shift+Tab billentyűkombinációt a kereszttáblára való
visszatéréshez. A JAWS közli a cellákat, amikor a nyilakkal vagy a Tab billentyűvel navigál.

A JAWS nem közli a relatív arányos leosztás elemeit
Az Adatleosztás ablakban, amikor a relatív arányos leosztás alapját képező elemeket tekinti
meg, a JAWS nem közli az elemneveket a nyílbillentyűkkel való navigáláskor.
Nyomja le a Tab billentyűt az elem megkereséséhez, és a JAWS közli az elemneveket. Az
Előnézet hivatkozásra is kattinthat a dimenziók és az elemek összegzésének az
áttekintéséhez. Ez az összegzés azonban írásvédett. Az elemek csak az Adatleosztás ablakból
szerkeszthetők.
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A JAWS nem közöl dátumokat vagy navigálási vezérlőket a
naptárakban
Az Időfelgöngyölítések ablakban és a kereszttáblacellákban a JAWS nem közli a naptárakban
lévő dátumokat és navigálási vezérlőket.
Időfelgöngyölítésben lévő dátum szerkesztése:
1. Az Időfelgöngyölítések ablakban nyomja le a Tab billentyűt a rögzített dátum lehetőség
kiválasztásához.
2. A naptár megnyitásához nyomja le a lefelé mutató nyilat.
3. A jobbra mutató nyíllal léphet előre egy napot (a JAWS közli, amikor új hónap
következik), majd nyomja le az Enter billentyűt a dátum kiválasztásához. A JAWS
felolvassa az újonnan kiválasztott dátumot, és frissíti a dátumtartományok listáját az új
hivatkozási dátum kiválasztása alapján.
Kereszttáblacella dátumának szerkesztéséhez írja be az új dátumot a cellába. Az új dátum
formátumának egyeznie kell a meglévő dátumok formátumával.

A JAWS nem közli a lekérdezésmeghatározási favezérlőt
Amikor csomagot importál a Cognos Insight szoftverbe, az importálási varázsló Adatforrás
kiválasztása lépésében a JAWS nem azonosítja a Lekérdezésmeghatározás részt
favezérlőként.
A favezérlő használatához hajtsa végre a következő műveleteket:
v A felfelé és a lefelé mutató nyíllal navigáljon a fában.
v A jobbra és a balra mutató nyíllal bontsa ki és zárja be a faelemeket.
v A szóköz billentyűvel válasszon ki egy vagy több faelemet. Ha kijelöl egy elemet, a kijelölt
elemek táblázatát a rendszer automatikusan feltölti.
v

A JAWS 13 nem közli a Lekérdezésmeghatározás fában törölt és
bezárt elemeket
Amikor csomagot importál a Cognos Insight szoftverbe, az importálási varázsló Adatforrás
kiválasztása lépésében, a Lekérdezésmeghatározás favezérlőben a szóköz billentyű
lenyomásával választhatja ki a fa elemeit.
A JAWS 13 bejelenti, hogy a megnyitott faelemek törölve lettek-e vagy ki lettek választva. A
JAWS 13 azt is közli, hogy a zárt legalsó szintű elemek törölve lettek-e vagy ki lettek
választva. A törölt és zárt elemek esetén azonban a JAWS 13 csak azt közli, hogy az elem le
lett zárva, és nem közli, hogy az elem törölve lett-e.

Az IBM és a kisegítő szolgáltatások
Az IBM kisegítő szolgáltatások iránti elkötelezettségéről az IBM Accessibility Center
webhelyen talál további információkat.
Az IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) az interneten érhető el.
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B. függelék Hibaelhárítási információk
A hibaelhárítás a problémamegoldás szisztematikus módja. A hibaelhárítás célja, hogy
kiderítse az eszköz helytelen működésének okát, majd megoldást nyújtson a problémára.
A következő táblázatban szereplő leírások segíthetnek Önnek vagy a támogatási szolgálatnak
az IBM Cognos Insight problémák megoldásában.
31. táblázat: Hibaelhárítási műveletek és leírásuk
Műveletek

Leírás

Az Ön által felfedezett hibához már létezhet
javítás.

Telepítsen minden elérhető javítócsomagot,
szolgáltatási szintet vagy ideiglenes
programjavítást (PTF).

Ellenőrizze, hogy támogatott-e a konfiguráció.

Tekintse át a Cognos Insight
rendszerkövetelményeit a Software Environments
for IBM Planning Analytics 2.0
(Szoftverkörnyezetek az IBM Planning Analytics
2.0 alkalmazáshoz) című dokumentumban
(http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Keresse meg a hibaüzeneteket; ehhez válassza ki a A hibaüzenetek fontos információkat nyújthatnak
terméket az IBM támogatási portálon, majd írja be a hibás összetevő azonosításához.
a hibakódot a Támogatás keresése mezőben a
jobb oldali függőleges menüsávon
(http://www.ibm.com/support/entry/portal/).
Próbálja ismételten előidézni a problémát, hogy
kizárja a véletlen hiba esélyét.

Ha mintaadatok is elérhetők a termékhez, akkor
azok használatával próbálja előidézni a problémát.

Ellenőrizze, hogy sikeresen befejeződött-e a
telepítés.

A telepítési könyvtárban létre kell jönnie a
megfelelő fájlstruktúrának és a megfelelő
fájljogosultságoknak.
Ha például a terméknek írási jogosultsággal kell
rendelkeznie a naplófájlokhoz, ellenőrizze, hogy a
könyvtár rendelkezik-e a megfelelő
jogosultsággal.

Tekintsen át minden kapcsolódó dokumentációt,
beleértve a kiadási megjegyzéseket, technikai
feljegyzéseket és a bevált gyakorlatokat
tartalmazó dokumentációt.

Az IBM tudásbázisokban való kereséssel
kiderítheti, hogy ismert problémával áll-e
szemben, létezik-e megkerülő megoldás, vagy a
problémát már megoldották és dokumentálták-e.

Tekintse át a számítógépes környezet legutóbbi
változásait.

Elképzelhető, hogy valamelyik frissen telepített
szoftver okoz kompatibilitási problémákat.

Ha a felsorolt lehetőségek egyike sem nyújt megoldást, gyűjtse össze a rendszer diagnosztikai
adatait. Ezek az adatok az IBM technikai támogatás képviselőjének szükségesek a hatékony
hibaelhárításhoz, és hogy segíteni tudjon Önnek a probléma megoldásában. A diagnosztikai
adatokat természetesen Ön is elemezheti.
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Egy böngészési pontban a többszörös kijelölés #N/A értéket jelenít meg
egyes cellákban
Ha egy böngészési pontban két vagy több tagot jelöl ki az IBM Cognos Insight
alkalmazásban, a kereszttáblákkal rendelkező felületi elemekben található cellák néha a
számított értékeket jelenítik meg, néha pedig az #N/A értéket.
Amikor két vagy több elemet jelöl ki egy böngészési pontban, a munkaterületén lévő
kereszttáblák megkísérelik azokat az értékeket megjeleníteni, amelyeket a kiválasztott elemek
alapján számít a rendszer.

A cellák helyesen jelenítik meg a számított értékeket
A számított értékek akkor jeleníthetőek meg, ha a következő állítások közül mindkettő
teljesül:
v A sorokban, oszlopokban vagy a környezetben lévő tagok nem rendelkeznek számításokkal
vagy olyan egyszerű számításokkal rendelkeznek, mint az összeadás, kivonás, szorzás,
osztás vagy átlag.
v Ha a sorok, oszlopok és a környezet számított tagokkal rendelkezik, akkor ezen számított
tagok között nincs metszéspont. Ha például a sorok rendelkeznek egy számított taggal,
akkor az oszlopok egyetlen tagja sem lehet számított.
Például a kereszttábla a Termékcsaládok dimenziót jeleníti meg, amelyben olyan tagok
szerepelnek, mint a Mikrohullámú sütők és Tűzhelyek, a Bevétel mértéke, valamint a Márkák
dimenzió a környezetben böngészési pontként. Amikor egy márkára kattint, a kereszttáblában
megjelenő adatok megváltoznak, hogy kizárólag az adott márka bevételeit jelenítsék meg.

A cellákban #N/A jelenik meg
A cellák az #N/A szöveget jelenítik meg, ha egy elemnél többet jelöl ki egy böngészési
pontban a következő két körülmény fennállása esetén:
v A kereszttábla egy vagy több olyan számított tagot tartalmaz, amely összetett számításon
alapul.
v Egynél több elemet jelöl ki egy böngészési pontban, és a kereszttábla számított tagok
metszetét tartalmazza az oszlopokban, sorokban vagy a környezetben.
A cellák az #N/A szöveget jelenítik meg, amikor egynél több elemet jelöl ki egy böngészési
pontban, valamint amikor a kereszttábla egy vagy több olyan számított tagot tartalmaz, amely
összetett számításon alapul. Az összetett számítások a minimum, a maximum, az
összehasonlítás, illetve egy adatbázisra mutató hivatkozások. Az előző példánál maradva
hozzáadhat egy összegzési sort a kereszttáblához az oszlopban található legkisebb érték
megjelenítéséhez. A legkisebb érték egy összetett számított tag. Ekkor, ha két vagy több
márkát jelöl ki a böngészési pontban, a kereszttáblában található értékek az #N/A szövegre
váltanak.
A cellák az #N/A szöveget jelenítik meg, ha egynél több elemet jelöl ki a böngészési pontban
és a kereszttábla számított tagok metszetét tartalmazza az oszlopokban, sorokban vagy a
környezetben. Az előző példánál maradva, új oszlopként ad hozzá egy Átlagszámítást, majd
új sorként is hozzáad egy Átlagszámítást. Ekkor, ha két vagy több márkát jelöl ki a böngészési
pontban, a kereszttáblában található értékek az #N/A szövegre váltanak.
Kapcsolódó feladatok:
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“Szűrés dimenziók és attribútumok alapján” oldalszám: 53
Böngészési pontokkal vagy a böngészési panellel szűrheti az IBM Cognos Insight
munkaterület kereszttábláiban és diagramjain megjelenő adatokat. A böngészési pontok és a
böngészési panel azonosítja a dimenziók és attribútumok kapcsolatát is, valamint azt, hogy
azok hol nem kapcsolódnak.

Hibaelhárítási erőforrások
A hibaelhárítási erőforrásokban szereplő információk segíthetnek megoldani az IBM Cognos
Insight alkalmazással kapcsolatos problémáit. A szakasz végén található hivatkozásokhoz
általában rövid bemutató videó is tartozik.
A videók megtekintéséhez keressen rá az “IBM Cognos hibaelhárítás” kifejezésre egy
internetes keresőrendszerben vagy a YouTube videomegosztó oldalon.

Terméktámogatási portál
Az IBM Terméktámogatási portál egy egységes és központosított felületet biztosít az IBM
rendszerekkel, szoftverekkel és szolgáltatásokkal (beleértve az IBM Cognos Insight
alkalmazást) kapcsolatos összes műszaki támogatási eszköz és információ eléréséhez.
Az IBM Terméktámogatási portál használatával egy helyről érhet el minden IBM támogatási
erőforrást. Az oldalak személyre szabhatók, így elsősorban azok az információk és
erőforrások jelenhetnek meg, amelyek a hibaelhárításhoz és gyorsabb problémamegoldáshoz
szükségesek. Az IBM Terméktámogatási portál megismeréséhez tekintse meg a bemutató
videókat.
A szükséges Cognos tartalmak eléréséhez válassza ki a használt termékeket az IBM
Terméktámogatási portálon.

Keresés és navigálás az IBM Cognos Insight termékinformációk
között
Az IBM Cognos termékekkel kapcsolatos információk elérése mostantól az IBM
Terméktámogatási portálról is beállítható, így egyetlen oldalról érhető el az összes szükséges
hivatkozás.
Az IBM Cognos termékekben való keresésre és navigálásra vonatkozó bevált gyakorlatokat
az IBM Cognos támogatási portál és technikai jegyzetek Keresési bevált gyakorlatok oldalon
találhat.

Információk gyűjtése
Mielőtt kapcsolatba lépne az IBM terméktámogatással, gyűjtse össze a diagnosztikai adatokat
a rendszerről a hatékonyabb IBM Cognos Insight hibaelhárítás érdekében
(rendszer-információk, a hiba leírása, naplófájlok, nyomkövetési fájlok stb.). Az információk
összegyűjtésével időt takaríthat meg, illetve a hibaelhárítási folyamatokat is jobban
megismerheti.
A Kötelezően összegyűjtendő technikai feljegyzésekben tekintheti meg a szükséges
információk listáját.

Hibafelderítés
Számos IBM Cognos hibafelderítési eszköz érhető el a gyakori problémák hatékonyabb
diagnosztizálása és hibafelderítése érdekében.

B. függelék Hibaelhárítási információk
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Ezek az eszközök a Cognos diagnosztikai segédprogramok oldalról tölthetők le. Az IBM
Education Assistant különféle videós és képzési anyagokat biztosít egyes diagnosztikai
eszközökre vonatkozóan az IBM Education Assistant – Hibafelderítés webhelyen.

Szerviz igénylések
Szervizigénylések, vagy más néven problémakezelési jelentések (PMR). A diagnosztikai
információk többféle módon is elküldhetők az IBM Szoftver- és műszaki támogatásnak.
A PMR jelentések megnyitásával, illetve a műszaki támogatással folytatott
információcserével kapcsolatos további információkért lásd: az IBM Szoftvertámogatás –
Információcsere a műszaki támogatással oldal. A PMR jelentéseket közvetlenül is elküldheti a
szervizigénylési (PMR) eszközzel, vagy az információcsere oldalon részletezett módszerek
segítségével.

Cognos Customer Center
Az IBM Cognos Customer Center központban a Cognos termékekkel kapcsolatos
információkat, frissítéseket és hibaelhárítási erőforrásokat találhat.
A Cognos hibakeresési információinak megtekintéséhez nyissa meg a Cognos Customer
Center központot, majd tekintse meg a "Kapcsolat a terméktámogatással” vagy a
"Hibaelhárítási tippek" részben található információkat.

Javítási központ
A Javítási központban megtalálhatja a szükséges javításokat és frissítéseket a
rendszerszoftverekhez, a hardverelemekhez és az operációs rendszerhez.
A termékhez kapcsolódó javításokat a Javítási központ legördülő menüjében keresheti meg.
Szintén érdemes lehet megtekinteni a Javítási központ súgóját.

Tudástárak
A különböző problémákra megoldást találhat az IBM tudástáraiban.
Az IBM oldalak fejlécében található keresést az ibm.com webhely bármelyik oldalán
használhatja, csak írja be a keresett kifejezést a Keresés mezőbe az oldal tetején.

IBM Knowledge Center
Az IBM Knowledge Center az IBM termékek minden kiadásához tartalmaz dokumentációt.
Az IBM Knowledge Center és a lefordított dokumentáció a http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/ címen érhető el.
A legújabb ismert problémák megoldására, illetve az APAR jelentésekre mutató
hivatkozásokat a termék és a változat kiadási megjegyzéseiben találhatja meg.

IBM Redbook kiadványok
Az IBM Redbook kiadványok fejlesztéséért és kiadásáért az IBM nemzetközi műszaki
támogatási szervezete, az ITSO felelős.
Az IBM Redbook kiadványok részletes témakörökben ismertetik a telepítést, a beállítást,
illetve a szoftveres megoldások bevezetését.
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Bevált gyakorlatok dokumentáció
Az IBM Cognos szakértői által az ügyfelek tapasztalatai alapján összeállított Üzleti elemzések
bevált gyakorlatai dokumentáció ellenőrzött műszaki információkat biztosít az adott műszaki
környezetekben.
Az Üzleti elemzések bevált gyakorlatai dokumentáció egy hibaelhárítási erőforrás, amely a
Financial Performance Management használatára vonatkozó tíz legnépszerűbb bevált
gyakorlathoz, illetve további videókhoz és egyéb információkhoz biztosít hozzáférést: Cognos
Bevált gyakorlatok dokumentáció.

Szoftvertámogatás és RSS-hírfolyamok
Az IBM Szoftvertámogatás és RSS-hírfolyamok használatával gyorsan, könnyedén és
egyszerűen követheti a webhelyekhez adott új tartalmakat.
Miután letöltött egy különálló RSS-olvasót vagy beépülő modult a böngészőhöz, iratkozzon
fel az IBM termékek hírfolyamaira az IBM Szoftvertámogatás és RSS-hírfolyamok helyen.

Fórumok és közösségek
Az IBM Cognos termékfórumokon megoszthatja ötleteit és megoldásait az IBM Cognos
közösség tagjaival.
Az aktív Cognos fórumok a Cognos fórumok és közösségek webhelyen érhetők el.
Az AnalyticsZone.com az IBM Cognos Insight felhasználóinak biztosít további fórumokat,
valamint oktatóanyagokat és mintafájlokat (https://www.analyticszone.com/wikis/
home?lang=en_US#/wiki/W688ee50d7e7f_4322_b0bb_006007324321/page/IBM
%20Cognos%20Tutorial%20and%20Samples).
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Közlemény
Ez a tájékoztató a világszerte forgalmazott termékekhez és szolgáltatásokhoz készült.
Az anyagot az IBM más nyelveken is elérhetővé teheti. A más nyelvű dokumentációhoz való
hozzáférésnek előfeltétele lehet, hogy rendelkezzen a termék vagy termékváltozat adott
nyelvű példányával.
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
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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.
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.
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Ha szoftveres formában tekinti meg ezt a tájékoztatót, lehet, hogy a fényképek és a színes
ábrák nem jelennek meg.
Ez a szoftverajánlat nem használ cookie-kat és más technológiát a személyi azonosításra
alkalmas információk gyűjtéséhez.

Védjegyek
Az IBM, az IBM embléma és az ibm.com 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 védjegyek aktuális listája az interneten,
a “ Copyright and trademark information ” webhelyen érhető el, 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 és/vagy más országokban.
v A Java és minden Java alapú védjegy az Oracle és/vagy leányvállalatai védjegye, illetve
bejegyzett védjegye.
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torta 86
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diagramok (Folytatás)
vonal 86
Diagramok
létrehozás 127, 130
szűrés 120
dimenzió-részhalmazok
importálás 43
dimenziók
attribútumok 99
csoportosítás 105
hierarchia 105
importálás 40
létrehozás 97
másolás 98
meglévő belefoglalása 47
módosítások diagramokban 127, 130
módosítások kereszttáblákban 127, 130
szerkesztés 99
szűrés alapja 53
törlés 106
dimenziószámítások 57
dimenziószerkesztő
gyorsbillentyűk 208
dinamikus értékek
beszúrás 92

E, É
egyéni diagramok
áttekintés 163
gyorsbillentyűk 206
egyéni számítás 59, 64
egyenlő legalsó szintű elemek leosztása 74
egyenlő leosztás 75
egymásba ágyazott adatok
diagramok 89
egyszeresek
Lásd: dinamikus értékek
elküldött anyagok visszautasítása
a Cognos Express környezetben 186
Cognos TM1 környezetben 163
elosztott mód 161
a Cognos Express környezetben 194
Cognos TM1 környezetben 180
előfeltételek 113
előtagok és utótagok hozzáadása
számok 100
elrejtés
diagramok 91
oszlopok 80
sorok 80
számítások 80
Első lépések oldal
letiltás 13
eltávolítás
diagramok 91
eredménymutató eszközelemek
gyorsbillentyűk 206
eredménymutatók
áttekintés 163
hozzáadás 169
értékek diagramokon 90
eszközelemadatok
nyomtatás 111
eszközsáv
leírás 114

exportálás
adatok a Microsoft Excel szoftverbe 109
adatok CSV fájlba 109
munkaterületek PDF fájlokként 110

F
faleképezések 86
fedezeti összeg 67
felcserélés
adatok 53
felelősségi alkalmazástípus
a Cognos Express környezetben 194
Cognos TM1 környezetben 180
felfedezés 54, 104
felfúrás 55
felgöngyölítések
időfelgöngyölítések létrehozása 68
felhasználói felület
leírás 114
feltételes stílusok
létrehozás 81, 124
felület
Cognos Insight 11
felületi elemek
címek 94
gyorsbillentyűk 200
háttérbe mozgatás 94
hozzáadás 94
képek hozzáadása 93
kereszttábla 83
lapok 83
leírás 114
műveletgombok 91, 92
szegélyek 94
szinkronizálás 95
szöveg 93
weboldal 93
felületi elemek zárolása 96
a Cognos Express környezetben 194
Cognos TM1 környezetben 180
formázás
diagramok 89, 90, 91
mérőszámok 100
nullák 100
fórumok és közösségek 217
függőleges tengely 90, 91

G
globalizáció 13
gombok
Cognos Insight
görgetés 80

11

GY
gyors importálás 17
gyorsbillentyűk 197

H
hatásdiagramok
áttekintés 163
gyorsbillentyűk 206

hátterek
hozzáadás 93
képek 95
színek 95
hibaelhárítási erőforrások 215
hibakeresés
bevált gyakorlatok dokumentáció 217
Cognos Customer Center 216
fórumok és közösségek 217
IBM ajánlások 216
javítások letöltése 216
képernyőolvasók 211
kisegítő szolgáltatások 211
Kötelezően összegyűjtendő információk 215
szoftvertámogatás és RSS-hírfolyamok 217
Terméktámogatási portál 215
hierarchia 105
felfedezés 104
hierarchiaszintek 104
hivatkozások
kockaszámításokban 62
hozzájárulás
adatbevitel 51
elküldés a Cognos Express szoftverben 186
elküldés a Cognos TM1 szoftverben 162, 163
tervhez Cognos Express rendszerben 185
tervhez Cognos TM1 rendszerben 161
véglegesítés a Cognos TM1 szoftverben 162
véglegesítés Cognos Express környezetben 185
visszaállítás a Cognos TM1 szoftverben 162
visszaállítás Cognos Express környezetben 185
hozzájárulási élmény
a Cognos Express környezetben 194
Cognos TM1 környezetben 180
hozzájárulások elküldése
a Cognos Express környezetben 186
Cognos TM1 környezetben 162
hozzájárulások véglegesítése
a Cognos Express környezetben 185
Cognos TM1 környezetben 162
hozzájárulások visszaállítása
a Cognos Express környezetben 185
Cognos TM1 környezetben 162

I, Í
IBM ajánlások 216
IBM Cognos TM1 dimenzió-részhalmazok
importálás 43
idő
formázás 100
időfelgöngyölítési számítások 68
ikonok
leírás 114
importálás
adatok 47
ASC fájlok 18
CMA fájlok 18
CSV fájlok 18
dimenziók 40
fájl 116
kockák 48
kockanézetek 36
Microsoft Excel fájlok 23
relációs adatforrások 27
SPSS statisztikák 32
TAB fájlok 18
Tárgymutató
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importálás (Folytatás)
táblázatok 116
indítás
Cognos Insight 11
ismétléses leosztás 76

J
Javítási központ 216
jelentések
közzététel a Cognos Express programba 191
törlés a Cognos Express rendszerből 196
jelmagyarázatok 90
jelszavas védelem 96
a Cognos Express környezetben 194
Cognos TM1 környezetben 180
jóváhagyási alkalmazástípus
a Cognos Express környezetben 194
Cognos TM1 környezetben 180

K
kapcsolatbontás
a Cognos Express szoftverből 186
Cognos TM1 rendszerből 172
kapcsolódás
a Cognos Express programba 13, 189
a Cognos TM1 rendszerbe 13, 175
kapcsolódó adatok
megtekintése 172
karbantartás
alkalmazások 175, 189
közzétett alkalmazások Cognos Express környezetben 193
közzétett alkalmazások Cognos TM1 környezetben 179
képek
hozzáadás 93
képernyőolvasók 211
keresés 54
dimenziók 100
eltávolítás
tag konszolidálásból 100
kereszttábla
hozzáadás 83
kereszttáblák
a diagramtól eltérő adatok 84
gyorsbillentyűk 203
létrehozás 127, 130
szűrés 120
kereszttáblák és diagramok leválasztása 84
kezelése
munkaterületek 96
kiemelés
feltételes stílusok használata 81
maximumok és minimumok 124
kifejezések 57
kisegítő szolgáltatások
adatok importálása 198
alkalmazásablak 198
alkalmazássáv 202
az IBM részéről 212
böngészési panel 198
böngészési pontok 207
diagramok 203
dimenziószerkesztő 208
egyéni diagramok 206
eredménymutató eszközelemek 206
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kisegítő szolgáltatások (Folytatás)
favezérlők 198
felületi elemek 200
görgetés 198
gyorsbillentyűk 197
hatásdiagramok 206
hibakeresés 211
jelölőnégyzetek 198
képernyőolvasók 211
kereszttáblák 203
lapok 200
lekérdezéskészítő 209
menük 198
mérőszám eszközelemek 206
műveletgomb felületi elemek 207
stratégialeképezések 206
szolgáltatások 197
szöveg felületi elemek 208
tartalom panel 198, 202
választógombok 198
vászon 200
kivétel kiemelése 64
kivonás számítás 59, 64, 67
kocka
újraimportálás 48
kockaadatok
nyomtatás 111
kockák
közzététel a Cognos Express programba 189
közzététel a Cognos TM1 programba 176
létrehozás 97
másolás 98
számítások létrehozása 57
kockanézetek
importálás 36
kockaszabályok
szerkesztés 69
kockaszámítások 57
hivatkozás külső adatelemekre 62
létrehozás 60, 127, 130
kombinált diagramok 86
Konszolidált átlag számítások 66
központi alkalmazástípus
a Cognos Express környezetben 194
Cognos TM1 környezetben 180
közzététel
a Cognos Express programba 195
a Cognos TM1 rendszerbe 182
adatok a Cognos Express programba 189
adatok a Cognos TM1 programba 176
alkalmazások a Cognos Express programba 189
alkalmazások a Cognos TM1 programba 176
jelentések a Cognos Express programba 191
kockák a Cognos Express programba 189
kockák a Cognos TM1 programba 176
munkaterületek a Cognos Express programba 189
munkaterületek a Cognos TM1 programba 176
munkaterületek többrétegű Cognos TM1 szerverre 178
közzétett alkalmazások
karbantartás Cognos Express környezetben 193
karbantartás Cognos TM1 környezetben 179
különböző adatok kereszttáblában és diagramban 84

L
lapok 93
hozzáadás

83

lapok (Folytatás)
létrehozás 127, 130
navigálás 119
szinkronizálás 95
törlés 83
lapok közötti navigálás
gyorsbillentyűk 200
lefúrás 55
legalacsonyabb eredmények
szűrés megjelenítéshez 56
legmagasabb eredmények
szűrés megjelenítéshez 56
lekérdezéskészítő
gyorsbillentyűk 209
leosztás
adatok 71
létrehozás
választéklisták 102

M
mappák 106
másolás
dimenziók 98
kockák 98
mátrix diagramok 89
maximum számítás 68
megjegyzések 106
megjelenítés
oszlopok 80
sorok 80
számítások 80
megnyitás
Cognos Insight 11
megosztás másokkal
a Cognos Express környezetben 195
Cognos TM1 környezetben 182
mérőszám eszközelemek
gyorsbillentyűk 206
mérőszámok
formázás 100
létrehozás 97
módosítások diagramokban 127, 130
módosítások kereszttáblákban 127, 130
szerkesztés 99
szöveg 105
választéklisták 102
Microsoft Excel fájlok
importálás 23
minimum számítás 68
minták
letöltés 113
modellezés
adatok 97
attribútumok 97
csoportosítás 105
dimenziók 97, 98, 99
hierarchia 105
kockák 97, 98
mappák 106
megjegyzések 106
mérőszámok 97
szöveg mérőszámok 105
tagok 104, 106
munkaterület 94
háttérképek 95
háttérszínek 95

munkaterület (Folytatás)
hozzájárulási élmény Cognos Express környezetben 194
hozzájárulási élmény Cognos TM1 környezetben 180
kereszttábla 83
lapok 83
műveletgombok 91, 92
navigálás 119
szinkronizálás 95
szöveg 93
témák 94
weboldal 93
munkaterületek
exportálás PDF fájlokként 110
képek hozzáadása 93
kezelése 96
közzététel a Cognos Express programba 189
közzététel a Cognos TM1 programba 176
létrehozás 116
minták 113
nyomtatás 111
tervezés 83
törlés a Cognos Express rendszerből 187
törlés a Cognos TM1 rendszerből 173
törlés a számítógépről 112
munkaterületlapok
nyomtatás 111
műveletgombok
gyorsbillentyűk 207
hozzáadás 91
parancsfájlok 92

N
navigálás
lapok 119
negatív számok 100
nem üres cellák számolása 65
Nézet súgó parancs
a Cognos Express környezetben 185
Cognos TM1 környezetben 161
nullák
megjelenítés formázása 100

NY
nyelvek 13
alapértelmezett értékek beállítása
nyomtatás
eszközelemadatok 111
kockaadatok 111
munkaterületek 111
munkaterületlapok 111

13

O, Ó
offline 161, 172, 186
offline működés
Cognos Express 186
Cognos TM1 172
oszlopdiagramok 86
oszlopok
befagyasztás 80
beszúrás 123
elrejtés 80
fejlécek 89
létrehozás 123
Tárgymutató

227

oszlopok (Folytatás)
rejtettek megjelenítése
oszlopok letiltása 80
osztás számítás 59

80

Ö, Ő
összeadás számítás 59
összeg százaléka 71
összegek 71
megjelenés módosítása 127, 130
összegzés számítás 68
összegzések 89
összehasonlítás számítás 64

P
parancsfájlok futtatása 92
PDF fájlok
munkaterületlapok exportálása 110
példák
szabályok 70
pontdiagramok 86
Problémakezelési jelentések
naplózás 216
PMR
Lásd: Problémakezelési jelentések

R
relációs adatforrások
importálás 27
relatív arányos leosztás 73
rendezés
adatok elemzése 57
részletek
több megtekintése 120
részletek lekérése
egy másik kockából 172
részösszegek 63
rétegezés
felületi elemek 94

S
Saját beállítások
személyre szabás 13
sávdiagramok 86
sávozási számítások 66
sorok
befagyasztás 80
elrejtés 80
fejlécek 89
rejtettek megjelenítése
sorok letiltása 80
SPSS statisztikák
importálás 32
stílusok
alkalmazás 94
feltételes 81
stratégialeképezések
áttekintés 163
gyorsbillentyűk 206
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SZ
szabályok
példák 70
számítások
alkalmazás kockákra 57
átlag 68
átlagérték 66
áttekintés 57
ConsolidatedAvg 66
ConsolidatedCountUnique 65
darabszám 68
dimenzió 123
egyéni 59, 64
elrejtés 80
ElseIf 66
ElseIf számítások 66
értékek összehasonlítása 64
fedezeti összeg 67
függvények
ConsolidatedAvg 66
ConsolidatedCountUnique 65
IF 66
IF számítások 66
kivétel kiemelése 64
kivonás 59, 64, 67
kocka 127, 130
maximum 68
minimum 68
nem üres cellák számolása 65
osztás 59
összeadás 59
összegzés 68
példák 70
rejtettek megjelenítése 80
részösszegek 63
sávozás 66
szerkesztés 69
szorzás 59
variancia 64
variancia százalék 64
számok
formázás 100
szerkesztés
dimenziók 99
mérőszámok 99
számítások 69
szerveralapú alkalmazások 175, 189
szervizigénylések
PMR 216
szoftvertámogatás és RSS-hírfolyamok 217
szorzás számítás 59
szöveg
formázás 100
hozzáadás 93
szöveg felületi elemek
gyorsbillentyűk 208
szöveg mérőszámok 105
szöveg vizuális hatásai 211
szűrés
adatok böngészési pontokkal 120
attribútumok alapján 53
Diagramok 120
dimenziók alapján 53
kereszttáblák 120
legalacsonyabb eredmények 56
legmagasabb eredmények 56
munkaterületek 53

szülőtagok
beszúrás

többszálas lekérdezések 8
törlés
adatforrások a Cognos Express rendszerből 196
alkalmazások a Cognos Express rendszerből 196
alkalmazások a Cognos TM1 rendszerből 182
csomagok a Cognos Express rendszerből 196
dimenziók 106
jelentések a Cognos Express rendszerből 196
lapok 83
megjegyzések 106
munkaterületek a Cognos Express rendszerből 187
munkaterületek a Cognos TM1 rendszerből 173
munkaterületek a számítógépről 112
szerverek a Cognos Express rendszerből 196
szerverek a Cognos TM1 rendszerből 182
tagok 106
tudástárak 216
TXT fájlok
importálás 18

123

T
TAB fájlok
importálás 18
tagok
hozzáadás 104
törlés 106
tagok összehasonlítása 70
tartalom panel
gyorsbillentyűk 202
leírás 114
technikai ismertetők
bevált gyakorlatok kereséshez 215
hibakeresés
technikai ismertetők 215
telepítés
Cognos Insight 11, 113
témák
alkalmazás 94
tengely
függőleges 90, 91
kategória 90
megosztás 90
sorozat 90
tartomány 90
vízszintes 90, 91
Terméktámogatási portál 215
területdiagramok 86
terv
elküldés a Cognos Express szoftverben 186
elküldés a Cognos TM1 szoftverben 162
elküldött anyagok visszautasítása a Cognos Express
szoftverben 186
elküldött anyagok visszautasítása a Cognos TM1 szoftverben
hozzájárulás Cognos Express környezetben 185
hozzájárulás Cognos TM1 környezetben 161
visszaállítás a Cognos TM1 szoftverben 162
visszaállítás Cognos Express környezetben 185
tizedesjegyek száma 100
TM1
Lásd: Cognos TM1
tortadiagramok 86
többrétegű Cognos TM1 szerver
munkaterületek közzététele 178

U, Ú
új szolgáltatások 1, 3, 4, 5
újraimportálás 48

Ü, Ű
üres cellák
letiltás 127, 130

V
163

választéklisták
létrehozás 102
variancia 64
variancia százalék 64
videodokumentáció
YouTube 216
vízszintes tengely 90, 91
vonaldiagramok 86

W
weboldalak
hozzáadás

93
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